
TERVETULOA URAKETTU –

VALMENNUKSEEN!

23.6.2020 klo 13-16

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta



Päivän agenda

1. Aloitus ja kahvit: esittäytyminen, URAKETTU –valmennusten 

esittely, ESR Henkilö –aloituslomakkeet

2. Mitä uraohjaus on? 

3. Opintojen alkuvaiheen uraohjaus: sisältö, tavoitteet, merkitys 

(aikajanatehtävä)

4. Opintoihin sisältyvät valinnat – tutustutaan eri tapoihin rakentaa 

omaa oppimispolkua (rastirata)

5. Mihin amiksessa tarvitaan uraohjausta?

6. Ohjaustyökalut tutuksi: tutustutaan eri tapoihin tutustua 

tutkintoon/tutkinnon osiin (ryhmätehtävä)

7. Yhteenveto

8. ESR Henkilö –lopetuslomakkeet (jos et enää jatka hankkeessa)
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ESR Henkilö –lomakkeen 

täyttäminen

• Välttämätön kaikilta valmennuksiin osallistuvilta

• Täytä ainakin aloituslomake

– Salpauksen opot ovat jo täyttäneet

– KETTU –hankkeessa työskentelevät eivät täytä

• Jos et osallistu tämän jälkeen KETTU –hankkeen toimintaan, täytä 

päivän päätteeksi myös lopetuslomake

• TÄRKEÄÄ! 

– Täytä kaikki kohdat huolellisesti

– Merkitse ”Kyllä” aloituslomakkeen kohtaan ”Opinto-ohjaaja, uraneuvoja 

tai muu ohjauspalvelujen asiantuntija” – myös opet ja taitovalmentajat!

– Lomakkeet ovat salassa pidettäviä ja ne tallentaa KETTU –hankkeen 

projektisihteeri Minna Willman
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Urakettu–valmennukset tueksi 
uraohjaukseen

1. Opintojen alkuvaiheen uraohjaus 11.11.2019 klo 13-16

 Millainen aloitus auttaa opiskelijaa sitoutumaan opintoihin ja viihtymään?

 Miten autan opiskelijaa tutustumaan tuleviin opintoihin ja ammattialaan?

 Miten voin kertoa opiskelijalle valinnoista ja vaihtoehdoista, joita opiskeluun liittyy (esim. kansainvälisyys, yrittäjyys)

 Miten autan opiskelijaa pohtimaan omia tavoitteitaan ja suunnittelemaan opiskelua ja työuraa?

2. Mistä tukea opintoihin ja työelämään siirtymiseen? 9.12.2019 klo 13-16

 Millaista tukea opintojen aikana on saatavilla, mitä järjestelyjä opiskeluun voi tehdä?

 Millaista tukea voi saada opintojen jälkeen - miten ohjataan opiskelijaa, joka ei ole työllistymässä/lähdössä jatko-
opintoihin valmistuttuaan?

 Verkostot tutuksi – yhteistyöllä ratkaisuja opiskelijoiden tilanteisiin

3. Uraohjauksen parhaat työkalut 13.1.2020 klo 13-16

 Miten autan opiskelijaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan/vahvuuksiaan?

 Miten voin tukea urasuunnittelutaitoja (esim. suunnitelmallisuus, päätöksenteko, valintojen tekeminen)?

 Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään?

4. Jatko-opinnoista potkua työuralle 10.2.2020 klo 13-16

 Miten motivoin ja kannustan jatko-opintoihin?

 Miten kerron opiskelijoille heidän alojensa jatko-opintovaihtoehdoista?

 Miten ohjaan jatko-opintosuunnitelman tekoa ja tiedon hakemista eri vaihtoehdoista?

 Miten autan jatko-opintoihin hakemisessa?

5. Sujuvasti työelämään uraohjauksella 16.3.2020 klo 13-16

 Kuinka työnhakutaitoja voi tukea? (työnhaun asiakirjat, ammatilliset verkostot jne.)

 Miten autan suunnittelemaan työn hakemista tai uralla etenemistä?

 Miten kerron yrittäjyydestä uravaihtoehtona?
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Mitä uraohjaus on?

Uraohjauksella tarkoitetaan niitä palveluja ja aktiviteetteja, 

joiden tarkoituksena on auttaa yksilöitä tekemään 

opiskelua, koulutusta ja ammattia koskevia valintoja ja 

suunnittelemaan omaa uraansa. 
(OECD 2004)

Yhteiset 

tutkinnon osat 

– verkossa tai 

lähiopetuksena

Henkilökohtaiset 

ohjauskeskustelut

Infot, 

tapahtumat 

jne.

Verkkomateriaali 

(esim. uratarinat, 

jatko-opintopolut)
Työpajat (esim. 

työnhakutaidot)

Ryhmäohjaus

Uraohjaus 

ryhmässä

HOKS:n 

urasuunnitelma

Vierailukäynnit, 

opintoretket

Tutorit, 

alumnitoiminta 

jne. 



HARJOITUS
Aikajana alkuvaiheen ohjauksesta

1. Keskustelkaa pienryhmissä, mitä asioita kuuluu opintojen 

alkuvaiheen ohjaukseen. Mitkä teot auttavat opiskelijaa pääsemään 

opinnoissa alkuun, sitoutumaan ja viihtymään?

2. Kirjatkaa asiat tarralapuille, yksi asia/lappu!

3. Viekää laput luokan seinällä olevalle aikajanalle. Kiinnittäkää laput 

kohtaan, johon aihe sopii parhaiten (huom. aikajana on 

kalenterivuoden mittainen)

HUOM! AIKAA TEHTÄVÄÄN 10 MIN!
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Hyvä alkuvaiheen uraohjaus
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• Opiskelijaa 

kuulevat selkeät 

rakenteet ja 

struktuuri

• Tuki ja ohjaus

• Vertais- ja 

sosiaaliset yhteisöt 

• Sujuva alku

• Opintoihin 

kiinnittyminen ja 

sitoutuminen

• Yhteisöllinen 

vuoropuhelu ja 

integroituminen

(Penttinen ja Rosenius 

2018)



Kiinnittyminen on opintojen kriittisin vaihe

• Kiinnittyminen selittää opintojen onnistumista 

paremmin kuin esim. suuret opiskelijahuollon resurssit tai 

opintojen ohjaus

• Opiskeluyhteisöön kiinnittymistä edistää 

– Opiskelijoiden välisen yhteenkuuluvuuden rakentuminen ja 

vahvistaminen (esim. vertaistuutorointi) 

– Opetus-, ohjaus- ja muun korkeakouluhenkilöstön varhainen 

kohtaaminen

– Henkilöstön aktiivisuus ja kiinnostus opintoja aloittavaa 

opiskelijaa kohtaan
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Lisää opintoihin kiinnittymisestä

• Jamelsken (2008) ja Tinton (2000): yhteisöllisyyden ja 

kiinnittymisen (korkeakouluopinnoissa) mahdollistavat: 

– tiedottaminen ja neuvonta: opiskelijaa kuulevasti, mutta selkeästi 

ja johdonmukaisesti, esitetyt rakenteet ja struktuuri

– tuki (esim. opiskelutaitoihin ja kriittiseen ajatteluun)

– osallisuus

– oppiminen

23.6.20209
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Opiskelutaidot, osaaminen ja odotukset opinnoille

• Aiemmilla oppimiskokemuksilla ja sosioekonomisella 

taustalla on todettu olevan merkittävä rooli siinä, 

millaisena oppijana opiskelija näkee itsensä opiskelija-

ja vertaisryhmissä/-yhteisöissä. 

• Miten aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä kertyneet ja 

kehittyneet opiskelutaidot, osaamisen sekä odotukset  

voi näkyvöittää opiskelijalle omien opintojen suunnittelun 

ja toteuttamisen pohjaksi?

• Myönteisen oppimis- ja opiskelijamielikuvan 

syntyminen heti opintojen alussa on tärkeää!

23.6.202010

(Rosenius ja Penttinen 

2019, UEF)Miten tämä 

tapahtuu?
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Voisiko orientaatiojakson 

”pakkopullaa” siirtää vaikka 

etukäteen luettavaksi 

verkkoon?

Mistä lisää aikaa opintoihin 

kiinnittymisen tukemiselle?



Alkuvaiheen uraohjauksen 
pakolliset palikat

HOKSIN eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
alkuvaiheen käynnistäminen: henkilökohtainen ohjauskeskustelu 
mahdollisimman pian opintojen aloittamisen jälkeen

Osaamisen tunnistaminen
Koulutuksen järjestäjä selvittää opiskelijan esittämien asiakirjojen 
ja muiden mahdollisten selvitysten perusteella opiskelijan 
osaamisen sekä muut lähtökohdat suhteessa taito- tai 
osaamisvaatimuksiin

Urasuunnitelma
Urasuunnittelun päätökset ja tavoitteet konkretisoituna käytännön 
toimenpiteiksi, osana HOKSIA. Huom! Urasuunnitelmaa päivitetään 
vaiheittain
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Mitä urasuunnitelmassa pitää olla?

1. Opiskelijan tavoite

– Esim. yrittäjyys, ammatillisen osaamisen 

syventäminen, jatko-opintoihin siirtyminen, 

tietty ammatti

– Vaikuttaa koulutuksen sisällön ja toteutuksen 

suunnitteluun ja yksilöllisiin valintoihin

2. Suunnitelma jatko-opintoihin

siirtymisestä

3. Suunnitelma työelämään siirtymisestä

4. Suunnitelma työuralla etenemiseksi

5. Opintojen keskeytyessä tai opiskelijan 

uudelleen ohjauksessa suunnitelma 

opintojen jatkamiseksi
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Mistä syntyy hyvä ja 

vaikuttava uraohjaus 

opintojen alussa?

23.6.202014

HOKS

OSTU

Ura-

suunni-

telma

Luottamuksellisen 

ohjaussuhteen luominen: 

aikaa, huomiota ja 

kunnioitusta. Opiskelija 

tulee kohdatuksi

Hyvät ohjauskeskustelut:

eri lähestymistavat & 

viitekehykset hallussa

Opiskelijalle työkaluja ja 

tukea urasuunnittelutaitojen 

kehittämiseen (esim. Opiskelu-

ja urasuunnitteluvalmiudet –

YTO) 

Opintoihin ja kouluyhteisöön 

kiinnittyminen: 

yhteisöllisyyden rakentaminen, 

toisiin opiskelijoihin 

tutustuminen, henkilöstön 

osoittama kiinnostus ym. 

Itsetuntemuksen ja 

minäpystyvyyden 

tukeminen: myönteinen 

opiskelijamielikuva itsestä 

heti alussa

Päätöksentekotaitojen

tukeminen 

Ammatti-identiteetin 

herättely: samastuminen 

ammatin normeihin ja 

etiikkaan

Osaamisidentiteetti: oman osaamisen 

ymmärtäminen, yhdisteleminen ja 

soveltaminen eri tilanteissa

Motivaation tukeminen

Selkeä rakenne ja 

suunnitelma opintoihin, 

siitä tiedottaminen 

opiskelijaa kuullen 

https://www.youtube.com/watch?v=o32PosQfsZo


HOKS-JUMPPAA 
VIIDEN PYSÄHDYKSEN TAKTIIKALLA

• Muodostetaan 4-5 henkilön ryhmät

• Tutustutaan oman ryhmän kanssa erilaisiin henkilökohtaistamisen tapoihin 

1. Ammatti-identiteetin ensi askeleilla, kiinnittyminen omaan alaan 
ja ryhmään: Harri Aaltonen (luokka 410)
2. MOTARI –opinnot: Anu Myyryläinen-Kontinen ja 
lähihoitajaopiskelijat (Mummonkammari)
3. Kansainvälisyys ja esimerkkinä Erasmus+ -vaihto. Perustiedot 
vaihtojen pelisäännöistä: Anne Jousala (työhuone 418)

4. Yrittäjyysopinnot: Marenki-mimmit NY (4. krs. aula)

5. Polutus työvoimakoulutuksessa. Idea, hyödyt, tukimuodot, esimerkkejä 
tekniikan aloilta: Pia Niuta (luokka 419)
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Mihin amiksessa tarvitaan uraohjausta?



Työelämä ja yhteiskunta muuttuvat!

23.6.2020 17

Tulevaisuuden ja 
työmarkkinoiden 
ennustaminen on 

vaikeutunut Päätös työstä ja 
ammatista tehtävä 
useita kertoja uran 

aikana (perusasteen 
suorittaneet vaihtavat 
muita useammin alaa)

Urapolut ovat 
muuttumassa 

epävakaisemmiksi
?

Sosiaaliset 
rakenteet ja 

perheen 
merkitys 

muuttuvat?

Koulutuksen ja 
ammatin yhteys 

epäselvempi

Nuorten asenteet 
työelämää 

kohtaan 
muutoksessa

Kyky tehdä 
valintoja entistä 

tärkeämpi: 
suunnanotot 
elämänuralle

Uudenlaiset työn 
teon tavat ja 

työsuhteet (esim. 
alustatalous)



Haluaisitko valita 
opintoja toisesta 

tutkinnosta?

Haluaisitko 
yrittäjäksi? 

Opiskelisitko 
yrittäjyyttä?

Mikä työpaikka olisi 
sinulle paras 

koulutus-
sopimusjaksolle?

Entä jos suorittaisit 
yhdistelmäopinnot 

(YO-tutkinto)?

Koko tutkinto vai 
osatutkinto?

Opintojen ja 
työnteon 

yhdistäminen? 
Opiskelisitko osa-

aikaisesti?

Saisiko kesätöistä 
opintoihin liittyvää 

osaamista?

Haluatko 
huippuosaajaksi? 

Entä 
kilpailutoiminta?

Lähtisitkö mukaan 
opiskelijatoimintaan 

(esim. tutor, 
opiskelijakunta)?

Tulisiko sinusta 
oppisopimus-

opiskelija?

Lähiopetus vai 
verkkokurssit?

Tarvitsetko tukea 
opiskeluun? Ehkä 
Pulssi-pajalla tai 

oppimisstudiossa?

Tekisitkö 
väyläopintoja 

amiksen
aikana?

Oletko 
kilpaurheilija? Entä 

urheilijoiden 
ammatillinen 

koulutus?

Kiinnostaako 
kansainvälisyys? 

Vaihtoon ulkomaille?

Menisitkö aluksi 
OPVA-opintoihin?

Sopisiko sinulle 
projekti-

oppiminen?

Valintoja riittää!

Mitä valinnaisia 
tutkinnon osia?

Minkä 
osaamisalan 

valitset?



Miksi amiksessa tarvitaan uraohjausta?

• Urasuunnitteluvalmiuksien vahvistaminen on tärkeää!
– Perustutkinto riittää harvalle koko työuran ajaksi: pystyttävä sukkuloimaan eri 

työsuhteiden ja koulutuksen välillä (siirtymät)

– Myös omassa koulutuksessa on paljon valinnan paikkoja → urasuunnittelu auttaa 
tekemään mielekkäitä valintoja

– Tutkinnon suorittaminen ei takaa työpaikkaa: mahdollisuudet paranevat, kun hankkii 
omiin tavoitteisiin ja vahvuuksiin sopivaa, työelämässä tarvittavaa osaamista

• Uraohjaus on lakisääteistä
– Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta – urasuunnitelma on osa 

HOKS:ia

– Laki ammatillisesta koulutuksesta 61 §: Opiskelijalla on oikeus saada eri 
oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai 
koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden 
saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja 
sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.

– Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –YTO + moni muu tutkinnon osa sisältä 
uraohjaukseen liittyviä sisältöjä

• Uraohjaus vaikuttaa rahoitukseen
– Jopa 10 % opiskelijakohtaisesta rahoituksesta tulee jatkossa jatko-opintoihin 

(korkeakoulu) sijoittumisesta ja työllistymisestä

23.6.202019
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Uraohjaus on kaikkien yhteinen tehtävä
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Opiskelija

Vastuu-

ohjaaja
Opinto-

ohjaaja

OpettajatTaitoval-

mentajat

/ ohjaajat 

Työpaikka

-ohjaajat

Mitä uraohjaus omalla 
kohdalla tarkoittaa, 
kenelle tai missä 
vaiheessa sitä 
tarjotaan?



Minkälaista osaamista uraohjauksessa 
vaaditaan? 

• Ohjausosaaminen ja vuorovaikutustaidot

• Työelämän tuntemus

• Verkostot

• Työnhaku

• Tulevaisuusohjaus

• Etiikka

• Uraohjauksen työkalut

• Urateoriat – millaisiin prosesseihin uraohjauksella 
vaikutetaan?

• Mitä muuta?
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HARJOITUS
Ohjaustyökalut tutuksi

✓ Pöytiin on jaettu 5 erilaista ohjaustyökalua/menetelmän 
kuvausta, joita voi hyödyntää opintoihin tutustumisessa

✓ Lukekaa saamanne ohjeet ja toimikaa niiden mukaisesti

✓ Aikaa tutustumiseen 10 min, sen jälkeen kommenttikierros: 
✓ Millaisia ajatuksia työkalusta heräsi?

✓ Miten sitä voisi käyttää omassa työssänne?
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Ohjaustyökalut tutuksi

✓ Luontoalan tutkinnon 
osien esitteet 
Luonto-
ohjaajakoulutukseen 
laadittuja, valinnaisia 
tutkinnon osia esitteleviä 
esitteitä, joissa on 
ammattitaitovaatimukset, 
keskeisiä sisältöjä ja ideoita 
siitä, miten näitä opitaan 
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MAASTOSSA RUOKAILEMINEN (15 OSP) 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: 

• suunnitella ja valmistella tapahtumapaikkoja maastoon 

• avustaa ohjelmapalveluiden maastoruokailussa 
• avustaa maastoruokailun valmisteluissa ja ruokien valmistuksessa 
• valmistaa pienille ryhmille perinteisiä maastoruokia ja koota erilaisista retkiruoista 

ateriakokonaisuuksia 
• mitata ja kirjata omavalvonnan mukaiset havainnot 
• seurata tuotteiden laatua ja raportoida siitä 

o hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet 
• ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 
• käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää 

työkykyä 
• edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

 

 

Miten voin oppia näitä asioita? 

- Kokeile rohkeasti. Raaka-aineita voi ostaa koulun rahoilla – kokoa porukka ja tehkää ruokaa vaikka 
koulun kodalla ja kesäkeittiössä (ruokaklubi) 

- Lue, tutki ja selvittele asioita (esim. keittokirjat, retkiruokablogit, FB-ryhmät, keskustelufoorumit) 
- Retkeile ja panosta siellä ruokiin. Testaa erilaisia ruokia ja ruoanvalmistusmenetelmiä 
- Etsi työssäoppimispaikka, jossa tehdään laadukkaita asiakasruokailuja maastossa tms. 
- Tarjoudu koululla keikoille ruokahommiin. Voit aloittaa aputyttönä/-poikana ja ottaa oppia 

kokeneemmista eräkokeista 
- Osallistu opetukseen, esim. retkiruokakurssi, hygieniapassi, kalanjalostus.. 
- Pidä oppimispäiväkirjaa – kirjaa ylös parhaat reseptit, valmistusajat, asiakaspalautteet, omat 

kokeilusi jne.  

Miten 

huolehdin 

hygieniasta ja 

omavalvon-

nasta? 

Miten ruokailusta 

tulee elämys? 

(tunnelma, tarjoilu, 

kattaus) 

Millaiset raaka-aineet 

ja ruokalajit 

soveltuvat retkille ja 

maastoruokailuihin? 

Millaisia määräyksiä, 

lakeja ja viranomaisia 

maastoruokailuihin 

liittyy? 

 Miten valitsen 

toimivan/sopivan 

ruokailupaikan? 

Miten maastoruokailut ja 

retkiruoka esivalmistellaan 

ja valmistetaan? (erilaiset 

menetelmät) 

Kuinka huolehdin 

asiakkaiden turvallisuudesta 

ja omasta 

työturvallisuudestani? 



Ohjaustyökalut 
tutuksi

✓ Autoalan pelilauta
Autoalan perustutkinto kuvattuna ”pelilaudan” 
muodossa. Opiskelija valitsee pelilaudan ohjeiden 
avulla itselleen sopivat tutkinnon osat
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PAKOLLINEN AMMATILLINEN 

TUTKINNON OSA 1  (45 osp): 

 

LÄHTÖ 

AMMATILLINEN VALINNAINEN 

TUTKINNON OSA 1: 

 

 

Tarvitset ensin 

90 osp 

pakollisia 

ammatillisia 

tutkinnon osia! 

Valitse myös 55 osp verran 

valinnaisia ammatillisia 

tutkinnon osia. Ne voivat 

olla eri laajuisia. Mitkä 

kiinnostavat sinua tai ovat 

hyödyllisiä tulevassa 

työssäsi? 

Kun sinulla on 

yhteensä 145 osp 

ammatillisia 

tutkinnon osia 

kasassa, voit 

valita yhteiset 

tutkinnon osat! 

PAKOLLISET YHTEISET TUTKINNON OSAT 26 OSP:  

- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 

osp 

- Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 6 osp 

- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 

osp 

  

VALINNAISET YHTEISET TUTKINNON OSAT (YHT. 9 OSP):  

 

 

 

 

 

  MAALI 

Nämä ovat 

samoja kaikille 

ammatillista 

perustutkintoa 

opiskeleville  

Valitse 9 osp 

sinua 

kiinnostavia 

valinnaisia! 

PAKOLLINEN AMMATILLINEN 

TUTKINNON OSA 2 (45 osp): 

 

AMMATILLINEN VALINNAINEN 

TUTKINNON OSA 2: 

 

 

AMMATILLINEN VALINNAINEN 

TUTKINNON OSA 3: 

 

 

AMMATILLINEN VALINNAINEN 

TUTKINNON OSA 4: 

 

 

Hyvä! Pakolliset 

90 osp kasassa! 

Tarvitset 2-4 ammatillista 

valinnaista tutkinnon 

osaa, koosta riippuen 

Osan ammatillisista 

valinnaisista voit 

korvata esim. lukio-

opinnoilla tai 

aiemmilla amis-

tutkinnon osilla 

AUTOALAN PERUSTUTKINNON 

OPISKELUSUUNNITELMA 

- Valitse ammatilliset tutkinnon osat (pakolliset + 

valinnaiset) 

- Valitse valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (YTO) 

- Kirjoita valintasi ruutuihin 

- Apunasi ovat luettelot vaihtoehdoista 

- Tarvitset yhteensä 180 osaamispistettä (osp): 

145 osp ammatillisia ja 35 osp yhteisiä tutkinnon 

osia 



Ohjaustyökalut 
tutuiksi

✓ Visualisoidut opsit
Salpauksessa Mestari –hankkeessa tehtyjä visuaalisia 
kuvauksia tiettyjen tutkintojen/osaamisalojen 
sisällöistä
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Ohjaustyökalut 
tutuiksi

✓ Opintomarkkinat

Yksi tapa esitellä tutkintoon kuuluvia 
(pakollisia ja valinnaisia) tutkinnon osia on 
ns. opintomarkkinat. 

Opettajat tai opiskelijat valmistelevat 
tutkinnon osasta/opinnosta 
esittelypisteen tai rastin, jossa kerrotaan 
valintatilanteessa oleville opiskelijoille 
opinnon sisällöstä, toteutuksesta ja 
hyödyistä 

Voi järjestää myös ”maistiaisia”, esim. 
pieniä työpajoja tai kokonaisia päiviä, 
joissa kokeillaan tutkinnon osaan liittyviä 
töitä
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Ohjaustyökalut 
tutuiksi

✓ Osaamisen nelikenttä
Uuteen tutkintoon tai tutkinnon osaan tutustutaan 
sijoittamalla sen sisältöjä osaamisen nelikenttään. Auttaa 
esim. suunnittelemaan osaamisen hankkimista (HOKS)
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Yhteenvetoa
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Uraohjauksen jäsentämisen malli
(NOPSA-hanke, 2019)
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Opintojen alkuvaiheen uraohjaus, 
ensimmäiset toimenpiteet

Uraohjaus 
opintojen 

alussa

Perehdyttäminen 
oman alan 
tutkinnon 

perusteisiin ja 
osaamisaloihin

HOKS:
lähtötilanteen 

kartoitus ja 
opiskelu-

valmiuksien 
selvittäminen

HOKS:
aiemmin 
hankitun 

osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Tavoitteiden tarkentaminen 
kohti tulevaisuutta 

työllistymiseen ja/tai jatko-
opintoihin liittyen



Opiskelijan urataitojen 

vahvistamisessa keskeisiä asioita 

ovat

• opiskelijan itsetuntemuksen ja minäpystyvyyden
vahvistaminen 

• ammatti-identiteetin vahvistaminen 

• opiskelijan osallisuuden vahvistaminen 

• rohkaiseminen ennakkoluulottomiin uravalintoihin 

• Lisäksi on tärkeää tukea opiskelijaa omien vaihtoehtojen 
tuntemuksessa sekä suunnittelu- ja päätöksentekotaitojen 
kehittämisessä
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Ohjauksen tarve

”Mitä enemmän valintatilanteita sekä itsenäisen 
toiminnan vaatimusta, sen enemmän tarvitaan 
ohjausta?”

Sanna Vehviläinen, 2016
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Kannustava ilmapiiri, minäpystyvyys ja lähitavoitteet

• ”Koulutuksen alkuvaiheessa tulisi erityisesti panostaa 
oppijoiden relevanttien lähitavoitteiden asettamiseen. 
Näiden avulla tuetaan varsinkin niitä oppijoita, jotka epäilevät 
menestymistään ja asettavat odotuksensa alemmalle tasolle 
kuin heidän todellinen osaamisensa edellyttäisi. 
Lähitavoitteiden asteittainen saavuttaminen ylläpitää oppijan 
pystyvyyden tunnetta sekä valaa uskoa saattaa opinpolku 
päätökseen.”

Anne Partanen, 2012
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Lopuksi
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• Tärkein asia, jonka viet omaan työhösi?
• Muuttuiko käsityksesi alkuvaiheen uraohjauksesta? 

Miten?



Lähteet:

• The European Lifelong Guidance Policy Network, (2012). Lifelong Guidance Policy Development: Glossary. ELGPN Tools No. 2. 
Noudettu5.11.2019 osoitteesta http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no.-2-llg-
glossary/

• Opetushallitus, (2017). Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Henkilökohtaistaminen, osaamisen 
osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. PP-esitys, Tampere 14.-15.11.2017. 
Noudettu 25.4.2019 osoitteesta http://www.oph.fi/download/187867_Kokkonen_HOKS.pdf

• Partanen, A., (2012). Koulutuksellinen minäpystyvyys ohjauksen lähtökohtana. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti 10.01.2012. 
Jamk.fi. Noudettu 7.11.2019 osoitteesta https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2012/01/10/koulutuksellinen-minapystyvyys-
ohjauksen-lahtokohtana/

• Penttinen, L. ja Rosenius, P. (2018): FYE First Year Experience – Hyvä ensimmäinen opiskeluvuosi. Kirjallisuuskatsaus. OHO! –
kärkihanke, University of Eastern Finland. 

• Penttinen, L., (2019). SometaDuuniin Zoom - Työelämän murros ja uraohjaus 24.4.2019. Videoluento. Noudettu 6.11.2019 
osoitteesta 
https://www.youtube.com/watch?v=kOA8P0Q4G_I&fbclid=IwAR2KVRgyPFgJfWwJve75XxCJHvmOOWXvGPvA7zx6fxnmclR8
ObHSSX07b1A

• Uraohjausmallista uraohjauksen osaamismerkkiin. HAMK. Noudettu 6.11.2019 osoitteesta 
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uraohjausmallista-uraohjauksen-osaamismerkkiin/

• Vehviläinen, S., (2017). Yhteistyössä kohti toimijuutta - hyvän ohjaustoiminnan elementit. Noudettu 5.11.2019 osoitteesta 
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2017/03/ohjausluento-luovi-3_2017_vehvilainen.pdf

• Vehviläinen, S. (2016). Onko ohjausalan kehityksellä muita muuttajia kuin työelämän muutos? 30.11.2016 UEF/Ohjauksen 
koulutus. Noudettu 6.11.2019 osoitteestahttps://docplayer.fi/42524674-Onko-ohjausalan-kehityksella-muita-muuttajia-kuin-
tyoelaman-muutos.html

23.6.2020Etunimi Sukunimi36

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no.-2-llg-glossary/
http://www.oph.fi/download/187867_Kokkonen_HOKS.pdf
https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2012/01/10/koulutuksellinen-minapystyvyys-ohjauksen-lahtokohtana/
https://www.youtube.com/watch?v=kOA8P0Q4G_I&fbclid=IwAR2KVRgyPFgJfWwJve75XxCJHvmOOWXvGPvA7zx6fxnmclR8ObHSSX07b1A
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uraohjausmallista-uraohjauksen-osaamismerkkiin/
https://luovi.fi/wp-content/uploads/2017/03/ohjausluento-luovi-3_2017_vehvilainen.pdf
https://docplayer.fi/42524674-Onko-ohjausalan-kehityksella-muita-muuttajia-kuin-tyoelaman-muutos.html

