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OTT-hankkeen yhteydessä 
toteutettuja aktiviteetteja
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Vuorovaikutus alan 
työelämän kanssa ja 
alumnien uratarinat



Vastaajien 
taustatiedot

• Opiskelijoita yhteensä: 72 (36 + 36)

• Vastaajia yhteensä: 51 (vp: 70,8%)

• 19I231B: 22

• AVOTT19: 1

• 20I231A: 28

• Koulutustausta

• Lukio: 18

• Ammattitutkinto, -opisto: 26

• Kaksoistutkinto: 6

• Muu: 1
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Aiempi sähkötekniikan koulutustausta

kyllä ei
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heikosti välttävästi tyydyttävästi hyvin erinomaisesti

Vahvuuksien ja osaamisten tunnistaminen sekä usko niiden hyödyntämiseen

: 1. Miten hyvin koit tunnistaneesi omia vahvuuksiasi ja osaamisiasi ennen opintojen alkua?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

heikosti välttävästi tyydyttävästi hyvin erinomaisesti

Vahvuuksien ja osaamisten tunnistaminen sekä usko niiden hyödyntämiseen

: 1. Miten hyvin koit tunnistaneesi omia vahvuuksiasi ja osaamisiasi ennen opintojen alkua?

: 2. Miten hyvin koet tunnistavasi omia vahvuuksiasi ja osaamisiasi tällä hetkellä?
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: 2. Miten hyvin koet tunnistavasi omia vahvuuksiasi ja osaamisiasi tällä hetkellä?

: 3. Miten uskot voivasi hyödyntää omia vahvuuksiasi ja osaamisiasi sähkö-/automaatioalalla tulevaisuudessa?
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Usko osaamisen kehittymiseen

: 13. Miten opintosi TAMKissa ovat vaikuttaneet siihen, millaiset valmiudet uskot saavasi tulevaisuuden työelämää
varten?



TAMKin opiskelijan tukipalvelut
Koulutusyksikön 
opinto-ohjaaja

Tutkinto-ohjelman uraohjaaja Tutkinto-ohjelman opettajatuutori ryhmälle 1

Tutkinto-ohjelman opettajatuutori ryhmälle 2

Tutkinto-ohjelman opettajatuutori ryhmälle N

”Ryhmän 1” opettaja 1

”Ryhmän 1” opettaja 2

”Ryhmän 1” opettaja N

Opiskelijan ura-ajattelun aktivointi ja ura-
suunnittelun ohjaus

Opiskelijan ammatillisen itsetunnon & 
identiteetin kasvun ja kehittymisen ohjaus

Työelämän osallisuuden kehittäminen

➢ Alaan ja opintoihin kiinnittyminen
➢ Opiskelijan motivaatio, itseohjautuvuus

➢ Kehittyneet työelämävalmiudet ja 
siirtyminen asiantuntijana työelämään

.

.

.

Opiskelija 1

Opiskelija 2

Opiskelija N

.

.

.

.

.

.

Ryhmän ja 
opiskelijan 
uraohjaus

Insinöörikoulutuksen ohjausmallin kehittäminen

Tutkintovastaava ja polkuvastaavat

Sukupuolitietoisuus ja 
tasa-arvonäkökulma



Uraohjauspilotti: kehittämisen tavoitteet vuodelle 2021

Toiminnan yhteiskehittäminen työelämäedustajien ja opiskelijoiden kanssa

✓ Työpajat 2/2021 ja 4/2021, tavoitteena oli selvittää toiminnan tarpeet ja kohderyhmät

✓ Työpaja 8/2021: työelämän osallisuuden mahdollisuudet ja muodot

➢ Uraohjauksen vuosikello ja toimenpiteet

➢ Uraohjaustoiminnan käynnistäminen, palautteen kerääminen ja kehittäminen

➢ Työelämäyhteistyön aktivointi osaksi tutkinto-ohjelmien koulutusta





Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

1. vuosi syksyllä 
aloittavat

Uraohjauksen vuosikello insinöörikoulutuksessa – tätä kohti!

Mahdolliset yrityslähtöiset harjoitustehtävät

• Liitettynä meneillään oleviin opintojaksoihin

Työelämävalmiudet –opintojakso

• Alan merkitys, työ- ja uramahdollisuudet ja 
tulevaisuuden osaamistarpeet

• Opintojen ja suuntautumisten sisältö
• Opiskelija: omien kokemusten, osaamisten 

ja kiinnostusten tunnistaminen

Harjoitteluprosessin 
esittely ja merkitys

Tuutoritunti

• Uraohjauksen 
kokonaisuuden 
esittely

Harjoittelujen 
Moodlet

Harjoittelun 1 info ja tavoitteiden asettaminen

• Miten harjoittelut voivat tukea omaa urakehitystä?
• Tehtävänä asettaa tavoitteet harjoittelulle 1

Urapalvelut - valmennus

• Miten haet töitä järjestelmällisesti ja miten 
tulet löydetyksi?

• CV- ja hakemus –työpaja
• Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen

Uratarinat (alumnipuheenvuorot)

• Oma urapolku ja mistä oma työ koostuu?
• Koulussa hankittavien osaamisten merkitys 

työelämässä: erilaiset tarpeelliset taidot
• Alumnien mentorointimahdollisuus?

Palaute opiskelijalle 
harjoittelun tavoitteista

Rekrytapahtuma

• Vuorovaikutustehtävä opiskelijalle
• ”Kysy rekrytoijalta”

1. vsk alkutapaaminen

• Uraohjaaja ja mentori (?)

Uraohjaustoiminnan pilotti 2021 - Teollisuusteknologia-yksikkö, TAMK Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke 2019-2021

Kesäharjoittelujen    haku alkaa



Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

2. vuosi syksyllä 
aloittaneet

Harjoittelujen 
Moodlet

Uratarinat (alumnipuheenvuorot)

• Oma urapolku ja mistä oma työ koostuu?
• Vierailijat monipuolisesti alan sektoreilta
• Työelämän haasteet ja miten valmistautua
• Mentorointimahdollisuus?

Palaute opiskelijalle 
harjoittelun tavoitteista

Urapalvelut - valmennus

• Kehittyvän osaamisen sanoittaminen
• Verkosto- ja vuorovaikutustaidot

Henkilökohtainen palaute 
harjoittelusta 1

• Opiskelijan raportoinnin 
perusteella

Mahdolliset yrityslähtöiset projektityöt

• Liitettynä meneillään oleviin opintojaksoihin

”Uraa rakentamassa”  - vapaasti valittava opintojakso 

• Työnhakutaidot; LinkedIN; uratarinat + vierailijaluennot
• CV:n ja hakemusten vertaisopponointi

Harjoittelun 2 info ja tavoitteiden asettaminen

• Monipuolisten harjoittelukokemusten merkitys
• Tehtävänä asettaa tavoitteet harjoittelulle 2

Rekrytapahtuma

• Vuorovaikutustehtävä opiskelijalle
• ”Kysy rekrytoijalta”

Suuntautumisinfo

• Mukana 4. vsk opiskelija 
/ suuntautuminen

Uraohjaustoiminnan pilotti 2021 - Teollisuusteknologia-yksikkö, TAMK Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke 2019-2021

Kesäharjoittelujen    haku alkaa

Uraohjauksen vuosikello insinöörikoulutuksessa – tätä kohti!



Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

3. vuosi syksyllä 
aloittaneet

Harjoittelujen 
Moodlet

Palaute opiskelijalle 
harjoittelun tavoitteista

Rekrytapahtuma

• ”Kysy rekrytoijalta”

Harjoittelun 3 info ja tavoitteiden asettaminen

• Kohti insinööriharjoittelua
• Tehtävänä asettaa tavoitteet harjoittelulle 3

Henkilökohtainen palaute 
harjoittelusta 2

• Opiskelijan raportoinnin 
perusteella

Uratarinat (alumnipuheenvuorot)

• Oma urapolku ja mistä oma työ koostuu?
• Vierailijat monipuolisesti alan sektoreilta
• Työelämän haasteet ja miten valmistautua
• Mentorointimahdollisuus?

Urapalvelut - valmennus

• Itsensä ja oman työn johtaminen, 
itsereflektio

• Epävarmuuden ja stressin hallinta

Työnhaun 
tehovalmennus

• Suunnattu niille, joilla 
ei ole edelleenkään 
alan työkokemusta

Opinnäytetyöinfo 1

• Merkitys opintojen osana
• Prosessin lyhyt esittely

Opinnäytetyöinfo 2

• Prosessin kuvaus ja laatuvaatimukset
• Yritysten edustus kuvaamassa tarpeita 

”Tulevaisuuden urapolkuja” – vapaasti valittava opintojakso 

• Ammatillinen itsetunto ja asiantuntijuuteen kasvaminen
• Henkilökohtainen tulevaisuusorientoitunut urasuunnittelu

Mahdolliset yrityslähtöiset projektityökurssit + vierailuluennot

• Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat kokonaisuudet

Uraohjaustoiminnan pilotti 2021 - Teollisuusteknologia-yksikkö, TAMK Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke 2019-2021

Kesäharjoittelujen    haku alkaa

Uraohjauksen vuosikello insinöörikoulutuksessa – tätä kohti!



Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

4. vuosi syksyllä 
aloittaneet

Henkilökohtainen palaute 
harjoittelusta 3

• Opiskelijan raportoinnin 
perusteella

Mahdolliset yrityslähtöiset projektityökurssit + vierailuluennot

• Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat kokonaisuudet

Muualla hankitun osaamisen opinnollistaminen

• Työelämässä tai muussa yhteydessä hankittu alakohtainen / alaan 
liitettävä erityisosaaminen

Urapalvelut - valmennus

• Kohti työelämää / jatko-opintoja
• Ammatti-identiteetti ja urasuunnittelu
• Työnhaun kanavat ja verkostot

Valmistumisen kehityskeskustelut

• Työelämään sijoittuminen ja uran 
ensiaskeleet / jatko-opintopolku

• Tutkinto-ohjelman alumniverkostoon 
liittyminen

Rekrytapahtuma

• ”Kysy rekrytoijalta”

Opinnäytetyöaiheiden 
katselmus

• Aiheiden kartoitus yhdessä niiden 
kanssa, joilta puuttuu

• Alumnien kokemukset prosessista

Valmistumisen edellytykset 
ja käytänteet

Uraohjaustoiminnan pilotti 2021 - Teollisuusteknologia-yksikkö, TAMK Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke 2019-2021

Työn haku

Uraohjauksen vuosikello insinöörikoulutuksessa – tätä kohti!



Tarkoituksena mahdollistaa sujuva vuoropuhelu alan työelämään siirtyneiden, omissa 

asiantuntijarooleissaan kehittyvien ammattilaisten kanssa

Tutkinto-ohjelmakohtaisten alumniverkostojen 
rakentaminen

Tavoitteina mm.:

• Työelämän osallistaminen tutkinto-

ohjelman koulutuksen kehittämiseen

• Osallistuminen opiskelijan 

opintoihin eri muodoissaan

• OPSien ja toiminnan kehittäminen

• ”Kehittää toimintamalleja sukupuoli-
tietoisen uraohjaukseen sekä tasa-
arvoisten uravalintojen ja uralla 
etenemisen tukemiseen.”


