
Uraohjaus2020: toimenpiteet 1.9.2019-29.2.2020



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 4. raportointikausi
Toimenpide 1: Siirtymävaiheet
Jatkettu Amiksesta työelämään mallin kehittämistä ja jalkauttamista.
Jatkettu väyläopintojen mahdollisuudesta tiedottamista sekä avoimen amk:n mahdollisuuksien tiedottamista.
Järjestetty perusasteen opiskelijoille erilaisia tilaisuuksia nivelvaiheen helpottamiseen. 

Toimenpide 2: Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen 
Jatkettu Työelämätreffien jalkauttamista eri koulutusaloille sekä nostamista opintotarjottimelle
Järjestetty esittelytapahtumia yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja vuokratyönantajien kanssa.
Toteutettu kilpailutus LinkedIn –videon tekemisestä. Video työnalla Rami Salomaalla (Envisio Oy).

Toimenpide 3: Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Suunniteltu Sakkyn mallia mukaellen ammatinohjaajien ja YSAO:n työpaikkaohjaajien ohjauskoulutus ja 
aloitettu se.
Perehdytetty henkilöstöä Työelämätreffien sisältöihin ja toteuttamistapaan.
Osallistuttu yhteisten webinaarien toteuttamiseen.

Toimenpide 4: Yhteistoiminnan kehittäminen
Jatkettu palvelukartan työstämistä
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

Uraohjausta kartoittava opiskelijakysely, 
kehittämistoimenpiteet

Palvelumalli ja –palveluyhteistyö, henkilöstöpalveluyritykset, palvelukartan rakentaminen

Blogi.savonia.fi/uraohjaus2020, hankkeen esittelyt, uraohjauksen työpajat ja iltapäivät eri verkostoissa, rollupit, kortit, AMK- ja ammatillisen koulutuksen 
tutkimuspäivät

Teoriaosa: Avaimia opintoihin integroituun
Uraohjaukseen 3 op; JAMK

Uraohjauksen integrointi opetukseen tiimien kehittämistyön kautta

Maaliskuu 2018 Elokuu 2018 Helmikuu 2019 Helmikuu 2020Elokuu 2019

Vaikuttavuuden arviointi; 
kehittämistyön tulosten jakaminen

Itsearviointi

Savonia, Sakky ja YSAO yhteistyö, yhtenäinen ”palvelumalli”
Palautekysely 
koulutuksista

Uraohjauskysely 
opiskelijoille 

Koulutukset työelämätaitojen opettajille, ammatinohjaajille, opinto-ohjaajille

Sähköinen portfolio

Sakky-tutoritPromotiimi-pilotointi

Urasuunnittelu-osio nettisivuille: Opintojen aikainen ohjaus, jatko-opinnot ja työelämään 
siirtyminen, LinkedIn-video ostopalveluna

Uraklubit eri yksiköissä, ohjausta jatko-opintoihin, työelämään ja oman 
urasuunnittelun tueksi yhteistyössä, yhteistyötä HR-yritysten, työelämän 

ja oppilaitosten kanssa.

WebinaaritAskelmerkit-Skypekoulutukset Savon 
ammattiopiston henkilöstölle

Opiskelutaidot- ja urasuunnitteluvalmiudet Moodle-kurssi

Uraohjaus; pilotoinnit pienryhmäohjauksella ja Suunta Sakkysta
ossoojaks-mallilla
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Sakky / hankkeen 4. raportointikausi
Toimenpide 1: Siirtymävaiheet
• Jatkettu tulonivelvaiheen vertaisohjauksen kehittämistä ja laajennettu promotiimipilotti koko kuntayhtymään yhtenäisenä Sakky-tutor 

toimintana.
• Päivitetty edelleen nettisivujen urasuunnitteluosiota sekä moodle-kurssia.
• Jatkettu Vika on eka- mallin yhdessä kehittämistä ja opiskelijoiden ohjaamista

Toimenpide 2: Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen 
• Päivitetty edelleen nettisivujen urasuunnitteluosiota sekä moodle-kurssia.
• Sähköisen portfolion käyttöönotto koko kuntayhtymässä
• Uraklubi-toiminnan suunnittelu ja käyttöönotto kuntayhtymässä. Yhteistyö jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten, työelämän ja HR-yritysten 

kanssa.
• Suunniteltu ja toteutettu työelämämessukonsepti työelämän ja HR-yritysten kanssa osana Uraklubia
• Suunniteltu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa LInkedIn-koulutusvideon hankkiminen

Toimenpide 3: Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Jatkettu uraohjauksen integrointia opetukseen
• Askelmerkeissä tarjottu koulutusta sähköiseen portfolioon liittyen
• Tarjottu koulutusta ammatinohjaajille, työelämätaitojen opettajille sekä opinto-ohjaajille.
• Osallistuttu yhteisen Uranostoja-webinaarisarjan toteuttamiseen 

Toimenpide 4: Yhteistoiminnan kehittäminen
• Jatkettu palvelukartan työstämistä
• Jatkettu uraohjauksen integrointia opetukseen
• Jatkettu uraohjauksen sisältöjen, toimijoiden, roolien ja vastuiden jäsentämistä
• Ohjaussuunnitelman päivitystyö uraohjauksen näkökulman huomioiden



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 4. raportointikausi
Toimenpide 1: Siirtymävaiheet
• Jatkettu tulonivelvaiheen vertaisohjauksen kehittämistä ja järjestetty koulutusten esittelytapahtumia sekä toisen asteen opiskelijoille

(mm. Sinun tulevaisuutesi –tapahtumat) että perusasteen yhdeksäsluokkalaisille. Jatkettu Vika on eka –toimintamallin mukaisia 
käytäntöjä.

Toimenpide 2: Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen 
• Opiskelijaintran Työelämään-osio on valmistunut sekä suomeksi että englannikielisenä versiona
• Konsultointiapua annettu tekniikan alan ePortfolio-pilotin ja kesäopintona toteutuvan LinkedIn-kurssin suunnitteluun 
• Toteutettu tekniikan alan harjoittelupudokkaille suunnatut Harjoittelupaikka haussa-työpajat
• Suunniteltu Savonian UraPopUp-konsepti ja aloitettu toiminta kampuksilla yhteistyössä opiskelijakunta SAVOTTAn ja opiskelijatoihin.fi-

palvelun kanssa
• Jatkettu opinnäytetyön tehostetun ohjauksen pilottikokeiluja liiketalouden alalla

Toimenpide 3: Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Jalkautettu edelleen uraohjausajattelua, koottu käytäntöjä ja tietolähteitä opetushenkilöstölle, opinto-ohjaajille ja esimiehille
• Toteutettu neljä uraohjausteemaista webinaaria syys-joulukuulle 2019, joissa jalkautettiin hankkeen kehittämistoimenpiteitä
• Suunniteltu ja toteutettu opettajatuutorien uraohjausosaamista kartoittavat teemahaastattelut, joihin perustuen valmistuu (huhtikuu

2020) Pro Gradu –tutkielma
• Suunniteltu ja aikataulutettu keväälle 2020 tekniikan alan tiimitapaamiset, joiden tavoitteena on varmistaa kehittämistoimenpiteiden

jalkautuminen

Toimenpide 4: Yhteistoiminnan kehittäminen
• Jatkettu palvelukartan työstämistä
• Jatkettu uraohjauksen integrointia OPSiin (liiketalouden ja tekniikan tiimit)
• Jatkettu yhteistyötä opiskelijakunta SAVOTTAN ja opiskelijayhdistysten kanssa
• Jatkettu uraohjauksen sisältöjen, toimijoiden, roolien ja vastuiden jäsentämistä
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