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Sujuvat siirtymät – hyvistä käytännöistä uusia 
ideoita 
 
Seminaarin tarkoituksena on levittää Sujuvat siirtymät ESR-kokonaisuudessa kehitettyjä, toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyviä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä tuoda 
esiin myös muiden kehittämishankekokonaisuuksien tuloksia. Tule hakemaan hyviä ideoita, 
verkostoitumaan ja näkemään, mitä on saatu aikaiseksi. Seminaari on tarkoitettu kaikille ammatillisen 
koulutuksen kehittäjille ja hanketoimijoille. 

Seminaari ja ohjelmaan merkityt tarjoilut ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista 

matkakustannuksistaan.  

Ilmoittaudu tilaisuuteen 20.1.2017 mennessä:  

https://www.webropolsurveys.com/S/3EDCF8477FAE1E65.par 

Tiistai 7.2.2017 klo 9.00–15.30 

Finlandia-talo, Terassisali, 1. krs, sisäänkäynnit M4 ja K4, Mannerheimintie 13e, Helsinki  

OHJELMA 

 
8.30   Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9.00–9.15   Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta   
  yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema, Opetushallitus 
 
9.15–10.15 Ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet – selvityksen tuloksia  

Projektipäällikkö Sanna Laiho, Opetushallitus 
  Projektiasiantuntija Kaisa Harjunpää, Opetushallitus 
  Menetelmäkehittäjä Susanna Ågren, SAKU ry 
  
10.15–11.30  Tutustu tuloksiin ja verkostoidu toiminnallisesti 
 

Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa 
verkostoissa 
Projektisuunnittelija Riikka Kaljunen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

 
AAVA - Avoin väylä ammattiin, Turun kaupungin sivistystoimiala  
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala 

 
 

https://www.webropolsurveys.com/S/3EDCF8477FAE1E65.par


       2 (2) 

ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (S20306)                   

 

 

        

          

Opit työssä 
Projektipäällikkö Sari Häkkinen, Kotkan-Haminan seudun 
koulutuskuntayhtymä 
 
Omia polkuja pitkin ammattiin (OPPA) - ammatillisen koulutuksen tutkinnon 
uudistus työelämään siirtymisen edistäjänä 
Projektipäällikkö Sini Yli-Suvanto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 

 
Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi, hyvinvointi- ja 
verkostoitumisklinikka  
Projektipäällikkö Sanna Laiho, Opetushallitus 
Verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry 

 
11.30–12.30  Lounas  
 
12.30–14.00  Kehittämistyötä yhteistyössä 

 
Kurkkaa, miten muut sen tekevät – Valmasta työelämään ja 
oppisopimuskoulutukseen  
Projektipäällikkö Kati Pääkkönen, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun 
seudun ammattiopisto  
 
Vertaansa vailla – toimintamalleja ja työkaluja vertaiskehittämisen tueksi 
Projektikoordinaattori Niina Salonen, Turun kaupungin sivistystoimiala 
 
Opiskelijan ehjä opinpolku – kehittämistyön tuloksia 
Koulutuspäällikkö Minna Ahokas, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän 
ammattiopisto 

 
14.00–14.30   Kahvitarjoilu 
 
14.30–15.15  Kuulijoista on moneksi – ratkaisuja hankeviestintään ja tuotteistamiseen 
  Verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry  

Projektipäällikkö Anu Parantainen, Turun kaupungin sivistystoimiala 
 
 
15.15–15.30  Päivän yhteenveto 
 
    

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 


