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Teemaryhmätyöskentelykoonti 

Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 

 

 

RYHMÄ 1 Opintoihin kiinnittymisen varmistaminen, osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen, henkilökohtaistaminen  

 

Hyvät käytännöt: 

 Oulun seudun ammattiopisto: opojen työelämäjaksot; kaikista kolmesta oppilaitoksesta opot 

menevät tutustumaan, opettajat tekevät täydennyskoulutuksia. Työ tekijäänsä kiittää hanke, jossa 

kokeillaan mobiileja ohjauskeinoja ja ohjausta työelämään, opetussuunnitelmien siirtäminen arkeen: 

opiskelijoiden kanssa siirrytään tiivistettyyn työaikaan eli lisätään lähiopetustunteja.  

 Sastamalan koulutuskuntayhtymässä JOPO-hanke (Saimaan ammattiopiston kanssa), polkujen 

visualisointi ja osaamisen tunnistaminen 

 Porvoon ammattiopistossa ryhmäytyminen, pääasiana opojen tutustuttaminen ammattiopistoon, että 

osaisivat paremmin neuvoa opiskelijoita, mihin ovat tulossa. Myös työpaikkaohjaajien koulutusta 

 Jyväskylän ammattiopistossa osaamisperusteisuuteen ja yksilölliseen polkuun liittyviä hankkeita. 

Kaikkien pitäisi tuntea OPS ja tuntea tutkintorakenteiden mahdollisuudet, jotta osataan ohjata 

eteenpäin poluille. Joustava oppiminen -hanke, jossa eHOPSia yritetään kehittää eteenpäin, 

päällekkäisyyksien karsiminen 

 Uudenmaan liitossa käynnissä Yhdessä koulutustakuuseen -hanke. Hankkeessa tarkastellaan, miten 

koulutustakuu toteutuu Uudellamaalla. Millaisia pullonkauloja koulutustakuun toteutumiseen liittyy, 

onko yhteisiä malleja koulutustakuun toteuttamiseen maakunnissa. 

 Vantaan ammattiopistossa Oppimobiili-hanke, verkkototeutuksia, 30 opettajaa ollut tekemässä. 

 Helsingin opetusvirastossa avoimen ammattiopiston kehittäminen -> avointen opintojen 

kehittäminen. Tarkoituksena on saattaa nuori opintoihin kiinni, madaltaa kynnystä tutkinnon 

osan/tutkinnon suorittamiseen. Tehdään yhteistyötä Helsingin ohjaamon kanssa (opetusvirasto 

tuottaa sisältöjä ohjaamoon avoimien opintojen osalta), joka etsii työkokeilupaikat ja opettaja lähtee 

mukaan työkokeilupaikalle tunnistamaan työpaikalla olevia tutkinnon osan/osien suorittamiseen 

sopivia käytäntöjä. Resursoitu yksi opettaja, mutta tehdään verkostotyönä, opettajan mukaan 
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otetaan tarvittaessa ammattiopettaja. Edetään työssäoppimisen tavoin, ja myös arviointi ja 

ammattiosaamisen näytöt tehdään, jos mahdollista. Tehty Helsingin omana kokeiluna, joka tullaan 

kesän jälkeen vakinaistamaan. Työlle on asetettu tulostavoitteet, esim. keskeyttämisvaarassa olevat.  

 Vantaan ammattiopisto Variassa on tehty Läpäisyn tehostamisohjelmassa nivelopo-toimintaa, mitä 

on laajennettu Helsinkiin. Kyseessä 1,5 vuoden työskentelyprosessi. Peruskoulu etsii nuoret, joilla ei 

ole motivaatiota/joilla on vaikeuksia. Nivelopon ja tutoreiden kanssa tutustutaan ammattiopistoon eri 

tavoin ja tuki jatkuu edelleen toiselle asteelle siirryttäessä. Tässä mukana olleiden nuorten 

keskeyttämisprosentti on ollut 0,9. Turun sivistystoimessa tehdään myös samantyyppistä 

nivelvaiheen toimintaa jo vuodesta 2009, mukana on myös lisäksi nuorisotoimi. Toimintaa 

keskitetään kesään ennen ammatillisten opintojen aloittamista ja perusopetus kattaa toiminnasta 

syntyvät kustannukset 

 Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksiassa on käynnissä Vastuuta2020-hanke, jossa tehdään 

mm. opinnollistamista työpajojen ja järjestöjen kanssa hyödyntäen esim. Eperusteita, käytössä 

osaamismerkit. Erityisesti toiminnassa mukana liikuntajärjestöt ja Suomen Partio: kesän Roihu-leiri, 

jossa kehitetään epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamista ja tunnustamista. Helsingissä on myös 

vastaavaa toimintaa, esim. YTO-aineiden tunnistaminen/tunnustaminen. 

 Turun kaupungin sivistystoimialan M.O.T-hankkeessa on työvalmentajat, jotka tekevät työpaikoilla 

työanalyysia, mihin tutkinnon osaan työtehtäviä voitaisiin yhdistää 

 Helsingissä aikuispuolella kokeiltu maahanmuuttajien työkokeiluja, joissa opettaja menee työpaikalle 

pariksi päiväksi, opettajien työelämäjaksot voisi yhdistää jalkautumiseen, ei erillisiä käyntejä 

 

Mitä toivotaan hankkeelta: 

 Sitouttaminen; koulutuksen järjestäjät sekä opettajat että pedagogiset johtajat.  

 Konkretian ja vaikuttavuuden aikaansaaminen. Kumpi on tärkeämpää: se, että hanketoimija 

työllistyy vai että opettajan ja loppukäyttäjän arki paranee tai opiskelija työllistyy?  

 Tuotteistaminen 

 RoadShow, hyvien käytäntöjen kierto ja vieminen maakuntiin sillä tavalla, että ne on kytketty 

käynnissä oleviin hankkeisiin. Niin saadaan tietoa olemassa olevista malleista ja hyvistä käytännöistä 

 Yhteinen paikka ja alusta aihealueesta olemassa olevasta tutkimustiedosta 

 Verkostoitumista, voisi löytyä oikeanlaisia puhujia oikeanlaisiin paikkoihin 

 Seminaari, jossa olisi konkreettisia esimerkkejä pienryhmätyöskentelynä. Mieluiten kaksipäiväisiä 

seminaareja. 
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 Seminaareihin mukaan myös talojen ylempää johtoa, jotka auttavat asioiden eteenpäin viemistä 

 Yhteistyötä ja moniammatillisuutta, että saa vinkkejä ja huomaa, ettei ole yksin asian kanssa 

 Haluaisi oppia hyvistä käytännöistä lisää 

 Henkilöosallistujatietojen käsittely, koska on verkkopuolta, niin henkilökohtaisia allekirjoituksia ei 

millään saada kaksipuoleisiin lomakkeisiin 

 Todennetun osaamisen rekisteristä lisätietoa, miten liittyy tähän ja mitä asioita saataisiin irti 

 Yhteinen kanava hankkeiden yhteiselle tiedonvaihdolle, mielellään tehtäisiin yhteistyötä 

 Yhteisiä työpajoja, visuaalisoinnista esim. yksi työpaja ja osallistamisen menetelmistä 

 Luotsaamisesta voisi olla myös joku työpaja. Miten niitä menetelmiä voisi hyödyntää hankkeista 

 Tulosten jalkauttamiseen apua, yleensä hankkeessa on hankalaa se, miten tulokset jää hankkeen 

jälkeen elämään 

 Opetussuunnitelman jalkauttaminen niin, ettei olla yksittäisissä opinnoissa kiinni vaan miten 

pystyttäisiin opetus toteuttamaan kokonaisvaltaisemmin 

 Sähköisten alustojen hyödyntäminen HOPSissa, OPSissa ja eHOPSissa ja niiden yhtenäistäminen 

(TOR, Ulla Angervo, ne jotka on eHOPSin kanssa tekemisissä, kannattaa olla yhteydessä ja selvittää, 

ettei tehdä päällekkäisiä asioita) 

 Hyvät käytänteet ja toimintatavat sekä materiaalit jakoon 

 ESR-hankkeissa hyvien käytäntöjen kokoaminen ja yhteiset tapaamiset 

 Tulosten jalkauttaminen 

 Uuden oppimista jo hyviksi koetuista käytännöistä 

 Yhteisiä tilaisuuksia, koulutuksia, käytänteiden kokoamista 

 Työpajat/teemaseminaarit: Visuaalinen hops, osaamisen tunnistamisen menetelmät, Luotsaus 

 Lisätietoa todennetun osaamisen rekisteristä (TOR) 

 Konkreettisia esimerkkejä 

 Pienryhmiin ytimekkäitä luentoja 

 Tutkinnon rakenne tehokäyttöön -> yksilönäkökulma 

 Henkilökohtaistaminen 
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 eHops opiskelijan työkalu -> visuaalinen, elämänlaajuinen 

 Seminaareihin mukaan myös kuntayhtymien johto 

 Verkostoituminen 

 Opiskelijan tukipalvelut 

 moniammatillisuus 

 Seminaareja opojen kanssa, yhteistyötä, moniammatillisuus 

 Uusi tapa opetuksen ohjaamiselle -> ops:n jalostaminen oppimistavoitteiksi 

 sitouttaminen 

 konkretia, vaikuttavuuden varmistaminen 

 sama kieli 

 työvälineen Hops:n tekemiselle (sähköiset alustat) 

 opintoihin kiinnittyminen 

 tieto olemassa olevista, tehdyistä tutkimuksista 

 tilastotiedot keskitetysti 

 hyviä käytäntöjä road show, kiertoon maakuntiin, kytkentä hankkeeseen, koulutus 

 Tietoja, henkilöitä, etenemisen asiantuntijoita 

 henkilö/osallistujatiedot, miten kerätään? -> käytännön toimintatavat 

 yhteinen foorumi/kanava hankkeille keskusteluun ja tiedonvaihtoon 

 Hyvät käytännöt näkyviksi, tiedotus, materiaali jakoon, kanavan miettiminen 

 Vertaisvalmennus 

 Muutoksen johtamisen tematiikka -> liittyy muuttuvaan opettajuuteen 

 oppimisprosessin hallinta, kun osaamista hankitaan projekteissa, työpaikoilla ym. eritahtisesti 

 avoimien opintojen suorittaminen; opiskelujen aloituksen kynnyksen madaltaminen, sivutoimiset 

opiskelijat 

 yhteistyö te-hallinnon/hallintokuntien kanssa 
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 perinteinen opettajuus ja sen muutos 

 joustavien opintojenaloitusten mahdollistaminen -> millä tavoin toteutetaan käytännössä? 

 joustavat polut 

 avoimien opintojen hyödyntäminen 

 valtakunnallinen yhteistyö 

 tiimiopettajuus 

 digitaalisuus 

 ohjaajuus 

 valmennus 

 johdon/koulutuspäällikköjen sitouttaminen 

 oman oppimisprosessin omistajuus 

 

Mihin hankkeita lisää ja mitä teemoja aiheeseen liittyen pitäisi avata: 

 tuen tarpeessa olevien nuorten valmistumisvaiheeseen, että pystyisi jotenkin ohjaamaan 

työelämään. HOJKSatut jää helposti kellumaan tyhjään. 

 Pajojen ja oppilaitosten yhteistyö 

 Yksilöllisten polkujen toteuttaminen 

 Aikuisten ja nuorten koulutusten yhdistyminen: Opiskeluhuolto? 

 Ammatti-identiteetin kasvattamiseen liittyen, onko tekeillä jotain?  

 Uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen liittyvät asiat: oppimistestit? 

 Kohtaanto-ongelmasta: mistä saadaan opiskelijoita aloille, jotka työllistää muttei kiinnosta 

 Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kouluttaminen ja ohjaaminen 

 Korkeakoulusta työelämään siirtyvät: valmistuvat korkeakoulusta muttei mihinkään spesifiin 

ammattiin. Ammatti-identiteetin ja oman paikan löytyminen. 

 Ammatti-identiteetti: kun nuoret tulevat ammattiopistoon eikä tiedä alaansa. Eikö TET-jakso voisi 

olla muuta kuin sitä, että mennään isän tai äidin työpaikkaan tutustumaan?  
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 Verkko-ohjauksen kehittäminen 

 Aidosti monialaista yhteistyötä, jossa mukana toimijoita peruskoulusta, uraohjauksesta, toiselta 

asteelta jne. täältäkin puuttuvat kokonaan perusopetuksen ihmiset, siellä kuitenkin pohja luodaan ja 

ihmiset siirtyy sieltä eteenpäin. Jos se jää omaksi saarekkeekseen, siinä on hirveä kuilu. 

 Opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen ja siihen uusia menetelmiä. Voimavaravalmennusta 

oppilaitosmaailmaan, se näkökulma, että opiskelija on keskiössä, ettei opiskelija unohdu teknisten 

menetelmien keskellä. Oma reitti -hanke, Mielen hyvinvointi -hanke jne. 

 Ajatuspaja, ThinkTank, joku ryhmä ja aikaa ja tilaa luoda ideoita luovasti. Kaikki hankkeet korostaa 

tehokkuutta ja läpäisyä 

 Vertaistuki voimavarana, henkilöstö ja opiskelijat tukena toisilleen 

 Lisää opoille ammatti-identiteetti jne. huomioon (myös peruskoulussa jo). Vähän vastuuta siitä, että 

opiskelija tietää minne tulee. 

 Työpajojen yhteistyö ammattiopiston kanssa 

 Hankkeet yhdessä työelämän kanssa, joissa kehitetään työelämää ja oppilaitosta yhdessä. Kun koko 

ajan korostetaan yhteistyötä ja opiskelijoita suunnataan työelämään. Se kehittäisi myös opettajan 

työelämätaitoja ja samalla voidaan kehittää myös alan osaamista ja työelämä mukaan 

 Vertaistuki: Kun painetaan ohjelmat ja muut edellä, pedagogiikka unohtuu. Väline ei tee oppimista 

jos ei taustalla ole tietoa. Tarvitaan pedagogiikan lanseerausta uudelleen. Kaikki ei välttämättä tiedä, 

miten ihminen oppii. 

 Opettajien työelämäjaksot 

 Opettajien työelämätietouden päivittäminen  opettajasta ohjaajaksi 

 Tulevaisuuden tekeminen, isot kollegatreffit, jossa on eri kouluasteet yhdessä vaikka maakunnan 

tasolla, jossa osallisuutta mietitään yhdessä 

 Erilaiset oppimisympäristöt, koska osaamisperusteisuudesta puhutaan. Niiden analysoiminen: mitä 

osaamista missäkin osaamisympäristössä voi hankkia. Sitten mietitään yksilön oppimisprosessia eikä 

mennä lukujärjestykset edellä.  

 Verkko-ohjausopintoja opinto-ohjaajille 

 Oppimisprosessit, pois opettajan resursseista ja tunneista, lähdetään oppimisprosesseista, miten 

erilaiset oppijat oppivat ja miten niitä opintoja voi suorittaa. Jos oppimisympäristöt ovat 

työelämälähtöisiä, hidas voi opetella asiaa hitaasti ja toinen etenee nopeammin 
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 Arjen organisoiminen, miten ryhmä ja ryhmän sitoutuminen kun yksilöllisyydestä puhutaan. Ryhmä 

vs. yksilö arjen toiminnassa. Vaikka opiskelija suorittaa yksilöllisiä opintoja, ei tarkoita, että hänet 

jätetään yksin. Miten tämä organisoidaan? 

 Omaohjaajuus ryhmänohjaajuuden sisällä. Ryhmänohjauskoulutuksia on ollut paljon, mutta miten 

omaohjaajuus turvataan 

 Osaamisperusteisuuden avaaminen opettajan ja ohjaajan työssä, tekeekö opettaja oikeaan asiaa?  

 Oppimisympäristöjen kartoittaminen oman alueen työpaikoiksi, pitääkö kaiken olla valtakunnallista? 

Esim. Oulua ei palvele, jos ollaan työelämäyhteistyöhankkeessa Turun kanssa, koska ei pystytä 

keskittymään alueellisesti 

 Työelämäyhteistyö. Joka paikassa puhutaan siitä, mutta työelämä ei voi olla hankekumppani vaan 

pitää olla oppilaitos. Jos se on maksullista palvelutoimintaa, vähentää yhteistyötä 

 Yhteinen alusta hankeihmisille. Jossain päin Suomea joku on varmasti asiat jo keksinyt ettei turhaan 

tehdä asioita, jotka joku on jo keksinyt. 

 

RYHMÄ 2 Työuralle tai jatko-opintoihin sijoittumista tukevat mallit 

 Keskusteluissa korostuneet asiat, joiden kehittäminen on jo käynnissä, mutta tarvitaan edelleen 

kehittämistä 

 Kädestä pitäen työelämään-malli 

> Yhteistyöverkostossa yritysten lisäksi myös järjestöjä 

> Opettajien työnkuvan muutos, työpaikkaohjaus ja ohjauksen suunnittelu kuuluu opetustyöhön 

> Työpaikkaohjaajan kanssa tehtävä työ lisääntynyt ja tehty näkyväksi kirjaamalla 

toimenkuvaan ja palkanmaksun perusteisiin 

Huomioita: 

* Ryhmä muodostuu tekemisen kautta tutkinnonosittain 

* Läpäisy on parantunut tehostetun ohjauksen myötä 

 Työpaikkaohjaajien tuki 

= Asiakkuus-/kumppanuusvastaavat jalkautuvat työelämään 

= Tutkinnonosa voi olla projekti, jossa mukana työpaikkaohjaajia 

= työpaikkaohjaajien koulutus työpaikoilla 

 Työpaikkojen riittävyys? 

-> Porkkanoita työelämälle 

-> Projektien lisääminen 
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 HOPSit elävinä asiakirjoina, säännölliset HOPS-keskustelut, joissa opintojen edetessä 

jatkosuunnitelmat ovat oleellinen osa keskustelua. 

 Tutkinnon osien sisältöjen kuvaukset helpottavat opiskelijan valintoja -> mitä tarvitsen? mikä 

kiinnostaa? mistä voisi olla hyötyä? 

 Opettajien ja ohjaajien työnkuvien uudistaminen ja tuki uuteen opettajuuteen ja 

ryhmänohjaajan tehtäviin. 

 Opetusryhmä on eri kuin ohjausryhmä.  

 

Mitä toivotaan hankkeelta: 

 Työpaikkaohjaajakoulutuksen hyvät käytännöt, yhteinen sanasto työpaikalle 

 yhteenveto alueellisista ja valtakunnallisista yhteistyöhankkeista ammatillinen 2. aste ja amk-

nivelvaiheesta 

 Zoomin kautta hyvät käytännöt näkyviin 

 Konkreettisia esimerkkejä toisen asteen ja korkea-asteen välisestä yhteistyöstä nivelvaiheessa 

 OPS:n visualisointeja tehty jo monissa oppilaitoksissa, miten hyödynnetään yhtenäisesti? 

 Lukion ja ammatillisen sujuvat siirtymät 

 Lukiosta korkeakouluun (yliopistoon) siirtymisen sujuvoittaminen myös mukaan 

 ammatillinen koulutus tulisi selkokielistää 

 Miten saadaan datanomit ammattikorkeakouluun ilman yhteishakua? 

 Miten ammattiin opiskeleville saataisiin parempi kielitaito (eng, ru) ennen ammattikorkeaan 

tuloa? 

 Miten opintosuoritukset saataisiin automaattisesti osaksi amk-tutkintoja? Minkälaisia 

työkaluja/toimintamalleja puuttuu esim. ammattiopetuksen ohjaustyötä tekeviltä? 

 Vaikuttavuuden seuranta & todentaminen esr-hankkeissa, ongelmallinen varsinkin 

koulutushankkeissa 

 Minkälaista koulutusta/ohjausta ammatilliset ohjaajat tai esim. ryhmäohjaajat saavat, miten ja 

keneltä? 

 Hankkeen vaikutusten jälkiarviointi: miten tutkitaan käytäntöjen juurtuminen osaksi 

perustoimintaa hankkeen päätyttyä? 
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 Yhteistyö ministeriön alaisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen hankkeiden kanssa, eli samoja 

asioita kehitetään monissa verkostoissa muuallakin 

 Zoomissa näkyviin myös työelämän hyöty (yksilö, koulutuksen järjestäjä, yhteiskunta) 

 Terminologian sekavuutta pitäisi selkeyttää 

 Ammatillisen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen 

 Työelämän kanssa tehtävän yhteistyön askeleet, muutakin kuin työssäoppimista 

 

 

RYHMÄ 3 Opinnot keskeyttävien jatkopoluttaminen 

Hyvät käytännöt: 

 Optima samkommun, OPTIMAX -hanke – maksimaalinen ohjaus, henkilökohtaisen ohjauksen 

maksimoiminen, tehdään paljon koulun seinien ulkopuolella, taustalla 

mielenterveyskysymyksiä/koulupelkoja; ohjausmalli koulun seinien ulkopuolella hyvä. 

Henkilökohtainen suunnitelma allekirjoituksin; hyvin yksilölliset ohjaussuunnitelmat, ryhmässä 

ohjaaja, jolla on opettajatausta ja lisäksi ohjauksen tukihenkilö. Linkki työhön, työnantajan 

näkökulma keskeinen, pyrkivät poluttamaan myös työelämään. Tarvittaisiin mielenterveyden 

ensiapukurssi opetushenkilöstölle 

 Helsingin diakoniaopisto, Ankkuri-hanke: Työparityöskentely mallissa olennaista. Lähtökohtana 

opintojen loppuunsaattaminen, työllistyminen, pedagoginen valmentaja, liittyy myös yksilön 

ohjaaminen, yksilölliset opintopolut ja niiden tukeminen, kyse luotsaamisesta, opiskelijoiden 

hyvinvoinnin lisäämisestä, valmentajan tehtävänä on esim. rästien tekemisen mahdollistaminen, 

ohjauksen läheisyys. 

 Leena Selkivuoren väitöskirja: ”ei näihin vaikeuksiin työelämässä törmää” kuvastaa aihepiiriä 

•    Palvelujen kokoaminen, palveluasema, josta saisi keskitetysti tietoa 

 

Mitä toivotaan hankkeelta:  

 Yksilöllinen, ammattitaitoinen ohjaus ja sen saatavuus 
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RYHMÄ 4 Erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien koulutuspolut 

Hyviä käytäntöjä: 

 Monenlaisia oppijoita työpaikalla –hankkeen tulokset: www.koulutustakuu.fi/hankkeet/m-o-t-hanke 

 #ICT knowhow –hanke: rosa.utu.fi/ictknowhow 

 yhdessäkoulutustakuuseen.fi 

 Erityisopetuksen hyviä käytäntöjä: www.koulutustakuu.fi/tuotetori/erityisopetus 

 

Mitä toivotaan hankkeelta: 

 Selkokielisyys -> tekstit ja videot, helppo lukea ja seurata 

 S2-opettajien huomioiminen 

 vertaisohjausmalli 

 

 

YHTEENVETO  

 

Hyvät käytännöt, tuotteistaminen, yhteistyö 

Yhteinen kanava hankkeiden tiedonvaihdolle 

Apua tulosten jalkauttamiseen, hyvien käytäntöjen jakaminen maakuntatasolla, kytkös käynnissä 

olevien hankkeiden kehittämistyöhön -> tietoa olemassa olevista malleista, mitä on jo tehty 

Verkostoituminen moniammatillisesti 

Yhteinen paikka ja alusta aihealueesta olemassa olevasta tutkimustiedosta sekä tilastotiedot 

keskitetysti 

Yhteenvetoja alueellisista ja valtakunnallisista yhteistyöhankkeista (esim. ammatillisen 2. asteen ja 

amk-nivelvaiheesta) 

http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/m-o-t-hanke
http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/erityisopetus
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Yhteistyö ministeriön alaisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen hankkeiden kanssa 

 

 

Työpaja-/teemaseminaariaiheita 

Uusi opettajuus, opettajuuden muuttuminen  

Muutoksen johtamisen tematiikka 

Pedagoginen johtaminen, rakenteiden tarkastelu 

Tiimiopettajuus 

Opettajien ja ohjaajien työnkuvien uudistaminen ja tuki uuteen opettajuuteen ja ryhmänohjaajan tehtäviin. 

Uusi tapa opetuksen ohjaamiselle -> ops:n jalostaminen oppimistavoitteiksi 

Opetussuunnitelman jalkauttaminen, kokonaisvaltaisemman opetuksen toteuttaminen 

Henkilökohtaisten, joustavien opintopolkujen rakentaminen  

Erilaiset oppimisympäristöt ja niiden analysoiminen 

Yksilön oppimisprosessi, opintoprosessin omistajuus ja hallinta 

Opinnollistaminen, osaamismerkit, arkioppiminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

 

Ammattitaitoinen ohjaaminen 

Yksilöllisyys, saatavuus 

opiskelijoiden ammatti-identiteetti ja oman paikan löytyminen 

visualisoinnin hyödyntäminen, tutkinnonosien sisältöjen kuvaukset helpottavat opiskelijan valintoja  

Luotsaaminen, menetelmien hyödyntäminen käytännön työssä 

erityisryhmät 

Ryhmä vs. yksilö arjen toiminnassa, yksilöllisten opintojen suorittaminen  

vertaisohjausmalli 

opiskeluhuolto 
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valmentajuus 

 

 

Digitalisoituminen  

Sähköiset oppimisympäristöt 

Verkko-ohjaus 

Sähköisten alustojen hyödyntäminen HOPSissa, OPSissa ja eHOPSissa ja niiden yhtenäistäminen, TOR:n 

hyödyntäminen 

 

 

Yhteistyökysymykset 

Moniammatillinen yhteistyö  -> aidosti monialaista yhteistyötä, jossa mukana toimijoita peruskoulusta, 

uraohjauksesta, toiselta asteelta jne. 

Työpajojen ja ammattiopistojen yhteistyö  

TE-hallinnon kanssa tehtävä yhteistyö  

Työelämäyhteistyö 

Nivelvaiheyhteistyö 

Valmistumisvaiheen toimet, erityistä tukea tarvitsevat 

Miten ammattiin opiskeleville saataisiin parempi kielitaito (eng, ru) ennen ammattikorkeaan tuloa? 

Miten opintosuoritukset saataisiin automaattisesti osaksi amk-tutkintoja? Minkälaisia 

työkaluja/toimintamalleja puuttuu esim. ammattiopetuksen ohjaustyötä tekeviltä? 

 

Turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, ohjaaminen, kouluttaminen 

 

 

Yleiset 

Huomioidaan Zoomissa selkokielisyys sekä termien yhtenäistäminen; huomioitava, miten hankkeissa 

asioita nimetään 

Selkokielisyys 
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Työelämäyhteistyö, työelämän kanssa tehtävän yhteistyön askeleet, mukanaolo 

Seminaareihin kutsutaan myös johtoa, johdon sitouttaminen 

Tulevaisuuden tekeminen, isot kollegatreffit, jossa on eri kouluasteet yhdessä vaikka maakunnan 

tasolla, jossa osallisuutta mietitään yhdessä 

 

Hanketeknisiä asioita 

Henkilöosallistujatietojen käsittely, koska on verkkopuolta, niin henkilökohtaisia allekirjoituksia ei 

millään saada kaksipuoleisiin lomakkeisiin 

henkilö/osallistujatiedot, miten kerätään? -> käytännön toimintatavat 

Vaikuttavuuden seuranta & todentaminen esr-hankkeissa, ongelmallinen varsinkin 

koulutushankkeissa 

Hankkeen vaikutusten jälkiarviointi: miten tutkitaan käytäntöjen juurtuminen osaksi perustoimintaa 

hankkeen päätyttyä? 

 


