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• Toimipisteet Mikkelissä ja Pieksämäellä
• Opiskelijoita vuodessa noin 6200 (2017)

• noin 1600 nuorta ammatillisen 
perustutkinnon suorittajaa 

• noin 4600 aikuisopiskelijaa, joista reilut 1100 
perustutkinnon suorittajaa 

• V. 2018 opiskelijavuosia yhteensä 2751
• Ammatillisia perustutkintoja 22, 

ammattitutkintoja 18,   
erikoisammattitutkintoja 7

• Henkilöstöä 351 (pää- ja sivutoimisia 
opettajia 211)

• Vuosibudjetti noin 37 M€ (2017)
• Hankesalkussa n. 30 hanketta, 6 M€

Etelä-Savon ammattiopisto / 
Etelä-Savon Koulutus Oy
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Työnjako ja sisältö

• Vastuuohjaajat: päävastuu hoksista, Oma 
ammatillinen kehittyminen –teema (1 osp) 
valmistuville sekä työelämään ohjaaminen

• Opot: opintoihin liittyvät
valinnat, motivaatio, jatko-opintoihin
ohjaaminen, Valmistuvan opiskelijan
opas, toiminnallinen
työnhakuvalmennus, Työelämätreenit (4,5 osp) 
kesäopintoina

• Ervat: erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
ohjaaminen työelämään ja palveluiden piiriin
yhteistyössä opojen kanssa

Haasteet

Uraohjauksen nykytilanne

• Kirjavia käytäntöjä aloilla - tasalaatuisuus?

• Nuorten tässä ja nyt -maailma

• Valmistuvien opiskelijoiden huono tavoitettavuus

• Opiskelijan haasteet voidaan huomata liian
myöhään - opintoja jo paljon takana

• Nivelvaiheen yhteistyö: toimijoita on paljon, 
mutta sujuva siirtyminen "tökkii" - liikaa tuuria ja 
sattumanvaraisuutta

HENKILÖKOHTAISTA OHJAUSTA ON RUNSAASTI 
TARJOLLA LÄPI OPINTOJEN. OPISKELIJA PÄÄTTÄÄ 

LOPULTA ITSE. 
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Ammattiin! Etelä-Savon toisen 
asteen kehittämishanke 1.1.2017 – 30.6.2019

Viisi kehittämisteemaa
1. Työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittäminen
2. Opintojen jälkeisen työllistymisen tai jatko-opintoihin 

siirtymisen tukeminen
3. Yhteisten verkko-opintojen suunnittelu ja toteutus
4. Uuden pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämine
5. Erilaisten oppijoiden huomioiminen ja aito opintojen 

henkilökohtaistaminen

Hankeyhteistyössä
• Etelä-Savon ammattiopisto
• Ammattiopisto SAMIedu
• Ammattiopisto Spesia Pieksämäki
• Suomen Nuoriso-opisto
• Otavan opisto
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Opintojen jälkeisen työllistymisen tai 
jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen 

Tavoitteet

• Hankkeen tuella luodaan 
työllistymistä tai jatko-opintoihin 
sijoittumista tukevia 
palveluprosesseja ja konkreettisia 
uusia toimintatapoja 
oppilaitoksiin

• Osaajat sijoittuvat nopeasti 
työmarkkinoille tai jatko-
opintoihin, tukea tarvitsevat 
ammattiin valmistuneet ohjataan 
työelämään työpajojen, TE-
palvelujen ja työllisyyspalvelujen 
yhteistyönä
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Mitä?

• Urasuunnittelu osana HOKSia

• Opintojen aikainen tuki opiskelijalle, työelämä- ja 
työnhakutaitojen kehittäminen (mm. työpajat)

• Koulutus- ja oppisopimuksen hyödyntäminen 
työllistymisessä (mm. kesätyökokeilut)

• Työelämäyhteistyön tiivistäminen (mm. vierailut, 
työelämätreffit)

• Rekrytapahtumat (RekryON 2018 ja 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=FyAm4bHxBkA

• Erityistä tukea tarvitsevien jatko-ohjaus, tiivis 
yhteistyö TE-hallinnon, kaupunkien ja TYP:n kanssa 

Miten?

Opintojen jälkeisen työllistymisen tai 
jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen 

https://www.youtube.com/watch?v=FyAm4bHxBkA
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