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Ohjauksen teemaryhmän palaveri
Aika

28.4.2011 kello 10.00 – 11.45

Paikka

WinNova, Otavankatu 5 B, luokka OPK 3

Läsnä

Merja Tuomola, oppisopimuskeskus
Johanna Rantalainen, SATAEDU
Merja Tuomola, Porin aikuislukio
Jonna Malmivuori, WinNova
Sirpa Sievi-Korte, SATAEDU
Elina Harju-Vahekoski, pj

1. Nuove-projektin tilanne
Valtakunnallisen Nuove-projektin aikataulu on viivästynyt
teknisten haasteiden vuoksi. Projektin pilotointi siirtynee
kevääseen 2012 eikä alueellisilla sivuilla ole näin ollen kiirettä.
Satakunnan Opin Ovi – hanke ei näin ollen pysty hyödyntämään
Nuoven verkkosivuja alkuperäisten suunnitelmien mukaan mm.
osana ohjauksen pilotointia. Jos valtakunnalliset sivut tulevat
käyttöön kevään 2012 aikana, pyritään vielä järjestämään
hakeutumisvaiheen ohjausta ja perehdytystä sivujen käyttöön.
2. Satakunnan Opin Oven pilotointi syksyllä 2011
Syksyllä on tarkoitus jatkaa ohjausiltoja kirjastoissa.
Keskustelimme myös yhdistyksille tarjottavasta
hakeutumisvaiheen ohjauksesta jossa ajatuksena olisi esim.
kahden-kolmen hengen kokoonpanoilla jalkautua yhdistyksiin ja
mahdollisimman ”epävirallisesti” tarjota tno-palveluja
koulutuksesta ja aikuisopiskelusta kiinnostuneille. Mukaan voisi
tarvittaessa pyytää eri alojen erityisasiantuntijoita esim. TEtoimistosta, Kelasta jne. Opin Oven projektiryhmässä
keskustellaan toukokuussa lisää ajatuksesta ja Elina ja Ari tuovat
terveisiä sieltä seuraavaan ohjauksen teemaryhmän
tapaamiseen.
3. Ohjauksen nykytilan kartoitus – yhteenvedon käsittelyä
Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitettua Elinan kokoaman
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ohjauksen nykytilanteen yhteenvedon (liite 1) käsittelyä. Kävimme
läpi tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon
hankkimisen vaiheet. Keskustelua herättäviä teemoja olivat
erityisesti tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen resursointi
sekä nivelvaiheiden ohjauskäytännöt ja niiden kehittäminen.
Tärkeänä osana tätä nivelvaiheiden ohjausta pohdimme
valmistuvien opiskelijoiden jatko-ohjausta työmarkkinoille tai jatkoopintoihin. Yleisenä haasteena koettiin
henkilökohtaistamismääräyksen mahdollistamat väljät tulkinnat
ohjaukseen käytettävistä resursseista.

4. Palvelukartoitus osaksi ohjaajan käsikirjaa
Sovittiin, että aikaisemmin aloitettua ohjaajan käsikirjan
työstämistä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Osaksi
käsikirjaa laaditaan palvelukartoitus mm. alueen sosiaali- ja
terveyspalveluista, joihin opiskelijaa / hakijaa voidaan tarvittaessa
ohjata. Valmiita kartoituksia on mm. eri hankkeiden puitteissa jo
olemassa, nyt tavoitteena on näiden yhdistäminen opettajaa /
ohjaaja ja tätä kautta opiskelijaa / hakeutujaa mahdollisimman
hyvin palvelevaksi koonniksi. Jokainen tuo seuraavaan
kokoukseen jo mahdollisesti olemassa olevia palvelukartoituksia.

5. Seuraava kokous
Seuraava kokous maanantaina, 30.5 kello 14.00. Paikkana
WinNova, Otavankatu 5 B, 2 krs, luokka OPK 3.
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