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Alueellinen etäkoulutus, 24.3.2020 (Tampere) 
 
Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään 
 
 
 
KOHDERYHMÄT: Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, Zoomin koordinoimat ESR-hankkeet, 
valtionavustushanketoimijat sekä teemasta kiinnostuneet sidosryhmät. 
 
Koulutustilaisuuden asiantuntija-alustajina toimivat Sanna Penttinen Opetushallituksesta ja Leena 
Penttinen Jyväskylän yliopistolta. Tilaisuus toteutetaan alustajien ja alueen toimijoiden kanssa 
yhdessä keskustellen. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 
 
  
 
OHJELMA 
 
 
9:00   Aamun avaus 
  projektiasiantuntija Tiina Kärkkäinen 
  Opetushallitus 
 

Ohjaus toimijuuden tukijana yksilöllisissä uraprosesseissa 
yliopistonlehtori Leena Penttinen 
Jyväskylän yliopisto   
 
Tauko      

 
 Uraohjaus osana koulutusta ja osaamisen kehittämistä 

opetusneuvos Sanna Penttinen 
Opetushallitus 
 
Tauko 

 
  Moninaisia polkuja pitkin töihin  
  yrityskoordinaattori Ulla Lukkari 
  Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut 
 
11:45–12:30  Lounastauko 
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12:30–13.20  Uraohjauksen mallien juurruttaminen 

Työpajatyöskentelyyn orientoituminen 
verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry  
 
Työpajojen keskusteluissa ja kiteytyksessä mukana aamupäivän 
asiantuntija-alustajat Sanna Penttinen ja Leena Penttinen 
 
Urataidot vahvaksi - ohjaustarpeiden tunnistamisesta opiskelupolun 
tukemiseen 
TUURA – tukea urapolulle -hankkeesta projektipäällikkö Maija Joensuu, 
TAMK 
Resilienssi ja tulevaisuususko (RETU) -hankkeesta lehtori Ari Jussila ja 
lehtori Hanne Mäki-Hakola, TAMK 
 
Työpajassa keskustellaan seuraavista kysymyksistä: 
1. Miten tunnistaa opiskelijoiden urasuunnitteluvalmiuksia? 

• Retu mittari (uravalmiuksien osa) 
o Urataidot, opiskelukyky ja toimijuus  

• Uraohjauspalvelujen nykytila – case amk 
 
2. Miten urataitoja voidaan tukea ja vahvistaa 

• Ohjauksellisuus 
• Askeleita urapolulla –verkko-opintojakso (2 op) ja vertaisohjaus 

 
http://retu.fi/ 
https://retumittari.fi/start 
https://projects.tuni.fi/tukea-urapolulle/ 
http://tamkjournal.tamk.fi/uraohjausta-kaikille/ 
 
Opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuususko ammattikorkeakoulussa 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121247933 
 
 

13:20-13:30  Tauko 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://retu.fi/
https://retumittari.fi/start
https://projects.tuni.fi/tukea-urapolulle/
http://tamkjournal.tamk.fi/uraohjausta-kaikille/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121247933
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13:30-14:15  Tulevaisuuden työelämän ilmiöiden tunnistaminen ja vaikutukset 

uraohjaukseen 
 
PIRSSI – pirstaleiseen työelämään siirtyminen -hankkeesta 
projektipäällikkö Anneli Karppinen, TAMK 
Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeesta projektipäällikkö Outi 
Rantanen, TAMK 
 
Työpajassa pohditaan seuraavia kysymyksiä: 
 
-Millaisia tulevaisuuden työelämän ilmiöitä tunnistamme?  
-Millaista työelämäosaamista tulevaisuudessa tarvitaan? 
-Miten muuttuva työelämä pitäisi ottaa huomioon uraohjauksessa? 

• Miten vaikuttaa uraohjaukseen? 
• Mitä tämä vaatii (ura)ohjaajalta ja millaista osaamista 

ohjaajalta vaaditaan? 
 

http://keikkakioski.blogs.tamk.fi/ 
https://sometaduuniin.fi/ 
https://projects.tuni.fi/pirssi/ 
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjaus-tulevaisuuden-
tyohon-the-student-s-counseling-for-the-work-of-the-future/ 
 

 
14.15–15:00  Yhteinen dialogi ja päätössanat 
 
 
 
Tarkemmat tiedustelut 
 
Tiina Kärkkäinen   Maria Käkelä 
projektiasiantuntija, Opetushallitus     verkostokoordinaattori, SAKU ry 
tiina.karkkainen@oph.fi       maria.kakela@sakury.net                                                              
p. 029 533 1709   p. 0500 830 710 
 
 
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 
 
 

http://keikkakioski.blogs.tamk.fi/
https://sometaduuniin.fi/
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