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Uraohjaus2020-hanke
Savonia-ammattikorkeakoulu:
Kolme nostoa hankkeessa kehitetyistä työvälineistä, jotka jalkautuvat ja edistävät 
uraohjauksellista pedagogiikkaa

Lähtökohdat: uraohjaus integroituu pedagogiseen toimintaan ja tiimien työhön, ei erillisiä
urapalveluja

Savoniassa opiskelijan kokonaisvaltainen ohjaus tukee opiskelijaa koko opintopolun ajan



Uraohjaus2020-hanke,

Työelämään -aineisto FI/EN

• toimitettu ja koottu
tukimateriaali uraohjaustyötä tekeville

• itseopiskeluaineisto opiskelijoille

• EN-osassa erityishuomio kv-opiskelijoiden
perehdyttämisessä suomalaiseen työelämäkulttuuriin

• Reppu.savonia.fi/työelämään



Työelämään-aineisto: 
sisällöt FI/EN

• Työtulevaisuutesi?

• Verkostoituminen opintojen aikana

• Tunnista ja kuvaa osaamisesi

• Työnhaun asiakirjat ja oppaat

• Työhaastattelu ja soveltuvuusarviointi

• Työnhakupalveluja ja yrityshakuja

• Työelämän pelisäännöt

• Oman osaajaprofiilin rakentaminen

• Kansainvälinen työnhaku



• työelämätoimijoiden näkyvyys kampuksillamme
• palvelu amk-opiskelijoita rekrytoiville toimijoille
• yhteistyökumppanit voivat varata esittelypisteen

opiskelijatoihin.fi-palvelun kautta.

”Tämä kioski on ihan loistohomma”, Wilska iloitsi. ”Kuhinaa ja vilskettä riitti 
koko päiväksi – alun perin tarkoitukseni oli olla kioskilla kymmenestä 
kahteen, mutta kyselijöitä riitti miltei neljään saakka. Hetkittäin tuossa
kiemurteli oikein jono!”

Uraohjaus2020-hanke,

UraPopUp-konsepti

https://opiskelijatoihin.fi/varauskalenteri/


Uraohjaus2020, opintojen 
loppuunsaattaminen

• kun työelämä vetää, opiskelijat ovat jo 
mahdollisesti siirtyneet työelämään, eikä 
tutkinnon loppuunsaattaminen kokopäiväisen 
palkkatyön rinnalla onnistu pahimmassa 
tapauksessa lainkaan

• opiskelijoille suunnatun kyselyn (2018) 
mukaan amk-tutkinnon valmiiksi saaminen on 
keskeistä työuralle siirryttäessä ja sen 
edetessä

• hankkeessa toteutettiin Wilmaan opintojen 
loppuunsaattamisen työkalut ja 
menettelyt sekä opintojen 
loppuvaiheen opinnäytetyöskentelyn pilotti



Keskeinen 
anti opparipilotin opiskelijapalautteen 
perusteella

Palaute kiteytyy kolmeen asiakokonaisuuteen:

• Pilotit ja kehitetyt työkalut toivat opintojen 
loppuunsaattamisen suunnitteluun ja 
opinnäytetyöskentelyyn tehokkuutta ja 
järjestelmällisyyttä.

• Ryhmäohjaus ja teematunnit koettiin pääosin 
erinomaisiksi, varsinkin työskentelyn 
alkuvaiheessa. 

• Opiskelijat saivat uskonvahvistusta ja henkistä 
tukea stressaavan suorituksen alkuvaiheessa sekä 
ohjaajilta että opiskelukavereilta.

Opintojen loppuunsaattamisen suunnittelun työvälineet
ohjaajille ja opiskelijoille Wilmaan, ryhmäohjauksen
pedagogiset ratkaisut, uraohjauksen teemoittelu, 
vertaispalautteen käyttöönotto laajemmin, aikataulutukset



Summa summarum
Uraohjaus2020-hankkeen tuloksia/vaikuttavuutta kartoittava kysely
• lähetettiin 53 hlölle, vastaajia 25 hlöä, vastausprosentti 47%, arviointiasteikko 1-4
• kohderyhmä oli pilottialojen eli tekniikan ja liiketalouden opinto-ohjaajat, opettajatutorit, alojen 

koulutuspäälliköt

Tutkimus henkilöstön uraohjausosaamista: Vainikainen & Moisio, 2020. ”Opiskelija saa työvälineet siihen, että hän on aktiivinen 
toimija oman uransa suunnittelijana". Tapaustutkimus Savonia-ammattikorkeakoulun uraohjauksesta. Pro gradu –tutkielma, Itä-
Suomen yliopisto, ohjauksen koulutus.



Uraohjaus2020-hanke 
Savonia-ammattikorkeakoulussa

Savonia – Great Place to Learn
Hyvinvoiva opiskelija tulevaisuuden tekijänä

Hyvässä hankkeessa on alku ja loppu. Vaikka 
hanke päättyy niin työ jatkuu.

Lämmin kiitos kaikille 
Uraojaus2020-hankkeessa eri 
rooleissa mukana olleille. 
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