
       1 (3) 
 

ZOOMI – sujuvia siirtymiä edistämässä (S21674)                  

 

 
        

          

 

Zoomi-hankkeen syksyn 2020 alueellisen koulutussarjan 
valtakunnallinen verkkototeutus 5.10.2020 
 
Ohjaus sujuvien siirtymien tukena 
 
KOHDERYHMÄT: Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, Zoomin koordinoimat ESR-hankkeet, 
valtionavustushanketoimijat sekä teemasta kiinnostuneet sidosryhmät. 
 
Koulutustilaisuuksien asiantuntija-alustajina toimivat Jouni Järvinen Opetushallituksesta ja Sanna 
Vehviläinen Ohjausosaajista. Koulutuspäivä toteutetaan alustajien ja alueiden toimijoiden kanssa 
yhdessä keskustellen. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 
 
Ilmoittaudu mukaan 29.9. mennessä  
 
OHJELMA 
 
 
9:00   Aamun avaus 
  projektiasiantuntija Tiina Kärkkäinen 
  Opetushallitus 
 
9:10  Siirtymät työelämään ja jatko-opintoihin 

opetusneuvos Jouni Järvinen 
Opetushallitus 

   
 

10:00  Tauko      
 
10:15  Hyvän ohjauksen elementit 

KT, dosentti (HY, TAU, UEF), työnohjaaja, kouluttaja, tietokirjailija 
Sanna Vehviläinen 
Ohjausosaajat 

 
 

11:20  Tauko  
 
11:30  Näkökulmia maahan muuttaneiden ohjaukseen TE-toimistossa 

hankepäällikkö Eija Asikainen 
Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke, Kaakkois-Suomen ELY -keskus  

 
12:00–12:45  Lounastauko 
 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c6136b24-8954-4b53-ac6b-ef0da20f8bcd?displayId=Fin2029611
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12:45–13:00 Ohjauksen mallien juurruttaminen ja orientaatio virtuaalisiin 

neuvonpitoihin 
Pureudutaan uusien mallien käyttöönottoon sekä 
juurrutussuunnitelmaan. Orientoidutaan iltapäivän virtuaalisiin 
neuvonpitoihin. 
verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry  
 
Osallistujat ilmoittautuvat yhteen virtuaaliseen neuvonpitoon.  

 
13:00-14:15 Virtuaalinen neuvonpito 1:  

Ihmisen kokonaisvaltaisuus ja ohjauksellinen tuki 
Laurea ammattikorkeakoulun koordinoimassa Resilienssi ja 
tulevaisuususko RETU -hankkeessa (www.retu.fi) on kehitetty 
oppilaitosten sekä toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden käyttöön 
digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline (www.crear.fi). Sen avulla 
opiskelijan tilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti seuraavilla 
osa-alueilla: opiskelukyky, hyvinvointi ja toimintakyky, toimijuus ja 
resilienssi, urasuunnittelu- ja työllistymistaidot. Neuvonpitoa on 
tarkoitus käydä siitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia uuden 
työvälineen omaksumiseen ja käyttöönottoon liittyy sekä miten 
välineen käytäntöön viemistä voidaan parhaiten tukea oppilaitoksissa. 
 
Resilienssi ja tulevaisuususko (RETU) -hanke: 
FT Mika Launikari, Uraohjauksen asiantuntija, Laurea 
ammattikorkeakoulu 

 
Virtuaalinen neuvonpito 2:  
Uraohjaus mallilleen!  
Uraohjaus on ammatillisen koulutuksen punainen lanka. Miten tuemme 
hakeutujia, opiskelijoita ja jo valmistuneita eteenpäin työurillaan? Jotta 
onnistuisimme uraohjauksessa, opiskelijoiden uratavoitteet on otettava 
opintojen suunnittelun perustaksi ja heidän urasuunnittelutaitojaan on 
tuettava järjestelmällisesti.   
Tule keskustelemaan ja pohtimaan, miten uraohjauspalvelut saadaan 
rullaamaan ja juurtumaan oppilaitoksissa. Työskentelyn pohjana 
käytetään uraohjauksen mallia, joka on kehitetty osana KETTU – Ketterä 
uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hanketta.   
 
KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hanke: 
projektipäällikkö Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus 

 
 

http://www.retu.fi/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.crear.fi%2F&data=02%7C01%7C%7Cb603e36944f948f6551208d83936f05a%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C1%7C0%7C637322255418550996&sdata=0VX7sGE7rnmTfO%2BbiQnkaR%2B8Prg1%2BPgdcd%2FZfPMRQa4%3D&reserved=0
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kettu-kettera-uraohjaus-osaksi-ammatillista-koulutusta/kettu-hanke/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kettu-kettera-uraohjaus-osaksi-ammatillista-koulutusta/kettu-hanke/
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Virtuaalinen neuvonpito 3:   
Muistilistat HOKSaamisen tueksi 
Neuvonpito esittelee henkilökohtaistamisen tueksi Sujuvat omat polut-
hankkeessa kehitettyjä HOKS-muistilistoja.  
Kokonaisuuteen sisältyy viisi muistilistaa: Ensimmäisen HOKS-
keskustelun muistilista, HOKSin päivittämisen muistilista,  
Opintojen päättövaiheen muistilista, HOKS-keskustelun muistilista 
opiskelijalle, Huoltajaohje henkilökohtaistamisesta.  
Tavoitteena on yhdessä pohtia riittävän laadukkaan 
henkilökohtaistamisen sekä opiskelijan uraohjauksen toteuttamista 
ammatillisessa koulutuksessa.  
Yhdessä mietitään myös SOPU-hankkeen kokemuksien kautta 
hankeideoiden työstämistä valtakunnallisiksi malleiksi ja niiden 
onnistunutta juurruttamista.  
 
Sujuvat omat polut, SOPU-hanke:  
projektipäällikkö Maarit Kopakka, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
projektisuunnittelija Maarit Nikmo, Länsirannikon Koulutus Oy, 
WinNova 
 

  
14:15-14:25  Tauko 
   
14:25-15:15  Yhteinen dialogi ja päätössanat 
 

Keskusteluissa ja kiteytyksessä mukana aamupäivän asiantuntija-
alustajat Sanna Vehviläinen ja Jouni Järvinen. 

 
 
 
 
 
Tarkemmat tiedustelut 
 
Tiina Kärkkäinen   Maria Käkelä 
projektiasiantuntija, Opetushallitus     verkostokoordinaattori, SAKU ry 
tiina.karkkainen@oph.fi       maria.kakela@sakury.net                                                              
p. 029 533 1709   p. 0500 830 710 
 
 
Lounas on omakustanteinen. Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
 


