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Avaimia opintoihin integroituun uraohjaukseen (3 op)

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ohjauksellista työotetta, uraohjausosaamista 
sekä ohjaustoimijoiden  alueellista verkostoitumista ja yhteistyötä. Koulutus antaa valmiuksia 
kehittää uraohjauspalveluita, joilla tuetaan opiskelijan  elinikäisiä urataitoja.

Sisällöt
• Urataidot ja uraohjaus ilmiönä

• Opiskelijan urataitojen merkitys työllistymisessä ja työelämän muutoksissa

• Uraohjaus osana opiskelijan opintopolkua ja opintojen ohjausta

• Opiskelijan urataitojen kehittymisen tukeminen tarvelähtöisesti: uraohjauksen menetelmiä ja
työtapoja

• Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen opiskelijan urataitona (sis. digitaaliset
ratkaisut)



Avaimia opintoihin integroituun uraohjaukseen (3 op)

Kohderyhmä
Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston opettajatutorit, 
opot ja opintoneuvojat.

Toteutus
Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä oman osaamisen ja oppilaitoksen uraohjauspalvelujen 
kehittämiseen liittyvää ohjattua verkko-/etätyöskentelyä. 

Lähipäivä ma 26.11.2018 klo 10-16
Webinaari ti 18.12.2018 klo 12-15, Zoom
Webinaari pe 25.1.2019 klo 12-15, Zoom
Päätöspäivä ke 20.2.2019 klo 10-16

Koulutuksen suorittaneille annetaan todistus.



Tullaan tutuiksi
Valitse pariksesi henkilö, jota et tunne lainkaan tai jota tunnet vähiten 
tästä joukosta. 

Haastatelkaa toinen toisianne (5 min./haastattelu)
• Kuka olet, mistä tulet?
• Miten uraohjaus näyttäytyy tällä hetkellä työssäsi? 
• Millä metaforalla kuvaisit omaa koulutus- ja urapolkuasi? 

Esittele parisi muulle ryhmälle.



Virittäytyminen teemaan ja päivän työskentelyyn
 Tiesitkö 15-vuotiaana, mitä haluat tehdä ”isona”?
 Oletko nyt siinä työssä, josta 16-vuotiaana unelmoit tai johon silloin 

opiskelit?
 Millä (asia/tapahtuma) tai kenellä (henkilö) oli suurin vaikutus siihen, 

että olet nykyisessä työssäsi?





Mistä puhumme, kun puhumme urasuunnittelutaidoista?

Career management skills refer to a whole range of 
competences which provide structured ways for individuals
and groups to gather, analyse, synthesise and organise self, 
educational and occupational information, as well as the
skills to make and implement decisions and transitions
(Sultana 2009).



Mistä puhumme, kun puhumme uraohjauksesta?

Uraohjaus on tavoitteellinen prosessi, jossa nuoren urasuunnittelutaidot kehittyvät. 
Hän vahvistaa itsetuntemustaan, oppii keräämään ja käsittelemään tietoa koulutus-
ja uramahdollisuuksistaan sekä tekemään niihin liittyviä ratkaisuja erilaisissa 
muuttuvissa elämäntilanteissa. 

Uraohjauksessa vahvistetaan nuoren toimijuutta ja tuetaan nuorta suunnittelemaan 
ja rakentamaan omaa tulevaisuuttaan. Koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävä 
asiakastyö vaatii ohjaajilta uraohjausosaamista. Ohjaamoissa se tarkoittaa myös 
ohjaajien yhteistä käsitystä uraohjauksesta monialaisena ja moniammatillisena 
yhteistyönä.
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Näkökulmia urasuunnittelutaitoihin



Miksi urataidot ovat tärkeitä tässä ajassa? 



Itsetuntemus; tietoa omista ominaisuuksista, luonteenpiirteistä, temperamentista, kyvyistä, taidoista, kiinnostuksista, 
osaamisesta  ja vahvuuksista sekä asioista, jotka koetaan arvokkaina.

Henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen Identiteetti; kuka olen ja mitä osaan tehdä, mihin ryhmään samaistun, mihin 
haluan liittyä, kuulua, mistä tulen, kuka olen kansalaisena, mikä on missioni, vastuuni, unelmani, tavoitteeni...

Mistä pidän, mitä haluan, missä olen hyvä, missä työssä, roolissa voin kuvitella itseni olevan, mitä muut minusta kertoisivat...
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Itsetuntemus

unelmat, tavoitteet, 
kiinnostuksen kohteet

luonteenpiirteet, 
kyvyt, temperamentti

kokemukset,
elämäntapahtumat

osaaminen, taidot, 
vahvuudet

Itsetuntemus



Miten tuen opiskelijaa hänen itsetuntemuksensa 
vahvistamisessa? 
1. Opiskelija sanoittaa ja tekee näkyväksi vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan: 

millaisia kysymyksiä, mitä menetelmiä tai työtapoja käytän, kun tuen opiskelijaa 
tässä? 

2. Opiskelija tunnistaa ja sanoittaa tavoitteitaan, unelmiaan ja kiinnostuksen 
kohteitaan: millaisia kysymyksiä, mitä menetelmiä tai työtapoja käytän, kun tuen 
opiskelijaa tässä? 

3. Missä kohtaa opiskelijan opintopolkua ja mihin kytkeytyen voin tukea opiskelijaa 
hänen itsetuntemuksensa vahvistumisessa?

Muodostetaan kaksi ryhmää jokaiseen kysymykseen: amk ja 2. aste 



Opiskelija sanoittaa ja tekee näkyväksi vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan: millaisia kysymyksiä, mitä 
menetelmiä tai työtapoja käytän, kun tuen opiskelijaa tässä? 



Opiskelija tunnistaa ja sanoittaa tavoitteitaan, unelmiaan ja kiinnostuksen kohteitaan: millaisia kysymyksiä, 
mitä menetelmiä tai työtapoja käytän, kun tuen opiskelijaa tässä?  



Missä kohtaa opiskelijan opintopolkua ja mihin kytkeytyen voin tukea opiskelijaa hänen itsetuntemuksensa 
vahvistumisessa?



Päätöksenteko urataitona: Orientoituminen

1. Palauta mieleesi hetki, jolloin sinä olet tehnyt merkittävän 
päätöksen liittyen koulutusalan/-paikan, ammatin tai työpaikan 
valintaan

 Mikä auttoi sinua päätöksenteossa?
 Miten teit päätöksen? Oliko siinä jonkinlaisia vaiheita tai 

steppejä?
 Mitä opit itsestäsi tässä päätöksentekotilanteessa?



Miten ohjaajana tuen ohjattavan päätöksentekoa? 
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Oivalta-
minen / 
Arviointi

Jäsentä-
minen

Kiteyttä-
minen / 

Laajenta-
minen

Valitse-
minen

Toimeen-
pano

Ohjattava:
Ymmärrän, että minun tulee
tehdä valinta tai päätös.

Ohjattava: 
Tiedän kuka minä olen
ja mitkä ovat mahdol-
lisuuteni suhteessa
tavoitteeseen. 

Ohjattava: 
Tunnistan vaihtoehdot, jotka 
sopivat arvoihini, kykyihini ja 
kiinnostuksiini. Pystyn 
poimimaan vaihtoehdoista 
muutaman.

Ohjattava: 
Pystyn laittamaan 
vaihtoehdot parem-
muusjärjestykseen ja 
tekemään päätöksen.

Ohjattava: 
Saatan valintani
päätökseen. Päätöksenteko-

taidot

Ohjattava: 
Arvioin, millaisen päätöksen tein. 
Miten päädyin siihen? 
Miten päätöksentekotaitoni 
kehittyivät?



Päätöksenteko
Kesätyöpaikka mietinnässä -matriisi avuksi päätöksentekoon

Ryhmätehtävä: ideoikaa jokin asiakas-case, mihin kehittelette yhdessä matriisin ohjauksen ja päätöksenteon
apuvälineeksi.
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Metakognitiot

• taito suunnitella, tarkkailla, arvioida ja säädellä omia kognitiivisia prosesseja
• tietoisuus siitä, mitä tiedän/en tiedä, heikkouteni/vahvuuteni, tietoisuus siitä, miten 

toimin ja miten teen päätökseni
• minäpystyvyysuskomukset, itsesäätely ja tahdonvoima, tunteiden säätely, reflektointi ja 

itsearviointitaidot

tiedän, että olen...
tiedän, että osaan...

resilienssi, 
kimmahduskyky: 

uskon pärjääväni, koska...

valintaani/päätökseeni
vaikuttaa se, että...

Metakognitiot



Päivän koonti….

• Pohdi parisi kanssa mitä viet päivästä omaan käytännön 
uraohjaustyöhösi? 

• Kuvatkaa yksi tai kaksi konkreettista ohjaustekoa, johon tartutte 
tämän päivän työskentelyn jälkeen.



Kohti joulukuun webinaaria:
Urataitojen merkitys siirtymissä, työllistymisessä ja 
työelämän muutoksissa 

Virittäydy webinaariin katsomalla  Tulevaisuuden ammattilaiset –
Dokumenttisarja työn tulevaisuudesta (jaksot 1-5). 
http://tulevaisuus.dna.fi/

http://tulevaisuus.dna.fi/


ZOOM –webinaariin osallistuminen

• Pääset webinaariin sähköpostiin saamasi linkin kautta. Jokainen tulee webinaariin oman koneen 
kautta. Jos jaatte saman työpisteen, suosittelemme, että hakeudutte eri tiloihin, jotta äänet eivät 
kierrä. 

• Käytä ensisijaisesti tietokonetta (osallistuminen on mahdollista myös mobiililaitteilla).

• Käytä aina kuulokemikrofonia ja pidä myös kamera valmiudessa. Varmista, että kuulokemikrofoni 
on kiinnitetty koneeseen ennen kuin avaat Zoom – sovelluksen.

• Jos koneellasi ei ole Zoom -sovellusta asennettuna, Zoom ehdottaa Clientin asentamista 
liittyessäsi kokousympäristöön. Suosittelemme Clientin asentamista paremman yhteyden 
saavuttamiseksi.

• Tarkemmat ohjeet ja osallistumislinkin saat sähköpostilla muutama päivä ennen webinaaria.
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