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Oikeus osata – hanke, Yhdessä Tillsammans 1.1.2021-30.6.2022 
 

 

Sedu on yli 5000 opiskelijan ja 600 tekijän yhteisö. Kokonaisopiskelijavirta 
on vuosittain yli 10 000. Lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitaan alalla kuin 
alalla. Meillä tutkinnon suorittaa vuosittain yli 2000 osaajaa ja 
ammattilaista, joilla on asenne ja osaaminen kohdallaan. Räätälöimme 
joustavat oppimispolut niin nuorille kuin aikuisille urapolun ensimmäisistä 
askelista pitkälle tulevaisuuteen. Sedussa on 11 toimipistettä ja 10 
koulutuspäällikköä. www.sedu.fi  

 
Sedun johto 

• Kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen  
• Vararehtori, Hellevi Lassila 
• Hallintojohtaja, Keijo Tauriainen 
• Tekninen johtaja, Matti Yli-Lahti 
• Talousjohtaja, Arja Ylitalo 

 

 
 

 
 
 

http://www.sedu.fi/
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Yhdessä Tillsammans 

 
2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan 

kehittäminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoite: 

Edistetään opiskelijakuntatoimintaa. 

 

Toiminta: 

Suunnitellaan ja pilotoidaan erilaisia ja erilaisilla kokoonpanoilla 
kokoontuvia vaikuttamisareenoita, joissa vaihtuvat teemat ja vetäjät; 

kohtaamiset mahdollisia myös Teamsin välityksellä. Käynnistetään 
aloitelaatikkotoiminta jokaisessa toimipisteessä. 
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Tulokset: 

Vaikuttamisareenat ovat opiskelijoiden virtuaalikahvit, rehtorin 
kyselytunti ja aloitelaatikkotoiminta. 

 

Seuranta: 

Osallistujamäärät ja aloitteiden määrä. 

 

Toteutus: 

Opiskelijoiden virtuaalikahvit ja rehtorin kyselytunti  

1 kertaa kuukaudessa 

 klo 10.00-10.30 

 huhtikuu 2021 – jatkuu edelleen 2022 

Aloitelaatikko: opiskelijaintra Sähköinen aloitelaatikko (sharepoint.com) 

 

Toteutuskerta: 

Opiskelijoiden virtuaalikahvit 12. kerta / toukokuu 2022 mennessä 

Katselukerrat: 570 (osallistujat livessä), ryhmät 

Aloitelaatikko: n. 30 aloitetta 

 

Aiheet mm: 

Opiskelijoiden virtuaalikahvit: rehtorien ajankohtaiset asiat, 
mielenterveys, kuntavaalit, aluevaalit, valtakunnallinen 

palautejärjestelmä, Fokustoiminta, SakuStars, kevätjuhla, opiskelijakortti, 
maailman tilanne, työllisyys, oppisopimus, kesätyöinfo, Granite 

 

https://epedufi.sharepoint.com/sites/seduopiskelijaintra/SitePages/S%C3%A4hk%C3%B6inen-aloitelaatikko.aspx
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Kysymys rehtorille: aamupuurotarjoilu, turvallisuus, joukkoliikenne 

 

Aloitelaatikko: maksuton aamupuuro, kylmät luokat, kahvilakortti, 
tupakkakatos, taukotilat, turvallisuuden lisääminen aulatiloissa/avarat 
tilat, huoliboksi, oppituntien järjestelyt, naisten vessoihin ”hätävarat”, 

aikuisopiskelijoiden ruokailu ja kahvitilat, ym. 

 

Jatkotoimenpiteet / kehittäminen: 

Opiskelijoiden virtuaalikahvit ja rehtorin kyselytunti: 

Toteutetaan kerran kuukaudessa. 

Ajankohta siirretään klo 8.30-9.00 tai klo 13.00-13.30. 

Aikataulumuutos mahdollistaa paremmin Sedun teknisten alojen 
opiskelijoiden osallistumisen virtuaalikahveille.  

Tallenne: opiskelijaintraan. 

 

Aloitelaatikko:  

Toimintaa jatketaan Yhdessä Tillsammans hankkeen jälkeen. 

Koulutuspäällikkö Aila Ylihärsilä vastaanottaa aloitteet.  

Hän ohjaa aloitteet toimipisteiden koulutuspäälliköille. 

Toimipisteiden päälliköt käsittelevät asiat ja tiedottavat toimenpiteet 
opiskelijoille fooruminkokouksessa tai opiskelijalle henkilökohtaisesti. 

 

Toteuttajat: 

Laura Sirén, opiskelijat ja rehtori/vararehtori, Juha Riippi 

 

 



Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Yhdessä Tillsammans 

 
2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoite: 

Kehitetään muita toimia opiskeluyhteisöön kiinnittymiseksi. 

 

Toiminta: 

Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa arkeen 
sopivia matalan kynnyksen tapahtumia, tempauksia ja juhlia; mietitään 

näihin myös digitaalisia ratkaisuja. Tapahtumat ja tempaukset osana 
arkea lisäävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 
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Tulokset: 

Kohdataan yhdessä Teamsissä (yhteisökohtaaminen) 

 Jutellaan Teamsissä - Mitä sinulle kuuluu? (yksilö- / pari- / ryhmäkohtaaminen) 

 

Tiedottaminen: 

Sedun yhteisöllinen ohr, Sedun toimipisteiden ohr, opiskelijakunta 
Fokus, Hyvinvoiva amis – Ammattiosaajan työkykypassi-infot ryhmille, 

Wilma-viestit opiskelijoille ja huoltajille, infotv ja sähköpostitiedote 
henkilöstölle. 

 

Seuranta: 

Osallistujamäärät 

Kohdataan yhdessä Teamsissä: 1-17 hlö / tapaaminen 

Jutellaan Teamsissä, Mitä sinulle kuuluu?: 1-3 asiakasta / vko 

 

Toteutus: 

Kohdataan yhdessä Teamsissä:  

Pastori Karoliina Virkamäki ja hanketoimija Mervi Latvala, 

klo 15-16 maanantaisin 21.3.22, 4.4.22, 11.4.22 ja 25.4.22. 
 

Jutellaan Teamsissä, Mitä sinulle kuuluu?:  

Mervi Latvala, 

 perjantaisin 18.3.22, 25.3.22, 1.4.22, 8.4.22, 22.4.22, 13.5.22. 
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Aiheet mm: 

Kohdataan yhdessä Teamsissä: harrastukset, asuntolaelämä, 
virtuaalipelimaailma, sota, pääsiäinen, millä alalla opiskelet – alasi 

erikoisosaaminen, vinkkejä yksinäisyyteen, muistinmenetys, 
kouluruokailu, työelämäjakso ja kesätyöt. 

 

Jutellaan Teamsissä, Mitä sinulle kuuluu?: Sota, korona, parisuhde, huoli 
lapsista, itsetunto, moodle -opinnot, opintojen sujuvuus – oma opintoala, 
lemmikkieläimet-opinnot-sota, ammattiopinnot – työelämäjakso, elämä 

menee ihan hyvin, arjen huolet, arjen ilot–Suomi on hyvä maa. 

 

Jatkotoimenpiteet / kehittäminen: 

Kohdataan yhdessä:  

Toiminnan jatkuminen Yhdessä Tillsammans hankkeen jälkeen, 
neuvottelu toukokuun 2022 loppuun mennessä. Jos toimintaa jatketaan, 
kannattaa valita keskusteluaihe valmiiksi. Toteutus kerran kuukaudessa. 

Kohtaamisten sisältö mm. teemakohtaamiset/rennot kohtaamiset/ 
ajankohtaiset asiat/tiedotettavat asiat. Tiedottaminen opiskelijoille infotv, 

Wilma-viestillä ja vastuuohjaajan tunnilla. Aikataulutus ja kohtaamisten 
teema opiskelijaintraan tiedoksi opiskelijoille lukuvuositasolla. 

Toteuttajina ”opiskeluvalmentaja”, Etsivät, Ohjaamo, seurakunta, 
asuntolaohjaajat, opot, erityisopettajat, hanketoimijat, opettajat, ura-
ohjaajat, amiskoutsi mukana voi olla myös kansalaisopisto, kaupunki-

/yksityinen harrastetuottaja, muut palvelujen tuottajat. Kohdataan 
yhdessä, aloittavien opiskelijoiden Teams / toimipiste Teams / koko Sedu 

Teams.  
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Jutellaan Teamsissä, Mitä sinulle kuuluu?:  

Toiminnan jatkuminen Yhdessä Tillsammans hankkeen jälkeen, 
neuvottelu toukokuun 2022 loppuun mennessä. Jos toimintaa jatketaan 
toteuttajina ”opiskeluvalmentaja”, kuraattori, terveydenhoitaja, Etsivät, 
Ohjaamo, seurakunta, opot, erityisopettajat, hanketoimijat, opettajat ja 

ura-ohjaajat. Toteutus: Sähköinen varauskalenteri, toteutus Teams / 
Whatsapp / puhelun välityksellä.  

 

Huomioida mm. ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ja etäopiskelijat. 

 

Huoltajien terveiset: 

Toive: Mitä kuuluu? ja Kohdataan yhdessä Teams-huoltajille. 

Toiveet vanhempainiltoihin: Kelan tukien esittely – nuorten 
mielenterveysinfot – infoa murrosiästä – infoa päihteistä. 

 

Toteuttajat: 

Kohdataan yhdessä: Karoliina Virkamäki, Mervi Latvala ja opiskelijat 

Jutellaan Teamsissä, Mitä sinulle kuuluu?: Mervi Latvala ja opiskelija 
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Sedun infotv -ilmoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei sinä! 
 
Sedun opiskelija, jutellaan Teamsissä. 
 
Kerro, mitä mielessä? Arjen asioita. Mitä sinulle kuuluu? Luottamuksellisesti.  

 

Jutellaan perjantaisin. 
pe 18.3.22 

pe 25.3.22 

pe 1.4.22 

pe 8.4.22 

pe 22.4.22 

pe 29.4.22 

pe 6.5.22 

pe 13.5.22 

pe 20.5.22 

  
Tule juttelemaan yksin, kaverin tai luokkasi opiskelijoiden kanssa 
luottamuksellisesti Teamsissä Mervin kanssa.  

 

Varaa aika Wilman kautta, laittamalla viestiä Latvala Mervi, saat paluuviestinä 
keskusteluajan.  
 

Keskustelutuokiot perjantaisin klo 8-14 välisenä aikana.  
 

Sedun opiskelijat, kohdataan yhdessä Teamsissä.  
 
Jutellaan asiasta, kuin asiasta. Hyviä tapoja 
kunnioittaen.   
  
Kohdataan yhdessä maanantaisin klo 15-16.  
ma 21.3.22  
ma 4.4.22  
ma 11.4.22   
ma 25.4.22   
  
Teams-linkki lähetetään Sedun opiskelijoille 
kohtaamisaamuna Wilma-viestinä.   
Mukana Karoliina Virkamäki ja Mervi Latvala.  
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Yhdessä Tillsammans 
 

2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen 
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Tavoite: 

Edistetään oppilaitoksen turvallisuusosaamista. 

 

Toiminta: 

Järjestetään turvallisuusosaamiseen liittyviä opiskelijoille suunnattuja 

kyselyitä, joilla todennetaan koko oppilaitoksen sitoutuneisuus ja 

turvallisuusosaaminen sekä vahvistetaan tiedonkulkua ja 

turvallisuusjohtamista. Opiskelijat ovat mukana kyselyn valmistelussa. He 

ovat mukana myös kyselystä seuraavien toimenpiteiden suunnittelussa. 

 

Tulokset: 

Turvallisuuskysely opiskelijoille. 

Turvallisuudesta vastaavat saavat tietoa opiskelijoiden 
turvallisuusosaamisesta. Toimintaa parannetaan saadun tiedon pohjalta.  

 

Seuranta: 

Kyselylomake 
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3D
MKeDjkYa7UCHlx0tmMrC0ccodKeOJZ5CoH1R58it9MFURDYyQ1daSlIyOU
o0V081OVZOUFBFOEdVSS4u%26Token%3D3ec469a41eee4695b9e0e55b

9fd84182 

 

Toteutus: 

112 päivänä, vuosittain (11.2.) 

 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DMKeDjkYa7UCHlx0tmMrC0ccodKeOJZ5CoH1R58it9MFURDYyQ1daSlIyOUo0V081OVZOUFBFOEdVSS4u%26Token%3D3ec469a41eee4695b9e0e55b9fd84182
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DMKeDjkYa7UCHlx0tmMrC0ccodKeOJZ5CoH1R58it9MFURDYyQ1daSlIyOUo0V081OVZOUFBFOEdVSS4u%26Token%3D3ec469a41eee4695b9e0e55b9fd84182
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DMKeDjkYa7UCHlx0tmMrC0ccodKeOJZ5CoH1R58it9MFURDYyQ1daSlIyOUo0V081OVZOUFBFOEdVSS4u%26Token%3D3ec469a41eee4695b9e0e55b9fd84182
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DMKeDjkYa7UCHlx0tmMrC0ccodKeOJZ5CoH1R58it9MFURDYyQ1daSlIyOUo0V081OVZOUFBFOEdVSS4u%26Token%3D3ec469a41eee4695b9e0e55b9fd84182
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Toteutuskerta: 

2. kerta 

 

Tulosten esittely: 

Yhteisöllisissä opiskelijahuoltoryhmissä sekä opiskelijafoorumin ja 
Fokuksen kokouksessa. 

 

Jatkotoimenpiteet / kehittäminen: 

Jokaisen toimipisteen päällikkö kertoo päällikkökokouksessa, oman 
toimipisteen turvallisuuskyselyn pohjalta, mitä tekoja toimipisteessä 

tehdään, että asiat etenevät parempaan suuntaan. 

Kysely 2021, opiskelijat eivät tiedä mikä on Granite. Vastuuohjaajat 
esittelevät Graniten opiskelijaryhmille. Opiskelijoiden virtuaalikahvilla 

esitellään Granite-vaarailmoituksen tekeminen. 

Kysely 2022, vastuuohjaajan rooli on tärkeä turvallisuuden luojana. 

Kehitettävää: yhteisen opiskeluympäristön turvallisuus. 

 

Laatijat: 

Tiina Parantainen ja Fokuksen opiskelijat 

 

 

 

Kiitos! 

Yhdessä Tillsammans toteuttajille ja yhteistyötoimijoille! 


