
Uraohjaus2020: toimenpiteet 1.3. - 31.8.2019



Hankkeen toimenpiteet ja toteutus: Savonia-ammattikorkeakoulu

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; Nivelvaihe AMKiin;  Vertaisohjauksen kehittäminen:  
Promotiimi,  Sinun tulevaisuutesi tapahtumat, Avoin AMK; 

Digitaalisten palvelualustojen ja aineistojen kartoitus
Työelämään; Opiskelijaintraan toimitettu /koottu materiaali FI/EN

Uraohjausta kartoittava opiskelijakysely ja 
tulokset

Työelämään; LinkedIn –
verkkokurssi, ostopalveluna

”Työelämäsparraus” –verkkokurssi 
Moodleen

Palvelumalli ja –palveluyhteistyö; Henkilöstöpalveluyritykset, sopimukset, kampuspalvelut

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

Teoriaosa: Avaimia opintoihin integroituun
Uraohjaukseen 3 op; JAMK

DIGI

Käytäntöosa: Tiimitapamiset; liiketalous ja 
tekniikan ala; Opintoihin integroitu urohjaus? 
Ajankohtaisaamupäivät

Henkilöstökoulutukset ja avoimet webinaarit
(kalenteri) 

Uraohjauksen integrointi OPSiin; Uraohjauksen toteutusteemat

Opintojen loppuunsaattamisen varmistaminen; harjoittelukäytäntöjen kehittäminen ja oppari pilotit  

Työelämään siirtymisen yhteistyömallit; uraohjelmat, sopimukset, 
kampustapahtumat

OPS-integrointi

Maaliskuu 2018 Elokuu 2018 Helmikuu 2019 Helmikuu 2020Elokuu 2019

Vaikuttavuuden arviointi; tiimit
(laadullinen aineisto)

Itsearviointi

Digitaidot ja oman osaamisen esittäminen, PLE/ePortfolio

Savonia, Sakky ja YSAO yhteistyö, yhtenäinen ”palvelumalli”
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Savonia/ hankkeen 3. raportointikausi
Toimenpide 1: Siirtymävaiheet
• Jatkettu tulonivelvaiheen vertaisohjauksen kehittämistä ja toteutettu Savonian www-sivuille toisen asteen opiskelijoille suunnattu 

tietopaketti avoimen amk:n opiskelumahdollisuuksista
• Opintojen suunnitelmallinen loppuunsaattaminen:

• Suunniteltu, toteutettu teknisesti ja ohjeistettu työkalu, jolla opiskelijat tekevät opintojen loppuunsaattamisen suunnitelman, sekä 
koulutettu ohjaushenkilöstöä

• Suunniteltu ja aloitettu opinnäytetyön tehostetun ohjauksen pilottikokeilut liiketalouden alalla

Toimenpide 2: Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen
• Jatkettu ohjaustoimenpiteiden ja -välineiden kehittämistä sekä digitaalisten palvelualustojen kartoitusta.
• Jatkettu opiskelijaintran Työelämään-osion kehittämistä
• Suunniteltu ja aikataulutettu tekniikan alan harjoittelupudokkaille suunnattu Harjoittelupaikka hakusessa-työpaja

Toimenpide 3: Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Jalkautettu uraohjausajattelua, koottu käytäntöjä ja tietolähteitä opetushenkilöstölle, opinto-ohjaajille ja esimiehille
• Suunniteltu viisi uraohjausteemaista webinaaria syys-joulukuulle 2019
• Toteutettu kolme uraohjausteemaista henkilöstökoulutusta (osallistujia n. 160). Koulutuksia varten päivitettiin Savonian Opettajatuutorin 

opas

Toimenpide 4: Yhteistoiminnan kehittäminen
• Jatkettu uraohjauksen integrointia OPSiin määritellyillä toteutusteemoilla. Toimijoina liiketalouden ja tekniikan alan tiimit.
• Allekirjoitettu järjestyksessä toinen kumppanuussopimus HR-yrityksen kanssa
• Neuvoteltu opiskelijakunta SAVOTTAn ja opiskelijayhdistysten kanssa niiden uratietoisuutta vahvistavasta toiminnasta ja roolista
• Jatkettu uraohjauksen sisältöjen, toimijoiden, roolien ja vastuiden jäsentämistä.



Hankkeen toimenpiteet ja toteutus: 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; Jatko-opintoihin ohjaamisen pilotointi pienryhmäohjauksen keinoin

Suunta Sakkysta ossoojaks-pilotointi, startti – vierailut ja välitehtävät - alakohtaiset rekrytapahtumat

Uraohjausta kartoittava opiskelijakysely, tulosten jalkauttaminen oppimispalvelujen tiimeihin ja kehittämistyö tiimeittäin. Toiminnan jalkauttaminen.

Palvelumalli ja –palveluyhteistyö

Blogi.savonia.fi/uraohjaus2020, hankkeen esittelyt, uraohjauksen työpajat ja iltapäivät eri verkostoissa, rollupit, kortit

Teoriaosa: Avaimia opintoihin integroituun
Uraohjaukseen 3 op; JAMK

Askelmerkit skype-koulutuksissa teemoina: uraohjaus, jatko-opinnot, työnhaun keinot ja kanavat, sähköinen
portfolio

Uraohjauksen integrointi opetukseen tiimien kehittämistyön kautta

Urasuunnittelu-osio nettisivuille: Opintojen aikainen ohjaus, jatko-opinnot ja työelämän
siirtyminen (tietoa päätöksenteon tueksi)

Maaliskuu 2018 Elokuu 2018 Helmikuu 2019 Helmikuu 2020Elokuu 2019

Vaikuttavuuden arviointi; 
kehittämistyön tulosten jakaminen

Itsearviointi

Opiskelutaidot ja  urasuunnitteluvalmiudet opintojakso
moodle-toteutus 

Savonia, Sakky ja YSAO yhteistyö, yhtenäinen ”palvelumalli”

Koulutukset työelämätaitojen opettajille, ammatinohjaajille, opinto-ohjaajille
Uraohjauksen kortit työvälineeksi opoille ja eri aineiden yto-opettajille

Jatko-opintopolun opinnot uusien 
tutkinnon perusteiden mukaan

Uraklubit, mukana HR-yritykset

Sähköinen portfolio

Promotiimi
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Sakky / hankkeen 3. raportointikausi
Toimenpide 1: Siirtymävaiheet
• Pilotoidaan promotiimiä nivelvaiheen ohjauksen tukena. Opiskelijat osallistuvat markkinointityöhön sekä toimivat vertaisohjaajina. Integroitu osaksi opintoja.
• Sähköinen portfolio otettu käyttöön osaamisen kuvaamisen ja sanoittamisen välineenä.
• Uraklubi-toimintamalli. Laadittu vuosikello, jonka mukaisesti opiskelijoille tarjotaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta jatko-opintoihin, työn hakemiseen ja työpaikkoihin 

liittyen. Alumnitoiminta.

Toimenpide 2: Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen
• Jatkettu opiskelijan ohjaaminen ja urasuunnitteluosion päivittämistä nettisivuille.
• Suunniteltu ja toteutettu alakohtaisia rekrytapahtumia, joissa opiskelijat kohtaavat alan työnantajia ja HR-yrityksiä. Opiskelijat ovat 

valmistelleet ennakkoon kysymyksiä vierailijoille.
• Uraklubi

Toimenpide 3: Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Askelmerkit Skype-koulutukset henkilöstölle jatko-opinnoista ja uraohjauksesta
• Suunniteltu askelmerkkeihin koulutuskerta työnhausta ja työllisyyspalveluista.
• Suunniteltu ja toteutettu työelämätaitojen opettajille koulutus Ajankohtaista työelämätaitojen opettajille
• Suunniteltu 4. Raportointikaudelle Ammatinohjaajien koulutus Eväitä ammatinohjaajien reppuun. Yhteistyö Yhessä -hankkeen kanssa
• Uraohjauksen kehittämistoimenpiteistä sopiminen aloilla opiskelijakyselyn pohjalta.
• Suunniteltu uraohjauksen yhteistyöiltapäivä uraideoiden jakamiseksi Sakkyssa

Toimenpide 4: Yhteistoiminnan kehittäminen
• Sovittu uraohjauksen integroinnista osaksi ohjaussuunitelmaa
• HR-yritykset mukana Uraklubi-toiminnassa
• Vahvistettu uraohjauksen toimijoiden roolia
• Toisen asteen uraohjauspalvelujen täsmentäminen ja kuvaaminen nivelvaiheissa ja opintojen aikana
• Tehty opetussuunnitelmien vertailua väyläopintojen mahdollistamiseksi rakentamisen alalla. Käynnistetty vertailu myös liiketaloudessa.



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
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YSAO/ hankkeen 3. raportointikausi
Toimenpide 1: Siirtymävaiheet
• Jatkettu avoimen amk:n opiskelumahdollisuuksista tiedottamista toisen asteen opiskelijoille sekä suunniteltu väyläopintojen 

mahdollistamista osana ammatillista tutkintoa
• Jatkettu ja syvennetty yhteistyötä vuokratyönantajien kanssa

Toimenpide 2: Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen
• Jatkettu WorkSmart –mallin pilotointia-> työstetty YSAO:n oma versio Työelämätreffit
• Aloitettu Työelämätreffien jalkauttaminen osaksi koko YSAO:n toimintaa-> kaikille opiskelijoille opintotarjottimella
• Suunniteltu rekryklubin sisältöä ja sijoittelua opintotarjottimelle nimellä Amiksesta työelämään!
• Työstetty opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet moodle-kurssi valmiiksi

Toimenpide 3: Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Aloitettu henkilöstön perehdyttäminen Työelämätreffien sisältöön ja toteuttamiseen
• Perehdytetty opinto-ohjaajat opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet moodle-kurssin käyttöön ja arviointiin
• Aloitettu ammatinohjaajien uraohjauskoulutuksen suunnittelu

Toimenpide 4: Yhteistoiminnan kehittäminen
• Jatkettu uraohjauksen toimijoiden roolien ja vastuiden jäsentämistä YSAO:lla sekä yhteisessä verkostossa.
• Jatkettu yhteistyötä HR-yrityksen kanssa
• Suunniteltu ja työstetty ohjeistus rakennusalan perustutkinnosta rakennusmestarin väyläopintoihin ja haettu aktiivisesti opiskelijaa pilottiin



Hankkeen blogissa lisää tietoa ajankohtaisista asioista, tapahtumista sekä tuloksista.

https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/
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