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Uraohjaus2020-hanke
Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy (hallinnoija), Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymä
Euroopan sosiaalirahasto (ESR): Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimintalinja 4, Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen; 
Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantaminen. Kesto 
1.3.2018-29.2.2020
Tavoite:
• Lisätä sekä ohjaushenkilöstön että opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja -osaamista ja näin selkeyttää 

opiskelijoiden jatko-opintojen tai työelämään siirtymisen suunnittelua
• Luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen 

koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä 
uraohjaus- ja palvelumalli

• Vahvistaa alueen oppilaitosten roolia opiskelijoiden uraohjauksessa, työllistymisen tukemisessa ja 
työllistämistoiminnassa, yhteistyössä markkinoilla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.



www.savonia.fi

www.sakky.fi

www.ysao.fi



Hankkeen toimenpiteet:
Toimenpide 1. 
Uraohjauksen ja työelämään siirtymisen (siirtymävaiheiden) yhteistyömallit 
ja materiaalit
Toimenpide 2. 
Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen
Toimenpide 3. 
Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten uraohjaustyötä tekevän henkilöstön 
ohjausosaamisen ja ohjauksellisen työotteen kehittäminen tarvelähtöisesti
Toimenpide 4. 
Uraohjauksen palvelumalli/-kartta
Toimenpide 5. 
Kehittämistyön vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointi



Uraohjauskysely opiskelijoille, 
verkkokysely huhti-syyskuu 2018, n=724

Kolmen hankkeeseen osallistuvan oppilaitoksen opiskelijoille suunnatun kyselylomakkeen väittämät teemoitettiin seuraavasti:
1. Opintoihin hakeutumisen nivelvaihe/ Nykyiseen oppilaitokseen hakeutumista ohjasivat
2. Opintojen aikaisiin valintoihin ja päätöksiin liittyvät väittämät
3. Opintojen aikaisia työelämäyhteyksiä kartoittavat väittämät
4. Opinto- ja uraohjausta kartoittavat väittämät
5. Työnhaun kanavia kartoittavat väittämät
6. Uratulevaisuus/ Tulevaisuususko
7. Työnhakutaidot/ Osaamisen esittäminen

Teemoihin laadittiin kyselyyn 48 väittämää, joissa vastaaja otti kantaa siihen,

• millaiseksi hän mielestään arvioi väittämän kuvaaman osaamisensa ja

• miten tärkeänä hän väittämän kuvaamaa osaamista pitää

Kysymyskategorian sisältämiin väittämiin vastatattiin neliportaisella Likert-asteikolla. 
Lisäksi väittämissä vastausvaihtoehto En osaa arvioida.



Uraohjaus2020, opiskelijoille suunnattu kysely (n=724)

Taulukko 1. vastaajat oppilaitoksittain Taulukko 2. Vastaajien taustakoulutus oppilaitoksittain



Uraohjaus2020, opiskelijoille suunnattu kysely (n=724)

Taulukko 3. vastaajien opiskeluala



13.11.2019

Esimerkki kyselyn tulosten kuvaustavasta: 



www.savonia.fi

www.sakky.fi

www.ysao.fi

Nostoja kyselyn tuloksista
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Nostoja YSAO:n tuloksista
Näyttöjen suorittaminen työpaikolla oli vastaajien mielestä 
erittäin tärkeää, mutta niitä ei ole suoritettu työpaikoilla -> 
Ylä-Savon ammattiopistossa kiinnitettävä jatkossa erityistä 

huomiota tähän.

Vastaajat eivät saaneet koulutuksesta tukea 
työelämäsuhteiden rakentamisessa niin paljon kuin odottivat.
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Nostoja YSAO:n tuloksista Vähemmän tukea ja ohjausta kuin kokevat tarvitsevansa -> 
tiesivät keneltä he saisivat ohjausta, jos sitä tarvitsisivat opintojen 

aikana.
Avoimissa vastauksissa toivottiin mm. että opon pitäisi olla 

enemmän läsnä arjessa, yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä ja 
opastusta sekä tietoa oman alan ammattijärjestöistä ja 

työpaikkojen hakemisesta lisää. Opinto- ja uraohjaukselta 
toivottiin myös apua vaikeuksiini, silloin kun kysyy apua.

Koonti tuloksista löytyy blogista:
https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/wp-

content/uploads/sites/5231/2019/04/Kyselyn-tulosten-
yhteenveto-YSAO.pdf

https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/wp-content/uploads/sites/5231/2019/04/Kyselyn-tulosten-yhteenveto-YSAO.pdf
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Uraohjausta kartoittaneen kyselyn (n=441) nostoja Savon ammattiopistosta

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan löytyvät blogista: https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/wp-content/uploads/sites/5231/2019/04/Kyselyn-tulokset-
Sakky-1.pdf

• Opintojen aikaiset valinnat ja päätökset: Opiskelijat tietävät, millaisia valintoja opinnoissa on tarjolla ja he pitävät tutkinnon loppuun 
suorittamista tärkeänä työllistymisen kannalta.

• Opintojen aikaiset työelämäyhteydet: Opiskelijat tietävät keskeisiä toimijoita ja suorittavat näyttöjä työpaikoilla. Opiskelijat kokevat 
tarvitsevansa enemmän ohjausta koulutus- ja oppisopimuspaikkojen löytämisessä sekä työelämäsuhteiden rakentamisessa.

• Opinto-ja uraohjaus: Opiskelijat kokevat saavansa ohjausta ja henkilöstö on motivoitunut ohjaamaan heitä. Opiskelijat toivovat enemmän 
ohjausta jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen sekä toivovat kontakteja työelämästä jo opintojen alkuvaiheessa.

• Näkemys tulevasta työelämästä: Opiskelijat tietävät millaisiin työtehtäviin koulutuksella työllistytään ja he uskovat saavansa opinnoista 
osaamista, jota työelämässä tarvitaan. Avoimissa vastauksissa opiskelijat toivat esiin, että heidän urasuunnitelmiin liittyvät pelot tai 
epävarmuustekijät liittyvät työhön ja työpaikkaan sekä omaan osaamiseen.

https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/wp-content/uploads/sites/5231/2019/04/Kyselyn-tulokset-Sakky-1.pdf
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Oman osaamisen esittämisessä ja sähköisten kanavien hyödyntämisessä opiskelijat toivovat enemmän 
ohjausta (kuvio 4.)

kuvio 4. Savon ammattiopiston opiskelijoiden arvio oman osaamisen esittämisestä ja työnhakemisesta.
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Uraohjausta kartoittaneen kyselyn (n=167) keskeiset tulokset, Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-amk:n osalta kyselyn tuloksista voi lukea lisää:
https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/wp-content/uploads/sites/5231/2019/04/kysely_blogiteksti_2019.pdf

• opiskelijat ovat tietoisia siitä, millaisia valintavaihtoehtoja opinnoissa on tarjolla, ja tekevät opintovalintoja perustellusti
• opintojen aikana luodut kontaktit yrityksiin nähdään merkittävänä uratulevaisuutta selkeyttävänä asiana
• opiskelijat tarvitsevat opintojensa aikana uraohjausta työelämään sijoittumisessa, tukea oman osaamisensa 

tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä tietoa tulevaisuuden tarjoamista vaihtoehdoista
• verkkoyhteisöpalvelujen ensisijaisena käyttömotiivina ei ole ammatillisuutta ja työllistyvyyttä edistävä käyttö
• opiskelijat kaipaavatkin lisää ohjausta muun muassa sähköisen portfolion tekemiseen ja työnhaun 

some-kanavien käyttöön ottoon
• kaikkea amk-opintoihin nivoutuvaa työelämäyhteistyötä tai henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman  (HOPS) 

laatimista ei tunnisteta uraohjaukseksi. 

Kyselyn avointen vastausten mukaan epävarmuutta ja kielteisiä ajatuksia liittyy työtulevaisuuden pelikentän 
hahmottamiseen, tutkinnon antamaan osaamiseen riittävyyteen ja oman osaamisen kuvaamiseen. Opiskelijat kaipaavat 
erityisesti tietoa ja työuranarratiiveja alumneilta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneilta. Monet avointen vastausten 
kommenteista liittyivät joko uraohjauksen puuttumiseen tai siihen, että se on opiskelijoiden näkökulmasta puutteellista.

https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/wp-content/uploads/sites/5231/2019/04/kysely_blogiteksti_2019.pdf
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Pohdinta/Savonia-amk: 

Uraohjaus on monikanavaista ja vastausten kautta heijastuu myös se, 
että työllistyvyyttä edistävässä henkilöstön ohjausyhteistyössä ja -
osaamisessa on parannettavaa

Ohjausyhteistyön näkökulmasta tämä tarkoittaa toimijoiden välisen 
yhteistyön, palvelurakenteen ja sisältöintegraatioiden tarkastelua

Sisältöintegraation tueksi on hahmoteltu uraohjauksen 
puolivuositeemat: 
• opiskelu/HOPS/osaamisen kehittyminen
• ammatillinen verkostoituminen (PLN) ja työllistyvyys 
• PLE/portfolio/oman osaamisen esittäminen ja asiantuntijabrändin 

rakentaminen 
• palaute osaaminen kehittymisestä (itsetuntemus ja minäpystyvyys)

Ohjaushenkilöstön uraohjausosaamisen kehittämistä tulee tehdä 
osana pedagogista kehittämistä.
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Uraohjaus2020-hanke: nostoja kyselyn tuloksiin perustuvasta kehittämistyöstä

Ysao:
WorkSmart-mallista YSAO:n toimintamallin muokkaaminen ja käyttöönotto,
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opintojakson verkkototeutuksen suunnittelu ja käyttöönotto,
Amiksesta työelämään -toimintamallin kehittäminen

Sakky:
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Uraohjaus2020-hanke: nostoja kyselyn tuloksiin perustuvasta kehittämistyöstä

Savonia:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, koulutukset ja webinaarit
Opintoihin integroidun uraohjauksen puolivuositeemat
Verkkomateriaalien kokoaminen ja tuottaminen
Opintojen loppuunsaattamista tukevat pilotit (liiketalous), harjoittelun tukipilotit (tekniikka)
Opiskelijakunnan kanssa tehtävä ura-ja rektytointiyhteistyö
CRM-tiedontuotanto opiskelijoille

Lisätietoa hankkeesta, kyselyn tuloksista ja toimenpiteistä

www.blogi.savonia.fi/uraohjaus2020

http://www.blogi.savonia.fi/uraohjaus2020
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