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Uraohjauksen malli = kuvaus/suunnitelma 

oppilaitoksen uraohjauspalvelujen toteutuksesta
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Mitä hyötyä uraohjauksen mallista on?

• Voidaan tarkastella kokonaisuutta ja hallita sitä

• Nähdään uraohjauspalvelujen mahdolliset heikkoudet ja 

vahvistaa/rakentaa palveluja

• Uraohjauksen onnistumisen edellyttämä työ tulee 

näkyväksi → se voidaan kytkeä jonkun työnkuvaan, 

resursoida

• Mahdollistaa viestimisen/keskustelun uraohjauksesta 

(päästään yli kysymyksestä ”mitä se uraohjaus nyt 

oikeastaan on?”)

• Voidaan pyrkiä tekemään palvelut saavutettaviksi

kaikille ja hallita niiden laatua
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Uraohjauksesta 

hajanainen 

käsitys, opoilla, 

opettajilla ja aloilla 

kirjavat 

toimintatavat, 

moni asia 

yksittäisen 

henkilön 

aktiivisuuden 

varassa



Mitä uraohjauksen malliin kuuluu nyt?

• ThingLink uraohjauksen mallista
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https://www.thinglink.com/scene/1357383218738757634
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Hankkeessa 

tuotettu 

uraohjauksen tuki 

opetus- ja 

ohjaushenkilöstölle
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Juurruttamisen esteet ja edistävät tekijät
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Case: Miten tuetaan uran alkuun pääsemistä 

valmistumisvaiheessa?
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Pohdittava kysymys: 

Miten suunnittelisitte valmistumisvaiheen uraohjauksen 

ottaen huomioon juurtumista estävät ja edistävät tekijät? 
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Miksi jotkin asiat solahtavat käytäntöön?

Palvelun nimi Mitä edellytti? Miksi juurruttaminen 

onnistui?

Ohjauspiste Suunta Osalle opoista uusi 

työnkuva (yksikkötason 

päätös), tilat, chat-

työkalu, markkinointi jne.

Aito tarve ja asiakkaat, 

palvelu vastaa 

tarpeeseen, osaaminen 

jo olemassa

Jatko-opintopolkujen 

kuvat

Sitkeää selvitystyötä, 

asiantuntemusta, aikaa, 

yhteistyötä, vaatii 

päivittämistä

Aito tarve, helppo 

käyttöönotto

Jatko-opintoinfot 

Teamsissa

Asiantuntemusta, 

yhteistyötä (amk), 

markkinointia

Aito tarve, helppo 

käyttöönotto, kevyt 

järjestää

Opiskelijana 

Salpauksessa -

perehdytyskurssi

Tiukka työrupeama, 

monialainen yhteistyö, 

päätös käyttöönotosta

Akuutti tarve (korona vei 

etäopetukseen), 

yhtenäinen linja 

käyttöönotossa
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Miksi jotkin asiat eivät solahda käytäntöön? (1)

Palvelun nimi Mitä yritetty Miksi ei toimi?

HOKS:n urasuunnitelma Ohjeita, kehotuksia, 

koulutusta, HOKS:ien

tarkastelua ja palautetta

Opettajat ja opiskelijat 

eivät koe hyötyä, ei 

aikaa, ”ei pakollinen”, 

”ennenkään ei 

tarvinnut”, koskee suurta 

joukkoa opettajia

Opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiudet 

-YTO

Verkkokurssi tueksi, 

toteutussuunnitelma, 

päätös, tiedotus, 

keskustelut

Vastuunjako epäselvä, 

liian vähän aikaa, ei 

tarpeeksi osaamista, 

poikkeaa paljon opojen 

muusta työstä, toteutus 

eroaa muista YTO:ista

Työelämätapahtumat 

TEAMS:ssa ja livenä

Eri aloilla ollut 

tapahtumia, hankkeiden 

tuella toteutettu, kokeiltu 

erilaisia toteutuksia

Ei kenenkään 

työnkuvassa, vaatisi 

paljon työaikaa ja hyvät 

verkostot, irrallisia
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Miksi jotkin asiat eivät solahda käytäntöön? (2)

Palvelun nimi Mitä yritetty? Miksi ei toimi?

Tiitus-työnhakusovellus Opettajien infot ja pajat, 

johdon suositukset, 

organisaation linjaus 

opiskelijapajat, esittely 

työelämälle, markkinointi

Ei kuulu opettajan 

totuttuun työhön, 

opiskelijat eivät näe 

tarvetta, mistä aika? 

Toiminta hankkeen 

varassa

Yrittäjyysopinnot ja NY-

yrittäjyys

Salpaus-tasoiset 

toteutukset, 

verkkokurssit, NY-

yrittäjyys, osuuskunta

Yrittäjyydestä 

kiinnostuneet hajallaan, 

opettajilla ei tarpeeksi 

osaamista, ei tarpeeksi 

resursseja, edellyttää 

opettajalta panostusta

HOKS:n 

päättökeskustelu

Organisaatiotason 

päätös, määräys, 

ohjeistus, infot, tiedotus

Ei aikaa, ei sovi 

käytäntöihin, ei 

tarpeeksi osaamista 

uraohjauksesta, ei koeta 

tarvetta, uusi tehtävä
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Mietteitä kehittämisestä
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Kiitos, että olit mukana tänään!
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