Korkeakoulutettujen uraseuranta uudistuu
Yhteiskunnassa on yhä suurempi tarve ajantasaiselle tiedolle valmistuneiden
työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen
työelämävastaavuudesta. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittävät
valmistuneiden uraseurantaa kolmen hankkeen valtakunnallisena yhteistyönä.

Hankkeiden yhteisinä tavoitteina on
1. kehittää korkeakoulujen uraseurantaa vastaamaan monipuolisiin tiedontarpeisiin
2. tukea tiedon järjestelmällistä hyödyntämistä korkeakouluissa ja ohjauksessa
3. vakiinnuttaa uraseurannat korkeakouluissa sekä varmistaa tiedon kattavuus ja vertailtavuus.

AMKista
uralle!

LATUA

Luo toimintamalleja
uraseurantatiedon
keräämiseen, vertailuun
ja levittämiseen koko
ammattikorkeakoulukentälle.

Kehittää yliopistojen
uraseurantojen sisältöjä
ja toteutusta sekä lisää
työelämätiedon
tunnettuutta ja käyttöä
yliopistoissa.

#uraseurannat

Jatkaa uraseurantatietoa hyödyntävän
töissä.fi-sivuston
kehittämistä ja tuottaa
malleja uraohjaukseen.

Miten korkeakoulutettujen uraa seurataan?
Yliopistot ovat tehneet valmistuneiden uraseurantaa yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaariverkoston yhteistyönä vuodesta 2004 lähtien. Kerätty tieto on yliopistojen käytössä, mutta sen systemaattinen hyödyntäminen on jäänyt melko vähäiseksi. Ammattikorkeakouluissa uraseurannan tiedonkeruun sekä
tiedon hyödyntämisen käytännöt ovat olleet vaihtelevia.
Yksi merkittävimmistä uraseurantietoa hyödyntävistä palveluista on valtakunnallinen töissä.fi. Palvelussa
kerrotaan korkeakoulutettujen työllistymismahdollisuuksista ja urapoluista helposti hahmotettavan
visuaalisen toteutuksen sekä valmistuneiden kertomusten avulla. Uraseurannan kehittyessä palvelua
kehitetään edelleen.

Miten työ etenee?




Työ alkaa tiedontarpeiden kartoituksella. Millaista tietoa työllistymisestä ja urapoluista tarvitaan?
Mihin ura- ja työelämätietoa käytetään? Miten tietoa voidaan hyödyntää?
Uraseurantojen sisältöjä kehitetään käyttäjien tiedontarpeiden pohjalta. Lisäksi tiedon
keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä helpotetaan teknisten ratkaisujen avulla.
Tuloksena syntyy tietoa urasuunnittelun sekä kestävien koulutusvalintojen tueksi. Lisäksi luodaan
malleja, joiden avulla uraseurantatietoa voidaan hyödyntää opetuksen suunnittelussa ja
ohjauksessa sekä korkeakoulujen toiminnanohjauksessa.

AMKista uralle! -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu.
Osatoteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu
sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Projektipäällikkö
Liisa Marttila, TAMK, p. 050 311 9798, liisa.marttila@tamk.fi

LATUA-hanketta koordinoi Tampereen yliopisto.
Osatoteuttajat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.
Hankepäällikkö Sari Haataja, Tampereen yliopisto,
sari.haataja@uta.fi, p. 050 421 0254

Töissä-hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Osatoteuttaja Jyväskylän
yliopisto. Projektipäällikkö Merja Ukkola,
Helsingin yliopisto, merja.ukkola@helsinki.fi, p. 050 415 0547

Hankkeet toteutetaan 2015–2017 ja ne ovat Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia. Vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeilla on yhteinen ohjausryhmä.

#uraseurannat

