
OHJUS – Ohjauksella uutta suuntaa



Hankkeen taustaa

• 1.4.2021-31.8.2023

• Päätoteuttaja TAMK, mukana myös Tampereen yliopisto, Tredu
ja Turun AMK

• Hankkeessa pyritään rohkaisemaan sellaisia henkilöitä, jotka 
eivät ole ajatelleet hakea korkeakouluopintoihin, hakeutumaan 
niihin, sekä kehittämään ohjausalusta näiden henkilöiden 
ohjaamista varten ja kehittää työkokemuksen opinnollistamista
ammattikorkeakouluissa



Hankkeen tavoitteet 1/3 – Ohjaus ja 
valmennus
Opiskelijat toisella asteella ja lukiossa

Yksinkertaisemmin ja tehokkaammin korkeakouluopintoihin

Koulutustaustan perimän “murtaminen”

Uudet ryhmät

Selkokielinen materiaali

Keinona tiimioppiminen

Yrittäjämäisyys, yrittäjyys

Minäpystyvyys, itseohjautuvuus, rohkeus

Ammatti-identiteetti

Kuva Daniel Reche Pixabaystä

https://pixabay.com/fi/users/fotorech-5554393/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2635038
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2635038


Hankkeen tavoitteet 2/3 – Digitaalisen 
ohjausalustan kehittäminen

Palvelee digitaalisena yksinkertaistettuna alkuohjausalustana

Tukee opiskelijan itseohjautuvuutta ja rohkaisee uusiin uravalintoihin

Täyttää saavutettavuuden vaatimukset 

Huom! Tekniset reunaehdot tulisi ottaa huomioon



Hankkeen 
tavoitteet 3/3 -
Uudet osaamisen 
hankkimisen ja 
työssäoppimisen 
mallit

Korkeakoulun oppisopimustyyppinen konsepti
Yhteistyö  yritysten kanssa ja yritysten tarpeisiin
Voi suorittaa tutkinnon osia 
Erikoistumisosaamista yrityksille
Opintojen joustavoittaminen
Yrittäjämäisyys ja yrittäjyys 



Yksinkertaistettu ohjausalusta

• OHJUS-hankkeessa otetaan käyttöön, pilotoidaan ja kehitetään 
digitaalinen yksinkertaistettu alkuohjausalusta, joka tukee 
itseohjautuvuutta ja rohkaisee uusiin uravalintoihin. 
Ohjausalustan toteutuksessa huomioidaan käyttäjälähtöisyys, 
käytännönläheisyys ja saavutettavuus nimenomaan toisen 
asteen opiskelijan näkökulmasta.

• Ohjausalustan portaali: https://ohjus.sitekick.zoner.dev/

https://ohjus.sitekick.zoner.dev/


Testaus syksyllä 2022
• Haluatko tilata Turun AMK:n tradenomikoulutusten esittelyn oman oppilaitoksesi 

3. vuosikurssin opiskelijoille? Ja samalla olla mukana kehittämässä 
korkeakouluun hakeutumiseen tehtävää työkalua?

• Turun AMK:n projektipaja ja opo (Anu Lehtinen) haluaisivat tulla esittelemään ja 
kysymään ohjausalustasta toisen asteen opiskelijoilta ja samalla käytäisiin äpi
tradenomikoulutuksiin hakeutumista. Eli jos haluat tilata omaan oppilaitokseesi 
Varsinais-Suomen alueella tradenomikoulutusten esittelyn, niin tässä olisi oiva 
tilaisuus siihen. 

• Samalla toisen asteen opiskelijat pääsisivät konkreettisesti näkemään, mitä 
kaikkea opintoihin Turun AMK:ssa voi kuulua (projektipajan toiminnan muodossa) 
ja kysellä myös opiskelijoiden kokemuksia Turun AMK:ssa opiskelusta. Opiskelijat 
ovat mukana näissä vierailuissa marras-joulukuussa 2022. 



Oman osaamisen opinnollistamisesta

• AMK:ssa ei ole tällä hetkellä mahdollista opiskella oppisopimuksella, joten 
hankkeessa on keskitytty enemmänkin aikaisemman osaamin ja aikaisemman 
työkokemuksen opinnollistamiseen.

• Hankkeessa on ideoituja toimintatapoja ja kehitetty materiaaleja, joita on testattu 
suoraan opiskelijoille liittyen aikaisemman työkokemuksen ja osaamisen 
opinnollistamiseen.

• Koska hankkeen toimijat toimivat itse opettajina omilla aloillaan, hankkeen 
toimenpiteitä on voitu suoraan linkittää opetukseen ja siitä on saatu opetukseen 
uusia työkaluja, joita voidaan sitten levittää laajempaan käyttöön.



Lisätietoja:

• Anu Lehtinen, opo, Turun AMK

• anu.lehtinen@turkuamk.fi

mailto:anu.lehtinen@turkuamk.fi

