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Esipuhe

Tämän kirjan idea on syntynyt uraohjaushankkeiden parissa työskentele-
vien tarpeesta kuvata uuden ammatillisen koulutuksen uraohjausta ja ja-
kaa malleja uraohjausta tekeville oman työnsä tueksi. Ammatillisen kou-
lutuksen lainsäädännön uudistuttua vuoden 2018 alusta on oppilaitoksis-
sa laadittu uudenlaisia uraohjauksen malleja, joiden keskiössä on opiske-
lijan henkilökohtaistamisprosessi, jossa huomioidaan hänen yksilölliset 
tarpeensa ja haetaan niihin soveltuvia ratkaisuja ohjauksen keinoin.

Uraohjausta toteutetaan ammatillisessa koulutuksessa monien eri ammat-
tilaisten voimin monella eri tavalla. Uraohjaus on voitu keskittää opinto-
ohjaajille, jotka tekevät sitä yhteistyössä opiskelijoiden, muiden opettaji-
en ja työelämän kanssa. Vaihtoehtoisesti opinto-ohjaajat voivat olla ura-
ohjauksen koordinaattoreita, jolloin varsinaisen uraohjauksen toteuttavat 
ammatilliset opettajat yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Li-
säksi verkostoissa voi olla muita toimijoita opiskelijoiden tarpeista ja toi-
veista riippuen. Olipa koulutuksen järjestäjän ratkaisu mikä tahansa, sel-
keä malli uraohjauksen toteuttamiseksi luo puitteet tämän tärkeän työn 
tekemiselle.

Olemme koonneet tämän julkaisun OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuu-
teen -hankkeessa, yhteistyössä UraOn -hankkeen ja Kettu-hankkeen toi-
mijoiden kanssa. Näin pystymme tarjoilemaan kattavan koosteen suoma-
laisen ammatillisen koulutuksen uraohjauksen malleista luettavaksenne. 
Kiitos kaikille kirjoittajille ja koulutuksen järjestäjille yhteistyöstä!

Antoisia lukuhetkiä ja oivaltamisen iloa! 

Anu Raudasoja ja Sanna Heino 
OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hanke
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Siksak-elämän uraohjausta
Anu Raudasoja ja Sanna Heino 
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Siksak-elämä ja episodiura haastavat koko ammatillisen koulutuksen ra-
kenteet ja samalla uraohjaukseen liittyvän ajattelun. Tarvitsemme uuden-
laisia ja monenlaisia tapoja järjestää koulutusta, uraohjata sekä tukea jat-
kuvaa oppimista niin työssä, vapaa-ajalla, harrastuksissa kuin perheiden 
arjessa. Ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistaminen antaa hyvät 
mahdollisuudet koulutuksen järjestämiseen opiskelijan henkilökohtaisis-
ta toiveista ja tarpeista lähtien, kokonaisvaltainen elämäntilanne huomioi-
den. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat huomioineet hyvin opiske-
lijoiden siksak-elämän asettamat vaatimukset ja luoneet uudenlaisia ura-
ohjauksen malleja, joilla opintoja voidaan räätälöidä tarpeen mukaan jat-
kuvan oppimisen periaatteet huomioiden.

Siksak-elämän osaamisidentiteetti

Siksak-elämällä tarkoitetaan elämänkulkua, jossa välillä kouluttaudutaan, 
ollaan töissä, vaihdetaan uraa, pidetään sapattia, käydään kursseilla ja ol-
laan esimerkiksi vapaaehtoistöissä (Piha, 2018). Siksak-elämän pyörteissä 
olevan opiskelijan toimijuuden tukeminen on keskiössä. Opiskelijan toimi-
juuden tukemisessa voidaan hyödyntää toimijuuden viitekehyksenä käy-
tettyjä toimijuuden kuutta osa-aluetta. Niistä ensimmäinen on osata, joka 
viittaa erilaisiin opiskelijan pysyviin osaamisiin, varsinkin tietoihin ja tai-
toihin. Toisena on kyetä, joka tarkoittaa opiskelijan fyysisiä ja psyykkisiä 
kykyjä. Kolmantena on haluta, joka liittyy opiskelijan tahtomiseen, moti-
voitumiseen ja motivaatioon sekä päämääriin ja tavoitteisiin. Neljäntenä 
on täytyä, johon kuuluvat sekä fyysiset että sosiaaliset rajoitukset ja asiat, 
jotka täytyy tehdä tai jättää tekemättä. Viides on voida, joka viittaa kulloi-
seenkin tilanteeseen sekä siinä ilmenevien erilaisten rakenteiden mahdol-
lisuuksien tuottamiseen ja avaamiseen. Kuudentena on tuntea, joka liittyy 
opiskelijan perusominaisuuteen arvottaa, arvioida, kokea ja liittää kohtaa-
miinsa tilanteisiin ja asioihin tunteitaan. (Jyrkämä, 2007, s. 206) Opiske-
lijalla on aktiivinen rooli omien opintojensa ja tulevaisuuden suunnitteli-
jana, mutta toimijuutensa tueksi hän tarvitsee riittävästi tukea ja ohjausta.

Osaamisen kehittymistä ajatellen opiskelija testaa mahdollisia minuuksi-
aan tekemällä ja kokemalla uusia asioita, luomalla uusia suhteita ja ker-
tomalla kertomuksia omasta elämästä useampaan kertaan omalla sisäi-
sellä urallaan (vrt. Savickas ym., 2009). Aika, tila ja ammatilliset kuviot 
säännöstelevät muutosprosessin kokemuksia ja seurauksia luomalla vyö-
hykkeen, joka rohkaisee yksilöä identiteettityöskentelyyn. Orastava iden-
titeetin epäselvyys ajaa opiskelijan prosessimaisesti kohti identiteetin 



7

Siksak-elämän uraohjausta

muutosta. Se haastaa opiskelijaa muuttamaan olemassa olevia käsityk-
siään, kokemuksiaan ja uskomuksiaan sekä oppimaan samalla uutta. Tä-
tä voidaan kutsua kynnysvaiheen konkretisoitumiseksi, jossa opiskelijan 
uudet tiedot, taidot sekä osaamiset tulevat esiin. Kynnysvaiheessa opis-
kelija tuo väliaikaisen osaamisidentiteetin alustavasti julkisuuteen aloi-
tettujen kokeilujen, uusien ihmissuhteiden ja kokemuksilleen antamien-
sa merkitysten kautta.

Identiteettejään ja toimijuuttaan testatessaan opiskelijat tarvitsevat ka-
vereikseen luotettavia tarkkailijoita, joiden avulla he voivat täydentää ku-
vaa omasta uudesta identiteetistään (kuvio 1). Nämä uudelle uralle ohjaa-
vat opettajat auttavat opiskelijaa kestämään kynnysvaiheen epäselvyyttä 
uskomalla yksilön unelmiin sekä antamalla tilaa kokeiluihin ja suunnitel-
miin. Siksi heidän merkityksensä on erityisen tärkeä.

Kuvio 1. Osaamisidentiteetin rakentuminen osaamisperusteisessa ammatillisessa 
koulutuksessa (Raudasoja, Heino & Rinne, 2019). 

Opiskelijoiden toimijuuden ja osallisuuden tukemiseen siksak-elämäs-
sä koulutuksen järjestäjät ovat vastanneet holistisilla opiskelijakeskeisil-
lä uraohjausmalleilla. Holistisessa mallissa ohjaustoiminta on jäsennetty 
kolmeen sisältöalueeseen, jotka ovat opiskelijan henkilökohtainen ohjaus, 
opiskelun ja osaamisen hankkimisen ohjaus sekä koulutus- ja uraohjaus. 
Henkilökohtaisella ohjauksella tarkoitetaan kaikkea sitä psykososiaalista 
tukea, joilla autetaan opiskelijaa erilaisissa henkilökohtaisissa kysymyk-
sissä. Opiskelun ja osaamisen hankkimisen ohjauksella tuetaan opiskeli-
jan kykyä oppia tunnistamaan omaa osaamistaan ja oppimisen tapojaan, 
monipuolistamaan omia osaamisen hankkimisen tapojaan sekä muo-
dostamaan itsestään realistista ja positiivista kuvaa jatkuvan oppimisen 
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viitekehyksessä. Koulutus- ja uraohjauksella tuetaan opiskelijaa tunnista-
maan arvojaan, kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan ja kehittämistar-
peitaan, joiden perusteella hän hahmottaa koulutustaan ja tulevaa työelä-
mää sekä tekee niitä koskevia päätöksiään. Opiskelun ja osaamisen hank-
kimisen ohjauksella sekä koulutus- ja uraohjauksella tuetaan opiskelijan 
osata-, kyetä-, haluta- ja tuntea -modaliteetteja, jotka edistävät vahvaa toi-
mijuutta. (Vrt. Puukari & Parkkinen, 2017, ss. 37–39)

Uramuuntuvuus episodiuralla

Tietoja, taitoja ja resursseja, joita opiskelijat ja työntekijät tarvitsevat kou-
lutus- ja työpolkujen siirtymävaiheissa, kutsutaan uramuuntuvuudeksi 
(Timonen, Silvonen & Vanhalakka-Ruoho, 2016, s. 204). Työntekijöillä tu-
lee olla asianmukaiset tiedot ja taidot, joiden avulla he voivat menestyä 
tulevaisuuden työpaikoilla, ja kykyä jatkaa osaamisen kehittämistä koko 
elämänsä ajan. Työpaikkojen elinikäisen oppimisen järjestelmä, investoi-
minen inhimilliseen pääomaan ja yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa 
ovat kriittisiä kasvulle. Opiskelijoilta vaaditaan tulevaisuudessa ketterää 
oppimista, koska he siirtyvät nykyisten työpaikkojen rutiineista ja rajois-
ta uusiin, aiemmin kuvittelemattomiin tulevaisuuksiin. (World Economic 
Forum, 2018, s. 9)

Työidentiteetti ei perustu selkeästi rajattuun ja koulutuksella hankittuun 
tietoon tai osaamiseen, vaan se rakentuu monesta palasta. (Demos Hel-
sinki & Demos Effect, 2017, s. 61). Työidentiteetti voidaan kuvata elämän-
historiaan perustuvaksi käsitykseksi itsestä ammatillisena toimijana. Ky-
se on siitä millaiseksi ihminen ymmärtää itsensä suhteessa ammatillisuu-
teen ja työhön sekä millaiseksi hän haluaa ammatissaan tulla. Työidenti-
teettiin kuuluvat myös käsitykset siitä, mihin ihminen kokee identifioitu-
vansa ja kuuluvansa sekä mitä asioita hän pitää tärkeinä ja mihin hän ha-
luaa sitoutua. Yksilön työhön liittyvät arvot, eettiset ulottuvuudet, usko-
mukset ja tavoitteet liitetään myös työidentiteettiin ja episodiuran raken-
tumiseen. Työidentiteettiin voidaan poimia osia osaamisidentiteetistä kul-
loisenkin tilanteen mukaan, koska työidentiteetti saattaa vaihdella työssä 
olevien pää- ja sivuroolien mukaisesti.

Episodiura voi muodostua esim. erilaisten projektien, tilapäisten työteh-
tävien tai freelance-töiden ympärille, joissa korostuvat erityisosaamiset, 
mutta samalla niiden parista joustetaan muihinkin tehtäviin. Muutoksia 
tapahtuu työn laadussa, työn tekemisen paikoissa, sijainnissa, muodossa 
ja pysyvyydessä, joka vaatii työn tekijältä resilienssiä. (Chideya, 2016, s. 
9–12) Työn tekijöillä on usein erityisosaamista usealta eri alalta, sillä he 
kouluttautuvat koko uransa ajan jatkuvan oppimisen periaatteen mukai-
sesti. (Demos Helsinki & Demos Effect, 2017, s. 48; World Economic Fo-
rum, 2018, s. 8) Siirtyminen episodiuralla työpaikasta toiseen merkitsee 
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opiskelijalle suurta elämänmuutosta. Kokemus on opiskelijalle ja työnte-
kijälle tärkeä, koska hänen uusi identiteettinsä on sidoksissa mahdolliseen 
minuuteen, joksi hän on halunnut jo kauan tulla.

Episodiuran vastakohtana voidaan pitää lineaarista uraa, joka merkitsee 
perinteistä hierarkista etenemistä ja uraa organisaatiossa. Nykypäivän 
työmarkkinoilla urat ovat enää harvoin lineaarisia ja tulevaisuudessa vie-
lä harvemmin (World Economic Forum, 2018, s. 1). Lineaarisessa ura-ajat-
telussa heitetään hukkaan paljon hyvää osaamista, koska sitä ei hyödyn-
netä monipuolisesti (ks. Rytkönen, 2017, s. 30). 

Uraohjauksesta Osaamisperusteiseen Life Design -ohjausmalliin

Tulevaisuuksien avartamisen kannalta on tarpeen kyseenalaistaa myös 
nykyiset uraohjauksen rakenteet (vrt. Dufva, 2019, s. 23). Tulevaisuuksi-
en suunnittelussa oletetaan, että meillä on suhteellisen kattava kokonais-
kuva tilanteesta sekä käsitys siitä, mikä on toivottava tulevaisuus, jotta 
voimme ennakoida toimiemme seuraukset (Dufva, 2019, s. 31). Antaako 
uraohjaus tähän riittävät välineet vai pitäisikö uudeksi näkökulmaksi ot-
taa Life Design?

Life Design eli elämän suunnittelu keskittyy tilannesidonnaisiin mahdolli-
suuksiin, dynaamisiin prosesseihin, epälineaariseen etenemiseen, monen-
laisiin näkökulmiin ja henkilökohtaisiin kuvioihin (Savickas ym., 2009, s. 
242–249) 

OSATA-hankkeessa on kehitetty Osaamisperusteinen Life Design -oh-
jausmalli (kuvio 2), jonka lähtökohtana on kokonaisvaltainen ohjattavan 
toimijuuden tukeminen siten, että hän tunnistaa oman elämänsä viite-
kehyksen, oman osaamisensa ja sen kehittämiseen liittyvät näkökulmat 
ja tilanteet sekä oman mosaiikkimaisen osaamisidentiteettinsä palat, joi-
den avulla hän rakentaa pala kerrallaan uramuuntuvuuden avulla reittiä 
episodiuralle.
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Life Design

Toimijuus

Osaaminen

Näkökulmat 
ja �lanteet
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Kuvio 2. Osaamisperusteinen Life Design-ohjausmalli.

Holistinen Life Design on parhaimmillaan opiskelijakeskeinen ohjausmal-
li, joka luo yhteisen ajattelutavan kaikille ohjaustyössä toimiville. Siinä 
otetaan huomioon oppilaitoksen toimintakulttuuri, alueellisten verkos-
tojen luonne sekä eri hallinnonalojen välinen yhteistyö. (Vrt. Puukari & 
Parkkinen, 2017, ss. 37–39) 
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Sirpa Komsi, Tuula Mikkola ja Mika Sjöberg

Ammattiopisto Live (entinen Keskuspuiston ammattiopisto) on toisen asteen  
ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. 
Opiskelijoiksi voidaan valita henkilöitä, joilla on vaativan erityisen tuen 
tarve. Vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja ne opiskelijat, joilla 
on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, joiden vuok-
si opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tu-
kea. Opiskelijoiksi valituista löytyy henkilöitä, jotka ovat jo syrjäytyneet 
tai ovat vakavassa syrjäytymisvaarassa, kuten vangit ja rikostaustaiset tai 
maahanmuuttajat, joilla on vähäistä tai ei lainkaan koulutusta lähtömaas-
taan tai Suomesta. Tavallista on, että pulmat ovat päällekkäisiä ja yksilön 
tuen tarpeet ovat moninaiset.

Oppilaitoksessamme on mahdollista suorittaa valmentava koulutus, VAL-
MA (ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus) tai TELMA (työ-
hön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus), ammatillinen perustut-
kinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Opiskelijoidemme läh-
tökohdat tuen tarpeen ja opintojen tavoitteiden osalta ovat hyvin erilaisia, 
joten heidän uraohjaukseensa, urapolkunsa rakentamiseen ja urasuunnit-
teluunsa liittyy paljon yksilöllisiä ratkaisuja. Tästä syystä Ammattiopisto 
Livessä ei ole käytössä yhtä kaikille sovellettavaa uraprosessia.

Uraohjauksen käytänteitä

Ammatillinen koulutus tasapainoilee vähentyneiden resurssien ja uusien 
mahdollisuuksien ristiaallokossa. Ammatillisen koulutuksen reformi on 
pakottanut oppilaitokset miettimään, miten saada vähemmällä enemmän 

– siis pienemmillä resursseilla yksilöllisempiä opintopolkuja. 

Ammattiopisto Livessä olemme vastanneet reformin haasteeseen ottamal-
la käyttöön uutta innovatiivista tekoälyyn pohjautuvaa teknologiaa, joka 
mahdollistaa keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tunnistamisen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ohjauksen ja tuen resursse-
ja saadaan kohdennettua niitä eniten tarvitseville. Lisäksi olemme kehit-
täneet yksilöllisten opiskelupolkujen malleja, jotka parantavat vaikeasti 
työllistyvien ja osatyökykyisten työnsaantimahdollisuuksia, sekä uraohja-
uksen käytänteitä, joilla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävästi val-
miuksia toimia itsenäisesti muuttuvan työelämän myllerryksessä. 

Uraohjaus käsitetään laajasti Ammattiopisto Livessä. Uraohjaukses-
sa ei ole selkeää painopistettä, vaan sitä toteutetaan hakeutumisvai-
heesta lähtien opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Uraohja-
us ei tarkoita pelkästään unelma-ammatin selvittämistä, vaan myös 
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urasuunnitteluvalmiuksien, toimijuuden, reflektion ja itsetuntemuksen 
tukemista sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä. Työelämä muuttuu ja on-
kin tärkeää, että opiskelija pärjäisi tulevaisuuden muutoksissa. Vahvuuk-
sien ja toiveiden lisäksi täytyy kuitenkin huomioida rajoitteet, haasteet ja 
työelämän realiteetit. Opiskelijoiden lähtökohdat ja valmiudet urasuun-
nitteluun ovat erilaiset. 

Uraohjausta toteutetaan moniammatillisesti. Luonnollisesti oma opet-
taja on tärkeä ohjaaja opiskelijan uraa suunniteltaessa. Opiskelijaa tu-
kevat myös Liven opinto-ohjaajat ja laaja-alaiset erityisopettajat sekä 
työhönvalmentajat. 

Kuvio 3. Uraohjauksen menetelmiä ja toimijoita Ammattiopisto Livessä.

Uraohjaus Ammattiopisto Livessä

Ohjaus opintojen 
aikana

Työllistyminen ja jatko- 
koulutus sekä toimintakykyä 

vahvistava ohjaus

Hakeutumis- ja 
nivelvaiheen ohjaus

Toimijat:
• hakeutuja / oppija

• hakijan verkostot

• opinto-ohjaajat ja muu 
Liven henkilöstö

Menetelmät:
• ohjauskeskustelut

• tutustumis- 
mahdollisuudet
 - ammattien aamupäivät
 - avoimet ovet
 - live tour
 - ponnahdusjaksot
 - koulutuskokeilut

• tiedonjako
 - messut
 - koulutustapahtumat
 - jatko-opintoillat

Toimijat:
• oppija

• kotiryhmänvastaava

• oppijan verkosto

• opinto-ohjaaja

• työhönvalmentaja ja 
muu Liven henkilöstö

Menetelmät:
• HOKS

 - opintojen laajuus, 
toteuttamistavat, 
valinnaisuus ja aikataulu

 - vahvuudet, tuen tarpeet
 - urasuunnitelma
 - urasuunnitelmaa 

tukevat yto-opinnot

• teemapäivät
 - habituspäivä

Toimijat:
• oppija

• kotiryhmänvastaava

• oppijan verkosto

• opinto-ohjaaja

• työhönvalmentaja

Menetelmät:
• HOKS

 - urasuunnitelma

• teemapäivät
 - rekrytapahtumat

• työkokeilut
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Kuviossa 3 on esitelty karkeasti uraohjauksen menetelmiä ja toimijoita. 
Uraohjaus on käytännössä kuitenkin hyvin erilaista, kun verrataan esi-
merkiksi erikoisammattitutkinto-opiskelijaa ja TELMA-opiskelijaa. Li-
säksi moni VALMA-opiskelija on samalla Livessä sekä opiskelijana että 
hakijana. Kaikki opiskelijat eivät käytä kaikkia palveluita, mutta toisaalta 
jotkut opiskelijat käyttävät tiettyä palvelua runsaasti. Esimerkiksi kaikki 
opiskelijat eivät saa työhönvalmentajilta yksilöohjausta eivätkä osallistu 
työhönvalmentajien järjestämiin teemapäiviin. 

Yksilöllistä uraohjausta

Uraohjaus alkaa hakuvaiheessa. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. 
Haastatteluun tulleiden hakijoiden kanssa käydään keskustelu, jossa kar-
toitetaan hänen aiempi koulutustaustansa ja työhistoriansa sekä hänen 
muu osaamisensa, toiveensa ja haasteensa, jotka toimivat HOKS:n (hen-
kilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma) alkukartoituksena 
opintojen alkaessa. Tietoa saadaan myös hakijan toimittamista koulu-, työ- 
ja osaamistodistuksista, aiemmin tehdyistä HOJKS:sta (henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) ja asiantuntijalausunnois-
ta, kuten lääkärin B-lausunnosta, psykologin lausunnosta, kuntoutustut-
kimuksesta ja erityisopettajan lausunnosta. 

Hakijat, jotka eivät saavu haastatteluun, pyritään tavoittamaan ja heille 
tarjotaan uusi mahdollisuus tulla haastatteluun tai heidät haastatellaan 
puhelimitse. Kaikille vaativan erityisen tuen hakijoille suunnitellaan jous-
tavasti opintojen laajuus ja sisällöt. Lisäksi jatkuvan haun hakijoille suun-
nitellaan heille sopivin opintojen aloituspäivä. Usein hakijan tilanne on 
sellainen, että hän haluaa aloittaa opinnot mahdollisimman pian. Tämän 
vuoksi oppilaitoksessamme aloittaa uusia opiskelijoita viikoittain. 

Haastatellut hakijat, joita ei voida valita koulutukseen, ohjataan haastat-
telutilanteessa tai haastattelun jälkeen heille soveltuvaan koulutukseen 
tai toimintaan. Pyrimme varmistamaan, että suositeltu taho, kuten toi-
nen oppilaitos tai työ- ja päivätoiminta, ovat tietoisia hakijasta, jota ei va-
littu koulutukseen. Hakijaa autetaan tarvittaessa tekemään hakemus so-
veltuvaan koulutukseen, kuten yleiseen ammatilliseen oppilaitokseen tai 
valmentaviin koulutuksiin. 

Aloitus-HOKS:ssa palataan hakuhaastattelutietoihin. Tässä vaiheessa 
määritellään tarkemmin, mitkä tutkinnon osat opiskelija opiskelee. Kun-
kin tutkinnon osan kohdalla käydään läpi tutkinnon osan osaamistavoit-
teet, suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi ja tutkinnon osan 
opiskeluun tarvittavat tukitoimet. 



15

Siksak-elämän uraohjausta

Kuvio 4. Opiskelijan tärkeät kysymykset uraohjauksessa.

HOKS:n päivityksissä käydään läpi opintojen etenemistä, suunnitellaan 
tarvittaessa lisätukea opintoihin ja muutoksia opintojen toteuttamiseen 
tai tavoitteisiin. Opiskelijan uratoiveen toteutumiseksi mietitään mahdol-
lisuutta valita tutkinnon osa toisesta tutkinnosta tai valita paikallisesti 
tarjottava tutkinnon osa (kuvio 4). Mikäli oppilaitoksella ei ole mahdolli-
suuksia tilojen tai välineiden puolesta toteuttaa opiskelijan toiveita, pyri-
tään tutkinnon osan toteutus mahdollistamaan työelämässä. Tutkinnon 
osa voidaan tarvittaessa mukauttaa ja siihen voidaan tehdä poikkeama. 
Näiden toimenpiteiden vaikutus tutkintonimikkeen saamiseen tai työllis-
tymiseen selvitetään aina opiskelijalle ja hänen verkostolleen. 

Verkostojen merkitys urasuunnittelussa

Myös verkostot ovat tärkeässä asemassa urasuunnittelussa. Tämä koros-
tuu varsinkin TELMA-opiskelijoiden ja TE-toimiston tai vakuutusyhti-
öiden asiakkaiden kohdalla. Näissä tilanteissa opiskelija ja oppilaitos ei-
vät voi laatia suunnitelmaa ilman rahoittajan hyväksyntää. Siksi jo suun-
nitteluvaiheessa verkostot ovat tiiviisti mukana. Jos verkostoja ei ole ole-
massa, vaikka niille olisi tarvetta, on uraohjauksessa lähdetty kartoitta-
maan, mitä palveluita opiskelijalla on urallaan opintojen aikana ja jälkeen 

Opiskelijan tärkeät 
kysymykset uraohjauksessa
• Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän tutkinnonosan?

• Mitä minä jo osaan?

• Mitkä ovat vahvuuteni?

• Mitä osaamista minun on hankittava, missä ja miten?

• Mitkä ovat haasteeni?

• Keneltä saan tukea?

• Miten nämä kysymykset liittyvät tulevaisuuteeni?

• Miten sovellan osaamistani työelämässä?

• Mitä uravaihtoehtoja minulla on?
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käytettävissä. On tärkeää, että opiskelijan tietämys palveluista ja toimi-
juus näissä palveluissa vahvistuu uraohjauksen ja opintojen aikana. 

Verkostonäkökulma on huomioitava lähdettäessä kehittämään uraohjaus-
ta reformin mukaiseksi, koska opiskelijan vastuu omien opintojen lisäksi 
myös verkostostaan on korostunut. On tavallaan paradoksaalista, että re-
formissa työllistymistä painotetaan samalla, kun korostetaan opiskelijan 
omaa vastuuta, etenkin kun kyseessä ovat vaativaa erityistä tukea tarvit-
sevat opiskelijat.

Lisähaasteena prosessimaiselle toiminnalle opiskelijoiden verkostojen 
kanssa on ollut Ammattiopisto Liven sekä muiden tahojen toimintamalli-
en yhteensovittaminen. Toimijoita on lukuisia, eivätkä kaikki tietenkään 
voi muuttaa prosessejaan Liven prosesseihin sopiviksi. Samalla Liven pro-
sessien muuttaminen niin avoimiksi, että ne sopisivat kaikille muille toi-
mijoille, ei ole mahdollista. Tämän vuoksi prosessit ovat joustavia. Esi-
merkiksi joillakin toimijoilla nivelvaiheen aikataulutus ja resursointi op-
pilaitosten suuntaan perustuu reformia edeltäneeseen lukuvuosimalliin. 
Joidenkin työllistymisvaiheen palveluiden uusien asiakkuuksien käsitte-
ly on aikataulutettu loppukeväälle ja alkukesälle, viimeisen kevätlukukau-
den päättymistä silmällä pitäen, kun opiskelijoita valmistuu oppilaitokses-
ta ympäri vuoden.

Uraohjauksen mahdollisuudet

Tukena uraohjausprosessin kehittämisessä on ollut UraOn – urasuunnit-
telulla osaaminen näkyväksi -hanke. UraOn-hankkeessa kehitetään ura-
suunnittelumallia ekosysteemiajattelun mukaisesti vastaamaan yhteis-
kunnallisia elinikäisen oppimisen tarpeita. Hankkeen päämääränä on 
vahvistaa ja kartuttaa asiakkaiden urasuunnittelutaitoja itseohjautuvaan 
suuntaan vastaamaan uudistuneita koulutus- ja työllistymispolkujen se-
kä työelämässä pärjäämisen tarpeita. Tavoitteena on ollut kehittää myös 
henkilöstön valmiuksia uraohjaukseen koulutustilaisuuksilla ja viemällä 
uusia näkökulmia HOKS-keskusteluihin. 

Uraohjaus vaatii uudenlaisia näkökulmia perinteiseen opinto-ohjauk-
seen. Kokeilemme uusia välineitä ohjauksen ja opiskelijoiden opintojen 
tueksi. Olemme pilotoineet hälytysjärjestelmää, joka kertoo opettajalle 
ennakoidusti, mikäli opiskelija on vaarassa keskeyttää opintonsa. Tule-
vaisuudessa järjestelmä auttaa opettajia suuntaamaan työresursseja oi-
keaan paikkaan, ennen kuin keskeytyksiä tapahtuu. Yliaisti Oy toteuttaa 
tekoälyyn perustuvaa Droop-ohjelmistoa yhteistyössä Ammattiopisto Li-
ven kanssa. 

Ohjelmisto tunnistaa kehittyvien parametrien perusteella keskeyttä-
misriskissä olevat opiskelijat, jolloin opiskelijaan voidaan nopeasti olla 
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yhteydessä ja suunnitella tukitoimia. Tulevaisuudessa tukitoimien vaiku-
tusta pystytään seuraamaan. Tavoitteena on tarjota tukea oikea-aikaisesti 
ja sopivassa muodossa. Lisäksi pyritään kohdentamaan rajallisia resursse-
ja mahdollisimman hyödyllisellä tavalla. Tukitoimien suunnittelu tehdään 
yhteistyössä opiskelijan kanssa. 

Ammattiopisto Livessä on aloitettu monta uutta kokeilua, joissa raken-
namme alakohtaisia opintopolkumalleja. Osassa malleista tavoitteena ei 
ole koko tutkinto, vaan opiskella yksi tai useampia tutkinnonosia, joiden 
suorittaminen mahdollistaa työllistymisen avoimille työmarkkinoille. Li-
säksi Työhön yhdessä -hankkeen avulla olemme kehittäneet ryhmämuo-
toista työhönvalmennusta osatyökykyisille työnhakijoille. Mikäli tutkin-
nonosien suorittaminen on ollut opiskelijalle liian haastavaa, on vaihtoeh-
doksi luotu tutkinnonosien osa-alueista soveltuvia kokonaisuuksia, jois-
ta on mahdollisuus saada osaamistodistus. Syksyn 2019 aikana aloitettu 
uusi palvelu, Live Polku, joka tarjoaa ilman työtä ja opiskelupaikkaa ole-
ville henkilöille matalan kynnyksen palvelua, joka on hyvä ensiaskel koh-
ti opintoja ja töitä. 

Reformin keskeisiä tavoitteita on ollut kehittää ammatillisen koulutuk-
sen osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä yksilöllisiä 
opintopolkuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Nämä tavoitteet to-
teutuvat erityisen hyvin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, joissa pie-
nen ryhmäkoon ja opiskelijoiden heterogeenisyyden vuoksi opinto-ohjaa-
jilla ja opettajilla on pitkä kokemus henkilökohtaisten suunnitelmien laa-
timisesta ja kirjaamisesta. Tarvitaan kuitenkin lisää rohkeutta, taitoa ja 
mielikuvitusta suunnitella ja toteuttaa räätälöityjä, mittatilaustyönä ra-
kennettuja opintosuunnitelmia.
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Ammattiopisto Spesia 
Anu Paso 

Ammattiopisto Spesia on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos, 
jossa opiskelee vuosittain yli 1200 opiskelijaa. Päätoimipaikat ovat Jyväs-
kylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku. Koulutusta järjestetään myös muil-
la paikkakunnilla. Spesia aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa, kun Bo-
vallius-ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto yhdistyivät. Käytänteissä 
on yhdistymisen jäljiltä vielä jonkin verran paikallisia eroja.

Uraohjauksen tavoitteet ja painopisteet

Yleisellä tasolla uraohjaus ei ole terminä selkeä ja vakiintunut, vaan 
sen sisältö riippuu sekä uraohjauksen asiakkaista itsestään että toimin-
taympäristöstä, jossa sitä toteutetaan. Oppilaitosmaailmassa uraohja-
uksella tarkoitetaan kuitenkin yleensä ohjaustyötä, jonka tarkoitukse-
na on viedä eteenpäin opiskelijan ammatin- tai koulutusvalintaa, uraa ja 
työllistymistä.

Ammattiopisto Spesiassa uraohjauksen tavoitteena on edistää opiskeli-
joiden itsenäistä elämää ja työllistymistä. Kun huomioidaan opiskelijoi-
den erityisen tuen tarve, uraohjauksen tavoitteena on myös ennaltaeh-
käistä syrjäytymistä henkilökohtauksella ohjauksella kohti työelämää tai 
kohti tarkoituksenmukaisia, työllistymistä tukevia ja edistäviä palvelui-
ta. Uraohjauksen painopisteinä ovat opiskelijan urasuunnitelman laatimi-
nen hänen omalla koulutusalallaan, opiskelijan työhön hakeutumisen tu-
keminen sekä osallistuminen opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman laa-
timiseen. Näiden lisäksi uraohjauksen tarkoituksena on varmistaa am-
matillisen kasvun jatkuminen sekä antaa tietoa työmarkkinoista, työlli-
syystilanteesta, erilaisista mahdollisuuksista työllistyä sekä erilaisista 
jatko-opintomahdollisuuksista.

Opiskelijalähtöisesti ja moniammatillisesti 

Ammattiopisto Spesiassa uraohjauksella on keskeinen rooli ja sen toteut-
tamiseen osallistuu tällä hetkellä sekä uraohjaajia että työvalmentajia. Va-
lidia Ammattiopistossa uraohjaus ehti olla osa oppilaitoksen palvelutar-
jontaa opiskelijoille kymmenisen vuotta, kun taas Bovallius-ammattiopis-
tossa on ollut tarjolla työvalmennuspalveluita. 

Molemmat palvelut pitivät sisällään paljon yhteisiä elementtejä, jotka ovat 
edelleen relevantteja: 
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• opiskelijan aktiivinen rooli urasuunnitelman laadinnassa 

• toiminta lähtee opiskelijan tarpeesta ja tavoitteista 

• toteutuu moniammatillisena yhteistyönä 

• kiinteä osa HOKS-prosessia 

• keskittyy pääasiassa opiskelijan viimeiseen opiskeluvuoteen 

• antaa ohjausta ja tukea koulutuksen jälkeisiin 
palveluihin siirtymisessä

• opintojen loppuvaiheessa painottuu yhteistyö opiskelijan 
tulevaisuutta rakentavien työntekijöiden ja 
yhteistyötahojen kanssa.

Uraohjauksen prosessi 

Ammattiopisto Spesiassa uraohjauksen pohjana toimii uraohjausprosessi 
(kuvio 5), joka on laadittu Validia Ammattiopistossa. 

 
Kuvio 5. Uraohjauksen prosessikuvaus, Validia Ammattiopisto.

Uraohjausprosessi

Uraohjaukseen 
alkuhaastattelu

• työelämä- ja työnhaku- 
valmiuksien arviointi

• teemahaastattelu 
(mm. toimeentulo, 
asuinpaikka)

• opiskelijan omat 
ajatukset ja toiveet 
työllistymiseen liittyen

Opiskelijan jatkosuunnitelman toteutuksen yhteistyökumppanit:

• Työnantajat (yksityinen, julkinen, kolmas sektori), kotikunta/
kaupunki, TE-palvelut, Kela, Vakuutusyhtiöt, vammaisjärjestöt 
(esim. CP-liitto, invalidiliitto) hankkeet, hoitotahot (esim. JMT)

HOKS

• verkostojen 
muodostaminen

• yksilö- ja ryhmä-
muotoiset tapaami-
set (työnhakukoulu)

• työtehtävien 
tuunaus

• TOP-käynnit

• työnantaja- 
yhteistyö 
(mm. palkka- 
tukineuvonta)

• liikkuva 
työnhaku- 
koulu

• jatko- 
suunnitelman 
toteutus

• sijoittumis-
seuranta

Valmistuvan opiskelijan viimeinen opiskeluvuosi
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Opiskelijan uraohjausprosessi alkaa opiskelijan henkilökohtaisella alku-
haastattelulla, jossa arvioidaan opiskelijan työelämä- ja työnhakuvalmi-
uksia. Haastattelussa kartoitetaan opiskelijan omat ajatukset ja toiveet 
opintojen jälkeiseen työelämään siirtymiseen liittyen. Haastattelussa on 
tarvittaessa mukana opiskelijan vastuuopettaja, opiskelijan ryhmän oh-
jaaja tai opiskelijan henkilökohtainen avustaja, jos opiskelijan toiminta-
kyky edellyttää avustajan tukea opintojen suorittamiseen.

Uraohjaaja osallistuu pääsääntöisesti opiskelijan viimeisen opiskeluvuo-
den HOKS-keskusteluun. Tällöin keskustelun painopisteenä on sopia 
opintojen päättymiseen liittyvän nivelvaiheen toteutuksesta ja yhteistyös-
tä opiskelijan verkoston kesken, opiskelijan toimiessa prosessin päähenki-
lönä. Verkostoon kuuluvat vastuuopettaja, oppilaitoksen kuraattori, ura-
ohjaaja sekä opiskelijan huoltaja, jos opiskelija on alle 18-vuotias. Tarvit-
taessa mukana ovat ryhmän ohjaaja, opinto-ohjaaja, kotikaupungin so-
siaalityöntekijä tai palveluohjaaja sekä mahdollisen hoitotahon edustaja. 
Mukaan keskusteluun kutsutaan tulevan, työllistymistä tukevan palvelun 
edustaja, mikäli palvelutaho on jo kartoitettu.

Uraohjaukseen sisältyy tarvittaessa yksilö- ja/tai ryhmämuotoisia tapaa-
misia. Tapaamisten aiheena voi olla esimerkiksi työhaastattelutilanteen 
harjoitteleminen, työpaikkojen etsiminen tai CV:n tekeminen esimerkik-
si video-CV:n muodossa. 

Oppilaitos on toistaiseksi tarjonnut uraohjauspalvelua opiskelijalle opin-
tojen päättymisen jälkeenkin. Palvelua on saanut tarvittaessa, muutaman 
kuukauden ajan. Palvelu päättyy yleensä sijoittumisseurantaan, jonka yh-
teydessä otetaan opiskelijaan yhteyttä puhelimitse. Sijoittumisseurannan 
tarkoituksena on varmistaa jatkosuunnitelman toteutuminen; seurataan 
valmistuneiden ensiaskeleita työelämässä tai työllistymistä tukevissa pal-
veluissa. Mikäli jatkosuunnitelma ei ole toteutunutkaan tavoitteiden mu-
kaisesti, on tässä kohdin vielä mahdollista ohjata valmistunutta opiskeli-
jaa uusille urille. 

Ohjeistus uraohjauksen toteuttamiseen 

Opiskelijan uraohjaus on sisällytetty osaksi opiskelijan HOKS:aa. Wilmas-
ta löytyy opiskelijakohtainen ura- ja jatkosuunnitelmalomake. Lomake si-
sältää tarkentavia kysymyksiä muun muassa opiskelijan tavoitteisiin, vah-
vuuksiin, urasuunnitelmaan ja muihin jatkosuunnitelmiin, kuten asumi-
seen, liittyen. Vastuuopettaja täydentää lomaketta koko opintojen ajan an-
netun kirjausohjeistuksen mukaisesti. 
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Validia Ammattiopistossa uraohjaajan työnkuva oli sisällytetty oppilaitok-
sen toimintasääntöön, jonka mukaan työhön sisältyi: 

• opiskelijoiden opintojen aikainen 
neuvonta työnhaussa ja urasuunnittelussa   

• opiskelijoiden tukeminen 
tarvittavien hakuasiakirjojen valmistelussa   

• opiskelijoiden TEV/TOP-jaksojen 
toteuttamisen tukeminen tarvittaessa ja 
osallistuminen opiskelijoiden HOKS-keskusteluihin   

• vastuu jatkosuunnitelmien laatimisesta 
ja niiden alkuvaiheen toteutuksesta   

• opiskelijoiden jatko-ohjaaminen tarkoituksenmukaisiin 
työllistymispalveluihin opintojen päättyessä   

• mukanaolo opiskelijoiden sijoittumisseurannassa   

• tiedon antaminen tuetun työllistymisen tukimuodoista ja 
työllistymisen tukimuodoista opiskelijoille ja sidosryhmille   

• verkostoyhteistyö eri sidosryhmiin; työnantajat (mm. 
yritysvierailut), vakuutusyhtiöt, muut työllistymispalvelut 
(TE-toimisto, tuettu työllistyminen, kaupunkien 
työllistämispalvelut, projektitoimijat), vanhempainillat   

• sovittujen tilaisuuksien koordinointi; ”Mahdollisuuksien 
aamiainen” yrittäjille, ”Mahdollisuuksien 
kevät”, työhönvalmennuksen verkostopäivä   

• osallistuminen oppilaitoksen henkilöstökoulutuksen 
järjestämiseen (työanalyysikoulutus, työpaikkaohjaajakoulutus). 

Toistaiseksi Spesiaan ei ole luotu yhtenäistä ohjeistusta uraohjaajien ja 
työvalmentajien työtehtäviin. Tämänhetkinen työ pohjautuu pitkälti ai-
kaisemmin luotuihin työnkuviin ja ohjeistuksiin, jotka ovat hieman poi-
kenneet toimipisteittäin. Työelämäkoordinaattori työstää parhaillaan yh-
tenäistä ohjeistusta.

Uraohjaus on moniammatillisen yhteistyön tulos 

Uraohjaus toteutetaan moniammatillisena verkostoyhteistyönä. Oppi-
laitoksesta siihen osallistuvat muun muassa opiskelijan vastuuopetta-
ja, ohjaaja, työvalmentaja ja/tai uraohjaaja, kuraattori sekä opinto-oh-
jaaja. Moniammatilliseen yhteistyöhön liittyy oppilaitoksen ulkopuo-
lella tapahtuva verkosto, johon saattavat kuulua esimerkiksi opiskelijan 
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kotikaupungin palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä, työelämän edustaja, 
TE-palvelut, mahdollinen hoitotaho, KELA sekä työllistymistä edistävät 
kunnalliset ja/tai yksityiset palvelut. Päävastuu toteutuksesta on kuiten-
kin oppilaitoksella. 

Uraohjausta toteuttavan henkilöstön perehdytys 

Uusia uraohjaajia ja työvalmentajia perehdyttää yleensä kokeneempi työn-
tekijä sekä esimies. Uusien työntekijöiden hakuprosessissa huomioidaan 
yleensä hakijat, joilla on suoritettuna esimerkiksi työvalmennuksen eri-
koisammattitutkinto tai muu alaan liittyvä koulutus ja joilla on aiempaa 
alakohtaista työkokemusta. Opinto-ohjaajilla sekä ammatillisilla opetta-
jilla uraohjausosuus sisältyy kyseisiin koulutuksiin. Avainasemassa ovat 
työntekijän oma kiinnostus työhön ja sisäinen motivaatio: elinikäinen 
oppiminen ja alakohtaisen tiedon päivittäminen. Spesiassa on kehitteillä 
uraohjaajan ja työvalmentajan työhön liittyvä perehdytysmateriaali. 

Opiskelijan rooli uraohjauksessa 

Opiskelijalla on aktiivinen rooli omassa urasuunnittelussaan. Etenkin 
työelämässä tapahtuvan oppimisen paikkojen itsenäinen kartoittaminen 
ohjaa opiskelijan henkilökohtaisia uravalmiuksia. Opiskelijan uraohjaus-
suunnittelu alkaa ensimmäisen HOKS-kokouksen yhteydessä, pääpaino 
keskittyen viimeiseen opiskeluvuoteen. Vaikka opiskelijalla on mahdolli-
suus saada yksilöllistä tukea uraohjausprosessiin, tarkoituksena on ohjata 
opiskelijaa kohti mahdollisimman itsenäistä elämänhallintaa. 

Opiskelijan yksilöllisten ja yhteisöllisten ohjaustarpeiden 
tunnistaminen 

Opintojen aikana vastuuopettaja tekee jatkuvia havaintoja opiskelijan yk-
silöllisistä ja yhteisöllisistä ohjaustarpeista. Nämä tarpeet kirjataan Wil-
man kautta HOKS:aan ja viestitään tarpeen mukaan myös työelämään. 
Vastuuopettajan kanssa yhteistyötä tekevät uraohjaajan ja työvalmenta-
jan lisäksi opinto-ohjaaja ja kuraattori. Opintojen alussa kognitiivisia tuen 
tarpeita tunnistetaan erilaisin testein, esimerkiksi Lukiseulalla (lukivai-
keuksien seulontatestillä). Opiskelijaa ohjataan itse sanoittamaan ja ku-
vaamaan oma tuen tarpeensa ja vahvuutensa. 

Uraohjausmenetelmät 

Uraohjausta toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelijan yksilölli-
set tarpeet huomioidaan työskentelyprosesseissa ja työpaikalle annetaan 
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riittävää tukea, ohjausta sekä palautetta työskentelyn sujuvuudesta. Tukea 
ei anneta pelkästään opiskelijalle, vaan myös työyhteisölle.

Hyväksi koettuja menetelmiä ja käytänteitä uraohjauksessa ovat: 

• työtehtävien tarpeen mukainen yksilöllistäminen työpaikalla 

• työnhakukoulu viimeisen opiskeluvuoden aikana 

• liikkuva työnhakukoulu valmistumisen jälkeen 

• työvalmennus työssäoppimisjaksoille 

• työelämä- ja työnhakuvalmiuksien kehittymisen seuranta 

• palveluohjaus toisessa nivelvaiheessa, 
opintojen päättymisen kohdalla 

• työllistymisen tuki muutaman kuukauden 
ajan valmistumisen jälkeen 

• uratarinat aikaisemmin valmistuneista opiskelijoista 

• erilaiset tyyppitestit (esimerkiksi Duunitorin tyyppitesti) 

• omien verkostojen tunnistaminen, erilaiset verkostotehtävät 

• mindmap -tehtävät, joita käytetty opinto-
ohjaajien pitämillä OpoPysäkeillä 

• digitaaliset pelit, myös lautapelit innostavat näin digiaikana

Uraohjausprosessin menestystekijät 

Tärkeimpinä prosessin onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä ovat ehdot-
tomasti opiskelijan oma aktiivisuus ja motivaatio sekä ymmärrys koulu-
tus- ja uravalinnan merkityksestä työllistymiselle. Menestystekijöinä toi-
mivat myös aikaresurssit: resursoidaan tarpeeksi aikaa opiskelijoiden yk-
silölliseen ohjaukseen sekä urasuunnitelman laatimiseen. Hyvin suunni-
teltu on yleensä puoliksi tehty. Opiskelijan polkua ei kukaan henkilöstös-
tä ole ohjaamassa yksin, joten ilman aikaisemmin mainittua toimivaa mo-
niammatillista verkostoa ei menestystarinoita synny.

Työelämän tarjoamilla joustavilla mahdollisuuksilla, kuten työtehtävi-
en ja työajan räätälöinnillä, on kiistatta positiivinen vaikutus. Yhteiskun-
nan tarjoamat tuet, kuten TE-palveluiden palkkatuki ja kaupunkien, yksi-
tyisten tai kolmannen sektorin tuottamat työvalmennuspalvelut ovat yh-
tä lailla vaikuttamassa uraohjausprosessin tavoitteeseen pääsemiseen eli 
työllistymiseen.
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Haasteita uraohjausprosessin toteutumiseen 

Suurena haasteena yksilötasolla on uravalinnan kypsyys eli yksilön valmi-
us tehdä urapäätöksiä. Tähän vaikuttavat muun muassa opiskelijan pää-
töksentekotaidot, elämänhallintataidot, oman toiminnan ohjaus, motivaa-
tio, realismi sekä opiskelijan omat arvot ja tavoitteet suhteessa ulkopuo-
lelta tuleviin arvoihin ja tavoitteisiin. Opiskelijan terveydentilan muutok-
silla on suuri vaikutus uraohjausprosessin toteutumiseen. Haasteita saat-
taa tulla henkilökunnan mahdollisen ohjausosaamisen ja dialogisuuden 
puutteiden taholta, jotka vaikuttavat opiskelijan kohtaamiseen ja yksilöl-
lisen ohjaussuhteen muodostumiseen. Työelämän tarjonta ei aina mahdol-
lista yksilöllisiä ratkaisuja opiskelijalle, kaikissa työpaikoissa ja -tehtävis-
sä ei ole mahdollisuuksia työn räätälöintiin. Kohtaanto-ongelma saattaa 
olla yleistä etenkin pienimmillä paikkakunnilla. 

Lopuksi 

Vaikka uraohjaus keskittyykin pääasiassa opiskelijan viimeiseen opiske-
luvuoteen, on uraohjaus tärkeää opiskelijalle koko opintojen ajan. Etenkin 
erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla tilanteet voivat vaihtua aika no-
peasti ja muutoksiin olisi hyvä pystyä reagoimaan heti niiden ilmaantues-
sa. Uraohjaukseen liittyy kiinteästi aktiivinen ja tiivis työnantajien kans-
sa tehtävä yhteistyö, jonka merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Ilman tätä yh-
teistyötä olisi uraohjauksen toteuttaminen liki mahdotonta.
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Business College Helsinki 
Anu-Helena Pitkänen ja Mia Vartiainen 

Maailman muuttuminen yhä monimutkaisemmaksi merkitsee myös työn 
tekemisen tapojen muutosta. Lineaarisesti etenevän uran sijaan nuori 
kohtaa todennäköisesti toisen asteen koulutuksen jälkeen alati muuttu-
van risteytyvien polkujen verkoston, joka voi pitää sisällään erilaisia työ-
uria, osaamisen päivittämistä, erilaisia jatkokoulutuksia ja työtehtäviä. 
(Pouru & Tähkäpää, 2018) 

Ammatillisen koulutuksen reformi on nostanut uraohjauksen keskiöön 
muun muassa lisäämällä opetussuunnitelmaan yhden osaamispisteen 
laajuisen opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinnon. Lisäksi valtio-
neuvoston asetus (673/2017) velvoittaa laatimaan opintojen alussa opis-
kelijalle urasuunnitelman, jota päivitetään koko opiskelujen ajan. Uudet 
asetukset sekä työn murros asettavat luonnollisesti oppilaitosten opin-
to-ohjaukselle ja uraohjaukselle aivan uudet haasteet. Kuinka oppilaitok-
set ja siellä työskentelevät ohjaustoimijat pystyvät tarjoamaan eri ikäisil-
le opiskelijoille välineitä kohdata uudenlainen työelämä? Mitä taitoja sii-
hen tarvitaan?

Uraohjaus Business College Helsingissä 

Ohjauksen käsite on laaja ja haastava määriteltävä (Kuurila, 2014, s. 36). 
Uraohjaus määrittyy mielikuvissa helposti vain ammatinvalinnanohjauk-
seen, työelämätaitoihin tai jatko-opintoihin ohjaukseen. Uraohjaukseksi 
mielletään myös opetuksen sisällä olevia asioita, kuten esimerkiksi yri-
tysvierailut, työelämäprojektit ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Edel-
lä mainittujen asioiden lisäksi uraohjaus on myös osaamisen tunnistamis-
ta ja sanoittamista, itsearviointia, vaihtoehtojen punnitsemista ja päätös-
ten tekoa (Karhu & Saari, 2011, s. 81). 

Opiskelijoille uraohjauksen käsite voi olla vieras eikä oppilaitoksessa eri 
ihmisten antamaa ohjausta välttämättä mielletä uraohjaukseksi (Ora, 
2018, s. 144). Juutilainen ja Mäkelä (2018, s. 104) toteavat, että oppilai-
toksissa tehtävä opinto-ohjaus on viime aikoina monipuolistunut ja saa-
nut elämänkokonaisuuden kannalta laajempia merkityksiä. Heidän mie-
lestään olisikin osuvampaa käyttää uraohjausta yläkäsitteenä eikä miel-
tää sitä opinto-ohjaukseen sisältyväksi osa-alueeksi. Nykyaikaisessa ura-
ajattelussa urasuunnittelu ymmärretään pelkän työuran sijaan kokonais-
valtaisena elämänsuunnitteluna (Karhu & Saari, 2011, s. 81; Toni & Savo-
lainen, 2018, s. 40; Savickas, 2009). Käsitteiden määrittely ja niiden avaa-
minen, kuten ohjaus tai uraohjaus, ovat oppilaitoksissa keskeisiä asioita 
yhteisen ohjausajattelun ja sitä kautta uuden toimintakulttuurin saavut-
tamiseksi (Raudasoja ym., 2018; Vehviläinen, 2014, s. 93). 
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Business Collegessa uraohjaus käsitetään koko opintojen ajan kestäväk-
si prosessiksi, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti opiskelijan persoo-
nallisuus, opiskeluvalmiudet ja elämäntilanne (mukaillen Wattsin ja Es-
broeckin mallia, 2008). Uraohjauksessa pyritään tukemaan opiskelijan 
osaamisidentiteettiä sekä toimijuutta siten, että opiskelija saa suoritettua 
tutkinnon sekä löytää opintojen jälkeen itselleen mielekkään työ- tai jat-
ko-opiskelupaikan. Oppilaitoksessa on laadittu ohjaussuunnitelma, johon 
uraohjaus sisältyy. Business Collegessa ohjaus nähdään laaja-alaisena ura- 
ja elämänsuunnitteluna, joka pyrkii tukemaan opiskelijan toimijuutta eri 
elämäntilanteissa. 

”Ohjaus on tilan, ajan, huomion ja kunnioituksen antamista autta-
mistilanteessa olevalle ja apua tarvitsevalle ihmiselle. Ohjauksen 
lähtökohtaa voidaan aina pitää humanistisena. Ohjauksen eettiset 
periaatteet sitovat ohjaajaa työskentelemään asiakkaansa avuk-
si ja parhaaksi vailla muita tai toisaalla tehtyjä sitoumuksia. Oh-
jaus tukee ohjattavan itsensä kehittämispyrkimyksiä. Opiskelijoi-
den ohjauksen perustana on kokonaisvaltainen opiskelijakeskei-
nen ohjaus.” (BC Ohjaussuunnitelma) 

Uraohjauksen prosessi 

Ohjausta toteutetaan monialaisena yhteistyönä (kuvio 6), mutta päävastuu 
opiskelijan ohjauksesta ja opintojen etenemisen seurannasta on HOKS-
ohjaajalla, joka on opiskelijan lähiohjaaja. Opiskelija laatii yhteistyössä 
HOKS-ohjaajan kanssa opetussuunnitelman ja valintojensa pohjalta hen-
kilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, johon sisältyy myös 
uraohjauksen elementtejä.

Opettajia on koulutettu Business Collegessa lukuvuonna 2017–2018 re-
formin mukaiseen toimintaan HOKS-ohjaajien iltapäivissä, joissa pereh-
dyttiin erilaisiin henkilökohtaistamisen teemoihin. Ohjauksen vuorovai-
kutusosaamiseen tai menetelmälliseen osaamiseen koulutusta ei ole kui-
tenkaan järjestetty. Juutilainen ja Mäkelä (2018, s. 119) kannustavatkin 
oppilaitoksia käyttämään oppilaitoksen opinto-ohjaajien ohjausosaamista 
HOKS-ohjaajien apuna esimerkiksi konsultoivassa roolissa. Koulutuspääl-
likkö perehdyttää opettajat HOKS-ohjaajan tehtävään. Heille on laadittu 
kirjallinen henkilökohtaistamisen ohje, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet 
ohjauksen toteuttamiseksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen 
prosessi on myös kuvattu ja ohjeistettu. Sen toteuttamiseen antaa neuvon-
taa oppilaitoksessa toimiva Duunipalvelut, joka auttaa opiskelijoita hank-
kimaan harjoittelupaikkoja, sekä tekee yritysyhteistyötä. Opettajien oh-
jaustyön tueksi on oppilaitoksen verkkoalustalle luotu menetelmäpank-
ki, josta opettaja voi hyödyntää erilaista materiaalia uraohjaukseen liitty-
en (UraOn-hanke, 2018).
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HOKS-ohjaajan rinnalla ohjausta antavat opinto-ohjaajat, ammattiai-
neen opettajat, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaja, Duunipalvelu-
jen koulutuskoordinaattori sekä joissain tapauksissa myös kansainvälis-
ten asioiden koordinaattorit sekä koulutuspäälliköt. Oppilaitoksessa toi-
mivat kuraattorit ja psykologit toimivat nuoren kanssa käytävien keskus-
telujen ja opiskelumotivaatioon kannustamisen kautta osana uraohjauk-
sen moniammatillista tiimiä.

• Kouluvierailut peruskouluissa ja lukioissa (myynnin assistentti)

• Avoimet ovet, opinto-ohjaajien infotilaisuudet, 
opinto-ohjaus (opinto-ohjaajat)

• Opintotoimiston hakijapalvelut

• Aloittavien opiskelijoiden orientaatio (HOKS-ohjaajat, 
opinto-ohjaajat, opiskeluhuollon palvelut

• HOKS-keskustelu, henkilökohtaistaminen ja 
urasuunnitelman laatiminen (HOKS-ohjaajat)

• Opinto-ohjaajien infot luokille mm. osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen

• Opiskelu ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 
ulkomailla (kv-koordinaattori)

• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen infotilaisuudet ja siihen 
liittyvät neuvonta (Duunipalvelut, HOKS-ohjaajat)

• HOKS-keskustelut 2–3 kertaa vuodessa, 
urasuunnitelman päivittäminen (HOKS-ohjaajat)

• Jatkoväyläopintojen infotilaisuudet ja ohjaus 
(koulutuspäällikkö, opinto-ohjaajat), 
kehittämispäällikkö, HOKS-ohjaajat

• Rekrytointitilaisuudet ja yritysvierailut 
oppilaitoksessa (Duunipalvelut)

• Ammattiaineiden opettajien järjestämät 
vierailut yrityksissä ja työelämäprojektit

• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus (työpaikkaohjaajat)

• Uratorin palvelut, mm. CV, työhakemukset (projektityöntekijä)

• Jatko-opintoinfot, opinto-ohjaus (opinto-ohjaajat)

• HOKS-keskustelu viimeisen näyttöarvioinnin yhteydessä, 
urasuunnitelman päivittäminen (HOKS-ohjaajat)

• Mahdollisuus Uratorin palveluihin valmistumisen 
jälkeen (projektityöntekijä)

Ennen 
opintojen 

alkua

Opintojen 
alussa

Opintojen 
aikana

Opintojen 
lopussa

Opintojen 
jälkeen

Kuvio 6. Business Collegen ohjausprosessi kuvattuna opiskelijan oppimispolun kautta.
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Opiskelijan ohjaustarpeet – yksilöohjauksesta yhteisölliseen 
ohjaukseen 

Numminen ym. (2002, s. 124) määrittävät opinto-ohjauksen tavoitteet 
ammatillisessa koulutuksessa seuraavasti: 

”Opinto-ohjauksen tavoitteena ammatillisessa koulutuksessa on, 
että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään ja suunnitella 
opintonsa ja sitoutua opiskeluun, jolloin hänen on tiedettävä tut-
kintoon sisältyvät opinnot ja valinnaisuus. Opiskelijan tulee osa-
ta seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opinto-
jensa suunnittelulle. Hänen tulee osata hakea tukea mahdollisis-
sa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa sekä työtä tai opiskelupaik-
kaa myös ulkomailta.” 

Opiskelijalla on aktiivinen ja tärkeä rooli omassa ammatillisessa kasvus-
saan ja omien opintojensa ja tulevaisuutensa suunnittelijana. Tämä ei kui-
tenkaan poista oppilaitoksen vastuuta siitä, että opiskelija saa riittävää 
tukea ja ohjausta. Business Collegessa yksilöllinen ohjaus painottuu kou-
lutuksen alun HOKS-keskusteluun ja lähtötilanteen kartoitukseen, opin-
tojen aikana käytäviin HOKS-keskusteluihin sekä yksilöohjaukseen aina 
kun opiskelijalla on opintoihin tai elämäntilanteisiin liittyviä tarpeita tai 
haasteita. 

Artikkeliin haastatellut HOKS-ohjaajat pitävät yksilökeskusteluja ja var-
sinkin opintojen alussa tehtävää HOKS-keskustelua tärkeänä. Ensimmäi-
set ohjauskeskustelut ovat kestoltaan noin 30–45 minuuttia, ja ne käy-
dään rauhallisessa tilassa kahden viikon kuluessa opintojen alkamises-
ta. Keskustelun yhteydessä tehdään opiskelijan henkilökohtainen kehittä-
missuunnitelma HOKS. Mikäli ryhmän HOKS-ohjaaja opettaa omaa ryh-
määnsä, tapahtuu ohjausta luonnollisesti myös opetuksen lomassa. Kun 
HOKS-ohjaaja tuntee opiskelijansa hyvin ja ns. elää opiskelijan kanssa ar-
kea, hänen on mahdollista tunnistaa herkemmin opiskelijan erilaisia oh-
jaustarpeita. HOKS-ohjaajan rooli opiskelijan ohjaus- ja tukitarpeiden ha-
vaitsemisessa ja oppimisen esteiden ehkäisyssä jo varhaisessa vaiheessa 
on ensisijaista. Dialoginen ohjaustyö edellyttää aina riittävää aikaa koh-
data opiskelija (Juutilainen & Mäkelä, 2018, s. 119). Haastateltujen HOKS-
ohjaajien mielestä yksilöohjauksen ohjausresurssia pitäisi olla enemmän, 
jotta heillä olisi aikaa toteuttaa kiireettömiä kohtaamisia opiskelijoiden 
kanssa ja olla aidosti läsnä. 

Yhteisöllinen ohjaus näyttäytyy oppilaitoksessamme muun muassa mo-
nialaisena yhteistyönä HOKS-ohjaajien, opettajien, opinto-ohjaajien, opis-
keluhuollon, työelämän ja muiden toimijoiden kanssa sekä ohjauksen eri 
toimintamallien, kuten yksilö-, ryhmä- ja verkko-ohjauksen kautta opin-
tojen eri vaiheissa. Vehviläisen (2004, s. 79) mukaan juuri ohjauksen ko-
konaiskuvan hahmottaminen ja tavoitteiden asettaminen sekä yhteistyön 
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rakenteiden kuvaaminen ovat yhteisön keinoja tulla yhteen ohjauksen ky-
symysten äärelle ja toimia yhdessä niiden pohjalta. 

Ohjausta voidaan tarkastella vielä ryhmätason toimintana (Vehviläinen, 
2004, s. 75). Ryhmänohjaus soveltuu tilanteisiin, jossa jaetaan tietoa ja/
tai keskustellaan kaikille opiskelijoille yhteisestä asiasta. Ryhmän ohjaa-
misen positiivinen puoli on siinä, että asioista kerrotaan kaikille saman-
aikaisesti ja samalla tavalla. Tilanteessa voi tulla esille kysymyksiä, joita 
ei olisi tullut mieleen käsitellä tai toisille ei olisi tullut mieleen kysyä. Ryh-
mätason ohjausta oppilaitoksessamme toteutetaan muun muassa opinto-
jen alkuvaiheen yleisinfojen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen infojen se-
kä jatko-opintoinfojen kautta. 

HOKS-ohjaajat opettavat Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinto-
kokonaisuutta, joka on reformin mukanaan tuoma uusi opettava aihealue. 
Eräs opettaja kuvaa jakson toteutusta seuraavasti: 

”Kävimme opintojaksolla läpi opiskelumahdollisuuksia ammatil-
lisen perustutkinnon jälkeen, yksilöllistä urapolkuajattelua sekä 
mielestäni melko monipuolisesti asioita liittyen työelämätaitoi-
hin. Teimme syksyn aikana mm. verkko-CV:tä sekä hissipuhevi-
deoita, joiden editointia harjoittelimme Adobe PremierePro –oh-
jelmalla. Osin käytimme näihin asioihin enemmänkin aikaa muil-
ta kursseilta. Painotuksena oli se, että oma osaaminen tulee osa-
ta sanoittaa ja kertoa ulkopuolisille kuulijoille. Uskon, että käytin 
urasuunnitteluasioihin lopulta huomattavasti enemmän ajallista 
resurssia kuin vain tuo 45 minuuttia per viikko. Tavallaan nämä 
teemat kulkivat mukana syksyn muillakin opintojaksoilla. Kävim-
me myös syksyn aikana hyvin paljon asioita läpi työsuhteisiin ja 
tammikuussa alkaneen työssäoppimisjakson näkökulmasta.” 

HOKS-ohjaus ja uuden oppiaineen haltuunotto vaativat opettajalta ym-
märrystä uraohjauksen laaja-alaisuudesta sekä nykyaikaista ura-ajattelua 
(Juutilainen & Mäkelä, 2018, s. 119). Jokaiselle opettajalle ja opinto-ohjaa-
jalle on muodostunut oma tapansa ohjata, mutta lisäkoulutusta kaivataan. 
Myös opiskelijan oma rooli ja asenne ratkaisevat. Opiskelijan tulee itse ol-
la motivoitunut saamaan ohjausta – hänen tulee olla kiinnostunut omas-
ta tulevaisuudestaan. Ei riitä, että ohjaaja on motivoitunut. 

UraOn -hanke – Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi

UraOn-hanke on kaksivuotinen Opetushallituksen rahoittama uraohja-
uksen kehittämishanke (2018–2019), jonka keskeinen tavoite on kehit-
tää opiskelijoiden urasuunnittelutaitoja sekä opettajien uraohjaustaitoja. 
Hankkeessa ovat Business College Helsingin lisäksi mukana Ammattiopis-
to Live, Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomen Diakoniaopisto 
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sekä Ammattiopisto Spesia. Business Collegen osalta projektissa toimii 
yksi täysipäiväinen kehittäjä-/uraohjaaja sekä projektipäällikkö. 

Uraohjauksen tarpeita oppilaitoksessa on lähdetty kartoittamaan käytän-
nön tarpeista käsin: projektityöntekijä lähti etsimään prosessissa olevia 

”aukkokohtia”, joita näytti olevan muun muassa matalan kynnyksen oh-
jauspalvelujen puute. Opinto-ohjaajat sekä opettajat ovat oppilaitoksessa 
hyvin kiireisiä, joten tarvittiin aika ja paikka, johon voi helposti poiketa 
hakemaan apua ja tukea uraohjauksen kysymyksissä. 

Oppilaitokseen on perustettu Uratori, joka toimii aulatilassa ja on auki 
ilman ajanvarausta kaksi kertaa viikossa kahden tunnin ajan. Uratoril-
le opiskelija voi tulla tekemään CV:tä tai työhakemusta, kyselemään väy-
lä- tai jatko-opinnoista tai etsimään esimerkiksi kesä- tai osa-aikatyötä. 
Uratoria on markkinoitu opiskelijoille erilaisissa infotilaisuuksissa luokis-
sa sekä henkilöstölle viikkoinfoissa. Osa opettajista on hyödyntänyt Ura-
torin palvelua ja ohjannut aktiivisesti opiskelijoita palvelun pariin. Mikä-
li opiskelija tarvitsee yksilöohjausta, hän voi varata myös henkilökohtai-
sen ohjausajan uraohjaajalle.

UraOn-hanke tarjoaa opettajille vapaaehtoista, konsultoivaa tukea muun 
muassa opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opintojakson toteutuk-
seen, jatko-opintojen ja ammattikorkeakoulujen jatkoväyläopintojen oh-
jaukseen sekä esimerkiksi video-CV:n tekemiseen. Henkilökohtaisen tu-
en lisäksi projektin puitteissa on toteutettu oppilaitoksen verkkoalustalle 

”HOKS-ohjaajan työkalupakki uraohjauksesta”, jossa on esiteltynä lukuisia 
ohjauksen verkkosivustoja, linkkejä tehtäväsivustoihin ja ohjauksen teo-
rioihin. Ideana on ollut koota yhteen paikkaan ohjauksen materiaalia, jo-
ka on kaikille opettajille helposti saatavilla. 

Oppilaitoksesta valittiin myös neljä pilottiopettajaa/pilottiryhmää, jot-
ka ovat saaneet itse toivoa tarvitsemaansa ohjauksen tukea. Pilottiryh-
mille on annettu opastusta video-CV:n tekemiseen, opettajaa on konsul-
toitu opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opintojakson suunnittelus-
sa sekä opastettu opiskelijoita CV:n ja työhakemuksen tekemisessä. Yh-
delle pilottiryhmälle on annettu syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana yk-
silöllistä uraohjausta, jonka tavoitteena on ollut kehittää opiskelijoiden 
urasuunnittelutaitoja. 

Ohjaamotoiminnan kehittämiseen tähtäävä Tessu – Tehdään yhdessä oh-
jausta -hanke (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018) on jaotellut urasuun-
nittelutaitojen taitojen sisältöjä ohjaajan näkökulmasta. Urasuunnittelu-
taidot koostuvat hankkeen mukaan kahdeksasta eri osa-alueesta, joissa 
ohjaaja voi ohjattavaa tukea (Hänninen, Kauppila, Leppänen, Mäkinen & 
Pasanen, 2018):
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1. koulutus- ja ammattitieto

2. yhteiskunta- ja työelämätieto

3. metakognitiot (muun muassa arviointitaidot ja minä -pystyvyys)

4. päätöksentekotaidot

5. itsetuntemus (muun muassa osaaminen, vahvuudet ja arvot)

6. elämänkenttä (muun muassa terveys, talous ja ihmissuhteet)

7. sattuma

8. tulevaisuus 

Koska urasuunnittelu ja siihen liittyvät taidot ovat laaja kokonaisuus, 
voidaan sen osa-alueisiin syventyä prosessinomaisesti eri opetus- tai 
ohjauskerroilla. 

Pilottiryhmän opiskelija on saanut noin 45–60 minuuttia kestävän uraoh-
jauksen, jonka taustalla on ajattelu aikaisemmin mainituista kahdeksas-
ta urasuunnittelutaidon osa-alueesta. Yksilötapaamisessa on käyty perus-
teellisemmin läpi opiskelijan itsetuntemusta. Tavoitteena on ollut syven-
tää HOKS-ohjauksessa keskusteltuja asioita ja pohtia opiskelijan vahvuuk-
sia esimerkkien kautta. Samalla keskustelu on linkittynyt työpaikalla ta-
pahtuvan oppimispaikan hakemiseen ja mahdolliseen työhaastatteluun, 
jossa opiskelija suurella todennäköisyydellä pääsee kertomaan itsestään 
ja osaamisestaan. Opiskelija on uraohjauksessa harjoitellut sanoittamaan 
omia vahvuuksiaan ja pohtinut esimerkiksi harrastuksien kautta saavu-
tettuja siirrettäviä taitoja. 

Tulevaisuusajattelua on sivuttu ohjauksessa erilaisten tehtävien ja keskus-
telun kautta. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa on kehitelty uraohjauk-
sen rinnalle tulevaisuusohjauksen menetelmiä, jotka yhdistävät nykyai-
kaista opinto- ja uraohjausta tulevaisuudentutkimukseen. Tulevaisuusoh-
jauksessa tulevaisuus nähdään monien mahdollisuuksien paikkana, jo-
hon ihminen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa. Vaikka tulevaisuutta ei 
voida ennustaa, tehdään tulevaisuutta koskevia päätöksiä nykyhetkessä. 
Tulevaisuusajattelu auttaa ohjattavaa näkemään monia mahdollisia tule-
vaisuuksia, valintojensa seurauksia ja sekä antaa eväitä epävarman ja ala-
ti muuttuvan maailman kohtaamiseen. (Ahvenainen ym., 2014, ss. 12–14) 
Business Collegessa toteutettiin keväällä 2019 tulevaisuusohjauksen ko-
keilu, joka keskittyy tulevaisuusohjauksen menetelmiin yksiöohjauksessa. 

Pohdinta 

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työelämän nopea muutos haastavat 
oppilaitosten ohjaustoimijoita päivittämään ajattelua ja osaamista. Tarvi-
taan myös oppilaitoksen yhteistä ohjausajattelua ja lisää keskustelua oh-
jauksen käsitteistä, käytännöistä ja toimintamalleista. Lisäksi on tärkeää, 
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että ohjaustyötä tekevät saavat riittävästi perus- ja täydennyskoulutusta 
ohjaustyön tasalaatuisuuden saavuttamiseksi. 

Tulevaisuuden työelämätaidoiksi on nimetty eri lähteistä riippuen ky-
ky oppia uusia asioita, kyky tiedostaa omia opiskelutaitoja ja vahvuuk-
sia, oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, empatiataidot, tun-
neälykkyys, vuorovaikutustaidot, it-taidot, itseohjautuvuus, luovuus, ky-
ky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, ongelmanratkaisu, kansainväli-
syys ja kriittinen ajattelu (mm. Toiminen, 2017, World Economic Forum, 
2016). Edellä mainitut taidot ovat niin laajoja kokonaisuuksia, että niitä ei 
voi ajatella opittavaksi minkään yksittäisen oppiaineen tunnilla tai ohjaa-
jan ohjaushetkessä. Uraohjauksen tulisikin olla kaikkien oppilaitoksessa 
työskentelevien asia. Jokaisen ohjaustoimijan olisi hyvä miettiä kuinka voi 
omassa työssään tukea opiskelijaa urataitojen kehittymisessä. 

Koska tulevaisuudessa työtehtävämme oletettavasti muodostuvat laaja-
alaisesta osaamisesta ja kyvystä yhdistellä erilaisia asioita, on oman osaa-
misen sanoittaminen tulevalle työnantajalle tärkeää. Tätä taitoa täytyy ak-
tiivisesti harjoitella jo ammatillisen koulutuksen aikana. Tulevaisuusoh-
jauksen menetelmät voivat osaltaan antaa hyödyllisiä ja tuoreita työka-
luja ammatillisen koulutuksen uraohjaukseen. Tulevaisuuden tarkastele-
minen monista eri näkökulmista auttaa siihen, että emme tarraudu vain 
yhteen mahdolliseen tulevaisuuskuvaan. Hyvä itsetuntemus, omien vah-
vuuksien tunteminen ja osaamisen tunnistaminen antavat rohkeutta tart-
tua yllättävästi eteen ilmaantuviin uramahdollisuuksiin, jopa sattumiin 
(Kasurinen, 2018, ss. 84–86). Epävarman tulevaisuuden reunalla seiso-
valle nuorelle onnistunut opiskeluajan uraohjaus voi antaa tärkeitä eväi-
tä mutkaisille poluille.
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Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Jussi Leipälä 

Lappiassa opiskelija on ykkönen 

Uraohjaus on opiskelijan elämänmittainen matka, jolla suunnitellaan elä-
mänpolkua, opintoja, tavoitteellista työnhakua ja näissä kaikissa pärjää-
mistä. Oppilaitoksen uraohjaus alkaa jo siinä vaiheessa, kun opiskelija 
miettii tulevaa ammatillisen koulutuksen väyläänsä: lukio, ammatillinen 
vai molempien yhdistelmä, ammatillisesta tarjonnasta sopiva tutkinto tai 
tutkinnon osa. Uraohjaus kulkee koko ajan opintojen rinnalla sisältyen se-
kä ammatillisiin opintoihin että yhteisiin tutkinnon osiin. Urasuunnitel-
ma on olennainen osa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitel-
maa (HOKS). 

Uraohjaus on opiskelijan oikeus saada tietoa, neuvoja ja ennen kaikkea oh-
jausta osatakseen tehdä itseään koskevia päätöksiä ja tulevaisuuden suun-
nitelmia. Uraohjaus ei tue pelkästään työelämään siirtymistä. Siinä huo-
mioidaan kokonaisvaltaisesti yksilön myöhemmät tarpeet siirtyä koulu-
tukseen, työhön tai alanvaihtoon, yrittäjäksi tai oppia omassa elämässä 
tarvittavia kansalaistaitoja oman tulevaisuuden suunnitteluun.

Uraohjausprosessikuvaus 

Lappiassa on laadittu prosessikaavio uraohjauksesta (kuvio 7). Vasemmal-
la kuvataan opiskelijan tyypillisimmät hakeutumiskanavat, kuten oppi-
laitokset, työelämä sekä erilaiset ohjauspalvelut. Uraohjauksen voidaan 
katsoa alkavan Lappian tai muiden järjestämistä erilaisista markkinoin-
ti-, tiedotus- ja rekry-toimenpiteistä. Ohjauksen läpileikkaavana harmaa-
na kivijalkana on ohjattavan elinympäristö, joka vaikuttaa merkittäväs-
ti ohjattavan valintoihin aina opintoihin hakeutumisesta jatkosijoittumi-
seen saakka.
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Kuvio 7. Ohjauksen eteneminen (kuviossa TNO-palvelut tarkoittaa tieto-, neuvonta- 
ja ohjauspalveluita). 

Opintojen aikainen ohjaus tapahtuu oppilaitoksen tuottamien palvelujen 
mukaisesti. Opiskelijalle tehdään opintojen alkuvaiheessa osaamiskartoi-
tus sekä urasuunnitelma. Suunnitelman toteutumista seurataan ja päivi-
tetään osaamisen ja osaamisidentiteetin kehittyessä, kunnes asetetut ta-
voitteet on saavutettu. Ohjaukseen osallistuvat opetushenkilöstön lisäk-
si työpaikkaohjaajat sekä tarvittaessa oppilaitoksen ja yhteiskunnan tar-
joamat muut tukipalvelut.

Uraohjausprosessi

Markkinointi

Tutustumiskäynnit

Messut, infot

Osaajakilpailut

Opinto-ohjaus

TNO-palvelut

Peruskoulu

Lukio

Muu oppilaitos

Työpajat

Työvoimatoimistot

Valmentavat  
opinnot

Nuoret kohti 
työtä/töihin 
-palvelut

Työelämä

Osaamis- 
kartoitukset

Jatko- 
opinnot

Työelämä

Työvoima- 
palvelut

Muut 
yhteis- 

kunnan 
tukipalvelut

Ko
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se
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eu
tu
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H
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sa
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Osaamisen karttumisen seuranta ja 
HOKS- ja urasuunnitelmapäivitykset

Suunnitellut opinnot, 
osaamisidentiteetin luominen

Osaamis- 
kartoitus

Ura- 
suunnitelma

HOKS-laadinta

Kuraattorit, terveydenhoitajat, 
opintotoimisto, muut tukipalvelut

Vanhemmat, läheiset, kaverit, media, some, yhteiskunta, ympäristö, harastukset jne...

Opinto-ohjaajat 
Omaohjaaja 

Opettajat 
Työpaikkaohjaajat

Osaamisen ja elämänhallinnan 
kehittäminen sekä ammatillinen kasvu

Työelämässä tapahtuva oppiminen

Työelämäopinnot, urasuunnitelman 
kirkastaminen, rekrytointitilaisuudet
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Opiskelijan erilaiset ohjaustarpeet tulevat esille jokapäiväisissä oppimis-
tilanteissa sekä keskusteluissa, joita käydään opiskelijoiden kanssa. Opet-
tajat havaitsevat opiskelijan edistymisestä tai vaikkapa poissaoloista, et-
tä ohjauksen tarve on suurempi kuin tavallisesti. Yksilöllisiä ohjaustarpei-
ta tunnistetaan samoilla tavoilla kuin muun yksilöllisen tuen tarpeita eli 
seuraamalla opiskelijan opintoja ja osallistumista sekä työelämässä pär-
jäämistä. Yhteisöllisiä ohjaustarpeita havainnoidaan seuraamalla opiske-
lijoiden toimintaa ryhmässä ja ryhmänä.

Uraohjauksessa korostuvat jatkosijoittumisen suunnittelu ja tukitoimet, 
mitä lähempänä HOKS:n tavoitteiden saavuttaminen on. Tavoitteena on 
voinut olla koko tutkinnon suorittaminen tai jonkin tutkinnon osan tai 
tutkinnonosien suorittaminen esimerkiksi työelämän vaatimuksien muut-
tuessa. Jatkosijoittumisen tukitoimina ovat merkittävässä roolissa osin 
opintoihin sisältyvät työelämä-, yrittäjyys- ja työkykyopinnot. Näillä py-
ritään varmistamaan, että Ammattiopisto Lappiassa opiskelleella on mah-
dollisimman hyvät eväät sijoittua ja pärjätä omillaan muuttuvassa työelä-
mässä ja yhteiskunnassa. 

Uraohjaus on monialaista – ettei kukaan jäisi syrjään 

Uraohjauksen sisällöt on suunniteltu yhteisten tutkinnon osien opiskelu- 
ja urasuunnitteluvalmiudet osa-alueeseen. Tämän osa-alueen sisällössä 
hyödynnetään OSATA-projektissa tehtyä verkkomateriaalia. Opinto-oh-
jaajat ovat rakentaneet Moodlen oppimisalustalle opinnot, jotka annetaan 
kaikille omaohjaajille käyttöön. 

Uraohjauksen rakenne ja pääkohdat ovat kaikille yhteisiä, mutta jokai-
nen omaohjaaja voi muokata sisältöä omaan alaansa paremmin sovel-
tuvaksi. Opinto-ohjaajat ovat ohjeistaneet omaohjaajia, jotka seuraa-
vat verkkokurssin edistymistä. Opiskelijoille opinto-ohjaajat ovat pi-
täneet infotunteja, joilla uraohjauksen toteuttamisesta on kerrottu.  
  
Uraohjaukseen osallistuvat pääasiassa omaohjaajat, opettajat ja opinto-
ohjaajat, mutta muullakin henkilöstöllä on oma roolinsa olemalla muun 
muassa esimerkkinä opiskelijoille työntekijöinä. Työpaikoilla on suuri roo-
li uraohjauksessa. Käytännössä vaadittavia työelämätaitoja ja malleja eri-
laisista toimenkuvista näkee juuri aidoissa työympäristöissä. Työpaikalla 
saadut opit ja kokemukset vaikuttavat siihen, millaiseksi opiskelijan ko-
kemus työelämästä muodostuu, niin hyvässä kuin pahassa. Uraohjauksen 
toteuttamisessa ovat mukana yhteistyökumppaneina myös työpajat, sääti-
öt, korkeakoulut sekä toisen asteen oppilaitokset ja kansanopistot.
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Perehdytystä uraohjaukseen ja sen aloittamiseen oppilaitoksessa on to-
teutettu henkilökunnan yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja alojen omis-
sa koulutustilaisuuksissa ja palavereissa. Apuna on käytetty OSATA- 
hankkeen tuottamaa materiaalia. Lisäkoulutusta on suunniteltu ja 
aikataulutettu. 

Opiskelijan oma rooli ratkaisee 

Opiskelija on oman uraohjauksensa päähenkilö. Opiskelijaa kannuste-
taan ja ohjataan olemaan aktiivinen oman tulevaisuutensa suunnittelussa. 
Opiskelu- ja uraohjausvalmiudet osa-alueen puitteissa hän osallistuu eri-
laisiin rekrytointitapahtumiin, käy tutustumassa alueen korkeakouluihin 
ja voi halutessaan suorittaa väyläopintoja ammattikorkeakoulussa omalle 
alalleen. Opiskelijaa tuetaan ja kannustetaan suunnittelemaan työelämä-
jaksoja omien tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Työelämäjaksoilla työ-
paikkaohjaajalla on suuri rooli. Työpaikkaohjaaja on avainhenkilö opiske-
lijan työelämätaitojen ja ammatti-identiteetin kehittymisessä. 

Opiskelija suunnittelee valmistumisensa jälkeistä aikaa ja käy siitä kes-
kusteluja omaohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Osa opiskelijoista saa te-
hostettua tukea suunnitelmiensa tekemiseen, koska he eivät ole vielä ha-
vainneet urasuunnittelun tärkeyttä tai eivät osaa olla aktiivisia. Opiske-
lujen jälkeisen tulevaisuuden suunnittelu on myös sidoksissa opiskelijan 
ikään ja elämänkokemukseen. Tehostetun tuen tarpeen havaitsevat yleen-
sä omaohjaajat, opinto-ohjaajat tai kuraattorit. 

Uraohjauksen menetelmiä räätälöidään alojen tarpeiden mukaan 

Lappia on monialainen oppilaitos, jossa alojen erilaisuudesta johtuen tar-
vitaan erilaisia voimavaroja ja keinoja ohjauksen toteuttamiseksi. Uraoh-
jaus ja alustava urasuunnitelma aloitetaan ennen HOKS:n ensikertaista 
hyväksyntää ja jatketaan HOKS:n päivityksien yhteydessä. Uraohjaus ta-
pahtuu alakohtaisesti muun oppimisen ohella ja on yhtenä sisältönä kai-
kessa opetuksessa koko opiskelujen ajan. Erillisiä ohjaustunteja pidetään 
opinto-ohjaajien ja omaohjaajien toimesta. OSATA-hankkeen puitteissa on 
myös kokeiltu tulevaisuustyöpajoja. 

Tärkeimpiä menetelmiä ovat keskustelut ja henkilökohtainen ohjaus ura-
suunnitelmien tekemiseksi. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus ura-
ohjaukseen. Niitä, jotka välttelevät ohjauskeskusteluihin saapumista, kut-
sutaan erikseen keskusteluihin. Ryhmien ohjauksessa hyödynnetään eri-
laisia yhteisöllisiä menetelmiä, kuten luontoretkiä, yhteisiä pelitapahtu-
mia tai muita alaan läheisesti liittyviä aktiviteetteja. 
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Lappian toimipisteissä käy erilaisia esittelijöitä muun muassa henkilös-
tövuokrausyrityksistä, ja opiskelijat osallistuvat erilaisiin messu- ja rek-
rytointitapahtumiin ja käyvät tutustumassa korkeakouluopintoihin. Työ-
paikkatutustumiset ovat arkipäivää ja alumnitoiminnan kautta voi saada 
tietoa jo valmistuneiden urapoluista. Opetusta on siirretty työelämään. 
Vierailevien opettajien tietoa ja osaamista saadaan ohjauksen tueksi ja 
kansainväliset harjoittelut ovat mahdollisia kaikilla aloilla. Lisäksi tut-
kintojen perusteissa olevat opintojaksot kuten yrittäjyys, työelämätaidot 
ja opinto- ja urasuunnitteluvalmiudet tukevat uraohjausta. 

Uraohjausprosessin mahdollisuudet ja haasteet 

Uraohjaukseen vaikuttavat voimakkaasti yhteiskunnassa vallitsevat tren-
dit. Julkisuudessa voidaan nostaa esille jonkin alan työvoimapula tai työ-
voiman liikatarjonta, jotka ohjaavat yleistä mielipidettä. Trendikkäiden 
alojen vetovoima voi olla suuri suhteessa työpaikkojen määrään, jolloin 
uraohjauksen täytyy olla laaja-alaisempaa ja ottaa huomioon tulevaisuu-
dessa tapahtuvat muutokset. 

Tulevaisuuden suunnittelun tueksi opiskelijan tulee saada taidot arvioida 
omaa osaamistaan. Uraohjausprosessissa opiskelija saa tiedot ja taidot ke-
hittää itseään tulevaisuuden työelämän tarpeita varten. Ohjauksen tavoit-
teena on, että opiskelija näkee tulevaisuuden mahdollisuudet. Uraohjauk-
sen onnistumiseksi tarvitaan selkeät ohjeet, joissa huomioidaan opinto-
jen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden tarpeet. OSATA-hankkeessa tuote-
tuissa materiaaleissa on huomioitu ohjauksen oikea-aikaisuus ja verkko-
alustalta löytyy työkaluja sekä opiskelijoille, opettajille että ohjaajille ura-
ohjauksen tueksi.

Ammatilliset ohjausryhmät muodostavat oppilaitoksen uraohjausta tu-
kevan yhteistyöverkoston, joka tarjoaa opiskelijoille ja opettajille tietoa 
ja kontakteja sekä voivat vaikuttaa paikallisesti toteutettavien tutkin-
non osien onnistumiseen. Lappian oppisopimuspalveluissa koulutetaan 
työpaikkaohjaajia.

Uraohjauksen suurin haaste on näköalattomuus ja yhteiskunnan signaa-
lit työpaikkojen katoamisesta ja automaation sekä robotiikan merkityksen 
liiallisesta korostamisesta tulevaisuuden ammateissa. Ammattien arvos-
tus tai aliarvostus aiheuttaa jo nykyisin työvoiman liikatarjontaa tai työ-
voimapulaa. Asenteet niin sanottuja vähempiarvoisia töitä kohtaan ovat 
erittäin negatiivisia ja vaikuttavat osaltaan taloudellisen kasvun edelly-
tyksiin sekä ohjaavat ammatillisia valintoja. Tulevaisuudella pelottelu joh-
taa näköalattomuuteen ja syrjäytymiseen. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
osaavan ohjaushenkilöstön puute tai vähäiset resurssit voivat vaikeuttaa 
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uraohjausta. Ohjattavalle huonosti soveltuva työelämäjakso voi ohjata ura-
suunnittelua voimakkaasti. 

Uraohjauksen vaikuttavuus 

Onnistuneella uraohjauksella vaikutetaan ohjattavan opiskeluun ja työ-
uraan sekä samalla yhteiskunnan toimintojen onnistumiseen. Omasta 
osaamisestaan ja mahdollisuuksistaan tietoinen henkilö antaa oman pa-
noksensa yhteiskunnan kehittymiseen. On tärkeää, että uraohjausta on 
tarjolla monitasoisesti läpi opintojen ja niiden jälkeen. Sen, miten henki-
lö hyödyntää tarjotun ohjauksen ja tuen, päättää hän itse. 
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Koulutuskeskus Salpaus 
Riitta Murtorinne ja Hanna Salminen 

Uraohjauksen määrittely 

Uraohjauksen tarkoituksena Koulutuskeskus Salpauksessa on edistää 
opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja jatko-opintoihin parantamal-
la opiskelijoiden ura- ja opintojen suunnittelutaitoja, työelämätaitoja se-
kä työnhakuvalmiuksia. Uraohjausta toteutetaan usean eri henkilöstöryh-
män yhteistyönä sekä monien yhteistyökumppaneiden verkostossa. Koulu-
tuskeskus Salpauksessa on parhaillaan käynnissä KETTU – Ketterä ura-
ohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on 
ketterän uraohjauksen mallin luominen ammatillisen toisen asteen kou-
lutukseen Päijät-Hämeessä. 

Uraohjauksen punaisen langan muodostavat henkilökohtaistamisproses-
si ja sen yhteydessä laadittava urasuunnitelma. Uraohjauksessa keskei-
siä asioita ovat siihen liittyvät yhteisten tutkinnon osien opinnot, oppimi-
nen oppilaitoksen työelämälähtöisissä ympäristöissä ja työelämässä, yrit-
täjyyskasvatus, työpaikkavierailut ja muu työelämäyhteistyö sekä jatko-
opinnot. Näiden lisäksi oppilaitos tarjoaa erilaisia urapalveluita, esimer-
kiksi Salpaus-Duuni rekrytointipalvelun, uraohjauksen palveluständejä, 
työelämätapahtumia sekä infotilaisuuksia. 

Uraohjauksen prosessi 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan heti opintojen alussa henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), kuten lainsäädäntö edellyttää. 
HOKS:aan kirjataan opiskelijalla jo oleva osaaminen ja kokemus ja suun-
nitellaan puuttuvan osaamisen hankkimista. HOKS:aan kirjataan myös 
opiskelijan jatkosuunnitelma opintojen jälkeen, sekä työelämään siirty-
miseen tai jatko-opintoihin liittyvät asiat. Tätä kutsutaan urasuunnitel-
maksi, jonka tekemisen on koko HOKS:n tavoin tarkoitus täydentyä koko 
opintojen ajan. Urasuunnitelma ei koostu pelkästään opiskelijan tavoit-
teista, vaan siinä myös suunnitellaan toimenpiteet, joiden avulla tavoit-
teisiin päästään. (Koulutuskeskus Salpaus, 2019a) 

Opiskelija hankkii urasuunnitteluun ja työelämään liittyviä taitoja 
HOKS:ssa todettujen osaamistarpeiden mukaisesti. Mikäli opiskelijal-
la on ennestään ajantasaiset ja toimivat työnhakutaidot, osaaminen tun-
nistetaan ja tunnustetaan. Jos taas hänen tietonsa jatko-opintomahdolli-
suuksista todetaan puutteellisiksi, hänet ohjataan hankkimaan lisää tie-
toa esimerkiksi opinto-ohjaajan johdolla tai verkossa. 
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Valtaosa Koulutuskeskus Salpauksen tutkinto-opiskelijoista suorittaa vii-
meisimmän tutkintouudistuksen myötä uusiutuneet yhteiset tutkinnon 
osat nimeltä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp), työelämässä toi-
miminen (2 osp) sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp). Vies-
tintä- ja vuorovaikutusosaamisen opinnoissa on sisältöjä, jotka liittyvät 
uraohjaukseen, esimerkiksi työnhaun asiakirjojen laatiminen. Eri oppi-
misympäristöissä tapahtuneen oppimisen reflektointi ja sitä kautta tehtä-
vät urasuunnitelman tarkennukset tai muutokset auttavat opiskelijaa ko-
koamaan itselleen sellaista osaamista ja kokemusta, jotka auttavat häntä 
aikanaan pääsemään toiveidensa ja kykyjensä mukaiseen työhön. Tähän 
reflektointiin ja urasuunnitelman muokkaamiseen voivat vastuuohjaajan 
lisäksi osallistua muun muassa alan opinto-ohjaaja, muut ammatin opet-
tajat sekä yhteisten tutkinnonosien opettajat. 

Opiskelijoille tarjotaan myös muuta tukea urasuunnitteluun ja työnha-
kutaitoihin. Oppilaitos järjestää erilaisia työelämän ja opiskelijoiden yh-
teisiä tapahtumia, työpajoja ja infotilaisuuksia, joihin opiskelijat osallis-
tuvat joko opettajan johdolla ryhmänä tai omaehtoisesti. Koulutuskeskus 
Salpauksessa otettiin 1.1.2019 käyttöön sähköinen työnhakusovellus Tii-
tus ja siihen liittyvä Salpaus-Duuni -palvelu, jonka hyödyntämiseen opis-
kelijat perehdytetään. 

Uraohjauksen toteuttamisen ohjeistus 

Koska uraohjauksen toteuttamiseen osallistuu suuri joukko eri ammat-
tikuntien edustajia ja uraohjaus liittyy opiskelijan koko koulutuspolkuun, 
sen kattava ohjeistaminen on haastavaa. Tilannetta kehitetään parhail-
laan luomalla oppilaitokseen uraohjauksen malli. Henkilökohtaistamises-
ta on laadittu prosessikaavio, jossa on kuvattu eri osapuolten roolit ja toi-
menpiteet myös uraohjaukseen liittyvissä sisällöissä. Tämä prosessiku-
vaus, samoin kuin muut henkilökohtaistamiseen ja uraohjaukseen liitty-
vät toimintaohjeet, löytyvät oppilaitoksen intrasta. (Koulutuskeskus Sal-
paus, 2019a) 

Uraohjaus sisältyy sekä vastuuohjaajien että opinto-ohjaajien tehtävänku-
vauksiin. Vastuuohjaajan tehtävänkuvassa sitä ohjeistetaan muun muassa 
seuraavasti: ”Keskustele opiskelijan tulevaisuuden tavoitteista (opintova-
linnat, työllistyminen, jatko-opinnot). Ohjaa opiskelijaa työnhaussa ja jat-
ko-opintoihin hakeutumisessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.” (Kou-
lutuskeskus Salpaus, 2018a) Opinto-ohjaajan tehtävänkuvassa taas määri-
tellään, että opinto-ohjaaja ”edistää opiskelijoiden työllistymistä ja ohjaa 
jatko-opintoihin.” Tarkemmin opinto-ohjaajien tehtäväksi määritellään 
opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinnon toteutus ja arviointi yh-
dessä vastuuohjaajan kanssa sekä ohjaaminen jatko-opintoihin ja työllis-
tymiseen liittyvissä asioissa. (Koulutuskeskus Salpaus, 2018b) Opettajan 
työnkuvassa opettajan tehtäväksi on määritelty ”opiskelijan uraohjauksen 



42

Siksak-elämän uraohjausta

toteuttaminen ja työelämävalmiuksien ohjaaminen yhdessä muiden toimi-
joiden kanssa” (Koulutuskeskus Salpaus, 2018c). 

Uraohjauksen toteuttajien tehtävät 

Vastuuohjaajat ja opinto-ohjaajat ovat päävastuussa uraohjauksen toteut-
tamisesta. Vastuuohjaajan roolina on henkilökohtaistaminen ja siihen liit-
tyvä osaamisen hankkimisen suunnittelu. Opinto-ohjaajat tukevat opiske-
lijan jatko-opintoihin ja työllistymiseen liittyvien taitojen kehittymistä. 

Oppisopimuskoulutuksessa asiakasvastaavat ovat keskeisiä uraohjauksen 
toteuttajia. Jos asiakas vasta suunnittelee omaa uraansa ja haluaisi tutkin-
non oppisopimuskoulutuksena, hänen kanssaan käydään läpi eri tutkinto-
ja ja ohjataan häntä löytämään oman alansa ammatti. Jos asiakkaalla on 
jo valmis työpaikka ja tarvitaan vain oppisopimus, varsinaista uraohjaus-
ta ei alussa tehdä mutta opintojen loppuvaiheessa sitä saatetaan tehdä. Jos 
oppisopimus purkaantuu, käydään läpi asiakkaan mahdollisuudet jatkaa 
samassa tutkinnossa tai haetaan ihan uutta tutkintoa. 

Tärkeitä toimijoita uraohjauksessa ovat muut ammatinopettajat, jotka 
esimerkiksi ohjaavat työelämässä oppimisen jaksoja ja tukevat ammatti-
identiteetin kasvua sekä alan työkentän tuntemusta. Lähettäessään opis-
kelijoita esimerkiksi koulutussopimusjaksoille he usein opettavat ja har-
joituttavat opiskelijoiden työnhakutaitoja. 

Koulutuskeskus Salpauksessa toimii useita taitovalmentajia eri koulutus-
aloilla. He ovat tärkeitä henkilöitä opiskelijoiden arjessa ja heidän kans-
saan voi esimerkiksi keskustella tulevaisuudensuunnitelmista. Taitoval-
mentajat antavat opiskelijoille arvokasta palautetta heidän osaamisestaan 
ja työelämän vaatimuksista. Yhteisten tutkinnonosien opettajat osallistu-
vat uraohjaukseen auttamalla työnhaun asiakirjojen laatimisessa tai pe-
rehdyttämällä työnhaun pelisääntöihin ja yrittäjyyteen. 

Työelämän edustajat auttavat opiskelijoita hahmottamaan erilaisia työl-
listymismahdollisuuksia ja täsmentämään urasuunnitelmiaan. Lisäksi 
työelämän edustajat osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ja alumnitoimin-
taan. Työelämässä saatu palaute on hyvin merkittävää opiskelijan ammat-
ti-identiteetin ja osaamisen kehittymisen kannalta. Työelämää voisi hyö-
dyntää vieläkin paremmin uraohjauksessa. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoi-
den huoltajat voivat halutessaan osallistua HOKS-prosessiin eli samalla 
myös urasuunnitelman tekoon. 
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Henkilöstön perehdyttäminen uraohjaukseen 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön perehdyttäminen tehtäviinsä on opetusala-
päällikön tehtävä. Jos kyseessä on uusi työntekijä, noudatetaan Koulu-
tuskeskus Salpauksen perehdytyssuunnitelmaa (Koulutuskeskus Salpaus, 
2019b). Oppilaitoksen intrassa on paljon ohjeistavaa materiaalia esimer-
kiksi henkilökohtaistamisesta. Uusista tehtävistä tai muuttuneista ohjeis-
tuksista tiedotetaan henkilöstölle pääsääntöisesti intran ja opetusalapääl-
liköiden kautta. Opetusalapäälliköt järjestävät säännöllisesti erilaisia pa-
lavereja sekä henkilöstöfoorumeita, joissa uusia asioita käsitellään. Lisäksi 
ulkopuoliset toimijat tarjoavat koulutusta esimerkiksi ammatillisen koulu-
tuksen uudistuksiin liittyen (esim. HAMKin järjestämät työpajat uraohja-
uksesta ja henkilökohtaistamisesta keväällä 2018). 

Jonkin verran sisäistä koulutusta tarjoavat myös johtamis- ja kehittämis-
palvelut. Tällä hetkellä KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista 
koulutusta -hanke järjestää erilaisia uraohjaukseen liittyviä tilaisuuksia, 
koulutuksia ja infoja opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä laatii materiaa-
lia ja työkaluja uraohjauksen tueksi. Opetusalapäälliköt keskustelevat ja 
suunnittelevat koulutuksen järjestämiseen liittyviä asioita muun muassa 
pedapajoissa ja johtotiimeissä. Näissä tilaisuuksissa keskustellaan henki-
löstön osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta. Myös päälliköille järjes-
tetään tarpeen mukaan koulutusta uusista asioista. 

Opiskelijan rooli uraohjauksessa 

Opiskelijan kannalta uraohjaukseen liittyy sekä kaikkia opiskelijoita kos-
kevia että omaehtoisia sisältöjä ja tilaisuuksia. Jokaista opiskelijaa kosket-
tavat opintojen henkilökohtaistaminen sekä pakolliset uraohjaukseen liit-
tyvät yhteisten tutkinnon osien opinnot, ellei niistä ole tehty osaamisen 
tunnistamista ja tunnustamista. Koulutuskeskus Salpauksessa on otettu 
käyttöön Salpaus-Duuni rekrytointipalvelu, jonka myötä opiskelijoita kan-
nustetaan tekemään työnhakuprofiili Tiitus työnhakupalveluun. Pakollis-
ta tämä ei ole, jos opiskelija haluaa esimerkiksi harjoitella sähköistä työn-
hakua jonkin toisen alustan kautta. Halutessaan opiskelija voi valita ura-
ohjaukseen liittyvistä YTO-opinnoista valinnaisia lisäosia, osallistua op-
pilaitoksen järjestämiin rekrytointitapahtumiin tai työpajoihin tai hakea 
lisää ohjausta, vaikka opinto-ohjaajalta. 

Henkilökohtaistamisen yhteydessä opiskelija kirjaa Wilma-opintohallin-
tojärjestelmään omat tavoitteensa tutkinnon suorittamiselle. Vastuuohjaa-
ja laatii sitten opiskelijan kanssa urasuunnitelman ottaen huomioon nämä 
tavoitteet. Henkilökohtaistamisessa opiskelija tekee vastuuohjaajan, mui-
den opettajien ja opinto-ohjaajan tuella opintojaan koskevia valintoja, joil-
la on suuri vaikutus hänen tulevaan työuraansa.
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Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan jokaisel-
le opiskelijalle. Opiskelijan omat urasuunnitteluvalmiudet, motivaatio ja 
esimerkiksi kypsyys vaikuttavat paljon henkilökohtaistamisen onnistu-
miseen. Urasuunnitteluvalmiuksia pyritään tukemaan Opiskelu- ja ura-
suunnitteluvalmiudet opinnon avulla, joka on kaikille opiskelijoille pakol-
linen. Tämän opinnon yhteydessä jokaisen opiskelijan on osoitettava hal-
litsevansa ainakin perusasiat oman osaamisensa kehittämisestä sekä työ-
elämään ja jatko-opintoihin siirtymisestä. Samoin pakolliset Yrittäjyys ja 
yrittäjämäinen toiminta sekä Työelämässä toimiminen yhteiset tutkinnon 
osat antavat valmiuksia työuralle. Myös viestintä- ja vuorovaikutusosaa-
misen opetukseen osallistuessaan opiskelija harjoittaa tärkeitä työelämä- 
ja työnhakutaitoja. 

Uraohjauksessa on Koulutuskeskus Salpauksen kaltaisessa suuressa, mo-
nialaisessa oppilaitoksessa paljon erilaisia käytäntöjä. Joillakin aloilla so-
velletaan tiimioppimista, jonka kautta kehittyvät monet urasuunnitteluun 
liittyvät taidot, kuten oman osaamisen tuotteistaminen ja myyminen se-
kä oman ja tiimin työn suunnittelu ja reflektointi. Joillakin koulutusaloilla 
hyödynnetään yrittäjyyskasvatusta. Myöskään opettajien ja opinto-ohjaa-
jien toiminta eri koulutusaloilla ei ole yhtenäistä. Esimerkiksi jatko-opin-
to-ohjauksessa tai työhakutaitojen tukemistavoissa on eroja. 

Opiskelijan yksilöllisten ja yhteisöllisten ohjaustarpeiden 
tunnistaminen 

Ohjaustarpeiden tunnistamisen keskeisin työväline on henkilökohtais-
tamisprosessi. Henkilökohtaistamiskeskustelussa jokaiselle opiskelijalle 
tehdään osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä keskustellaan 
opiskelijan taustasta. Näiden tietojen pohjalta lähdetään suunnittelemaan 
opiskelijalta vielä puuttuvan osaamisen hankkimista ja siinä tarvittavaa 
ohjausta ja tukea. HOKS:n tarkentuessa tulisi tarkentaa suunnitelmaa oh-
jauksesta ja tuesta. 

Tuen tarpeen tunnistamisessa hyödynnetään alkukartoituksia, opiskeli-
jan haastattelua, sekä mahdollisesta perusopetuksesta toimitetusta siir-
to-HOJKS:sta, lausunnoista ja aiemmista todistuksista saatuja tietoja. Al-
kukartoituksiin kuuluva alkukysely tehdään sähköisesti Wilmassa vastuu-
ohjaan ohjauksessa. Laaja-alainen erityisopettaja voi teettää opiskelijalla 
muita alkukartoituksia, kuten Lukiseulan. Alkukartoitusten sisältö muo-
kataan kohderyhmän tarpeita vastaaviksi riippuen opiskelijoiden opiskelu- 
ja kielitaustasta. HOKS-keskustelussa vastuuohjaaja kartoittaa opiskelijan 
lähtötilanteen ja arvioi omalta osaltaan mahdollisen erityisen tuen tarvet-
ta. Vastuuohjaaja toimittaa siirto-HOJKS:t ja muut asiantuntijalausunnot 
laaja-alaiselle erityisopettajalle tuen tunnistamista varten. 
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Jos opiskelijalla ilmenee edellä mainituissa selvityksissä erityisen tuen 
tarvetta, hänelle ryhdytään laatimaan erityisen tuen suunnitelmaa. Täs-
sä vaiheessa kutsutaan koolle palaveri, jossa ovat opiskelijan lisäksi mu-
kana vastuuohjaaja, erityisopetuksen vastuuopettaja ja laaja-alainen eri-
tyisopettaja. Tarkoituksena on muodostaa opiskelijan tuen tarpeesta yh-
teinen näkemys ja erotella opiskelijoista ne, jotka tarvitsisivat erityistä tu-
kea ja erityisen tuen suunnitelman. Erityisen tuen suunnitelman laadin-
nassa ovat opiskelijan ja huoltajan lisäksi vastuuohjaaja ja erityisen tuen 
vastaava sekä tarvittaessa muita toimijoita.   

Henkilökohtaisten oppimispolkujen myötä perinteisen luokan tai opiskeli-
jaryhmän merkitys ammatillisessa koulutuksessa on muuttunut. Samaan 
aikaan aloittaneet opiskelijat eivät enää aina etene samassa tahdissa ja/tai 
opiskele samoja sisältöjä samalla tavalla. Yhteisöllisyyden luominen oppi-
laitoksessa on siis vaikeutunut. Uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja 
ryhmän toimivuudesta huolehtiminen kuuluvat vastuuohjaajan tehtäviin, 
samoin opiskelijoiden välisissä suhteissa ilmenneisiin ongelmiin puuttu-
minen. Taitovalmentajat ovat tässä tärkeässä roolissa. Oppilaitoksen ta-
solla on käynnistetty uudelleen tutoropiskelijatoiminta koulutuksineen se-
kä perustettu oppilaskunta. Yhteisöllisyyden tukemiseen osallistuu ryh-
mä kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoita, jotka suorittavat opintojaan toi-
mimalla kampusohjaajina Salpauksen kahdella suurimmalla kampuksella.

Uraohjausmenetelmät 

Käytössä on seuraavia uraohjausmenetelmiä: 

• henkilökohtaistamiskeskustelut ja niihin 
liittyvä urasuunnitelman laatiminen 

• yksilöohjaus: ohjauskeskustelut vastuuohjaajan 
tai opinto-ohjaajan kanssa 

• ryhmäohjaus uraohjauksen sisällöistä: hius-
kauneusalan koulutuksen polkupäivät tai tiimioppimisen 
pedagogiikkaa hyödyntävien alojen treenit 

• verkko-ohjaus: Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
-opinto on tarjolla verkkokurssina

• työpajat: opinto-ohjaajan vetämä CV-paja, 
Tiitus-työnhakusovelluksen käyttöönottopajat, 
jatko-opintopajat, hakuklinikat korkeakouluopintoihin 

• tiedotusmateriaalit: verkkosivuilta löytyvät ohjeistukset, 
viestintä Wilman kautta, tiedottaminen sosiaalisessa mediassa 
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• uraohjauksen palveluständit: uraohjauksen toimijoita 
ja työnantajia viikoittain tavattavissa oppilaitoksen 
aulatiloissa, esim. Ohjaamo, henkilöstövuokrausyritykset 

• tapahtumat: kesätyötreffit, rekrytointipäivät, 
alakohtaiset urapäivät

• uratarinat: koulutusalan ammattilaiset kutsutaan 
kertomaan urastaan opiskelijoille 

• infotilaisuudet: opinto-ohjaajien järjestämät Mitä 
Salpaus-opintojen jälkeen tilaisuudet, kesätyöinfot

• Salpaus-Duuni -rekrytointipalvelu: työnhakusovellus 
Tiituksen hyödyntäminen työ- sekä työelämässä 
oppimisen paikkojen välityksessä opiskelijoille

• työpaikkavierailut 

• työelämässä oppimisen hyödyntäminen: työpaikoilla saatujen 
kokemuksien hyödyntäminen urasuunnitelman tarkentamisessa. 

Perustutkintoa opiskeleva voi samaan aikaan suorittaa avoimia ammat-
tikorkeakouluopintoja LAMKissa MOTARI-opintoina. MOTARI-opinnot 
voi sisällyttää perustutkintoon ja ne lyhentävät opiskeluaikaa LAMKissa, 
jos opiskelija jatkaa siellä myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Salpauksen 
ja LAMKin ohjausyhteistyöllä varmistetaan opiskelijan tavoitteellinen ja 
sujuva opintopolku. 

Uraohjausprosessia edistävät tekijät 

Oppilaitoksessa on oltava selkeästi määritelty, mitä kaikkea uraohjauspro-
sessiin kuuluu, missä vaiheessa opintoja sen tulee toteutua ja ketkä sitä to-
teuttavat. Tämä työ on vielä Koulutuskeskus Salpauksessa kesken ja ura-
ohjauksen mallia työstetään KETTU-hankkeen kautta. Oppilaitoksen joh-
to kokee uraohjauksen tärkeäksi ja on valmis panostamaan siihen. 

Eri koulutusaloilla on paljon hyviä uraohjauksen käytänteitä, joita KET-
TU-hankkeessa koetetaan koota ja levittää. Oppilaitoksella on hyvä ver-
kosto eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö esimerkiksi Ohjaamon 
ja Vauhdittamon kanssa on tiivistä ja rakentavaa. Työelämän kanssa teh-
dään paljon yhteistyötä uraohjausasioissa. Opiskelijoiden työllistymistä 
edistävien tietojen ja taitojen kehittäminen on oppilaitoksen ja työelämän 
yhteinen intressi. 
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Uraohjauksen onnistuminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä riit-
tävää ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista sekä hyviä työelämäyhteyksiä. 
Henkilöstön osaamista on tärkeää kehittää nyt ja jatkossa. 

Uraohjausprosessia estävät tekijät 

Ammatillisen koulutuksen mittavien muutosten vuoksi ammatillisissa op-
pilaitoksissa eletään nopean muutoksen aikaa. Jatkuvan haun kautta tule-
vat opiskelijavirrat edellyttävät uraohjauksen tarjoamista jatkuvana palve-
luna, opiskelijoiden eri pituisiin ja eri rytmisiin opiskelupolkuihin sovitet-
tuna. Uraohjauksen toimenpiteiden ajoittaminen on haastavaa, kun opis-
kelijat eivät enää aloita opintojaan tai valmistu isoina massoina vaan jat-
kuvasti ja vähitellen. 

Parhaillaan ammatillisessa koulutuksessa koetetaan viedä useita suuria 
muutoksia läpi samanaikaisesti. Raskaat rahoitusleikkaukset tuovat ar-
keen omat tummat sävynsä ja koulutusta joudutaan toteuttamaan aiem-
paa pienemmällä henkilöstöllä ja vähäisemmillä opetustunneilla. Resurs-
sien niukkuus tuo haasteita johtamiseen: jo ennestään kuormitettu hen-
kilöstö ei ehkä ehdi kunnolla tarttua uusiin asioihin ja muutosten perus-
teellinen käytäntöön vieminen on vaikeaa. Ammatillisen opettajan työn-
kuva on ollut ja on edelleen suuressa murroksessa. Suuri osa Koulutuskes-
kus Salpauksenkin opetus- ja ohjaushenkilöstöstä on aikoinaan palkattu 
hyvin erilaiseen työhön kuin se, jota he nyt tekevät. Etenkin ohjaukselli-
sen työotteen, yksilöllisten oppimispolkujen rakentamistaidon ja laajem-
man työelämäyhteistyön merkitys korostuvat. Uudenlainen ohjaava ja val-
mentava opettajuus edellyttää taitojen päivittämistä, mutta kouluttautu-
miseen on irrotettavissa niukasti aikaa. Lisäksi uraohjaus on vain yksi mo-
nesta omaksuttavasta uudesta asiasta. (Aaltonen, 2018) 

Kaikki opetus- ja ohjaustyötä tekevät eivät myöskään koe uraohjausta var-
sinaisesti omaksi tehtäväkseen. Kun opettajan roolina on perinteisesti ol-
lut opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittäminen tutkinnon pe-
rusteiden ja laadittujen aikataulujen mukaisesti, nyt on otettava asiak-
seen huolehtia myös opiskelijan sijoittumisesta työuralle tai jatko-opin-
toihin. Tästä tehtävästä huolehtiminen edellyttää usein asennemuutosta. 
Yksi uraohjausta hankaloittava tekijä on suuressa oppilaitoksessa käytän-
töjen kirjavuus. Eri koulutusaloilla ja eri toimipisteissä on omat, alan eri-
tyispiirteistä tai henkilöstön osaamisesta nousseet toimintatapansa, myös 
uraohjauksessa. Kuinka saadaan hyvät käytänteet säilymään ja samalla 
korjattua mahdolliset puutteet? 
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Omnia 
Hanna Haataja, Eeva Hellsten, Päivi Koskinen, 
Elise Nyyssönen ja Kirsi Paloheimo 

Uraohjaus osana opiskelijoiden henkilökohtaistamista 

Uraohjaus on Omnian ammatillisessa koulutuksessa keskeinen osa opis-
kelijoiden henkilökohtaistamista, sen punainen lanka. Opiskelijan kanssa 
tehdään urasuunnittelua, jonka aikana opiskelija tulee tietoiseksi omista 
uramahdollisuuksistaan ja -tavoitteistaan. Tässä yksilöllisessä suunnitte-
luprosessissa opiskelija tiedostaa elämänsä laajempia päämääriä ja oppii 
määrittelemään omien tavoitteidensa saavuttamiseen tähtäävän urapolun 
ja siihen kuluvan ajan (Kattelus, 2002, ss. 21–23). 

Tavoitteenamme on tukea opiskelijaa mahdollisimman hyvin hänen uran-
sa ja tulevaisuutensa rakentamisessa hänen senhetkisten tarpeidensa poh-
jalta. Tuemme opiskelijaa löytämään omat kiinnostuksen kohteensa ja 
asettamaan saavutettavat tavoitteet osaamisen hankkimiselle. Suunnit-
telemme yhdessä myös tarvittavan ohjauksen ja tuen. Nämä tulevat nä-
kyviksi opiskelijan kanssa tehtävänä urasuunnitteluna ja yhteistyössä laa-
dittavassa urasuunnitelmassa. Omniassa on tarjolla myös opinto-ohjaaji-
en suunnittelema ohjauksen tarjotin, josta opiskelija voi valita tai jonka 
toteutuksiin opiskelija voidaan ohjata saamaan tarvitsemaansa ohjausta 
urasuunnittelun tai urasuunnitelmansa tueksi. 

Opiskelijoiden ohjaus perustuu valtakunnallisiin hyvän ohjauksen kri-
teereihin (Opetushallitus, 2014) sekä vuoden 2018 alusta voimaan tullee-
seen lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen laki 
(531/2017) edellyttää osaamisen hankkimisen ja tarvittavien ohjaus- ja tu-
kitoimien suunnittelua sekä osaamisen kehittymisen seuraamista. Opis-
kelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-
ohjausta sekä osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa 
(HOKS) oma henkilökohtainen urasuunnitelma tai osana opiskelijan uu-
delleenohjausta suunnitelma opintojen jatkamiseksi (L 11.8.531/2017).

Omniassa opiskelijoiden ohjauksella tarkoitetaan jatkuvaa, vuorovaikut-
teista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehittä-
misen tueksi. Ohjaus on kaikkien Omniassa työskentelevien yhteistä työ-
tä. Opiskelijoita kohdataan ja kunnioitetaan yksilöinä, joilla on oikeus laa-
dukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. Ohjaus 
on vuorovaikutteista ja opiskelija nähdään aktiivisena, osallistuvana ja 
omaa oppimistaan ja toimintaansa arvioivana toimijana. (Opetushallitus, 
2014, s. 5) 
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Uraohjauksen toimijat ja heidän kouluttaminen tehtävään 

Omniassa uraohjausta toteuttavat pääasiallisesti vastuuopettaja ja opin-
to-ohjaaja. Opettajan tehtävänkuva uudistui ammatillisen koulutuksen 
lain myötä ja uraohjaus nousi keskeiseksi tehtäväksi osana opiskelijoiden 
henkilökohtaistamista. Myös opinto-ohjaajan rooli uraohjauksessa ja sen 
suunnittelussa korostui uudella tavalla. 

Uraohjauksen toteuttaminen ja sen ohjeistaminen on kytketty vahvasti 
ohjauksen kehittämiseen, johon on saatu strategiarahoitusta opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä. Uutta ohjauksen kokonaisuutta on koulutettu vas-
tuuopettajille, opinto-ohjaajille ja muulle henkilöstölle kevään 2019 aika-
na pakopelipedagogiikan avulla. Kokonaisuudessa on huomioitu opiskeli-
jan koko opintojen aikainen ohjaus ja uraohjaus keskeisenä osana sitä. En-
nen koulutuksia Omnian kaikissa toimipisteissä ja tutkinnoissa on käyty 
esittelemässä uraohjausprosessia muiden ohjauksellisten prosessien ohes-
sa. Uraohjausta tuodaan esille erilaisissa yhteyksissä ja pyritään varmis-
tamaan vastuuopettajien, työelämässä oppimista ohjaavien opettajien ja 
muiden ohjauksen toimijoiden yhtenäinen näkemys siitä, että kaikki työ 
sisältää laadukasta ohjaustyötä.  

Koulutuksen tueksi Omniassa on työstetty myös ohjauksen opas, jolla pe-
rehdytetään ohjaushenkilöstö yhtenäisiin käytänteisiin ja toistensa tehtä-
viin ohjauksen ja uraohjauksen kentällä. Työelämässä tapahtuvaa uraoh-
jausta on vahvistettu kouluttamalla henkilöstölle syksyn 2018 aikana työ-
elämässä tapahtuvan oppimisen prosessimallia. Samoin on jaettu tietoi-
suutta Parasta osaamista -verkostohankkeen materiaaleilla, joiden kehit-
tämisessä Omnia on ollut mukana. Helmikuussa 2019 avattu intra on ra-
kennettu palvelemaan opettajia tarjoamalla myös sitä kautta tukea oh-
jaustyössä onnistumiseen. Ohjaustyön tueksi tehdyt erilaiset materiaalit 
on koottu intraan, jossa ne ovat jaossa yhden ja selkeästi tiedotetun pai-
kan kautta.

Omniassa työstetään parhaillaan AMOSAA-toteutusjulkaisuja, jotka osal-
taan tukevat opettajien uraohjaustyötä. AMOSAA on Opetushallituksen 
tarjoama valtakunnallinen työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtais-
ten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen ja julkaisuun. 
AMOSAA:n avulla vanhemmat tai hakijat voivat vertailla eri koulutuksen 
järjestäjien tutkintoja ja tutustua syvemmin tutkintojen käytäntöihin. Jul-
kaisuissa avataan se, miten tutkinnon osat toteutetaan eri oppilaitoksissa. 
AMOSAA-työn kautta opettajan ymmärrys omasta tutkinnosta ja siihen 
kytkettävistä muista tutkinnonosista tulee vahvemmaksi ja hän pystyy tu-
kemaan opiskelijaa vahvemmin hänen urapolkua suunniteltaessa. Omni-
assa on suunniteltu uusia ja monipuolisempia suorituspolkuja useille am-
matillisille aloille, ja niiden sisältö tukee valmistumista erilaisiin tehtäviin. 
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Uraohjauksen prosessi opiskelijalle 

Uraohjaus käynnistyy, kun opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan. 
Kesäkuussa yhteishaun kautta opiskelupaikkansa vastaanottaville opiske-
lijoille järjestetään henkilökohtaistamispäivät, jotka ovat opiskelijan en-
simmäinen kiinnittyminen tutkintoon, opintoihin ja omaan urasuunnit-
teluun. HOKS-päivillä opiskelija vastaanottaa opiskelupaikkansa, tutus-
tuu oman tutkintonsa opiskeluympäristöön ja henkilökuntaan sekä eri-
laisiin teemaopintoihin. Hän saa myös mukaansa Omnian Unelmakar-
tan, jonka avulla hän voi aloittaa omien opintojensa pohtimisen ja ura-
suunnittelun ennen syksyn henkilökohtaistamiskeskustelua. Unelmakart-
ta ohjaa yhteishaun kautta opiskelupaikan saanutta opiskelijaa pohtimaan 
omia vahvuuksiaan, kiinnostuksensa kohteita, osaamistaan ja mahdol-
lista tuen tarvettaan. Tarkoituksena on laajentaa Unelmakartan käyttö 
myös jatkuvan haun kautta valituille opiskelijoille, jotka pyydetään suo-
raan henkilökohtaistamiseen. 

Opintojen alkaessa opiskelija tutustuu ePerusteisiin, suorituspolkuihin 
sekä erilaisiin toteutuksiin eri oppimisympäristöissä. Hän miettii tule-
vaisuuden tavoitteitaan ja oppimistaan yhdessä vastuuopettajan kans-
sa, ja hänen kanssaan laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittymis-
suunnitelma, HOKS. Tavoitteena on rakentaa opiskelijalle hänen tarpei-
siinsa sopiva oppimispolku. Urasuunnittelussa huomioidaan opiskelijan 
uratoiveet, mahdollinen uralla eteneminen, yrittäjyys ja kiinnostunei-
suus jatko-opintoihin. Urasuunnittelussa todetut asiat kootaan opiskeli-
jan HOKS:ssa urasuunnitelmaan, joka kirjataan opintohallintojärjestel-
mä Wilmaan. Opiskelija, vastuuopettaja, opinto-ohjaaja ja muut opiske-
lijan uraohjaukseen osallistuvat toimijat pääsevät kirjaamaan opiskelijan 
suunnitelmaan tavoitteita, toiveita ja etenemisen ja suunnitelmien päivit-
tämisiä opintojen aikana. 

Uraohjausta tapahtuu säännöllisesti HOKS:aa päivitettäessä ja erityises-
ti työelämässä tapahtuvan oppimisen yhteydessä, jolloin myös työpaikka-
ohjaaja ohjaa ja tukee opiskelijan urasuunnittelua. Työelämälähtöisen ura-
suunnittelun tueksi on otettu käyttöön Tiitus, joka on opiskelijan ja työn-
antajan palvelu työelämään siirtymisen tueksi. Palvelun avulla opiskelija 
saa tukea ja ohjausta itsensä ja oman osaamisensa esittelyyn työnantajil-
le. Opettajan ja työpaikkaohjaajan rinnalla keskeisenä uraohjauksen hen-
kilönä toimii opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaaja tukee opiskelijaa opinnois-
sa vastuuopettajan ohella läpi opintojen ajan. Opiskelija voi olla yhteydes-
sä omaan nimettyyn opinto-ohjaajaansa erilaisissa opintoihin liittyvissä 
asioissa. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa muun muassa osaamisen tun-
nistamisessa, opinnoissa etenemisessä, hänen pohtiessa tai suorittaessa 
ammattilukiota tai väyläopintoja korkeakouluun sekä jatko-opintoihin ha-
keutumisessa. Opinto-ohjaajat vastaavat opiskelijoiden keskeyttämis- ja 
eroprosesseista ja ohjaavat erilaisissa laajempaa ohjausta tarvittavissa ti-
lanteissa ja vastaavat uraohjauksesta niissä tilanteissa, joissa opiskelija 
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tarvitsee ohjausta joko urasuunnittelunsa tueksi tai tekemänsä urasuun-
nitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjauksen tarjotin urasuunnittelun tukena 

Ammatillisiin perustutkintoihin on uusien opetussuunnitelmien perustei-
den mukaisesti tullut yhteisiin tutkinnon osiin osa-alue nimeltään Opis-
kelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp). Omniassa sen osaaminen arvi-
oidaan osana opiskelijan urasuunnitelmaa. Henkilökohtaistamisesta vas-
taa vastuuopettaja ja urasuunnittelusta opinto-ohjaaja. Opiskelija on ura-
suunnittelussaan aktiivinen osapuoli ja arvioi itse itsensä suhteessa osaa-
mistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Lopullisen opiskelijan arvosanan 
vahvistaa vastuuopettaja. Osaksi urasuunnittelua opinto-ohjaajat ovat 
koonneet opiskelijoille ohjauksen tarjottimen, jossa heille tarjotaan eri-
laisia urasuunnittelutaitoja ja korkeakouluun hakeutumista sekä työelä-
mään siirtymistä tukevia ohjauksen toteutuksia. Ohjaus toteutuksiin riip-
puu opiskelijan tarpeesta, mutta myös kiinnostuksesta ja halusta. Opiske-
lijaa ohjataan niihin ohjauksen toteutuksiin, jotka tukevat hänen urasuun-
nitelmaansa ja joiden suorittamisen jälkeen opiskelu- ja urasuunnittelu-
valmiudet -kokonaisuus voidaan arvioida. 

Opinto-ohjaajat ovat laatineet ohjaustarjottimen opiskelijoiden erilaisten 
tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Toteutusten on tarkoi-
tus tukea opiskelijoiden urasuunnittelua tai urasuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista. Tarjotin on laadittu siten, että opiskelija voi valita tai hän-
tä ohjataan itseään kiinnostaviin toteutuksiin missä tahansa opiskelujen 
vaiheessa. Valittavana on ryhmämuotoisia ohjauskokonaisuuksia kolmes-
ta kategoriasta. Jatko-opintoinfoissa perehdytään korkeakouluopintoihin. 
Työelämään suuntautuneille opiskelijoille on tarjolla omia ohjauskokonai-
suuksia. Kolmantena vaihtoehtona opiskelija voi valita tai hänet voidaan 
ohjata saamaan lisää ohjausta oman tulevaisuuden suunnitteluun. Opin-
to-ohjaajat hyödyntävät erilaisia menetelmiä ohjauksessaan ja toteutuk-
sissaan huomioiden opiskelijoiden esille nousevat tarpeet. Ryhmämuotois-
ten toteutusten lisäksi opiskelijoilla on aina mahdollisuus henkilökohtai-
seen ja verkkomuotoiseen ohjaukseen näistä teemoista.

Omnian uraohjauksessa tähdätään siihen, että jokainen opiskelija tietää 
erilaisista jatko-opintovaihtoehdoista valmistumisensa jälkeen. Korkea-
kouluopinnoista kiinnostuneet voivat valita tarjottimelta alakohtaisia in-
foja. Korkeakouluinfojen tavoitteena on, että opiskelijat saavat ymmärryk-
sen korkeakouluopintojen luonteesta, sisällöistä sekä erilaisista opiskelu-
mahdollisuuksista. Tilaisuudet rytmitetään korkeakoulujen hakuaikojen 
mukaan, jotta opiskelijat saavat ajankohtaisen tiedon tulevasta hakupro-
sessista. Opinto-ohjaajat kutsuvat infoihin Omniasta valmistuneita opis-
kelijoita, jotka ovat siirtyneet korkeakouluopintoihin. Entisten perustut-
kinto-opiskelijoiden kertomat kokemukset motivoivat opiskelijoitamme ja 
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kannustavat heitä näkemään opinnoissa etenemisen mahdollisena myös 
omalla kohdallaan. 

Omnian uraohjauksessa kannustetaan opiskelijoita elinikäiseen oppimi-
seen. Ohjauksen tarjottimella on toteutuksia, joissa keskitytään siihen, 
kuinka valmistunut opiskelija voi työelämässä kehittää itseään ja omaa 
osaamistaan. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat itsenäisesti hake-
maan tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista valmistumisensa jäl-
keen. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa käytetään erilaisia ohjauksen mene-
telmiä ja tutustutaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä mah-
dollisuuteen suorittaa toinen osaamisala. Opiskelijat tutustuvat myös lisä- 
ja täydennyskoulutukseen sekä avoimen korkeakoulun tarjontaan. Myös 
oman CV:n päivitykseen tarjotaan ohjausta. Mahdolliset tuen tarpeet työ-
elämässä kehittymisessä huomioidaan ohjauksessa. 

Opiskelija oman urasuunnitelmansa aktiivisena toteuttajana 

Onnismaa (2003) korostaa, että onnistunut uran suunnitteleminen eli ca-
reer management vaatii opiskelijalta kiinnostunutta asennetta ja halua op-
pia realistista suunnittelua sekä innostusta elinikäiseen oppimiseen. On-
nistumisen edellytyksenä on myös kyky ja halu realistiseen itsearviointiin 
sekä kyky oppia havaitsemaan erilaisia avautuvia mahdollisuuksia. Lisäk-
si hyviin suunnittelutaitoihin kuuluu halu oppia sopeutuvaisuutta ja jous-
tavuutta, sekä sitkeys, optimismi ja riskinotto. (Onnismaa, 2003a, s. 64) 

Omniassa huolehditaan, että jokainen opiskelija alkaa pohtia omaa tule-
vaisuuttaan ja hänellä on valmistumisensa jälkeen oma urasuunnitelma. 
Kuitenkin monella perustutkinto-opiskelijalla jatkosuunnitelmat ovat vie-
lä selkiytymättömät tai opiskelijalla on vaikeuksia motivoitua pohtimaan 
omia tavoitteitaan ja vahvuuksiaan. Taustalla voi olla terveydellisiä syitä 
tai haasteita elämänhallinnassa, jolloin työssäoppimispaikankin löytämi-
nenkin voi olla haastavaa. Näiden opiskelijoiden tukemiseksi ohjauksen 
tarjottimella on opinto-ohjaajien ohjaustoteutuksia, joiden tavoitteena on 
lisätä opiskelijoiden itsetuntemusta ja aktivoida heitä pohtimaan omaa tu-
levaisuuttaan sekä löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. 

Ohjauksessa painotetaan opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja 
hyödynnetään ryhmäohjauksen ja vertaisoppimisen menetelmiä. Tästä 
esimerkkinä on muun muassa opinto-ohjaajien toteuttama Future Camp, 
jossa opiskelijaa aktivoidaan ryhmätyömuodoin ja itsenäisesti mobiililait-
teilla toteutettavilla tehtävillä pohtimaan omaa tulevaisuuttaan. Ryhmä-
toteutusten lisäksi opiskelijoilla on aina mahdollisuus saada henkilökoh-
taista ohjausta omalta opinto-ohjaajaltaan. 

Omniassa nähdään, että toimiva uraohjausprosessi on tärkeässä roolissa 
tukemassa opiskelijoiden opintoja ja niiden loppuun saattamista. Tämän 
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lisäksi uraohjauksella vahvistetaan opintojen päätyttyä opiskelijoiden 
työllistymistä, osaamisen jatkuvaa kehittymistä ja elinikäistä oppimista. 
Tässä ohjaustyössä henkilöstön ohjausosaaminen ja tarvittavan ohjaus-
määrän varmistaminen ovat avainasemassa. 

Opetushallituksen mukaan (2014, s. 5) riittävä ohjaus on perusta sille, että 
opiskelijat pystyvät aktiivisesti kehittämään tulevaisuuden kannalta mer-
kittäviä taitoja, suunnittelemaan koulutustaan ja uravalintojaan sekä te-
kemään itsenäisiä, itsensä kannalta merkityksellisiä valintoja tulevaisuu-
tensa suhteen. Omniassa tämä pyritään varmistamaan opiskelijan rin-
nalla kulkevien aikuisten ohjausosaamisen ja olemassa olevan ohjaustar-
jonnan kasvattamisella. Nyt ja jatkossa erilaiset opiskelijat erilaisine tar-
peineen ja yksilöllisine opintopolkuineen ohjaavat myös Omniaa rakenta-
maan ja kehittämään opiskelijoille laadukkaita toteutuksia, oppimista tu-
kevia oppimisympäristöjä ja heidän urasuunnitelmiaan tukevia uraohja-
uksen muotoja. Tämän jatkuvan kehittämistyön avulla voimme tukea en-
tistä paremmin opiskelijoittemme ammatillisen identiteetin kehittymis-
tä, auttaa ura- ja elämänsuunnittelutaitojen muotoutumisessa sekä antaa 
valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. 
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Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
Kati Yli-Lahti 

Sedu on yli 5 000 opiskelijan ja 600 tekijän yhteisö. Kokonaisopiske-
lijavirta on vuosittain yli 10 000. Lisä- ja täydennyskoulutusta tar-
vitaan alalla kuin alalla. Meillä tutkinnon suorittaa vuosittain yli 
2 000 osaajaa ja ammattilaista, joilla on asenne ja osaaminen koh-
dallaan. Räätälöimme joustavat oppimispolut niin nuorille kuin ai-
kuisille urapolun ensimmäisistä askelista pitkälle tulevaisuuteen.  
  
Toimipisteemme sijaitsevat Ilmajoella, Kauhajoella, Kurikassa ja Jurvas-
sa, Lapualla, Lappajärvellä, Seinäjoella, Tampereella, Vaasassa ja Ähtäris-
sä. Näiden lisäksi toimimme joustavasti ympäri Suomen tarpeen mukaan. 
Ammatillinen koulutus on meille sydämen asia. Sedu on ylpeästi tekijä! 

Uraohjaus 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun uraohjaus on opiskelijan ammat-
tiin ja osaamiseen liittyvää kasvamisen tukemista ja ohjausta. Uraohjaus 
on yksilöllinen ja henkilökohtainen prosessi, joka tukee opiskelijan omia 
tavoitteita, urasuunnitelmia, osaamista, vahvuuksia ja tulevaisuuden työ- 
tai opiskelusuunnitelmia. Uraohjaus voi myös koskea erilaisten menetel-
mien, tekniikoiden ja työkalujen kartoittamista ja toteuttamista, joilla py-
ritään edistämään opiskelijan urataitoja. Uraohjauksen avulla opiskelija 
osaa tunnistaa omaa osaamistaan ja osaa joustavasti siirtyä työ- tai opis-
keluelämään elämänsä eri vaiheissa. 

Sedussa uraohjaukseen osallistuu vastuuohjaaja, ammatin opettaja, opin-
tojen ohjaaja, erityisopetusvastaava, erityisopettaja, uraohjaaja, urasuun-
nittelija ja työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja. Uraohjaus on prosessi, 
jossa on monia vaiheita koko opiskelun ajan ja jokaisessa vaiheessa on mu-
kana eri Sedun asiantuntijoita, joilla on oma roolinsa työnkuvansa kaut-
ta. Vaiheet ovat ennen opintoja, opintojen alussa, opintojen aikana, opin-
tojen päättyessä sekä opintojen päätyttyä. 

Vastuuohjaaja on päävastuussa opiskelijan henkilökohtaistamisprosessis-
ta sekä uraohjauksen saamisesta. Hän huolehtii yhdessä muiden Sedun 
asiantuntijoiden kanssa seuraavista asioista: 

• tarkistaa taustatiedot

• esittelee tutkinnon sisällöt

• esittelee erilaiset polut

• tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankitun osaamisen
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• kirjaa suunnitelman puuttuvan osaamisen 
hankkimisesta Wilmaan

• ohjaa urasuunnittelua

• ohjaa tutkinnon osien valintaa

• ohjaa osaamisen osoittamisen suunnittelua

• tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajia 
HOKS:n laadinnasta Wilma-viestillä ja antaa 
mahdollisuuden osallistua HOKS:n laadintaan

• tulostaa ensimmäisen HOKS:n, ottaa allekirjoitukset 
ja arkistoi opintotoimistoon ja huolehtii, että 
opiskelija vastaa Amis-aloituskyselyyn

• arvioi opiskelijan tuen tarpeen, hyödyntää oppimisvalmiuksia 
mittaavan kokeen ja lähtötasotestien tuloksia sekä siirtotietoja

• ohjaa OIVA-opintoihin eli opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin

• osallistuu erityisen tuen suunnitelman laadintaan, 
päivittää HOKS:n, erityisen tuen suunnitelman ja 
urasuunnitelman muutokset ja tiedottaa huoltajaa 
mahdollisuudesta osallistua päivittämiseen. 

Opinto-ohjaajan tehtäviin opiskelijan urasuunnittelun ja henkilökohtai-
sen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan kuuluu tunnistaa ja tun-
nustaa voimassaolevilla perusteilla suoritetut aikaisemmat opinnot, ohja-
ta jatko-opintoihin, antaa muuta tarvittavaa uraohjausta ja ohjata jatko-
opinto- tai urasuunnitelman laadinnassa. 

Erityisopetusvastaavan vastuulla on osallistua tarvittaessa tuen tarpeen, 
erityisen tuen suunnitelman (ent. HOJKS) tekemiseen ja tukitoimien 
suunnitteluun sekä mukautuksien tekemiseen. Hän myös osallistuu tuki-
toimien toteuttamiseen ja kirjaamiseen. 

Opettaja arvioi aikaisempien opintojen sisällön ja osaamisen ajantasai-
suuden (yhteisissä opinnoissa yksi opettaja, ammatillisissa kaksi opetta-
jaa) sekä suunnittelee ja toteuttaa opetuksen ja ohjauksen sekä antaa pa-
lautetta osaamisen kehittymisestä. Opettaja laatii koulutussopimuksen tai 
oppisopimuksen, osallistuu näytön suunnitteluun, varmistaa näyttöympä-
ristön soveltuvuuden, perehdyttää työelämän edustajat ja osaamisen ar-
vioijat. Opettaja antaa opiskelijalle myös ammattiin kasvamiseen ja osaa-
misen tunnistamiseen liittyvää uraohjausta. Uraohjaus on opiskelijan rin-
nalla kulkemista ja saattelemista häntä työelämään tai jatko-opiskeluun. 

OSATA-hankkeen kautta tehdään verkko-opintoina uraohjausta tuke-
va opintokokonaisuus. Hankkeessa on kehitelty osaamismatka, joka on 
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Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) kokonaisuus. Näiden verkko-
opintojen kautta taataan opiskelijoille saman arvoinen uraohjaus ja opet-
tajat saavat työkalun uraohjaukseen. Tämä kokonaisuus otetaan käyttöön 
syksyllä 2019. 

Chat ja uraluuri antavat uraneuvontaa 

Uraohjaaja ja urasuunnittelija osallistuvat opiskelijarekrytointiin ja ovat 
mukana hakeutumispalvelujen ohjaus- ja neuvontatyössä. Sedun sisäi-
sissä siirtymissä he antavat ohjausta, neuvontaa ja valmennusta. Sedus-
sa on uraluuri, maksuton koulutusneuvontapalvelu puhelimessa, jota hoi-
taa uraohjaaja. Sedussa on avoin hakeutumismahdollisuus, jossa uraohja-
usta ja koulutussuunnitelman täsmennystä haluavat hakeutuvat Seduun. 
Uraohjaaja käy läpi avoimet hakemukset ja ohjaa hakijan jatkotoimenpi-
teisiin. Opintojen ohjaajalle ohjataan ne, joilla on selkeä ura- ja koulutus-
suunnitelma, ja uraohjaaja ottaa käsittelyyn ne hakijat, joilla ei ole selvää 
urasuunnitelmaa, mutta haluavat kouluttautua. 

”Uraohjaaja ja -suunnittelija osallistuvat lisäksi haasteellisesti 
työllistyvien opiskelijoiden, maahanmuuttajien ja laajempaa tu-
kea tarvitsevien erityisryhmien koulutukseen liittyvään suunnit-
teluun, ohjaukseen , työelämävalmennukseen ja opiskelijarekry-
tointiin. Uraohjaus on osana Vauhdittamon toimintaa. Vauhdit-
tamo on tarkoitettu kaikille Sedun opiskelijoille, jotka tarvitsevat 
tukea opintoihin liittyvissä kysymyksissä, olipa kyse sitten ohja-
uksesta tai opintojen vauhdittamisesta. Vauhdittamo toimii myös 
oppilaitokseen sisääntuloväylänä, varsinkin kesken lukuvuotta 
aloittavien opiskelijoiden osalta. Sedun tavoitteena on avata tä-
män lukuvuoden aikana Vauhdittamo jokaisessa Sedun yksikös-
sä.” ( Sedun oppimispalvelupäällikkö Aila Ylihärsilä)

Uraohjaajan ja urasuunnittelijan toimintaan kuuluu myös infota Sedun 
uraohjauksesta muille koulutuksen järjestäjille ja TE-toimistoille kuu-
kausittain. Uraohjaaja ja urasuunnittelija ovat mukana Sedun rekry- ja 
pop up-tapahtumissa. Uraohjauksen nivelvaiheyhteistyö kuuluu ura-
ohjaajan tehtäviin. Sedun chat-palvelussa ohjataan ura- ja kouluttautu-
missuunnitelman selkeyttämisen kysymyksiin, koulutusmahdollisuuk-
sien kartoittamiseen ja muihin kysyjää kiinnostaviin opinto-, ura- ja 
koulutuskysymyksiin. 

Uraohjaus prosessiksi 

Sedussa on SharePointissa kaikki ohjeet ja myös henkilökohtaisen kehit-
tymissuunnitelman (HOKS) toteuttamisen prosessikaavio, jossa on ura-
ohjauksen vastuut. SharePoint toimii tiedotusalustana koko henkilöstölle. 
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Sedussa ei ole varsinaisesti henkilökohtaisesti perehdytetty ketään ura-
ohjaukseen tai nykyisen työnkuvansa mukaan, vaan uraohjauksen osaa-
minen on syntynyt oman kokemuksen ja aikaisemman osaamisen kautta. 
Uraohjausta on kuitenkin toteutettu kautta aikojen erilaisten toimintojen 
ja opintojen ohjauksen sekä työnhakuvalmennusten kautta. Uraohjauksen 
määrälliseen ja laadulliseen tarpeeseen herättiin reformin myötä ja silloin 
aloitettiin systemaattisemmin määrittelemään uraohjauksen käytänteitä 
ja perustettiin uraohjaajan toimi. Myöhemmin uraohjaajan rinnalle perus-
tettiin urasuunnittelijan toimi. 

Opiskelijalla on vastuu omasta opiskelustaan ja 
urasuunnitelmastaan 

Opiskelijalla on vastuu oman uran suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen 
kanssaan tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, 
jossa hän tuo esille omat haaveensa, unelmansa, tavoitteensa ja mahdolli-
set urasuunnitelman esteet sekä ottaa vastuuta oman osaamisen hankki-
misesta. Opiskelija täyttää taustatiedot, osallistuu HOKS:n laadintaan ja 
huolehtii omalta osaltaan asiakirjan allekirjoituksesta. Opiskelija hankkii 
itselleen sovitun osaamisen, arvioi oman osaamisensa kehittymistä sekä 
osallistuu osaamisen osoittamisen suunnitteluun ja näyttöön. Koulutuk-
sen lopussa hän päivittää urasuunnitelman tai jatko-opintosuunnitelman 
ja vastaa päättökyselyyn. 

Opiskelijan ohjauksen tarve korostuu, kun vastuuohjaaja havaitsee, ettei-
vät opiskelijan opinnot etene, opinnot ovat vaarassa keskeytyä poissaolo-
jen takia tai joku muu taho ilmoittaa opintojen ohjaajalle tai uraohjaajal-
le opiskelijan opintojen olevan vaarassa keskeytyä. Ohjaustarpeet koros-
tuvat opintojen alussa muun muassa väärien opintovalintojen kautta. Toi-
sena vuonna voidaan huomata, ettei opiskeltava ala kiinnosta tai jostain 
syystä opiskelija ei sovellu alalle. Valmistumisvaiheessa ohjaustarpeet ko-
rostuvat työelämään siirtymisessä ja jatko-opintoihin hakiessa. 

”Työntekijätkään eivät enää voi tyytyä siihen, että kerran hankit-
tu ammatillinen pätevyys kantaa koko työelämän. Jokainen on 
myös ihan itse vastuussa oman ammattitaitonsa kehittämisestä ja 
omasta työmarkkinakelpoisuudestaan. Tämä luo mahdollisuuksia 
uralla etenemiseen ja toisaalta pitää osaamisen työkalupakin ajan 
tasalla mahdollisten, työelämässä tapahtuvien muutosten varalta. 
Ja onhan useissa tutkimuksissa todettu, että työn hallinnan tunne 
ja osaaminen ovat yksi työhyvinvoinnin tukipilareista.”(Satu Aho-
pelto, yrityspalvelupäällikkö, Sedu) 
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Sedun uraohjauksen menetelmiä 

Uraohjaus on laaja käsite, joka kattaa koko henkilökohtaistamisprosessin. 
Uraohjausta ei voi erikseen osoittaa opiskelijan opiskelukokonaisuudes-
ta omaksi yksittäiseksi opiskelutapahtumaksi. Uraohjausta tehdään alus-
ta asti opiskelijan hakeutumisvaiheesta opintojen päättymiseen saakka. 
Opintojen alussa korostuvat osaamisen tunnistamiseen ja tunnustami-
seen liittyvät menetelmät. Keskustelut, haastattelut, tutkinnon perusteet, 
Osaan.fi -palvelu ja erilaiset tehtävät toimivat alustavan uraohjauksen kes-
kiössä. On tärkeää tiedostaa, mitkä ovat opiskelijan lähtökohdat, aikai-
sempi osaaminen ja mahdolliset opiskelun haasteet ennen kuin lähdetään 
pohtimaan varsinaista urasuunnitelmaa ja osaamisen kartuttamista. 

Opintojen alussa kartoitetaan mahdolliset opiskeluvaikeudet ja erityisope-
tuksen haasteet. On tärkeää tunnistaa nämä haasteet sekä mahdolliset 
elämäntilanteen esteet, jotka voivat vaikuttaa uralla etenemiseen. Opin-
tojen alussa on erityisopettajan tekemä oppimisvalmiuksia mittaava tes-
ti, jonka tulosten perusteella annetaan erityistä tukea opinnoista selviy-
tymiseen. Sedussa toteutettavat Oiva-opinnot, opiskeluvalmiuksia tukevat 
opinnot, on suunnattu kaikille opiskelijoille. Kun alkutilanne, osaaminen 
ja opiskelun mahdolliset haasteet on selvitetty, voidaan alkaa suunnittele-
maan uraa. Opiskelija itse suunnittelee oman elämänsä työ- ja opiskeluta-
voitteet, jotka kirjataan HOKS:n urasuunnitelma-kohtaan. 

Opintojen aikana korostuvat näytöt ja osaamisen karttuminen. Näissä 
opiskelijaa tuetaan arvioimaan omaa osaamistaan kannustamalla sekä 
positiivisen palautteen avulla. Vaikka käytössä on verkkomenetelmiä, on 
henkilökohtaisella keskustelulla suuri merkitys. Palautteen antaminen on 
tärkeää osaamisen kasvaessa, jotta opiskelija saa käsityksen siitä mitä hän 
osaa ja mitä pitää vielä kehittää. 

Uraohjaus korostuu taas opintojen päättyessä, kun opiskelija suunnitte-
lee joko jatko-opintoihin siirtymistä tai työelämään menemistä. Sedun 
tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on opintojensa lopussa vähin-
tään hakemusmalli ja CV. Opiskelija osaa esitellä omaa osaamistaan suul-
lisesti ja kirjallisesti. Tähän tavoitteeseen vastaa OSATA-hankkeessa luo-
tu osaamismatka.

Sedussa uraohjaajalle ja urasuunnittelijalle ohjataan maahanmuuttajat, 
haasteellisesti työllistyvät, erityisen tuen tarpeen opiskelijat ja koulutus-
kokeiluun tulleet hakijat. Näiden opiskelijoiden ohjaustarpeet tulevat esil-
le niin vastuuohjaajan, opintojen ohjaajan kuin erityisopettajankin kautta. 
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Mistä tunnistaa hyvän uraohjaajan? 

Hyvä uraohjaus on opiskelijalähtöistä ja siinä keskitytään opiskelijan kiin-
nostuksen kohteisiin sekä aitoon koulutustarpeeseen. Onnistunut uraoh-
jaus on joustavaa ja siinä huomioidaan monipuoliset ja monimuotoiset 
opiskeluvaihtoehdot. Hyvä uraohjaaja tekee myös laaja-alaista yhteistyö-
tä opiskelijan verkoston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään yli hallinto-
rajojen sekä eri koulutuksen järjestäjien kanssa. 

Hyvä uraohjaaja 

• toimii ohjauksellisella ja kokonaisvaltaisella 
työotteella sekä eettisesti kestävällä tavalla

• on aidosti kiinnostunut ohjaustyöstä ja ohjattavistaan

• toimii aktiivisesti uusinta tietoa etsien 
ja omaa tietoaan päivittäen

• on ennakkoluuloton ja rohkea etsimään 
myös vaihtoehtoisia polkuja

• katsoo asioita laaja-alaisesta näkökulmasta.

Uraohjaajan työssä pitää olla valmis omaksumaan nopeasti muuttuvia 
tilanteita sekä toimimaan aktiivisesti erilaisissa verkostoissa niin op-
pilaitosten, työelämän kuin muidenkin tahojen kanssa. Uraohjaukses-
sa palkitsevaa on nähdä ohjattavan suunnan selkiintyminen ja urapolun 
aukeaminen.

Jälkisanat 

Uraohjauksen onnistunut toteuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista oh-
jauksellista otetta, monipuolisia opiskelutapoja ja joustavia opiskelupolku-
ja. Käytännön ohjaustilanteet koskevat usein hyvin konkreettisia käytän-
nön valintatilanteita tai umpikujia, joihin tarvitaan ratkaisu lyhyellä täh-
täimellä. Opettajilla tulee olla tietoa työmarkkinoista, opiskelijoiden työl-
listymispoluista ja millaisiin aloihin työllistytään. Tämä haastaa opettajia.

Jotta Sedussa saadaan tasalaatuinen tapa tuottaa osaajia työelämään, tu-
lee myös opiskelijan urasuunnitteluun liittyvien valmiuksien olla tasa-
laatuisia. Tästä syystä OSATA hankkeessa tehty osaamismatka tullaan 

”myymään” jokaiselle opettajalle. Osaamismatka on valmis konsepti, jos-
sa opettajan ei tarvitse kuin ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan. Opiske-
lija löytää sen avulla perille.
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Suomen Diakoniaopisto 
Marja Suur-Uski, Anna Suvilaakso ja Sarita Rannankari 

Suomen Diakoniaopisto on valtakunnallinen oppilaitos, joka järjestää 
koulutusta Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Koulutamme ammatillisia 
osaajia terveys- ja hyvinvointialoille sekä palvelualoille ja järjestämme 
valmentavaa koulutusta. Ammatillisen koulutuksen lisäksi järjestämme 
vapaan sivistystyön koulutusta Oulussa ja aikuisten perusopetusta.

Uraohjaus

Suomen Diakoniaopiston ohjaussuunnitelmissa uraohjaus nähdään yksi-
lön tarpeista lähtevänä, koko eliniän kestävänä prosessina. Uraohjauksen 
lähtökohtina ovat yksilön kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, mahdollisuu-
det ja tuen tarpeet. Tärkeänä osana uraohjausta nähdään opiskelijan val-
mentaminen työelämätaitojen kehittämisessä. Opiskelija tutustuu opinto-
jen aikana erilaisiin jatkopolkumahdollisuuksiin ja hyödyntää tätä tieto-
utta oman tulevaisuutensa suunnittelussa. Uraohjauksessa opiskelija op-
pii tunnistamaan omaa osaamistaan ja tuomaan sitä esiin. 

Uraohjauksen prosessi 

Uraohjauksen prosessi alkaa jo koulutukseen hakeutumisvaiheessa, jossa 
hakupalvelut ja koulutukseen hakeutumisvaiheen opinto-ohjaaja (jatkos-
sa hakuopo) tiedottavat ja neuvovat hakijoita. Tavoitteena on antaa haki-
jalle mahdollisimman monipuolinen ja realistinen kuva opinnoista Suo-
men Diakoniaopistossa. Jokainen perustutkinto-opiskelija kutsutaan va-
lintahaastatteluun. Jos valintavaiheessa havaitaan, että hakijalle soveltui-
sivat paremmin muut opiskelu- tai työllistymisvaihtoehdot, muita vaihto-
ehtoja kartoitetaan hänen kanssaan. Halutessaan hakija voi keskustella ja 
saada tarkempaa ohjausta hakuopolta. 

Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa omaopettaja, joka vas-
taa opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisprosessista ja siihen liitty-
en myös urasuunnitelman tekemisestä. Omaopettaja ja opiskelija teke-
vät opintojen alkaessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-
telman, jota he seuraavat säännöllisissä tapaamisissa, seuraavat suun-
nitelmien toteutumista ja päivittävät sitä opiskelijan tavoitteiden tarken-
tuessa tai muuttuessa. Opiskelija voi suunnata ammatillisissa perustut-
kinnoissa opintoja omien kiinnostuksen kohteiden mukaisilla valinnoil-
la yhteisten tutkinnonosien valinnaisia osa-alueita ja ammatillisia va-
linnaisia tutkinnonosia valitessaan. Jokainen Suomen Diakoniaopiston 
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perustutkinto-opiskelija tekee päätöksen osaamisalavalinnasta, mikä 
on opiskelijalle merkittävä valinta työllistymisen ja tulevaisuuden näkö-
kulmasta. Osaamisalavalintaa opiskelija voi pohtia omaopettajan lisäksi 
myös ammatillisen opettajan, opinto-ohjaajan, pedagogisen valmentajan 
tai työpaikkaohjaajan kanssa. 

Kaikille perustutkintoa suorittaville opiskelijoille järjestetään pakollinen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -osa-alue, joka kulkee mukana koko 
opintojen ajan ja tukee osaltaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman tekoa ja päivittämistä. Opiskelija voi syventää 
osaamistaan opiskelu- ja urasuunnittelutaidoissa valitsemalla yhteisten 
tutkinnon osien valinnaiseksi osa-alueeksi Oma ura ja tulevaisuus -osa-
alueen. Oma ura ja tulevaisuus -osa-alueen suorittamalla opiskelija voi pa-
neutua vielä syvemmin omiin kiinnostuksen kohteisiin ja urasuunnitel-
maan ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja suorittaa osa-alueen sen 
mukaan, onko hän kiinnostunut enemmän jatko-opinnoista vai työelä-
mään siirtymisestä nykyisten opintojen jälkeen. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa, VALMA:ssa, 
uraohjaus ja opiskelijan urasuunnitelman tekeminen on merkittävässä 
roolissa. VALMA:n voi nähdä jossain määrin yhtenä pitkänä ja tiiviinä 
uraohjauksena. Useimmat VALMA-koulutukseen hakeutuneet opiskeli-
jat pohtivat, mille alalle haluaisivat hakeutua opiskelemaan. Valmenta-
van koulutuksen aikana opiskelija tekee monia valintoja lähtien siitä, mi-
tä opintoja hän koulutuksen aikana suorittaa, mihin koulutusaloihin hän 
haluaa tutustua tarkemmin ja mihin työpaikkoihin hänelle suunnitellaan 
oppimista työpaikalle. 

Duunittamo ura- ja rekrytointipalvelut 

Uraohjauksen kokonaisuuden selkiyttämiseksi Suomen Diakoniaopistol-
la on kehitetty UraOn-hankkeessa Duunittamo ura- ja rekrytointipalvelut. 
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Kuvio 8. Duunittamo.

Duunittamon (kuvio 8) palveluihin kuuluvat henkilökohtainen uraohjaus, 
työelämävalmennus, työnhakupalvelut, avoimen ohjaus- ja oppimisym-
päristön pajat ja sivusto www.sdo.fi/duunittamo. Henkilökohtaista ura-
ohjausta tekevät omaopettajat opiskelijan kanssa koko opintojen ajan osa-
na HOKS-prosessia, johon tarpeen mukaan osallistuu myös opinto-ohjaa-
ja tai avoimissa ohjaus- ja oppimisympäristöissä pedagoginen valmenta-
ja. Avoimissa ohjaus- ja oppimisympäristöjen toteutettavissa pajoissa on 
tavoitteena edistää opiskelijoita urasuunnitelman toteuttamisessa ja lisä-
tä valmiuksia itsenäiseen urasuunnitteluun sekä konkreettiseen työnha-
kuun. UraOn-hankkeen aikana on käynnistetty video-cv-, jatko-opinto- ja 
työnhakupajoja sekä arvioitu niiden toimivuutta. Lisäksi Duunittamo päi-
vystää avoimissa ohjaus- ja oppimisympäristöissä, jolloin opiskelija voi 
tulla hakemaan tietoa ja tukea ilman ajanvarausta. 

Miten kehitän 
työelämä- 
taitojani?

Mikä minua 
kiinnostaa?
Missä olen 

hyvä?

Miten esittelen 
osaamistani? 
Miten haen  

työtä?
Voisinko  

opiskella lisää?

Ura- ja rekrytointipalvelut
tukena oppimispolullasi.

Työnhakupalvelut

Avoimen ohjaus- ja oppimis- 
ympäristön pajat

Henkilökohtainen
uraohjaus

Työelämävalmennus

https://www.sdo.fi/opiskelijalle/duunittamo/
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Duunittamon työnhakupalvelut yhdistävät opiskelijan ja työelämän, sil-
lä ura- ja työnhakusovellus Tiituksen avulla opiskelija voi luoda puheli-
mella tai nettiselaimella osaajaprofiilin tai netti-CV:n ja työnantajat voi-
vat tarjota työpaikkoja ja työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Duunitta-
mo palvelee myös oppisopimustyöpaikkoja tarjoavia työnantajia opiske-
lijoiden tavoittamisessa ja tarjoaa opiskelijoille tietoa ja tukea oppisopi-
muspaikan hakemiseen. 

Työelämävalmennuksessa kehitetään vaihtoehtoisia ja tuettuja malleja 
työelämäjaksoille, mikä palvelee yksilöllisten polkujen toteutusta. Opis-
kelija voi suorittaa työelämässä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OP-
VA) sekä yhteisiä tutkinnonosia ennen siirtymistään ammatillisen tutkin-
non osan työelämäjaksolle, jossa osaamista arvioidaan ammattitaitovaa-
timusten mukaisesti ja tavoitteena on näytön suorittaminen. Työelämä-
jaksoista voidaan myös rakentaa osa-aikaisia, jolloin niihin voidaan kyt-
keä tarvittavaa tukea ja valmennusta oppilaitoksessa. Yksilöllisten polku-
jen, opiskelijan tarpeiden ja työelämän muutosten mukaisesti koulutus-
sopimuspaikkojen haku on tietyissä koulutuksissa hyvin räätälöityä. Täl-
löin tarpeen vaatiessa ja hyvin perustelluista syistä pedagoginen valmen-
taja voi jalkautua myös koulutussopimuspaikoille. 

Uraohjauksen toimijat ja uraohjaukseen perehdyttäminen 

Suomen Diakoniaopiston ohjaussuunnitelmassa on kuvattu opiskelijan 
osaamisen kehittämispolun suunnittelu ja uraohjauksen toteuttaminen. 
Suunnitelman lisäksi HOKS-prosessista ja osaamisen tunnustamisesta on 
tehty erillisiä ohjeita. Uraohjaukseen osallistuvat kaikki työntekijät, ja eri 
toimijoilla on uraohjauksessa omia vastuualueita. Omaopettajat vastaavat 
opiskelijan HOKS-prosessista ja siihen liittyvän urasuunnitelman tekemi-
sestä. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -osa-alueesta on tehty verkko-
kurssipohja jokaisen omaopettajan käyttöön, mistä omaopettaja saa tukea 
uraohjauksen toteuttamiseen. Omaopettajan työtä tukevat opinto-ohjaa-
jat, pedagogiset valmentajat ja erityistä tukea saavien opiskelijoiden osal-
ta myös erityisopettajat. Opinto-ohjaaja tukee omaopettajaa opiskelijan 
HOKS:n suunnittelussa ja osallistuu tarvittaessa opiskelijan oppimispo-
lun suunnitteluun ja urasuunnitelman tekemiseen. 

Opinto-ohjaaja on päävastuussa jatko-opintoihin liittyvästä tiedottami-
sesta ja ohjaamisesta. Avoimien ohjaus- ja oppimisympäristöjen toimin-
tatapojen kehittämistä tehdään kehittämishankkeessa, jossa tarkenne-
taan myös pedagogisten valmentajien ja avoimissa oppimisympäristöis-
sä toimivien opettajien vastuuta uraohjauksen toteuttamisessa. Duunit-
tamo Ura- ja rekrytointipalvelut tukee myös osaltaan uraohjauksen to-
teutumista käytännössä, ja omaopettaja voi pyytää Duunittamosta ryh-
mävalmennuksia omalle opiskelijaryhmälle tai valmennusta yksittäisil-
le opiskelijoille.
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Opettajia ja pedagogisia valmentajia on perehdytetty HOKS-prosessiin ja 
omaan rooliinsa uraohjaajina Suomen Diakoniaopiston webinaareissa, tii-
mikokouksissa ja muissa kampuskohtaisesti toteutetuissa perehdytyksis-
sä. Lisäksi osa opettajista on osallistunut myös ulkopuolisiin koulutuksiin. 
Perehdytystä on kuitenkin tarvetta jatkaa, jotta kaikki opiskelijat saavat 
tasalaatuista uraohjausta.

Opinto-ohjaajien kehittämispäivissä ja tiimikokouksissa on käsitelty opin-
to-ohjaajan tehtävää uraohjauksessa. UraOn -hankkeeseen osallistuvat 
opinto-ohjaajat ovat kehittäneet omaa uraohjausosaamistaan verkosto-
yhteistyössä, koulutuksiin osallistumalla ja omaa työtään kehittämällä. 
Hankkeessa on kehitetty uraohjauksen malleja, jotka tätä kautta vahvis-
tavat opiskelijoiden yksilöllisiä uraohjauksen toteuttamistapoja. 

Opiskelijan rooli uraohjauksessa 

Opiskelija on ohjauksen keskiössä ja opiskelijoita kannustetaan olemaan 
aktiivisia toimijoita oman uransa suunnittelussa, hakeutumaan ohjauk-
seen sitä tarvitessaan. Uraohjaus lähtee liikkeelle opiskelijan kiinnostuk-
sen kohteista, vahvuuksista, tarpeista ja mahdollisista rajoitteista. Tavoit-
teena on, että ennen ensimmäistä omaopettajan kanssa käytävää HOKS-
keskustelua opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja tavoitteitaan opinnoil-
le. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet osa-alueen verkkomateriaalissa 
on opiskelijoille kysymyksiä ja tehtäviä, jotka tukevat opiskelijan oman 
toimijuuden vahvistumista urasuunnittelussa. Samoin HOKS-lomakkees-
sa on opiskelijalle ohjaavia tukikysymyksiä, jotka edistävät omien tavoit-
teiden asettamista ja urasuunnitelman tekemistä.

Jatko-opintojen suunnittelun ja työnhaun osalta on www.sdo.fi/duunittamo 
-sivustolle koottu materiaalia, joka helpottaa opiskelijan itsenäistä tiedon-
hankintaa ja opiskelijan omaa toimijuutta. Lisäksi hakeutumalla avoimis-
sa ohjaus- ja oppimisympäristöissä tarjolla olevaan yksilöohjaukseen tai 
erilaisiin pajoihin opiskelijat saavat tarvittaessa ohjausta ja lisätukea vi-
deo-CV:n tai työnhakemuksen tekoon. 

Opiskelijan yksilöllisten ja yhteisöllisten ohjaustarpeiden 
tunnistaminen 

Yksilölliset uraohjaustarpeet nousevat esille usein opinto-ohjaajan ja opis-
kelijoiden välisissä kahdenkeskisissä keskusteluissa tai HOKS-keskuste-
luissa omaopettajan kanssa. Opiskelija saattaa tulla opinto-ohjaajan luok-
se muun asian vuoksi, mutta samalla keskustellaan myös urasuunnitel-
mista. Ohjaustyössä opiskelijan kohtaaminen ja erilaisten kysymysten 
esittäminen on tärkeää myös silloin, kun halutaan keskustella uraohjaus-
asioista. Asiat, joita yksittäinen opiskelija pohtii, ovat usein yhteisiä myös 

https://www.sdo.fi/duunittamo
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suuremmalle joukolle. Näin ollen yksittäisestä keskustelusta voidaan saa-
da esille aihe, jota on hyvä pohtia koko opiskelijaryhmän kanssa.

Opiskelijan yksilölliset uraohjaustarpeet saattavat nousta esiin, jos opin-
tojen aikana todetaan, että opiskeltava ala tai osaamisala ei ole opiskeli-
jalle sopivin vaihtoehto. Tällöin opiskelijan kanssa mietitään hänelle pa-
remmin soveltuvaa jatkopolkua.

Uraohjauksen menetelmät 

Uraohjauksen menetelmät voidaan Suomen Diakoniaopistossa jakaa yksi-
lö-, pienryhmä- ja ryhmämuotoisiin ohjausmenetelmiin sekä eri kampus-
ten tasolla toteutettavaan uraohjaukseen.

Yksilöohjauksessa tehdään opiskelijakohtaista uraohjausta ja vahvistetaan 
opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksia. Yksilöohjauksen keskeisenä työta-
pana ovat henkilökohtaiset ohjaustapaamiset. Yksilöohjauksena voidaan 
toteuttaa vierailukäyntejä muihin oppilaitoksiin ja avoimissa ohjaus- ja 
oppimisympäristöissä tehtävää työnhakuvalmennusta. Yksilöohjauksessa 
tehdään yhteistyötä oppilaitosten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. 
Esimerkiksi Oulun kaupunki tarjoaa valmistumisvaiheessa oleville opis-
kelijoille työssävalmennuksen yksilöohjausta oppilaitoksissa.

Opinto-ohjaajilla on mahdollisuus tarjota vapaamuotoisempaa uraohja-
usta oppilaitosten “olohuoneissa” ja avoimissa ohjaus- ja oppimisympäris-
töissä tai opiskelijatapahtumien, esimerkiksi kampuskahvien, yhteydes-
sä. Tällöin vuorovaikutus on vapaampaa ja ei niin etukäteen suunniteltua. 
Kampusten opinto-ohjaajat pyrkivät olemaan opiskelijoiden tavattavissa 
tällä tavoin säännöllisin väliajoin. 

Pienryhmäohjausta käytetään uraohjauksessa, kun opiskelijoilla on yh-
teinen ohjaustarve. Pienryhmien käyttö mahdollistaa opiskelijoiden ver-
taisoppimisen ja ohjauksen. Pienryhmäohjausta käytetään avoimissa oh-
jaus- ja oppimisympäristöissä toteutettavissa pajoissa tai kansainväliseen 
vaihtoon lähtevien opiskelijoiden pienryhmäohjauksessa. Tällä hetkellä 
suunnitellaan ensi lukuvuonna aloitettavaa verkko-oppimisympäristössä 
toteutettavaa pienryhmäohjausta. 

Ryhmäohjausta käytetään opintojen alkuvaiheessa ryhmäytettäessä ja 
sitoutettaessa opiskelijoita opintoihin. Opintojen aikana ryhmäohjausta 
käytetään uraohjauksessa tiedotettaessa asioita samassa vaiheessa olevil-
le opiskelijoille. Ryhmäohjauksena toteutetaan opiskelijoiden perehdytys-
tä HOKS-prosessiin sekä ohjausta valinnaisten tutkinnon osien tai osaa-
misalojen valintaan. Ryhmäohjauksena toteutetaan myös jatko-opinto-
infoja ja työnhakuinfoja. Yksilö-, pienryhmä- tai ryhmäohjauksessa käy-
tetään tarpeen mukaan erilaisia uraohjaukseen kehitettyjä harjoitteita, 
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testejä ja kortteja. Niitä on myös tuotu omaopettajien uraohjauksen tuek-
si Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -osa-alueen verkkokurssipohjalle. 

Suomen Diakoniaopistossa uraohjausta on kehitetty luomalla Duunitta-
mo ura- ja rekrytointipalvelut. Duunittamon palveluihin kuuluviin työn-
hakupalveluihin liittyen on www-sivuille avattu Tiitus-sovelluksen työ-
paikkatori yhdistämään työnantajat ja opiskelijat, tuettu opiskelijoita ja 
työnantajia rekrytointiprosesseissa sekä järjestetty eri kampuksilla työ-
toritapahtumia, joissa opiskelijat ovat voineet tutustua eri työnantajiin ja 
hakea töitä tai oppisopimuspaikkoja. Esimerkiksi Tiituksen avulla opis-
kelijat vahvistavat nykyaikana tarpeellisia digitaalisia työnhakutaitoja 
luodessaan osaajaprofiileja ja tutustuessaan tarjottuihin työpaikkoihin. 
Työnhakuvalmennusta tarjotaan avointen pajojen ja yksilöohjauksen li-
säksi myös kohdennetusti opiskelijaryhmille, joilla on tuen tarvetta. Ura-
ohjausta tukevat myös www.sdo.fi -sivuston sivut koulutukseen hakeutu-
ville ja opiskelijoille. 

Uraohjausprosessin toteuttamisen mahdollisuudet

Suomen Diakoniaopiston pedagoginen strategia ja ohjaussuunnitelma an-
tavat yhtenäisen pohjan uraohjauksen toteuttamiseen, mikä mahdollis-
taa tasalaatuisen uraohjauksen toteuttamisen kaikilla kampuksilla. Selke-
ät uraohjausta tukevat rakenteet ja vastuualueet selkeyttävät työntekijän 
omaa roolia uraohjauksessa sekä edistävät ja tukevat uraohjausprosessin 
toteutumista. Vehviläinen (2014, s. 197) on määritellyt, että ohjauksen toi-
mijoiden välinen työskentelysuhde on kumppanuutta, jossa on keskiössä 
yhteinen ymmärrys päämäärästä ja hyvä yhteistoiminta. 

Uraohjausprosessin toteutuminen mahdollistuu, kun opiskelijat ovat si-
toutuneet ja osallistuvat oman HOKSin ja sen osana olevan urasuunnitel-
man tekemiseen. Opiskelijoiden sitouttaminen alkaa opintojen alussa pi-
dettävässä perehdytyksessä ja jatkuu opintojen aikana. Opiskelijoiden si-
toutumisen lisäksi uraprosessin toteutuminen edellyttää, että kaikki Suo-
men Diakoniaopiston työntekijät osallistuvat opiskelijan uraohjaukseen 
oman vastuualueensa mukaisesti. 

Uraohjausprosessin toteutumisen esteet 

Ohjausprosessiin liittyvät ongelmat voivat estää uraohjausprosessin to-
teutumista. Ongelmat voivat johtua ohjaajasta, ohjattavasta tai ohjaussuh-
teesta sekä ohjaussuhteen katkoksista. Ohjaaja ei osaa tai pysty toteutta-
maan uraohjausta. Opiskelija ei taas ota sovittua vastuuta ja toimi sovitul-
la tavalla. Ohjaussuhteeseen liittyvät ongelmat voivat johtua ohjaussuh-
teen vuorovaikutus- tai yhteistyösuhteen ongelmista. (Vehviläinen, 2014, 
ss. 199–201). 

https://www.sdo.fi
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Siksak-elämän uraohjausta

Omaopettajat toimivat opettajina, jolloin haasteena voi toisinaan olla ajan 
löytäminen opiskelijan ohjaukseen opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mu-
kaan. Tämä voi aiheuttaa katkoksellisuutta ohjaussuhteeseen. Omaopet-
tajia on perehdytetty uraohjaukseen ja heidän ohjaustyötään tuetaan eri-
laisilla rakenteilla. Omaopettajien osaaminen vaihtelee, mikä voi osal-
taan estää tai hidastaa uraohjauksen toteutumista, jos omaopettaja ei osaa 
käyttää esimerkiksi opinto-ohjaajaa tukea ohjausprosessissa. 

Suomen Diakoniaopistossa on lähtökohtana, että opiskelijat ovat aktiivisia 
toimijoita ja hakeutuvat ohjaukseen tarvittaessa. Ohjauksen ja tuen tar-
ve vaihtelee opiskelijakohtaisesti. Joskus ohjaustarvetta ei tunnisteta riit-
tävän varhaisessa vaiheessa, jonka seurauksena opinnot voivat viivästyä. 
Jos opiskelija ei sitoudu ohjausprosessiin, esim. ei saavu paikalle sovittuun 
ohjaukseen, ei uraohjaus etene, koska omaopettaja tai opinto-ohjaaja ei voi 
opiskelijan puolesta suunnitella hänen urapolkuaan. 

Opinto-ohjaajalle pääsyä voi joutua odottamaan jopa kolme viikkoa, joh-
tuen suurista opiskelijamääristä. Tämä saattaa aiheuttaa opiskelijalle tur-
hautumisen tunteen. Pahimmillaan opiskelija voi tämän vuoksi keskeyt-
tää opinnot ja uraohjaus voi jäädä kesken.

Omaopettajan tai opinto-ohjaajan vaihtuminen opintojen aikana voi hi-
dastaa uraohjauksen toteuttamista. Ammatillisesta työotteesta ja yhtenäi-
sistä toimintatavoista huolimatta yksilöohjauksessa on aina kyse vuoro-
vaikutussuhteesta, jonka opiskelija joutuu rakentamaan erikseen jokai-
sen ohjaajan kanssa. 

Jälkisanat 

Suomen Diakoniaopistossa uraohjausta kehitetään UraOn-hankkeessa 
ja osaa toimintatavoista avoimien ohjaus- ja oppimisympäristöjen kehit-
tämishankkeessa, joten osa artikkelissa esitellyistä toimintatavoista voi 
muuttua tai jäädä pois kehittämistyön kokemusten pohjalta. 
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