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Zoomin alueellinen koulutuspäivä Rovaniemi, 27.5.2020 
(tilaisuus toteutetaan verkossa) 
 
Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään 
 
 
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. Koulutuspäivä toteutetaan alustajien ja alueen toimijoiden 
kanssa yhdessä keskustellen. 
 
Ilmoittautuminen 14.5.2020 mennessä. Kalenterikutsu Teams-linkkeineen lähetetään tilaisuuteen 
ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään 
lisäksi erillinen ilmoittaumislinkki iltapäivän työpajoihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!  
 
OHJELMA 
 
 
9:00   Aamun avaus 
  rehtori Taisto Arkko 
  Lapin koulutuskeskus REDU 
 

Ohjaus toimijuuden tukijana yksilöllisissä uraprosesseissa 
yliopistonlehtori Leena Penttinen 
Jyväskylän yliopisto   
 
Tauko      

 
 Ohjaamon ja TE-toimiston palvelut sekä erityistä tukea tarvitsevan 

polku 
TE-asiantuntija Soile Saastamoinen 
Ohjaamo / Rovaniemen kaupunki 
 
Uraohjaus osana koulutusta ja osaamisen kehittämistä 
opetusneuvos Sanna Penttinen 
Opetushallitus 

 
 
12:00–12:45  Lounastauko 
 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f33a4ceb-4ed2-44a7-adef-149264c97bf2?displayId=Fin1907926
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12:45–13:00  Uraohjauksen mallien juurruttaminen 

Työpajatyöskentelyyn orientoituminen 
verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry  
 
Työpajojen keskusteluissa ja kiteytyksessä mukana aamupäivän 
asiantuntija-alustajat Sanna Penttinen ja Leena Penttinen 
 
Osallistujat ilmoittautuvat yhteen työpajaan. Pajoissa voidaan sopia 
tauon pitämisestä sopivassa ajankohdassa. 
 
 
 

13:00-14:15 1. Opiskelijan oikea-aikainen uraohjaus omaohjaajan ja opintojen 
ohjaajan yhteistyönä 
Työpajan tarkoituksena on jäsentää omaohjaajan ja opintojen ohjaajan 
ohjausyhteistyötä. Tavoitteena on pohtia, miten opiskelijan saama 
uraohjaus olisi opiskelijan osaamisen hankkimisen kannalta oikea-
aikaista ja opiskelijan urasuunnitelmaa koskevia päätöksiä tukevaa 
yhteistyötä. 
 
Erilaisia polkuja pitkin ammattiin – EPPA -hanke: 
projektipäällikkö Ritva Vartiainen, Lapin koulutuskeskus REDU 
suunnittelija Päivi Holopainen, Lapin yliopisto 

 
 
 2. Opiskelijan oikea-aikainen tukeminen 

#valmennus pilotin kokemuksia 
Työpajassa keskustellaan kuraattorien, omaohjaajien ja 
erityisopettajien yhteistyön kehittämisestä. Tavoitteena on pohtia, 
miten voidaan vahvistaa verkostoyhteistyötä ja yhteistyötä vanhempien 
kanssa sekä tukea opiskelijoiden läsnäoloa. 
 
#Hyvinvoiva amis - Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään 
Lapissa -hanke: 
projektisuunnittelija Paula Moilanen, Lapin koulutuskeskus REDU 
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  3. Yhdessä ohjaten - työelämässä tukien 

Työpajan tarkoituksena on avata vuoropuhelu oppilaitoksen 
toimijoiden, työelämän edustajien ja kunnan toimijoiden välillä. 
Tavoitteena on pohtia, kuinka taataan työelämässä olevan opiskelijan 
riittävä ohjaus ja sen toteutuminen sekä kuinka uraohjausta voidaan 
paremmin toteuttaa, jotta osaavaa työvoimaa on jatkossakin Lapin 
kunnissa. 
 
Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hanke: 
projektikoordinaattori Taina Tommer, Lapin koulutuskeskus REDU 
projektisuunnittelija Anne Yläoja, Lapin koulutuskeskus REDU 
 
4. Verkostoyhteistyö nivelvaiheissa 
Työpajan tarkoituksena on kehittää eri toimijoiden välistä 
verkostoyhteistyötä nivelvaiheessa. Tavoitteena on pohtia, miten 
(ura)ohjausta tulisi toteuttaa, miten yhteistyöllä voidaan parantaa 
ohjauksen vaikuttavuutta ja miten taataan asiakkaiden sujuvat 
siirtymät. 
 
Osaamista työvoimapoolista -hanke: 
projektipäällikkö Eeva Maijala, Lapin koulutuskeskus REDU 
projektisuunnittelija Marja Riitta Mäläskä, Lapin koulutuskeskus REDU 
 
Ohjauksella opintoihin (OHO) -hanke: 
asiakasvastaava Maija Mäkihannu, Lapin koulutuskeskus REDU 

   
 

14:15–15:00  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 
 
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
 


