
Tuemme 
opiskelijoidemme 
työllistymistä ja 

turvaamme osaavan 
työvoiman saatavuutta 

yrityksille.

rekrytapahtumat

välittäjä-
palvelut



Work Smart -uraohjausmalli

OPISKELIJALÄHTÖISYYS SPARRAAVA OPETTAJA TYÖELÄMÄ MUKANA



”Itsensä kehittämisen sykli”, Pedler, Mike & Burgoyne, John & Boydell, Tom. 1994. A Manager’s 
Guide to Self-Development
(3rd revised edition). McGraw-Hill.

Kehitystarpeiden
arviointi

(Diagnosis)

Tavoitteiden
asettaminen

(Goal setting)

Kehitystoiminta
(Action)

Tulosten arviointi
(Evaluation)













https://www.youtube.com/watch?v=fTmdtsO7_yQ&
https://www.youtube.com/watch?v=3fTEhWCjMO8
https://www.youtube.com/channel/UCVlijoi5ArKQREb08iyLeJw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=hOJc0mjwb4Q


Yhteystiedot
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Puh. 050 530 6811

Hanne Husso (PKKY)
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Toiminta-aika 
1.1.2015 – 31.12.2017 (36 kk)
ESR, TL4, Erityistavoite 9.1.
Toteuttajat: Karelia-amk ja PKKY



Ura- ja työelämäpalvelut
Toteuttaa ja koordinoi tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ”yhden luukun” periaatteella 
ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, vastavalmistuneille ja henkilökunnalle sekä alueen 
työnantajille, yrityksille ja sidosryhmäverkostolle.

Uraohjaajien tehtävänä on ohjata opiskelijoita valmistumisvaiheessa sekä vuosi 
valmistumisen jälkeen jatko-opintoihin ja työhön. Toiminta tukee PKKY:n strategian 
mukaista vaikuttavuustavoitetta (yli 75 %). 

Opintojen aikana uraohjaajat tuottavat henkilökunnan ja opiskelijoiden toimintaa tukevaa 
materiaalia mm. ammattiura.fi sivuston kautta. 
Sivusto palvelee myös työelämää ja osaksi sivustoa rakennetaan osaajapankki 
mahdollistamaan työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamisia (+ rekrytointipalvelut).  

Eine Paldan, jatko-opinnot, eine.paldan@pkky.fi, p. 050 542 3710
Pälvi Malinen, työllistyminen ja työelämäyhteydet, palvi.malinen@pkky.fi, p. 050 441 2271

mailto:eine.paldan@pkky.fi
mailto:palvi.malinen@pkky.fi
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Vuosikello

Verkkoympäristön 
rakentaminen, päivitys, 
ylläpito ja 
nettisivujen/palveluiden 
markkinointi. 

Yleinen 
väyläopintojen 
info kaikissa 
toimipaikoissa

Tuhat työpaikkaa Joensuu ja 
Kesäpestuut maakunnassa: 
työllisyysviikko.

Henkilöstöpalvelualan 
työnhakuinfot eri 
toimipaikoissa. TE-
palvelut / Kela 
infovideo.

Jatko-opinto-ohjauksen 
neuvonta ja tuki verkossa.

Jatko-opinto-
ohjauksen neuvonta 
ja tuki verkossa.

Pop up! työnhakuneuvonta 
ja urasuunnittteluohjaus
toimipaikoissa.

Ohjausmateriaali opoille, 
ryhmänohjaajille ja 
koulutuspäälliköille.

Valmistuneiden 
kontaktointi.

Jatko-opinto-
/uratarina 
videot / infot.

Pop up! 
työnhakuneuvonta ja 
urasuunnittteluohjaus
toimipaikoissa.

Hyvinvointi virtaa –
viikko + muut 
tapahtumat: alumnit 
+ amk/yo 
opiskelijat.

Korkeakoulujen 
tutustumispäivät

Valmistuneiden 
henkilökohtainen 
uraohjaus.

Henkilöstöpalvelualan 
työnhakuinfot eri 
toimipaikoissa. TE-
palvelut / Kela 
infovideo.

Jalkautuminen 
yrityksiin mm. 
kumppanuussopimuk-
set, 
yhteishankintakoulu-
tukset, paikallisesti 
tarjottavat tutkinnon 
osat, 
kummiluokkatoiminta.

Valmistuneiden 
kontaktointi.

Maakunnan 
ulkopuolelle 
työllistyminen/top 
jaksot, infopaketti + 
kumppanuuksien 
hakeminen.

Työelämäpäivät 
/ yrittäjien 
aamukahvit 
toimipaikka/ala 
kohtaisesti

Hankalasti työllistyvien 
ohjauksen koordinointi 
ja verkoston luominen.

Work Smart hankkeen 
pajamalli + mentor-
aktor malli.

Ohjausmateriaali 
opoille, 
ryhmänohjaajille ja 
koulutuspäälliköille.

Jatko-opinto-/uratarina 
videot / infot.

Yleinen väyläopintojen 
info kaikissa 
toimipaikoissa.

Uraohjaus mukana 
työelämätaidot 
opintokokonaisuu-
dessa

Kesätyö 
materiaali

Uraohjaus mukana 
tuottamassa 
työssäoppi-
misinfomate-riaalia.

Verkkopalvelu, 
chat?

Avoimista 
työpaikoista 
tiedottaminen 
opiskelijat/ 
opetushenkilöstö

Viestintä 
valmistuneista 
työnantajille ja 
järjestöille. 
Rekrytointipalvelut.

Jäitkö ilman 
opiskelu/
työpaikkaa 
tapahtuma

PKKY uutiset

Polku 
yrittäjyy
teen 
viikko, 
vko 39

Osa-aikatyön 
rekrytointitapahtuma
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