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Vaikutu! - VALTAKUNNALLINEN LEVITTÄMISSEMINAARI 
 
Aika ja paikka: 24.9.2020 Hotel Kämp, Helsinki 
 
Kohderyhmät: Zoomin koordinoimien ESR-hankkeiden projektipäälliköt ja projektihenkilöstö, hankkeiden 
tuloksista vastaavat tahot (koulutuksenjärjestäjät, esimiehet), Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, valtion-
avustushanketoimijat sekä seminaarin aiheista kiinnostuneet sidosryhmät. 
 
Tavoite: Tarjota uusia ajatuksia ja näkökulmia kehittämistyöhön sekä vaikuttavuuden näkyväksi tekemi-
seen. Yhdessä verkoston kehittäjien kanssa antaa eväitä ja osaamista toiminnan mallintamiseen ja juurrut-
tamiseen sekä edistää hankkeissa tuotettujen mallien leviämistä. 
 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden eh-
käisy -hankkeen kanssa. 
 
Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/BBA80941484A57A4 
 
 
OHJELMA 
 
9:00   Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

9:30   Tervetuloa vaikuttumaan!  

9:45  Yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittyminen 

Asiantuntija Riina Nousiainen, STTK  

10:45  Verryttelytauko 

11:00  Narratiivinen neuvottelu identiteetin ja koulupolun rakentumisessa 

Emeritusprofessori Eero Ropo, Tampereen yliopisto 

12:00   Lounas 
 
13:00   Tiedolla johtaminen ja vaikutusperusteiset toimintamallit pudokkuuden eh-

käisyssä 
 

Kehittämispäällikkö Vesa Sarmia, Diakonissalaitos 
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/BBA80941484A57A4
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13:40  Mallien teematuvat 
 Keskustelemme yhdessä ja vaihdamme kokemuksia neljän teeman ympärille kehitetyistä 

malleista hankkeiden johdattamina. Ilmoittaudu yhteen teematupaan, johon koet oman työsi 
linkittyvän lähimmin.  

 
   

Työelämään siirtyminen 

Ammattitaitoa yhdessä -hanke 

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hanke 

Opetushenkilöstön ohjausosaamisen tukeminen 

SOPU – Sujuvat omat polut -hanke 

RETU – Resilienssi ja tulevaisuususko -hanke 

Keskeyttäminen ja siirtymät 

Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hanke 

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hanke 

Erityisen tuen opiskelijoiden ohjaus sujuvissa siirtymissä 

Vetovoimala – Erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen kehittämi-
nen -hanke 

Varustamo -hanke 

 
Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa. 

 
 

15:00 – 16:00 Yhteinen tupadialogi ja päätössanat 

  

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
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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.  
 
      


