
URAKETTU –valmennus

Uraohjauksen parhaat työkalut

23.6.2020

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta



HARJOITUS: 

Ominaisuusmarkkinat (OSA 1)

• Sinulle on jaettu 5 ominaisuutta

• Tutustu ominaisuuksiin

• Yritä vaihtaa sinulle sinun mielestäsi sopimattomia 

ominaisuuksia -> pyri saamaan itsellesi viisi sopivaa 

ominaisuutta

• Jos koulutuksessa olevilta ei löydy sopivia, voit käydä 

sivupöydällä vaihtamassa

• Kun olet löytänyt viisi mieleistä ominaisuutta, mene 

paikallesi istumaan

Lähde: OSATA -hanke

23.6.2020
Hanna Salminen

2



HARJOITUS: 

Ominaisuusmarkkinat (OSA 2)

• Esittele itsesi kertomalla yksi 

ominaisuutesi ja perustele, miksi valitsit 

sen. Voit myös kertoa, mistä 

ominaisuudesta luovuit.

Lähde: OSATA -hanke
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Päivän agenda

1. Kahvia tarjolla koko työskentelyn ajan 

2. Aloitus: Ominaisuusmarkkinat (erillinen ohjeistus)

3. URAKETTU –valmennusten esittely, ESR Henkilö –

aloituslomakkeet (+ lopetuslomakkeen täyttö)

4. Hieman teoriaa uraohjauksesta, urasuunnittelusta ja 

osaamisidentiteetistä 

5. Harjoitteita urasuunnittelun tueksi 

6. Tulevaisuusohjaus (+ harjoitteita)

7. Vahvuuksien tunnistamisen tukeminen

8. Työelämätaitojen tukeminen

9. Yhteenveto ja lopetus klo 16
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Urakettu–valmennukset tueksi 
uraohjaukseen
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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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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Mitä uraohjaus on? 

– Uraohjaus tukee työtulevaisuuden suunnittelua ja uraan liittyvää 
päätöksentekoa 

– Uraohjaus sisältää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä ja 
tekniikoita, joilla pyritään edistämään ohjattavan 
urahallintataitoja

(Lähde: Penttinen, L., 2019.)
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Näihin tutustumme 

tänään!



Urasuunnittelu

= suunnitelmallista toimintaa omaan ammattiin ja 

elämänuraan liittyen
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Urasuunnittelun vaiheet

1. Itsensä tunteminen

2. Tarjonnan tutkiminen

3. Vaihtoehtojen vertailu ja 

päätösten tekeminen

4. Konkreettiset toimenpiteet 

suunnitelman 

toteuttamiseksi
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Urasuunnittelun 

vaiheet

1. Itsensä tunteminen

2. Tarjonnan tutkiminen

3. Vaihtoehtojen vertailu ja 

päätösten tekeminen

4. Konkreettiset toimenpiteet 

suunnitelman 

toteuttamiseksi
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1. Keskustelut, ohjaustyökalut

2. Tiedonlähteet, tiedon haku ja 

jäsentely

3. Apu vertailussa, 

päätöksentekotaitojen tukeminen

4. Etenemissuunnitelma, 

osatavoitteiden muotoilu, mistä saa 

tukea, tarkistuspisteiden sopiminen, 

aikataulutus jne.

Miten voin 

tukea/auttaa?



Työelämä ja yhteiskunta muuttuvat
- urasuunnittelun merkitys kasvaa!
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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)



Urasuunnittelu on tulevaisuuden kansalaistaito

• Urasuunnittelu on ihan arkista puuhaa: 

– omiin mahdollisuuksiin ja voimavaroihin tutustumista

– tulevaisuuden pohtimista

– välitavoitteiden asettamista

– järkevien valintojen tekemistä 

• Urasuunnittelu auttaa varautumaan omalla työuralla 

vastaan tuleviin siirtymiin ja valintatilanteisiin -

esimerkiksi työpaikan etsimiseen, uralla etenemiseen tai 

opiskelemaan lähtemiseen
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Salpauksessa urasuunnitelma tehdään Wilmaan 

(Henkilökohtaistaminen –lomake)
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Urasuunnitelma on lakisääteinen! 

(Valtioneuvoston asetus ammatillisesta 

koulutuksesta 673/2017, 9 §



Millainen on hyvä urasuunnitelma?

• Perustana itsetuntemus: omat vahvuudet, kyvyt, 

osaaminen, kiinnostuksen kohteet, taipumukset, 

mahdolliset rajoitteet

• Tavoitteet määritelty niin selkeästi kuin mahdollista (jotta 

ohjaavat tekemistä)

• Valintojen perusteeksi etsitty tietoa, esim. millaisia 

uramahdollisuuksia alalla on, mikä on työllisyystilanne, 

millaiset pääsyvaatimukset jatko-opintoihin on

• Sisältää toimintasuunnitelman: mitä konkreettista pitää 

tehdä/tapahtua, että pääsen lähemmäs tavoitteitani

• Purettu sopivan kokoisiin askeliin ja aikataulutettu

• Sisältää vaihtoehtoja ja saa muuttua
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Ammattiliitto Pro:n urasuunnitelmapohja

• Esimerkki siitä, mitä amisopiskelijan urasuunnitelma voi 

sisältää

• Liittyy Työelämän ajokortti –verkko-

opetuskokonaisuuteen, jossa tietoa ja apua 

urasuunnitelman eri kohtien täyttämiseen

• Tästä mallista puuttuu 

– Jatko-opinnot

– Yrittäjyys

– Nykyisten opintojen suunnittelu 

Lähde: Ammattiliitto Pro (2020): Työelämän ajokortti –opintokokonaisuus
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Keskusteltavaa: 

• Miten omalla työpaikallasi tehdään opiskelijoille 

urasuunnitelmat?

• Ajoitus, työnjako, laajuus, päivitykset?
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Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen / 

taitobingo

• Tehtävän tavoitteena on saada osallistuja tunnistamaan 

omia osaamisiaan ja vahvuusalueitaan, ja toisaalta 

näkemään mitä taitoja hänen kannattaisi kehittää.

• Taitobingo tuo esille erilasia yleistaitoja, joita tarvitaan 

monissa eri työtehtävissä ja ammateissa ja joita on 

mahdollista hankkia myös muualta kuin oppilaitoksista.

• Taitobingo versioita on kolme erilaista

• Pohdi paperille 3-5 taitoa ja/tai osaamistasi (tehdään 

versio 2)

• Pohdi 1 taito tai osaaminen, jonka haluaisit tai tarvitsisit
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Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen 

/ taitobingo

• Nyt luettelemme teille taitoja ja ominaisuuksia 

sattumanvaraisesti ja te merkitsette 

lomakkeeseen huudetun taidon mikäli teillä 

itsellänne on se. Ensimmäinen, joka saa neljä 

peräkkäistä taitoa tai osaamista pystyyn, 

vaakaan tai viistosti, voi huutaa ”BINGO”!

Lähde: OSATA -hanke

https://osata.fi/materiaalit/sampo-osaaminen/
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https://osata.fi/materiaalit/sampo-osaaminen/


Voiko urasuunnittelua 

opettaa/tukea?
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Millaisia taitoja urasuunnittelussa tarvitaan?

• Kyky etsiä, kerätä, analysoida, yhdistellä ja organisoida 

esim. työhön ja jatko-opintoihin liittyvää tietoa

• Kyky tehdä ja toteuttaa valintoja, päätöksiä ja 

muutoksia

• Itsetuntemus: omat vahvuudet, rajoitteet, tavoitteet, 

taipumukset, kiinnostuksen kohteet, osaaminen

• Toimijuus: tahto ja valmius toimia aktiivisesti uraan 

liittyvissä tilanteissa 

• Kyky suunnitella ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan
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Uraohjaus on myös toimijuuden tukemista
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Toimijuuden osa-alueita:

Toimijuuden tukeminen nousee keskiöön, 

kun elämä kuljettaa opinnoista töihin, 

kursseille, vapaaehtoistyöhön, projekteihin, 

kuntoutukseen tai vaikkapa alanvaihtoon.

Osata Kyetä Haluta Täytyä Voida Tuntea

Opiskelijan 

pysyvät 

osaamiset, 

varsinkin 

tiedot ja 

taidot

Opiskelijan 

fyysiset ja 

psyykkiset 

kyvyt

Tahtominen, 

motivoitu-

minen, 

motivaatio,

päämäärät 

ja tavoitteet

Fyysiset ja 

sosiaaliset 

rajoitukset, 

asiat, joita 

täytyy tehdä 

tai jättää 

tekemättä

Opiskelijan 

tilanne ja 

siinä 

ilmenevien 

rakenteiden 

mahdolli-

suudet

Opiskelija 

arvioi, 

arvottaa, 

kokee ja 

liittää 

tunteitaan

kohtaamiinsa 

tilanteisiin ja 

asioihin



Osaamisen mind map tuo osaamisidentiteetin

esiin! 
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On tärkeää pystyä 

näkemään oma 

osaaminen 

nykyistä ammattia 

tai koulutusta 

laajemmin.

Tätä käsitystä 

omista 

vahvuuksista, 

valmiuksista ja 

taidoista kutsutaan 

osaamis-

identiteetiksi



Mikä on osaamisen mind map?

• Ohjaustyökalu, jolla saadaan esiin myös muu kuin nyt 

opiskeltavaan ammattiin liittyvä osaaminen

• Keskelle opiskelijan nimi, haaroihin erilaisia, hänen elämäänsä 

liittyviä asioita, esim. 

– Harrastukset (voivat olla omina haaroinaan)

– Perhe ja muut sosiaaliset suhteet

– Työkokemus

– Aiemmat opinnot

– Vapaaehtoistyö

– Vapaa-ajan viettotavat

– Esim. matkailu

• Mitä taitoja olet oppinut näistä, millaista osaamista tai 

ominaisuuksia niissä pärjääminen on edellyttänyt?

• Auttaa sanoittamaan omia vahvuuksiaan, taitojaan ja kokemustaan
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Osaamisen mind map harrastuksista
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CIP –malli = kognitiivinen informaation 
prosessointiteoria

Omaa 
päätöksentekoa
koskeva ajattelu
(Metakognitiot)

Omien päätöksenteko-
tapojen tunteminen

(Päätöksentekotaidot)

Tieto             Tieto
itsestäni           omista

vaihtoehdoista
(Itsetuntemus)    (Vaihtoehtojen 

tunteminen)

The Five Stages of the CASVE 
(Communication, Analysis, Synthesis, 
Valuing, Execution)
Cycle of Information Processing Skills 
Use in Career Decision-Making

Peterson, Sampson & Reardon 1991

Toteutuskyvyn alue

Päätöksenteon alue

Tiedon alue



CASVE –kehä eli päätöksenteon viisi vaihetta

Tietoisuus 
valintatilanteesta

Tilanteen analyysi

Synteesi eri 
ratkaisu-

vaihtoehdoista

Vaihtoehtojen 
priorisointi ja 
vaihtoehdon 

valinta

Ratkaisun toimeenpano

The Five Stages of the CASVE 
(Communication, Analysis, Synthesis, 
Valuing, Execution)
Cycle of Information Processing Skills 
Use in Career Decision-Making

Peterson, Sampson & Reardon 1991

Ulkoiset tai sisäiset merkit 
ongelmista/ 

muutostarpeesta



Esimerkki päätöksenteon kehästä

Pitää päättää, 
jatkanko tällä 

alalla

Otan selvää 
tilanteestani ja 

listaan tärkeät asiat 

Muotoilen kolme 
vaihtoehtoa, joita 

minulla tässä 
tilanteessa on

Vertailen 
vaihtoehtoja eri 

tekijöiden suhteen 
ja päätän, mitä 
haluan tehdä

Alan toteuttamaan 
valitsemaani 

vaihtoehtoa, esim. laitan 
hakemuksen uudelle 

alalle 

The Five Stages of the CASVE 
(Communication, Analysis, Synthesis, 
Valuing, Execution)
Cycle of Information Processing Skills 
Use in Career Decision-Making

Peterson, Sampson & Reardon 1991

En viihdy työpaikalla 
oppimisessa – työ ei 
tunnukaan sopivan 
minulle



Oppimissopimus

• Työkalu oman oppimisen tueksi – eräänlainen 

urasuunnitelma

• Auttaa pysähtymään reflektoimaan omaa historiaa, 

nykyhetkeä ja tulevaisuutta

• Auttaa jäsentämään omia ajatuksia, tavoitteita ja 

hahmottelemaan suunnitelmaa tavoitteisiin pääsemiseksi

• Jaettaessa kaverin (koulu/työ/tiimi) kanssa, oma 

oppiminen tehostuu ja nopeutuu, kun kaverit tietävät mitä 

haluat oppia

• Voidaan täyttää tunneilla 

• Omanopen keskusteluihin hyvä apuväline
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HARJOITUS: 

Oppimissopimus uraohjaajan työstä

• Pöytiin on jaettu oppimissopimuksen kysymykset

• Pohdi hetki, miten vastaisit näihin kysymyksiin, jos 

ajattelet itseäsi uraohjaajana

• Käy kirjoittamassa seinille laitetuille fläppipapereille, mitä 

vastaisit kuhunkin kysymykseen

– Muista: näkökulmana on uraohjaajana toimiminen
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Tulevaisuusohjaus

• Työ muuttuu - mitä sitten? Välineitä muutoksen 

käsittelyyn
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Tulevaisuusäänestys

• Sinulla on kädessäsi kolme korttia, punainen, keltainen 

ja vihreä

– Jos olet väittämän kanssa samaa mieltä -> näytä vihreää korttia

– Jos olet väittämän kanssa eri mieltä -> näytä punaista korttia

– Jos et osaa sanoa-> näytä keltaista korttia

• Väittämät on koottu Osata-hankkeen materiaaleista

– Tulevaisuusäänestys

– Tulevaisuuden ammatti-minä (tulevaisuuden työelämään liittyviä 

väittämiä
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Väite 1: Tulevaisuudessa.. 

• Useampia tehtäviä voi hoitaa etätyönä, vaikka kotoa 

käsin (esimerkiksi ohjata laitteita tai työprosesseja 

omalta tietokoneelta).
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Väite 2: Tulevaisuudessa.. 

• Erilaisista oppimisympäristöstä (kuten harrastuksista ja 

vapaaehtoistyöstä) hankitulla osaamisella ja 

kokemuksella on työnantajille ja asiakkaille enemmän 

merkitystä kuin suoritetulla tutkinnolla.
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Väite 3: Tulevaisuudessa.. 

• Suomesta on tullut ilmastonmuutoksen myötä suosittu 

matkailumaa, koska muualla on liian kuumaa kesäisin.
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Väite 4: Tulevaisuudessa.. 

• Yksityisautoja on huomattavasti vähemmän ja 

yhteiskäyttöautot ja joukkoliikenne ovat pääasialliset 

tavat liikkua paikasta toiseen.
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Väite 5: Tulevaisuudessa.. 

• Ihmisellä voi olla useita erilaisia työpaikkoja ja tehtäviä. 

Toimeentulo muodostuu usein useasta eri lähteestä 

kuten palkkatyöstä, yrittäjyydestä ja järjestötoiminnasta.
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Väite 6: Tulevaisuudessa.. 

• Työelämässä vaaditaan eri kielten osaamista kuin 

nykyään. Kiinan ja portugalin osaajat ovat haluttuja 

työmarkkinoilla.
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Väite 7: Tulevaisuudessa.. 

• 3D-tulostus ja älykkäät materiaalit, esimerkiksi erilaiset 

sensorit vaatteissa, ovat arkipäivää.
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Väite 8: Tulevaisuudessa.. 

• Tärkeimmät työelämässä tarvittavat taidot ovat 

yhteistyökyky, itsensä johtaminen, ongelmanratkaisu ja 

tunnetaidot.
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Väite 9: Tulevaisuudessa.. 

• Osa lääkäreistä ja hoitajista on robotteja.
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Väite 10: Tulevaisuudessa.. 

• Työn robotisaatioja digitalisoituminen vähentävät 

tuotantoon liittyviä liittyviä työtehtäviä ja lisäävät työtä 

palvelualoilla, työnjohdossa ja asiantuntijatehtävissä.
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Tärkeimmät työelämätaidot (World Economic Forum)

VUONNA 2020

1. Kompleksinen 

ongelmanratkaisu

2. Kriittinen ajattelu

3. Luovuus

4. Ihmisten johtaminen

5. Yhteistyötaidot

6. Tunneäly

7. Harkinta ja 

päätöksentekokyky

8. Palveluajattelu

9. Neuvottelutaidot

10.Kognitiivinen joustavuus

VUONNA 2015

1. Kompleksinen 

ongelmanratkaisu

2. Yhteistyötaidot

3. Ihmisten johtaminen

4. Kriittinen ajattelu

5. Neuvottelutaidot

6. Laadunvalvonta

7. Palveluajattelu

8. Harkinta ja 

päätöksentekokyky

9. Aktiivinen kuuntelu

10.Luovuus
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Työelämätaitokortit

• Tutustukaa työelämätaitokortteihin

• Pohtikaa, millaisia taitoja työelämässä tarvitaan 

tulevaisuudessa

• Valitkaa korteista 1-2 työelämätaitoa, joita erityisesti olisi 

tärkeää kehittää opiskelijoista

• Ideoikaa, miten tätä voisi tukea/kehittää opiskelijoiden ja 

työelämän kanssa

– Lähde: WorkSmart -hanke
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Lopuksi
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• Tästä päivästä otan mukaan opettajuuteeni/
ohjaajuuteeni…

• Tänään minua ilahdutti…
• Tänään minua harmitti…
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