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Alueellinen koulutus, Helsinki 5.3.2020 
 
Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään 
 
 
PAIKKA: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, ”Kaarre” 4. kerros 
 
KOHDERYHMÄT: Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, Zoomin koordinoimat ESR-hankkeet, 
valtionavustushanketoimijat sekä teemasta kiinnostuneet sidosryhmät. 
 
Koulutustilaisuuden asiantuntija-alustajina toimivat Sanna Penttinen Opetushallituksesta ja Leena 
Penttinen Jyväskylän yliopistolta. Tilaisuus toteutetaan alustajien ja alueen toimijoiden kanssa 
yhdessä keskustellen. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 
 
Ilmoittautuminen 26.2.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/D369AC8887A96C2E 
 
 
OHJELMA 
 
8:30   Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9:00   Aamun avaus 
  vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala 
  Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 

Ohjaus toimijuuden tukijana yksilöllisissä uraprosesseissa 
yliopistonlehtori Leena Penttinen 
Jyväskylän yliopisto   
 
Tauko     
 
Kemppimalli ohjauksessa 
henkilöstöohjaaja Jukka Mandelin 
Kemppi Oy  

 
 Uraohjaus osana koulutusta ja osaamisen kehittämistä 

opetusneuvos Sanna Penttinen 
Opetushallitus 

 
11:45–12:30  Lounas 
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/D369AC8887A96C2E
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12:30–14:30  Uraohjauksen mallien juurruttaminen 

Työpajatyöskentelyyn orientoituminen 
verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry  
 
Työpajojen keskusteluissa ja kiteytyksessä mukana aamupäivän 
asiantuntija-alustajat Sanna Penttinen ja Leena Penttinen 
 
Alastaan epävarman opiskelijan ohjaus 
KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hankkeesta 
projektipäällikkö Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus 
Työuralle -hankkeesta lehtori Ismo Turve, HAMK 
 
Työpajassa etsitään pienryhmissä keskustellen ja pohtien vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: 
1. Minkälaisin ohjauskysymyksin voisi tunnistaa epävarman 
urasuunnittelijan HOKSn yhteydessä? 
2. Miten voitaisiin toteuttaa opintojen alkuvaiheessa tehostettua 
uraohjausta epävarmoille urasuunnittelijoille? 
 
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/oikea-
aikainen-uraohjaus 
 
 
Erityisopiskelijan uraohjauksen suuntaviivoja 
Työuralle -hankkeesta projektipäällikkö Kati Jokio, Kiipulan 
ammattiopisto 
UraOn – Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi -hankkeesta 
projektipäällikkö Pia Törnwall, Ammattiopisto Live 
 
Työpajassa keskustellaan erilaisista haasteista ja niiden voittamisesta 
tukea tarvitsevan opiskelijan ammatillisella polulla. Millaisia tuen 
tarpeita opiskelijoilla on ammatillisessa erityisoppilaitoksessa? Entä 
työelämässä? Kuka pystyy tai ei pysty tekemään työtä? Yhdistellään 
vanhoja ja uusia keinoja työllistämisen edistämiseksi ja varmistamiseksi: 
otetaan käyttöön pari vanhaa ja pussillinen uutta. Rohkaistaan 
laajentamaan katsantokantoja, ja siirretään huomio ohjaajasta 
opiskelijaan, ja tiivistetään opiskelijan roolia oman elämänsä sankarina. 
 
https://www.kiipula.fi/tyoelamayhteistyo 
https://uraon.weebly.com/ 
 
 

https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/oikea-aikainen-uraohjaus
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/oikea-aikainen-uraohjaus
https://www.kiipula.fi/tyoelamayhteistyo
https://uraon.weebly.com/
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Kielitietoisuus maahanmuuttajan ohjaustyössä 
Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeesta  
projektipäällikkö Jaana Puurunen, DIAK 
Virtaa ohjaukseen -hankkeesta projektipäällikkö Pia Sahonen ja lehtori 
Hanna Hovila, DIAK 
 
Työpajassa etsitään keskustellen ja pohtien vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin: 
1. Miten sanoitat eri ammateissa tarvittavaa osaamista?  
2. Miten tuet ohjattavan kielellisiä valmiuksia? 

 
Työpajassa tehdään erilaisia toiminnallisia harjoituksia, joilla voidaan 
avata eri ammateissa tarvittavaa osaamista. Harjoitusten kautta 
tarkastellaan, mitä kielitietoisuus on ja miten omaa ohjaustaan voi 
kielitietoistaa. Pajassa myös pohditaan, miten esiteltyjä materiaaleja 
(ks. linkki) voidaan hyödyntää maahanmuuttajan kielellisten 
valmiuksien ja reflektiotaidon tukemisessa. 

 
Tukena maahanmuuttajien harjoitteluissa: 
https://maahanmuuttajatamkiin.diak.fi/ohjausmateriaalit/ 

 
 
 
  Iltapäiväkahvit keskustelun lomassa 
 
14.30–15:30  Yhteinen dialogi ja päätössanat 
 
 
 
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 
 
 
Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke vastaa ohjelmaan merkityistä tarjoiluista. Osallistuja 
vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista.  
 
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
 
 

https://maahanmuuttajatamkiin.diak.fi/ohjausmateriaalit/

