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Esityksen sisältö

• Taustatekijät

• Ohjauksen mallin kehittämisestä

• Uraohjauksen liittäminen osaksi opiskelijan ohjausta

• Tekniikan uraohjauksen vuosikello



http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamisen_ennakointifoorumi

Millaisia ovat tulevaisuuden 

työelämän osaamistarpeet?



https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mita-osaamista-tarvitaan-tulevaisuudessa_nyyssola_04042019.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mita-osaamista-tarvitaan-tulevaisuudessa_nyyssola_04042019.pdf
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Opiskelijoiden vuosipalautteissa ja 
AVOP-tuloksissa korostuvat 
heikoimmaksi arvioituina

Opintojen aikaiset työelämäyhteydet

Urasuunnittelun ohjaus

Harjoittelupaikkojen ja opinnäyte-
työpaikkojen löytämisen haasteet

Oman osaamisen tunnistaminen

Harjoittelujen tavoitteellisuus ja 
nousujohteisuus

Keskeytykset ja opintojen viivästymiset

TAMKin tekniikan ohjauksen 

kehittämisen taustaa





Opiskelijalle koulutuksensa aikana kehittyvä osaaminen vs. osaamistarpeet

Työelämän vaateet valmistuvan asiantuntijan kyvyille ja valmiuksille

AMK-koulutuksen järjestämistä määrittävät taloudelliset realiteetit

Itseohjautuvuus osaamisen kehittämisessä vaatii opiskelijalta

kykyä tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämisen tarpeita suhteessa alan vaateisiin

luottamusta omaan kyvykkyyteen toimia tulevaisuudessa alalla menestyksekkäästi

tavoitteellisuutta, motivoituneisuutta ja kiinnittymistä opiskelemaansa alaan

kykyä itsereflektointiin ja resilienssiä

TAMKin tekniikan ohjauksen 

kehittämisen taustaa



TAMKin tekniikan ohjauksen 

kehittämisen taustaa

Tiiviin ja aktiivisen ohjauksen merkitys opiskelijan insinööriopintoihin ja alaan kiinnittymisessä opintojen 
alkuvaiheessa

Suunnitelmallinen ohjaus tukee insinööriopiskelijan opintoihin ja alaan kiinnittymistä

Aktiivinen ohjaus opintojen alussa voi myös saada opiskelijan huomaamaan olevansa itselleen epäsopivalla alalla

Opiskeluyhteisön merkitys opiskelijan minäpystyvyyden kokemuksessa

Opiskeluyhteisö tukee opiskelijan taitoa tunnistaa oppimiskykyään, omaa osaamistaan ja osaamisensa 
kehittämisen tarpeitaan

Opiskeluyhteisöön kuuluvat tutkinto-ohjelman opiskelijat, henkilökunta ja alumnit

https://tamkjournal.tamk.fi/tiivis-ja-aktiviinen-ohjaus-opintojen-alkuvaiheessa-tukee-insinooripintoihin-ja-alaan-kiinnittymista/

https://tamkjournal.tamk.fi/opiskeluyhteison-merkitys-minapystyvyyden-kehittymisessa/

https://tamkjournal.tamk.fi/tiivis-ja-aktiviinen-ohjaus-opintojen-alkuvaiheessa-tukee-insinooripintoihin-ja-alaan-kiinnittymista/
https://tamkjournal.tamk.fi/opiskeluyhteison-merkitys-minapystyvyyden-kehittymisessa/
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Aktivoiva ohjaus 
opintojen alussa
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Alumnien uratarinat ja 
työelämäyhteistyö



➢ Alaan ja opintoihin kiinnittymisen ohjaaminen

Oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen harjoittelu

Alan mahdollisuuksien ja osaamistarpeiden yhteisöllinen selvittäminen

Konkreettinen vuorovaikutus alan työelämäedustajien kanssa

Alumnien uratarinat

Verkostoitumis- ja työnhakutaitojen kehittäminen

Digitaalisten alustojen ja palvelujen sekä sosiaalisen median mahdollisuudet

➢ Opintojen aikainen uraohjaus

Reflektointi: kehittyvän osaamisen tunnistaminen ja osaamistavoitteiden asettaminen opintojen edetessä

Tavoitteellinen ja nousujohteinen, alan asiantuntijuuteen kasvattava harjoittelu

Työelämän osallistaminen eri muodoissaan osaksi opiskelijan opintoja

➢ Työelämään ja/tai jatko-opintoihin siirtymisen ohjaus

Ura-ajattelun aktivointi ja 

urasuunnittelun ohjaus



TAMKin palvelut
Koulutusyksikön 
opinto-ohjaaja

Tutkinto-ohjelman uraohjaaja Tutkinto-ohjelman opettajatuutori ryhmälle 1

Tutkinto-ohjelman opettajatuutori ryhmälle 2

Tutkinto-ohjelman opettajatuutori ryhmälle N

Tuutoriryhmän 1 opettaja 1

Tuutoriryhmän 1 opettaja 2

Tuutoriryhmän 1 opettaja N

Ammatti-
identiteetin kasvu 
ja kehittyminen

→ Ura-ajattelun 
aktivointi ja ohjaus 
urasuunnitteluun

Alumnitoiminnan 
aktivointi ja
työelämän 
osallistaminen

Alaan ja opintoihin
kiinnittymisen 
ohjaus

Nousujohteisen ja 
tavoitteellisen 
harjoittelun ohjaus

Valmistumisvaiheen 
ohjaus

.

.

.

Opiskelija 1

Opiskelija 2

Opiskelija N

.

.

.

.

.

.

Ryhmän ja 
opiskelijan 
uraohjaus

Opiskelijan opintojen ohjaus
(Erityinen tuki, hyvinvointi, AHOT, HOPS)

Insinöörikoulutuksen ohjausmallin kehittäminen



Uraohjauksen pilotti tekniikan 
alalla TAMKissa 2021

Sähkö- ja automaatiotekniikka, konetekniikka ja tietotekniikka



Yhteiset kehittämisen tavoitteet vuodelle 2021

➢ Toiminnan yhteiskehittäminen työelämäedustajien ja opiskelijoiden kanssa

✓ Työpajat keväällä 2021

➢ Uraohjauksen vuosikellon sisällön rakentaminen

✓ Ajoitukselliset sekä eri vuosikurssien tarpeet + koulutuskohtaiset eroavaisuudet

➢ Uraohjaustoiminnan käynnistäminen, aktiviteettien testaus, palautteet ja kehittäminen

✓ Ryhmäkohtaiset ja henkilökohtaiset ohjaustapahtumat

➢ Työelämäyhteistyön aktivointi osaksi tutkinto-ohjelmien koulutusta

✓ Tutkinto-ohjelmakohtaisten alumniverkostojen rakentaminen (2021 valmistuvat)

✓ Työelämän osallistamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja ensimmäiset kokeilut



CV-paja, Urapalvelut

Työelämävalmiudet-
opintojakso

Harjoittelujen Moodlet

Harjoitteluprosessin 
esittely

Uratarinat

Oman osaamisen 
sanoittaminen ja tavoitteet 
harjoittelulle 1

Tuutoritunti, 
uraohjauksen 
kokonaisuuden esittely

Harjoitteluinfo

Tavoitteet 
harjoittelulle 1, 
palaute

Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

1. vuosi syksyllä 
aloittavat

Uraohjauksen vuosikello



Urapalveluiden valmennus 1 
– urasuunnittelu, osaamisen 
sanoittaminen, ammatillinen 
itsetunto

Harjoittelun raportointi, 
opiskelija

Harjoittelujen Moodlet

Urapalveluiden valmennus 2 
– verkostojen rakentaminen

Oman osaamisen 
sanoittaminen ja tavoitteet 
harjoittelulle 2

Henkilökohtainen 
palaute harjoittelusta 1

Harjoitteluinfo

Tavoitteet 
harjoittelulle 2, 
palaute

Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

2. vuosi syksyllä 
aloittaneet

Uraohjauksen vuosikello

Uratarinat



Urapalveluiden valmennus  –
urasuunnittelu, ammatti-
identiteetti, LinkedIn-
työnhaku

Harjoittelun raportointi, 
opiskelija

Harjoittelujen Moodlet

Oman osaamisen 
sanoittaminen ja tavoitteet 
harjoittelulle 3

Harjoitteluinfo

Tavoitteet 
harjoittelulle 3, 
palaute

Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

3. vuosi syksyllä 
aloittaneet

Opinnäytetyöinfo

Uraohjauksen vuosikello

Uratarinat

Henkilökohtainen 
palaute harjoittelusta 2



Harjoittelun raportointi, 
opiskelija

Henkilökohtainen 
palaute harjoittelusta 3

Urapalvelut valmennus –
kohti työelämää 

Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

4. vuosi syksyllä 
aloittaneet

Tutkinto-ohjelman 
alumniverkostoon 
liittyminen

Uraohjauksen vuosikello



Kiitos mielenkiinnosta!
heikki.yli-rami@tuni.f i

hanna.kinnari-korpela@tuni.fi

mailto:heikki.yli-rami@tun.fi
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