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JOULUTERVEHDYS VIPUA JA VETOA TÖIHIN! -HANKKEELTA

Vuosi alkaa verkostotapaamisilla
Hanke järjestää vuoden 2013 alussa
alueellisia verkostotapaamisia eli
asiantuntijarinkejä korkeakoulutettuja
tai korkeakouluopiskelijoita ohjaaville
ammattilaisille Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa.

Valtakunnallisessa Vipua ja vetoa töihin! –
hankkeessa (ESR) työskennellään korkeakoulutettujen uraohjaukseen liittyvien kysymysten parissa.
Hanke käynnistyi loppukeväällä 2012 ja kuluneen
syksyn aikana työ on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle
Turun ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston
toimijoiden kesken.

Tapaamisissa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja sekä tuetaan uusien verkostojen syntymistä
ja vakiintumista. Verkostotapaamisissa jaetaan kokemuksia toimivista
ohjausmenetelmistä ja hyviksi koetuista käytännöistä sekä tarjotaan
mahdollisuus tutustua erilaisiin ohjaustyökaluihin ja kokeilla ja arvioida
niiden toimivuutta omassa ohjaustyössä.

Korkeakoulutettujen työllisyys ja työurien pidentämistavoitteet ovat olleet paljon otsikoissa kuluneen
vuoden aikana, joten on hyvin selvää, miten
haastavien ja ajankohtaisten asioiden parissa
työskentelemme. Vipua ja vetoa töihin! –hanke
keskittyy korkeakoulutettujen ohjauksen kehittämiseen tarjoamalla valmennusta, verkostoja ja
välineitä korkeakoulutettuja ohjaaville.

Rauhallista joulua ja energistä vuotta 2013 toivottaa Vipua ja vetoa töihin! -hanketiimi

TIEDON TARVE JA YHTEISET
HAASTEET YHDISTÄVÄT
Hankkeen tavoitteena on tukea eri ohjaustahojen
välistä verkostoitumista ja vuoropuhelua
korkeakoulutettuja koskevissa työelämäkysymyksissä. Konkreettisesti on kyse siitä, millaisia ohjausja neuvontapalveluita korkeakoulutetulle on tarjolla
eri tahoilla työuran katkoksissa tai siirtymissä
urapolun eri vaiheissa.
Verkostoitumisen merkitys on noussut esiin organisaatioiden välisen tiedonkulun kannalta
korkeakoulujen, TE-toimiston ja ammattiliittojen
asiantuntijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa.
Korkeakouluissa ja työvoimahallinnossa on totuttu
elämään jatkuvan muutoksen kanssa, mikä näkyy
ohjaustyössä tietojen päivittämisen tarpeena.
Ajankohtainen esimerkki on työvoimahallinnossa
vuoden 2013 alussa tapahtuva palvelulinjauudistus,
joka muuttaa ohjauspalveluiden organisointia
TE-toimistoissa ja vaikuttaa myös toimijoiden
yhteistyöhön.

VALMENNUKSESTA
VAHVISTUSTA!
Vuoden 2013 maaliskuussa hankkeessa käynnistyy
valtakunnallinen “Tulevaisuuden urapolut”
-valmennus, joka on herättänyt paljon kiinnostusta
ympäri Suomea. Valmennus saattaa yhteen ohjausja neuvontatyötä tekeviä pohtimaan korkeakoulutettujen osaamista ja työmarkkinoita sekä ohjauksen
palveluketjua. Valmennus on suunnattu
korkeakoulussa, työhallinnossa, ammattijärjestössä
tai yksityisellä sektorilla korkeakoulutettujen
uraohjauksen ja rekrytoinnin parissa työskenteleville.
Valmennuksen sisällöistä löytyy monenlaista
ammennettavaa omaan työhön: uutta ajankohtaista
tietoa sekä konkreettisia välineitä muun muassa
työnhaun, itsearvioinnin ja osaamisen tunnistamisen
tueksi. Aiheita käsitellään käytännönläheisesti
pohtien samalla verkostotyön kehittämismahdollisuuksia.

UUSILLA TYÖKALUILLA POTKUA OHJAUKSEEN
Ohjauksessa ei tarvita taikatemppuja, mutta omien tavoitteiden ja osaamisen pohtimiseen on myös tarjolla
monenlaisia työkaluja ja menetelmiä, joiden hyödyntämisestä voi olla apua urasuunnittelussa ja työnhaussa.
Projektiryhmä on kartoittanut ja koonnut syksyn aikana korkeakoulutettujen urasuunnittelua, työnhakua ja
osaamisen tunnistamista tukevia työkaluja kuluneen Vipuvoimaa EU:lta -ohjelmakauden hankkeista. Kartoitusta on laajennettu hankemaailmasta myös laajemmin ohjauskentälle ja koossa on varsin mittava määrä erilaisia verkkotyökaluja ja ohjauskeskustelua tukevia menetelmiä. Työkaluja testataan, arvioidaan ja
levitetään ohjaajaverkostoissa sekä hankkeen järjestämässä valmennuksessa.

Lue lisää valmennuksesta hankkeen internetsivuilta:
http://vipuajavetoa.turkuamk.fi

Löytyykö takataskustasi hyväksi
havaittuja uraohjauksen työkaluja
tai tehtäviä? Onko hankkeessasi
kehitetty uusia käytäntöjä?
Kerro vinkkisi meille ja me autamme
tiedon levittämisessä!
Ota yhteyttä: sari.haataja@uta.fi

Vipua ja vetoa töihin! –hanke
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