
Avaimia opintoihin integroituun uraohjaukseen (3 op)

WEBINAARI 18.12.2018 klo 12 – 15
Urataitojen merkitys siirtymissä,
työllistymisessä ja työelämän muutoksissa 



Näkökulmia urasuunnittelutaitoihin



CIP –pyramidi
päätöksentekoon ja uravalintoihin yhteydessä olevat tekijät

Tietoisuus
mahdollisuuksistaItsetuntemus

Päätöksentekotaidot 
(CASVE-kehä)

Metakognitiot

Peterson ym. 1991, 28



Koulutus- ja 
ammattitieto

Tulevaisuus

Yhteiskunta ja 
työelämä

ennakointitieto

opintopolku.fi

toissa.fi

megatrendit

hiljaiset signaalit

tulevaisuustutkimus

työpaikat ja työtehtävät

digitalisaatio

työllistyvyys

Urasuunnittelutaidot



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/


Tulevaisuus

Palauta mieleesi orientaatiotehtävänä olleiden 
tallenteiden herättämät pohdintasi. Kirjaa Chatiin 
lööpin muodossa ajatuksesi siitä, miltä tulevaisuuden 
työelämä mielestäsi näyttää? 



Lööpit (Chatista)
 Hämmentävä vai hykerryttävä ilmiö?
 "Tulevaisuus on intohimoisten visionäärien"
 Robotit korvaavat palvelut
 Anturi auttaa angiinassa
 Ole töissä kuin kotonasi
 Robotit eivät korvaa ihmistä, tarvitaan tunteita!
 Kukahan tekee työt
 Työpaikka on toinen koti
 Tulevaisuus on mahdollisuus ja mahdottomuus
 Sano digi, tee digi - ei tuu töissä hiki
 tulevaisuuden työelämä kadotettu?
 Mahdottomasti tuli mahdollista!
 Digitalisaatio muuttaa (muuttaako?) kaikkea maailmassa
 Diagnosoiko sensori sairautesi?
 Hektistä, kuka/ketkä pysyy mukana
 Tulevaisuus ei ole pelkästään tekniikan kehitystä, edellytetään myös osaamista ihmisten 

kohtaamiseen



Millaiseen tulevaisuuteen uraohjaamme opiskelijoitamme?



VTT 2017: Kohti jaettua näkemystä työelämän muutoksesta
Dialogi, työ ja tulevaisuus -hanke

https://www.youtube.com/watch?v=7m1ZS1CrpTI

https://www.youtube.com/watch?v=7m1ZS1CrpTI


https://yle.fi/uutiset/3-10156148



Ammatit muuttuvat
”Oleellisempaa kuin pohtia mitkä ammatit loppuvat, on miettiä sitä, miten 
me pystymme oppimaan sellaisia yleisiä taitoja, joiden avulla pystymme 
vastaamaan jatkuvaan muutokseen, tuntemaan turvallisuutta ja 
kehittämään ja uudistamaan osaamistamme. 

Eri tutkijat ovat kuitenkin jo vuosia todenneet, että työelämän vaadittava 
osaaminen muuttuu niin nopeasti, että joudumme työuramme aikana 
uudistamaan osaamistamme useita kertoja.”

Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät
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Alan keskeiset termit, menetelmät ja periaatteet

Opinnoista saatu käytännön osaaminen

Tiedonhankintataidot

Ongelmanratkaisutaidot

 Organisointi- ja koordinointitaidot

Itsenäinen työskentely ja ajanhallinta

 Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot

Verkostoitumistaidot

Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä

Moniammatillisissa ryhmissä toimiminen

Budjetointi ja liiketaloudellinen osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan taidot

Kehittämisosaaminen

Analyyttiset taidot

Yrittäjyystaidot

 Kyky oppia ja omaksua uutta

Stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin

Miten hyvin amk-opiskelu kehitti seuraavia osaamisia ja kuinka tärkeitä ne ovat nykyisessä 
työssäsi? (Kaikki AMKit n=1120)

CAP opeskelu kehitti Nykyisessä työssä tärkeää



https://tietoanuorista.fi/wp-
content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_infografiikka_
NETTI.pdf

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_infografiikka_NETTI.pdf






https://tietoanuorist
a.fi/wp-
content/uploads/20
18/03/Nuorisobaro
metri_infografiikka_
NETTI.pdf

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_infografiikka_NETTI.pdf


https://tietoanuorist
a.fi/wp-
content/uploads/20
18/03/Nuorisobaro
metri_infografiikka_
NETTI.pdf

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_infografiikka_NETTI.pdf


Työllistyvyys

Työllistyvyys on yhdistelmä tekijöitä, jotka
mahdollistavat yksilön työllistymisen, pysymisen 
työllistyneenä ja etenemisen työuran aikana. 



Työllistyvyyden elementit uraohjauksessa  (Kasurinen 2012)



Koulutus- ja ammattitieto –
tietoisuus mahdollisuuksista

• Mahdollisuuksien ja vallitsevien olosuhteiden arviointi, tietoisuus 
mahdollisuuksista

• Mitkä ovat ohjattavasi realistiset mahdollisuudet? Kuinka suotuisat ovat hänen 
olosuhteensa?

Tieto mahdollisuuksistasi tarkoittaa ammatteihin ja koulutuksiin liittyvää tietoa,
ml. ennakointitiedon hyödyntäminen:
• Ammattitietoa ovat esimerkiksi osaamisvaatimukset, jotka liittyvät opiskelijaa 

kiinnostaviin työtehtäviin
• Koulutustietoa on esimerkiksi olla selvillä siitä, millaisia koulutusmahdollisuuksia 

on tarjolla ja tieto koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista



KOULUTUS- JA AMMATTITIETO – vinkkejä ja linkkejä 

Lähteitä ja seurattavia ennakointitiedon tuottajia (mm. OKM, TEM, ELY)

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen
http://tem.fi/documents/1410877/2859687/Katsaus+suomalaisen+ty%C3%B6n+tulevaisuuteen+09092014.pdf

Ammattibarometri (TEM) - Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten 
ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Voit tutustua alla olevan hakulaatikon avulla suoraan eri 
ammattien tilanteisiin.
https://www.ammattibarometri.fi/

Työllisyyskatsaus
http://tem.fi/tyollisyyskatsaus

http://tem.fi/documents/1410877/2859687/Katsaus+suomalaisen+ty%C3%B6n+tulevaisuuteen+09092014.pdf
https://www.ammattibarometri.fi/
http://tem.fi/tyollisyyskatsaus


TAUKO 15 min



Pohdintaa pienryhmissä (2 ryhmää/kysymys), aikaa 20 min. 

1. Miten hyödynnän olemassa olevaa koulutus- ja ammattitietoa 
uraohjauksessa? Miten tuen opiskelijaa merkityksellisen uratiedon 
jäsentämisessä? 

2. Miten tuen geneeristen työelämätaitojen vahvistumista? Missä 
kohden opiskelijan polkua?

3. Millaista uraohjausosaamista tulevaisuuden työelämään ohjaaminen 
edellyttää? Mikä osaamisessa korostuu? 

Padlet: https://urly.fi/Rzj



18.12.2018 (Vesterinen, P-L., 2013) 26



Mistä tiedän, että ohjaustaidoissani olisi kehitettävää 
(Soini & Mäenpää 2011)

• Haluan mielelläni antaa neuvoja ohjattavalle
• En malta olla kertomatta omia kokemuksiani ja käsityksiäni ohjattavan 

kuvaamasta asiasta
• Pystyn mielestäni helposti ratkaisemaan ohjattavan puolesta hänen 

ongelmansa
• Ymmärrän nopeasti ohjattavan tilannetta
• Koen syyllisyyttä, jos ohjauksesta ei ole välitöntä hyötyä 



Kohti tammikuun webinaaria, 25.1.2019 klo 12 - 15 
Hyvät uraohjauskäytännöt ja -menetelmät jakoon

Välityöskentely pienryhmissä: 
Tunnistakaa jokin toimiva uraohjauskäytäntö tai -menetelmä, jota jo käytätte 
ohjausarjessanne. Varautukaa esittelemään (valmistelkaa visuaalinen kuvaus) tämä 
käytäntö/menetelmä muulle ryhmälle tammikuun webinaarissa.

• Mitä urataitoja tukevaa käytännöllä/menetelmällä tavoitellaan (itsetuntemuksen tai 
päätöksentekotaitojen vahvistuminen, koulutus- ja ammattitiedon hankkiminen, jotain muuta?)

• Missä opiskelijan polun vaiheessa ja mihin kytkeytyen käytäntöä/menetelmää voidaan käyttää?

• Miksi valitsitte juuri tämän muulle ryhmälle jaettavaksi käytännöksi/menetelmäksi? Millaisia 
kokemuksia teillä on siitä?



Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!
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