
 

Competence is the Key  

On Thursday April 28th at 1 pm Bright Education for All! INEPS congress introduces one interesting workshop session 

by Irmeli Lignell and it is themed “The Higher education and new guidance methods in HAMK (Häme University of 

Applied Sciences”. What´s in it for me? 

The Higher education and new guidance methods in HAMK (Häme University of Applied Sciences) 

In this workshop you will get information about the students with most difficulties in finding employment 
as the starting point, and later apply the methods to a larger student population. The Häme University of 
Applied Sciences meet this challenge and develop new guidance methods and procedures to support the 
employment of young people. The ESF- project will promote the employment opportunities of students 
and graduates with disabilities and special needs by developing holistic guidance services and digital tools, 
by strengthening the skills of the students and by developing methods to better display those skills to 
potential employers. The project will cooperate with disability organizations and experience trainers to 
provide training for the university staff in how to support students with special needs in seeking 
employment. Job coaches will provide help to students in finding traineeship placements and recent 
graduates in finding jobs. Special workshops will be founded for students to work in customer projects, to 
develop new assisting technology digital tools and to create a new type of multimodal portfolio of skills. 
One interesting assisting technology is BigDAWS, which you can try in workshop.  
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Osaaminen ratkaisee – uusi ohjauksen toimintamalli 

Torstaina 28.4. klo 13 Bright Education for All! INEPS-kongressissa pidetään Irmeli Lignellin  vetämänä 
mielenkiintoinen workshop ”HAMK korkeakouluopiskelijoiden opintojen tukeminen kohti työllistymistä” -
mallista. 

HAMK korkeakouluopiskelijoiden opintojen tukeminen kohti työllistymistä 

Tule kuulemaan miten edistetään erityistarpeisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ja toimitaan 
kokonaisvaltaisia ohjauspalveluja ja digitaalisia apuvälineitä hyödyntäen opintojen ohjaamisessa. ESR-
hankkeessa kehitetään multimodaalista portfoliota osana työllistymistä edistävää osaamista. 
Uravalmentaja tukee korkeakouluopiskelijoita harjoittelu- ja työpaikkojen saamisessa. Lisäksi 
erityisasiantuntijat, kuten vammaisjärjestöjen työllisyysneuvojat ja kokemusasiantuntijat, perehdyttävät 
ammattikorkeakoulun henkilökuntaa vammaisten ja erityistarpeisten nuorten ohjaukseen. Hankkeessa 
toimii kaksi avointa oppimisympäristöä eli Verstasta. Osaamisen kehittämisen verstaassa opiskelijat 
toteuttavat asiakasprojekteja ja luovat portfolion, jossa esittelevät osaamistaan. Avustavan teknologian 
verstaassa opiskelijat, kokemusasiantuntijat ja opettajat kehittävät apuvälineitä vammaisille ihmisille ja 
luovat avustavan teknologian osaajaverkoston. Mielenkiintoista avustavaa teknologiaa on mm. BigDAWGS, 
(äänen tallennus ja toistaminen ilman erillistä tietokonetta valoisuuden perusteella) jota workshopissa on 
mahdollisuus kokeilla.  
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