
 

 

 

 

 

Teemapolut  
Lähtölaukaus 2021 

 

Lähtölaukauksen rinnakkaisohjelma toteutetaan kuuden teemapolun 
avulla. Alta voit lukea lisää niiden sisällöstä. Rinnakkaisohjelmaosiot on 
hajautettu maanantaille ja tiistaille  25. ja 26.1.2021. Sinun ei tarvitse 
seurata yhtä polkua, vaan voit vapaasti valita osioista itseäsi 
kiinnostavat. Polkujen teemat ovat: 
  

 

● sosiaalipolitiikka 
● koulutuspolitiikka 
● edunvalvonnan syventävät 
● ohjaus ja tuutorointi 
● opiskelijakulttuuri ja tapahtumat 
● viestintä, kansainvälisyys ja hyvinvointi 
● puheenjohtajana opiskelijakunnassa 
● toiminnanjohtajat ja pääsihteerit 
● opiskelijakuntien työntekijät 

 
 

 

 

Sosiaalipolitiikka 

Tämä polku on tarkoitettu uusille sosiaalipolitiikasta ja hyvinvoinnista vastaaville edunvalvojille ja 

muille aiheista kiinnostuneille. 

 

 ma 10.00-11.30: Sopon perusteet – mitä kaikkea on sosiaalipolitiikka?  

Toimeentulo, asuminen, hyvinvointi – mitä kaikkea tähän sektoriin kuuluu? Miten eri 

sosiaalipoliittiset toimenpiteet vaikuttavat opiskelijakuntien toimintaan? Osiossa käydään läpi 

sitä, keitä AMK-opiskelijat ovat ja mitä opiskelijaliikkeen sosiaalipoliittinen edunvalvonta 

tarkoittaa. Tarkastelemme sosiaalipolitiikkaa laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja 

katsomme esimerkkien kautta kuinka se näkyy SAMOKin toiminnassa. Tavoitteena on, että 
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osallistujat ymmärtävät AMK-opiskelijoiden moninaisuuden ja oman tehtävänsä heidän 

edunvalvojinaan. 
Kouluttaja hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski, SAMOK 
 

 

ma 13.45-15.15 Opiskelijoiden hyvinvointi ja mielenterveys 

Miten opiskelijat voivat? Miten kulunut vuosi ja etätyöhön siirtyminen on vaikuttanut opiskelijoiden 

mielenterveyteen? Entä miten opiskelijoiden hyvinvointia voidaan lisätä ja mielenterveysongelmia 

ehkäistä korkeakouluissa ja opiskelijajärjestöissä? Osiossa käsitellään ajankohtaisia opiskelijoiden 

hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja ja tilastoja, ja pohditaan miten opiskelijoiden 

hyvinvointia voitaisiin edistää. 

 

Koulutuksen pääkieli on englanti. 

Kouluttaja 
hankekoordinaattori Atte Rimppi,  Takaisin opintoihin -hanke, Nyyti ry 

 

 

ti 10.00-11.30 Opintotuki: mikä on nykyinen tilanne ja mihin pyrimme? 

Mitä kaikkea olennaista nykyisestä  opintotukijärjestelmästä olisi hyvä tietää? Tässä 

koulutusosiossa käydään läpi opintotukijärjestelmän perusteet, ja pohditaan miksi nykyinen 

järjestelmä on sellainen kuin on. Tätä kaikkea heijastellaan SAMOKin toimeentulotavoitteisiin. 

Osallistuja oppii, millainen nykyjärjestelmä on ja ymmärtää, mitä järjestelmän kehittäminen 

vaatii. Osallistujat pääsevät myös tutustumaan muihin soposektorin toimijoihin, sillä osuus 

sisältää yhteistä keskustelua ja työskentelyä aiheen pohjalta. 

Kouluttaja 
työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia, SAMOK 
 

 

 

Koulutuspolitiikka 

Tämä polku on tarkoitettu uusille koulutuspolitiikasta vastaaville edunvalvojille ja muille aiheista 

kiinnostuneille. 
 
 
 ma 10.00-11.30: Kopovaikuttamisen perusteet 
Miten koulutusta kehitetään ja kuka sitä kehittää? Mikä on opiskelijoiden rooli, mikä 

opiskelijakuntien rooli ja mikä SAMOKin rooli? Koulutuksessa käydään läpi mitä kaikkea 

koulutuspolitiikka ja kopovaikuttaminen voi tarkoittaa opiskelijakunnan toiminnassa ja miten 

nuo aiheet näkyvät SAMOKin toiminnassa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Osallistujilla on 

mahdollisuus tutustua muiden opiskelijakuntien toimijoihin ja aloittaa keskustelua oman 

vastuualan toiminnasta tulevana vuonna. Osio sisältää ennakkotehtävän. 
Kouluttaja 
korkeakoulupolitiikan asiantuntija Anniina Sippola, SAMOK 

 



 

 

 

 

 
 

 
ma 13.45-15.15 Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat tekijät 

Miksi ammattikorkeakoulut toimivat niin kuin toimivat ja miksi ammattikorkeakoulujen 

johdossa tehdään tietynlaisia päätöksiä? Mikä ohjaa ammattikorkeakoulujen toimintaa ja mitä 

siitä tulisi ajatella? Koulutuksessa käydään läpi miten laki, rahoitus ja muut ohjausmekanismit 

vaikuttavat ammattikorkeakoulujen toimintaan ja miten ammattikorkeakouluissa päätetään 

asioista.  

Kouluttaja 
asiantuntija Samuli Maxenius, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene 
 

 
 

ti 10.00-11.30 Osaamisperusteisuus 

Tietävätkö opiskelijat millaista osaamista ovat opintojensa aikana saaneet? Osaavatko 

valmistuneet kertoa osaamisestaan ja tunnistaa mitä uutta osaamista tarvitsevat työssään? 

Koulutuksessa käydään läpi millaisia rakenteita ammattikorkeakoulussa voi olla tukemassa 

osaamisen tunnistamisen lisääntymistä ja miten opiskelijakunta voi vaikuttaa 

osaamisperustaisuuden kehittymiseen omassa ammattikorkeakoulussaan. Koulutukseen on 

ennakkomateriaali. 

Kouluttaja 
korkeakoulupolitiikan asiantuntija Anniina Sippola, SAMOK 
 
 
 
 

Edunvalvonnan syventävät 

Tämä polku on tarkoitettu niille edunvalvonnasta vastaaville, joille edunvalvonnan teemat ovat jo 

hieman tutumpia. Osiot sopivat myös esimerkiksi aiheesta kiinnostuneille edustajiston tai 

hallituksen puheenjohtajille, tai opiskelijakunnan työntekijöille. 

 
 
 ma 10.00-11.30: Korkeakoulun toimielimet ja niihin vaikuttaminen 

Minkälaisia vaikuttamisen paikkoja opiskelijakunnalla on paikallisella tasolla omassa 

korkeakoulussaan? Koulutuksessa perehdytään korkeakoulujen toimielimiin, joissa 

opiskelijakuntien on mahdollista vaikuttaa opiskelijoiden asemaan. Lisäksi syvennytään siihen, 

missä, milloin ja miten eri toimielimissä tulisi vaikuttaa, jotta opiskeljoiden ääni saataisiin kuuluviin 

vahvasti ja vakuuttavasti päätöksiä tehtäessä. 

 

Tämä koulutusosio sopii myös hallituksen ja edustajiston puheenjohtajille. 

Kouluttajat 
puheenjohtaja Oona Löytänen, SAMOK 
toinen kouluttaja varmistuu myöhemmin 
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ma 13.45-15.15 Vipusen käyttö edunvalvontatyössä 

Tilastopalvelu Vipunen (www.vipunen.fi) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen 

ylläpitämä sivusto, josta löytyy laajasti koulutukseen ja opetukseen liittyvää tilastotietoa niin esi- ja 

perusopetuksen, korkeakoulutuksen kuin väestön koulutusrakenteiden saralta. Tässä 

koulutuksessa perehdytään ammattikorkeakoulutusta koskevaan tilastotietoon, jota Vipusesta 

löytyy, ja pohditaan, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää edunvalvonnassa. 

 

Tämä koulutusosio sopii myös opiskelijakunnan työntekijöille. 
Kouluttajat 
opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
koulutuspolitiikan asiantuntija Anniina Sippola, SAMOK 

 

 

 

ti 10.00-11.30 Eurooppalaisen koulutusalueen tulevaisuus  
 
Yksi Euroopan unionin koulutuspoliittista aloitteista on Eurooppalaisen koulutusalueen 

(EEA) perustaminen vuoteen 2025 mennessä. Yhteisen koulutusalueen arvioidaan sekä 

edistävän työpaikkojen syntymistä ja talouskasvua, että tiivistävän EU-maiden välisiä 

suhteita. Keväällä 2021 komission on määrä aloittaa uusien koulutusalueen perustamiseen 

liittyvien aloitteiden valmistelu. Koulutuksessa paitsi tutustutaan Eurooppalaiseen 

koulutusalueeseen, myös keskustellaan EEA:sta sekä sen alaisista komission 

suunnittelemista hankkeista opiskelijoiden edunvalvonnan näkökulmasta. Kyseessä on siis 

aito mahdollisuus osallistua SAMOKin EU-edunvalvonnan taustatyöhön. Koulutukseen 

osallistuville jaetaan ennakkomateriaali sekä mahdollisia ennakkotehtäviä.  

Kouluttaja 
eurooppapolitiikan asiantuntija Roosa Veijola, SAMOK  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vipunen.fi/


 

 

 

 

Ohjaus ja tuutorointi  

Tämä polku on tarkoitettu ohjauksesta ja tuutoroinnista vastaaville toimijoille. 

 
 ma 10.00-11.30: Verkkoyhteisöjen luominen ja ylläpito 

Miten luoda houkutteleva ja yhteishenkeä ylläpitävä yhteisö – etänä? Tässä koulutuksessa 

perehdytään erilaisten verkkoyhteisöjen funktioihin sekä niiden ylläpitoon ja kehittämiseen. 

Osallistujat pääsevät pohtimaan tehtävien avulla erilaisia menetelmiä etäyhteisöjen luomiseen, 

ja keskustelemaan mahdollisista kompastuskivistä, joihin verkkoyhteisöissä usein törmää. 

 

Koulutuksen pääkieli on englanti. 

Kouluttaja 
yhteisöhallinnoinnin asiantuntija ja konsultti Ida-Emilia Kaukonen, Blackthorn Visions Oy 

 
 
 

ma 13.45-15.15: Yhdessä yhteisöksi 

Miksi yhteisöllisyyden edistäminen korkeakouluissa on tärkeää ja miten tuutorit siihen liittyvät? 

Millaisin käytännön keinoin tuutorit voivat edistää sitä, että toiminta on aidosti osallistavaa ja 

opiskelijoiden moninaisuutta kunnioittavaa? Nyyti ry:n Yhdessä yhteisöksi -hankkeen aikana on 

kerätty tietoa ja hyviä käytäntöjä opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämisestä ja aihepiiriä 

käsitellään näiden valossa. 
Kouluttaja 
hankekoordinaattori Annina Lindberg, Yhdessä yhteisöksi -hanke, Nyyti ry 
  
 
ti 10.00-11.30 Häirintätilanteiden ehkäiseminen ja käsittely 
Mitä häirintä on, miten sitä voidaan ehkäistä ja miten häirintätilanteisiin voi puuttua? Osiossa 

tarkastellaan häirinnän ennaltaehkäisyä opiskelijakunnissa ja käydään läpi häirintäyhdyshenkilön 

rooli. Osallistuja saa työkaluja oman opiskelijakuntansa yhdenvertaisuustyön kehittämiseen ja 

häirintätilanteissa toimimiseen. Osallistujille lähetetään ennen koulutusta ennakkomateriaali, joka 

sisältää lyhyitä tehtäviä. Koulutuksessa lähdemme liikkeelle perusasioista ja se on suunnattu uusille 

toimijoille ja häirintäyhdyshenkilöille, mutta on avoin kaikille kiinnostuneille. 

Kouluttaja 
hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski, SAMOK 
 

 

 

Opiskelijakulttuuri ja -tapahtumat 

Tämä polku on suunnattu opiskelijakuntien tapahtumavastaaville. 
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ma 10.00-11.30  Turvallisempia tapahtumia kaikille 
Tässä koulutuksessa perehdytään moninaisuuden huomioimiseen tapahtumasuunnittelun 

näkökulmasta. Pohdimme muun muassa sitä, miten tapahtumajärjestäjä voi edesauttaa 

turvallisemman tilan luomista, ja tehdä tilaisuudesta miellyttävän kaikille osallistujille. Lisäksi 

pohdimme laajemmin, minkälaista toimintaa tulevaisuuden opiskelijakulttuurissa voitaisiin nähdä. 

Osallistujat pääsevät kysymään ja keskustelemaan aiheen tiimoilta. 

Kouluttaja 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yliopistopappi Late (Laura) Mäntylä, Helsingin Yliopisto 
 

 
 

 
ma 13.45-15.15 Onnistunut etätilaisuus 
Millainen on onnistunut ja innostava etätilaisuus? Miten järjestää kokous, koulutus tai muu 

tapahtuma niin, että kaikki pysyvät mukana, ja vieläpä että mahdollisimman moni saisi äänensä 

kuuluviin? Koulutuksessa keskitytään siihen, miten etänä järjestettävistä tapahtumista saadaan 

mahdollisimman toimivia ja miellyttäviä osallistujille. Osallistuja saa vinkkejä muun muassa 

vuorovaikutuksen parantamiseen sekä erilaisiin työskentelymenetelmiin, joita etänä voi 

hyödyntää. 
 

Koulutus sopii sekä tapahtumavastaaville, puheenjohtajille että muille aiheesta kiinnostuneille. 
Kouluttaja 
Fasilitaattori ja järjestötoiminnan kehittäjä Emilia Osmala, Osana yhteistä ratkaisua Oy 

 
 
 
ti 10.00-11.30 Häirintätilanteiden ehkäiseminen ja käsittely 
Mitä häirintä on, miten sitä voidaan ehkäistä ja miten häirintätilanteisiin voi puuttua? Osiossa 

tarkastellaan häirinnän ennaltaehkäisyä opiskelijakunnissa ja käydään läpi häirintäyhdyshenkilön 

rooli. Osallistuja saa työkaluja oman opiskelijakuntansa yhdenvertaisuustyön kehittämiseen ja 

häirintätilanteissa toimimiseen. Osallistujille lähetetään ennen koulutusta ennakkomateriaali, joka 

sisältää lyhyitä tehtäviä. Koulutuksessa lähdemme liikkeelle perusasioista ja se on suunnattu uusille 

toimijoille ja häirintäyhdyshenkilöille, mutta on avoin kaikille kiinnostuneille. 

Kouluttaja 
hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski, SAMOK 

 
 
 

 
 

Viestintä, kansainvälisyys ja hyvinvointi 

Tällä polulla voit osallistua hyvin vain yhteen, tai halutessasi kaikkiin osioihin. Koulutukset on 

suunnattu etenkin hyvinvoinnista, viestinnästä ja kansainvälisyydestä vastaaville toimijoille. 

 

 

 



 

 

 

 

ma 10.00-11.30 Lisää terveyttä liikunnasta 
YTHS valitsee vuosittain jonkin terveyden edistämisen teeman, ja vuonna 2021-2022 se on liikunta. 

Tässä työpajassa osallistujat pääsevät kuulemaan ja keskustelemaan liikunnan merkityksestä 

korkeakouluopiskelijoille. Lisäksi he pääsevät pohtimaan, miten terveyden edistämisen teemat 

voisivat näkyä omassa opiskelijakunnassa ja omassa korkeakoulussa. 

Kouluttaja  
Opiskeluyhteisötyön päällikkö Riitta Salomäki, YTHS 

 
 

 

ma 13.45-15.15 Opiskelijakuntaviestinnän ABC 

Tässä osiossa paneudutaan viestinnän eri teemoihin opiskelijakuntien näkökulmasta. Käydään läpi 

viestinnän merkitystä opiskelijakunnalle,  ja pohditaan muun muassa viestinnän suunnittelua, 

opiskelijakunnan kohderyhmiä ja eri viestintä- ja somekanavien käyttöä.  

Koulutus on suunnattu opiskelijakunnan viestintävastaaville, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Kouluttaja 
viestintäpäällikkö Salla Merikukka, Allianssi 
 

 
 
ti 10.00-11.30 Kansainväliset opiskelijat Suomessa 
Mikä on kansainvälisten opiskelijoiden nykytilanne Suomessa? Keitä he oikeastaan ovat, kuinka paljon 

heitä on, ja mitä he ajattelevat ja haluavat?  Entä mikä merkitys heillä on yhteiskunnassamme? 

Koulutuksessa luodaan katsaus laajan tutkimustiedon valossa kansainvälisistä opiskelijoista, ja heidän 

työllistymisestään Suomeen. Osio sisältää myös yhteisiä tehtäviä ja keskusteluja. 

 

Koulutuksen pääkieli on englanti. 

Kouluttaja 
tutkija Aino Suomalainen,  Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 
 

 

 
 

Puheenjohtajana opiskelijakunnassa 

Tämä polku on suunnattu hallituksen puheenjohtajille sekä edustajiston puheenjohtajille. 
 

ma 10.00-11.30 Korkeakoulun toimielimet ja niihin vaikuttaminen 
Minkälaisia vaikuttamisen paikkoja opiskelijakunnalla on paikallisella tasolla omassa 

korkeakoulussaan? Koulutuksessa perehdytään korkeakoulujen toimielimiin, joissa 

opiskelijakuntien on mahdollista vaikuttaa opiskelijoiden asemaan. Lisäksi syvennytään siihen, 

missä, milloin ja miten eri toimielimissä tulisi vaikuttaa, jotta opiskeljoiden ääni saataisiin kuuluviin 

vahvasti ja vakuuttavasti päätöksiä tehtäessä. 

 

Tämä koulutusosio sopii myös edunvalvonnan syventäviin osioihin osallistuville. 
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Kouluttaja 
puheenjohtaja Oona Löytänen, SAMOK 

 
 

ma 13.45-15.15 Onnistunut etätilaisuus 
Millainen on onnistunut ja innostava etätilaisuus? Miten järjestää kokous, koulutus tai muu 

tapahtuma niin, että kaikki pysyvät mukana, ja vieläpä että mahdollisimman moni saisi äänensä 

kuuluviin? Koulutuksessa keskitytään siihen, miten etänä järjestettävistä tapahtumista saadaan 

mahdollisimman toimivia ja miellyttäviä osallistujille. Osallistuja saa vinkkejä muun muassa 

vuorovaikutuksen parantamiseen sekä erilaisiin työskentelymenetelmiin, joita etänä voi 

hyödyntää. 
 

Koulutus sopii sekä tapahtumavastaaville, puheenjohtajille että muille aiheesta kiinnostuneille. 
Kouluttaja 
Fasilitaattori ja järjestötoiminnan kehittäjä Emilia Osmala, Osana yhteistä ratkaisua Oy 

 

 

ti 10.00-11.30 Puheenjohtajan rooli ja oman organisaation edustaminen 
Puheenjohtajan roolina on sekä edustaa että johtaa opiskelijakuntaansa. Mitä kaikkea tuoreen 

puheenjohtajan sitten tulisi ottaa toiminnassaan huomioon? Koulutuksessa keskitytään siihen, 

miten luodaan hyvä ensivaikutelma, ja miten puheenjohtajana edustetaan omaa organisaatiota 

fiksusti ja vakuuttavasti. Lisäksi pohditaan puheenjohtajan roolia oman opiskelijakunnan sisällä: 

minkälaisia taitoja puheenjohtajisto tarvitsee opiskelijakunnan hallituksen johtamisessa? Osion 

tavoitteena on sparrata tuoreita puheenjohtajia tulevaa vuotta varten, ja jakaa  parhaat vinkit 

sekä erilaisiin edustustehtäviin valmistautumiseen että hallituksen tukemiseen. 

Kouluttaja 
toiminnanjohtaja Armi Murto, SAMOK 
 

 

  
 

 

 
Toiminnanjohtajat ja pääsihteerit 
 
ma 10.00-11.30 Kuulumisia opkukentältä – keskustelua ajankohtaisista aiheista 

Mitä sinulle ja opiskelijakunnallesi kuuluu? Mitä olette suunnitelleet vuodelle 2021? Aloitetaan 
tutustumiskierroksella ja keskustellaan opiskelijakuntakentän ajankohtaisista aiheista.  
Keskustelutilaisuutta ohjaa SAMOKin toiminnanjohtaja Armi Murto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ma 13.45-15.15 Toimintaympäristöjen muutos ja opiskelijakunnan jäsenkehitys – missä 

mennään? 

Käydään läpi kuulumisia toimintaympäristöjen muutokseen ja opiskelijakunnan tämänhetkiseen 
jäsenkehitykseen liittyen. Keskustellaan muun muassa jäsenrekrytointiratkaisuista ja rahoitustilanteesta. 
Lisäksi esitellään osallistujien kesken onnistuneita jäsenhankintatoimintoja ja -kampanjoita, eli jaetaan hyviä 
käytänteitä toisillemme. 
Keskustelun ohjaa SAMOKin toiminnanjohtaja Armi Murto 
 
 
ti 10.00-11.30 Aika ja arki rullaamaan hyvällä johtamisella 

Tässä toiminnanjohtajille ja pääsihteereille suunnatussa osiossa keskitytään johtamistaitojen 

hiomiseen. Luennon pitää Työterveyslaitoksen tiimityöhön ja työtapojen kehittämiseen erikoistunut 

asiantuntija Liisa Puskala, jolla on 20 vuoden kokemus johtajuuden kehittämisestä ja tietotekniikan 

hyödyntämisestä organisaatioiden arjessa. 

Osio sisältää keskustelua muun muassa fokuksen säilyttämisestä etätyöskentelyssä, 

yhteistyötaitojen valmentamisesta ja työyhteisön ajanhallinnasta. Koulutuksen aikana on 

mahdollisuus myös kysyä ja keskustella aiheen tiimoilta. 

Kouluttaja  
erityisasiantuntija Liisa Puskala, Työterveyslaitos 
 

 

 
Opiskelijakuntien työntekijät 
 
ma 10.00-11.30 Kuulumisia opkukentältä – keskustelua ajankohtaisista aiheista 

Tässä osiossa opiskelijakuntien asiantuntijoiden on mahdollista vaihtaa kuulumisia ja 
keskustella ajankohtaisista opiskelijakuntakentän aiheista.  
 

Osiota varten lähetetään ennakkokysely. 

Keskustelutilaisuutta ohjaa Opiskelijakuntien työntekijät ry. 
 

 
 

ma 13.45-15.15 Suositellut vaihtoehdot työntekijöille: 

1. Keskustelutilaisuus: verkkotuutoroinnin kehittäminen 

Tämä osio on niille opiskelijakuntien työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneet 

verkkotuutoroinnin kehittämisestä. Tilaisuuden tavoitteena on jakaa hyviä 

käytänteitä verkossa toteutettavasta tuutoroinnista, sekä brainstormata yhdessä 

uusia ideoita. 

Keskustelutilaisuudesta vastaavat opiskelijakunta Kaakon työntekijät. 
 

 

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI 

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8 



 

2. Vipusen käyttö edunvalvontatyössä 

Tilastopalvelu Vipunen (www.vipunen.fi) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja 

Opetushallituksen ylläpitämä sivusto, josta löytyy laajasti koulutukseen ja opetukseen 

liittyvää tilastotietoa niin esi- ja perusopetuksen, korkeakoulutuksen kuin väestön 

koulutusrakenteiden saralta. Tässä koulutuksessa perehdytään 

ammattikorkeakoulutusta koskevaan tilastotietoon, jota Vipusesta löytyy, ja pohditaan, 

miten tätä tietoa voidaan hyödyntää edunvalvonnassa. 

 

Tämä koulutusosio sopii myös edunvalvonnasta kiinnostuneille luottamustoimijoille. 
Kouluttajat 
opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
koulutuspolitiikan asiantuntija Anniina Sippola, SAMOK 

 

 

 

ti 10.00-11.30 Asiantuntijan henkilöbrändäys 

Mikä on henkilöbrändi ja miten se liittyy asiantuntijan työhön? Miten asiantuntija voi tuoda 

parhaiten esiin oman osaamisensa ja persoonansa? Tässä osiossa keskitytään henkilöbrändin 

merkitykseen nykypäivän työelämässä ja pohditaan eri keinoja, joilla sitä voisi alkaa rakentamaan. 

Osio on suunnattu opiskelijakuntien työntekijöille. 

Kouluttaja tarkentuu myöhemmin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vipunen.fi/

