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UraOhjaus2020 Savon ammattiopistossa

• Uraklubi 

• Sähköinen portfolio

• Sakky-Tutor 



• Kysely opiskelijoille hankkeen alkuvaiheessa: kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä 
opintojen sisällöstä, uraohjauksesta, opiskelun aikaisesta urasuunnittelusta sekä 
työllistymiseen ja työuraan liittyvistä asioista

• Savon ammattiopiston opiskelijoista kyselyyn vastasi 441
• Kyselyn tulokset käytiin läpi alojen henkilöstön kanssa
• Aloilla määriteltiin em. pohjalta kehittämistoimenpiteet  toimijoiden sitoutuminen
• Johtotiimi tehnyt toimintamalleja koskevia päätöksiä käyttöönotosta kaikissa Sakkyn

yksiköissä



Savon ammattiopiston opiskelijat esittivät kehittämistoiveina opintojen aikaiselle 
uraohjaukselle mm. seuraavia asioita: 

• ”Enemmän tietoa ja ohjausta jatkokoulutuksesta ja erilaisista jatko-
opintomahdollisuuksista” 

• ”Kerrottaisiin heti aluksi työllistymismahdollisuuksista. ” 
• ”Suhteiden luominen työelämään, jatko-opinnoista enemmän tietoa.” 
• ”Tulisi enemmän konkreettisesti työpaikoilta kertomaan mitä se työ oikeasti on.” 

Uraklubi



Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lokakuu
Tulevaisuuden 

työnhaun 
kanavat 
jatkaville

Helmikuu
Tulevaisuuden 

työnhaun 
kanavat 1. 

vuoden 
opiskelijoille

Marraskuu
jatko-opintojen 

infot

Huhtikuu
TE-palvelujen ja   

työllisyyspalvelujen 
infot

Tammikuu
Kesätyönhaku 

ja 
kansainvälisyys 

Alakohtaiset alumnit, vieraat, vierailut yms. urasuunnittelua tukeva opetus ja ohjaus

Alakohtaiset alumnit, vieraat, vierailut yms. urasuunnittelua tukeva opetus ja ohjaus

Työnhaun klinikat säännöllisesti 1xkk, 3h atk-luokassa

Työnhaun klinikat säännöllisesti 1xkk, 3h atk-luokassa

Maaliskuu
HOMMA 

HUKASSA? –
rekrymessut

yhteistyössä HR-
yritysten kanssa

Joulukuu
TE-palvelujen ja   

työllisyyspalvelujen 
infot

URAKLUBI 



• Toimintamalli käytössä kaikissa Sakkyn yksiköissä:
Uraklubin toiminnot koottuna vuosikelloon ohjeistuksineen

Uraklubi



• Hankkeen aloituskyselyn vastauksista tuli esille, että opiskelijat tarvitsevat enemmän 
ohjausta oman osaamisen dokumentointiin ja sähköisten kanavien käyttämiseen

• Sähköinen työnhaku ja oman osaamisen esittäminen on arkipäivää myös työelämässä
• Sähköisen portfolion rakentaminen tekee näkyväksi opiskelijan henkilökohtaisen 

osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS)
• Oman osaamisen kehittymisen dokumentointi opintojen aikana, portfolion avulla 

opiskelija voi osoittaa osaamistaan työnantajille ja muille yhteistyötahoille jo opintojen 
aikana ja hyödyntää sitä valmistumisen jälkeen niin työnhaussa kuin jatko-opinnoissa
 ammatillisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tulee näkyväksi

Sähköinen portfolio



• Portfolio laaditaan Office365-alustaa hyödyntäen 
• Laatiminen aloitetaan ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiudet opinnoissa tai yhteisellä orientaatiojaksolla ja sen laatiminen 
kestää läpi opintopolun

• Otettu käyttöön koko oppilaitoksessa, opiskelijat innostuneet tästä mahdollisuudesta 
ja laatineet näyttäviä portfolioita

Sähköinen portfolio



Tausta:
• Aiemmin järjestetty joitakin yhteisiä koulutuksia tutoropiskelijoille, mutta 

muutoin toiminta ollut hyvin vaihtelevaa eri aloilla
• Tutortoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamisen käytännöt vaihdelleet

Tutor-toiminta jatkossa:
• Kaikille tutor-opiskelijoille pääosin paikkakunnittain yhteistyössä seurakunnan ja 

opiskelijakunnan kanssa toteutettava peruskoulutus (vertaistoiminta ja mm. 
oppilaitoksen markkinointi- ja viestintätyö) 
 Sakky-Tutor 

Sakky-Tutor



• Koulutuksen jälkeen tutor voi syventää osaamistaan oman kiinnostuksen mukaan 
esimerkiksi KV-tutorointiin, Digi-tutorointiin jne.

• Osaamisen tunnustaminen: joitakin yhteisten tutkinnon osien osa-alueita 
ennakkoon sovitusti, muutoin mahdollisuus hankkia osaamista yksilöllisen 
suunnitelman ja kiinnostuksen mukaan 

Sakky-Tutor



SAKKY-tutor toimintamallista hyötyvät niin opiskelijat kuin oppilaitos!
• Opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä muiden alojen opiskelijoiden kanssa
• Opiskelijat saavat tuottaa opiskelijan näkökulmasta materiaalia työnsä tueksi -

vertaisnäkökulma nivelvaiheissa hakeutuville
• Opiskelijat saavat mahdollisuuksia hankkia osaamista yhteisöllisen toiminnan kautta
• Vertaistutorina ja markkinointityöhön osallistumalla opiskelija hankkii työelämässä 

tarvittavia taitoja
• Sakky-Tutorit ovat voimavara aloille, opinto-ohjaajille ja muille markkinointityötä 

tekeville 
Sakky-Tutor toiminta käynnistymässä, keväällä 2020 ilmoittautui yli 50 opiskelijaa ko. 
toimintaan, koulutusten aloitus siirrettiin poikkeustilanteen vuoksi syksyyn



Kiitos webinaariin osallistujille! 
Kiitos hankkeen yhteistyökumppaneille, hallinnoijalle ja 
rahoittajalle!
Kiitos Sakky:n toimijoille: opinto-ohjaajille, alojen 
henkilöstölle ja UraOhjaus2020 hankkeen hanke-
päällikölle ja pedagogiselle asiantuntijalle!


