
TERVETULOA!

Kohtaamiset sujuvissa siirtymissä 

26.5.2021 klo 9.00-15.30

– sujuvia siirtymiä edistämässä



Verkoston virtuaalitapaamiset syksyllä 2021: 
• 20.8. klo 10-11 teemana jatko-ohjausvelvoite
• 17.9. klo 10-11.30 käydään yhteistä keskustelua sujuvien siirtymien 

kehittämiseksi Zoomi-hankkeessa käynnissä olevan 
vaikuttavuusselvityksen alustavien havaintojen ja johtopäätösten 
pohjalta

• 15.10. klo 10-11 teemana työelämän kehittäminen
• 19.11. klo 10-11 teema avoin

SAVE THE DATE: Zoomi-hankkeen levittämisseminaari 1.12.2021
Lisätietoa tulossa ja ilmoittautuminen avataan alkusyksystä. 



• SAVE THE DATE: Ammatillisen koulutuksen hankepäivä 30.9.2021
• Lisätietoa tulossa ja ilmoittautuminen avataan myöhemmin. 

• Ohjauksen päivät 6.-7.10.2021
• Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/ohjauksen-paivat-

2021-oppivelvollisuus-laajenee-muuttuuko-ohjaus

• SAVE THE DATE: Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen päivät 29.-30.11.2021
• Lisätietoa tulossa ja ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

• SAVE THE DATE: Laatustrategian toteuttamisen VA-hankkeet -seminaari | 
Opetushallitus (oph.fi) 23.-24.11.2021 

• Tervetuloa kuulemaan käynnissä olevista ammatillisen koulutuksen laatustrategian 
toteuttamisen valtionavustushankkeista hankkeiden päätösseminaariin Ouluun. 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/ohjauksen-paivat-2021-oppivelvollisuus-laajenee-muuttuuko-ohjaus
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/save-date-laatustrategian-toteuttamisen-va-hankkeet-seminaari


Kohti jatko-opintoja ja työelämää – Siirtymät ammatillisen 
koulutuksen jälkeen
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kohti-jatko-
opintoja-ja-tyoelamaa

Lisätietoa Zoomi-hankkeesta: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-
edistamassa

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kohti-jatko-opintoja-ja-tyoelamaa
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa


SUJUVAT SIIRTYMÄT-UUTISKIRJE:
https://uutiskirje.oph.fi/

MENETELMÄPANKKI:
www.hyvinvoivaamis.fi

https://uutiskirje.oph.fi/
https://hyvinvoivaamis.fi/beta/tyokalut/menetelmapankki


AAMUPÄIVÄN OHJELMA

9:00 Aamun avaus
projektiasiantuntija Tiina Kärkkäinen, Opetushallitus

Kohtaamisten merkitys yksilöllisen opintopolun laatuun
yli-insinööri Inga Sihvo, Opetushallitus

9:50 Tauko 

10:00 Ohjaus ja itseohjautuvuus kohtaamisen tukena
sosiologi Jukka Vehviläinen, DiaLoog-tutkimuspalvelut

10:45 Tauko

10:55 Kohtaamisia ja kohtaamattomuutta toisen asteen koulutuksen ohjauksellisissa prosesseissa
YTT, KM Anne-Mari Souto
yliopistonlehtori (opinto- ja uraohjaus), Itä-Suomen yliopisto

12:15-13:00 Lounastauko



ILTAPÄIVÄN OHJELMA

13:00 Hankkeiden satoa - Kohtaamista tukevia malleja – Miten mallit saadaan juurtumaan
Tutustutaan yhdessä malleihin ja niiden käyttöönottoon.

#Valmennus-pilotti: Monitoimijainen yhteistyö opiskelijan siirtymän tukena  

#hyvinvoiva amis -hanke

Ohjauksella eteenpäin

Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäisevä hanke, missä toiselta asteelta valmistuvia nuoria pyritään ohjaamaan työelämään tai 

jatkokoulutukseen uuden toimintamallin turvin.

13:50 Tauko

14:00 Tavoitteena vertaistukea ja minäpystyvyyttä. Pystyväksi ryhmässä – PYRY –hankkeessa.

14:25 Porinaryhmät

14:45 Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) –esittely 

koordinaattori Olli Lehto

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / CSC - IT Center for Science Ltd

15:00-15:30 Yhteinen dialogi ja kiitokset

Keskustelussa ja kiteytyksessä mukana aamupäivän asiantuntija-alustajat Inga Sihvo, Anne-Mari Souto ja Jukka Vehviläinen.
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