
Avaimia opintoihin integroituun uraohjaukseen (3 op)

Ohjauspäivä 20.2.2019 klo 10-16

Kohti Uraohjaus 2020 –hankkeen tavoittelemaa alueellista mallia: 
” Tavoitteena on oppilaitosrajat ylittävän yhtenäisen 
palveluverkoston luominen.”



Näkökulmia urasuunnittelutaitoihin



CIP –pyramidi
päätöksentekoon ja uravalintoihin yhteydessä olevat tekijät

Tietoisuus  
mahdollisuuksistaItsetuntemus

Metakognitiot

Päätöksentekotaidot
(CASVE-kehä)

Peterson ym. 1991, 28



Miten ohjaajana tuen ohjattavan päätöksentekoa?

28.11.2018 18

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?



Kohti viimeistä ohjauspäivää, 20.2.2019 klo 10 - 16
Kohti Uraohjaus 2020 –hankkeen tavoittelemaa alueellista mallia: 
” Tavoitteena on oppilaitosrajat ylittävän yhtenäisen palveluverkoston 
luominen.”

Välityöskentely pienryhmissä:
Uraohjaus 2020 -hankkeen tavoitteena on rakentaa alueellinen malli siitä, miten 
uraohjauksen keinoin voidaan helpottaa opiskelijan siirtymistä toiselta asteelta 
AMKiin. Kun ajattelet olemassa olevia uraohjauspalveluita ja -käytäntöjä sekä tämän 
hetkistä alueellista yhteistyötä, niin 

1. Mistä asioista tulee pitää kiinni/säilyttää alueellista mallia rakennettaessa? 
2. Mitkä asiat tulee ottaa kehittämisen kohteiksi mallia rakennettaessa? 
3. Mistä tulee luopua mallia rakennettaessa? 

Pienryhmä tuo kohtiin 1-3 kirjaamansa asiat mukanaan viimeiseen ohjauspäivään!



1. Olen hiihtänyt tänä talvena…
2. Olen hyvin selvillä roolistani uraohjaajana ja siitä, mitä minulta 

odotetaan.
3. Minun on helppo luottaa toisten toimijoiden osaamiseen ja 

asiantuntijuuteen yli oppilaitosrajojen.
4. Koen, että minuun ja osaamiseeni luotetaan oppilaitosyhteistyössä.
5. Olen panostanut siihen, että tunnen toisten oppilaitosten toimintaa, 

toimijoiden osaamisia ja työnkuvia. 
6. Haluan olla mukana alueellisen uraohjausyhteistyön ja uraohjauksen 

palvelumallin kehittämisessä.
7. Minulla on mahdollisuuksia olla mukana alueellisen 

uraohjausyhteistyön ja uraohjauksen palvelumallin kehittämisessä.
8. Minulla on selvä visio siitä, millaisen mallin tulisi olla.
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Virittäydy työskentelyyn – asetu janalle



1. Mistä asioista tulee pitää kiinni/säilyttää alueellista 
mallia rakennettaessa? 



1. Mistä asioista tulee pitää kiinni/säilyttää alueellista 
mallia rakennettaessa? 

1. Mistä erityisesti tulee pitää kiinni? 
Miksi?

2. Mistä tuntuu haastavalta pitää 
kiinni? Miksi? Mitä sille olisi 
tehtävissä?  



2. Mitkä asiat tulee ottaa kehittämisen kohteiksi mallia 
rakennettaessa? 

Kirjatkaa post it –lapuille ne asiat, jotka ryhmänne mielestä tulee 
ottaa kehittämisen kohteiksi ja sijoittakaa ne nelikenttään:  

Tärkein Helpoin

Vaikein Kiireellisin



2. Mitkä asiat tulee ottaa kehittämisen kohteiksi mallia 
rakennettaessa? 

Valitkaa koko ryhmästä toinen työskentelypari, jonka kanssa lähdette 
kehittämään yhtä valitsemaanne asiaa.



Haaste – Tavoite –Toiminta 
-työskentely



3. Mistä tulee luopua mallia rakennettaessa? 
Miten sen teemme? Mitä se meiltä edellyttää?



Kiitokset ja hyvää kevään jatkoa!


