
Tervetuloa!
Aloitamme klo 13.00



Ohjeet webinaariin
osallistujille:

• Pidäthän oma mikrofonisi suljettuna
webinaarin aikana

• Aikaa kysymysten esittämiselle on 
webinaarin lopussa

• Kysymyksesi voit esittää Chat-toiminnon
kautta tai avaamalla oma mikrofonin

• Webinaari tallennetaan

• Zoomin kamera- ja ääniasetukset: 



Ohjelma

• klo 13.00 Tervetuloa! Savonia, the Great Place to Learn, 
koulutusjohtaja Esa Viklund

• klo 13.20 Ajankohtaista amk-opiskelijavalinnasta ja 
digitaalisesta valintakokeesta, opintoasiainjohtaja Anne Koskela

• klo 13.40 Jatkuva oppinen, avoin amk ja erilaiset väylät 
ammattikorkeakouluun, jatkuvan oppimisen koordinaattori Marja 
Kopeli

• klo 14.00 Opinto- ja uraohjaus sekä opiskeluhyvinvoinnin 
edistäminen Savoniassa, koordinoiva opinto-ohjaaja Pirjo 
Venhovaara

• Siirtyminen eriytyvään ohjelmaan (luokkatilat ja Zoom)



Eriytyvä ohjelma klo 14.30

• vaihtoehto 1: Restonomi – monipuolisia työelämävaihtoehtoja 
tarjoava tutkinto. 
Lehtori Merja Vehviläinen ja opiskelija
Paikka: luokkatila H-306 tai Zoom-osallistuminen tästä
(salasana 391141)

• vaihtoehto 2: Konetekniikan insinöörikoulutus –
suunnittelutaitoja ja teknologiaosaamista
Lehtori Mikko Nissinen ja opiskelija 
Paikka: luokkatila J-321 tai Zoom-osallistuminen tästä
(salasana 626615)

• vaihtoehto 3: Sairaanhoitaja – terveysalan moniosaaja
Lehtori Jukka Aho
Paikka: luokkatila J-323 tai Zoom-osallistuminen tästä
(salasana 941052)

https://savonia.zoom.us/j/99233543772?pwd=aTRQZjFvTXcyTVZ3YUY3MVVsa1pxQT09
https://savonia.zoom.us/j/97227101773?pwd=NC9mYlRVZ3VYS0kzTUZtYkM4OCtnQT09
https://savonia.zoom.us/j/98126725552?pwd=bnowa0x6TCtEWllmYVlpZ2Z0Z1dwUT09


Savonia opiskelijan silmin
Opiskelija Antto Äyhynmäki



Savonia opiskelijoiden silmin?



Oppilaitosyhteistyö 
lukuvuonna 2021-2022

• Tutustumiset ja vierailut

• Vierailupyynnöt tulee lähettää www-sivujen kautta

• Savonia tutuksi -tapahtuma 15.11.2021 klo 9.00 
alkaen, Microkadun kampuksella sekä livestriimeinä

• Savonia mukana Studia-messuilla 23.-24.11.2021

• Tiedot haussa olevista koulutuksista

www.savonia.fi/hakijalle

• www-sivuillemme on tuotettu/tuotetaan materiaalia, 
jota voi käyttää opotunneilla

• Savonialla tehtäväsivu Opopassissa

http://www.savonia.fi/hakijalle


Opinto- ja uraohjauksen sekä
opiskeluhyvivoinnin edistämisen

kuulumiset



Uraohjaus FI/EN



SUOTUISA - Sujuvan opiskelun tuki 
Matalan kynnyksen tarveperustaisia hyvinvointipalveluja sujuvan 

opiskelun turvaamiseksi

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tarveperusteisia matalan kynnyksen 
hyvinvointi- ja ohjauspalveluita, joilla mahdollistetaan tavoitteellinen ja 
sujuva opiskelu myös niille, joille korona-aikainen opiskelu on erityisen 
kuormittavaa ja joiden opiskelukyky ei riitä ilman lisätukea.

Hankkeella edistetään korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia, opintojen 
sujuvaa etenemistä ja hyvinvointia edistäviä ohjauspedagogisia ratkaisuja.



SUOTUISA - Sujuvan opiskelun tuki 



SUOTUISA - Sujuvan opiskelun tuki 





North Savo Talent Hub -hanke 

Talent Hub -kehittämistyötä tehdään neljän työpaketin avulla. Ne ovat:

1) Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisen kehittäminen
2) Kansainvälisten osaajien suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen
3) Kansainvälisten osaajien palvelupolkujen suunnitteleminen ja muodostaminen
4) Kansainvälisten osaajien (opiskelijat, tutkijat, henkilöstö) houkutteleminen Pohjois-Savoon.



• SIMHE-ohjauspalvelut (Supporting Immigrants in Higher Education) on tarkoitettu 
henkilöille, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon, opiskelleet korkeakoulussa tai 
suorittaneet korkeakoulututkinnon.

• Lisätietoja: www.savonia.fi

http://www.savonia.fi/

