Töissä.fi
Töissä.fi -verkkosivusto tarjoaa konkreettista tietoa siitä, millaisissa tehtävissä korkeakouluista
valmistuneet työskentelevät, ja millaisia taitoja he työssään tarvitsevat. Tarkoituksena on
auttaa opiskelijaa hahmottamaan omia mahdollisuuksiaan työelämässä. Opiskelijoiden lisäksi
sivusto on suunnattu kaikille uraohjauksen parissa työskenteleville.

Selvitysten mukaan moni korkeakoulussa opiskeleva kokee epävarmuutta tulevaisuudesta ja
työllistymisestä, vaikka korkeakoulutettujen työllistymisaste on edelleen varsin korkea. Monella
on kapea-alainen käsitys siitä, millaisiin töihin voi tutkinnollaan sijoittua. Opiskelijat myös
kantavat huolta, onko heillä riittävästi työelämässä tarvittavaa osaamista tai että tekevät ”vääriä
valintoja”.
Tällaisia tuloksia saatiin myös Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa
tehdyssä laajassa opiskelijakyselyssä, jossa vastaajina oli yli tuhat opiskelijaa ja joka toimi
pohjana töissä.fi -verkkosivuston rakentamiselle. Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa, millaista
tietoa työelämästä he tarvitsevat ja miten se olisi hyvä esittää.

Konkreettista tietoa, havainnollisia visualisointeja
Opiskelijoiden tiedon tarpeisiin on vastattu rakentamalla selkeä, käyttäjälähtöinen ja
helppokäyttöinen sivusto, jota voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin kännykälläkin.
Sivustolla on kaksi osiota:
1. Sijoittuminen työelämään
•

tilastotietoa, jossa lähteenä korkeakoulujen keräämää sijoittumistietoa v. 2010 ja 2012

•

tiedot pääaine- tai koulutusohjelmakohtaisesti

•

näyttää kaikki ne tehtävänimikkeet, joihin eri koulutuksilla sijoituttu

•

sisältää lisäksi tilastoja palkasta, työllistymisestä ja työpaikoista työnantajan mukaan

•

tiedot esitetty näyttävien ja havainnollisten visualisointien avulla

•

osion pääviesti: eri koulutuksilla voi sijoittua hyvin monenlaisiin tehtäviin

2. Valmistuneiden kertomukset
•

valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään

•

konkreettista tietoa: millainen on tyypillinen työpäivä, millaisia taitoja työssä tarvitaan,
miten tehtävään on päädytty, mistä opinnoista on ollut hyötyä, vinkkejä opiskelijoille

•

kertomuksia voi hakea eri kriteereillä: pääaineen, taitojen tai työn luonteen mukaan

•

osion tarkoituksena antaa opiskelijoille heidän kaipaamaansa konkreettista ja
ajankohtaista tietoa suoraan työelämästä

Töissä.fi -sivustoa kehitetään edelleen ja seuraavaksi sivustolle on tulossa osio, jossa näytetään
visualisointien avulla, miten samoihin tehtäviin voi päätyä erilaisilla koulutustaustoilla.
www.toissa.fi

Arvioita

”Tällaisia työkaluja tarvitaan uraohjausta tekevillä tahoilla kuten TE-toimistoissa, eri
uraohjausprojekteissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ja lukioiden opoille.”
”Uratarinat ovat erittäin valaisevia ja niistä saa paljon keskusteluaiheita.”
”Mielestäni työkalu sopii kaikille korkeakouluopiskelijoille opintojen vaiheesta riippumatta, kun
opiskelija pohtii valintojaan ja miten ne vaikuttavat tulevaan uraan. Myös vastavalmistuneet
saavat sivustolta hyviä vinkkejä, millaisia työtehtäviä he voivat hakea.”
(Tulevaisuuden urapolut -valmennukseen osallistuneet)

Töissä.fi -sivusto on tuotettu ESR-rahoitteisessa Koutsi-hankkeessa korkeakoulujen yhteistyönä.
Sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenia. Lisätietoja: projektipäällikkö Merja Ukkola, merja.ukkola@helsinki.fi

Vipua ja vetoa töihin! -hanke (ESR) vipuajavetoa.turkuamk.fi

