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Henkilökohtainen uraohjaus ajanvarausperiaatteella

1. vuosi syksyllä 
aloittavat

Uraohjauksen tavoiteltava vuosikello insinöörikoulutuksessa

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
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Tavoitteena herätellä opiskelijoita havainnoimaan ja havaitsemaan syrjintää eri muodoissaan
• Tietoisuus tekniikan alan sukupuolittumisen syistä ja seurauksista
• Tietoisuus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta, sekä tiedostamattomista vääristymistä

Aihepiiri ja sen sisältö käsiteltiin yhteisöllisesti ja esiteltiin tärkeänä työelämätaitona

Samalla askel kohti NAU!-hankkeessa synnytettäviä tuloksia:

”Toimintatapoja, jotka lisäävät organisaatioiden ymmärrystä tahattomasta syrjinnästä ja 
auttavat kehittämään systemaattisesti työyhteisöjen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta”



Tasa-arvon avainlukuja

|  4

Lähde: OECD; https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2018/alle-viidennes-opiskelijoista-opinnoissa-joissa-tasaisesti-
naisia-ja-miehia-koulutusalojen-eriytyminen-jatkuu/

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2018/alle-viidennes-opiskelijoista-opinnoissa-joissa-tasaisesti-naisia-ja-miehia-koulutusalojen-eriytyminen-jatkuu/


Toimiasemat 
ja palkat
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Lähde: TEK_pateva-vai-nainen_raportti_2019.pdf (tasaarvoisestiuralle.fi)

https://tasaarvoisestiuralle.fi/wp-content/uploads/2020/05/TEK_pateva-vai-nainen_raportti_2019.pdf


Pienryhmätyöskentelyn tavoitteita
• Lisätä ymmärrystä tasa-arvon nykytilasta ja sen kehitystä estävistä tiedostamattomista 

vääristymistä omissa yhteisöissämme

• Avata silmiä sellaisille epätasa-arvoisuuksille, joiden havaitseminen voi olla vaikeaa 
erityisesti niille, jotka ovat kyseisen piirteen suhteen valtaväestöasemassa

• Herättää ajattelemaan sekä huomioimaan, havainnoimaan ja tarvittaessa reagoimaan!
• Kollegiaalisuus, esihenkilötaidot, johtajuus
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I. Opiskeluyhteisössä tunnistetut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät käytänteet / haasteet toteutumiselle
II. Havainnot kiusaamisesta, syrjinnästä tai häirinnästä opiskeluyhteisössä / toimintamallit niihin puuttumiseen
III. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen työelämäyhteistyössä / mahdollisuudet sen tukemiseksi

Käsiteltyjä aiheita

à Opiskelijat kokivat opetuskerran teeman ja sisällön tärkeäksi ja merkitykselliseksi
Lähde harjoitteelle: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpaja · NAU! -tasa-arvoisesti uralle (tasaarvoisestiuralle.fi)

https://tasaarvoisestiuralle.fi/tyokalu/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-tyopaja/

