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Sattumalta alalle eksyneen 
opiskelijan uraohjaus

Ismo Turve, Hanna Salminen, 5.3.2020

EPÄVARMAT URASUUNNITTELIJAT



Ura

Käsitteen ”ura” merkitys (Vanhalakka-Ruoho, 2015, s. 40)
– Tarkoitetaan kapeimmillaan professionaalista nousujohteista 

työuraa
– Englanninkielinen käsite ”career” eli "elämänura" nähdään laaja-

alaisempana, viittaa ihmisen elämään kokonaisuutena sisältäen 
opiskelun, koulutuksen, ammatit ja työn
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Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on: 
– Omiin kykyihin, mahdollisuuksiin, kiinnostuksiin sekä 

tulevaisuuden odotuksiin yhteydessä olevaa tavoitteellista 
elämänsuunnittelua

– Urasuunnittelu on myös opiskelijan koulutus- ja uravalintoihin 
liittyvän toimijuuden kehittämistä. (Lerkkanen, 2013, s. 8)

– Yksilöllinen suunnitteluprosessi, jonka aikana opiskelijan tulisi 
tulla tietoiseksi omista uramahdollisuuksistaan ja -tavoitteistaan 
sekä omista elämän päämääristään

– Urasuunnittelun aikana opiskelijan tulisi oppia määrittelemään 
henkilökohtaisen urapolun, jolla omat tavoitteet voidaan 
saavuttaa. (Kattelus, 2002, ss. 21–23)
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Urasuunnittelu

Vaatimuksena onnistuneeseen uran suunnittelemiseen 
(career management):

– Kiinnostus, asenne sekä halu oppia realistista suunnittelua
– Sitoutuneisuutta elinikäiseen oppimiseen, joka perustuu 

jatkuvaan realistiseen itsearviointiin aktiivisuus uusille 
mahdollisuuksille

– Valmius pitää useita mahdollisuuksia avoinna
– Sopeutuvaisuus, joustavuus, sitkeys, optimismi, 

suunnitelmallisuus, riskinotto. Onnismaa (2003, s. 64)
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Erilaisia urasuunnittelijoita

Kuurila (2014) tunnistaa väitöskirjassaan kolmenlaisia 
urasuunnittelijoita; epävarmat, uteliaat ja tietoiset. 

– Tietoinen kokee valinneensa koulutusalansa oikein ja hänellä on 
kyky suunnitella tulevaa työelämäänsä ja opintojansa. Tietoiselle 
urasuunnittelijalle riittää hänen itseohjautuvuutensa tukeminen

– Uteliaalle urasuunnittelijalle tulisi ohjauksen avulla avata erilaisia 
mahdollisuuksia tukien ohjattavan päätöksentekovalmiuksia

– Epävarman urasuunnittelijan koulutusalavalintaan on vaikuttanut 
sattuma, kaverit, sukulaiset, paikkakunta tai jonkinlainen opinto-
ohjaus. (Kuurila, 2014, ss. 3, 216–232)
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Epävarma urasuunnittelija

Epävarmalle urasuunnittelijalle tulisi taata syvempää, 
vuorovaikutukseen perustuvaa, tehostettua uraohjausta 
heti opintojen alkuvaiheesta lähtien. Tehostetussa 
uraohjauksessa ohjaaja tarkastelee vuorovaikutuksessa 
opiskelijan kanssa opintojen suunnittelua ja edistymistä 
tiiviimmin kuin tietoisen urasuunnittelijan kanssa. (Kuurila, 
2014, ss. 3, 216–232) 
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Epävarma urasuunnittelija

Riittävällä ja oikein kohdennetulla ohjaustarjonnalla 
henkilökohtaisen ohjauksen tarve ei kasva liian suureksi. 
Ohjauksen niukkoja resursseja voidaan säästää 
nimenomaan kohdennetulla, oikea-aikaisella ohjauksella, 
sillä ohjaustarpeen pitkittyessä ohjaukseen käytettävän 
ajan tarve kasvaa moninkertaiseksi. (Illeris, 2007, ss. 246–
247)
Opiskelija ei välttämättä tule pyytämään ohjausta sitä 
tarvitessaan, vaan sitä tulisi nimenomaan tarjota.
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Pohdittavaksi:

Onko opiskelijan motivaation puute seuraus pitkittyneestä 
ohjauksen puutteesta, jolta voitaisiin ainakin joiltain osin 
välttyä epävarmoille urasuunnittelijoille kohdistetulla, oikein 
ajoitetulla tehostetulla uraohjauksella. 
Ennalta ehkäisevällä tehostetulla uraohjauksella voitaisiin 
välttää tilanteet, että henkilökohtaisen ohjauksen tarve 
kasvaa liian suureksi, jolloin sillä on myös ohjaukseen 
kohdistettuja resursseja säästävä vaikutus.
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