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1. Johdanto 
Siinä hän on: ammatillisen koulutuksen opiskelija. Todennäköisemmin jo toista alaa 

kokeillut kuin suoraan peruskoulusta tullut. Yhä useammin ensimmäinen kieli muu kuin 

suomi. Yhä useampia vaihtoehtoja valittavanaan. Kenties jo paljon osaamista hallussa? 

Lukemattomia kysymyksiä mielessään.  

On ollut aikoja, jolloin uraohjaukseksi riitti apu itselle sopivan alan valitsemisessa. Sitten 

piti vain hankkia sen alan koulutus ja hakeutua töihin. Hyvällä tuurilla töitä saattoi riit-

tää saman työnantajan palveluksessa, vaikka eläkkeelle asti. Uraa ei tarvinnut sen kum-

memmin suunnitella – oman työn hoitaminen riitti. 

Tietyssä ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen kouluttaminen ei enää riitä opiskeli-

joiden valmistelemiseksi tulevaisuuden työelämään. Muutos on työelämässä ja yhteiskun-

nassa nopeaa, kilpailu työpaikoista kovaa ja riski pudota kelkasta todellinen. Tarvi taan 

hyviä työelämä- ja urasuunnittelutaitoja. Taitavimmankin työntekijän työ voi kadota alta 

esimerkiksi taloussuhdanteiden mullistuksissa tai automaation edetessä. Keväällä 2020 

alkanut koronakriisi oli hyvä osoitus tästä.  

Murroksissa ja siirtymissä pärjäävät ne, jotka osaavat hyödyntää osaamistaan joustavas-

ti eri laisissa tehtävissä, ovat rakentaneet itselleen hyvät verkostot, osaavat kertoa, mitä 

hyötyä heistä on työnantajille, kehittävät jatkuvasti osaamistaan ja punovat vakaassakin 

tilanteessa suunnitelmia muutosten varalle. Tulevaisuuden työelämässä pärjäävät eivät 

jää odottamaan, mitä heille tapahtuu, vaan tavoittelevat aktiivisesti haluamiaan asioita. 

He rakentavat itselleen hyvää tulevaisuutta. Tätä hyvän tulevaisuuden rakentamis ta tue-

taan uraohjauksella.  
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2. Mitä uraohjaus on? 
Uraohjauksen määritelmiä  

Mitä uraohjaus oikeastaan on? Sen rajaaminen on vaikeaa. Oikeastaan uraohjauksek-

si voidaan ajatella kaikki ohjaus, joka tukee opiskelijaa hänen elämäänsä, opiskelu-

aan ja uraansa koskevissa valinnoissa. Työnhakutaitojen harjoittelu on helppo mieltää 

uraohjaukseksi. Yhtä lailla sitä voi kuitenkin olla keskustelu terveydenhoitajan kanssa 

jaksamisesta tietyissä työteh tävissä. Perinteinen opintojen ohjauskin voidaan nähdä 

uraohjauksena, kun valinnoissa huomioidaan niiden vaikutukset tulevaan työuraan.  

“Uraohjaus on tavoitteellinen prosessi, jossa yksilön urasuunnittelutaidot kehittyvät. Hän vah-
vistaa itsetuntemustaan, oppii keräämään ja käsittelemään tietoa koulutus- ja uramahdolli-
suuksistaan sekä tekemään niihin liittyviä ratkaisuja erilaisissa muuttuvissa elämäntilan-
teissa. Uraohjauksessa vahvistetaan yksilön toimijuutta ja tuetaan häntä suunnittelemaan ja 

rakentamaan omaa tulevaisuuttaan.”   

(Hänninen, Kauppila, Leppänen, Mäkinen, & Pasanen(2019) (Alkuperäisen tekstin sana 

”nuori” on korvattu sanalla ”yksilö”) 

Urasuunnittelun tähtäin on tulevaisuudessa. Uraohjauksen yhtenä tarkoituksena onkin 

auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten tämän hetken valinnat vaikuttavat hänen tu-

levaisuuteensa. Hyvä uraohjaus rakentaa opiskelijalle valmiuksia selviytyä erilaisis-

sa siirtymissä, joita hän elämänurallaan varmasti kohtaa: koulutuksesta työelämään, 

työelämästä esim. perhevapaille tai jatkokoulutukseen, työttömyysjakson jälkeen takai-

sin työelämään jne. Valmius jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen on edellytys 

näistä siirtymistä selviytymiselle. Hyvä uraohjaus kantaa pidemmälle kuin tämänhet-

kistä koulutusta koskevien valintojen tekemiseen. Urasuunnittelutaitojen oppiminen tu-

kee opiskelijaa koko elämänuran ajan.  
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Uraohjaus ammatillisessa koulutuksessa  

Ammatillisen koulutuksen perustehtävä on tuottaa osaavaa työvoimaa työelämään. 

Työelämä ei kuitenkaan enää ole entisensä: ammatit ja työtehtävät ovat kiihtyvässä muu-

toksessa, eikä ole helppoa ennustaa, millaista osaamista työpaikoilla muutaman vuoden 

kuluttua tarvitaan. Harva selviytyy koko työuraansa yhdellä pohjakoulutuksella, joten 

uudelleen kouluttautumisesta ja jatkuvasta oppimisesta on tullut välttämätöntä.  

Myös ammatillinen koulutus on muuttunut yhteiskunnan ja työelämän mukana. Jokaisen 

opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan. Samaa tutkintoa suorittavat opiskelijat saatta-

vat hankkia hyvin erilaista osaamista, edetä eri aikatauluissa ja oppia eri tavoin.  

Ammatillinen koulutus myös palvelee tavoitteiltaan ja valmiuksiltaan yhä moninaisem-

paa opiskelijajoukkoa. Samaan aikaan voi olla opiskelemassa sekä suoraan peruskoulun 

penkiltä tulleita, ylioppilastutkinnon suorittaneita, ammatin vaihtajia, että vaikkapa 

korkeakoulutettuja opiskelijoita. Tarkoituksena on, että ammatillinen koulutus auttaa 

jokaista näistä opiskelijoista pääsemään itselleen sopivan uran alkuun tai tarvittaessa 

uusille poluille. Uraohjaus on siis nyt tärkeämpää kuin koskaan.  
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HOKS ja urasuunnitelma ovat lakisääteisiä 

Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö (Laki ammatillisesta koulutukses-

ta 531/2017 ja Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017) luo puitteet 

myös uraohjaukselle. Laissa edellytetään, että jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilö-

kohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Asetuksessa täsmennetään, että 

HOKS:iin sisältyy myös opiskelijalle laadittava urasuunnitelma. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa kerrotaan, että urasuunnitelman tulee sisältää:  

• Opiskelijan tavoite  

• Suunnitelma jatko-opintoihin siirtymisestä  

• Suunnitelma työelämään siirtymisestä  

• Suunnitelma työuralla etenemiseksi  

• Opintojen keskeytyessä tai opiskelijan uudelleen ohjauksessa suunnitelma opintojen 

jatkamiseksi 

Yhteiset tutkinnon osat urasuunnittelussa 

Uraohjaus näkyy ammatillisessa koulutuksessa myös yhteisien tutkinnon osien tutkin-

non perusteissa. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen -tutkinnon osaan 

sisältyy mm. opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sekä työelämässä toimiminen, jois-

sa molemmissa on urasuunnittelun ydinsisältöjä. Monessa oppilaitoksessa opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiudet -opinto onkin tärkeä osa uraohjausta. Viestintä- ja vuorovaiku-

tusosaamisen yhteydessä harjoitellaan usein myös esim. työnhaun asiakirjojen laatimis-

ta tai työhaastattelussa toimimista. Yhteiset tutkinnon osat ovat myös erittäin tärkeitä 

jatko- opintoihin hakeutuville, jotka tarvitsevat niissä akateemisia valmiuksia.  

Enemmän rahoitusta onnistuneella uraohjauksella 

Hyvä uraohjaus on tärkeää myös rahoituksen kannalta. Tulevaisuudessa 10 % ammatillisen 

koulutuksen rahoituksesta määräytyy vaikuttavuusrahoituksena sen perusteella, miten 

hyvin opiskelijat sijoittuvat jatko-opintoihin (ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot) 

ja työelämään. Lisäksi 5 % tulee opiskelijapalautteen perusteella (opiskelijapalaute). Tois-

taiseksi vaikuttavuusrahoitus on jäädytetty yhteensä 10 %:iin.  

Onnistunut uraohjaus voi myös tekee opiskelusta mielekkäämpää ja auttaa opiskelijaa 

tekemään järkeviä valintoja opinnoissaan. Ehkäpä se voi parantaa opintojen läpäisyä ja 

siten vaikuttaa suoritusrahoitukseen? 
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Kenen tehtävä uraohjaus on? 

Uraohjaus on parhaimmillaan verkostomaista yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki oppi-

laitoksessa, työelämässä ja oppilaitoksen ulkopuolella opiskelijoita tukevat ja ohjaavat 

henkilöt.  

Ammatilliset oppilaitokset ovat aiemmin keskittyneet lähinnä läsnäolevien opiskeli-

joidensa ohjaamiseen. Monet koulutuksen järjestäjät ovat kuitenkin huomanneet, että 

hakijoillekin kannattaa rakentaa oikea-aikaisia ja helposti saavutettavia uraohjauspal-

veluita (esim. erilaiset ohjausvastaanotot ja chat). Hyvä ohjaus hakuvaiheessa vähentää 

mm. turhia keskeytyksiä, jos ala tai koulutusmuoto osoittautuukin itselle vääräksi. Oppi-

velvollisuusiän noston myötä ammatillisille oppilaitoksille voi syntyä vastuu myös jo 

valmistuneiden tai koulutuksen keskeyttäneiden jälkiohjauksesta.  

Koulutukseen hakeutuvia ja valmistuneita ohjaa moni muukin taho. Peruskoulusta tu-

levat saavat ohjausta oppilaanohjaajilta. Esimerkiksi TE-toimistot, Ohjaamot, erilaiset 

hankkeet, uravalmennusyritykset ja ammattiliitot tarjoavat uraohjausta asiakkailleen.  
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Ammatillisessa koulutuksessa uraohjauksen avainhenkilöitä ovat vastuuohjaajat tai 

-kouluttajat, opinto-ohjaajat, ammatin opettajat ja ohjaajat sekä joissain oppilaitoksis-

sa erilliset uravalmentajat. Usein uraohjaus on vain yksi henkilön työtehtävistä. On ta-

vallista, että uraohjaukseen kuuluvia tehtäviä on jaettu eri ammattilaisille, esimerkiksi 

siten, että opinto-ohjaaja ohjaa jatko-opintoihin, mutta vastuuohjaaja rakentaa henkilö-

kohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) ja tukee työnhaussa. Moniammatil-

linen yhteistyö on vahvuus myös uraohjauksessa. Niin hajautetulla kuin keskitetylläkin 

uraohjauksella on etunsa, kunhan tehtävälle on varattu riittävästi työaikaa ja varmistet-

tu tekijöiden sopiva osaaminen.  

Monilla oppilaitoksilla on myös omat rekrytointipalvelut, jotka auttavat opiskelijoita 

työpaikan löytämisessä. Koska uraohjaus on monessa oppilaitoksessa vasta muotoutu-

massa, myös erilaisilla hankkeilla tuotetaan paljon uraohjauspalveluja. Opinnoissaan 

pidemmälle ehtineitä opiskelijoita ja jo oppilaitoksesta valmistuneita kannattaisi ehdot-

tomasti hyödyntää uraohjauksessa enemmänkin. Heidän kokemuksensa ja uratarinansa 

ovat opiskelijoille relevantteja ja kiinnostavia, koska ne osuvat niin lähelle opiskelijoiden 

omaa todellisuutta.  
 

Mitä osaamista uraohjauksessa tarvitaan?  

Uraohjauksessa pääsee hyvään 

alkuun sillä, että on kiinnostunut 

opiskelijasta ja valmis aidosti kuun-

telemaan häntä. Uraohjaajan ei 

tarvitse olla ennustaja tai kaikki-

tietävä neuvoja, vaan tärkeämpää 

on antaa ohjattavalle ”aikaa, huo-

miota ja kunnioitusta” (Onnismaa 

2011). Hyvään ohjaukseen kuuluu, 

että se ”vahvistaa opiskelijoiden ak-

tiivisuutta, osallisuutta ja vastuul-

lisuutta omaan elämäänsä ja oppi-

miseensa liittyvissä prosesseissa ja 

päätöksenteossa” (Opetushallitus 

2014).  

Uraohjausta voi hyvin tehdä monen-

laisella taustalla ja osaamisella. Esi-

merkiksi opettajilla on usein vankat 

ammatilliset verkostot, tietoa kou-

lutuksen tarjoamista mahdollisuuk-

sista ja alan työelämästä sekä hyvät 



9

tiedonhakutaidot. Ammatin ohjaajalla voi olla paras käsitys opiskelijan osaamisesta ja 

vahvuuksista ja siten mahdollisuus kannustaa häntä hyödyntämään niitä. Opinto-ohjaa-

jilla on ohjausalan koulutus ja sitä kautta vahva ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen 

sekä tietoa esimerkiksi jatkokoulutusmahdollisuuksista. Uraohjaaja tai -valmentaja taas 

voi hallita työnhaun kiemurat ja olla hyvä rakentamaan opiskelijoille erilaisia tuettuja 

polkuja verkostojensa avulla. Yhteistyö kannattaa! 

Uraohjausta tekevän on hyvä tuntea monipuolisesti niiden alojen työelämää ja koulu-

tusmahdollisuuksia, joille hänen ohjattavansa suuntautuvat. Tietoa näistä mahdollisuuk-

sista on usein paljonkin tarjolla esimerkiksi verkossa, mutta monet ohjattavat tarvitsevat 

tukea tiedon etsimisessä ja jäsentelyssä sekä vaihtoehtojen vertailemisessa. Uraohjauk-

sessa on tärkeää kuunnella ohjattavan ajatuksia empaattisesti ja kunnioittaen sekä tarjo-

ta oma ammattitaitonsa ohjattavan käyttöön. Ohjaaja pystyy usein tuomaan pohdintaan 

sellaisiakin vaihtoehtoja, joista ohjattava ei ole ollut tietoinen.  

Usein ohjauskeskusteluissa pohditaan erilaisia valintatilanteita, vaikkapa osaamisalan 

tai jatko-opintopaikan valintaa. Uraohjausta tekevän tulisi osata auttaa ohjattavaa hah-

mottamaan omaan tilanteeseensa ja eri vaihtoehtoihin liittyviä tekijöitä ja tekemään 

niitä arvottamalla viisaita valintoja. Pitääkö ohjattava tärkeämpänä esim. parempia työl-

listymismahdollisuuksia vai kiinnostavampia työtehtäviä? Tärkeä ohjaajan taito on myös 

tukea osatavoitteiden asettamista ja aikataulujen laatimista. Mitä voi tehdä heti/ensi 

viikolla, mitä voi tehdä, ellei tämä onnistu? Moni opiskelija hyötyy myös siitä, että joku 

seuraa sovittujen asioiden etenemistä. Siksi esim. HOKS -keskusteluissa kannattaa palata 

säännöllisesti urasuunnitelman äärelle.  

Ohjaajalle on siis uraohjauksessa hyötyä mm. seuraavista taidoista:  

• Ohjausosaaminen ja vuorovaikutustaidot 

• Opiskelijan vahvuuksien, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen tukeminen 

• Urasuunnittelutaitojen tukeminen (esim. tiedonhaku, päätöksenteko, resilienssi) 

• Työelämän ja jatkokoulutusmahdollisuuksien tuntemus 

• Verkostojen rakentaminen (työelämään ja yhteistyökumppaneihin) 

• Työnhakutaitojen hallinta 

• Tulevaisuusohjaus (ymmärrys työelämän ja yhteiskunnan kehityksestä ja niiden vai-

kutuksista työuriin) 

• Uraohjauksen työkalut (esim. testit, miellekartat, kirjoittaminen, piirtäminen) 

• Urateorioiden tuntemus (millaisiin prosesseihin uraohjauksella vaikutetaan?) 
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Uraohjauksen menetelmät 

Uraohjausta tehdään hyvin erilaisissa tilanteissa ja eri menetelmin. Oppilaitoksessa 

uraohjaus voi olla paitsi suunniteltua, myös spontaania. Uraohjausta on yhtä lailla in-

tensiivinen, kahdenkeskinen parin tunnin ohjaus uratavoitteista kuin ohimennen käyty 

käytävä-, työsali- tai kahvipöytäkeskustelu siitä, missä opiskelija on ollut erityisen hyvä.  

 

Uraohjausta voidaan tehdä esim. näillä menetelmillä: 

• Henkilökohtaiset ohjaus kes  kus telut (kasvotusten tai esim. chatissa) 

• HOKS:n urasuunnitelma 

• Työpajat (esim. työnhakutaidot) 

• Vierailukäynnit, opintoretket 

• Verkkomateriaali (esim. uratarinat) 

• Uraohjaus ryhmässä (esim. ohjaus jatko-opinnoista) 

• Yhteisten tutkinnon osien opetus (kontaktina tai verkossa) 

• Vertaisohjaus (esim. tutorit tai alumnitoiminta) 

• Tapahtumat (esim. avoimet ovet, rekrytointitapahtumat, urapäivät) 

• Viestintä (esim. työelämän kehi tyksestä, jatko-opinto mahdollisuuksista) 

Uraohjauksessa käytetään usein apuna erilaisia testejä, lomakkeita, piirtämistä, 

miellekarttoja tai vaikkapa luovaa kirjoittamista. Ne voivat olla hyödyllisiä esi merkiksi 

oman osaamisen hahmottamisessa tai vaihtoehtojen vertailemisessa.  
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3. Uraohjauksen toteutus 
ammatillisessa koulutuksessa
Uraohjauksen malli 

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hankkeessa rakennettiin vuo-

sina 2018-2020 uraohjauksen mallia ammatilliseen koulutukseen Päijät-Hämeessä. Tämä 

malli on yksi tapa jäsennellä ammatillisten oppilaitosten uraohjauspalveluita, ja tämä kä-

sissäsi oleva opas on jäsennelty sen mukaan.  

Mallissa uraohjaukseen kuuluu hakijoiden ohjaus, opintoihin orientoituminen, opintojen 

henkilökohtaistaminen (sisältäen urasuunnitelman laatimisen), urasuunnittelutaitojen 

tukeminen, tuetut urapolut, työnhakutaitojen tukeminen, yrittäjyys uravaihtoehtona, 

jatkokoulutus urasuunnittelussa sekä valmistuneiden ohjaus (jälkiohjaus).  
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Hakijoiden ohjaus 

Moni ammatilliseen koulutukseen hakeutuva saa ohjausta ns. lähettävältä taholta, esi-

merkiksi peruskoulun opinto-ohjaajalta, uravalmennuksesta tai Ohjaamon koulutusneu-

vonnasta. Lähettävien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö onkin todella tärkeää amma-

tillisille oppilaitoksille. Esimerkiksi erilaiset opoinfot, uutiskirjeet, ohjaushenkilöstölle 

kohdistettu tieto oppilaitoksen nettisivuilla ja laadukas esittelymateriaali auttavat 

lähettäviä tahoja tukemaan asiakkaitaan koulutusasioissa.  

Ammatilliset oppilaitokset panostavat usein paljon koulutuksen markkinointiin ja opiske-

lijoiden hankkimiseen. Oppilaitosten kannattaa tarjota hakijoille myös uraohjausta, sillä 

huonosti harkittu koulutusvalinta johtaa helposti opintojen keskeytymiseen tai muihin 

mutkiin matkassa. On sekä hakijan että oppilaitoksen etu, että hakija hakeutuu sellaiseen 

koulutukseen, jonka hän pystyy suorittamaan loppuun ja joka auttaa häntä pääsemään 

uratavoitteisiinsa.  

Hakeutumisvaiheessa uraohjaukseen kuuluu:  

• Koulutustarjonnan yleinen esittely: mitä kaikkea on tarjolla, mitä koulutukset 

sisältävät, toteutustavat, vaatimukset opiskelijoille, hakeminen, uramahdollisuudet 

jne. 

• Hakijan omien tavoitteiden, suunnitelmien ja elämäntilanteen kartoittaminen: mitä 

hän tavoittelee ja mikä on mahdollista 

• Hakijan urasuunnitelmaan sopivan koulutuksen ja kouluttautumismuodon etsimi-

nen (myös rahoitusmuoto) tai muihin palveluihin ohjaaminen 

• Alustava osaamisen tunnistaminen: kartoitetaan hakijan koulutus- ja työhistoriaa ja 

pohditaan, miten niitä voisi hyödyntää tulevissa opinnoissa  
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Laadukas esittelymateriaali esim. oppilaitoksen verkkosivuilla on hakijoiden uraohjauk-

sen perusta. Sitä tukevat esimerkiksi erilaiset avoimien ovien tapahtumat, tutus-

tumispäivät aloil le, hakijoiden haastattelut, erilaiset chat-palvelut, puhelinneuvonta 

sekä ammatillisten oppi laitosten ja koulutusalojen esittelyt oppilaanohjauksen tunneilla, 

uravalmennusryhmille, vanhempainilloissa, TE-toimistoissa, messuilla, rekrytointitapah-

tumissa tai muissa tilaisuuksissa.  

Moni hakemista miettivä hyötyy henkilökohtaisesta ohjauksesta, jota ammatillisessa 

koulutuksessa saa usein mm. opinto-ohjaajilta tai hakutoimistosta. Henkilökohtaisessa 

ohjauskeskustelussa tai vaikkapa chatin avulla voidaan esimerkiksi pohtia, mikä koulu-

tus soveltuisi parhaiten hakijan haastavaan elämäntilanteeseen tai miten voisi koulutuk-

sen avulla päästä itseään kiinnostaviin työtehtäviin. Joskus voidaan myös yhdessä todeta, 

ettei nyt olekaan sopiva aika koulutukselle tai ohjata hakija muiden palveluiden äärelle, 

esim. työhönvalmennukseen.

 Pohdittavaa hakijoiden uraohjauksesta:  

• Pohditaanko hakijoiden ohjauksessa myös tulevaa työuraa vaiko vain opiskeluaikaa? 

• Löytyykö nettisivuiltamme helposti ja selkeästi kaikki tieto, jota hakija voi 

päätöksen teossa tarvita? 

• Tiedämmekö yleisimmät keskeytysten tai opintojen venymisen syyt ja eh-

käisemmekö niitä hakuvaiheessa? 

• Onko ohjauksessa huomioitu hakijoiden erilaiset tarpeet (esim. nuoret vs. ai-

kuiset, erityi nen tuki, työssäkäyvät)? 

• Mistä voi kysyä, jos ei itse löydä vastausta kysymykseensä? 

• Saako hakija henkilökohtaista ohjausta, jos sitä tarvitsee? Onko se näkyvästi tar-

jolla? 

• Tunnistammeko hakuvaiheessa tuen tarpeen ja tarjoammeko tukea viipymättä? 

• Osaammeko ohjata muihin palveluihin, jos meiltä ei löydy sopivaa vaihtoehtoa?

Nappaa idea: Ohjauspiste Suunta 

Koulutuskeskus Salpauksen keskustakampukselle perustettiin syys-

kuussa 2019 Ohjauspiste Suunta, joka palvelee matalalla kynnyksellä 

ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia. Suunnan päivystyksissä sekä 

chat-palvelussa hakijat voivat keskustella Salpauksen kokeneiden 

Suun ta- opojen kanssa ammatin ja koulutusalan valitsemiseen sekä 

urasuunnitteluun liittyvistä asioista.  

Tutustu Ohjauspiste Suuntaan täällä!
 

https://www.salpaus.fi/koulutus/kysy-koulutuksesta/ohjauspiste-suunta/
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Opintoihin orientoituminen 

Kun koulutusala on valittu ja opiskelu alkaa, eletään tärkeää aikaa myös uraohjauk-

sen kan nalta. Opintojen alussa opiskelijan tulisi saada hyvä käsitys siitä, mitä hänellä 

on edessään, millaisia valintoja hänen on mahdollista tehdä opinnoissa ja millaisia työ- 

tai jatko-opinto mahdollisuuksia nämä valinnat avaavat. Opiskelija alkaa hahmottaa 

selkeämmin, millainen hänen oma urapolkunsa voisi tällä alalla olla ja millaisia tekoja 

se edellyttää.  

Hyvin ohjattu orientoitumisjakso auttaa opiskelijaa myös kiinnittymään uuteen 

yhteisöönsä, opiskeluun ja tulevaan ammattiinsa. Hän alkaa omaksua niin kouluyhteisön 

kuin tulevan ammatinkin arvoja ja toimintatapoja sekä ryhtyy vähitellen ajattelemaan 

itseään alan tulevana ammattilaisena. Opiskelija tutustuu muihin opiskelijoihin, häntä 

ohjaaviin oppilaitoksen työntekijöihin sekä toivon mukaan myös alansa työelämän am-

mattilaisiin. Hän ryhtyy käyttämään alan työvaatetusta, työvälineitä ja ammattisanas-

toa.  
  

Tietylle alalle opiskelemaan hakeminen ei vielä tarkoita, että opiskelija olisi valinnastaan 

varma tai että hän tietäisi, millaiselle alalle on oikeastaan hakeutunut. Moni ammatillisen 

koulutuksen aloittava opiskelija kaipaa tukea myös itsetuntemukseen: millaisia taitoja ja 

osaamista minulla on, mikä minua kiinnostaa ja mitä tavoitteita minulla on? 

Opintojen alkuvaiheessa olisi tärkeää tunnistaa nämä ns. epävarmat urasuunnittelijat 

(Kuurila 2014) sekä tarjota heille riittävästi tukea ja ohjausta. Jos tuen tarpeet huomata-

an heti opintojen alussa, ongelmat eivät ehdi kasaantua ja tukeminen onnistuu yleensä 

paremmin. Opiskelija voidaan esimerkiksi ohjata opiskeluvalmiuksia tukeviin eli OPVA 

–opintoihin, hänen terveyteensä paremmin soveltuvalle koulutusalalle, työvaltaiseen 

opiskeluun tai väyläopintoihin.  
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Opintoihin orientoituminen jatkuu oikeastaan niin kauan, että kaikki opiskeluun 

liittyvät käytännöt ovat opiskelijalle tuttuja. Onkin tärkeää varmistaa, että joka-

inen opiskelija saa ajallaan perehdytyksen esimerkiksi näyttöihin ja työelämässä 

oppimiseen.  

Pohdittavaa orientointivaiheen uraohjauksesta:  

• Tavoittaako perehdytys kaikki aloittavat opiskelijat, esim. jatkuvan haun 

kautta tulevat tai oppisopimusopiskelijat? 

• Miten yhteisöllisyyttä rakennetaan?  

• Miten tunnistetaan ne opiskelijat, jotka tarvitsisivat enemmän ohjausta?  

• Miten erilaiset urapolut ja -tarinat näkyvät orientointivaiheen ohjauksessa? 

• Millaista materiaalia henkilöstöllä on käytössään opintojen ja erilaisten 

polkujen esittelyyn (esim. kansainvälisyys, yrittäjyys, eri osaamisalat)?  

Nappaa idea:        Nappaa idea:        
Opiskelijana Salpauksessa -verkkokurssiOpiskelijana Salpauksessa -verkkokurssi 

Uusien opiskelijoiden kesäkuinen orientaatiojakso jouduttiin 

ke väällä 2020 suunnittelemaan etätoteutukseksi. Orientaatio-

jakson tueksi laadittiin Opiskelijana Salpauksessa -verkkokurs-

si, jonne kerättiin kaikki olennainen materiaali uuden opiskeli-

jan perehdyttämiseksi opiskeluun Koulutuskeskus Salpauksessa 

ja omalla koulutusalallaan. Kurssia hyödynnettiin orientaatio-

jakson aikana Teamsin ja Moodlen välityksellä.  

Tutustu Opiskelijana Salpauksessa -verkkokurssiin täällä!

https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2020/10/Opiskelijana-Salpauksessa-esittely.pdf
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Opintojen henkilökohtaistaminen ja urasuunnitelma 

”Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle 
suun nitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Henkilökohtaistamises-
sa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä 
uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mah-
dollisia eri tyisen tuen toimia opiskelija tarvitsee hänen elämäntilanteensa huomioiden.” (OPH 
2020) 

Opintojen henkilökohtaistaminen tapahtuu siten, että jokaiselle opiskelijalle laaditaan 
HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. HOKS sisältää myös opiskeli-
jan ura suunnitelman. Opintojen suunnittelu muuttuu urasuunnitteluksi, kun valinnoissa 
otetaan huomioon opiskelijan tavoitteet tulevalle työuralle tai mahdollisiin jatko-opintoi-
hin.  

Opintopolun henkilökohtais-
taminen on kenties merkit-
tävin tapa ohjata ammattiin 
opiske levien urapolkuja. Ori-
entointivaiheessa opiskeli-
joiden tulisi tutustua hyvin 
niihin erilai siin valintoihin, 
joita he voivat opinnoissaan 
tehdä ja ryhtyä pohtimaan 
omia tavoitteitaan työural-
le. Henkilökohtaistamis-  eli 
HOKS -keskustelussa opiske-
lija ja hänen ohjaajansa miet-
tivät, millaiset valinnat aut-
taisivat parhaiten opiskeli jaa 
pääsemään tavoitteisiin-
sa. Kannattaisiko suorittaa 
yhdistelmätutkinto? Mitä 
valinnaisia tutkinnon osia 
unelma työssäni eniten tar-
vittaisiin? Millaisiin työpaik-
koihin haluaisin päästä 
tutustumaan työelämässä 
oppimisen jaksoilla? Voisinko 
opiskella taval lista laajem-
min työpaikalla ja oppia osan 
asioista verkossa? 
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On tavallista, että opiskelijan suunnitelmat muuttuvat useita kertoja opintojen aikana. 

Siksi myös HOKS:n urasuunnitelmaa on tärkeää päivittää aina opiskelun käännekohdis-

sa. Tällaisia käännekohtia ovat esimerkiksi tutkinnon osien vaihtuminen, osaamisalan 

valitseminen, työelämässä oppimisen jaksot tai valmistumisen lähestyminen. Opiskelija 

voi esimerkiksi huomata, että tietyt työtehtävät eivät tunnukaan hänelle sopivilta tai että 

hän haluaisikin jatkaa opintoja perustutkinnon jälkeen. Silloin myös HOKS kannattaa 

päivittää muuttuneiden tavoitteiden mukaiseksi. Mitä opiskelijan kannattaisi tehdä, että 

hän pääsisi näihin uusiin ta voitteisiinsa? Pohdinnassa voivat opettajien ja opinto-ohjaa-

jan lisäksi olla mukana esimerkiksi alaikäisen opiskelijan huoltaja, työpaikkaohjaaja, ter-

veydenhoitaja, kuraattori, ammatin ohjaaja tai vaikkapa Ohjaamon edustaja.  

Nappaa idea: Muistilistat hoksaamisen tueksi  

Miten HOKS-keskusteluilla voidaan tukea opiskelijan urasuun-

nittelua ja osallisuutta? Millaisia asioita HOKS-keskusteluihin 

kuuluu opintojen eri vaiheissa ja millaisia ohjauskysymyksiä 

keskusteluissa voisi käyttää? SOPU – Sujuvat omat polut -hank-

keessa on tuotettu mainioita muistilistoja HOKS-keskustelujen 

toteuttamiseen – ota ohjaustyökaluksi!  
 

Löydät HOKS-muistilistat täältä! 
  

Pohdittavaa HOKS-prosessiin:  

• Saavatko opiskelijat riittävän perehdytyksen ennen HOKS:n tekoa? Tietävät-

kö he, millaisia valintoja on edessä ja miten ne vaikuttavat esim. työ- ja jat-

ko-opintomahdollisuuksiin? 

• Millaista tukea opiskelijat saavat omien tavoitteidensa asettamiseen? 

• Miten urasuunnitelma teillä tehdään ja miten sitä päivitetään? 

• Miten paljon opiskelijan urasuunnitelma/tavoitteet vaikuttavat hänen 

opinto polkuunsa? 

• Onko jollekin varattu työaikaa HOKS:n laatimiseen ja päivittämiseen opiske-

lijan kanssa, koko opintojen ajan?  
 

https://www.thinglink.com/scene/1226070237028286469


18

Urasuunnittelutaitojen tukeminen 

Ammatillisen koulutuksen perustehtävä on edelleen opettaa tietyssä ammatissa tai työ-
tehtävässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työelämä on kuitenkin muuttunut ja muuttumas-
sa siten, että koulutuksen ja ammatin yhteys on hämärtynyt. Yhä useammat ammatit ovat 
sellaisia, ettei niihin pätevöidytä suorittamalla mitään tiettyä tutkintoa. Toisaalta työsuh-
teet ja ihmisten elämänpolut ovat muuttuneet monimuotoisemmiksi ja epävakaammiksi. 
Kyky tehdä valintoja ja toteuttaa muutoksia urallaan korostuu.  

Myös ammattiin opiskelleet joutuvat usein selviytymään monista muutoksista ja siirty-
mistä uransa varrella. Oma ammatti tai tutut työtehtävät saattavat kadota tai vähentyä 
esim. automaation vuoksi. Entinen palkkatyö voi muuttua toimeksianto- eli yrittäjätyök-
si. Oma elämäntilanne voi edellyttää alan tai työtehtävien vaihtoa. Omaan työhön voi 
tulla mukaan elementtejä, joissa tarvitaankin uudenlaista osaamista. Näistä ja muista 
siirtymistä selviytymisessä tarvitaan urasuunnittelutaitoja. Tukemalla ammatillisen kou-
lutuksen aikana opiske lijoiden urasuunnittelutaitoja annamme eväitä mielekkään työ-
uran rakentamiseen myös ammattiin valmistumisen jälkeen. 

Urasuunnittelu- tai uranhallintataidoilla tarkoitetaan yksilön valmiuksia kerätä ja tul-
kita itseään, koulutusta, työelämää ja ammatteja koskevaa tietoa sekä kykyä tehdä ja viedä 
käytäntöön erilaisia päätöksiä ja siirtymiä. Urasuunnittelutaidot ovat elämisen, oppimisen, 
kouluttautumisen ja työllistymisen taitoja, joita yksilöt tarvitsevat uransa hallitsemiseen. 
(European Lifelong Guidance Policy Network 2014) Urasuunnittelutaidot voidaan luokitel-
la esimerkiksi seuraavasti:  

1. Millainen minä olen? Persoonallisuus, kiin nostuksen 

kohteet ja arvot auttavat tekemään oikeita ratkaisuja 

urakysymyksissä. 

2. Mitä vahvuuksia minulla on? Miten omaa lahjakkuutta, 

taitoja ja luonteenpiirteitä voi hyödyntää uralla?  

3. Millaisia mahdollisuuksia minulla on? Tiedon hankkimi-

nen työelämästä, koulutus mahdollisuuksista ja oppi-

misesta 

4. Miten hyödynnän verkostoja? Ketkä voivat auttaa minua 

urapolullani, miten luon ja yllä pidän yhteyksiä heihin? 

Uraohjauksen (kuten muunkin ohjauksen) tulisi myös 
pyrkiä vahvistamaan opiskelijoiden toimijuutta. Hitlin ja 
Elder (2006) määrittelevät toimijuuden yksilön kyvyksi 
merki tykselliseen ja ylläpidettyyn toimintaan sekä yksit-
täisissä tilanteissa että koko elämänkulun ajan. Toimijuutta 
tukevat yksilön minä pystyvyysuskomukset, suunnittelutai-
to, tulevaan suuntautuminen ja optimismi sekä sosiaalisten 
verkostojen tuki.  
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Kun työelämä ja ammatit ovat murroksessa, tarvitaan myös uramuuntuvuutta (Savickas ja 
Porfeli 2012). Ovatko opiskelijat suuntautuneet tulevaisuuteen ja sitoutuneita valmistau-
tumaan siihen? Löytyykö heiltä riittävästi itsekuria eli tunnontarkkuutta ja vastuulli-
suutta päätöksentekoon? Onko heillä tarpeeksi itseluottamusta eli varmuutta kyvystään 
ratkaista ongelmia ja tehdä tarvittavat asiat päästäkseen yli esteistä? Tai riittääkö heillä 
uteliaisuutta tutkia olosuhteitaan ja etsiä tietoa omista mahdollisuuksistaan?  

Urasuunnittelu- tai uranhallintataidot jäävät ammatillisessa koulutuksessa helposti ns. 

kovien taitojen jalkoihin. On melko helppoa opettaa CV:n laatimista tai työhakemuksen 

tekemistä, mutta vaikeampaa herättää uteliaisuutta tulevaisuutta kohtaan tai valaa it-

seluottamusta epäröivään opiskelijaan. Pystymmekö esimerkiksi HOKS-keskusteluissa 

antamaan tilaa opiskelijan toimijuudelle tai rohkaisemaan tarttumaan uusiin mahdolli-

suuksiin? Onko meillä aikaa esimerkiksi jutella opiskelijoiden tulevaisuutta koskevista 

haaveista ja tuoda esiin, missä he ovat onnistuneet hyvin? 

Alla olevaan taulukkoon on koottu ideoita urasuunnittelun tukemiseksi (Duunitori 2020).  

Urasuunnittelun vaihe Miten voin tukea? 

Itsetuntemus Keskustelut, ohjaustyökalut, testit 

Tarjonnan tutkiminen Tiedonlähteet, tiedon hakeminen ja jäsentely 

Vaihtoehtojen vertailu ja päätösten tekeminen Apu vertailussa, päätöksentekotaitojen tukeminen 

Konkreettiset toimenpiteet suunnitelman to-

teuttamiseksi 

Etenemissuunnitelma, osatavoitteiden muotoi-

lu, mistä saa tukea, tarkistuspisteiden sopiminen, 

aikataulutus jne.  
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Tuetut urapolut 

Osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista tarvitsee urapoluilleen muita enemmän 

tukea. Ammatilliset opinnot, työelämään pääsy tai jatko-opintoihin siirtyminen voi-

vat tuottaa vaikeuksia esimerkiksi jaksamisen, mielenterveyden, fyysisten rajoitteiden, 

oppimisvaikeuk sien, heikon kielitaidon tai vaikean elämäntilanteen vuoksi.  

Mitä aiemmin tuen tarve havaitaan, sitä parempia tuloksia pystytään yleensä saamaan. 

Olisikin tärkeää tavoittaa enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat heti opintojen alussa, 

ehkä jopa hakuvaiheessa. Opiskelijat eivät aina ole halukkaita kertomaan haasteistaan 

(esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista tai oppimisvaikeuksista), mutta tuen 

tarve voi ilmetä myös erilaisten kartoitusten, testien tai havainnoinnin kautta. Esimerkik-

si vaikeudet oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä voivat ennakoida hankaluuksia 

myös työpaikalla. Tietynlaisten työtehtävien välttely voi viitata motorisiin tai vaikkapa 

matemaattisiin vaikeuksiin.  
 

Nappaa idea: Sampo-ohjaussivusto 

OSATA -hankkeen Sampo-ohjaussivustolta löydät valtavasti materiaa-

lia ja työkaluja opiskelijoiden urasuunnittelun tukemiseen. Kokeile 

esi merkiksi Osaamisen mind map- tai Unelmakartta ammatillisesta 

tulevaisuudesta -työkaluja! 

Tutustu Sampo-ohjaussivustoon

Pohdittavaa urasuunnitteluvalmiuksien 
tukemiseen:  

• Miten oppilaitoksessanne opitaan tiedon etsimistä ja tulkitsemista? 

• Kuka huomaa opiskelijan vahvuudet ja taipumukset ja miten niistä keskus-

tellaan opiskelijan kanssa? 

• Millaisia keinoja teillä käytetään itsetuntemuksen vahvistamiseen? 

• Miten autatte opiskelijoita rakentamaan itselleen ammatillista verkostoa?  

• Millaista tukea opiskelijat voivat saada hankalien päätösten tekemiseen 

(esim. osaamisalan valinta, kansainväliseen vaihtoon lähteminen)? 

• Vahvistaako ohjaus opiskelijoiden toimijuutta ja uramuuntuvuutta? Onko 

opiskelija oman tulevaisuutensa rakentaja? 

https://osata.fi/materiaalit/sampo-urasuunnittelu/
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Ammatillisen koulutuksen uraohjaukseen kuuluu siis myös tuettujen urapolkujen 

rakentami nen eri keinoin. Tukea voidaan etsiä niin oppilaitoksen omista palveluista 

kuin yhteistyökumppanienkin kautta. Jollekin riittävät säännölliset seurantatapaamiset 

opinto-ohjaajan tai esim. kuraattorin kanssa. Joku tarvitsee enemmän ohjausta ja tukea 

työpaikalla oppimiseen, esim. ammatin ohjaajan mukaansa ensimmäisiksi päiviksi. Entä 

jos opiskelija ei työllistykään avoimille työmarkkinoille – mitä tukitoimia hänelle voidaan 

silloin tarjota?  

Sopivien tukipalveluiden löytäminen voi olla vaikeaa, koska palvelutarjonta muuttuu 

nopeasti ja osa tuesta on tarjolla vain tietyille kohderyhmille. Esimerkiksi hankkeita tu-

lee ja menee, eivätkä niissä tarjotut palvelut useinkaan jää pysyviksi. Myös opiskelijan 

asuinkunta ja ikä voivat vaikuttaa siihen, millaista tukea hän voi saada. Palveluihin, esi-

merkiksi kuntoutukseen tai työpajoihin, voi myös olla pitkät jonot. Onkin tärkeää, että 

oppilaitoksessa seurataan tarjontaa aktiivisesti ja tiedotetaan tukipalveluista selkeästi 

opetus- ja ohjaushenkilöstölle.  

Jos opiskelijalla ei vielä ole riittäviä valmiuksia ammatin opiskeluun, hän voisi hyötyä 

oppi misvalmiuksia tukevista eli OPVA-opinnoista. Jos opinnot keskeytyvät, opiskelija 

voidaan jos kus ohjata ammatilliseen koulutukseen valmentavaan eli VALMA-koulutuk-

seen. Ammatin opiskelun puitteissa voi esimerkiksi harjoitella työelämän pelisääntöjä 

oppilaitoksen omissa työympäristöissä, hyödyntää työpajaoppimista, ohjata opiskelijan 

sopivaan tukiryhmään tai valmennukseen, ottaa tueksi erityisopettajan, ammatin ohjaa-

jan tai vaikkapa opinto-ohjaajan.  
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Nappaa idea: Työhönvalmentajat 

Joissakin oppilaitoksissa (esim. Kiipulan ammattiopisto) työhön-

valmentajat tukevat opiskelijoiden työllistymistä koko opinto-

jen ajan. Yhteistyöverkostonsa avulla työhönvalmentajat py-

styvät auttamaan opiskelijaa työ- tai koulutussopimuspaikan 

etsimisessä, tukien hakemisessa ja esim. työn räätälöimisessä 

opiskelijalle sopivaksi. Työn alkaessa työhönvalmentaja jalkau-

tuu työpaikalle opiskelijan tueksi. Työhön valmentaja on myös 

työnantajan tukena koko prosessin ajan. 

Lue: Työhönvalmennus eri tyistä tukea tarvitseville 

 

Nappaa idea: CREAR.fi

CREAR.fi on digitaalinen palvelutarpeen arviointiin tarkoitettu 

työväline, joka on kehitetty RETU – Resilienssi ja tulevaisuususko 

-hankkeessa. CREAR mahdollistaa opiskelijan tilanteen tarkastelun 

kokonaisvaltaisesti. Sillä voidaan kartoittaa yksilön opiskelukykyä 

ja -taitoja, urasuunnittelu- ja työllistymistaitoja, hyvinvointia ja 

toi mintakykyä sekä toimijuutta. Tulosten pohjalta voidaan arvioida 

tuen tarve ja tarjota kohdennettua ja oikea-aikaista tukea opiskeli-

jalle.

Linkki CREARiin https://crear.fi/Tutustu CREAR-työkaluun! 

 

Pohdittavaa tuetuista urapoluista:  

• Ovatko oppilaitoksen omat tukipalvelut tuttuja opiskelijoita ohjaaville hen-

kilöille? 

• Ovatko muiden tarjoamat tukipalvelut tuttuja opiskelijoita ohjaaville hen-

kilöille? 

• Missä tilanteissa opiskelijan suurempi tuen tarve huomataan/todetaan? 

• Onko tukea tarjolla kaikille tarvitseville vai onko se kohdistettu esim. vain maa-

hanmuuttajataustaisille tai erityisen tuen päätöksen saaneille opiskelijoille? 

• Milloin vihelletään peli poikki eli milloin todetaan, ettei opiskelu onnistu? 

 

https://www.kiipula.fi/kiipulapalvelut/kuntoutus-ja-valmennuspalvelut/tyohonvalmennus-erityista-tukea-tarvitseville/
https://retumittari.fi/language
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Millä tavoin työelämään pääsemistä sitten voidaan tukea? Työnhakuvalmiuksia kannat-

taa ajatella laveasti, sillä pelkän työhakemuksen tai CV:n viilaaminen ei useinkaan riitä.  

Asenne työntekoon: auta opiskelijaa saamaan myönteisiä kokemuksia työn tekemi sestä 

ja työelämästä, kannusta ja huomaa onnistumiset 

Alan työelämään tutustuminen: auta hankkimaan tietoa ja kokemusta erilaisista 

työpaikoista, -tehtävistä ja uramahdollisuuksista sekä alan tulevaisuudennäkymistä 

Työelämän pelisäännöt: tutustuta alan työ- ja/tai virkaehtosopimuksiin, työsopimuksen 

tekemiseen, työntekijän vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä esim. työturvallisuuteen. Muis-

ta yhteistyö ammattiliittojen kanssa! 

Työnhakutaidot: opeta tekemään hyvä CV, työhakemus, ammatillista osaamista kuvaava 

portfolio tai muu esittely. Opeta hyödyntämään digitaalisia alustoja. Auta valmistautu-

maan työhaastatteluihin ja työnantajien kontaktoimiseen. Kannusta hakemaan töitä jo 

opintojen aikana! Varmista työnhakutaidot valmistumisvaiheessa 

Työelämässä oppimisen paikkojen hakeminen: neuvo ensimmäistä kertaa työelämään 

lähteviä, auta löytämään sopiva koulutussopimuspaikka, anna vastuuta, mutta tue tarvit-

taessa 

Opiskelijan itsetuntemuksen tukeminen: auta häntä hahmottamaan omia vahvuuk-

siaan, tavoitteitaan, kiinnostuksen kohteitaan ja tuen tarpeitaan. Opeta kertomaan omas-

ta osaamisestaan työnhakutilanteessa 

Verkostojen rakentaminen: auta ja kannusta opiskelijaa rakentamaan itselleen amma-

tillista verkostoa (esim. työpaikkaohjaajat, toiset opiskelijat, alumnit, alan yrittäjät) ja 

hyödyntämään sitä uralla 

Ammatillisessa koulutuksessa yhteisten tutkinnon osien opetus tukee työelämään siirty-

mistä. Esimerkiksi Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) -opinnossa ja Työelämässä 

toimi minen (2 osp) sisältävät paljon tärkeitä valmiuksia. Viestintä- ja vuorovaikutustai-

tojen yhteydessä voidaan harjoitella esimerkiksi haastattelutilanteita tai omasta osaami-

sesta kertomista.  

Ohjaus työelämään 

Työpaikan saamisessa tarvitaan hyvän ammatti-

taidon lisäksi työnhakutaitoja. Ammatillisen koulu-

tuksen opiskelijat eroavat toisistaan myös tässä suh-

teessa. Moni on jo kokenut työnhaun konkari, osalla 

ei ole vielä ensimmäistäkään kokemusta työelämästä. 

Uudelle alalle kouluttautuvat joutuvat joka tapaukses-

sa selvittämään, millaisia työn antajia, uramahdolli-

suuksia ja työnhakutapoja kyseisellä alalla on.  
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Suuri merkitys on myös koulutuksen aikaisella työelämässä oppimisella, joka antaa mah-

dollisuuden paitsi harjoitella työnhakutilanteita, myös tutustua alan uramahdollisuuk-

siin ja saada uusia ihmisiä verkostoonsa. HOKS -keskusteluissa on hyvä tilaisuus reflek-

toida työelämäjaksoilla tai esim. kesätöissä saatuja kokemuksia ja esim. pohtia, millaista 

osaamista opiskelija siellä itsessään huomasi tai millaisia työmahdollisuuksia työpaikalla 

olisi. Jos oppilaitoksella on oma rekrytointipalvelu opiskelijoille, sen kautta voidaan tuoda 

esille eri alojen työmahdollisuuksia ja madaltaa kynnystä työelämään siirtymiselle aut-

tamalla rekrytointiprosessin eri vaiheissa.  

Pohdittavaa työnhaun tukemisesta:  

• Oppivatko opiskelijat myös työnhakutaitoja työelämässä oppimisen yhteydessä? 

• Miten varmistetaan, että kaikilla opiskelijoilla on valmistuessaan riittävät 

työnhakutaidot?  

• Miten oppilaitos auttaa työnantajia rekrytoimaan opiskelijoita / vasta-

valmistuneita? 

• Miten tuetaan opiskelijoita, jotka eivät työllisty avoimille työmarkki noille tai 

löydä itse työ-/koulutussopimuspaikkaa? 

Nappaa idea: Virtuaaliset rekrytointitapahtumat 

Monessa oppilaitoksessa kokeiltiin kevään 2020 poikkeusolojen 

aikana rekrytointi tapahtumien siirtämistä verkkoon. Koulutuske-

skus Salpauksessa järjestettiin Teamsin välityksellä parituntinen 

tapahtuma, jossa työnantajat esittelivät vuorotellen yritystään ja 

tarjolla olevia työpaikkoja. Opiskelijat saivat esittää kysymyksiä 

chatin tai mikrofonin välityksellä, ja työpaikoista kiinnostuneet 

pääsivät hakemaan niitä ta pahtumassa jaettujen linkkien kautta. Toimiva ja 

kevyesti järjestettävä tapah tuma jää käyttöön jatkossakin.  

Lue lisää virtuaalisesta rekrytointitapahtumasta!

https://www.salpaus.fi/2020/05/26/rekrytapahtuma-teamsissa-toi-opiskelijat-ja-tyonantajat-yhteen/
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Yrittäjyys uravaihtoehtona 

Yhä useampi ammatillisen tutkinnon suorittaneista tulee toimimaan jossain vaiheessa 

työuraansa yrittäjänä. Yksi ammatillisen koulutuksen tehtävistä onkin antaa valmiuksia 

ja rohkaista myös yrittäjyyteen. Työelämän muutokset, halu määrittää itse oman työnsä 

sisältö sekä mahdollisuus luoda uutta kannustavat yrittäjyyteen. Etenkin yksinyrittäjyys, 

kevyt yrittäjyys ja yhteisöllinen yrittäminen ovat yleistymässä. Joillakin aloilla yrittäjyys 

on lähes ainoa tapa työllistyä. Yrittäjäksi ryhtyminen ei välttämättä tarkoita, että yrittä-

jänä pitäisi toi mia lopun ikäänsä. Yrittäjyys voi olla uralla myös välivaihe tai se voi olla 

sivutoimista palkkatyön ohella.  

Yrittäjyyttä tukevissa ammatillisissa oppilaitoksissa on tarjolla monipuolisia mah-

dollisuuksia oppia yrittäjämäistä työtapaa, yritystoiminnan suunnittelua ja yrityksen 

pyörittämistä. Yrittäjyyttä tuodaan esille hyvänä uravaihtoehtona ja opiskelijat saavat 

halutessaan tukea myös oman yrityksen perustamiseen. Yrittäjyydestä kiinnostuneille 

opiskelijoille voidaan tarjota erityisiä yrittäjyyspolkuja, joiden kautta saa hyvät tiedot, 

taidot ja verkostot yrityksen perustamista varten. Voisiko esimerkiksi ammatillisia tut-

kinnon osia suorittaa omassa NY- yrityksessä toimimalla? Tai voisiko opiskelija tutustua 

yrittäjyyteen koulutussopimuksella itseään kiinnostavassa yrityksessä? 

Yrittäjyyskasvatusta voi ammatillisessa koulutuksessa tehdä esimerkiksi varmistamalla, 

että ammatilliset yrittäjyyteen liittyvät tutkinnon osat (yrityksessä toimiminen ja yri-

tystoiminnan suunnittelu) ovat kaikkien opiskelijoiden valittavissa ja antavat valmiuk-

sia omaan yritystoimin taan. Moni 

oppilaitos hyödyntää NY-Vuosi 

yrittäjänä -ohjelmaa tai opiskelijat 

voivat toimia pedagogisessa osuus-

kunnassa saaden aitoa kokemusta 

yrittäjyydestä. Yhteisiin tutkinnon 

osiin kuluvat yrittäjyysopinnot an-

tavat perusvalmiudet yrittäjyyteen 

ja yrittäjämäiseen toimin taan. 

Yrittäjyyttä kannattaa myös tuoda 

esil le esimerkiksi kutsu malla ura-

tapahtumiin yrittäjiä kertomaan 

työstään ja urapoluistaan. Yrittä-

jämäistä työ- ja ajattelutapaa voi 

toki tukea myös esim. projekti- tai 

tiimioppimisen kautta. Tosi mielellä 

yrittämistä harkitsevia voi ohjata 

myös oman paikkakunnan yritys-

palveluiden neuvontaan.  
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Pohdittavaa yrittäjyyden tukemisesta:  

• Tavoittaako yrittäjyyskasvatus kaikki opiskelijat vai onko se ala-/opettaja-

kohtaista? 

• Voivatko kaikki opiskelijat halutessaan valita yrittäjyyteen liittyviä tutkin-

non osia?  

• Onko yrittämistä mahdollista kokeilla opintojen aikana (esim. NY Vuosi yrit-

täjänä -ohjelma tai osuuskuntayrittäminen)? 

• Hyödynnetäänkö uraohjauksessa yrittäjien uratarinoita? 

• Miten yrityksen perustamista pohtivia opiskelijoita tuetaan? 

• Edistävätkö käytetyt oppimismenetelmät yrittäjämäistä työtapaa? 

• Millainen kuva/asenne opiskelijoille välittyy yrittäjyydestä?  

Nappaa idea: Vuosi yrittäjänä -ohjelma  

Onko oppilaitoksessasi jo käytössä Vuosi yrittäjänä -ohjelma? Ohjel-

maan osallistuvat opiskelijat perustavat oikealla rahalla toimivan 

NY-yrityksen, jota pyörittämällä he oppivat hauskasti ja käytännön-

läheisesti yrittäjyyttä ja työelämätaitoja.  

Tutustu Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan 

Jatkokoulutus urasuunnittelussa 

Harva selviää yhdellä tutkinnolla eläkkeelle asti. Tulevaisuuden työelämässä on yhä 

tärkeämpää pitää huolta oman osaamisensa kehittämisestä. Jatkuva oppiminen on edel-

lytys sille, että voi säilyttää työpaikkansa työtehtävien muuttuessa tai löytää tarpeen tul-

len uusia uramahdollisuuksia. Tulevaisuudessa työurat muodostuvat usein erilaisista työn, 

yrittäjyyden, opiskelun ja ehkä työttömyydenkin jaksoista. Osaamistaan uudistava ja kehit-

tävä työntekijä selviytyy paremmin työ- ja henkilökohtaisen elämän mullistuksissa.  
  

Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelijoiden tulisi: 

• saada myönteinen asenne uuden oppimiseen ja osaamisensa kehittämiseen 

• oppia etsimään ja vertailemaan tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista 

• pohtia jatkokoulutuksen tuomia mahdollisuuksia omille urapoluilleen, heti valmis-

tumisen jälkeen tai myöhemmin 

• saada perustiedot jatko-opintokelpoisuudesta, jatko-opintoihin hakemisesta (ml. 

väyläopinnot) sekä keskeisimmistä jatko-opintomahdollisuuksista 

• saada tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta jatko-opintoihin 
 

https://vuosiyrittajana.fi
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Monessa oppilaitoksessa jatkokoulutukseen ohjaaminen kuuluu opinto-ohjaajien tehtäviin, 

mutta myös opettajilla on ohjauksessa tärkeä rooli. Opettajat voivat esimerkiksi kertoa omista 

koulutuspoluistaan ja kouluttautumisen tuomista hyödyistä työuralleen. He voivat pitää jat-

ko-opintoja esillä yhtenä vaihtoehtona koko opintojen ajan ja kannustaa opiskelijoita harkit-

semaan niitä. Jatko-opinnot tulevat usein esiin henkilökohtaistamiskeskusteluissa, etenkin 

urasuunnitelman yhteydessä. Ne ovat hyviä tilanteita kertoa opiskelijalle eri vaihtoehdoista 

(esim. väyläopinnot, korkeakoulujen opintotarjonta, osaamisen täydentäminen ammatti- tai 

erikoisammattitutkinnolla) ja rohkaista kokeilemaan niitä. Opettajan tai opon kannustus on 

ollut monelle jatko-opintoihin suunnanneelle todella tärkeää!  

Jatko-opintoja käsitellään myös Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -YTO -opinnossa, jossa 

opiskelijan tulisi mm. oppia etsimään tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista ja niihin hakeu-

tumisesta. Jatkokoulutusta esitellään usein erilaisissa infotilaisuuksissa, rekrytointitapahtu-

mien yhteydessä, oppilaitoksen www-sivuilla, oppilaitosvierailuilla tai siitä voidaan kertoa 

esim. Wilma-viesteillä. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ryhmille kohdistettujen 

infojen järjestämisestä on tullut vaikeampaa, joten kannattaa hyödyntää ketterämpiä me-

netelmiä. Voisiko jatko-opintoinfoja esimerkiksi järjestää Teamsin kautta?  

 

Monet korkeakoulut ovat avanneet oviaan toisen asteen opinnoissa opiskeleville ja mahdollis-

taneet korkeakouluopintojen suorittamisen jo ammatillisen perustutkinnon aikana. Näiden 

jatkoväyläopinnoiksi kutsuttujen opintojen tarkoituksena on helpottaa korkeakouluopintoi-

hin siirtymistä ja antaa opiskelijoille tuntumaa korkeakouluopinnoista jo ammatillisten opin-

tojen aikana.  

Nämä erilaiset (jatko)väyläopinnot ovat mainio tapa madaltaa kynnystä korkeakouluopin-

toihin. Monilla ammatillisilla oppilaitoksilla on paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa 

yhteistyösopimus väyläopintojen tarjoamisesta tiettyjen alojen opiskelijoille. Väyläopinnois-

sa perustutkinto-opiskelija suorittaa tutkintonsa aikana tietyn määrän sovittuja ammat-

tikorkeakouluopintoja, jotka hän saa tunnustettua osaksi perustutkintoaan. Väyläopinnot 

hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi halutessaan hakeutua erillishaussa tutkinto-opiske-

lijaksi ammattikorkeakouluun. Kuka tahansa ammatillinen opiskelija voi myös suorittaa 
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avoimia ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja ja siten parantaa valmiuksiaan korkea-

kouluopiskeluun. Perustutkintoon voi myös sisällyttää tutkinnon osan ammatti- tai erikois-

ammattitutkinnosta.  

 

Kynnystä jatko-opintoihin madaltavat myös erilaiset “Opiskelutaidot-MOOC” -kurssit, joita 

lähes kaikilla korkea-asteen oppilaitoksilla on jo tarjolla. MOOC (Massive Open Online Course) 

tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla niistä kiinnostuneilla on 

vapaa pääsy. Ne sopivat tilanteisiin, kun suunnitelmissa on yliopistossa tai ammattikorkea-

koulussa opiskelu, mutta opiskelija kaipaa vinkkiä opiskelutekniikoihin, tiedon hakemisen ja 

tuottamisen käytänteisiin.  

 

Nappaa idea: Jatko-opintopolkujen kuvaukset 

Millaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia eri koulutusaloilla on? KET-

TU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hankkeessa 

kerättiin kuviksi 35 eri ammatillisen perustutkinnon jatko-opinto-

polut korkeakouluihin sekä ammatti- ja erikois ammattitutkintoihin. 

Ota ne avuksesi jatko-opinto-ohjaukseen! 

Tutustu jatko-opintopolkujen kuvauksiin! 

Pohdittavaa jatkokoulutukseen ohjaamisesta:  

• Tavoittaako jatko-opinto-ohjaus kaikki opiskelijat, myös oppisopimus, am-

matti- ja erikoisammattitutkinnot? Jokaisen opiskelijan olisi hyvä tietää 

aina kin perusasiat jatko-opintoihin hakeutumisesta.  

• Miten tunnistetaan ja tavoitetaan ne opiskelijat, jotka haluaisivat enemmän 

ohjausta jatko-opinnoista? 

• Millaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miten työelämän 

kumppanit saataisiin mukaan kertomaan tästä? Entä mitä opiskelijat ajat-

televat? 

• Pääsevätkö opiskelijat tutustumiskäynneille (esim. eri jatko-opintopaikkojen 

avoimien ovien tapahtumat)? 

• Millaista ohjausmateriaalia opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on käytössään 

jatko koulutuksesta kertomiseen (esim. eri alojen jatko-opintopolut)? 

• Miten hyödynnetään alumneja, jotka ovat suunnanneet jatko-opintoihin? 

• Onko oppilaitoksellasi toimiva yhteistyö paikallisten korkeakoulujen kanssa 

(esim. väyläopintojen toteutus)? 

• Yhdistelmätutkinto antaa erinomaisia valmiuksia jatko-opintoihin suuntaa-

valle. Onko yhdistelmätutkinnon suorittaminen sujuvasti organisoitu? Mil-

laista ohjausta yhdistelmätutkintolaiset opinnoissaan kaipaavat?  
 

https://arjenarkki.fi/sites/default/files/attachments/schemas/kaikki_jatko-opintopolut.pdf


29

Uraohjaus valmistumisen jälkeen (jälkiohjaus) 

Mitä ammatillisen tutkinnon suorittaneille tapahtuu valmistumisen jälkeen? Tilasto kes kus 
sekä Vipunen -tietokanta mittaavat ammattiin valmistuneiden sijoittumista vuoden kulut-
tua heidän valmistumisestaan.  Tilastojen mukaan ammatti- ja erikoisammatti tutkinnon 
suorittaneet työllistyvät hyvin, mutta perustutkinnon suorittaneille työuran al kuun 
 pääseminen on vaikeampaa. Hiljattain perustutkinnon suorittaneiden työttömyys aste on 
usein kaksin-kolminkertainen verrattuna yleiseen työttömyysasteeseen. Esim. vuonna 2018 
edellisenä vuonna valmistuneista oli työllisiä n. 63 % (lisäksi n. 10 % päätoi misia opiskeli-
joita). Valmistumisvaiheessa tilanne voi näyttää paremmalta, koska moni valmis tuva saa 
esimerkiksi kesätöitä tai muun lyhytaikaisen työsuhteen työpaikasta, jossa on ollut esim. 
koulutussopimusjaksolla. Työsuhteen päätyttyä he saattavat kuitenkin jäädä työttömiksi. 
(Vipunen-tietokanta 2020, Tilastokeskus 2020b) 

Yhä useampi ammatillisen tutkinnon suorittaneista pyrkii myös opiskelemaan ammatti-
korkeakouluun. Jo noin 40 %:lla amk-hakijoista on pohjakoulutuksena toisen asteen amma-
tillinen tutkinto. Kovin moni ei kuitenkaan hae tai pääse jatko-opintoihin heti perustutkin-
non suoritettuaan, vaan väliin jää usein muutama välivuosi. Perustutkinnon suorittaneilla 
työn ohella opiskeleminen on yhtä suosittua kuin päätoiminen opiskelu.  

Urasuunnittelu- ja työnhakutaitoja kannattaa rakentaa koko ammatillisten opintojen ajan. 
Valmistumisvaiheessa tulee vielä varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on toimiva ura-
suunnitelma. Suurella osalla ammattiin valmistuvista onkin jo työ- tai opiskelupaikka tie-

dossa. Ellei ole, kannattaa oppilaitoksen panostaa valmistuvien jälkiohjaukseen.  

 Jälkiohjaukseen voi kuulua esim.  

• Tuki työnhakuun: esim. apu työnhaun asiakir-

jojen laatimisessa, mahdollisuus käyttää oppi-

laitoksen rekrytointipalveluja, vinkit rekry-

tointitapahtumista, avoimista työpaikois ta jne.  

• Jatko-opintoihin ohjaaminen: esim. info-

tilaisuudet, verkko-ohjaus, henkilö kohtainen 

ohjaus neuvontapisteellä 

• Palveluihin ohjaaminen: apu sopivan tuen 

löytämiseen, esim. kuntoutus, työhönvalmen-

nus 

• Mahdollisuus osaamisen päivittämiseen: lisä-

koulutusten tai esim. korttikoulutusten päivi-

tysten markkinointi, ajankohtaiset luennot ym. 

• Verkostoituminen: mahdollisuus tavata muita 

alalla toimivia esim. alumnitoiminnan kautta  
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Monen ammatillisen oppilaitoksen jälkiohjaus on vasta muotoutumassa. Oppivelvolli-

suusiän nostaminen voi synnyttää toisen asteen oppilaitoksille jälkiohjausvelvoitteen, 

jonka tarkemmasta sisällöstä ei tätä kirjoitettaessa ole tietoa.  

Nappaa idea:       
Uraohjauspalveluiden avaaminen alumneille 

Voisiko oppilaitoksen opiskelijoilleen tarjoamat uraohjauspalvelut avata myös 

valmistuneille? Riveriassa valmistuvat opiskelijat voivat liittyä 

oppilaitoksen alumneiksi, jotka kutsutaan mukaan esimerkiksi 

alakohtaisiin työelämä- ja jatko-opintopäiviin sekä valmistuville 

suun nattuihin työnhaku- ja jatko-opintopajoihin. Valmistuneet voi-

vat käyttää myös RiveriaRekry -palvelua apuna työnhaussa.  

Lue lisää Riverian alumnitoiminnasta!

Pohdittavaa jälkiohjaukseen:  

• Miten tunnistetaan ja tavoitetaan ne opiskelijat, jotka tarvitsevat uraohjaus-

ta vielä valmistumisvaiheessa? Entä valmistumisen jälkeen, kun yhteystie-

dot katoavat järjestelmästä? 

• Kuka tekee jälkiohjausta – esim. opinto-ohjaaja, uravalmentaja, rekrytointi-

palvelut? 

• Miten jälkiohjaus jakautuu oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden (esim. 

Ohjaamo, TE-hallinto, Kela) välillä? 

• Opiskelijoille on tarjolla monenlaista uraohjausta. Mitä siitä voitaisiin tarjota 

myös jo valmistuneille? (esim. jatko-opintoinfot, työpaikkojen välitys) 

• Onko jälkiohjausta saatavilla, jos opiskelija pyytää, vai tarjotaanko sitä ak-

tiivisesti? 

• Miten varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on valmistuessaan toimiva 

urasuunnitelma?  
 

 

 

https://www.riveria.fi/riveria/valmistuneelle/alumnitoiminta/
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