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Hankkeen toimenpiteet ja toteutus: Ylä-Savon ammattiopisto

Mitä teemme?

Toimenpide 1. Uraohjauksen ja 
työelämään siirtymisen 
(siirtymävaiheiden) 
yhteistyömallit ja materiaalit

Toimenpide 2. Opiskelijoiden ja 
työelämän yhteen saattaminen

Toimenpide 3. Uraohjaustyötä 
tekevän henkilöstön 
ohjausosaamisen ja 
ohjauksellisen työotteen 
kehittäminen

Toimenpide 4. Palvelumalli sekä 
oppilaitosten ja 
henkilöstöpalveluyritysten 
yhteistoiminnan kehittäminen

Toimenpide 5. Vaikuttavuuden 
arviointi ja viestintä

Uraohjaus opiskelijan opintojen alkaessa ja aikana YSAO:lla, materiaalit ja toimintatavat

Digitaalisten palvelualustojen ja aineistojen kartoitus sekä kokoaminen moodleen ja verkkosivuille

Uraohjausta kartoittava opiskelijakysely ja tulokset

Palvelumalli ja –palveluyhteistyö; Henkilöstöpalveluyritysten kanssa tehtävä yhteistyö, 
jatko-opintopolun kokeilu (avoimen AMK:n opinnot) ja mallintaminen Savonian kanssa 

Blogi.savonia.fi/uraohjaus2020, hankkeen esittelyt, rollupit, kortit

Teoriaosa: Avaimia opintoihin integroituun
Uraohjaukseen 3 op; JAMK

Käytäntöosa: vastuuohjaajien uraohjausymmärryksen
lisääminen tiedottamalla ja HOKS –käytänteitä
muokkaamalla

Henkilöstökoulutukset

Uraohjauksen integrointi tutkinnon perusteisiin;  Uraohjauksen toteutusteemat osana ammatillista koulutusta

Työelämään siirtymisen yhteistyömallit; opintojen aikana ja 
opintojen jälkeen, käytänteiden selkeyttäminen reformin
mukaisiksi, yhteistyö HR-yritysten kanssa

Maaliskuu 2018 Elokuu 2018 Helmikuu 2019 Helmikuu 2020Elokuu 2019

Vaikuttavuuden arviointi; tiimit
(laadullinen aineisto)

Itsearviointi

Savonia, Sakky ja YSAO yhteistyö, yhtenäinen ”palvelumalli”

WorkSmart-malliin tutustuminen, koulutus opettajille ja mallin piloitointi sekä jalkauttaminen eri koulutusaloilla

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opintojakson koostaminen



Ysaon toimenpiteiden jalkauttaminen arkeen ja pysyviksi käytänteiksi aloitettiin jo hankkeen 
varhaisessa vaiheessa.

Keskeisimpiä hankkeen tuotoksia ovat olleet: Työelämätreffit, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
opintojakson materiaalit, Amiskasta työelämään –oppitunnit ja yhteiskehittämisen toimenpiteet

Uraohjaus nivoutui samaan aikaan käynnissä olleeseen prosessien virtaviivaistamiseen ja tuli 
oleellisena osana mukaan prosessiin Henkilökohtainen oppimispolku.

Työelämätreffit ja Amiskasta työelämään palvelut tuotiin opintotarjottimelle ja ovat valittavissa kaikille 
opiskelijoille.



Työelämätreffit

• Pohjois-Karjalan WorkSmart-mallin mukaan kehitetty 
toimintatapa

• Tarjotaan kaikille ammatillista perustutkintoa opiskeleville 
vähintään kerran opintojen aikana, mutta myös at ja eat
opiskelijat voivat halutessaan ja tarpeen mukaan osallistua

• Opiskelijat itse järjestävät työelämän edustajien kanssa 
tapaamisen ”pikatreffi-menetelmällä”

• Palaute opiskelijoilta ja työelämästä ollut positiivista

• Kuuluu osaksi ammatillisia opintoja
• On opintotarjottimella ja toteutusmuoto on 3x3 oppituntia -> 

2 aktivoitumispajaa ja verkostoitumispaja, jossa työelämän 
edustajat paikalla noin 1,5h



Opiskelu- ja 
urasuunnitteluvalmiudet 
opintojakso

Pakollinen yto-opintojen opintojakso, 
jonka vetovastuu YSAO:lla on opinto-
ohjaajilla. Hankkeen aikana työstettiin 
moodleen yhteinen opetusmateriaali, 
jota kaikki opot hyödyntävät

Amiskasta työelämään! -oppitunnit

YSAO:n opojen pitämät oppitunnit, joiden aikana opiskelijalla on 
mahdollisuus saada pienryhmäohjausta opintojen päättövaiheessa 
(jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen liittyen)

• Sopii muuhunkin vaiheeseen opintoja, jos opiskelijalla on tarvetta 
esim. kesätyöpaikan hakemiseen. 

• Hankkeen aikana työstettiin moodleen yhteinen opetusmateriaali. 
• Amiskasta työelämään! –oppitunnit ovat opintotarjottimella ja 

niitä on tarjolla eri kampuksilla vähintään kerran kuussa.



Uraohjaus YSAO:n
prosesseissa

• Urasuunnitelma on yksi tärkeä osa opiskelijan 
HOKSia

• Nyt urasuunnitelma on nostettu YSAO:n
prosessiohjeisiin Henkilökohtainen 
oppimispolkuprosessin vaiheeseen 
Opiskelijan tavoitteen määrittely ja 
toteuttamisen suunnittelu

• Jatkossa urasuunnittelun merkitystä osana 
HOKS-prosessia ja opiskelijan tavoitteita 
korostetaan



Kiitos hanketoimijoille ja rahoittajille!
T: Kirsi YSAOlta
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