Ohjauksen toimintamallit
JATKOVÄYLÄ-HANKKEEN SEMINAARI
Jatta Herranen, Sini Ahvensalmi, Pälvi Malinen, Eine Paldan
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
2.5.2018

RIVERIA.FI



13 pohjoiskarjalaista omistajakuntaa



monialainen alueen työ- ja elinkeinoelämän,
nuorten ja aikuisten osaamisen kehittäjä



ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö



opiskelijoita 17,500/vuosi (5372)



henkilöstöä 805



toimintatuotot n. 60 milj. €, tase n. 97 milj.€



rakennuksia n. 100 (133,000 m2)



investointeja n. 5-10 milj.€/vuosi



hankkeistettua kehittämistoimintaa n. 40
hanketta/vuosi



laatupalkittu 2004, 2008, 2012 ja 2016



ammattitaidon SM-kilpailut, Taitaja 2019
Joensuussa
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Uraohjauksen kokonaisuus

ENNEN OPINTOJA

OPINTOJEN AIKANA

• Hakeutumisvaiheen
tiedotus, neuvonta
ja ohjaus, ml.
yhteishaku ja
jatkuva haku
• HOKS opsot

• HOKS ml.
urasuunnitelma
• Aktivointi- ja
verkostoitumispajat
• RiveriaRekryn
käyttö
• Työpaikalla
tapahtuva
oppiminen

OPINTOJEN
LOPPUVAIHEESSA

VALMISTUMISEN
JÄLKEEN

• Avoimista
työpaikoista ja
jatko-opinnoista
tiedottaminen
• RiveriaRekryn
aktiivinen käyttö
• Kohdennettu
uraohjaus

• RiveriaRekryn
aktiivinen käyttö
• Kohdennettu
uraohjaus
ePalveluna
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Henkilökohtaistaminen valmentavalla työotteella yksilöja ryhmävalmennuksena eri vaiheissa

Tavoitteen kirkastaminen
Osaaminen ja kiinnostuksen
kohteet
Työlllistymis- ja jatkoopintomahdollisuudet
Suunnitelma työllistymisestä ja
jatko-opinnoista

Urasuunnitelma

Osaamisen
tunnustaminen

4
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Osaamisen tunnistaminen: mitä
osaan ja mitä osaamista
puuttuu?
Osaamisen tunnustaminen
asiakirjojen, selvitysten ja
näyttöjen perusteella.

HOKS
Arvosanat ammatillisista
tutkinnon osista ja yhteisten
tutkinnon osien osa-alueista
kirjattu Wilmaan näyttöjen
pohjalta
Tutkintotodistus

Osaamisen
arviointi ja
todentaminen

Osaamisen
hankkiminen

Osaamisen hankkiminen: mitä ja
miten?
eHOKS valinnat, näytöt, tuki ja ohjaus
sekä osaamisen kehittymisen
seuranta tutkinnonosittain, sisältää
myös oppimisympäristövalinnat
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Kohti uutta uraa - Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Osaaminen ja
kiinnostuksen kohteet
• Opintopolut
• Työelämätaidot
• Urasuunnitelma 1

Osaaminen esille
• Ansioluettelo ja
hakemus
• Rekrytointitapahtuma
• valmistautuminen
• osallistuminen
• Reflektointi
• Osaamisprofiili
• Urasuunnitelma 2

Työllistymis- ja jatkoopintomahdollisuudet
• Työhaun kanavat
• uratarinat
• osaamisprofiili
• työelämäpäivä
• Korkeakouluihin
tutustuminen
• Urasuunnitelma 3

Suunnitelma
työllistymisestä ja jatkoopinnoista
• Osaamisprofiili
• Oma arvio tilanteesta
valmistumisen jälkeen
• Urasuunnitelma 4
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