
OHJAUS TOIMIJUUDEN TUKIJANA 
YKSILÖLLISISSÄ URAPROSESSEISSA

Leena Penttinen

Yliopistolehtori, KT

leena.penttinen@jyu.fi



2000-LUVUN TYÖELÄMÄ JA 
TYÖURAT TÄYTTÄVÄT YKSILÖN
EPÄVARMUUDEN JA HUOLEN

TUNTEILLA

(Savickas 2005)
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MIKSI KOULUTUS-
JA URAVALINTOJEN

TEKEMINEN ON 
NIIN VAIKEAA

2000-LUVULLA?
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Työelämän
muutosten

ennustamisen
vaikeus

Urapolkujen moninaistuminen

Elämän
tukirakenteiden

muutokset

Koulutuksen ja 
ammattien
yhteyden

häviäminen

Yksilöllistyvät
työelämä-

suhteet

Asenteiden ja arvojen
muutokset



TOIMIJUUS OHJAUKSEN LÄHTÖKOHTANA

yksilö oman elämänkulkunsa rakentajana, 
merkitysten antajana ja mahdollisuuksien 
luojana

Ohjauksen tavoitteena yksilön toimijuuden 
tukeminen elämänkulussa

Holistinen näkökulma yksilön elämään: 
kokonaistilanne läsnä olevana 
ohjausprosesseissa ja -tilanteissa

(Vanhalakka-Ruoho 2014)
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MITÄ TOIMIJUUDELLA TARKOITETAAN?

Toimijuus on (Vehviläinen 2014)

Aktiivista ja tavoitteellista suhdetta kohteisiin

Kykyä ottaa tekijän ja toimijan paikka ja asema

Osallisuutta, tekijyyttä, asianomistajuutta

Aktiivista vaikuttamista toimintaympäristössä

Relationaalista toimijuutta eli kykyä toimia suhteissa

MITEN KOULUTUS- JA URAPOLUILLA YKSILÖN 
TOIMIJUUS TOTEUTUU?

OHJAUKSEN ROOLI INSTITUTIONAALISISSA 
KÄYTÄNTEISSÄ?



TOIMIJUUDEN RAJOITTEITA

Institutionaaliset kehykset: tilanteisesti rajoitettua tai sidottua toimijuutta

Linked lives (Elder 1994)

Kykenemisen, osaamisen, haluamisen, voimisen ja tuntemisen monimuotoinen 
dynamiikka (Jyrkämä 2008; Vanhalakka-Ruoho 2014)

Yhteiskuntaluokka/ryhmä, sukupuoli

Koulutus, kompetenssit

Oma motivaatio ja tahtotila, päämäärät ja tavoitteet

Sosiaaliset tilanteet, rakenteet

Arvot, arvostukset, tunteet
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JÄSENNYKSIÄ URAOHJAUKSEEN
(OECD 2004) 

• Palvelujärjestelmiä

• Toimintoja, jotka
suunnattu yksilöiden
tukemiseen

• Elinikäistä
uraohjausta

Palveluina

• Tukea yksilöllisiä
prosesseja, amma-
tillisia ja koulutuk-
sellisia valintoja, 
ammatillista
suuntautumista, 
urasuunnittelua

Tavoitteina
• Oppilaitokset ja 

koulutusorgani-saatiot

• Julkiset työelämä-
palvelut

• Työpaikat

• Kolmas ja yksityinen
sektori

Toteuttajina

• Yksilöohjauksesta
ryhmäohjaukseen ja 
verkkoon

• Kasvokkain sekä
digitaalisia väli-
neitä hyödyntäviä

Toimintoina
• Menetelmiä, joilla

tuetaan yksilön
tietoisuutta itses-
tään ja mahdolli-
suuksistaan, ura-
suunnittelutaitoja
työllistymistä & 
erilaisia siirtymiä.

Työmuotoina



URAOHJAUKSEN
HOLISTISUUS
KÄYTÄNNÖN

OHJAUSTYÖSSÄ

Tutkittaessa millainen ura olisi parasta ja 
mahdollista minulle on kysyttävä

”Kuinka minun tulisi elää elämääni?”

Peavy 2002



VUOROVAIKUTUKSEN
TASOLLA

URAOHJAUS
ON…

…yhteistoimintaa, jolla tuetaan ja edistetään
ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- tai 
ongelmanratkaisuprosesseja sellaisilla tavoilla, että
ohjattavan toimijuus vahvistuu.

 Yhteistoimintaa

 Erilaisten prosessien ohjaamista

 Ohjattavan toimijuuden vahvistamista

(Vehviläinen 2104)



Vuorovaikutus ja 

kohtaaminen

Ohjausjärjestelmät, 

ohjaussuuntaukset, 

ohjausmenetelmät

Yhteiskunnan,  

työelämän ja 

koulutuksen 

muutokset

YMMÄRRYS URAPROSESSEISTA OHJAUSTYÖN YTIMESSÄ
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Ammatillisen 

suuntautumisen ja 

kehittymisen sekä 

uravalintojen 

prosessit



ELÄMÄNTEEMAT
(LIFE THEMES)

MITEN 
YMMÄRRÄMME 
URAPROSESSEJA?

- Millaisia prosesseja 
ohjaamme?



URA-
PROSESSEJA

Uramuuntuvuus

Tietoisuus, kontrolli, 
uteliaisuus, luottamus

(Savickas 2005)

Päätöksenteko, 
valintaprosessi

Haittaavat ajatukset

(Peterson ym. 2003) 

Työn ja intressien 

sekä kykyjen 
yhteensovittaminen, 

Matching

(Holland 1985)

Arvot,

ura-ankkurit

(Schein 1977)

Yksilöllinen toiminta-
horisontti, pääomat 

mahdollisuusrakenteet

(Hodkinson & Sparkes
1997)

Minäpystyvyys, 
kykyuskomukset,

Kykyminuus

(mm. Bandura 1985)

Mitä minulle on 

mahdollista, kun 

tulen tällaisesta 

perheestä, 

kulttuurista – en 

osaa edes 

kuvitella tekeväni 

toisin kuin 

vanhempani 

Mitä osaan, 

pystynkö 

mihinkään, olenko 

huonompi vai 

yhtä hyvä kuin 

kaikki muut?

Millaiset työtehtävät ja 

ammatit sopisivat 

kyvyilleni ja  

persoonallisuudelleni?

Mitkä työtehtävät 

vastaisivat arvojani, 

millaisella työuralla 

voisin toteuttaa niitä?

Millainen minä 

olen, mitä 

vaihtoehtoja 

minulle olisi, 

mikä olisi paras 

vaihtoehto, onpa 

vaikea valita, 

miten osaisin 

päättää!

Minua kiinnostaa oma 

ammatillinen 

tulevaisuuteni, pystyn 

vaikuttamaan siihen ja 

toimimaan, vaikka tulisi 

takaiskuja



URAVALINNAT JA PÄÄTÖKSENTEKO KESKIÖSSÄ
KOGNITIIVINEN NÄKÖKULMA URAPROSESSEIHIN

Kognitiiviset urateoriat korostavat valinta- ja päätöksentekoa

Ammatillinen päätöksenteko luonteeltaan ongelmanratkaisuprosessi

Ammatillinen päätöksenteko vaatii

Tietoa itsestä (Itsetuntemusta) & ammattitietoa (koulutustietoa)

Päätöksentekotaitoja

Sekä näiden yhteensovittamista ja metakognitiivisia taitoja

Valintaan ja päätöksentekoon liittyviä ongelmia selitetään ns. haittaavilla
ajatuksilla:

1. Päätöksenteon epävarmuus

2. Ahdistuneisuus sitoutumisesta

3. Ulkoinen konflikti
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Meta-

kognitiot

Itsetuntemus
Ammatillinen

tietämys    

Yleiset informaation 

prosessointitaidot

Tiedollisten 

sisältöjen alue

Päätöksenteko-

taitojen alue

Toimeenpano-

prosessien alue

CIP-malli

(Cognitive 

Information 

Processing)
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MUTTA ENTÄ JOS URAVALINNAT EIVÄT OLEKAAN RATIONAALISIA PROSESSEJA?

SUUNNITELTUJEN SATTUMIEN TEORIA

• Sattuman merkitys uravalinnoissa: ”mahdollisuus”, ”onni” ja ”sattuma”

• Mitä oikeastaan ovat onnekkaat sattumat?

• Kyseenalaistaa rationaalisen päätöksenteon mahdollisuuden tai edes
toivottavuuden

• Ennakoimattomiin tapahtumiin voi orientoitua jo ennen kuin ne tapahtuvat

•sensitiivisyys tunnistaa tilanne ja sen avaamat mahdollisuudet

•Avainkäsitteitä:

•Tutkiminen uusien mahdollisuuksien generoijana ja elämän laadun lisääjänä

•Taidot tarttua sattuman avaamiin mahdollisuuksiin

(John Krumboltz)
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JOUSTAVIA, 
ENNAKOIMATTOMUUTEEN
VARAUTUVIA
URASUUNNITTELUN
TAITOJA

Uteliaisuus

 uusien oppimismahdollisuuksien tutkiminen

Peräänantamattomuus

Yrittäminen vastoinkäymisistä huolimatta

Joustavuus

Asenteiden ja olosuhteiden muuttaminen

Optimismi

Uusien mahdollisuuksien näkeminen
saavutettavana

Riskinotto

 Toimiminen lopputuloksen epävarmuudesta
huolimatta
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ENTÄ KUN EPÄVARMUUS VÄRITTÄÄ TULEVAISUUTTA?

URAMUUNTUVUUS URAVALMIUTENA

•Uramuuntuvuus (Career Adaptability)

•yksilön psykososiaalisia voimavaroja, valmiuksia ja resursseja, 
jotka auttavat selviytymään nykyisistä ja odotettavissa olevista 
ammatillisiin muutoksiin liittyvistä tehtävistä, siirtymistä ja 
haasteista

•Miten yksilö vastaa muutosten tuomiin urakysymyksiin?

•Itsesäätelykyvyt & orientaatio työurilla ja -markkinoilla

(Savickas 2013; Bimrose ym. 2011)
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URAMUUNTUVUUS URATAITONA

Urakysymys Uraongelmat Uramuuntuvuus

Asenteet ja 

uskomukset Kompetenssit

Selviytymis-

käyttäytyminen

Onko minulla 

tulevaisuutta?

Välinpitä-

mättömyys

Tietoisuus

(Concern)

Suunnitelmal-

lisuus

Suunnittelu Tietoinen

Sitoutuva

Valmistava

Kuka omistaa 

tulevaisuuteni?

Päättämättömyys Kontrolli

(Control)

Päättäväisyys Päätöksenteko Itsevarma

Kurinalainen

Harkittu

Mitä tahdon tehdä 

tulevaisuudellani?

Epärealistisuus Uteliaisuus

(Curiosity)

Tiedonha-

luisuus

Tutkiminen Kokeileva

Riskejä ottava

Kysyvä

Pystynkö tekemään 

sen?

Rajoittuneisuus Luottamus

(Confidence)

Tehokkuus Ongelman-

ratkaisu

Sinnikäs

Yrittävä
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(Savickas 2005)



ENTÄ JOS
KOULUTUS- JA TYÖURAT ONKIN
SANOITETTU JO SYNTYMÄSSÄ

TIETTYYN PERHEESEEN, 
YHTEISKUNTALUOKKAAN,

ETNISEEN RYHMÄÄN, 
KULTTUURIIN?

URAVALINTOJEN YKSILÖLLINEN
TOIMINTAHORISONTTI
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URAVALINTOJEN
YKSILÖLLINEN

TOIMINTAHORISONTTI
CAREERSHIP-TEORIA

Uravalinnan päätöksenteko sijoittuu aina
tiettyyn toimintahorisonttiin, joka koostuu
yksilön habituksesta ja työmarkkinoiden
mahdollisuusrakenteista. 

Toimintahorisontti voi sekä laajentaa
että rajoittaa yksilön näkemyksiä omista
valinnanmahdollisuuksistaan

(Hodkinson & Sparkes 1997)
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URAVALINNAT JA -SUUNNITTELU
PRAGMAATTISENA RATIONAALISENA

ELÄMÄNKULKUUN SIJOITTUVANA
PÄÄTÖKSENTEKONA

Käytännöllisyys vs. systemaattisuus

Rationaliteetin jäsentyminen 

kokemuksellisesti

Kokemukset

 Sosiaalinen ympäristö ja vuorovaikutus

 Perhetausta, kulttuuri tai elämänhistoria 

mukana prosessissa

 Tunteet & sattumat
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KÄÄNNEKOHDAT JA RUTIINIT: 
NÄKÖKULMIA KOULUTUS- JA TYÖURAN SIIRTYMIIN

Käännekohdat voivat olla

rakenteellisia

oma-aloitteisia

pakotettuja

Rutiinit limittyvät käännekohtiin ja voivat
toimia

Vahvistavina ja sosiaalistavina

Ristiriitaisina 

kehityksellisinä
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MISTÄ SYNTYVÄT 
MERKITYKSELLISET

SIIRTYMÄT?

Merkityksellinen siirtymä (consequential transition)       

(Beach 2003)

Siirtymä kehityksellinen muutos yksilön ja yhden tai useamman
sosiaalisen toiminnan suhteessa

Esim. Opiskelijasta harjoittelijaksi/valmistuneeksi /ensimmäisen
työyhteisön jäseneksi, työntekijän sopeutuminen uuteen
työjärjestelyyn/esimiestehtäviin /uuteen työpaikkaan, 
palkkatyöntekijän siirtyminen yrittäjäksi,työntekijän siirtyminen
perhevapaalle/työttömäksi/opiskelijaksi jne.

Uuden tiedon, tietämisen tapojen ja identiteetin rakentuminen
sekä itsen asemointi sosiaalisissa ympäristöissä ja yhteiskunnassa



MERKITYKSELLINEN
SIIRTYMÄ EDELLYTTÄÄ

REFLEKTIOTA

Tietoinen reflektio muuttaa yksilön kokemusta
itsestään ja sosiaalisesta asemastaan
yhteiskunnassa

Siirtymään sisältyy identiteetin muutos jolloin
siirtymä kehityksellinen

Yhteiskunnan jatkuvuutta ylläpitävät siirtymiä
tukevat toimintatavat, uskomukset, arvot

Siirtymien ollessa yksilölle liian haastavia siirtymä
voi jäädä toteutumatta

Siirtymien reflektoimattomuus voi näyttäytyä esim. 
väärinä valintoina, opintojen pitkittymisenä, 
keskeyttämisenä, työttömyytenä, syrjäytymisenä..



URAPROSESSIEN ULOTTUVUUKSIA

Kognitiiviset
tekijät

Psykososiaaliset
tekijät

Sosiologiset
tekijät
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URAPROSESSEJA ELÄMÄNKULUSSA
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