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Sisältö



Valtakunnallisessa uraohjauksen kehittämishankkeessa
kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja 

uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan uraohjausosaamista 
korkeakouluissa sekä korkeakouluverkostossa.

Kohderyhmänä: amk –opiskelijat, ohjaus- ja opetushenkilöstö, 
työelämäverkostot

Twitter: @Otyohon
Facebook: Ohjaus tulevaisuuden työhön

Internet

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjaus-tulevaisuuden-tyohon-the-student-s-counseling-for-the-work-of-the-future/


Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä 
välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta

Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen tulevaisuusorientoituneemmaksi
tarkoittaa:

ohjauskulttuurin kokonaisvaltaista muutosta
tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamista
tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen kehittämistä
tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämistä ohjaustyön kehittämisessä



AMK –opiskelijoiden ajatuksia 
tulevaisuuden osaamisesta ..

Kuvat: Pexels.com



Tulevaisuuden osaaminen
- ajatuksia amk perustutkinto-opiskelijoiden 
silmin

Talvi 2020 –ennen 
etäopetusta

Syksy 2020, 
etäopiskelun 
aikana



Tulevaisuuden osaamistarpeet 
tulevaisuudentutkija Mikko Dufvan mukaan 
(2018): 

• 1) joustavuus, oleellisen tunnistaminen, 
kriittinen ajattelu, kansainvälisyystaidot ja 
ajankäytön hallinta

• 2) kyky oppia ja omaksua nopeasti uutta: 
alustoja, työskentelytapoja, ohjelmistoja ja 
asiantuntemusta

• 3) ihmistaidot ja empatia, eli kyky lähestyä ja 
ymmärtää 

• 4) tulevaisuuslukutaito eli kyky käyttää 
tulevaisuuksia.

Geneerinen osaaminen

Mm.
Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus
Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot
Ongelmanratkaisutaidot
Luovuus
Oppimiskyky
Monikulttuurisuustaidot

Yleinen työelämäosaaminen

Mm.
Asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen
Digitaalisten ratkaisujen ja alustojen 
hyödyntämisosaaminen
Innovaatio-osaaminen

Tulevaisuuden osaamistarpeet

Lähde: Osaaminen 2035



Epävarma tulevaisuus ei olekaan 
jossain siellä kaukana – se on 
todellisuutta jo tänään!

(Juutilainen & Hiillos, 2020)

Kuva: 
Pexels.com



Jatkuvasti muuttuva työelämä  epävarmuutta omasta osaamisesta ja työhön 
sijoittumisesta  itsetuntemuksen merkitys on suuri työllistymisessä. (mm. 
Osaaminen 2035)

Opiskelun aikana resilienssin eli sopeutumiskyvyn tukemiseen voidaan 
panostaa monipuolisilla menetelmällisillä ratkaisuilla, joissa oman osaamisen 
tunnistaminen, ongelmanratkaisu, mentorointi, tiimityöskentely jne. 
korostuvat (mm. Penttilä & Nurmikari 2017)

Urasuunnittelun näkökulmasta on merkityksellistä reflektoida omia 
urasiirtymiään läpi elämän. Tietoinen reflektio muuttaa yksilön kokemusta 
itsestään ja mm. sosiaalisesta asemastaan yhteiskunnassa, työelämässä ja 
yhteistyössä. (Ylirämi, Rantanen & Isosuo, 2020)

(Myös: Ahvenainen, Korento, Ollila, Jokinen, Lehtinen & Ahtinen 2014.)

Tarve uraohjaukselle .. 



Uraohjauksen käsite on vakiintunut korkea-asteella 2010-luvulla
On ymmärretty, että opiskelijan oppimisen ja opintojen ohjaus on saumattomasti kytköksissä 
hänen tulevaisuuteensa ja työuraansa. 

Tulevaisuusorientoituneella uraohjauksella viitataan tulevaisuudentutkimuksen tuottamaan 
yhteiskunnalliseen tietoon ja skenaarioihin, joita ohjauksessa hyödynnetään.

Ts.  uraohjaus tukee korkeakouluopiskelijoiden toimijuutta ja toimintakykyä, jotta he 
pystyvät luomaan mielekkään suhteen toimintaympäristön haasteisiin, mahdollisuuksiin 
ja omiin pyrkimyksiinsä.

Tulevaisuusorientaatio merkitsee opiskelijalle oman tilanteen sekä siihen liittyvien 
henkilökohtaisten ja yhteiskunnan signaalien ja kehityssuuntien tunnistamista. 

Lähde: Juutilainen Päivi-Katriina ja Hiillos Minna, 2020

Tulevaisuusorientoitunut 
uraohjaus



Opiskelijalla tulee siis olla:

Kykyä tunnistaa, sanoittaa ja arvioida omaa osaamistaan, jotta hänellä 
on edellytykset ottaa vastuuta oppimisestaan.
Ymmärrystä opiskelemansa alan yleisistä osaamistarpeista, jotta 
hänellä on valmiuksia arvioida omia osaamisen kehittämistarpeitaan. 
Valmius kehittää osaamistaan, mikä edellyttää:

Motivoitumista ja kiinnittymistä opiskelemaansa alaan
Uskoa omaan kyvykkyyteen alalla tulevaisuudessa

Uraohjauksen vaikutus tässä prosessissa merkittävä!

Lähde: Ylirämi, Rantanen & Isosuo, 2020



Kurkistuksia 
tulevaisuusorientoituneen 

uraohjauksen kehittämiseen

Kuva: Pexels.com



Juvenia on Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka toiminta keskittyy 
nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä 
syrjäytymisen ehkäisemiseen 

Juvenia Akatemia on yhteisöpedagogiopiskelijoiden oppimis- ja uraohjausympäristö, 
johon voi hakeutua opiskelemaan 15–30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia 
opintoja.

Juvenia Akatemiassa työskennellään asiantuntijatiimin jäsenenä 
ja verkostoidutaan nuorisokasvatuksen keskeisiin toimijoihin alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti.
Opiskelijoiden tukena ovat yhteisöpedagogikoulutuksen työelämäopettajat, 
Juvenian työelämäohjaajat sekä työelämämentorit (yamk –opiskelijat). 
Lisäksi kattava työelämän yhteistyöverkosto

Case: Juvenia Akatemia

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/juvenia-nuorisoalan-tutkimus-kehittamiskeskus/




"Juvenia akatemiassa on joutunut kohtaamaan paljon 
epätietoisuuttaa esimerkiksi siitä, milloin mikäkin tapahtuu ja 
muutoksia aikatauluihin tai tehtäviin saattaa tulla nopeallakin 
tahdilla. Olen huomannut, että välillä joutuu tekemään töitä 
eteenpäin, tietämättä täysin ollaanko oikealla tiellä mutta olemme 
soveltaneet ja menneet eteenpäin. Koen, että juvenia akatemia on 
vahvistanut epävarmuuden sietokykyäni sekä kykyäni sopeutua 
nopeisiin muutoksiin. Lisäksi ryhmätyön tekeminen vieraiden 
ihmisten kanssa, opettaa paljon joustavuutta ja mukautumista, 
kun asiat on kumminkin saatava eteenpäin eikä niistä voi jäädä 
kinaamaan.”

”Akatemia on vahvistanut aikataulutus, itseohjautuvuus-, ja 
päätöksentekokykyjäni. Kaiken tämän myötä olen saanut lisää 
itsevarmuutta tekemiseeni.”

- Kevään 2020 akatemian opiskelijat

Kuva: Pexels.com



Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuosikurssin kahdelle 
opiskelijaryhmälle yhteisen Työelämävalmiudet-opintojakson yhteydessä.

Opintojakso osa tutkintoon kuuluvaa harjoittelua, ja se orientoi opiskelijan sähkö- ja 
automaatioalan yleisiin käytänteisiin ja antaa valmiuksia hakeutua alan 
harjoittelupaikkoihin. 

Opintojakson osaamistavoitteista korostettiin opiskelijan kykyä tunnistaa omaa 
osaamistaan ja sen kehittämisen tarpeita

 opintojaksolla tuotettiin yhteisöllisesti sähkö- ja automaatioinsinöörin 
osaamistarvekartoitus, joka toimi lähtökohtana yksilöllisesti mutta ohjatusti 
laadituille ansioluettelolle ja avoimelle hakemukselle.
Ansioluettelot ja hakemukset testattiin rekrytointipäivän yhteydessä alan 
työelämäasiantuntijoilla. 
Opintojakson päätteeksi kukin opiskelija laati ohjatusti yksilöllisen opintojen 
aikaisen harjoittelusuunnitelman, joka sisälsi henkilökohtaisen 
osaamiskuvauksen ja suunnitelman osaamisen kehittämiselle.

Tamk: Uraohjaus osaksi 
opintojen alkua

(Ylirämi, Rantanen & Isosuo, 2020)



Työelämävalmiudet-opintojaksototeutukseen osallistui yhteensä 72 opiskelijaa keväällä 
2020, joista puolet oli aloittanut opintonsa elokuussa 2019 ja puolet tammikuussa 2020. 
Opiskelijakokemuksia selvitettiin toteutuksen jälkeen teetetyllä kyselyllä (n = 51)

Vastanneista yli puolella oli aiempi sähkötekniikan koulutustausta ja myös aiempaa 
työkokemusta sähkötekniikan alalta. 
Kyselyllä selvitettiin mm. opiskelijoiden kokemusta 

1. Miten heidän kykynsä tunnistaa omaa osaamistaan oli kehittynyt 
opintojensa alun aikana 
2. Millainen usko heillä oli omaan kykyynsä hyödyntää osaamistaan 
tulevaisuudessa

(Ylirämi, Rantanen & Isosuo, 2020)



Noin 80 prosenttia vastanneista koki TAMKissa saadun ohjauksen merkityksen 
henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen tukena hyväksi tai erinomaiseksi. 

Muutosvaikuttimina avoimissa vastauksissa nousivat esiin:
Työelämävalmiudet-opintojaksototeutus eri osa-alueineen
Opetushenkilöstön valmius keskusteluille ja alttius oppimisen 
tukemiseen 
opiskelijan henkilökohtaisesti saama palaute ja ohjaus

(Ylirämi, Rantanen & Isosuo, 2020)



Kyselyllä kartoitettiin myös opiskelijoiden kokemusta siitä, miten heidän 
ajatuksensa alan kiinnostavuudesta olivat kehittyneet opintojen 
alkuvaiheessa

opintojen alkuvaiheen kokemukset ovat lisänneet opiskelijoiden 
kiinnostusta sähkö- ja automaatioalan opintoja kohtaan. Opiskelijat uskovat 
kiinnostuksensa myös yhä kasvavan opintojensa edetessä. 

Perusteluina kiinnostuksen lisääntymiselle korostuivat motivoiva 
ohjaus, laadukas opetus, opintojen sopiva haasteellisuus sekä 
lisääntynyt ymmärrys alan monipuolisuudesta ja 
työllistymismahdollisuuksista.

(Ylirämi, Rantanen & Isosuo, 2020)



Aktiivisella ja kannustavalla ohjauksella opintojen aloitusvaiheessa voidaan auttaa 
opiskelijaa tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan. 

Ymmärrys opiskelemastaan alasta ja sen yleisistä osaamistarpeista antaa 
opiskelijalle mahdollisuuden asettaa itselleen tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

Motivoiva ohjaus, laadukas opetus sekä vertaisten tuki antavat opiskelijalle 
luottamusta oman osaamisensa kehittämiseen sekä lisäävät kiinnostuksen tunnetta 
opiskelemaansa alaa kohtaan. 

Nämä yhdessä tukevat myös opiskelijan kiinnittymistä opintoihin ja alaan. 
Kiinnittymistä lisää myös konkreettinen mahdollisuus vuoropuheluun työelämän 
asiantuntijoiden kanssa.

Huom! Tiiviisti ohjattu alan yleisiin osaamistarpeisiin perehtyminen ja opiskelijan 
omien henkilökohtaisten ominaisuuksien reflektointi voi myöa herättää 
ajattelemaan, ettei opiskeltava ala olekaan välttämättä oma. 

(Ylirämi, Rantanen & Isosuo, 2020)



Tulossa:

23.11.2020. Moninainen YAMK ja 
uraohjaus – uraseurantatiedon 
hyödyntämisen merkitys YAMK-

osaamisidentiteetin rakentamisessa

24.3.2021. Valtakunnallinen 
uraohjaustapahtuma (webinaari) 

yhteistyössä Suomen uraohjaajat- ja 
valmentajat ry:n kanssa

Kiitos! 

https://uraseurannat.fi/ammattikorkeakoulujen-uraseuranta/koulutukset-ja-tapahtumat/2568-2/
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