Korkeakoulujen uraseurantafoorumi:
Uraseurannasta koulutuksen ja ohjauksen kehittämiseen
Kaksipäiväinen tapahtuma: maanantai 11.12. klo 12–17 ja tiistai 12.12. klo 9-14.
Paikka: Kansallismuseo (Mannerheimintie 34, Helsinki)

Korkeakoulujen uraseurantafoorumi, maanantai 11.12.
Klo 12.00 Korkeakoulujen uraseurantafoorumin avaus
Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulun vararehtori,
uraseurantahankkeiden ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Klo 12.15 Korkeasti koulutettujen työmarkkinoiden muutosvoimat
Koulutus kannattaa, mutta kuinka hyvin?
Aleksi Kalenius, koulutus- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntija, Suomen OECD-edustusto
Heikki Taulu, ekonomisti, Akava
Mitkä asiat ovat keskeistä yksilön työllistyvyyden kannalta?
Niina Jallinoja, lehtori, Haaga-Helia
Heidi Hännikäinen, ura-asioiden päällikkö, Agronomiliitto
Keskustelun fasilitoi Eric Carver, uraohjauksen asiantuntija, Helsingin yliopiston urapalvelut
(LATUA)
Klo 13.35 Kahvitauko
Klo 14.00 Uusimmat uraseurantatutkimukset
Viestejä työelämästä. Ammattikorkeakouluista valmistuneiden kokemat osaamistarpeet ja
niiden täydentäminen eri aloilla ja työtehtävissä
Juhani Saari, tutkija, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (AMK:sta uralle!)
Tutkintotyytyväisyys työuran näkökulmasta – yliopisto-opintojen kehittämät valmiudet
suhteessa työelämän tarpeisiin
Tarja Tuononen, tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan keskus
Klo 15.15–16.45. Rinnakkaiset työpajat (työpajojen kuvaukset ohjelman lopussa)




Työpaja 1: Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla – miten ne
toteutuvat?
Työpaja 2. Urapolulla.fi – opiskelijoiden tulevaisuuskysymyksistä toimijuuden tukemiseen
Työpaja 3. Uraseurantatiedon ja työelämätiedon käyttö koulutuksen kehittämisessä

Korkeakoulujen uraseurantafoorumin järjestäjät

Korkeakoulujen uraseurantafoorumi, tiistai 12.12.
Klo 9.00 Aamukahvi
Klo 9.30 Yhteistyöllä tietoa työelämän osaamistarpeista.
Uraseurannan kehitystyö vuosina 2015-2018
Liisa Marttila, hankepäällikkö, AMK:sta uralle!
Sari Haataja, hankepäällikkö, LATUA-hanke
Merja Ukkola, hankepäällikkö, Töissä.fi-hanke
Klo 10.45–12.00. Rinnakkaiset työpajat (työpajojen kuvaukset ohjelman lopussa)




Työpaja 4: Mitä tiedämme tohtorien työurista – tohtoriuraseurannan rooli tulevaisuudessa
Työpaja 5: Uraseurantatulosten analyysi ja käyttäjälähtöinen raportointi
Työpaja 6: Uraseurantaviestinnässä onnistuminen

Lounas klo 12.00.
Klo 13.00 Viiden minuutin visioita uraseurantojen tulevaisuudesta.
Miten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantatoimintaa kehitetään tulevaisuudessa?
Miten toiminta on järkevää organisoida valtakunnallisesti? Miten uraseurantatiedosta saadaan
mahdollisimman suuri hyöty? Mikä on uraseurantatoiminnassa kaikkein tärkeintä?
Aiheesta lyhyitä visiopuheenvuoroja pitävät Riitta Pyykkö, vararehtori, korkeakoulujen
uraseurantahankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja (Turun yliopisto), Leena Wahlfors,
toiminnanjohtaja (UNIFI), Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja (Arene), Ida Mielityinen,
koulutuspoliittinen asiantuntija (Akava), Mika Tuuliainen, johtava asiantuntija (EK), Kalle Korhonen,
tiedeasiamies (Koneen Säätiö), Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija (SAMOK), Tapio
Heiskari, koulutuspoliittinen asiantuntija (SYL), Veli-Matti Lamppu, johtaja (Suomen Yrittäjät) ja
Juha Kurtti, tutkimuspäällikkö (Tehy).
Tilaisuus päättyy klo 14.00. Uraseurantafoorumin osallistujat voivat tutustua tilaisuuden jälkeen
Kansallismuseon näyttelyihin maksutta.
Korkeakoulujen uraseurantafoorumin yhteistyökumppanit

Maanantain 11.12. rinnakkaiset työpajat klo 15.15–16.46.
Työpaja 1.
Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla – miten ne
toteutuvat?
Mitä tiedämme korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakouluista valmistuneiden yrittäjyydestä? Miten
voimme hyödyntää eri tietolähteitä yrittäjyyteen vaikuttavien tekijöiden analyysissä ja
päätöksenteon tukena? Keskustelua työpajassa vetävät johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen
Yrittäjistä, Arviointiasiantuntija Johanna Kolhinen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta
Karvista, lehtori Päivi Killström Turun AMK:n BisnesAkatemiasta ja uraohjauksen asiantuntija Eric
Carver Helsingin yliopiston urapalveluista.
Työpaja on suunnattu erityisesti: Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä ja korkeasti
koulutettujen yrittäjyydestä kiinnostuneet ja aiheen parissa työskentelevät. Yrittäjyyden tutkijat.
Työpajaan liittyviä materiaaleja:
 Miten Helsingin yliopistosta valmistuneiden yrittäjänä ja freelancerina toimiminen on
kehittynyt eri koulutusaloilla 2000-luvulla? Tutustu yliopiston uraseurantaraportteihin.


Tietoja nuorisoyrittäjyydestä. Tutkimuksia & tilastoja (Suomen Yrittäjät)



Yrittäjyys ja innovaatiotoiminnot ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa arviointihanke 2017–2018 (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi)
Hankkeen verkkosivut.

Työpaja 2.
Urapolulla.fi – opiskelijoiden tulevaisuuskysymyksistä toimijuuden tukemiseen
Töissä.fi-hankkeessa julkaistiin syksyllä valtakunnallinen ohjauksen verkkopalvelu Urapolulla.fi.
Sivustolla työskentely on kolmivaiheista:
1. urakyselyssä selvitetään ensin omassa tulevaisuudessa eniten askarruttavat kysymykset
2. annettujen vastausten perusteella sivusto ohjaa käyttäjän tiettyjen teemojen pariin
3. pohdintatehtävissä syvennetään urasuunnittelua ja tutustutaan erilaisiin uratyyppeihin
Työpajassa esitellään sivusto ja siihen liittyvät tehtäväalueet. Luomme katsauksen siihen,
millaisesta teorian ja tiedon vuoropuhelusta palvelu syntyi. Lopuksi katsomme, millaisia
uratyyppejä palvelusta löytyy ja miten ne ovat työpajaan osallistujien joukossa edustettuina.
Työpajan vetäjinä toimivat palvelun käsikirjoittaneet Leena Itkonen (Helsingin yliopiston
urapalvelut) sekä Eija Hanhimäki ja Titta Turunen (Jyväskylän yliopiston Ohjausalan koulutus- ja
tutkimusyksikkö).
Työpaja on suunnattu erityisesti: Ohjaajat ja opettajat sekä ohjauksen tematiikasta
kiinnostuneet. Työpaja soveltuu myös niille, joita kiinnostaa se, miten uraseurantatieto ja uratarinat
kääntyvät ohjauksen peiliksi.
Työpajaan liittyvä materiaali: Urapolulla.fi-palvelu.

Työpaja 3.
Uraseurantatiedon ja työelämätiedon käyttö koulutuksen kehittämisessä
Miten työelämä- ja uraseurantatiedosta tulevat vahvat signaalit siirtyvät opetukseen ja
opetussuunnitelmiin? Miten valmistuneiden antamaa koulutuspalautetta ja tietoa urakehityksestä ja
työelämän osaamistarpeista voidaan käyttää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksen
kehittämisessä? Keskustelua työpajassa johdattelevat yliopistolehtori Leena Ripatti-Torniainen
Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta, yliopettaja Jaana Kullaslahti Hämeen
ammattikorkeakoulusta, STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen, SAMOK:in
koulutuspoliittinen asiantuntija Anniina Sippola ja SYL:n koulutuspoliittinen asiantuntija Tapio
Heiskari.
Työpaja on suunnattu erityisesti: Korkeakoulujen koulutuksen ja opetuksen kehittämisestä
kiinnostuneet. Koulutusohjelmien johtajat ja suunnittelijat ja opetussuunnitelmien tekijät.
Korkeakoulujen palaute- ja laatuasioista vastaavat.
Työpajaan liittyvät materiaalit: Opetuksen kehittämisen ja koulutusohjelmien suunnittelun tueksi
Helsingin yliopiston urapalveluissa kehitetty Osaamistutka-sovellus (perustuu vuosina 2008–2016
kerättyyn maisteriuraseurantadataan).

Tiistain 12.12. rinnakkaiset työpajat klo 10.45–12.00.
Työpaja 4.
Mitä tiedämme tohtorien työurista – tohtoriuraseurannan rooli tulevaisuudessa
Mitä eri tietolähteitä tohtorien sijoittumisesta työelämään meillä on käytettävissä? Mikä on
tohtoriuraseurannan rooli tässä kokonaisuudessa? Miten tohtoriuraseurannan sisältöjä pitäisi
kehittää tulevaisuudessa? Työpajan vetäjinä toimivat tutkija Juha Sainio Turun ylipiston
työelämäpalveluosta, tiedeasiamies Kalle Korhonen Koneen Säätiöstä ja uraohjauksen asiantuntija
Eric Carver Helsingin yliopiston urapalveluista.
Työpajan suunnattu erityisesti: Tohtorien koulutuksesta, urakehityksestä ja työelämään
sijoittumisesta kiinnostuneet. Tohtorikoulutuksen kehittäjät ja vastuuhenkilöt. Tohtorikoulutuksen
rahoituksesta vastaavat (esim. säätiöissä).
Työpajaan liittyvät materiaalit: Tutustu uusimpaan valtakunnalliseen tohtoriuraseurantaraporttiin.

Työpaja 5.
Uraseurantatulosten analyysi ja käyttäjälähtöinen raportointi
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyjä kehittävissä LATUA- ja AMKista uralle hankkeissa on kartoitettu uraseurantatiedon käyttäjien tarpeita. Molemmilla sektoreilla on havaittu,
että uraseurantakyselyjen sisällöt ovat pitkälti kunnossa, mutta tulosten analyysissa ja
raportoimisessa on vielä kehitettävää. Miten raportointia on sittemmin kehitetty ja millaisia työkaluja
tiedon hyödyntämiseen on tehty? Miten raportointia tulisi tulevaisuudessa kehittää? Työpajassa
aiheesta keskusteltua pohjustavat Ari Kurlin Tampereen yliopiston työelämäpalveluista, Minna
Kankare Turun yliopiston työelämäpalveluista ja Matias Erlund Åbo Akademin Arbetsforumista ja
Elina Nurmikari Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöstä.
Työpaja suunnattu erityisesti: Kyselytutkimuksien kehittäjät ja asiantuntijat. Koulutuksen ja
työelämän tutkijat. Uraseurantakyselyjen tulosten analyysiä ja raportointia tekevät. Palaute- ja
laatuasioista vastaavat. Muut aiheesta kiinnostuneet.
Työpajaan liittyvät materiaalit:
 Katsaus uraseurantaan ammattikorkeakouluissa
 Opiskelijaa kiinnostaa nykyhetki, ei pidemmän tähtäimen uratieto
 Uraseurantatiedon hyödyntäminen yliopistoissa – tiedontarpeet, käyttötilanteet ja
käyttäjätyypit -selvitys
 Uusin valtakunnallinen yliopistojen maisteriuraseurantaraportti ja sitä tukeva Excel Online sovellus

Työpaja 6.
Uraseurantaviestinnässä onnistuminen
Viestintä on keskeinen osa uraseurantatoiminnan onnistumisessa. Miten saamme alumnit
vastaamaan kyselyyn? Miten kohdennamme viestimme oikein? Miten kyselyn tulokset saadaan
esiin ja käyttöön? Mitkä kanavat ja viestinnän strategiat toimivat tiedon levittämiseen parhaiten?
Työpajassa keskustelua johdattelevat Miika Rautiainen Tampereen ammattikorkeakoulusta, Jenni
Iivonen Turun yliopiston työelämäpalveluista ja Miika Mertanen Helsingin yliopiston urapalveluista.
Työpaja suunnattu erityisesti: Korkeakoulujen alumnitoiminnasta ja viestinnästä vastaavat.
Uraseurantakyselyjen viestinnän kehittäjät. Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijat. Muut
aiheesta kiinnostuneet.

