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Sujuvat siirtymät – käytännöt kiertoon  
 

Seminaarissa tutustutaan verkoston työn tuloksiin, tehtyyn tutkimustyöhön sekä levitetään Sujuvat 

siirtymät ESR-kokonaisuudessa kehitettyjä, toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja 

nivelvaiheisiin liittyviä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Seminaari on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -

verkoston toimijoille ja kaikille ammatillisen koulutuksen kehittäjille sekä hanketoimijoille. 

Seminaari on maksuton osallistujille sisältäen lounaan ja kahvit. Osallistujat varaavat itse matkat ja 

majoituksen ja vastaavat niiden kustannuksista. 

 

Aika Torstai 3.5.2018 klo 9:30-16:00  

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

Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynnit M1 tai K1. 

 

Ilmoittautuminen 11.4.2018 mennessä: 

https://www.webropolsurveys.com/S/B6391DC9D2C2BFC5.par 

 

OHJELMA 

 

9:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

9:30 Avaussanat 

Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, Opetus- ja kulttuuriministeriö  

9:45 Miten oppijan aktiivisuutta ja osallisuutta voidaan vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa? 

 - tutkimuksen tuloksia 

Seniorikonsultti Laura Jauhola ja analyytikko Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy  

10:30 EU:n lippulaivaprojekti School to Work Itämerellä: miten ja miksi matkalle mukaan? 

Projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä, Turun kaupungin sivistystoimiala 

11:00 Sujuvat siirtymät -vaikuttavuusarvioinnin tulokset 

Seniorikonsultti Laura Jauhola, Owal Group Oy  

11:30 Hyvien käytäntöjen speed dating   

12:30  Lounas 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/B6391DC9D2C2BFC5.par
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13:30–15:00 Työpajat 

kahvitauko työskentelyn lomassa 

1. Vaikuttavuusarvioinnista potkua hankkeen toteutukseen 

Työpajassa käsitellään, kuinka vaikuttavuusarvioinnin havainnot konkretisoituvat omassa 

hankkeessa, ja kuinka hankkeen vaikuttavuutta voidaan vielä lisätä mm. levittämistyöllä. 

Seniorikonsultti Laura Jauhola ja analyytikko Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy  

 

2. Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen – ohjauksen keinot keskeyttämisen ja 

eroamisen ehkäisyyn 

Työpajassa käydään keskustelua ammatillisen koulutuksen läpäisystä sekä siitä, miten 

sujuvilla siirtymillä voidaan tukea läpäisyä. Työpajan tuloksia hyödynnetään Zoomi-

hankkeen laadullisessa selvitystyössä.  

Projektiasiantuntija Sanna Pensonen ja opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus 

 

3. Hyvien käytäntöjen tuotteistuspaja: miten teen hyvän ja kattavan kuvaksen, joka 

palvelee parhaiten lukijaa?  

Työpajassa käydään läpi Arjen arkin menetelmäpankin toimintaa ja työpajassa on myös 

mahdollista tehdä hyvä käytäntö/kuvaus. Ota oma kannettava tietokone tai tabletti 

mukaan. 

Menetelmäkehittäjä Susanna Ågren, SAKU ry 

 

15:00 Mikä nuoren mieltä motivoi? 

 Psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core  

15:45 Päätössanat  

 

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 


