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Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari   

 

Seminaari on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen kehittäjille, valtakunnallisten ja alueellisten ESR-

hankkeiden entisille, nykyisille sekä tuleville hanketoimijoille ja sujuvat siirtymät -teemaan liittyvien 

valtionavustushankkeiden toimijoille.  Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat parantaa 

koulutuspolkujen eri siirtymävaiheita tukevia palveluita ja toimintamalleja perusopetuksesta ammatilliseen 

koulutukseen ja eteenpäin jatko-opintoihin sekä työelämään. 

Tiistai 16.2.2016 klo 9–16 

Finlandia-talo, B-sali, kongressisiipi, 3. kerros 

Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynnit M1 tai K1. 

OHJELMA 

9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00  Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta 

Mika Tammilehto, ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

10.20  Luotsaamalla läpi ammatillisen koulutuksen 

Jukka Vehviläinen, tutkija, DiaLoog-tutkimuspalvelut 

10.40  Ruutia uusiin hankkeisiin 

Ville Virtanen, verkostokoordinaattori, SAKU ry 

11.00  Mistä Zoomissa on kyse, mitä hanke voi tarjota ja ajankohtainen hankehakuinfo 

Sanna Laiho, projektipäällikkö, Opetushallitus 

Elise Virnes, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

11.30  Katsaus käynnissä olevaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön 

AAVA – avoin väylä ammattiin 

Jaana Kilpinen, projektipäällikkö, Turun kaupunki  

Poluttamo - Oma digipolku oppimiseen 

Piia Liikka, verkostokoordinaattori, Suomen e-oppimiskeskus ry 

Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa 

verkostoissa 

Hanna Nuutinen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

Yksilöllisyyttä opintopoluille 

Marja-Liisa Vesterinen, tutkimusjohtaja, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

12.30–13.30  Lounas 
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13.30 Teemaryhmät  

Fasilitoitu työskentely, jonka tavoitteena on esitellä siirtymävaiheeseen liittyviä hyviä 

käytäntöjä, kartoittaa minkälaista tukea kehittämistyölle tarvitaan, mitä aihioita on jo 

olemassa ja minkälaisia teemoja halutaan jatkotyöstää tulevissa tilaisuuksissa. 

1) Opintoihin kiinnittymisen varmistaminen, osaamisen tunnistaminen 

ja tunnustaminen, henkilökohtaistaminen  

a. Ryhmä: Huone 25, 2. kerros 

Anne Eteläaho, opiskeluhuollon koordinaattori, Keski-Pohjanmaan 

ammattiopisto  

b. Ryhmä: B-Sali 

Sanna Velin, erityissuunnittelija, Helsingin kaupungin opetusvirasto  

2) Työuralle tai jatko-opintoihin sijoittumista tukevat mallit 

 B-Sali 

 Anne Nissinen, lehtori, OPS-kehittäjä, Savon koulutuskuntayhtymä 

3) Opinnot keskeyttävien jatkopoluttaminen  

Huone 15, sisääntulokerros 

Mia Suokas, opinto-ohjaaja, Helsingin Diakoniaopisto 

Anki Sundqvist, projektikoordinaattori, Optima samkommun 

4) Erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien koulutuspolut 

Huone 24, 2. kerros 

Riina Karvonen, opiskelija-asiain päällikkö, Ammattiopisto Luovi 

Sari Vilminko, projektipäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 

14.30–15.00 Iltapäiväkahvi 

15.00  Prosessi prosessissa ilman prosessia 

 Minna Kivelä, näyttelijä 

15.30 Työskentelyn kootut tulokset 

16.00  Tilaisuus päättyy 

 

 

 

 

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
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