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Ammatit katoavat ennen kuin niihin 
ehtii kouluttautua, miksi ohjaisimme yhä 

samalla tavalla, kuin ennenkin?
Nykynuorista 65% tulee työskentelemään ammateissa, joita ei ole vielä olemassa

- World Economics Forum: The Future of Jobs, 2016



Osaamistavoitteet oppimissuunnitelmassa
Analysoida toimintaympäristön muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden 
kehityskulkuja, soveltaen siinä tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin 
käsitteitä ja menetelmiä.
Arvioida toimintaympäristön muutosten vaikutuksia omaan työhön, 
työyhteisöön, organisaatioon ja toimialaan.
Kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan 
tulevaisuuden työelämän vaatimuksia.
Uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista 
tulevaisuustietoa.

Tulevaisuuden toimintaympäristöt
opintojakso



Yhteinen kaikille Turun AMK:n YAMK-opiskelijoille
Keväällä 2020: 250 opiskelijaa
Monialainen toteutus (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka, kulttuuri)

Kesto 13.1.-1.5.2020
Laajuus 5op
Ryhmätyöskentelyä
Itsenäistä työskentelyä annettujen aineistojen pohjalta
Ohjaajina YAMK-ryhmien tutor-opettajat

linkitys muuhun opiskelijaohjaukseen

Tulevaisuuden toimintaympäristöt
toteutus



Opintojakson sisällöt
Muuttuva maailma ja työelämä

Megatrendit ja työelämän osaamistavoitteiden muutokset
Tulevaisuuden ennakointi

Tulevaisuuden tutkimukseen ja ennakointiin liittyvä käsitteistö, 
merkitys yksilölle ja organisaatiolle, skenaariotyöskentely

Oma ala muutoksessa
Oman ammattialan toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuudennäkymät

Minä tulevaisuuden tekijänä
Tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin hyödyntäminen omassa työssä
Hackathon, jossa toimeksiannot työelämästä
https://remeo.fi/hackathon-tuotti-turussa-huikeita-ideoita/

Tulevaisuuden toimintaympäristöt
toteutus

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fremeo.fi%2Fhackathon-tuotti-turussa-huikeita-ideoita%2F&data=04%7C01%7Ckim.brander%40ramboll.fi%7C3b16b107ac55454e006808d8e9e71e9d%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637516526731570643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VzvWWJXGVyO8py35VqF00N9%2BtWaG82EWuq%2BkXrGcgw8%3D&reserved=0


Tämän opintojakson ei pidä koskaan olla valmis
Tulevaisuus näyttäytyy kuluneen vuoden jälkeen täysin erilaisessa valossa kuin vuosi sitten. 
Siihen varautuminen voi nyt tuntua entistä haastavammalta. 

”…on tärkeä ymmärtää, että suuret murrokset lähtevät aina poikkeus- ja kriisitilanteista.
Jos aiomme muuttaa laajemmin suuntaa yhteiskunnassa, ei tätä tilannetta ole syytä hukata.
Siksi edessämme oleva muutos ei ole jonkin sektorin kuolema, lama tai edes uudenlaisen
kapitalismin nousu. Se on vain sitä mitä siitä tehdään.”
- Henrik Suikkanen, "Mitä tämän jälkeen tapahtuu?", Demos Helsinki

Tulevaisuuden toimintaympäristöt
kehittäminen



Kysymys: mitä tulevaisuuden uraohjaus tarkoittaa sinulle?
Vastaa sanapilveen yhdellä sanalla:
https://answergarden.ch/1831160

Tehtävä



Kysely YAMK-opiskelijoille (n = 167) 
Mitä uraohjaus sinulle tarkoittaa?
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Lisäkoulutuksen tarjoamista

Neuvontaa työnhakuun/työllistymisen tukemista

Verkostoitumisen tukemista

Ei tarvetta/ei merkitystä/ei ole ollut uraohjausta

Muu/ei selkeää vastausta kysymykseen

Henkilökohtaista ohjausta/keskustelua

Mentorointia/sparrausta/buustausta

Ammatillisen kehittymisen tukemista

Ei tietoa

Tukea/ohjausta opintoihin

Tukea tavoitteiden asettamiseen

Tukea oman osaamisen tunnistamiseen/kehittämiseen

Tietoa erilaisista uramahdollisuuksista

Tukea/neuvoja urapolun suunnitteluun



”Näen sen lähinnä mentorointina, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden 
nimeämisenä ja näiden mukaan tavoitteiden asettamisena ulkopuolisen tekijän 
tuella.”
”Sitä, että yhdessä voi pohtia tulevaa uraa ja toiveita/tavoitteita jonkun 
vaihtoehtoja tuntevan henkilön kanssa.”
”Jotakin työelämän tulevaisuuteen liittyvää.”
”Uraohjaus tarkoittaa minulle ainakin ammatillisen kehittymisen ja sen 
hahmottamisen tukemista.”
”Rohkaisua, kannustamista ja uusia ideoita.”
”Apua löytämään teitä mitä en itse näe”
”Sen selvittämistä mitkä ovat tavoitteeni ja millaisin askelin voisin tavoittaa ne”

Kysely YAMK-opiskelijoille (n = 167) 
Mitä uraohjaus sinulle tarkoittaa?



Kiitos! 

• Lisätietoja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen 
julkaisussa, joka ilmestyy elokuussa 2021
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