
 
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen loppuseminaari | Torstaina 3.12.2020 klo 9.00–13.30 | Ohjelma ja aikataulu 

 
 Klo Aihe Linkki 

 

09.00–09.15 Tervetuloa 

https://jyufi.zoom.us/j/65942890786 

09.15–09.55 Osaamisen tunnistamisen uudet digitaaliset ratkaisut — Timo Sinivuori, KT, johtaja, Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri 

09.55–10.00 Tauko (5 min) 
10.00–10.45 Työpeda -talk show 

Keskustelemassa: Antti Pellinen (Vesratio Oy), Elina Iloranta (Haaga-Helia AMK), Johanna Pohjonen (SYL)  ja  
Oona Löytänen (SAMOK). Juontajana Päivi Tynjälä (JYU). 

10.45–11.00  Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirjan julkistus 

 11.00–12.00 Tauko (60 min)  
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12.00–12.45 OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN 
Padlet-linkistä voi etukäteen katsoa työpaketin 2 toimijoiden 3 min pechakuchat (linkki ilmoitetaan 26.11.). Kimmo Mäki ja 
Merja Alanko-Turunen fasilitoivat katsottujen pechakuchien pohjalta kysymyksin: Mitä olemme saavuttaneet suhteessa tavoit-
teeseen? Miten saavutuksemme elää jatkossa? Lisäksi Oppiva asiantuntija, asiantuntijaksi oppiva -kirjan julkistaminen – Kimmo 
Mäki esittelee. 
Lisätietoja: kimmo.maki@haaga-helia.fi 
 

https://haaga-helia.zoom.us/j/68337237741 
 

12.00–12.45 TYÖELÄMÄPEDAGOGISEN TUEN JA OHJAUKSEN MONET MUODOT 
Kutsumme sinut teemasessioon Työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen monet muodot. Voit tulla mukaan avoimin mielin 
kuuntelemaan ja rakentamaan yhteistä ajattelua työelämäpedagogisesta tuesta ja ohjauksesta. Session aikana kootaan oppeja 
ja oivalluksia kehitetyistä monimuotoisista malleista ja pidetään syventävä työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen ytimeen 
tähtäävä dialogisessio. Sessiossa ovat esillä ainakin seuraavat työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen mallit, joita eri korkea-
koulujen piloteissa on kehitetty: Mentorointimalli ja tuki/ohjaus korkeakouluopettajien, opiskelijoiden ja työelämätoimjoiden 
yhteistyönä (JAMK), Flippauksen kehittäminen työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen osalta (ISY), Akateemisen asiantunti-
juuden kehittymisen malli (HY) ja Open TE-pedagogiset osaamisalueet (OAMK) 
Lisätietoja: arja.pakkala@jamk.fi 
 

https://jamk.zoom.us/j/62934469022 
 

12.00–12.45 TYÖELÄMÄNÄKÖKULMA OPETUSSUUNNITELMISSA 
Työpaketti 4 järjestää rinnakkaissession paneelikeskusteluna, jossa tavoitteena on  integratiivisen pedagogiikan mallin mukai-
sesti edetä kohti synteesiä työelämänäkökulmaa kehittävästä opetussuunnitelmatyöstä. Toteutus ei ole aivan perinteinen, 
sillä keskustelun pohjana olevat osatoteutusten materiaalit kootaan yhteiseen Padletiin, johon sekä keskustelijat että osallis-
tujat tutustuvat etukäteen (https://ouluamk.padlet.org/sanna_brauer/u7w1ci1mlpybv2o1). Flippaamalla pilottien esittelyn, 
toivomme pääsevämme rinnakkaissessiossa uudelle tasolle ja nostamaan jatkokehitysideat keskusteluun. Flipatun paneelikes-
kustelun vetää Maarit Virolainen (JYU). 
Lisätietoja: sanna.brauer@oamk.fi 
 

https://oulu.zoom.us/my/sannabrauer 
 

12.00–12.45 TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN MONET NÄKÖKULMAT 
Kommentaattori: video toiminnasta samaan aikaan selostettuna livenä (JAMK) 
Opiskelija: opiskelija kertoo kokemuksistaan kurssilla (JYU) 
Monitoimijuusmalli: video yksilölähtöisestä tilaaja-tuottaja -mallista yhteisölliseen työelämäyhteistyöhön (LAB) 
Paikka: live-esittely moottoripyöräpajalta (LUT) 
Ohjaaja: videoklippi cSHcoolista ja ohjaajien haastatteluja (HAMK) 
Lisätietoja: terhi.virkki-hatakka@lut.fi 
 

https://lut.zoom.us/j/67404679985 
 

 12.45–13.00 Tauko (15 min)  
 13.00–13.30 Yhteenveto ja kiitokset 

https://jyufi.zoom.us/j/65942890786 


