
Tuemme 
opiskelijoidemme 
työllistymistä ja 

turvaamme osaavan 
työvoiman saatavuutta 

yrityksille.

rekrytapahtumat

välittäjä-

palvelut



Work Smart uraohjausmalli



Tarve

- ”Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin 
työelämään” –hanke (PKKY, Karelia-amk, työelämä) 
- Verkostoituminen        harjoittelu/työssäoppiminen        työpaikka

- Karelia-amk opiskelijapalaute 2014
- Työelämäyhteyksien syntyminen opintojen aikana:

- 43 % edes osittain tyytyväinen (2. vsk)

- PKKY & Karelia-amk:
- Huoli opiskelijoiden työllistymisasteesta



Work Smart -uraohjausmalli

OPISKELIJALÄHTÖISYYS SPARRAAVA OPETTAJA TYÖELÄMÄ MUKANA

















Innovatiivisuus

- Systemaattinen, opinnollistettu tapa oppia työelämätaitoja ja 
verkostoitumista 

- Opiskelijalähtöinen, tiimioppimista hyödyntävä tapa opiskella 
työelämätaitoja 

- Rekrytointiosaamisen kehittäminen
- Tiivis työelämäyhteistyö 

- Työelämän edustajat mukana työpajoissa 
- Työpaja järjestetään yrityksissä

- Opiskelijat, opettajat ja työelämä yhdessä 
kehittäneet työpajamallia



Voimavaraistaminen

- Opiskelijat 
- Suunnittelevat aktivointityöpajojen teemat
- Kutsuvat työelämän edustajat verkostoitumistyöpajoihin

- Edistää työelämässä tarvittavaa omatoimisuutta
- Opettaja mahdollistaa oppimisen
- Opiskelija vastaa oppimisesta 
- Elinikäisen oppimisen malli: 
”Jokainen vastaa viime kädessä oman 

osaamisensa kehittämisestä ja ylläpitämisestä.”



Soveltuvuus ja siirrettävyys

- Työpajamalli muunneltavissa:
- Eri oppilaitoksille

- Eri opintoaloille

- Liitettävissä eri opintokokonaisuuksiin

- Eri tasoisille opiskelijaryhmille 

- Myös erityistä tukea tarvitseville

- Sisältö/laajuus ovat muunneltavissa



Hyödyllisyys

- Valmentaa opiskelijoita tunnistamaan, kuvaamaan ja 
markkinoimaan osaamistaan

- Vahvistaa työllistymisessä tarvittavia taitoja

- Aktivointi, rohkaisu

- Matalan kynnyksen kohtaaminen
- opiskelija – työelämä - oppilaitos



Saavutettavuus ja esteettömyys

- Mallin toteuttamiseksi on tuotettu:

- Mallin kuvaus ja ohjeistus

- Työelämätaitokortit

- Työelämä-videot

- Opettajan työkalupakki:
- Toteutussuunnitelma, tuntisuunnitelmat

- Opetusmateriaali ja oheismateriaalia

- Harjoitekuvauksia

- Tehtäväpankki



Juurruttaminen ja levittäminen

- 1. kerralla sparraajana WS-hankkeen henkilö

- Seuraavalla kerralla opettaja on itse vastuussa

- Mukana olleet opettajat sparraavat uusia  

- Jalkauttaminen opintoihin tutkintokohtaisten 
toteuttamissuunnitelmien kautta 

- Koko opintojen keston ajan

- Ammatillinen kasvu opintokokonaisuus

- Sis. WS-uraohjausmallin (>2017 lähtien)

- Kaikki Karelia-amk:n opiskelijat



Tilastotietoa 2015-2017

> 150 työpajaa

> 1600 opiskelijaa

> 180 yritystä

> 140 opettajaa/uraohjaajaa



Palaute ja arviointi

- 1. vuoden palaute

- 84 % opiskelijoista koki hyödylliseksi omalla urapolulla

”Tosi hyödyllistä, kun 
pääsi näkemään ja 
kuulemaan mitä ne 

työnantajat haluavat ja 
millaisia ihmisiä hakevat 

töihin sekä mitä 
osaamista tarvitaan.” 

” Tietämys  
työmahdollisuuksista 
laajeni merkittävästi, 
kun sai keskustella 

useiden eri yrityksen 
edustajan kanssa."



Palaute ja arviointi

- 1. vuoden palaute

- 100% yrityksistä koki uraohjausmallin hyödylliseksi itselleen

”Kokeneita huippuosaajia tätä 
kautta ei varmasti töihin löydy, 

mutta innokkaita ja asiasta 
kiinnostuneita potentiaalisia 

työntekijöitä kylläkin. 
Innostuneiden kavereiden 

kasvattaminen ja osaamisen 
kerryttäminen onnistuu sitten 

meilläkin.” 

” Kyllä täältä muutama 
noheva kaveri jäi mieleen, 

että odottelemme 
harjoitteluhakemuksia.” 

”Hyvä 
rekrytointikanava ja  
tapa tehdä yritystä ja 

uravaihtoehtoja tutuksi 
opiskelijoille.” 



Palaute - opettajat
”Konsepti on hyvä. Tässä 

kontaktoidaan
yrityksiä ja 

verkostoidutaan ja sitä 
opiskelijat ovat 
toivoneetkin.”

"Parasta antia ovat 
verkostoitumispajat, joissa 
yritysten edustajat ovat 
paikalla. Työpajasta tuli 

jälleen kiitosta molemmin 
puolin sekä opiskelijoilta 

että yrityksiltä.”



Mielestäni

1. Koulutuksen tarjoama joustava ja yksilöllisen opintopolku on 
tehostanut omaa oppimistani

2. Koulutuksen aikana tarjottu tuki ja ohjaus ovat tehostaneet 
omaa oppimistani

3. Opetusmenetelmät ovat lisänneet kykyäni vastata työelämän 
muuttuneisiin tarpeisiin (esim. digitalisoituminen)

4. Mahdollisuuteni työllistymiseen tai työssä jatkamiseen ovat 
parantuneet

5. Koulutusjärjestelyt ovat sopineet hyvin omaan 
elämäntilanteeseeni (esim. joustavuus) ja tukeneet oppimistani

6. Koulutuksen fyysinen ympäristö sekä oppimateriaalit olivat 
laadukkaat ja tehostivat omaa oppimistani

7. Kouluttajan hyvät ja toimivat työelämäyhteydet ovat 
tehostaneet omaa oppimistani

8. Kouluttajan asiantuntemus vastasi koulutuksen tavoitteisiin ja 
tehosti omaa oppimistani

9. Oma ammatillinen osaamiseni on koulutuksen seurauksena 
parantunut

10. Osaamiseni vastaa nyt koulutuksen jälkeen paremmin 
muuttuviin työelämän tarpeisiin

11. Ammatillinen itseluottamukseni (tai työnhaun motivaatio) on 
parantunut koulutuksen seurauksena

12. Työorganisaationi kyky tarjota laadukasta koulutusta sekä 
osaamisen kehittämisen ohjausta on parantunut 

13. Koulutuksen oppimisilmapiiri oli myönteistä ja kannustavaa ja 
tehosti omaa oppimistani.

Palaute ja arviointi - osallistujat 

Ikä

Nainen Mies < 25 25-29 30-54 > 54

587 656 751 105 343 44

47 % 53 % 60 % 8 % 28 % 4 %



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
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