Toimintamalleja työelämäyhteistyön tukemiseen
Projektiässät
Turun kaupungin ja turkulaisten korkeakoulujen yhteinen Projektiässät -valmennus kehittää
korkeakouluopiskelijoiden projektinhallinta-, tiimityö- ja työelämävalmiuksia. Valmennuksen
pääpaino on yrittäjien sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työnantajien tarjoamissa
toimeksiannoissa. Se tarjoaa toimeksiantajiksi mukaan lähteville mahdollisuuden hyödyntää
opiskelijoiden osaamista.
Kuhunkin toimeksiantoon kootaan 3-5 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijan monialainen
ryhmä niin, että eri alojen opiskelijoiden osaaminen palvelisi mahdollisimman hyvin
toimeksiannon toteutusta ja täydentäisi toisiaan. Mukana on myös ulkomaisia vaihto- ja
tutkinto-opiskelijoita, jotta heidän asiantuntemuksensa kielestä, kulttuurista ja toimintatavoista
saadaan hyödynnettyä esimerkiksi yritysten kansainvälistymistä edistävissä toimeksiannoissa.
Valmennuksen uutuusarvo on monialaisuudessa ja kotimaisten ja ulkomaisten yliopisto- ja
ammattikorkeakouluopiskelijoiden vahvuuksien yhdistämisessä. Opiskelijat oppivat toimimaan
monialaisissa tiimeissä ja hyödyntämään erilaisia ongelmien ja ideoinnin ratkaisu- ja
lähestymistapoja. Valmennus ajoittuu lukukauteen alkaen opiskelijahaulla syyskuussa, jatkuen
lähipäivillä marras-, joulu- ja helmikuussa ja päättyen maalis-huhtikuun vaihteessa tulosten
esittelyyn.

Valmennus

on

suunniteltu

ja

käynnistetty

vuonna

2011

opetus-

ja

kulttuuriministeriön ja Turun kaupungin rahoituksella ja sitä jatketaan vuodesta 2014
kaupungin ja korkeakoulujen rahoituksella.
Lue lisää: www.projektiassat.fi

Muita hyödyllisiä toimintamalleja
Demola
Demolan toimintaidea on yksinkertainen: Yritykset antavat Demolaan omia ideoitaan
opiskelijoiden kehitettäväksi, ja opiskelijat etsivät niihin ratkaisuja yhdessä yritysten omien
asiantuntijoiden kanssa. Yritys saa uusinta tietoa ja tuoreita ideoita. Opiskelijat hankkivat
kokemuksia aidoista yritysprojekteista ja pääsevät kehittämään tulevaisuuden tuotteita ja
palveluja
Lue lisää: www.demola.fi

Ekskursioprojekti
Turun AMK:ssa toteutettavalla ekskursioprojektilla opiskelijat järjestävät ohjatusti ekskursioita
ja vierailuluentoja heitä kiinnostaville työnantajille. Tavoitteena on tutustua omalta alalta
valmistuneiden työn sisältöön, osaamisvaatimuksiin, palkkaukseen yms. Ekskursioprojektia on
toteutettu omana opintojaksonaan tai opintojakson osana esimerkiksi tekniikan ja liiketalouden
koulutusohjelmissa. Ekskursioita järjestäessään opiskelijat saavat kokemusta yhteydenotoista
työnantajiin ja vierailujen sisällön avulla heille syntyy kuva tavoiteammatista ja siinä
tarvittavasta osaamisesta.
Lisätietoja: lehtori Mikko Niskanen / Turun Ammattikorkeakoulu

Mentorointiohjelma
Mentorointiohjelmassa opiskelija pääsee pohtimaan työelämää, työnhakua ja omaa
osaamistaan työelämässä olevan mentorin kanssa. Mentori on yleensä korkeakoulun alumni,
joka haluaa jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan
valmistumassa olevalle opiskelijalle.
Turun yliopiston mentorointiohjelmassa pääosassa ovat mentorointiparien omat itsenäiset
tapaamiset. Tapaamisissa opiskelija ja mentori käsittelevät työelämään siirtymiseen ja oman
alansa

työelämävalmiuksiin

liittyviä

teemoja.

Työskentelyyn

sisältyy

myös

yhteisiä

seminaareja ja työskentelyä tukeva mentorointiopas. Mentorointiohjelma kestää vuoden ajan,
mutta onnistunut mentorointisuhde voi kestää pidempäänkin varsinaisen ohjelman päätyttyä.
Lisätietoja esimerkiksi Turun yliopiston mentorointitoiminnasta löytyy internetsivuilta
www.utu.fi -> Palvelut -> Alumneille -> Mentorointi

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

