
Uraohjaus2020 
palvelumallihahmotelma



Uraohjausta opintoihin 
integroituneena!

• Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen 
ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen 
yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden 
työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä 
uraohjaus- ja palvelumalli.



Uraohjauksen 
palveluverkosto!

• koulutuksen järjestäjät (oppilaitokset) tuottavat 
uraohjauspalveluita omille oppilailleen ja opiskelijoilleen sekä 
opintoja edeltävässä hakeutumisvaiheessa että opintojen 
jälkeiseen urasuunnitteluun

• työ- ja elinkeinotoimistot palvelevat työttömiä työnhakijoita ja 
uranvaihtoa harkitsevia työntekijöitä

• työnantajat tarjoavat opiskelijoille omia palvelujaan 
(työnantajilta ja verkostoista tuleva ohjaus

• uraohjauspalveluita suoraan asiakkaille tai ostopalveluina 
tuottavat yritykset 

• ammatti- ja muu järjestökenttä, joka tarjoaa jäsenilleen 
uraohjausta ja erikoistuneempia palveluja, kuten esimerkiksi 
kuntoutusohjausta

• erilaiset verkkopalvelut ja verkkosivut



Uraohjaus2020, yhteinen palvelumalli, opiskelijan näkökulma 
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Toisen asteen uraohjauspalvelut luonnos MJ 4.4.2019

Uraohjauspalvelut ennen opintoja
•Ohjaus- ja neuvontapalvelut, hakutoimiston palvelut: henkilökohtainen tapaaminen ja ohjaus 
•Sähköiset palvelut: puhelin, chat, internet, whatsapp, wilma
•Markkinointitilaisuudet
•Vierailut, tutustumiset, koulutuskokeilut
•Verkostoyhteistyö: peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, te-palvelut, työllisyyspalvelut, etsivä nuorisotyö, 
mahdolliset opiskelijaksi hakeutuvan olemassa olevat verkostot

Uraohjauspalvelut opintojen aikana eri oppimisympäristöissä
(verkko, lähiopetus, työpaikat)

•Sähköiset palvelut: puhelin, wilma, moodle, whatsapp, internet
•Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opintojakso, OmaPolku-opinnot
•Osana ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia HOKSin mukaisesti (huom. myös erityisen tuen suunnitelma)
•Osana työpaikalla järjestettävää koulutusta (koulutussopimus, oppisopimus)
•Opinto- ja uraohjaus yksilöohjauksena, pienryhmäohjauksena tai ryhmäohjauksena 

Uraohjauspalvelut opintojen päättövaiheessa
• Sähköiset palvelut: puhelin, wilma, moodle, whatsapp, internet
•Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opintojakso: ohjaus jatko-opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen liittyen
•Vierailut oppilaitoksissa, verkkotallenteet 
•Työpaikkojen, Te-palvelujen, henkilöstöpalveluyritysten, muiden verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö (tilaisuudet, 
tapahtumat, kontaktointi, saattaen siirto…)

•Opinto- ja uraohjaus yksilöohjauksena, pienryhmäohjauksena tai ryhmäohjauksena 
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Uraohjauksen palvelumalli luonnos TJ 4.4.19

Savonia-ammattikorkeakoulu

Uraohjaus ennen opintojen alkua
• Hakijapalveluiden palvelut sekä ohjaushenkilöstön palvelut: sähköiset palvelut (internet, chat, puhelin) ja 

henkilökohtaiset tapaamiset
• Tiedottaminen: tapahtumat (messut, esittelyt); vierailut; Päivä Savonian opiskelijana
• Verkostoyhteistyö: 2. asteen oppilaitokset, TE-palvelut, työllisyyspalvelut; erityisten oppijoiden taustatukitahot

Uraohjaus opintojen aikana
• Ohjaus- ja neuvontapalvelut: 

• Sähköiset palvelut (intranet Reppu, chat, puhelin; Wilma, Moodle)
• Ryhmäohjaus ja yksilöohjaus

• Opetussuunnitelmaan integroitu opinto- ja uraohjaus: opiskelupolun suunnittelu ja työuran suuntaaminen, 
työllistyvyyden kehittäminen

• Verkostoyhteistyö: yritysyhteistyö, tilaisuudet, tapahtumat

Uraohjaus opintojen päättövaiheessa
• Ohjaus- ja neuvontapalvelut: 

• Sähköiset palvelut (intranet Reppu, chat, puhelin; Wilma, Moodle)
• Ryhmäohjaus ja yksilöohjaus

• Opetussuunnitelmaan integroitu opinto- ja uraohjaus: työuran suuntaaminen
• Verkostoyhteistyö: henkiköstöpalveluyritykset, TE-palvelut, työllisyyspalvelut
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