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Joona Tarja, Mäkelä Pentti ja Venhovaara Pirjo 
 
Uraohjaukseen tarvitaan oikea-aikaisuutta ja monikanavaisuutta 
 
Keväällä 2018 kysyimme ammatillista perustutkintoa sekä ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien 
opiskelijoiden näkemyksiä uraohjauksesta ja ohjausyhteistyöstä. Selvitimme urasuunnitteluun liittyvää 
osaamista sekä sitä, kuinka tärkeänä opiskelijat sen näkevät. Tulosten mukaan 
ammattikorkeakouluopiskelijat näkevät oppimisen työelämäläheisenä mutta kaipaavat lisää tietoa ja 
ohjausta mm. työnhakutaitoihin ja osaamisen esittämiseen liittyen. Opiskelijat kaipaavat myös 
opintojaksoihin liittyvää, työllistymistä tukevaa ohjausta. Kyselyn tulokset toivat esiin seikkoja, jotka saivat 
meidät ohjauksen ammattilaiset mietteliääksi. Opiskelijoiden vastausten kautta heijastui tarve henkilöstön 
uraohjausosaamisen lisäämiselle. 
 
Uraohjauksen tavoitteena tulevaisuustietoisuus ja työllistyvyys 
 
Ammattikorkeakouluopinnot toteutetaan työelämäläheisesti. Opintojen aikana tehtävässä opinto- ja 
uraohjauksessa on kysymys opiskelijan osaamisen, asiantuntijuuden, tulevaisuustietoisuuden ja yksilöllisen 
työelämäsuhteen rakentamisesta. Vaikka tulevaisuus ei ole varmuudella ennustettavissa, opiskelijat voivat 
kuitenkin jo opintojensa aikana muodostaa mielikuvia ja käsityksiä siitä, millaisia tapahtumia on edessä. He 
voivat verkostoitua ja rakentaa suhdettaan työelämään. Tulevaisuusajattelussa on olennaista varautua 
erilaisiin kehityskulkuihin ja sattumiin, jotka toteutuessaan voivat vastaavasti johtaa erilaisiin tulevaisuuksiin. 
Tulevaisuutta koskevaa tietoa käsitellään ainoastaan siinä muodossa, jossa se esiintyy nykyisyydessä eli 
aikomuksina, mahdollisuuksina, unelmina, toiveina ja pelkoina. (Ahvenainen, Korento, Ollila, Jokinen, 
Lehtinen & Ahtinen 2014, 13.) 
 
Uraohjaukseen liittyvät olennaisesti myös käsitteet työllistyminen (employment) ja työllistyvyys 
(employability). Työllistyvyyden käsite on näistä kahdesta moniulotteisempi. European Centre for the 
Development of Vocational Training on määritellyt työllistyvyyden koostuvan tekijöistä, jotka mahdollistavat 
yksilön työllistymisen, hänen pysymisensä työelämässä ja etenemisen urallaan. Työllistyvyyteen vaikuttavat 
yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja näiden ominaisuuksien esiintuominen työmarkkinoilla, sosiaalinen 
konteksti, ympäristö sekä myös yhteiskunnan taloudellinen tilanne. (Cedefop, 2008.) Työllistyvyys 
muodostuu siis sekä yksilön sisäisistä, että hänestä riippumattomista ulkoisista tekijöistä, ja työllistyminen 
on näistä tekijöistä seuraava sivutuote ja tarkoittaa työn saantia. Käytännössä voidaan todeta, että 
työllistyvyys määrittelee yksilön työllistymistä.  
 
Uraohjauskysely opiskelijoille keväällä 2018 
 
Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia), Savon ammattipoisto (Sakky) ja Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO) 
toteuttivat Uraohjaus2020-hankkeessa opiskelijoille suunnatun kyselyn, jolla selvitettiin opiskelijoiden 
näkemyksiä opintovalinnoista, uraohjauksesta, opiskelun aikaisesta urasuunnittelusta sekä työllistymiseen 
ja työuraan liittyvistä asioista. 

Kyselyn taustalla on näkemys siitä, että opintoihin integroituneena uraohjaus on koko opintojen ajan kestävä 
prosessi. Ohjaus on opiskelijan uraa ja elämänsuunnittelua tukevaa, jolloin opiskelijaa tuetaan tekemään 
välittömiä opintoja ja tulevaa työuraa koskevia ratkaisuja. Ohjauksessa tuetaan myös opiskelijan 
persoonallista ja ammatillista kasvua sekä itseohjautuvuutta, jotta hänelle kehittyy valmiuksia sopeutua 
myöhemmin elämässään erilaisiin siirtymiin, esimerkiksi vaihtaessaan työtehtäviään tai jopa ammattiaan. 



 
Kolmen hankkeeseen osallistuvan oppilaitoksen opiskelijoille suunnatun kyselylomakkeen väittämät 
teemoitettiin seuraavasti: 

1. Opintoihin hakeutumisen nivelvaihe / Nykyiseen oppilaitokseen hakeutuminen 
2. Opintojen aikaiset valinnat ja päätökset 
3. Opintojen aikaisia työelämäyhteydet 
4. Opinto- ja uraohjaus 
5. Työnhaun kanavat 
6. Uratulevaisuus/ Tulevaisuususko 
7. Työnhakutaidot/ Osaamisen esittäminen 

Teemoista johdettiin kyselyyn 48 väittämää, joissa vastaaja otti kantaa siihen, 

• millaiseksi hän arvioi väittämässä kuvatun osaamisensa/merkityksen ja 
• miten tärkeänä hän väittämän kuvaamaa osaamista pitää. 

 

Savoniassa kysely suunnattiin suomenkielisissä amk-tutkinto-ohjelmissa opiskeleville, Sakkylla ja YSAO:lla 
ammatillisissa perustutkinnoissa opiskeleville. Opiskelijoita informoitiin kyselystä osallistujaoppilaitosten 
sisäisten informaatiokanavien kautta tiedotteilla.  

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä touko-syyskuussa 2018. Kyselyn päävastuullisena toteuttajana toimi 
Uraohjaus2020-hankkeen projektiryhmän jäsen, opinto-ohjaaja Pirjo Venhovaara. Hankkeen projektiryhmä 
osallistui kyselyn suunnitteluun. Tilastollisen aineiston käsittelyn asiantuntijana toimi lehtori Pentti Mäkelä. 
Kyselyn tulokset on analysoitu oppilaitoksittain. Työstä ovat vastanneet oppilaitoskohtaiset hanketoimijat. 

Kyselyn tulokset 

Kyselyyn saatiin 724 vastausta. Vastaajien taustatiedot on koottu taulukkoon 1. Suurin osa vastaajista (N = 
441) on Savon ammattiopistosta, joten sen näkemykset painottuvat sen kokoa enemmän. Ammatillisen 
toisen asteen eli Sakkyn ja YSAO:n vastaajista (N = 557) 82.4% on peruskoulutaustaisia ja heistä 56,5% on 
ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Savonia-ammattikorkeakoulun vastaajien (N = 167) pääasiallinen 
koulutustausta on ylioppilas tai lukio. Vastaajista 76% on toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita.  

Koulutusaloittain tarkasteltuna 45,8% kyselyyn vastanneista Sakkyn opiskelijoista opiskelee 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.  YSAO:n opiskelijoista suurin edustus 59% on tekniikan ja liikenteen alalta. 
Savonia-amk:n vastaajista 64% opiskelee liiketalouden alalla. Savonian osalta suurimpien koulutusalojen 
vastausprosentit ovat matalat. Tuloksia on tämän takia pidettävä  
suuntaa antavina. 

1. Kyselyyn vastanneiden määrät eri oppilaitoksissa taustatietoineen 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

A. Uraohjauskyselyyn vastanneiden lukumäärät eri oppilaitoksissa 

 

 

Savon 
ammattio
pisto
(N=441)

Ylä-
Savon 
ammattio
pisto
(N=116)

Savonia-
ammattik
orkeakoul
u
(N=167)

Savon ammattiopisto 441 0 0
Ylä-Savon ammattiopisto 0 116 0
Savonia-ammattikorkeakoulu 0 0 167



 
B. Vastaajien koulutustausta oppilaitoksittain 

 
C. Vastaajien opiskeluvuosi 

 
D. Vastaajat koulutusaloittain 

 
 

2. Omat haaveet ja toiveet ohjaavat myös ammattikorkeakouluun hakeutumista 

Kyselyn ensimmäisessä teemassa (opintoihin hakeutumisen nivelvaihe / nykyiseen oppilaitokseen 
hakeutuminen) selvitettiin oppilaitokseen ja alalle hakeutumista kolmellatoista väittämällä.  
Millä perusteella opiskelijat valitsevat oppilaitoksen ja koulutusalan? Tulosten perusteella omat toiveet ja 
haaveet ohjaavat myös ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumista. Myös opiskelupaikkakunta, 
elämäntilanne sekä työllistymismahdollisuudet vaikuttavat hakeutumiseen. Perheen ja sukulaisten 
antamalla tiedolla ja ehdotuksilla näyttäisi olevan vähemmän merkitystä ammattikorkeakouluun kuin 
ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaessa. Oppilaitosten ohjaushenkilöstön vaikutus (väittämä opinto-
ohjaajan ja opetushenkilöstön suositus) näyttää ohjaavan ammatilliselle toiselle asteelle suuntaavia 
useammin (väittämä 6, ka. 2.2) kuin ammattikorkeakoluun hakeutuvia (väittämä 6, ka. 1.3), joka on 
väittämien keskiarvoista pienin. 

Tulosten perusteellä näyttää siltä, että myös sattuma ohjaa jonkin verran ammattikorkeakouluun 
hakeutumista (väittämä 5, ka 2.2). Sattuma ei kuitenkaan aina tarkoita ajelehtimista tai tavoitteettomuutta. 
Oppilaitokseen hakeutumiseen liittyvänä sattuma voidaan nähdä myös positiivisena tarjoumana, joka sopii 

 

Savon 
ammattio
pisto
(N=441)

Ylä-
Savon 
ammattio
pisto
(N=116)

Savonia-
ammattik
orkeakoul
u
(N=167)

peruskoulu 355 104 0
ylioppilas tai lukio 21 2 121
ammatillinen koulutus 62 8 37
muu 3 2 9

 

Savon 
ammattio
pisto
(N=441)

Ylä-
Savon 
ammattio
pisto
(N=116)

Savonia-
ammattik
orkeakoul
u
(N=167)

ensimmäinen vuosi 233 82 17
toinen vuosi 149 13 75
kolmas vuosi 59 20 52
neljäs vuosi tai enemmän 0 1 23

 

Savon 
ammattio
pisto
(N=441)

Ylä-
Savon 
ammattio
pisto
(N=116)

Savonia-
ammattik
orkeakoul
u
(N=167)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 202 19 15
Tekniikan ja liikenteen ala 123 69 22
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 50 2 13
Kulttuuriala 1 0 7
Luonnonvara- ja ympäristöala 49 25 3
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 3 1 107
Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0
Luonnontieteiden ala 13 0 0



 
hakeutujan elämäntilanteeseen. Kuurila (2014, 30 - 31) on käsitellyt väitöskirjassaan sattuman merkitystä 
alanvalintaan. Kuurilan mukaan opiskelijaryhmä, joka valitsee alan sattumalta, on uraohjauksen kannalta 
merkityksellinen, koska näiden opiskelijoiden uraohjaustarpeet ovat erilaisia kuin tietoisesti alalle 
hakeutuneiden tarpeet.  
Taulukko 1. Nykyiseen oppilaitokseen hakeutumista ohjasivat. Asteikko 1-4, tärkeys kasvaa arvon suuretessa.  

 
 

3. Ammattikorkeakouluopiskelijat tekevät perusteltuja opintovalintoja  

Kyselyn seuraava teema selvitti opintojen aikaisia valintoja ja päätöksiä. Savonia-ammattikorkeakoulun 
osalta yksi kyselyn kiinnostavimmista tuloksista on opiskelijoiden arvioiman osaamisen/merkityksen ja 
tärkeyden vertailu. Opintojen aikana tehdään monia valintoja ja päätöksiä, joilla on vaikutusta myöhempään 
työtulevaisuuteen. Kyselyn vastausten (N = 167) perusteella näyttää siltä, että 
ammattikorkeakouluopiskelijat ovat hyvin tietoisia siitä, millaisia valintavaihtoehtoja opinoissa on tarjolla. 
He myös tekevät opintovalintoja perustellusti ja miettivät niiden vaikutusta työllistymiseen (kaikissa ero 0.1).   

 

 
Kuvio 1.A Opintojen aikaiset valinnat ja päätökset, Savonia ammattikorkeakoulu. Asteikko 1- 4 arvio osaamisesta/merkityksestä ja tärkeydestä kasvaa arvon 
suurentuessa. 

 

Savon 
ammattio
pisto
(N=441)

Ylä-
Savon 
ammattio
pisto
(N=116)

Savonia-
ammattik
orkeakoul
u
(N=167)

1 Omat toiveet ja haaveet   3,5 3,3 3,4
2 Perheen ja/tai sukulaisten ehdotus   2,4 2,4 1,8
3 Kavereiden esimerkki  2,0 2,1 1,7
4 Opiskelupaikkakunta  2,9 2,9 3,0
5 Sattuma   1,8 1,9 2,2
6 Opinto-ohjaajan tai opetushenkilöstön suositus   2,0 2,0 1,3
7 Ammatinvalinnan testit/keskustelut   2,0 2,0 1,7
8 Aikaisemmat opinnot   1,8 1,9 2,2
9 Aikaisempi työkokemus   2,2 2,2 2,4

10 Nykyinen elämäntilanne   2,5 2,5 2,9
11 Oma aktiivinen tiedonhakuni koulutusaloista    2,6 2,6 2,7
12 Alan tarjoamat jatkokoulutusmahdollisuudet  2,7 2,5 2,7
13 Valitsin koulutusalan työllistymismahdollisuuksien perusteella 2,8 2,6 2,8



 
Kuviossa 1A esitetyistä opintojen aikaisia valintoja ja päätöksiä kartoittavista väittämistä kolmessa opiskelijat 
arvioivat osaamisensa/merkityksen suuremmaksi kuin tärkeyden. Vastausten perusteella 
ammattikorkeakouluopiskelijat tietävät, mistä voi etsiä avoimia työpaikkoja ja osaavat hakea niistä tietoa. 
He myös osaavat arvioida internetistä ja sosiaalisesta mediasta löytyvän tiedon luotettavuutta eli näihin 
perehdyttämisessä/ohjaamisessa ammattikorkeakoulu onnistuu nykyisellään jo varsin hyvin. Sen sijaan 
opiskelijat kaipaavat opintojaksoihin liittyvää, työllistymistä tukevaa ohjausta (ero 0,4), mikä on Savonia-
ammattikorkeakoulun osalta toinen kyselyn kiinnostavista tuloksista. 

 

 
Kuvio 1.B Opintojen aikaiset valinnat ja päätökset, Savonia ammattikorkeakoulu. Asteikko 1- 4 arvio osaamisesta/merkityksestä ja tärkeydestä kasvaa arvon 

suurentuessa. 

 

Kyselyn tulosten perusteella (kuvio 1.B) ammattikorkeakouluopiskelijat uskovat tutkinnon 
loppuunsaattamisen parantavan heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Väittämän arvot ovat sekä 
osaamisen että tärkeyden osalta koko kyselyn korkeimmat. Opiskelijat uskovat, että tutkinnolla ja opintojen 
loppuun suorittamisella on merkitystä työllistyvyyden kannalta. Kaikissa muissa opintoihin liittyviä valintoja 
selvittäneissä väittämissä osaaminen jää hieman jälkeen tärkeydestä. Ammattikorkeakouluopiskelijat 
näkevät merkityksellisenä sen, että opintojen aikaiset valinnat antavat valmiuksia yrittäjyyteen, 
kansainvälistymiseen ja jatko-opintoihin.  

Kyselyyn osallistuneista oppilaitoksista Savonia ja Sakky ovat mukana Kuopion alueen urheiluakatemian 
toiminnassa. Akatemiatoiminnan tavoitteena on tukea opintojen ja urheilun yhteensovittamista. 
Molemmissa oppilaitoksissa opiskelee urheilijaopiskelijoita, jotka tekevät kahta uraa (Dual Career). 
Savoniassa on tarjolla urheilijaopiskelijoille erillisiä Urheiluakatemia -opintojaksoja, joihin urheilijaopiskelijat 
voivat sisällyttää valmentautumista. Urheilijaopiskelijat valitsevat opintojaksoja, jotka antava valmiuksia 
urheilijana kehittymiseen.  

 

4. Opintojen aikaiset työelämäyhteydet 



 
Opintojen aikaisia työelämäyhteyksiä selvitettiin seitsemällä väittämällä. Osaaminen/merkitys jää kaikissa 
teeman seitsemässä väittämässä merkittävästi jälkeen tärkeydestä. 

 

 
Kuvio 2. Opiskelijoiden arvio osaamisestaan/merkityksestä ja tärkeydestä opintojen aikaisista työelämäyhteyksistä selvittäneessä teemassa, Savonia-

ammattikorkeakoulu. Asteikko 1- 4. Arvio osaamisesta/merkityksestä ja tärkeydestä kasvaa arvon suurentuessa. 

 

Tulosten mukaan opiskelijat pitävät opintojen aikaisia työelämäyhteyksiä tärkeänä osana opintoja.  
Opiskelijoiden opintojen aikaiset työelämäyhteydet -teeman kuvaama osaaminen on melko hyvällä tasolla. 
Kuviosta 2 voidaan nähdä kaikkien väittämien osalta selkeä ero osaamisen ja tärkeyden välillä. Opintojen 
aikana luodut kontaktit yrityksiin nähdään merkittävänä tulevaan työllistymiseen liittyvänä asiana, ja 
koulutuksen toivotaankin antavan tukea tulevien työelämäsuhteiden rakentamiselle. Urasuunnittelun 
kannalta opintojen aikaisten työelämäyhteyksien rakentuminen on tärkeää, että opiskelijat hahmottavat ja 
saavat käsitystä siitä, minkä tyyppisiin työtehtäviin he voisivat tulevaisuudessa suunnata. Kyselyn tulokset 
ovat ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta yhdensuuntaiset opintojen loppuvaiheessa tehtävän AVOP-
kyselyn tulosten kanssa. – Väittämä työpaikalla suoritettavista näytöistä ei koske 
ammattikorkeakouluopiskelijoita.  

 

5. Opinto- ja uraohjaus  

Opinto- ja uraohjaus on toinen teema, jossa on kyselyn tulosten perusteella selvästi parannettavaa (kuvio 
3). Teeman kaikissa väittämissä merkitys/osaaminen on kokonaisuudessaan alhaisempi kuin väittämien 
arvioitu tärkeys.  

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Joustavat polut työelämään –hankkeessa (Jopo) toteutetun 
opiskelijakyselyn mukaan (hankkeen osaraportti, kevät 2016) vain noin puolet (49 %) aloittaneista 
ammattikorkeakouluopiskelijoista sanoo tietävänsä, mitä uraohjauksella tarkoitetaan. Noin viidennes 



 
valmistuvista kokee saaneensa uraohjausta työelämään valmentautumisessa ja 40 % opintoihin liittyvissä 
asioissa. (SEAMK, Jopo-hankeen osaraportti, 26) 

Tulosten mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat näkevät opinto- ja uraohjauksen tärkeyden 
kokonaisuutena pienemmäksi kuin edellä kohdassa 4 kuvatun työelämäyhteydet -teeman. 

 
Kuvio 3. Opiskelijoiden arvio opinto- ja uraohjauksesta, Savonia-ammattikorkeakoulu. Asteikko 1-4 arvio osaamisesta/merkityksestä ja tärkeydestä kasvaa arvon 
suurentuessa. 

Kuviosta 3 käy ilmi, että opiskelijat kaipaavat jo opintojen aikana tietoa opintojen jälkeen tarjolla olevista 
työllistymispalveluista (ero 1.1) ja jatko-opintomahdollisuuksista (ero 0.7). Opiskelijat näkevät tärkeänä, että 
he tietävät, keneltä tai miten saavat uraan ja työllistymiseen liittyvää ohjausta. He myös näkevät 
merkityksellisenä sen, että opetus- ja ohjaushenkilöstö on motivoitunut ohjaamaan työelämään nivoutuvissa 
kysymyksissä. Uraohjaus on monikanavaista ja vastausten kautta heijastuu myös se, että työllistyvyyttä 
edistävässä henkilöstön ohjausyhteistyössä ja -osaamisessa on parannettavaa.  

 

6. Näkemys tulevasta työelämästä 

Kyselyn Näkemys tulevasta työelämästä -teemassa selvitettiin opiskelijoiden käsityksiä siitä, miten koulutus 
on valmistanut heitä työelämään sekä millaisia käsityksiä ja odotuksia opiskelijoilla on työelämää kohtaan. 
Opiskelijoiden näkemystä tulevasta työelämästä kartoitettiin yhdellätoista väittämällä.  
 
Tulosten perusteella opiskelijat ovat tietoisia siitä, millaisiin työtehtäviin koulutuksella työllistytään. He 
uskovat, että opinnot antavat heille osaamista, jota alan työelämässä tarvitaan. He tietävät, millainen työ 
kullekin sopii. Heillä on myös ideoita ja näkemyksiä opintojen jälkeisestä urasta. Kyselyn tulosten perusteella 
ammattikorkeakoulussa opiskelevat ovat valmiita muuttamaan lähipaikkakunnalle (ka 2.9), kauemmas 
Suomessa (ka 2,8) sekä ulkomaille (ka 2.4) työtä saadakseen. Tulokset ovat yhdensuuntaisia Penttinen, 
Skaniakos & Lairion (2011) opiskelijoiden työelämäorientaatiota selvittäneen tutkimuksen kanssa. 
Tutkimuksen mukaan työelämän muutokset näkyvät myös ammattikorkeakoulusta valmistuvien 
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opiskelijoiden suuntautumisessa työelämään sekä heidän työllistymismahdollisuuksissaan. 
Korkeakouluopiskelijat pohtivat omaa työllistymistään ja työelämään liittyviä kysymyksiä usein jo opintojen 
alusta saakka.  
 
Taulukko 2. Opiskelijoiden näkemys tulevasta työelämästä. Asteikko 1-4, tärkeys kasvaa arvon suuretessa. 

 

 
 
Väittämässä yksitoista vastaajien oli mahdollista kuvata omiin urasuunnitelmiin liittyviä kielteisiä ajatuksia 
ja epävarmuustekijöitä. Kyselyn avoimissa vastauksissa vastaajat (N = 42) toivat esille muun muassa 
seuraavia ajatuksia:  
 

”Epävarmuus johtuu hyvin hämärästä tietämyksestä mahdollisista tulevista työtehtävistä ja 
ylipäätään vähäisestä tietämyksestä työllisyydestä alallani. Kesätöitä/harjoittelupaikkaa on 
ainakin ollut todella haastava saada.” (vastaaja R10) 

”En osaa vielä sanoa, onko urasuunnitelmani realistisia ja kuinka vaikeaa niiden toteuttaminen 
lopulta on. Olen saanut käsityksen, että työllistyminen tutkintoni suorittamisen jälkeen voi olla 
haastavaa ja se pelottaa.” (vastaaja R 19) 
 
”Konkreettista ja ajantasaista ohjausta liittyen opiskeltavaan alaan, esimerkiksi kertomuksia 
mihin valmistuneet ovat työllistyneet. Jatko-opintomahdollisuuksista voisi myös kertoa 
enemmän, vaikka pääpaino on toki järkevää olla opiskeltavassa tutkinnossa.” (vastaaja R27) 
 
” Että saisin apua työharjoittelupaikan löytämiseen ja suosituksia siitä mitä kursseja minun 
kannattaa valita, jotta löytäisin sen oman juttuni ja työllistyisin mahdollisimman hyvin. Etten 
suotta kouluttaudu työttömäksi.” (vastaaja R14) 

”Enemmän henkilökohtaista uraohjausta. Enemmän yhteistyötä opiskelijayhdistysten ja 
alumnien kanssa.” (vastaaja R34) 

 
Kyselyn avointen vastausten mukaan epävarmuutta ja kielteisiä ajatuksia liittyy työtulevaisuuden 
pelikentän hahmottamiseen, tutkinnon antamaan osaamiseen riittävyyteen ja oman osaamisen 
kuvaamiseen. Opiskelijat kaipaavat erityisesti tietoa ja työuranarratiiveja alumneilta ja 
ammattikorkeakoulusta valmistuneilta. Monet avointen vastausten kommenteista liittyivät joko 
uraohjauksen puuttumiseen tai siihen, että se on opiskelijoiden näkökulmasta puutteellista. 
 

 
7. Työhakutaidot ja osaamisen esittäminen 

 

Savon 
ammattio
pisto
(N=441)

Ylä-
Savon 
ammattio
pisto
(N=116)

Savonia-
ammattik
orkeakoul
u
(N=167)

1 Tiedän millaisiin työtehtäviin koulutuksellani työllistytään 3,4 3,3 3,2
2 Minulla on ideoita ja näkemyksiä omasta urastani 3,2 3,0 3,2
3 Minulla on ideoita ja ajatuksia oman yrityksen aloittamiseksi 2,4 2,6 2,2
4 Tiedän millainen työ minulle sopii 3,3 3,1 3,0
5 Uskon saavani opinnoista osaamista, mitä alallani tarvitaan 3,3 3,2 3,2
6 Uskon, että työn saaminen on helppoa 2,8 2,8 2,5
7 Työelämään siirtyminen tuntuu epävarmalta 2,5 2,7 2,6
8 Saadakseni työtä, olen valmis muuttamaan lähipaikkakunnalle 2,9 2,9 2,9
9 Olen valmis muuttamaan Suomessa kauemmaksikin työtä saadakseni 2,5 2,6 2,8

10 Olen valmis muuttamaan ulkomaille työllistyäkseni 2,3 2,4 2,4
11 Omiin urasuunnitelmiini liittyy kielteisiä ajatuksia ja epävarmuutta. 2,1 2,4 2,2



 
 
Työnhakutaidot ja osaamisen esittäminen -teemaa selvitettiin seitsemän väittämän avulla. Väittämillä 
kartoitettiin mm. verkkoyhteisöpalvelujen ja sosiaalisen median käyttöä, työnhakuvalmiuksia ja -asiakirjoja 
sekä oman osaamisen esittämiseen liittyvää osaamista.  

 

 

 
 
Kuvio 4. Opiskelijoiden näkemys työnhakutaidoista ja osaamisen esittämisestä, Savonia-ammattikorkeakoulu. Asteikko 1-4 arvio osaamisesta/merkityksestä ja 
tärkeydestä kasvaa arvon suurentuessa 
 
 

Kuviossa 4 esitetyistä Työnhakutaidot ja osaamisen esittäminen -teemaa kartoittavista väittämistä kolmessa 
opiskelijat arvioivat osaamisensa suuremmaksi kuin tärkeyden. Vastausten perusteella 
ammattikorkeakouluopiskelijat osaavat tehdä tiedonhakuja erilaisista palveluista/tietokannoista ja 
sähköinen asiointi on heille helppoa. Myös väittämässä ”Minulla on LinkedIn –profiili” opiskelijat arvioivat 
osaamisensa riittävän. Huomioitavaa kuitenkin on, että LinkedIn –profiilin tärkeys ei näyttäytyy tuloksissa 
merkittävänä. Vastausten perusteella opiskelijat pitävät tärkeänä ajantasaisten työnhakuasiakirjojen 
olemassaoloa sekä työhakemuksen tekemiseen liittyvää osaamista. Sen sijaan opiskelijat kaipaavat lisää 
ohjausta sähköisen portfolion tekemiseen ja toteuttamiseen sekä oman osaamisen kuvaamiseen (ero 0,4). 
Huomioitavaa on myös se, että tulosten mukaan opiskelijat eivät juurikaan kokoa opintojensa alusta saakka 
osaamistaan kuvaavia aineistoja. Tulosten perusteella verkkoyhteisöpalvelujen ensisijaisena käyttömotiivina 
ei ole ammatillisuutta ja työllistyvyyttä edistävä käyttö 
 

 
Keskeiset tulokset ja pohdinta 
 
Kyselyllä haluttiin selvittää opiskelijoiden urasuunnitteluosaamista ja näkemyksiä opintojen aikaisesta 
uraohjauksesta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ammattikorkeakouluopiskelijat ovat hyvin tietoisia 
siitä, millaisia valintavaihtoehtoja opinnoissa on tarjolla, ja he tekevät opintovalintoja perustellusti sekä 
miettivät niiden vaikutusta työllistymiseen. Vastaajat uskovat tutkinnon loppuunsaattamisen parantavan 
heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Opintojen aikana luodut kontaktit yrityksiin nähdään merkittävänä 
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tulevaan työllistymiseen liittyvänä asiana, ja koulutuksen yhdessä uraohjauksen toivotaankin antavan tukea 
tulevien työelämäsuhteiden rakentamiselle.  
 
Tulosten mukaan opiskelijat tarvitsevat opintojensa aikana uraohjausta työelämään sijoittumisessa, tukea 
oman osaamisensa tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä tietoa tulevaisuuden tarjoamista 
vaihtoehdoista. Opiskelijat toivovat opintojaksoihin liittyvää, työllistymistä tukevaa ohjausta sekä tietoa 
opintojen jälkeen tarjolla olevista työllistymispalveluista ja jatko-opintomahdollisuuksista. Tulosten 
perusteella verkkoyhteisöpalvelujen ensisijaisena käyttömotiivina ei ole ammatillisuutta ja työllistyvyyttä 
edistävä käyttö ja opiskelijat kaipaavatkin lisää ohjausta muun muassa sähköisen portfolion tekemiseen ja 
työnhaun some-kanavien käyttöön ottoon. 
 
Tuloksista selvisi, että uraohjauksen käsite on ammattikorkeakouluopiskelijoille tuttu. Näyttää kuitenkin 
siltä, että kaikkea ammattikorkeakouluopintoihin nivoutuvaa työelämäyhteistyötä tai henkilökohtaisen 
opinto- ja urasuunnitelman (HOPS) laatimista ei tunnisteta uraohjaukseksi. Uraohjausta ja urasuunnittelua 
on nostettava myös käsitteinä enemmän esille, jolloin molemmat ilmiöt tunnistetaan. 
 
Uraohjaus käsitteenä kuvaa opettajien/ohjaajien osaamista ja toimintaa kun taas urasuunnittelu kuvaa 
opiskelijoiden osaamista ja käsityksiä tulevaisuudesta. Uraohjaus on monikanavaista ja vastausten kautta 
heijastuu myös se, että työllistyvyyttä edistävässä henkilöstön ohjausyhteistyössä ja -osaamisessa on 
parannettavaa. Ohjausyhteistyön näkökulmasta tämä tarkoittaa toimijoiden välisen yhteistyön, 
palvelurakenteen ja sisältöintegraatioiden tarkastelua. Ohjaushenkilöstön uraohjausosaamisen kehittämistä 
tulee tehdä osana pedagogista kehittämistä.  
 
 

 
 
Kuva 1. Uraohjauksen kokonaisuus (luonnos), Uraohjaus2020-hanke. Venhovaara, Pirjo. 2019  
 



 
Edellä esitettyjen tulosten ja Uraohjaus2020-hankkkeen työryhmässä käydyn keskustelun perusteella on 
hahmoteltu ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjauksen ja työllistyvyyden edistämisen kokonaisuutta 
(kuva 1). Opintoihin integroituvan uraohjauksen kokonaisuudessa työllistyvyys muodostuu opiskelijan 
toimijuudesta, hyvinvoinnista ja urasuunnittelusta. Näitä kehystävät opetussuunnitelmaan nivoutuneina 
osaaminen ja sen kehittyminen, opiskelijan ammatillinen verkostoituminen sekä osaamisen esittäminen eri 
kanavissa ja alustoilla.  
 
Kyselyn tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että uraohjauksen tulee olla opintoihin integroituvaa, 
monikanavaista sekä opiskelijan urasuunnittelun kannalta oikea-aikaista sekä tarpeen mukaan eri 
toimijoiden välillä läikkyvää.  
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