OKM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus
OSUVAA OSAAMISTA: Korkeakoulusta työelämään
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Hankkeen nimi

Toteuttajat

Tiivistelmä

Töissä.fi-verkkopalvelu
opiskelijan ja ohjaajan
tukena (Töissä)

1. HY+ Oy
2. Helsingin yliopisto
3. Jyväskylän yliopisto

Hankkeessa kehitetään töissä.fi -verkkopalvelua sekä vahvistetaan sen
käyttöä opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tukevana
ohjauksen välineenä tuottamalla uusia sisältöjä ja ominaisuuksia,
parantamalla palvelun kattavuutta, jalkauttamalla töissä.fi:n käyttö
korkeakouluihin ohjaajien työn tueksi sekä luomalla malleja palvelun
hyödyntämiseen ohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä.

Kust.arvio
1 204 286

Varattu ESRrahoitus
963 426

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa tämänhetkisestä työelämästä
analysoimalla systemaattisesti töissä.fi -verkkopalveluun kirjoitettuja
valmistuneiden kertomuksia. Tieto esitetään mielenkiintoisella tavalla
uusimpia verkkoteknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Hankeessa myös
luodaan välineitä töissä.fi-sivuston hyödyntämiseksi korkeakoulujen HOPSohjauksessa, uraohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä, kehitetään
palvelusta esteetön versio yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, ja lisäksi
selvitetään, millaisia kuvauksia työelämästä työnantajat voisivat tuottaa
verkkopalveluun.
Töissä.fi -palvelun vastaanotto on ollut myönteistä sekä opiskelijoiden että
ohjaajien keskuudessa. Tieto ei ole kattavaa, joten hanke tekee yhteistyötä
LATUA- ja AMKista uralle -hankkeiden kanssa kaikkien korkeakoulujen
saamiseksi systemaattisen uraseurannan piiriin ja uraseurantatiedon
esittämiseksi töissä.fi-palvelussa.

S20247

AMKista uralle!

1. Tampereen
ammattikorkeakoulu
2. Hämeen ammatillisen
korkeakoulutuksen kuntayhtymä
3. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
4. Oulun ammattikorkeakoulu/
Ammatillinen
opettajakorkeakoulu
5. Opiskelun ja koulutuksen
tutkimussäätiö Otus
6. Turun ammattikorkeakoulu

Hankkeessa vahvistetaan korkeakoulujen valmiuksia edistää
opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla ja se toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä yliopistojen uraseurantahankkeen kanssa.
Hankkeen tavoitteena on
1) kartoittaa ammattikorkeakouluissa tällä hetkellä käytössä olevia
uraseurantamalleja, benchmarkata yliopistojen uraseurantaprosessia sekä
hakea parhaita kansainvälisiä käytäntöjä kehittämistyön tueksi,
2) luoda mittaristo, jonka avulla voidaan vertailla korkeakoulutettujen
uraseurantatietoa kansallisesti ja kansainvälisesti,
3) luoda ammattikorkeakouluille valtakunnallisesti yhteinen malli, jolla
kerätään, levitetään ja hyödynnetään laadullista uraseurantatietoa ja
4) tuottaa ja levittää tietoa AMK-opiskelijoiden työllistymisestä
opiskelijoille, opiskelemaan hakeville ja korkeakouluille, toisen asteen
oppilaitosten toimijoille sekä muille intressitahoille.
Kerättyä ja analysoitua tietoa jatkohyödynnetään korkeakoulujen
pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä ja opiskelemaan
hakeutuvien ja amk-opiskelijoiden uraohjauksessa. Lisäksi tieto auttaa
koulutuksen ennakoinnissa ja alueellisten koulutuspolkujen
rakentamisessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä yliopistojen
uraseurantahankkeen (LATUA) ja Töissä.fi -hankkeen kanssa.

857 629

643 220
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LATUA - Laadullinen
työllistymistieto
akateemisten
työllistymisen tukena

1. Tampereen Yliopisto
2. Helsingin yliopisto
3. Turun yliopisto
4. Åbo Akademi

Hanke tuottaa kansallista tietopohjaa akateemisten laadullisesta
työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista uudistamalla yliopistojen
uraseurantojen sisältöjä, toteutusta ja toimintamalleja vastaamaan
monipuolisiin tiedontarpeisiin. Hanke vahvistaa yliopistojen valmiuksia
edistää opiskelijoidensa työllistymistä ja tarjota yhdenvertaiset
lähtökohdat työmarkkinoille siirtymiseen koulutusalasta tai
korkeakoulusta riippumatta.

1 212 011

969 610

1 330 387

997 793

2 305 845

1 687 025

Hankkeen tavoitteeena on
1) tuottaa tietoa laadullisesta työllistymisestä sekä yliopistokoulutuksen
vastaamisesta työelämän osaamisvaatimuksiin (erit. generalistialat),
2) luoda vakiintunut ja valtakunnallisesti kattava tietopohja
työelämätiedosta, jota hyödynnetään systemaattisesti koulutuksen
suunnittelussa ja kehittämisessä sekä opetuksessa ja ohjauksessa,
3) kehittää uraseurantakyselyjä vastaamaan sisällöllisesti ja teknisesti
monipuolisiin työelämää koskeviin tiedontarpeisiin ja
4) tukea kestäviä koulutusvalintoja ja elinikäistä ohjausta tuottamalla
tietoa koulutuksen tuomista mahdollisuuksista työmarkkinoilla.
Hanke toteutetaan yhteistyössä AMKista uralle -hankkeen ja Töissä.fi hankkeen kanssa.
S20279
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VERKKOVIRTA – Työn
opinnollistamista
verkostoyhteistyönä

Tyyli - Työelämäjaksoja ja
työssäoppimista yliopistoopintoihin

1. HAAGA-HELIA Oy Ab
2. Jyväskylän
Ammattikorkeakoulu
3. Oulun ammattikorkeakoulu
4. Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
5. Päijät-Hämeen
koulutuskonserni, Lahden
ammattikorkeakoulu
6. Metropolia
Ammattikorkeakoulu
7. Centria ammattikorkeakoulu
8. Hämeen Ammatillisen
Korkeakoulutuksen kuntayhtymä
9. Lapin ammattikorkeakoulu
10. Seinäjoen
Ammattikorkeakoulu
11. Tampereen
ammattikorkeakoulu
12. Saimaan ammattikorkeakoulu
13. Laurea-ammattikorkeakoulu
14. Turun ammattikorkeakoulu

Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja
ammattikorkeakouluopintojen ja työssä kertyvän osaamisen
integroimiseen. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä
valtakunnallisia järjestelmällisiä opiskelijoiden opintojen aikaisen työn
opinnollistamisen malleja. Opintojen aikainen työssäkäynti, joka on tähän
saakka nähty opintoja viivästyttävänä tekijänä, halutaan uudessa
ajattelutavassa nähdä keinona nopeuttaa opintoja, parantaa
korkeakoulutettujen työllistyvyyttä ja pidentää työuria.

1. Oulun Yliopisto
2. Lappenrannan teknillinen
yliopisto
3. Turun yliopisto
4. TTY-säätiö, Tampereen
teknillinen yliopisto
5. Lapin yliopisto
6. Aalto-yliopisto

Opiskelunaikaisen työssäkäynnin opinnollistamiseen ei ole vielä ollut
käytänteitä suomalaisessa yliopistomaailmassa. Hankkeessa kehitetään
uudistettuja harjoittelun ja työelämäjaksojen toimintamalleja yliopistojen
koulutus- ja tutkinto-ohjelmiin. Opintojen aikainen työssäkäynti halutaan
tehdä tavoitteelliseksi ja arvioida saatu työkokemus työssä tapahtuvan
oppimisen näkökulmasta (opinnollistaminen). Tämä lyhentää tutkintojen
suoritusaikoja ja lisää opintojen työelämäkytkentää.

Hankkeessa kehitetään ja ankkuroidaan työn opinnollistamista
ammattikorkeakoulujen opiskelumuodoksi. Osaamisessa huomioidaan
myös tutkintomuotoisen koulutuksen ulkopuolella syntyvä osaaminen.
Tavoitteena on koulutuksen ja työn tekemisen saumaton yhdistäminen,
jolloin työn ajasta tulee koulun aikaa ja koulun ajasta työn aikaa.
Kehittäminen perustuu alueellisiin ja koulutusalakohaisiin
kehittämisryhmiin. Ratkaisuja pilotoidaan koulutusalakohtaisesti.
Hankkeessa on mukana yrityskumppaneita, joiden kanssa kehitellään,
kokeillaan ja arvioidaan ratkaisujen ja mallien toimivuutta.
Opinnollistaminen voi toimia myös jaettuna räätälöintinä yritysten
osaamisen kehittämisessä.

Lisäksi hankkeessa kehitettävällä ja toteutettavalla koulutuksella lisätään
koulutuksen johdon ja opettajien työelämäosaamista ja parannetaan
heidän valmiuksiaan suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisiä
opintojaksoja, luoda työelämäkontakteja sekä tukea opiskelijan
urasuunnittelua ja työllistymistä. Työnantajat ja yritykset otetaan aiempaa
systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja
opintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

S20637

Tehokkaasti työelämään

1. Lahden ammattikorkeakoulu
2. Savonia-ammattikorkeakoulu

Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen palvelukokonaisuus amkopiskeluun sisältyvän työharjoittelun ja opintojen jälkeisen työllistymisen
edistämiseksi ja opiskelijoiden uravalmiuksien lisäämiseksi.
Palvelukokonaisuus luodaan ammattikorkeakoulujen 2016 hankkiman
harjoittelupaikka- ja työnvälitysjärjestelmän yhteyteen. Täten muodostuu
yhden luukun valtakunnallinen palvelukokonaisuus palvelemaan
opiskelijoita ja valmistuvia, opintojen ohjausta sekä työnantajia.

473 351

355 011

739 711

449 669

Palvelun perusjärjestelmän rakentamiseen on sitoutunut 17
ammattikorkeakoulua. Tässä hankkeessa rakennetaan perusjärjestelmän
ympärille räätälöidyt palvelut eri kohderyhmille. Opiskelijat löytävät
palvelun kautta harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja ja valmistumisen
jälkeen työpaikkoja.
Hankkeen taustatyönä kartoitetaan, mitkä seikat vaikuttavat siihen, että
työnantajat palkkaavat korkeakoulujen harjoittelijoita ja korkeakouluista
valmistuneita palvelukseen. Opiskelijat osallistutetaan mukaan hankkeessa
verkostotapaamisten ja yritystreffien järjestelyihin ja tapahtumien
ideointiin.
Osana palvelua hankkeessa luodaan kaikkien korkeakoulujen käyttöön
kaksikielinen työnhakijana verkossa -opintojakso, joka avaa työnhaun
kaikki kanavat opiskelijoiden tietoon, erityisesti sosiaalisen median kautta
avautuvat työllistymismahdollisuudet. Hankkeessa myös kehitetään ja
pilotoidaan kyseiseen palveluun liitettävä PLE:n malli (Personal Learning
Environment, henkilökohtainen opiskeluympäristö), jonka avulla
korkeakouluopiskelija voi markkinoida ja brändätä itseään ja osaamistaan
työnantajille ja harjoittelupaikkojen tarjoajille.
S20636

KILKAS - Kilpailukykyä ja
kasvua ulkomaalaisten
ammattikorkeakouluopiskelijoiden
työllistymisen
edistämisestä

1. Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
2. Turun Ammattikorkeakoulu
3. Tampereen
ammattikorkeakoulu
4. Oulun ammattikorkeakoulu
5. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Hankkeessa edistetään kansainvälisten AMK-opiskelijoiden työllistymistä
kehittämällä työharjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen tukea, ohjausta
ja muotoja yhdessä yritysten kanssa sekä kehittämällä toimintamalli
kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien lisäämiseksi
suomalaisten työmarkkinoiden näkökulmasta.
Selvitysten mukaan ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat haluaisivat jäädä
Suomeen töihin valmistumisensa jälkeen. Kansainvälisten opiskelijoiden
rekrytoinnista kiinnostuneet yritykset ja valmistuvat kansainväliset
opiskelijat eivät kohtaa toisiaan samalla tavalla kuin suomalaiset
opiskelijat.
Hankkeessa kootaan ja jalostetaan edelleen valtakunnallisiksi
toimintamalleiksi aiempien pilottien tulokset ja alueelliset hyvät käytännöt
sekä niiden pohjalta syntyvät uudet toimintatavat, joita kehitetään
yhdessä yritysten kanssa kansainvälisten opiskelijoiden
työharjoittelussa hyödynnettäväksi. Kansainvälisten opiskelijoiden
työllistymistä edistävä toimintamalli sisällytetään ja juurrutetaan
työharjoittelun ja opinnäytetyön ohjaukseen sekä osaksi työllistymistä
edistäviin opiskelija- ja alumnipalveluihin ammattikorkeakouluissa.

S20663

TOHTOS Tohtorikoulutuksen
työelämäyhteyksien
kehittäminen

1. Tampereen Yliopisto
2. Itä-Suomen yliopisto
3. Turun yliopisto
4. Vaasan yliopisto
5. Oulun yliopisto

Tohtoreiden työllisyystilanne on heikentynyt nopeimmin suhteessa
kaikkiin muihin koulutustasoihin. Hankkeen toimenpiteiden avulla
tohtorikoulutukseen integroidaan elementti, joka mahdollistaa
tohtorikoulutettaville vahvemman työelämäosaamisen ja kontakteja
elinkeinoelämään. Hanke tähtää tohtoriopiskelijoiden ja tohtoriopetuksen
työelämärelevanssin kehittämiseen sillä ajatuksella, että tohtoreiden
työllistymismahdollisuuksien parantamiseen vaikutetaan jo
tohtoriopintojen aikana.

487 500

390 000

362 035

289 628

Tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa tohtoriopiskelijoiden
mahdollisuuksia työllistyä myös muualle kuin perinteisille akateemisille
ammattialoille. Hankkeessa kehitetään tohtoriopintojen aikaisia harjoittelu, tutkimus- ja työelämäyhteistyön toimintamalleja, jotka juurrutetaan
pysyviksi käytännöiksi. Tämä edellyttää tohtorikoulutuksen sisällöllistä
kehittämistä sekä työelämäyhteistyömenettelyjen mahdollistamista
jatkotutkintojen tutkintovaatimuksissa. Tarkoituksena on, että
tohtoriopintojen opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin tullaan
kirjaamaan akateemisia tutkimustehtäviä laajempi työelämäosaaminen.
Hankkeessa mm. luodaan rakenne, jossa jokainen tohtoriopiskelija
tunnistaa hankkii suunnitellusti työelämän vaatimia taitoja ja tunnistaa
omalta alaltaan relevantteja työmahdollisuuksia yliopiston ulkopuolelta, ja
jossa jaetaan tietoa tohtorikoulutuksesta ja sen hyödyntämisestä.

S20794

Tarinoista voimaa –
verkkopalvelu vammaisen
opiskelijan työelämään
siirtymisen tukena

1. HY+ Oy
2. Hämeen ammattikorkeakoulu
Oy
3. Invalidiliitto ry
4. Kynnys ry

Hankkeen tavoitteena on parantaa vammaisten korkeakouluopiskelijoiden
mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat
yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Hankkeessa pyritään siihen, että
vammaiset korkeakouluopiskelijat ja heidän kanssaan toimivat saavat
vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa
valtakunnallisesti ja saavutettavasti. Hankkeessa syntyy voimaannuttava
verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään
siirtymisen tueksi
Tavoitteena on
- luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja
uudenlainen verkkopalvelu
- nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen
vaikuttavia avainkohtia
- laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
- parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja
korkeakoulujen opinto-ohjausta
- rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
- tuoda vammainen ihminen esiin toimijana eikä kohteena
- osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä
Hankkeessa syntyy verkkosivusto, raportit vammaisten ihmisten
työllistymiseen vaikuttavista seikoista ja ohjausalan ammattilaisten
tiedontarpeista, vammaisia opiskelijoita voimaannuttava ohjaustieto,
valmennukset ja ohjausosaaminen sekä verkkopalvelun hajautetun
päivittämisen toimintamalli.

S20826

Someta Duuniin –
1. Tampereen
sosiaalinen media työhaun ammattikorkeakoulu
ja rekrytoitumisen apuna 2. Itä-Suomen yliopisto
3. Laurea-ammattikorkeakoulu
4. Lapin ammattikorkeakoulu

Hankkeen avulla edistetään korkeakoulun ohjaustoimijoiden valmiuksia
edistää opiskelijoiden työnhaun ja oman osaamisen markkinoinnin ja
tuotteistamisen taitoja ja mahdollistetaan niiden kehittyminen.
Painopisteenä hankkeessa ovat alat, joista ei valmistuta tiettyyn
ammattiin.

750 000

600 000

655 621

491 717

1 046 505

837 001

Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen median (some) käytön lisääminen
työnhaussa ja rekrytoinnissa neljästä näkökulmasta:
- Opiskelijan näkökulma: Tavoitteena on lisätä valmiuksia somen avulla
työllistymiseen, digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen työnhaussa
sekä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen.
- Oppilaitoksen näkökulma: Tavoitteena on lisätä osaamista ja valmiuksia
somen ja muiden digitaalisten välineiden käyttöön uraohjauksen välineenä
- Työpaikkojen näkökulma: Tavoitteena on edistää työnantajien valmiutta
some-rekrytointiin.
- Kohtaamisten edistäminen: Tavoitteena kehittää virtuaalisia
kohtaamispaikkoja työnantajille ja opiskelijoille.
Hankkeen toimeenpiteinä ovat sosiaalisen median avulla tapahtuvan
työnhaun ja rekrytoitumisen käytäntöjen selvittäminen ja näkyväksi
tekeminen korkeakoulujen henkilökunnalle, opiskelijoille ja työantajille.
Saadun tiedon pohjalta kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan
koulutuspaketteja edellä mainituille kohderyhmille. Rekrytoitumisen
edistämiseksi rakennetaan virtuaalisia kohtaamispaikkoja työantajille ja
opiskelijoille.
S21313

TUURA - tukea urapolulle

1. Tampereen
ammattikorkeakoulu
2. Hämeen ammattikorkeakoulu
3. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
4. Suomen Humanistinen
ammattikorkeakoulu

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen valmiuksia
edistää tukea tarvitsevien opiskelijoidensa opiskelu- ja
työllistymisvalmiuksia. Korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tuetaan
tässä hankkeessa luomalla ja pilotoimalla opiskelu- ja työelämävalmiuksia
vahvistavia opintokokonaisuuksia osaksi uraohjausta sekä vahvistamalla
ammattikorkeakoulujen ja työelämän, julkisten tahojen ja kolmannen
sektorin välistä yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
työllistymiseksi. Tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden
opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittämällä edistetään sitä, että
korkeakouluopiskelijat saavat tasavertaisesti hyvät lähtökohdat
työmarkkinoille jo opiskelunsa aikana. Suuntaamalla uraohjausta
kohdennetusti tukea tarvitseville opiskelijoille voidaan parantaa opintojen
sujuvuutta, vähentää koulutuksen keskeyttämisiä sekä tukea
aliedustettujen ryhmien työllistymistä.
Hankkeen tavoitteina on 1) kartoittaa tukea tarvitsevien amkopiskelijoiden erityistarpeita sekä työelämätahojen näkökulmia
uraohjauksessa ja työllistymisen tukemisessa, 2) luoda tarpeiden pohjalta
tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät
opintokokonaisuudet osaksi uraohjauksen prosessia sekä kehittää
tarvittavia tukitoimia amkien ura- ja rekrytointipalvelujen prosesseihin, 3)
vahvistaa ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä
kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
työllistymisen edistämisessä, ja 4) lisätä ammattikorkeakoulujen ja
työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien amk-opiskelijoiden
työllistymisen tukemisessa.

S21308

Oiva - Oman osaamisen
tunnistaminen ja
soveltaminen uusissa
ammattikonteksteissa

1. Metropolia
Ammattikorkeakoulu
2. Lapin ammattikorkeakoulu
3. Turun ammattikorkeakoulu
4. Hämeen ammattikorkeakoulu
5. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hankkeessa pureudutaan kolmeen pääongelmaan: 1) Miten tukea
opiskelijan mielekästä ja arvokasta työuraa niillä aloilla, joilla tutkinnon
jälkeen tuleva työtehtävä ei ole itsestään selvä tai se ammatti, johon
tutkinto on valmistanut on murroksessa tai vuosien myötä jopa
katoamassa? Kuinka luoda oppimaan oppimisen taito ja valmiudet, jotta
valmistunut opiskelija voi työuransa aikana muuttuvassa työelämässä
profiloida ja fokusoida osaamistaan? 2) Miten ohjata opiskelijat
tunnistamaan oman osaamisensa soveltamismahdollisuuksia muuttuvassa
työelämässä? 3) Miten jakaa ja hyötyä muiden korkeakoulujen tekemästä
kehittämistyöstä?
Hankkeessa rakennetaan ja otetaan käyttöön konkreettisia ja testattuja
työkaluja ja metodeja, joilla tukea opiskelijan oman osaamisen
tunnistamista ja sanoittamista sekä tunnistetun osaamispotentiaalin
soveltamista emergentissä toimintaympäristössä ja verkostoissa.
Hankkeessa myös lisätään korkeakoulujen opinto-ohjaajien ja
työelämätaitojen opettajien osaamista tukea oman alan traditiosta
poikkeavia urapolkuja.

S21420

AMKista uralle uraseurantatiedot
käyttöön

1. Turun ammattikorkeakoulu
2. Hämeen ammattikorkeakoulu
3. Tampereen
ammattikorkeakoulu
4. Laurea-ammattikorkeakoulu
5. Opiskelun ja koulutuksen
tutkimussäätiö Otus
6. Oulun ammattikorkeakoulu

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön -jatkohankkeen tavoitteena
on kehittää edellisessä hankkessa pilotoidun uraseurantakyselyn
toteuttamisen toimintamallin pohjalta yhtenäinen valtakunnallinen
uraseurannan toteutus ja tiedon keräämisen, käsittelyn/analysoinnin ja
raportoinnin tekniset ratkaisut. Hankkeessa luodaan yhtenäiset ja pysyvät
rakenteet uraseurantatiedon keräämiseen.

965 385

724 037

950 848

1 188 566

Hankkeessa lisätään ja vahvistetaan uraseurantatiedon tunnettuutta ja
hyödyntämistä koulutuksen suunnittelussa ja työelämänvastaavuuden
kehittämisessä. Hanke vahvistaa ja kehittää uraseurantatiedon keräämistä
ja jakamista henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Korkeakoulut
hyödyntävät tietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä ja
opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä valtakunnallisella tasolla.
Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa
henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.
Lisäksi tietoa hyödynnetään ura- ja rekrytointipalvelujen sekä
alumnitoiminnan kehittämisessä.
Ennakoiva ja ajantasainen tieto valmistumisen jälkeisestä työelämästä jo
opiskeluiden aikana antavat opiskelijoille paremmat lähtökohdat siirtyä
valmistumisen jälkeen työmarkkinoille. Uraohjauksen tueksi hanke tarjoaa
laadukasta avointa ja ajantasaista tietoa mahdollisista urapoluista.
Vuosittain kerättävä uraseurantatieto palvelee myös nivelvaiheen
toimijoita toisella asteella sekä koulutustarpeiden alueellista ja
valtakunnallista ennakointia. Tähän asti ongelmana on ollut
uraseurantatiedon heikko kattavuus, epäyhdenmukaisuus ja
vertailtavuuden puuttuminen eri organisaatioiden välillä.

S21442

HARKKA - Harjoittelusta
työelämään muuttuvissa
terveysalan
toimintaympäristöissä

1. Oulun Ammattikorkeakoulu
2. Kajaanin Ammattikorkeakoulu
3. Oulun yliopisto (Hoitotieteen ja
terveyshallintotieteen sekä
Elinikäisen terveyden
tutkimusyksiköt)
4. Lapin ammattikorkeakoulu
5. Lapin yliopisto
6. Lahden ammattikorkeakoulu
7. Savonia ammattikorkeakoulu
8. Tampereen
ammattikorkeakoulu

Hankkeen tarkoituksena on harjoitteluympäristöjä ja -käytäntöjä
kehittämällä varmistaa opiskelijoiden sujuva siirtyminen työelämään sekä
riittävä harjoittelu terveysalalla vaadittavaan potilasturvalliseen ja
ammatilliseen osaamiseen kehittyvässä palvelujärjestelmässä. Osaamisen
ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -paikkojen varmistaminen on
yhteinen haaste koulutukselle ja palvelujärjestelmälle.
Hankkeessa laajennetaan mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia
harjoitteluympäristöjä opintojen ja työelämään siirtymisen
nopeuttamiseksi ja ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi.
Työssäkäynnin opinnollistaminen sekä erilaiset autenttiset, digitaaliset ja
teknologiatuetut ympäristöt tarjoavat aiempaa joustavamman tavan
harjoitteluun ja osaamisvaatimusten saavuttamiseen sekä opintojen
etenemisen säätelyyn. Erilaisia harjoitteluympäristöjä auditoidaan ja
arvioidaan, innovoidaan ja kokeillaan etäharjoittelun mahdollisuuksia.
Harjoittelun painopistettä siirretään soteuudistuksen mukaisesti
peruspalveluiden vahvistamiseen. Moniammatillisten tiimitaitojen
harjoittelua ja harjoittelun ohjauskäytäntöjä kehitetään yhdessä
korkeakoulujen eri tutkinto-ohjelmien ja palvelun tuottajien kesken.
Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä korkeakoulujen ja uudistuvan
asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän kanssa.

S21733

Yli vaaran vuosien

1. Satakunnan
ammattikorkeakoulu
2. Lapin ammattikorkeakoulu
3. Saimaan ammattikorkeakoulu
4. Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi

Hankkeen tavoitteena on perustaa valtakunnallinen kuvataiteen
ammattikorkeakoulujen yhteinen koulutusmalli, joka tukee
ammattikorkeakoulujen ja kuvataiteesta valmistuvien oppimisen
siirtymistä yhä enemmän työelämälähtöisiin ympäristöihin. Mallin avulla
opiskelijoiden valmiudet uuden työn -teeman mukaiseen joustavampaan
ja innovatiiviseen eri alojen yhteistyöhön kannustavaan toimintaan ovat
kehittyneet.

590 327

442 747

832 936

624 705

502 499

376 872

Kuvataiteilijan ammatissa haasteena on se, että valmiita työpaikkoja ei
kyseiselle ammattiryhmälle ole olemassa vaan kunkin on luotava
ammatillinen ura ja työpaikka itsenäisesti. On tarvetta uudistaa
kuvataiteilijan korkeakouluopintoja paremmin vastaamaan uuden työn malleja vastaaviksi. Tarve on kehittää kuvataiteilijan perustutkinnon
työelämävastaavuutta, tiivistää opintoaikaa työn opinnollistamisella ja
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella. Tarve on myös kehittää
ohjausmalli valmistumisen jälkeisiin kriittisiin vuosiin, millä ehkäistään
alalta poistuminen.
Perustutkinnon jälkeiselle ohjausmallille on tarve myös siksi, että se ohjaa
osan kuvataiteilijoista kohti kuvataiteen ylempää tutkintoa, mikä omalta
osaltaan tukee elinikäisen oppimisen periaatteita. Kuvataiteen ylemmän
tutkinnon kehittämisen tarpeena on alan uudistumiskykyisyyden
varmistaminen.
S21722

Ohjaus tulevaisuuden
työhön

1. Kaakkois-Suomen
Ammattikorkeakoulu
2. Turun ammattikorkeakoulu
3. Haaga-Helia
ammattikorkeakoulu
4. Hämeen ammattikorkeakoulu
5. Tampereen
ammattikorkeakoulu
6. Centria ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita
ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta.
Tämän takia ohjauksellisten toimintapojen ja menetelmien kehittäminen
entistä tulevaisuusorientoituneimmiksi on perusteltua. Hankkeen
uutuusarvona on ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutos, joka
perustuu tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamiseen,
tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan
kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen
ohjaustyön kehittämisessä.
Hankkeessa mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjauksen malli ja
uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista
uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.Opiskelijoiden
tulevaisuusorientoitunut uraohjaus on vakiintunut laadukkaaksi,
opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi
korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän
ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot ovat
vahvistuneet. Tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden
toimijuus on vahvistunut ja tämä edesauttaa heitä kiinnittymään entistä
vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen.

S21741

OTE - Opiskelijat
työllistymistä edistävien
toimintatapojen kehittäjiksi
ammattikorkeakoulujen
henkilöstön rinnalle

1. Turun ammattikorkeakoulu
2. Diakonia-ammattikorkeakoulu
3. Lahden ammattikorkeakoulu
4. Oulun ammattikorkeakoulu
5. Saimaan ammattikorkeakoulu
6. Savonia-ammattikorkeakoulu

Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden työllistymistä
opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä vahvistamalla
opiskelijakuntien roolia opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa sekä
kehittämällä yhteisiä kriteereitä osaamisen osoittamiseksi. Hankkeessa
kehitetään opiskelijoiden omista tarpeista, toiveista ja toiminnasta
lähteviä toimintakonsepteja kuten työnvälitystoiminta, työnhakuklinikka ja
työelämätaitojen osaamismerkittäminen sekä tuodaan uusia
toimintatapoja yrittäjyyden tukemiseen. Opiskelijat ovat itse vahvassa
roolissa näiden suunnittelussa ja toteutuksessa mm. työnhakuklinikan
ohjaajina.
Osaamismerkkijärjestelmän kehittämisellä haetaan opiskelijoiden
näkemystä siitä, mitä tärkeitä osaamisalueita he kokevat kartuttavansa
opintojen aikana työelämässä toimiessaan.
Opiskelijoiden työllistymiseen liittyvien keinojen kehittäminen tapahtuu
yhteiskehittämisenä, jota tapahtuu monella tasolla. Opiskelijakunnat
verkostoituvat keskenään ja pohtivat rooliaan ja vastuutaan työllistymisen
edistämisessä koko hankkeen ajan. Ne saavat tukea toisiltaan
kehittämistyössä, jota ohjaa hankkeen koordinaattori. Myös
ammattikorkeakoulut verkostoituvat keskenään työllisyyden
edistämistarkoituksessa ja suunnittelevat yhteistyötään opiskelijakuntien
kanssa tästä näkökulmasta yhteisissä kehittämispäivissä. Kaikilla
ammattikorkeakouluilla ja opiskelijakunnilla on myös
yhteiskehittämispäiviä.

