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Mitä uraohjaus on?

○ Opinto-ohjaus

○ Uraohjaus

○ Uravalmennus



Opinto-ohjaus / ammatillinen koulutus

● Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelijaa

• opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämisessä

• opintojen aikaisissa valinnoissa, esimerkiksi omien tavoitteiden mukaisten 

tutkinnon osien valinnassa

• jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisessä tai työuralla etenemisessä.

● Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu opintoja, joilla vahvistetaan opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiuksia. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa omia 

kiinnostuksen kohteitaan ja osaa tehdä opiskeluaan ja uraansa koskevia valintoja.

Lähde: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opinto-ohjaus-

ammatillisessa-koulutuksessa#99a68b30



Opinto-ohjaus / korkeakoulu

a) opiskelijan kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvä ohjaus
• eri elämänvaiheissa tukeminen (esim. muutto kotoa, vastuunotto omasta elämästä, 

perhe-elämän ja/tai työn ja opiskelun yhdistäminen)
• ammatillisen kasvun tukeminen

b) oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen hankkimisen ohjaus
• henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja toteutuminen
• ohjaus erityistilanteissa (esim. kesken lukuvuotta tulevat opiskelijat, opintojaan 

jatkavat, normiajan ylittäneet, oppimisvaikeuksia omaavat, elämäntilanteiden 
muutoksista kärsivät, vaihto-opiskelijat)

c) jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvä ohjaus
• hakuun ja opiskelijavalintoihin liittyvät ohjaustehtävät
• uraohjaus

Lähde: https://www.sopo.fi/yhdistys/aineistot/



Uraohjaus

● Ohjattavan ja uraohjaajan välinen ohjattavan uran ja työelämän suunnitteluun 

liittyvä yhteistyöprosessi, joka perustuu luottamukselliseen 

vuorovaikutussuhteeseen.

● Uraohjaus tukee ohjattavan itsetuntemuksen kehittymistä, uratoiveiden ja -

mahdollisuuksien kartoitusta ja sanoittamista sekä uravaihtoehtojen ja 

työtulevaisuuden suunnittelua ja uraan liittyvää päätöksentekoa.

● Sisältää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla pyritään 

edistämään ohjattavan urahallintataitoja.

● Uraohjauksen perimmäisenä tavoitteena on tukea ohjattavaa hänelle itselleen 

merkityksellisen ja mielekkään uran rakentamisessa.

● (Lähde: The European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN Glossary 2012)
Lähde: https://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/uraohjaus





Uraohjaus ja –valmennus nyt

● Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurin tarve uraohjaukselle / -

valmennukselle on 
○ Opiskeluiden yhteydessä (opinto- ja uraohjaus)

○ Työttömyyden yllättäessä (muutosturva)

○ Työkyvyttömyyden uhatessa (ammatillinen kuntoutus)

Lue 

lisää: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85710/44665?fbclid=IwAR1DmBf4qJqokqVdm

NRQK6qJu6z8sTvFA4auPbIXG7gBNTO0apGtAdU4umw

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85710/44665?fbclid=IwAR1DmBf4qJqokqVdmNRQK6qJu6z8sTvFA4auPbIXG7gBNTO0apGtAdU4umw


Ammattinimikkeiden kirjo & jäsenistön profiilit



Taustaorganisaatiot

● Vuosi sitten tarkasteltiin 

jäsenistön 

taustaorganisaatioita, 

työnimikkeitä, koulutustaustaa

● Taustaorganisaatioissa 

koulutusorganisaatiot olivat 

enemmistönä, yksityiset 

yritykset toisena sekä kunnat, 

TE-palvelut ja ammattiliitot 

suhteellisen tasaväkisinä 

kolmantena



Työnimikkeiden kirjo

Työnimikkeet limittyvät eri sektoreihin, monilla on 
useampia nimikkeitä. 
Kuvan sanapilvi onkin muodostunut kaikista niistä 
nimikkeistä, joita tähän kohtaan jäsenrekisterissä 
jäsenet itse ovat antaneet:
• Uravalmentaja/-coach 14
• Uraohjaaja 10
• Psykologi 8
• Lehtori 9
• Projekti-liitteisiä 6
• Suunnittelija 7
• Asiantuntija 16
• Kouluttaja 12



Koulutustaustat

● Erilaisia koulutusten yhdistelmiä 

jäsenillämme on paljon. Pääosin tilasto 

on laskettu ensin ilmoitetun koulutuksen 

mukaan

● Kasvatustieteilijöitä on enemmistö, 

yhteiskuntatieteilijät toisena

● Mutta montaa muutakin alaa löytyy: 

luonnontieteilijät, insinöörit, psykologit, 

humanistit & teologit ja muut

● HUOM. Tilanne muuttuu jatkuvasti 

jäsenmäärän muuttuessa



Eettiset säännöt, periaatteet & osaamisvaatimukset / kompetenssit



Eettiset periaatteet

Elinikäisyys
Uraohjausta ja -valmennusta annetaan eri elämänvaiheissa ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Ohjauksessa ja valmennuksessa 
huomioidaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisuudessaan. Uraohjaus ja -valmennus suuntaa tulevaisuuteen ja tukee asiakkaan elinikäistä 
oppimista ja kehittymistä.

Tasa-arvoisuus
Uraohjaaja ja -valmentaja kohtelee asiakasta ja kollegoitaan yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti, erilaiset taustat ja lähtökohdat huomioiden.

Osallisuus
Uraohjauksessa ja -valmennuksessa lähtökohtana on asiakkaan oman itsemääräämisoikeuteen pohjautuvan toiminnan tukeminen, toimijuuden 
ja osallisuuden vahvistaminen.

Kehittyminen ja hyvinvointi
Uraohjauksen ja -valmennuksen laatu perustuu uraohjaus ja valmennustyötä tekevien osaamiseen. Osaaminen, ammatillinen kehittyminen ja 
siitä huolehtiminen sekä oma hyvinvointi ovat keskeisiä edellytyksiä ammatissa toimimiselle, työn tekemiselle sekä ammatilliselle kasvulle.

Luottamuksellisuus, kunnioitus ja riippumattomuus
Uraohjaus ja -valmennus perustuu aina asiakkaan tavoitteisiin, kunnioitukseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja kyseessä on aina 
asiakkaan oma prosessi. Uraohjaajan tai -valmentajan tulee kertoa asiakkaalle yhteistyösuhteeseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä ja 
palvelua tuottavan organisaation tai tilaajan tavoitteista.

Yhteisöllisyys
Uraohjaajat ja -valmentajat suhtautuvat kollegiaalisesti muihin elinikäisen ohjauksen kentällä toimiviin ohjaajiin ja valmentajiin, ja tukevat 
toistensa osallistumista uraohjauksen ja -valmennuksen kehittämiseen.

https://uraohjaajat.fi/yhdistys/eettiset-periaatteet/



Uravalmentajan oma osaaminen



Ura-
valmentajan oma 
osaaminen

Lähde:
https://journal.fi/aikuiskasvatu
s/article/view/85710/44665?fbc
lid=IwAR1DmBf4qJqokqVdmN
RQK6qJu6z8sTvFA4auPbIXG7
gBNTO0apGtAdU4umw



Yhteiskunnallinen näkökulma, työelämän tulevaisuus & ilmiöt



Työelämän murros & tulevaisuus

● Työelämä muuttuu jatkuvasti
● Teknologia, automaatio, robotisaatio ja tekoäly muuttavat työelämää - vaatii työntekijöiltä uuden oppimista 

ja sopeutumista --> jatkuva oppiminen
● Ammatteja häviää ja uusia syntyy
● Väestö ikääntyy, huoltosuhde heikkenee – miten työuria vahvistetaan ja pidennetään:

○ Nopeutetaan nuorten työelämään pääsyä,
○ lyhennetään työttömyysjaksojen pituutta,
○ pidennetään työuria (eläkeiän nosto),
○ mahdollistetaan osatyökykyisten osallistuminen (erilaiset ohjaus- ja tukimuodot)

● Opiskelujen aikana pohditaan ehkä vain ensimmäistä ammattia ja/tai mahdollista ammattien jatkumoa
● Yksilöiden on pohdittava uraansa, osaamisen kehittämistä ja opiskelua elämänsä aikana useammankin 

kerran
● Ohjauspalveluiden avulla estetään yksilöitä putoamasta pois työelämästä, syrjäytymästä eli vahvasti 

yhteiskunnallinen näkökulma
● Näyttää siltä, että ohjauspalveluille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa



ELO-strategia - elinikäinen ohjaus

● Tuetaan yksilöä ja yhteiskuntaa 

työelämän ja osaamisen 

murroksessa

● Oman osaamisen kehittäminen, 

elinikäinen oppiminen

● Koulutuksen ja uran suunnittelu

● Tavoite nostaa 

työllisyystavoitetta, laajentaa 

oppivelvollisuutta sekä kehittää 

työtä ja työhyvinvointia.

Lähde: https://tem.fi/-/strategia-elinikainen-ohjaus-tukee-yksiloita-koulutus-ja-

urapolulla



TE-palvelut

● TE-palveluissa on tänä päivänä monipuolisia 

ohjauspalveluita ammatinvalinnasta 

uraohjaukseen - myös työhönvalmennusta

● Osatyökykyisille on saatavilla myös 

työkykykoordinaattorin palveluita



Ohjaamot

● Ohjaamot antavat 

monenlaista tukea ja 

ohjausta alle 30-

vuotiaille, mm. 

Työllistymiseen ja 

opintoihin liittyvää 

ohjausta

● Matalan kynnyksen 

palveluja



Kuntakokeilut käynnistyivät

● Tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien 
työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista

● Tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen
● Yhteistyötä kuntien ja valtion välillä
● Pyritään yksilöllisempiin palveluihin työllisyyden 

lisäämiseksi
● Kokeiluissa asiakaslähtöisyyttä tehostetaan integroimalla 

työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä 
tiiviimmin yhteen

● Kokeilussa mukana ne työttömät ja työvoimapalveluissa 
olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja 
ansiopäivärahaan.

● Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat 
työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja 
vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai 
työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa



Kolmas sektori

● Erilaiset yhdistykset, säätiöt 

ja niiden piirissä toimivat 

toimintakeskukset tarjoavat 

ohjauspalveluja 

osatyökykyisille, nuorille, 

vammaisille, pitkäaikaistyött

ömille yms. erityisryhmille



Yksityinen sektori & ammattiliitot

● Muutosturvalaki astui voimaan 1.1.2017

● Irtisanotuille työntekijöille, jotka ovat työskennelleet työnantajan 

palveluksessa vähintään viisi vuotta; palvelun arvo joko työntekijän yhden 

kuukauden laskennallinen palkka tai hänen kanssaan samassa 

toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräinen kuukausiansio

● Muutosturvalaki kasvatti osaltaan tarvetta yksityisille uraohjauspalveluille

● Julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi on mm. seuraavia 

uraohjauspalveluiden tuottajia:
▪ Ammattiliitot

▪ Freelancerit

▪ Yksityiset yritykset

Muutosturvalaista: https://hpl.fi/wp-

content/uploads/2018/10/HPL_Muutosturvaopas_tyo%CC%88nantajan-koulutusvelvollisuus_2017.pdf



Elinikäinen ohjaus, linkkejä

● https://uraohjaajat.fi/kenelle-elinikaisen-ohjauksen-strategiaa-tehdaan/

● https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162614

● https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162576

● https://tem.fi/-/strategia-elinikainen-ohjaus-tukee-yksiloita-koulutus-ja-

urapolulla

https://uraohjaajat.fi/kenelle-elinikaisen-ohjauksen-strategiaa-tehdaan/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162614
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162576
https://tem.fi/-/strategia-elinikainen-ohjaus-tukee-yksiloita-koulutus-ja-urapolulla


Loppusanat & kysymykset



Koulutukset 1/3

Uraohjaajan/-valmentajan pohjakoulutus voi olla esimerkiksi: kasvatus- tai ohjausala, 
yhteiskuntatieteet, henkilöstöhallinto- ja -johtaminen, muu johtamiskoulutus, sosionomi, 
psykologi...

Uraohjaukseen liittyviä täydennyskoulutuksia ovat esimerkiksi:

1. Uraohjauksen erikoistumiskoulutukset 30 op
● Jyväskylän yliopiston ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen (HAMK, TAMK, JAMK, OAMK 

ja Haaga-Helia) yhteinen -> https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-
ohjaus/Ohjausosaaminen/uraohjauserko/

● Itä-Suomen ja Turun yliopiston yhteinen ->
https://uraohjauserko.fi/hae-opiskelemaan/?fbclid=IwAR0t-LYxDTUK8ft_uuDIJr5CyE-
BvBGf9HBZNRQ9uKaI9hSZIOmOvdid0zM

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/Ohjausosaaminen/uraohjauserko/
https://uraohjauserko.fi/hae-opiskelemaan/?fbclid=IwAR0t-LYxDTUK8ft_uuDIJr5CyE-BvBGf9HBZNRQ9uKaI9hSZIOmOvdid0zM


Koulutukset 2/3

2. Valmentaja-, coaching- ja työnohjaajakoulutuksia mm.

● https://hyplus.helsinki.fi/koulutukset/johtaminen-esimiestyo-ja-henkiloston-kehittaminen/ohjaus-ja-
valmennus/ 

● https://siria.fi/palvelut/koulutukset 
● https://www.lti.fi/koulutukset/ 

3. Pedagoginen pätevyys, opinto-ohjaajankoulutus 60 op

Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa:
● https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/ammatilliset-opettajakorkeakoulut/ammatillinen-

opettajankoulutus/
● https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/ammatilliset-opettajakorkeakoulut/ammatillinen-

opinto-ohjaajankoulutus/

https://hyplus.helsinki.fi/koulutukset/johtaminen-esimiestyo-ja-henkiloston-kehittaminen/ohjaus-ja-valmennus/%E2%80%8B
https://siria.fi/palvelut/koulutukset%E2%80%8B
https://www.lti.fi/koulutukset/%E2%80%8B
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/ammatilliset-opettajakorkeakoulut/ammatillinen-opettajankoulutus/
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/ammatilliset-opettajakorkeakoulut/ammatillinen-opinto-ohjaajankoulutus/


Koulutukset 3/3

Yliopistoissa
● pedagoginen pätevyys https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/opettajan-

pedagogiset-opinnot/opettajan-erilliset-pedagogiset-opinnot-yliopistossa/
● Jyväskylän yliopiston ohjausalan maisteri- ja erillisopinnot

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/koulutusala/ohjausala/haku
● Itä-Suomen yliopiston opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

https://www.uef.fi/fi/koulutus/opinto-ohjaaja-ja-uraohjaaja

4. Ammatillisissa oppilaitoksissa: Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen 
erikoisammattitutkinto/ työvalmentaja

5. Lukuisat kesäyliopistot ja täydennyskoulutuskeskukset

https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/opettajan-pedagogiset-opinnot/opettajan-erilliset-pedagogiset-opinnot-yliopistossa/
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/koulutusala/ohjausala/haku
https://www.uef.fi/fi/koulutus/opinto-ohjaaja-ja-uraohjaaja
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4577635


Kiitos!


