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Laatinut:

Jari Suomalainen, projektipäällikkö

Kopio:

Ohjausryhmän jäsenet, Kanneljärven Opiston hankkeessa toimivat
työntekijät

Päivämäärä: 6/10/2016
Projektiryhmän palaveri 10.06.2016 klo 9.00-11.20
Paikka: Kanneljärven Opisto
Läsnä: Pauliina Julkunen, koulutusjohtaja, Kaija Lahti,
oppisopimuskoulutusvastaava, Merja Leinonen, lehtori ja Jari
Suomalainen, projektipäällikkö

Projektiryhmä kävi läpi 20.5.2016 pidetyn ohjausryhmän kokouksen muistion ja teki sen
pohjalta projektisuunnitelman tulevalle syksylle 2016.

1) Opiskelijarekrytointi sekä opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta
Oppisopimukseen ja työelämävaltaiseen oppimiseen tähtäävän opiskelijarekrytoinnin
sekä opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan vastuualueet jaettiin opetushenkilöstölle
syksylle 2016. Tarkempi tuntiresursointi ohjaukseen ja neuvontaan on nähtävissä
työsuunnitelmissa kevään 2016 projektiseurannan valmistuttua.
Vastuuhenkilöt:
Merja Leinonen Helsingin NMKY:n oppisopimusopiskelijat, non-stop-opiskelijat
Merja Inkeroinen Nuva14 opiskelijat ja opintonsa keskeyttäneet alle 25-vuotiaat
opiskelijat
Pasi Kukkonen
Nuva15 opiskelijat
Jari Suomalainen Nuva15 nopeasti valmistuvat opiskelijat ja muut projektin alle tulevat
opiskelijapolut
Kaija Lahti
Oppisopimuksen asiantuntija opettajille ja opiskelijoille
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2) Suunnitelmallinen ja aikaistettu työssäoppiminen sekä työelämäkumppanuus
Aloitetaan Lohjan nuorisopalveluiden kanssa yhteistyökokeilu Ohjaus eri toiminta
ympäristössä -tutkinnon osan työssäoppimisen tietopuolisen opetuksen ja
työssäoppimisen lähentämisestä. Tavoitteena on yhdistää työssäoppimista edeltävän
tutkinnon osan osan Monialainen yhteistyö toimintakokonaisuuden sisältöjä
lähemmäksi työelämää. Samalla Lohjan nuorisopalveluun työssäoppimaan tuleva(t)
opiskelija(t) aloittaa kokeiluna aikaistetun työssäoppimisen suunnittelun ja siihen
liittyvien tehtävien suorittamisen.
Vastuuhenkilöt: Jari Suomalainen ja Timo Pulkkinen

3) Uutiskirje työelämälle
Työelämän suuntaan tapahtuvan tiedottamisen ja markkinoinnin lisäämiseksi tehdään
kuukausittain ilmestyvä sähköinen uutiskirje. Uutiskirjeen tavoitteena on tiedottaa
työelämälle Opiston toiminnasta ja ohjata työelämäedustajia mm. työssäoppimiseen
liittyvissä asioissa (osana työelämän työkalupakkia). Uutiskirjeen sisältö laaditaan laajaalaisesti Opiston tarpeiden mukaisesti. Uutiskirjeen pohja ja visuaalinen ilme voidaan
hankkia ulkoisena asiantuntija-apuna.
Vastuuhenkilöt: Merja Leinonen ja Jari Suomalainen

4) Opintojen suorittamisen mahdollisuudet näkyväksi
Opintojen ohjaamiseksi ja opintopolkujen selkeyttämiseksi laaditaan ns.
”mahdollisuuksien kartta opintojen suorittamisesta”. Kartassa esitellään kaikki
mahdolliset tavat suorittaa tutkinto. Tarkoituksena ei ole tarjota kartalla opiskelijalle
valmiita opintopolkuja vaan kokonaiskuva mahdollisista tavoista rakentaa opiskelijalle
itsenäinen opintopolku. Tällä halutaan edistää opiskelijan mahdollisuuksia hakeutua
opintojen aikana oppisopimukseen tai muuten työvaltaisempaan oppimisympäristöön.
Kartta toimii myös opettajien, opinto-ohjaajan ja työelämän työkalupakin työkaluna.
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Kartan ulkoasu ja esitysmuoto suunnitellaan alkusyksystä, ja sen toteuttamisessa
voidaan käyttää asiantuntijuutta ostopalveluna.
Vastuuhenkilöt: Pauliina Julkunen, Timo Pulkkinen, Kaija Lahti, Merja Leinonen ja Jari
Suomalainen
5) Wilma ja työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen
Wilmassa tapahtuvaa työssäoppimisen hallinnointia ja ohjaamista sekä opiskelijan
joustavien opintopolkujen henkilökohtaistamista kehitetään edelleen. Erityisesti
tutkitaan Wilman käytön mahdollisuuksia jakaa tietoa työelämän edustajille kuten
työpaikkaohjaajille ja yhteyshenkilöille.
Vastuuhenkilöt: Hanna Heiskanen ja Jari Suomalainen

6) Opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispäivä
Syksyllä järjestetään opiskelijavetoisesti teematapahtuma opiskelijoiden ja työelämän
edustajien vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tapahtumaan kutsutaan hankkeessa mukana
olevia työelämän yhteistyökumppaneita (Helsingin NMKY, Nicehearts ry ja Lohjan
nuorisopalvelut) ja tarvittaessa muita sidosryhmiä luennoimaan työelämän tarpeista ja
opintojen suorittamisesta työelämässä. Myös opiskelijat voivat näyttää tapahtumassa
osaamistaan ja esittää näkemyksiään aiheesta.
Tapahtuma järjestetään osana Ohjaus eri toimintaympäristössä ja/tai Projektioppiminen
–tutkinnon osien suorittamista.
Vastuuhenkilö: Jari Suomalainen

7) Hankkeen päätösseminaari
Hankkeen tuloksia esitetään Opiston muiden hankkeiden kanssa Opistolla 8.11.2016
pidettävän Nuorisoseminaarin yhteydessä. Muuta päätösseminaaria ei järjestetä
erikseen.
Vastuuhenkilö: Jari Suomalainen
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8) Työnantajan ja koulutuksenjärjestäjän rahoitusmuodot oppisopimuksessa
Tarkistetaan Opistolla, onko kaikki mahdolliset oppisopimuksen rahoitusmuodot sekä
työnantajille että koulutuksenjärjestäjälle hyödynnetty/hyödynnettävissä (palkkatuki,
koulutuskorvaus, korotettu koulutuskorvaus, korotettu korvaus HOJKS-opiskelijoista).
Vastuuhenkilöt: Pauliina Julkunen, Hanna Heiskanen ja Jari Suomalainen

9) Jatkoajan hakeminen hankkeelle
OKM on avannut juuri hankehaun (hanke alkaa vuoden 2017 alusta): Työpaikalla
tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen
joustava yhdistäminen. Hanke tukee työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämistä ja
tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisyyttä. Tässä hankkeessa Opistolla olisi
tavoitteena kehittää suunnitelmallista työssäoppimista ja sen avulla helpottaa siirtymisiä
oppisopimuskoulutukseen.
Opisto hakee ensin tätä jatkohankkeena tälle hankkeelle. Hankehakemuksen päätöksen
jälkeen arvioidaan uudelleen nykyisen hankeen jatkoajan hakemisesta.
Vastuuhenkilöt: Pauliina Julkunen ja Jari Suomalainen

10) Muut asiat
Keskusteltiin oppisopimuskoulutuksen yleisesti kehittämisestä.
Oppisopimuskoulutukseen siirtyville/potentiaalisille opiskelijoille voisi liittää opintoihin
orientoitumisen aloitusvaiheen, joka voisi meillä olla koko opintopolku
oppisopimukseen siirtymiseen. Puhuttiin myös oppisopimukseen tähtäävän
valmennusryhmän perustamisesta ko. opiskelijoille.
Syksyn 2016 aikana pyritään osallistumaan tämän hankkeen tiimoilta johonkin
opintoalan koulutuksen järjestäjien yhteiseen tapahtumaan hankkeen tulosten
vertaistamista ja verkostoitumista varten.

