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SISÄLTÖ

▪ Ohjauksen tehtävä

▪ Urasuunnittelutaidot ja 
toimijuus

▪ Ura- ja elämänsuunnittelu

▪ Ohjaus

▪ Keskustelu
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OHJAUKSEN TEHTÄVÄ

Ohjauksella tarkoitetaan toimia, joiden avulla edistetään yksilön               
1) toimijuutta ja 2) toimintakykyä sekä 3) oppimaan oppimisen ja                       
4) urasuunnittelutaitoja. 

Toisen asteen opintojen aikana hankitaan valmiuksia, joita tarvitaan jatko-
opinnoissa, työssä ja elämässä yleensä. 

Ohjauksen avulla vahvistetaan taitoja, joiden avulla yksilöt selviytyvät erilaisissa 
muutostilanteissa sekä pystyvät mukautumaan työelämän epävarmuustekijöihin 
ja uudistuviin vaatimuksiin työuransa aikana.
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OPINTO-OHJAUS JA JATKO-
OPINNOT

▪ Toimintakyky ja valintavalmius – ohjaustarve 

▪ Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma – suhde 
jatko-opintoihin 

▪ Muutokset korkea-asteen valintakriteereissä ja 
hakuprosesseissa – epävarmuus 
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Yksilölliset tekijät

Valmiudet-

- Itsetuntemus                                         
- minä-pystyvyysodotukset
- motivaatio                                             
- urasuunnittelutaidot                            
- yleiset elämänhallintataidot                         
- itsearviointitaidot

- ammatillinen liikkuvuus

Osaaminen                                             
- tutkinnot

- työkokemus

- työelämätaidot ja -tietous                 
- oppimaan oppimisen taidot

- tiedonhankintataidot

- muu osaaminen

Yksilön

- arvot ja asenteet

- terveys

- tausta

- ominaisuudet

Olosuhteet ja 
elämäntilanne

Elämäntilanne

- ihmissuhteet

- vastuu muista (lapset, 
vanhemmat jne.)

- mahdollisuus siirtyä toiselle 
paikkakunnalle/ulkomaille

- muut vaikuttavat tekijät 
(esim. maahanmuuttaja)

- työllisyystilanne

- harrastukset

Olosuhteet

- asuminen

- liikkuminen – työhön tai 
koulutukseen

- resurssit 

Ulkoiset tekijät

Kansallinen taso

- julkisin varoin tuotetut 
palvelut

- työmarkkinatilanne

- taloudelliset suhdanteet

- koulutus- ja työvoima-
politiikka

Alue- ja paikallistaso

- palvelut – koulutus- ja 
urasuunnittelun tukena

- palvelut – esim. lastenhoito

- elinkeinoelämän tarjoamat 
mahdollisuudet

- työllisyystilanne

- koulutustarjonta

TYÖLLISTYVYYDEN ELEMENTIT OHJAUKSESSA (Kasurinen 2012)
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Kansainvälinen taso
-taloudellinen tilanne
-historiallinen aika 



URASUUNNITTELUTAIDOT (Sultana 2011, Vuorinen & Virolainen 2017)

Metataidot: 

• tiedonhaku - itsereflektio ja 

-arviointi

• yhteiskunnan ja työelämän 
tilanteen seuraaminen –
muutostilanteen tunnistaminen

• työllistymismahdollisuuksien 
ennakoiminen
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KOULUTUS- JA TYÖURA

TYÖELÄMÄTAIDOT (Nykänen ja Tynjälä 2012)

▪ elinikäinen oppiminen

▪ sinnikkyys, kriittisyys ja eettisyys

▪ yleiset työelämätaidot

Uraa ei valita, sitä rakennetaan valintojen ja                             
siirtymien jatkumona läpi elämän                             
(Savickas 2005 Life design -käsite)
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TOIMIJUUS – päämäärätietoinen työskentely

Toimijuudella (agency) tarkoitetaan ohjauksessa yksilön kykyä rakentaa 
omaa elämänuraansa siten, että hän pystyy suunnittelemaan ja 
etsimään tietoa sekä tekemään päätöksiä valintatilanteissa (Amundson
2003).

”Ammatinvalinta- ja elämänurateorioissa toimijuus on tavalla tai toisella 
aina esillä. Ammatinvalinta ja elämänuran rakentaminen sisältävät 
suuntautumista, suunnittelua, valitsemista ja päätöksentekoa sekä 
sovittautumista ja kehittymistä valitulla koulutus-, ammatti- ja työpolulla 
ja elämänuran muutoksissa. Nämä kaikki ovat sellaisia agenttisia 
toimintoja, joita voidaan kutsua elämässä suunnanotoksi.” (ks. 
Vanhalakka-Ruoho 2015). 
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MINÄ-PYSTYVYYS (self-efficacy, Bandura 1994) 

▪ Minä-pystyvyys – kuinka pystyväksi koet itsesi suhteessa johonkin tehtävään, esim. 
opiskeluun, harrastukseen liittyvään tehtävään tai valintakokeista selviytymiseen.

▪ Minä-pystyvyyden arviot vaikuttavat osaltaan siihen, mitä teet, kuinka voimakkaasti 
ja kauan ponnistelet asian hyväksi sekä miten esteet ja epäonnistumiset vaikuttavat 
ponnisteluihisi.
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TOIMINTAKYKY – resilience (Luthar et al. , 2000, Davidson 2009)

▪ Toimintakyky tarkoittaa mukautumista erilaisiin tilanteisiin ja muutoksiin 

sekä selviytymistä ja vastuunottoa haasteellisissa elämän vaiheissa. 

▪ Toimintakyky ei ole vain selviytymistä – se on kykyä tehdä muutoksia 

suunnitelmiin ja työskennellä tavoitteiden toteuttamiseksi.

▪ Sosiaalinen

▪ Psyykkinen  

▪ Fyysinen 
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ITSEARVIOINTIKYKY

Tutkimusten mukaan (Linley 2008, Niemiec 2014) ihmiset (2/3) 

eivät tunnista omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan 

‘vahvuussokeus’

Omien vahvuuksien ja kehittymisen kohteiden tunnistaminen.

➢Suhde jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumiseen.
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OSAAMINEN



AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN 
URASUUNNITTELUTAIDOT JA TYÖLLISTYMINEN 
(Kasurinen & Heiskanen 2017)
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PÄÄOMA:
Itsetuntemus
Itsesäätely
Motivaatio
Minä-pystyvyys
Toimijuus
Toimintakyky
Sosiaalinen ja
inhimillinen 
pääoma

Tieto:
Missä
Mitä
Minne
Kuinka     
Milloin 

YKSILÖ

ELÄMÄNTILANNE

KONTEKSTI

kapasiteetti
kompetenssit
taidot
kvalifikaatiot
vahvuudet

Yksilön visio 
ja tavoite
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Uran- ja elämänsuunnittelu
(vrt. Lamb & Sutherland 2010: Career Capital;

Kasurinen & Heiskanen 2017)
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TOIVO-KESKEINEN OHJAUSMALLI (Niles 2012) 

TOIVO
Onko tämä 
tärkeää minulle?
Tiedänkö, mitä 
tehdä?
Osaanko/
haluanko tätä?

ITSEREFLEKTIO

SELVYYS ITSESTÄ

VISIOT

SUUNNITTELU, 
TAVOITTEET

TOTEUTTAMINEN
JA MUKAUTUMINEN URAOHJAUS

AIVORIIHI

ONGELMAN-

RATKAISU

VALMENNUS

ONGELMANRATKAISU 

JA OHJAUS

30.8.2017



YKSILÖ

▪ Suunnittelee opintojaan ja kehittää osaamistaan suhteessa 

tulevaisuudensuunnitelmiinsa

▪ Tunnistaa mahdollisuudet ja sen, miten ne heijastelevat hänen 

kiinnostuksen kohteitaan, arvojaan, uskomuksiaan sekä taitojaan ja 

vahvuuksiaan

▪ Osaa arvioida, kuinka todennäköisinä mahdollisuudet näyttäytyvät hänelle

▪ Uskaltaa tarttua mahdollisuuksiin

▪ Tekee työsuunnitelman ja toteuttaa sen
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OHJAAJA

▪ auttaa yksilöä näkemään omassa elämässään merkityksiä, jotka 
sytyttävät hänessä toivon ja näkymän tulevaisuuteen

▪ opastaa ohjattavaa ja laatii kysymyksiä, joiden avulla yksilö voi 
arvioida sitä, miten hyvin hän on etenemässä kohti tavoitettaan

▪ kertoo, millaisia elementtejä urasuunnitteluun liittyy ja mitä niiden 
ratkaisemiseksi vaaditaan

Ohjauksessa luodaan perusta toivolle – yksilö motivoituu ja 
sitoutuu opintoihinsa ja urasuunnitteluunsa.
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KESKUSTELUA – KYSYMYKSIÄ 
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KIITOS 

Yhteystiedot:

Helena Kasurinen

Sposti: helekasu251@gmail.com

KT Helena Kasurinen30.8.2017

mailto:helekasu251@gmail.com

