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Työkaluja eli vipuja:
Korkeakouluosaajat.fi
Korkeakouluosaajat.fi auttaa työnantajaa opiskelijoiden rekrytoimisessa tarjoamalla
käytännönläheistä tietoa korkeakoulujen palveluista ja opiskelijoiden osaamisesta. Sivustolla on
vastauksia muun muassa opiskelijoiden palkkaan ja sopimuksiin liittyviin kysymyksiin. Sivuston
kautta tavoittaa kaikki ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Lisäksi palvelussa on Osaajatutka, joka
näyttää, mihin tehtäviin korkeakouluista valmistuneita on rekrytoitu, perustuen korkeakoulujen
omiin sijoittumisseurantatutkimuksiin.
http://www.korkeakouluosaajat.fi/
Kyvyt.fi
Kyvyt.fi on koulutusorganisaatioille tarkoitettu ePortfolio-palvelu, joka on tarkoitettu oman portfolion
rakentamiseen ja kehittämiseen verkossa. Kyvyt.fi-palvelu on integroitavissa Optima- ja Moodleoppimisympäristöihin. Käyttäjä voi luoda ja ylläpitää omaa ansioluetteloa sekä dokumentoida ja
reflektoida omaa osaamistaan mm. keräämällä ja järjestelemällä osaamisestaan kertovia tuotoksia
sekä pitämällä oppimispäiväkirjaa ja blogeja.
https://kyvyt.fi/
Akavalaiset ammatit
Akavalaiset ammatit –sivusto esittelee akavalaisia liittoja ja ammatteja. Sivustolla voi hakea tietoa
akavalaisista ammateista ja eri alojen työtehtävistä, työpaikoista ja palkoista.
http://www.akavalaisetammatit.fi/
Tervetuloa työelämään -sivusto
Tervetuloa työelämään –verkkosivusto on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n ja STTKopiskelijoiden ylläpitämä. Sivustolta löytyy paljon tietoa mm. työnhakuun, työsopimuksen
solmimiseen ja työelämän pelisääntöihin liittyen. Sivustolla on myös opetuskäyttöön tarkoitettuja
videoita, oppaita ja materiaaleja, joita voi myös tilata itselleen.
http://www.tyoelamaan.fi/
Töissä.fi
Töissä.fi on Koutsi-hankkeen kehittämä sivusto, joka julkaistaan keväällä 2013. Sivusto on tehty
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Palvelu tarjoaa tietoa korkeakoulutettujen
työhön sijoittumisesta ja tehtävistä, minkä tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan omia
mahdollisuuksiaan. Palvelu soveltuu myös tietolähteeksi ohjauksen parissa työskenteleville. Ennen
varsinaisen sivuston aukeamista palveluun kerätään korkeakouluissa opiskelleiden kertomuksia ja
uratarinoita.
http://www.toissa.fi/kerro-tyostasi/

Projektiässät
Turkulaisessa Projektiässät -hankkeessa eri korkeakoulujen opiskelijoista opiskelijaryhmät
toteuttavat projektiryhmissä työnantajien toimeksiantoja ja saavat tästä opintopisteitä.
Projektiässien toimintatapa on esimerkki työelämäyhteistyöstä, joka vahvistaa loppuvaiheen
korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja luo heille suhteita Varsinais-Suomen työelämään.
http://projektiassat.utu.fi/

Start-up center
Aalto Start-Up Center on Aalto-yliopistossa toimiva yrityshautomo, joka toimii aloittavien yritysten
kasvun vauhdittajana. Start-Up Center tarjoaa palvelujaan (mm. kursseja, laajempia
opintokokonaisuuksia, konsultointia, toimitiloja) erityisesti kaupallisen, teknillisen ja taidealojen
korkeakoulutetuille. Toimintamallin lisäksi kannattaa tutustua myös on myös ”Ryhtyisinkö
yrittäjäksi?” –kartoitukseen, joka on suunnattu yritystoiminnan aloittamista harkitseville.
www.start-upcenter.fi

Luovamo - Luovien alojen informaatio- ja työnhakukeskus
Luovamo on Turussa toimiva luovien alojen informaatio- ja työnhakukeskus, jossa saatetaan
työnhakija-asiakkaiden osaaminen ja työnantajien työvoiman tarve paremmin yhteen verkostotyön
avulla. Luovamon luovien alojen erityiskysymyksiin erikoistunut henkilökunta ohjaa
henkilöasiakkaitaan työnhaussa sekä neuvoo heitä palkkatyöhön ja yrittäjyyteen liittyvissä
asioissa. Toiminnan tavoitteena on saada työvoimahallinnon ohjaus- ja neuvontapalveluita
vastaamaan paremmin luovien alojen työnhakijoiden työnhaun ja työllistymisen tarpeisiin ja
kehittää valtakunnallinen työ- ja elinkeinotoimistojen luoville aloille erikoistunut työvoimahallinnon
palvelumalli.
http://luovamo.fi

Sijoittumis- ja uraseurantakyselyt
Sijoittumisseurannan avulla kerätään valmistuneilta (keskimäärin n. 1 v. valmistumisesta)
palautetta opinnoista ja tietoa työmarkkinoille sijoittumisesta. Uraseuranta (keskimäärin 5 v.
valmistumisesta) tuottaa tietoa työllistymisen laadusta, työuran kehittymisestä ja sen avulla
saadaan myös palautetta opintojen työmarkkinarelevanssista. Työllistymistietoja voidaan käyttää
mm. opiskelijan urasuunnittelun apuna ja opiskelijoiden ohjauksen taustamateriaalina. Tuloksia
löytää korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden omilta sivustoilta sekä Suomen akateemisten
rekrytointipalvelujen muodostaman Aarresaari-verkoston sivulta:
http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm

Uraohjaus.net
Uraohjaus.net –palvelu on kehitetty korkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelu- ja
työllistymisprosessin tukemiseen sekä itsearvioinnin avuksi. Palvelu sisältää tällä hetkellä kaksi
sovellusta: Taito-uran ja Aika-uran. Taito-ura auttaa opiskelijaa tunnistamaan vahvuutensa,
kehittämiskohteensa sekä opinnoissa hankitun osaamisen. Aika-ura auttaa opiskelijaa
tasapainottamaan ja kehittämään ajankäyttöä.
Uraohjaus.net-palvelun sovelluksia voidaan hyödyntää opiskelijoiden opinto- ja uraohjauksessa
osana kokonaisohjausta. Opiskelija voi itsenäisesti hyödyntää Taito- ja Aika-uraa suunnitellessaan
opintojaan, miettiessään omia uravalintojaan tai työnhaussaan. Sovellukset sopivat myös osaksi
ryhmäohjausta ja tuloksia voidaan purkaa yhdessä ryhmäohjaajan kanssa.
http://www.uraohjaus.net/

