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Miksi uraohjauksen ja uraohjauksellisen 
pedagogiikan merkitys 

korkeakouluissa on kasvanut ja kasvaa 
edelleen? 



# Uraohjauksen tarve kasvaa kaikkialla 
yhteiskunnassa.

Yhteiskunnan monimutkaistuminen. Digitalisaatio ja globalisaatio.
Työn sirpaloituminen; siirtymät työelämän, työttömyyden ja koulutuksen välillä.

Jatkuva työn ja työelämän muutos sekä niiden haastava ennakointi.
Työllistymisnäkymien jatkuva muutos. 

Muuttuvat urapolut, koulutuksen ja ammattien yhteyden häviäminen, 
osaamisen tunnistamisen haasteet.

Muuttuvat osaamistarpeet ja koulutus. 
Pandemian vaikutukset



Uraohjaus tavoitteellisena 
pedagogiikkana

• vähentää keskeyttämisiä 
(elämänhallinta,  
päätöksenteko, hyvinvointi)

• parantaa osaamisen kysynnän 
ja tarjonnan kohtaantoa
työmarkkinoilla 

• edistää yhteisöön 
kiinnittymistä

• vähentää syrjäytymistä
• lisää elinikäiseen oppimiseen 

osallistumista
• suurentaa todennäköisyyttä 

koulutus- ja työelämävalintojen 
onnistumiseen 

Uraohjaus luo edellytyksiä urakehityksen kannalta tietoisille ja 
mielekkäille koulutuksellisille ja työuraan liittyville valinnoille ja 
päätöksille sekä siirtymien ja elämänmuutosten käsittelylle. 
o Tukee opiskelijan toimijuutta ja resilienssin kehittymistä oman uran 

ja elämän suunnittelussa sekä omien yksilöllisten polkujen 
hallinnassa.

o Tukee kykyä selviytyä siirtymävaiheista
o Tukee kaikenikäisiä eri elämänvaiheissa olevia yksilöitä 

tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa

Uraohjaukseen käsitteenä on sisäänrakennettu ajatus tulevaisuus-
orientoitumisesta.  

(ks. OECD 2004; Euroopan neuvoston päätöslauselma 2008)

Uraohjaus käsitteenä



Urasuunnittelu- vrt. työelämätaidot

Työelämä-
taidot

(Penttinen, 2021; Kettunen, Lee & Vuorinen 2020)

Kyky tehdä päätöksiä ja valintoja
Kyky tehdä muutoksia

(resilienssi)

Kyky kerätä, analysoida,
yhdistellä ja organisoida 
itseensä, koulutukseen ja 
ammattiin liittyvää tietoa

Urasuunnittelu-
taidot

Substanssiosaamisen 
lisäksi myös geneerisiä 

taitoja.

Uranhallinta, uravalmiudet

Kompetensseja, joiden avulla 
yksilöt osaavat toimia 

työelämässä. 

Opiskelijan 
toimijuuden ja 

resilienssin tuki



Uraohjaus ja uraohjauksellinen 
pedagogiikka

”Opiskelun ja työelämässä tarvittavan osaamisen 
yhteys ei avaudu opiskelijalle itsestään.” Isacsson, 

Heinilä, Järvensivu, Raatikainen & Simola-Alha 2020. 

Uraohjauksen näkökulma:  
Työelämässä tarvittavan sekä 

urasuunnitteluosaamisen yhteys ei avaudu
opiskelijoille itsestään.



Vaihtoehtojen ja 
mahdollisuuksien 
hahmottaminen & 
verkostoituminen

Osaamisidentiteetti ja 
asiantuntijana/ammattilaisena
kehittyminen

Oman paikan löytyminen 
työmarkkinoilla & aktiivisuus 
erilaisissa 
toimintaympäristöissä

Tutkinnon antama osaaminen ja 
työllistymistaidot

Ura- ja työllistyvyyspääomat
(Tomlinson 2017, Penttinen 2020)

Ura- ja 
työllistyvyys-

pääomat

Inhimillinen 
pääoma

Kulttuurinen 
pääoma

Psykologinen 
pääoma

Identiteetti-
pääoma

Sosiaalinen 
pääoma

Sopeutuminen (resilienssi, 
uramuuntuvuus) ja 

epävarmuuden sieto



Urasuunnittelutaitojen opettaminen ja oppiminen 
lisäävät opiskeluun osallistumista ja sitoutumista, 
parantavat oppimiskykyä ja opintojen edistymistä 
sekä edistävät työelämään siirtymistä, työelämässä 
etenemistä, lisäopintoihin hakeutumista ja 
työllistymistä. 

Urasuunnittelutaitojen kehittäminen parantaa 
työntekijöiden osaamista ja yritysten tuloksellisuutta 
sekä edistää kansalaisten uran ja työtehtävien 
kehitystä, työllistyvyyttä ja työllistymisen jatkuvuutta. 

Urasuunnittelutaidot parantavat työvoiman 
tuottavuutta, kilpailukykyä, joustavuutta ja 
liikkuvuutta sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen
hyvinvointia.

Urasuunnittelutaidot auttavat yksilöitä asettamaan
päämääriä sekä suunnittelemaan strategioita ja 
tarvittavia toimenpiteitä tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja 
palvelujärjestelyille. Yhteiset tavoitteet ja periaatteet 
EU:n jäsenmaille ja komissiolle. ELPNG tools 6. 
European Lifelong Guidance Policy Network.

Urasuunnittelutaitojen merkitys



Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023 : ELO-foorumi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-536-8
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Lähteet



Kiitos!
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