
UraNostoja
Uraohjaus2020-hankkeen loppuwebinaari

27.5.2020 klo 13.00 – 14.45
. 

Lisätietoja hankkeesta: blogi.savonia.fi/uraohjaus2020



Tervetuloa kuulemaan Uraohjaus2020-hankkeessa tehdyn kehittämistyön tuloksia!

Webinaarissa tarjoilemme hankkeen parhaat palat ja kerromme, kuinka ne ovat jalkautumassa oppilaitosten arkeen.

Hankkeen esittely:
• Sari Turpeinen, Uraohjaus2020-hankkeen projektipäällikkö (Savonia-ammattikorkeakoulu)

Kommenttipuheenvuorot:
• Pirjo Peltola, apulaisrehtori (Savon ammattiopisto)
• Kirsi Pulkkinen, vararehtori (Ylä-Savon ammattiopisto)
• Esa Viklund, kehittämispäällikkö (Savonia-ammattikorkeakoulu)

Yhteiskehittämistä ja vaikuttavuutta:
• Hanketoimijat Savon ammattiopistolta, Ylä-Savon ammattiopistolta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta.



Uraohjaus2020-hankkeen esittely ja tuloksia
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Uraohjaus2020-hankkeen perustiedot:
• 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

• Hankkeen kesto 01.03.2018 – 31.5.2020
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Hankkeen tavoitteet:
• 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.
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Varsinainen kohderyhmä:
Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston (Savon ammattiopisto) sekä Ylä-
Savon ammattiopiston ohjaushenkilöstö ja opettajat. Opiskelijat osallistuvat hankkeessa 
tehtävään uraohjauspalvelujen kehittämistyöhön.

Välilliset kohderyhmät:
- oppilaitoksissa opiskelevat
- osaamistaan täydentävät
- oppilaitoksiin hakevat
- yritykset ml. henkilöstöpalveluyritykset

Hankkeen kohderyhmät:
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1. Uraohjauksen ja työelämään siirtymisen (siirtymävaiheiden) yhteistyömallit ja materiaalit
2. Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen
3. Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten uraohjaustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamisen ja 
ohjauksellisen työotteen kehittäminen tarvelähtöisesti
4. Ohjaukseen integroidun palvelumallin kehittäminen
5. Kehittämistyön vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hankkeen toimenpiteet

• Savon ammattiopistossa kohdealoina hotelli-, ravintola- ja caterin ala sekä luonnonvara-ala
• Savoniassa hankeen kohdealoina liiketalouden ja tekniikan alat
• Ylä-Savona ammattiopistossa metalliala ja rakentaminen



Uraohjaus2020-hanke 1.3.2018 - 31.5.2020



Toimenpide 1: Uraohjauksen ja siirtymävaiheiden yhteistyömallit ja materiaalit

Uraohjaus2020-hanke 1.3.2018 - 31.5.2020



Uraohjaus2020-hanke 1.3.2018 - 31.5.2020

Toimenpide 2: Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen



Uraohjaus2020-hanke 1.3.2018 - 31.5.2020

Toimenpide 3: Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten uraohjaustyötä tekevän 
henkilöstön ohjausosaamisen ja ohjauksellisen työotteen kehittäminen tarvelähtöisesti
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Toimenpide 4: Ohjaukseen integroidun palvelumallin kehittäminen



Toimenpide 5: Kehittämistyön vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointi



Somesta poimittua: Blogi.savonia.fi/uraohjaus2020
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Blogi.savonia.fi/uraohjaus2020

Blogi luettavissa: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2020/korkeakoulukentta-muuttumassa-
mossoksi--annetaan-amkien-keskittya-vahvuuksiinsa/

Ote blogista 26.2.2020/Hannele Louhelainen:

Lopuksi:

Uraohjaus2020-hanke
1.3.2018 – 31.5.2020

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2020/korkeakoulukentta-muuttumassa-mossoksi--annetaan-amkien-keskittya-vahvuuksiinsa/


Kiitos!
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