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Haaga-Helia avaa ovet työelämään

 10 500 opiskelijaa
 Viisi kampusta
 Tiiviit yhteydet elinkeinoelämään ja yrityksiin
 Suomen suurin ammattikorkeakoulu koulutusaloillaan
 Kansainvälisyys (200 yhteistyökorkeakoulua)
 Tutkinto-opiskelijoista n.10% kansainvälisiä opiskelijoita
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Kehitystyön taustalla

 Haaga-Helian koulutusuudistus 2019-2023

 Tarve yhtenäiselle ohjauksen mallille > Yhdenvertaisuus!

 Korkeakoulutuksen rahoitusmallin muutos

 Työelämän jatkuva muutos
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Tavoite:

Uraohjauksellinen, yhtenäinen ja 
selkeä ohjausmalli, jossa kaikki 
ohjaa.

Malli tukee opiskelijaa
- rakentamaan omanäköisen urapolun,

- hankkimaan siihen tarvittavan 
osaamisen 

- valmistumaan tavoiteaikaisesti.



Kehitystyön aikataulu ja osallistujat
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Hankkeen projektiryhmä

Suunnitteluryhmä

Kaikki

Roolitusnyrkki

Opintojaksotiimit

Orientointitiimi

Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022

Johtava opinto-ohjaaja + koordinaatiotiimi

Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki
Työpajat, 

joissa mukana 
kaikki ohjauksen 

toimijat



Kehitystyön työskentelymalli

Workshop 2:
Ohjaus ja 
neuvonta 

opintojen alussa
(Huhti 2020)

Workshop 3:
Asiantuntija-
osaamisen 
ohjaus ja 
neuvonta

(Syys 2020)

Workshop 4:
Uraohjaus 1

(Marras 2020)

Workshop 5:
Uraohjaus 2
(Helmi 2021)

Workshop 6:
Tavoiteaikainen 

valmistuminen ja 
yhteenveto
(Huhti 2021)

Workshop 1: 
Uuden mallin 

luominen
(Tammi 20)

Ohjaajien 
työpaja 

(Loka 2019)

Opinto-
neuvojien 

työpaja 
(Marras 

2019)

Valmista 
syksyllä 
2021!



Palautekyselyn tulokset
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Positiivista

Mahdollisuus vaikuttaa

Työskentelymenetelmät ovat 
tukeneet kehittämistyötä

Rakentava ja kuunteleva 
keskusteluilmapiiri

Ohjauksen kokonaiskuva tuli 
tutummaksi

Rakentavaa

Aikataulu koettiin liian 
nopeaksi / hitaaksi

Viestintää oli liian vähän

Toiveita jatkoon

Roolituksen visualisointi 
henkilökunnalle ja 

erityisesti opiskelijoille



Kehitystyön tilanne 
tällä hetkellä 
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Kehitystyön tilanne
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Työnjaon 
selkiyttämi

nen

Opettajan 
rooli 

ohjauk-
sessa

Ohjauksen 
opintojakso

Osaamisen 
tunnista-
minen ja 
tunnusta-

minen

Työharjoitte
lun ohjaus

Roolituksen 
yhtenäistäminen

Orientointipäivät

1+4 op

Joustava 
toteutus



Haasteet
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Viestintä: 

 Uusien roolien sanoittaminen opiskelijoille

 Kaikki ohjaa –mallin sisäistäminen

Kehitystyö: 

 Uraohjaus-käsitteen ymmärtäminen

 Kehitystyön resursointi

Käyttöönotto: 

Roolituksen viimeistely

Uusien roolien käyttöönoton aikataulutus

Työtehtävien siirto opinto-ohjaajilta
opintoneuvojille



Mitä seuraavaksi?

 Johtava opinto-ohjaaja ja koordinaatiotiimi vievät eteenpäin

 Orientointipäivät isommalla volyymilla elokuussa 2021

 Uuden roolituksen käyttöönoton tarkempi aikataulutus syksyn 2021 aikana 
- Ensimmäinen vaihe uusien opiskelijoiden myötä keväällä 2022. 

 Ohjauksen Avaimet opiskeluun ja työelämään –opintojakson pilotoinnit syksyllä 2021. 
- Käyttöönotto kaikille uusille opiskelijoille tammikuussa 2022. 
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Ajatuksia kehitystyöstämme
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Tämä oli 
hyvä kuulla.

Todella 
mielenkiin-

toista! 

Sain tästä ideoita 
omaan kehitys-

työhömme.

Ei ole ajankohtaista 
meillä. 



Kysymyksiä?
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Kiitos!
Lisätietoja: 

Elina Iloranta, elina.iloranta@haaga-helia.fi
Katariina Kainu, katariina.kainu@haaga-helia.fi

15


	Haaga-Helian ohjauksen toimintamallin rakentaminen
	Haaga-Helia avaa ovet työelämään
	Kehitystyön taustalla
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Kehitystyön aikataulu ja osallistujat
	Slide Number 7
	Palautekyselyn tulokset
	Kehitystyön tilanne tällä hetkellä 
	Kehitystyön tilanne
	Haasteet
	Mitä seuraavaksi?
	Ajatuksia kehitystyöstämme
	Kysymyksiä?
	Kiitos!

