
Tiedon ja taidon ammattilaiset  
– tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua ammatillisen koulutuksen kipukohdista 

Seminaari tarjoaa ammatillisen koulutuksen ammattilaisille tutkimuksen ja käytännön työn vuoropuhelun 

useista ajankohtaisista ja haastavista aiheista. Missä mennään ammatillisessa koulutuksessa ja miten 

uusimman tutkimuksen antamaa tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ja oppilaitoksen yhteisön 

kehittämisessä? 

Aika: 1.4.2014 klo 9.00 – 15.45 

Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki  

Ilmoittautuminen: 14.3.2014 mennessä osoitteessa 

https://my.surveypal.com/Amistutkimusseminaari2014 

 

Ohjelma 

9.00 Seminaarin aloitus, Merit Lindén, projektipäällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

9.15 Hypäten vai kiertäen? Miten onnistuu siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle. 

Siirtymävaihe peruskoulusta toiselle asteelle onnistuu toisilta yhtä helposti kuin pienen puron yli 

hyppääminen. Toisille taas reitti kulkee kiertotien kautta. Mitä riskikohtia siirtymävaihe sisältää ja miten 

oman alan löytämistä ja sopivan opiskelupaikan saamista voidaan tukea? 

- Siirtymävaihe yläkoulussa sekä nivelvaiheen koulutuksissa, Reetta Mietola, tohtorikoulutettava, 

Helsingin yliopisto ja Samuli Lindvall, oppilaanohjaaja Turun normaalikoulu 

- Siirtymä ja ohjaus ammattioppilaitoksessa, Seija Koskela, tuntiopettaja, Jyväskylän 

ammattikorkeakouluja Ulla-Maija Arminen, lehtori, Omnian ammattiopisto 

10.15-10.25 Kysymyksiä ja kommentteja 

10.25 Mestari, mentori vai kansankynttilä? Muuttuva opettajuus ammatillisessa koulutuksessa. 

Mikä on ammatillisen koulutuksen perustehtävä? Ammattitaidon opettaminen vai kansalaisuuteen 

kasvattaminen vai jotakin molemmista. Miten painottuu ammatti- ja yleissivistävien aineiden suhde tämän 

päivän koulutuksessa ja mitä niiden painotuksessa tapahtuu tulevaisuudessa? 

- Näkökulmia opettajuuteen ja kasvattajuuteen, Sirpa Lappalainen, yliopistonlehtori, Helsingin 

yliopisto + toinen puhuja vahvistuu lähiaikoina  

- Ammatti- ja yleissivistävien aineiden tasapaino, Leila Pehkonen, yliopistonlehtori, Helsingin 

yliopisto+ Ulla Aunola, opetusneuvos, Opetushallitus 

11.25 Kysymyksiä ja kommentteja  

11.30 lounas 
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12.30 Minä, muut, minun, meidän. Miten tuetaan nuoren omaa opiskelua muiden kanssa kohti omaa 

uraa työyhteisössä. 

Ammatillista koulutusta on kehitetty viime vuosina vahvasti työelämän tarpeiden mukaan. Usein kysytään, 

onko opiskelu jo liian yksilöllistä ja yhteisöstä irtaantunutta. Onko löydetty hyvä tasapaino lähiopetuksen ja 

työssäoppimisen välillä ja mitä hyötyä hyvällä yhteisöllä on työelämässä selviämisen kannalta? 

- Opintojen työelämäpainotteisuuden kahdet kasvot, Anne-Mari Souto, tutkijatohtori, Itä-Suomen 

yliopisto ja Anna Kallaskari, asiantuntija ja varatuomari, Sosiaalialan Työnantajat ry 

- Ryhmän ja yhteisön merkitys ammattiin opiskelussa, Antti Maunu, erityissuunnittelija, Ehkäisevä 

päihdetyö EHYT + Marjaana Salmi, erityisopettaja, Seurakuntaopisto 

13.30 Kysymyksiä ja kommentteja 

13.45 Kahvitauko 

14.15 Paneelikeskustelu ja yhteinen keskustelu 

Ammatillinen opiskelu on suositumpaa kuin koskaan mutta samanaikaisesti koulutuksen keskeyttämistä 

tapahtuu liian usein. Mitä eväitä tutkimustieto voi antaa oppilaitoksille opiskelijoiden hyvinvoinnin ja 

opintojen tukemiseen ja miten saatu tieto siirretään käytäntöön? 

- puheenjohtajana Elina Lahelma, professori, Helsingin yliopisto 

- Jatta Herranen, kehitysjohtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

- Elina Ikävalko, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto 

- Elise Virnes, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

- Juha-Petri Niiranen, toimialarehtori, Tuusulan ammattiopisto 

15.30 Päätössanat, Elina Lahelma ja Merit Lindén  

Tervetuloa! 

 

 

Lisätietoja seminaarista: 

 Merit Lindén, 050 3665 112 tai merit.linden@ehyt.fi 

 Reetta Mietola, reetta.mietola@helsinki.fi  

Seminaarin järjestävät: 

 Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa - painopisteenä ammatillinen koulutus 

(Suomen Akatemia, prof. Elina Lahelma) 

 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, AMIS – Arjen Ammattilaiset 

 

Seminaarin ohjelma tarkentuu tammikuun aikana puuttuvien puhujien osalta. Tarkempi ohjelma löytyy 

osoitteesta www.ammattilainen.fi 
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