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Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaille tarkoitettuja matalan 

kynnyksen monialaisia palvelukeskuksia, joista saa apua 

työhön, koulutukseen ja omaan arkeen. Tällä hetkellä 

Ohjaamoja on n. 70 ympäri Suomea. 

Ohjaamojen toimintamalli rakentuu monialaisesti eri 

hallinnonalojen palveluista ja laajasta yhteistyöver-

kostosta. Koulutuksen ja työllistymisen näkökulmista 

Ohjaamoissa uraohjausosaamisen tarve korostuu, mikä 

vahvistaa asiakkaiden pitkäjänteistä urasuunnittelutai-

tojen kehittymistä.

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamois-

sa -projekti (1.4.2018–30.11.2020) sai alkunsa, kun  

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin valmen-

nuksissa, konsultaatioissa ja havainnoinneissa nousi 

esiin, että Ohjaamojen asiakastyössä painottui paikoin 

vahvasti arjen hallintaan. Sen sijaan koulutuksen ja työl-

listymisen sektoreilla näytti olevan suurta Ohjaamokoh-

taista vaihtelua. Tämä loi tarvetta kehittää systemaat-

tisesti Ohjaamojen uraohjausosaamista ja mallintaa 

uraohjauksen käytäntöjä sekä toimintatapoja. Näin ollen 

oli perusteltua luoda Ohjaamoissa sellaista toimintakult-

tuuria ja sellaisia työtapoja, jotka vahvistivat asiakkaiden 

omaa toimijuutta, mikä tarkoittaa esimerkiksi asiakkai-

den urasuunnittelutaitojen kehittymisen tukemista.

Ohjaamon osaamisen kehittämisen tarpeisiin vastasi 

URAA!-projekti, jonka tavoitteena oli vahvistaa  

ohjaamohenkilöstön monialaista uraohjausosaamista 

koulutuksilla. Projektia toteuttivat yhdessä Hämeen 

ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen ammatilliset 

opettajakorkeakoulut. Yhteistyökumppaneina olivat 

Kohtaamo-hanke, TESSU2- ja OSMO2-projektit sekä 

Koordinaatti.

Lukijalle

Ohjaamojen monialaista 
uraohjausosaamista 
kehittämässä

Koulutukset ja
havainnoinnit

Mallinnus

Suositukset

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamois-

sa -projektin tavoiteltuna tuloksena oli, että

•	 Ohjaamojen henkilöstön  

monialainen uraohjaus- 

osaaminen on kehittynyt,

•	 Ohjaamojen uraohjaus- 

käytänteet ja -palvelut on  

mallinnettu sekä 

•	 valtakunnalliset  

suositukset  

Ohjaamojen  

uraohjauksen  

laadunvarmistukseen  

on luotu.

Lopputuloksena projekti tuki Ohjaamojen yhteisen 

uraohjauksen toimintamallin muodostumista. Lisäksi 

se edisti Ohjaamojen henkilöstön uraohjausosaamisen 

jatkuvaa kehittymistä uraohjauksen mallinnusten ja 

suositusten avulla.

Tässä toimintakatsauksessa pääset kurkistamaan 

URAA!-projektin matkaa Ohjaamojen rinnalla kohti 

valtakunnallisia suosituksia Ohjaamojen monialaisen 

uraohjauksen laadunvarmistamiseksi.

Nautinnollisia lukuhetkiä!
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URAA!-projektin matka    1.4.2018 – 31.11.2020

KEVÄT-SYKSY 2018

Projektitiimin toiminta käynnistyi yhtei-

sellä kehittämispäivällä 30.8. – yhteiset 

tavoitteet ja toimintatavat sekä koulu-

tusrungon suunnittelu

Ohjausryhmä aloitti toimintansa 23.10.

Koulutusneuvottelut Ohjaamo Kotkan, 

Tampereen, Hämeenlinnan, Vantaan, 

Kouvolan, Lohjan, Salon, Iisalmen,  

Kajaanin ja Oulun kanssa.

Ohjaamo Vantaan koulutus  

käynnistyi 17.9.

TESSU-verkostotreffit	15.5.	Jyväskylä,	
Ohjaamopäivät	23.-24.5.	Turku	ja	 
13.-14.11. Helsinki, Ohjaamojen  

päällikköpäivät 19.-20.9. Hämeenlinna, 

HAMK uraohjaushankkeiden seminaari 

31.10., JAMK hanketori 24.10.

Viestintäkanavat otettiin käyttöön: FB, 

Twitter, Instagram, Teams, WhatsApp, 

Yammer

Posterit, esite ja roll-upit käyttöön

Mallinnusaineiston keräämissuunnitel-

ma

Julkaisutoiminta käynnistyi Elo-verkko-

lehden artikkelilla Ohjaamojen uraohja-

usosaamisista

KEVÄT 2019

Kehittämispäivät Tampereella 23.1. ja 

3-4.6. – koulutusprosessit kuntoon, mal-

linnustyö käyntiin, projektin itsearviointi

Ohjausryhmä	kokoontui	4.2.	ja	24.5.

Koulutusneuvottelut Ohjaamo Varkau-

den, Espoon, Jyväskylän, Hämeenlinnan, 

Porvoon, Etelä-Savon, Helsingin, Kirkko-

nummen ja Keski-Uusimaan kanssa.

Koulutukset käynnistyivät Ohjaamo  

Vantaalla, Helsingissä, Iisalmessa,  

Lohjalla, Hämeenlinnassa, Oulussa,  

Tampereella, Porvoossa ja Joensuussa

Ohjaamojen päällikköpäivät Tahkolla 

30.-31.1.	ja	Seinäjoella	14.-15.5.

Lehtiöt ja kynät jakeluun

Mallinnuksen aikataulusuunnitelma

2 artikkelia ja 3 blogia Ohjaamojen  

uraohjausosaamisesta  

Askelia eteenpäin

Koulutukset

Verkostot, viestintä, 
levitys

Mallinnus ja 
suositukset

Julkaisut

verkkolehdet.jamk.fi/elo unlimited.hamk.fi
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A!-projektin matka    1.4.2018 – 31.11.2020

SYKSY 2019

Kehittämispäivä Tampereella  

26.8. – koulutusten palaute ja  

jatkokehittäminen

Ohjausryhmä kokoontui 3.9.

Koulutusneuvottelut Ohjaamo Jyväsky-

län, Rovaniemen, Vantaan, Espoon, 

Kirkko nummen Porin, Rauman, Euran ja 

Loviisan kanssa

Koulutukset käynnistyivät  

Savonlinnassa, Mikkelissä, Pieksämäellä 

ja Keski-Uusimaan Ohjaamoissa

URAA-verkostotori	15.8.	yhteistyö-

kumppaneille

Ohjaamojen päällikköpäivät Seinäjoki 

14.-15.5.	ja	Helsinki	18.-19.9.	

Kansainvälinen ohjausalan konferessi 

IAEVG Bratislava 11.-13.9.

Ohjaamopäivät 22.-23.10. Tampere

Nuorisotutkimuspäivät 7.-8.11. Mikkeli

Onnillinen vuosi Ohjaamossa –tapahtu-

ma 2.12. Jyväskylä

Kasvatustieteenpäivät 21.-22.11.  

Joensuu

Uusi esite, havainnointilomakkeet (suo-

mi, englanti) ja  juomapullot

Mallinnusaineiston keruu (koulutusteh-

tävät ja havainnointikäynnit) ja analy-

sointi

Havainnointikäynnit 12 Ohjaamossa

Blogikirjoitus IAEVG-konferenssista

Ensimmäinen artikkeli mallinnustyöstä

KEVÄT 2020

Kehittämispäivä Tampereella 10.2. - 

projektin lopputyöt 

 (3 kk jatkoaika)

Ohjausryhmä kokoontui 30.1.

Koulutusneuvottelut Ohjaamo Espoon, 

Lahden ja Kalajoen kanssa

Koulutukset siirrettiin verkkoon: 

Kirkkonummi, Jyväskylä, Pori, Eura, 

Espoo, Lahti, Rovaniemi, Kalajoki

Webinaari Kaakon Ohjaamoille 3.4.:  

Uraohjaus monialaisena yhteisenä työnä

Educa-messut	24.-25.1.	Helsinki	

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 14.2. 

Rovaniemi

Ohjaamojen päällikköpäivät 9.6.

Mallinnusaineiston analysointi

Havainnointikäynnit 6 Ohjaamossa

A tool for assessing interdisciplinary 

career guidance -artikkeli IAEVG-julkai-

sussa 

3 artikkelia ja 1 blogikirjoitus mallinnus-

työstä

SYKSY 2020

Ohjausryhmä kokoontui 8.6.

Koulutusneuvottelut Ohjaamo Haminan 

kanssa

Koulutukset verkossa: Rovaniemi, Ka-

lajoki, Hamina, Kotka, Pyhtää, Kouvola, 

Lappeenranta, Imatra

Yhteiset 4 webinaaria verkko-ohjauksesta 

TESSU2-projektin kanssa

Valtakunnallisten suositusten  

julkistamistilaisuus verkossa 27.8.

3 artikkelia mallinnuksesta

Valtakunnalliset suositukset Ohjaamo-
jen monialaisen uraohjauksen laadun-
varmistukseen -julkaisu

Valtakunnallisten suositusten  
taustajulkaisu

Uraohjauksen virikekortit -julkaisu

Projektin toimintakatsaus 2018-2020
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Kootaan joukot 

URAA!-projektin toiminta käynnistyi maaliskuussa 2018. 

Ensimmäisenä tehtävänä oli kokoontua yhteen pro-

jektin koko henkilöstön kanssa ja laatia konkreettinen 

suunnitelma toiminnalle.  Aluksi projektitiimi muodostui 

Hämeen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen 13 asian-

tuntijasta. Myöhemmin toimijoita tuli lisää ja osa vaihtui. 

Projekti käynnistyi pienin askelin, mutta ajan saa-

tossa se kasvoi ja sai moninaisia muotoja. Ensimmäiset 

askeleet ja aloitus ovat aina tärkeitä, jotta työ sujuu 

mutkattomasti jatkossakin. Projektin toimijoiden 

sitouttaminen heti alussa on projektin onnistumiselle 

merkityksellistä.  Aluksi oli hyvä tutustua toisiimme, sillä 

mukana oli myös henkilöitä, jotka eivät aiemmin olleet 

työskennelleet keskenään. Yhdessä tekemisen näkökul-

masta oli tärkeää löytää yhteinen ymmärrys toimintata-

voista ja rakentaa luottamusta tiimityön hengessä. 

Matkan varrella tuli muutamia henkilövaihdoksia, 

mikä on kuitenkin luonnollinen ilmiö hankemaailmassa. 

Kun projektitiimi kokoontuu säännöllisesti yhteisiin 

verkkokokouksiin ja kehittämispäiviin, pääsevät myö-

hemmin aloittanet toimijat hyvin kelkkaan mukaan. 

Lisäksi nämä yhteen kokoontumiset mahdollistivat 

projektin yhteisen monialaisen uraohjausosaamisen 

koulutusten suunnittelun, yhteisten toimintatapojen 

rakentamisen ja kokemusten vaihtamisen. 

Projektissa mukana olleet asiantuntijat:

HAMK: Päivi Pukkila, Sanna Heino, Jaakko Helander, Simo Uusinoka, 

Marko Kallionpää, Ulla Nuutinen, Taru Lilja, Marja Suomaa, Elisa Tuominen

JAMK: Auli Sesay, Anne Leppänen, Seija Mäkinen, Pirjo Hänninen, 

Mervi Pasanen, Seija Koskela, Varjoluoto Marjo

Toiminta käynnistyy
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Kumppanit mukaan verkostoon

ESR-projektien rahoituspäätös vaatii ohjausryhmän 

kokoamista. Ohjausryhmän tavoitteena on auttaa ja 

tukea projektia saavuttamaan tavoitteet ja onnistumaan 

työssään sekä seurata projektin etenemistä. Ohjausryh-

mä on projektipäällikön tärkeä yhteistyökumppani, joka 

tukee projektin johtamista. Silloin on merkityksellistä, 

että ohjausryhmään muodostuu mahdollisimman laaja-

alainen asiantuntemus. URAA!-projektin ohjausryhmän 

Riikka Michelsson, hallituksen jäsen, Uraohjaajat ja -valmentajat ry 

Jaana	Fedotoff,	kehittämispäällikkö,	Koordinaatti,	Oulun	kaupunki	
Jari Kalavainen, koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Pasi Savonmäki, projektipäällikkö, Kohtaamo –hanke, Keski-Suomen ELY-keskus

Auli Sesay, projektipäällikkö, TESSU -projekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Anna Toni, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sanna Heino, projektipäällikkö, URAA! -projekti (1.6.2019 alkaen), Hämeen ammattikorkeakoulu 

Päivi	Pukkila,	projektipäällikkö,	URAA!	-projekti	(31.5.2019	saakka),	Hämeen	ammattikorkeakoulu
Marja Suomaa, projektikoordinaattori, URAA! -projekti (27.11.2019 saakka), Hämeen ammattikorkeakoulu

Elisa Tuominen, projektikoordinaattori, URAA! -projekti (28.11.2019 alkaen), Hämeen ammattikorkeakoulu

Yksin ei kehittämistyöhön kannata lähteä. Tarvitaan 

kumppaneita. Ohjaamojen rinnalla kulkijana ja kehit-

tämisen tukena ovat olleet Ohjaamojen tukihankkeet, 

jollainen URAA!-projektikin oli. Muita tällaisia tukihank-

keita ovat olleet TESSU2- ja OSMO2-projektit sekä 

ONNI- ja Kohtaamo-hankkeet. Nämä muodostivat oman 

tukiverkoston, jossa vuorovaikutus ja ajatusten vaih-

to ovat olleet välttämättömiä ja joka 

yhdessä auttaa Ohjaamojen kehittymi-

sessä. Lisäksi on huomioita kumppanit, 

jotka eivät suoranaisesti tuota palveluja 

Ohjaamoille mutta ovat Ohjaamojen 

verkostossa mukana tai seuraavat Oh-

jaamojen toimintaa. Tällaisia kumppa-

neita ovat mm. Koordinaatti ja Suomen 

uraohjaajat ry.

Ohjausryhmä tukee ja seuraa

kokoamisessa tämä asia oivallettiin ja jäseniksi saatiin 

paitsi hyvä edustus Ohjaamojen tukihankkeista myös 

joukko uraohjauksen asiantuntijoita. Kokouksissa on 

tärkeää saada mahdollisimman paljon keskustelua ja 

ajatustenvaihtoa aikaan. Näin ohjausryhmä toimii pro-

jektin peilinä, josta saadaan hyviä huomioita ja vinkkejä 

projektin elinkaarelle.

 Ohjausryhmässä mukana olleet:

Tule Verkostotorille tekemään vaihtokauppoja 

ja yhdessä oppimaan URAA!-projektin kanssa 

Tampereelle 15.8. klo 12–16 

Kumppaniverkoston kanssa on hyvä kohdata aika 

ajoin kasvokkain ja vaihtaa kokemuksia. Tällaisen 

mahdollisuuden tarjosi URAA!-projektin verkostotori-

tapahtuma	15.8.2019,	jossa	tuotiin	yhteen	osaamista	
ja työkaluja, tehtiin vaihtokauppoja ja opittiin yhdessä 

toripuheiden kautta.
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Monialaiset uraohjausosaamisen koulutukset

Ohjaamoissa uraohjaus on 
kaikkien asia

Koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävä asiakastyö 

vaatii ohjaajilta uraohjausosaamista. Ohjaamoissa se tar-

koittaa myös ohjaajien yhteistä käsitystä uraohjauksesta 

monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä.

Uraohjaus on tavoitteellinen prosessi, jossa kehittyvät

•	 nuoren	urasuunnittelutaidot	kehittyvät
•	 nuori	vahvistaa	itsetuntemustaan,	oppii	keräämään		
 ja käsittelemään tietoa koulutus- ja 

 uramahdollisuuksistaan sekä tekemään niihin liittyviä  

 ratkaisuja erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa,

•	 vahvistetaan	nuoren	toimijuutta	ja	tuetaan	nuorta		
 suunnittelemaan ja rakentamaan omaa 

 tulevaisuuttaan. 

URAA!-projektissa rakennettiin uraohjausosaamisen 

koulutuskokonaisuus, jota voitiin räätälöidä tarpeen 

mukaan Ohjaamon henkilöstölle ja Ohjaamon verkostol-

le. Koulutuksen pituus ja sisältö rakennettiin Ohjaamon 

tarpeisiin. 

Koulutusten ja tehtävien sisällöt rakennettiin Ohjaa-

mokohtaisesti esimerkiksi seuraavista teemoista: 

Kaikissa koulutuksissa läpäisyteemana on ollut 
uraohjauksen eettiset kysymykset ja uraohjaus-
osaaminen.  

 1. Uraohjaus käsitteenä

 2. Uraohjaus Ohjaamon monialaisena yhteisenä työnä

 3. Asiakkaan urasuunnittelutaitojen ja toimijuuden tukeminen

 4. Uraohjauksen työtavat ja menetelmät

 5. Aktivoivat ja osallistavat menetelmät uraohjauksessa

 6. Asiakkaan digitaaliset urataidot ja niiden kehittymisen tukeminen

 7. Uraohjauksen monialaisten työtapojen tutkiminen 

  ja kehittäminen asiakastapausten kautta

 8. Muuttuva työelämä ja koulutus sekä alueelliset 

  uraohjausverkostot

 9. Monialaisen uraohjauksen osaamiset Ohjaamossa

 10. Ohjaamon monialaisen uraohjauksen periaatteet

AMMATTIEETTINEN OSAAMINEN, 
URAOHJAUKSEN PERIAATTEET, 

URAOHJAUSOSAAMINEN

MONIALAINEN 
URAOHJAUSOSAAMINEN 
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Itsetuntemus 

Päätöksen- 
tekotaidot 

Meta- 
kognit 
taidot. 

Koulutus-  
ja ammatti- 
tieto 

Työelämätieto 

Yhteiskunta Työ- ja elinkeinoelämä 

Tulevaisuus- ja  
ennakointitieto Asiakas 

Teknologia Teknologia Sattuma Sattuma 

Elämän-
kenttä 

Uraohjausosaamisen koulutusten toteutus
URAA!-koulutuspäivät toteutettiin toiminnallisia ja osal-

listavia menetelmiä käyttäen, toisilta oppien. Osallistu-

jia aktivoitiin jakamaan omia kokemuksia, näkemyksiä ja 

hyviä käytänteitä.

Poikkeuksetta koulutusprosessit aloitettiin Uraohjaus 

käsitteenä -teeman kirkastamisella. Apuna käytettiin jo 

aiemmin TESSU-projektissa kehitettyä ja edelleen jatko-

työstettyä uraohjauksen Basic-mallia. Mallin avulla on 

helppo havaita, millaisia urasuunnittelutaitoja ohjattava 

tarvitsee ja toisaalta millaisiin sisältöihin uraohjaajalla 

tulee olla osaamista. Basic-malli sisältää elementtejä 

uraohjauksen eri teoreettisista lähestymistavoista 

(esim. sosiodynaaminen, kognitiivinen, suunniteltu 

sattuma), yksilönäkökulman, yhteiskunnan ja yhteisön 

näkökulman sekä kaiken leikkaavana ilmiönä sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden käsitteen. 

Asiakkaan urasuunnittelutaitojen ja toimijuuden 

tukeminen oli teema-alue, joka oli mukana kaikissa kou-

lutusprosesseissa. Itsetuntemuksen vahvistamisen ja 

vahvuuksien sekä unelmien ja taitojen löytämisen tueksi 

koulutuksissa käytettiin erilaisia kortteja (mm. vahvuus- 

ja tunnekortit), mietittiin metaforia ja piirrettiin elämän-

kenttiä. Aktivoivissa menetelmissä ei unohdettu liikkeen 

merkitystä: jo muutaman askeleen ottaminen voi auttaa 

katsomaan oman elämänsä haastetta vähän kauempaa. 

Yksi käytetyistä itsetuntemuksen lisäämiseen liitty-

vistä tehtävistä oli Mark Savickasin uranrakentamisteori-

aan sisältyvä kysymyssarja. Siitä virisikin mielenkiintoisia 

keskusteluja, ja sen avulla moni Ohjaamo-työntekijäkin 

löysi itsestään jotain uutta tai sellaisia elementtejä, 

jotka osaltaan vahvistivat hänen itsetuntemustaan ja 

ymmärrystään omista vahvuuksistaan. 

Jokainen lukijakin voi kysyä itseltään nämä kysymyk-

set ja pohtia vastauksiaan siitä näkökulmasta, mitä ne 

kertovat hänestä, millaisia vahvuuksia häneltä löytyy ja 

millaisissa tehtävissä näitä vahvuuksia voi hyödyntää. 

Kysymykset ovat:

Kuka oli idolisi, kun olit lapsi? Ketä ihailit? 

Millaisia lehtiä luet? Millaisia tv-ohjelmia katsot? 

Mikä on lempikirjasi? Entä suosikkielokuvasi? 

Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi? Mitä harrastat? 

Mikä on mottosi tai lempisanontasi? 

 

Koulutusprosessiin kuului myös erilaisia ennakko- 

ja välitehtäviä, joita työstämällä osallistujat pääsivät 

reflektoimaan	omaa	osaamistaan,	omia	käsityksiään,	

arvojaan ja ehkä myös asenteitaan. Asiakastapauksen 

kuvailu monialaisen uraohjauksen näkökulmasta oli 

tehtävä, jota oli mahdollista laajentaa ja käsitellä use-

ammalla koulutuskerralla aina hieman eri näkökulmasta. 

Kirjoittaessaan omia autenttisia asiakastapauksiaan 

osallistujille selvisi, minkä verran he tekevät monialaista 

yhteistyötä, kenen kanssa he yhdessä työskentelevät ja 

millaisia asioita ja haasteita he työssään käsittelevät.  

Koulutuksissa pyrittiin tekemään paljon pari- ja 

ryhmätöitä. Näin osallistujat pääsivät jakamaan omia 

kokemuksiaan, saivat uusia ajatuksia työnsä toteuttami-

seen ja tärkeimpänä kaikista saivat vertaistukea toinen 

toisiltaan. 

Vaikka Ohjaamoilla onkin pyrkimys monialaiseen yh-

dessä työskentelyyn, se ei aina ole mahdollista eikä tar-

koituksenmukaistakaan. Koulutuspäivien aikana osallis-

tujat kuulivat toistensa ratkaisuista ja menettelytavoista 

ja samalla ehkä saivat tukea omiin toimintatapoihinsa. 

Poikkeuksellisena keväänä 2020 ohjauksen siirtymi-

nen pääasiassa verkkoon toi omat haasteensa Ohjaamo-

jen väelle. Koulutuksissa tätä voitiin jo hieman ennakoi-

da silloin, kun käsittelyssä olivat asiakkaan digitaaliset 

urataidot. Yhdessä totesimme, että ne ovat sellaisia 

taitoja, jotka jokaisen on otettava haltuun – sekä ohjaa-

jan että ohjattavan. Koulutuspäivien aikana harjoitel-

tiinkin erilaisten (ilmaisten) työkalujen käyttöä ja niiden 

sovellettavuutta omaan työhön ja omaan ohjaukseen. 

Useampaan kertaan tuli todettua, että tekstipohjaiset 

sovellukset eivät ole parhaita henkilökohtaisen ohjauk-

sen kanavia, tietosuoja-asiat ovat monen sovelluksen 

kohdalla riittämättömiä ja että puhelin on edelleen 

käyttökelpoinen ohjausväline. 

Kirjoittajat: Seija Koskela, Anne Leppänen
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Yhteisissä kehittämispäivissä hiottiin 
koulutuksia ja suunniteltiin mallinnuksia. 

Kohtaamisissa muistettiin myös lisätä 
tiimin hyvinvointia

Kuvia matkan varrelta

Projektin tiimit kokoontuivat säännöllisesti 
tahoillaan livenä ja verkossa
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Aluksi koulutukset toteutettiin Ohjaamoissa 
– myöhemmin verkossa

Monenmoisissa tapahtumissa oltiin mukana, mm. Ohjaamopäivillä, Ohjaamojen päällikköpäivillä, Kasvatustieteen päivillä.

Mikkeli

Lohja

Savonlinna

Vantaa

Pieksämäki

Junassa on kiva 
matkustaa kimpassa!

Lappeenranta-Imatra
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Kouluttajien ajatusten 
virtaa koulutuksista

Usein urakäsite liitetään työuran lineaariseen kehittymi-

seen ja oman uran rakentamiseen.  Ohjaamojen uraoh-

jauksen keskeisenä tavoitteena on tukea nuoria kohti 

työtä ja työelämää, mutta myös arjen ja psykososiaa-

lisen tuen eri muodot voimavaraistavat nuorta pohti-

maan omaa tulevaisuuttaan kokonaisvaltaisesti.  

URAA!-koulutuksissa keskeisenä tavoitteena on ollut 

monialaisen uraohjauksen prosessin käynnistäminen ja 

rakentaminen Ohjaamoon. Koulutuksissa oli havaitta-

vissa, että moniammatillisesti uraohjausta tehtiin vielä 

aika vähän. Pääasiassa ohjaaja toteutti uraohjausta joko 

yksin tai konsultoiden toista ammattilaista tai asia-

kas siirtyi asiantuntijalta toiselle.  Yhdessä toteutetut 

moniammatilliset asiakasohjaustilanteet olivat vasta 

yleistymässä. Usein uraohjausta teki erityisesti uraoh-

jaukseen palkattu ammattilainen, kuten ammatinvalin-

tapsykogi, uraohjaaja tai TE-asiantuntija. URAA!-koulu-

tuksen hienoja hetkiä olivat, kun osallistujat kertoivat 

oivaltaneensa uraohjauksen olevan kaikkien ohjaamo-

työntekijöiden yhteistä työtä ja osaamista.  

Uraohjauksen pääasiallisena toteuttamismuotona 

oli yksilöohjaus. Joissakin Ohjaamoissa oli uraohjauksen 

teemoihin ja vertaisuuteen perustuvaa pienryhmätoi-

mintaa, kuten CV- ja työnhakupajoja, sekä rekrytointi-

tilaisuuksia. Verkossa tapahtuva ohjaus on yleistynyt 

kevään 2020 aikana koronapandemian myötä. Menetel-

mistä nousi esille lähinnä toimintatapa, jossa ongelmiin 

ja haasteisiin pyritään löytämään ratkaisu yhdessä pu-

humalla. Virikekortit olivat joillain käytössä, muutamat 

kävivät asiakkaiden kanssa kävelemässä. Toiminnallisia 

ja aktivoivia menetelmiä käytettiin poikkeuksetta ryh-

mämuotoisissa toteutuksissa. 

 Koronapandemia pakotti myös Ohjaamot ottamaan 

digiloikkauksen. Kokemukset verkkotyöskentelystä 

olivat moninaisia ja myös hyvin yksilöllisiä. Osa koki, 

että asiat hoituvat korona-aikanakin ihan hyvin. Osa oli 

huolissaan niistä asiakkaista, jotka kaipaavat fyysistä 

tapaamista ja joille etävälineet eivät ole monenlaisista 

eri syistä johtuen hyvä vaihtoehto.  

 Kouluttajina havaintomme oli, että koulutuksen 

myötä monen työntekijän käsitys uraohjauksesta näytti 

laajentuvan ja monialaiseen yhteistyöhön ja sen merkit-

tävyyteen kiinnitettiin huomiota. 

Huomasimme, että työntekijöiden on hyvä avata 

toinen toisilleen sekä omaa ura-ajatteluaan että ohjauk-

sen käyttöteoriaansa. Yhteisen keskustelun ja prosessin 

kautta on mahdollisuus rakentaa yhteistä ymmärrystä 

monialaisuudesta ja monialaisesta uraohjauksesta. 

Kouluttajien yhteinen kokemus oli, että URAA!-

koulutuksissa ei päästy riittävän syvälle uraohjauksen 

tematiikkaan eikä sen kaikkiin eri ilmiöihin, jotka koske-

vat sekä yksilöä (esim. urataidot) että yhteiskunnallisia 

kysymyksiä (esim. sosiaalinen oikeudenmukaisuus). 

Erityisen vähälle jäi paneutuminen siihen, miten tukea 

nuoren urataitojen kehittymistä ja vahvistumista.  

 Elämä jatkuu koronapandemian jälkeen uutena 

normaalina. Työelämän muutos on väistämätöntä ja 

digitaitoja on ollut pakko opetella viimeistään nyt. Tässä 

murroksessa urataidot ja erityisesti digitaaliset uratai-

dot korostuvat entisestään. Ne ovat tulevaisuustaitoja, 

joita jokainen tarvitsee elämänpolullaan. 

Kirjoittajat: Marko Kallionpää, Ulla Nuutinen

Monialaiset uraohjausosaamisen koulutukset
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Jatkossa Ohjaamojen on hyvä 
kiinnittää huomiota ja mahdollistaa 
ohjaamotyöntekijöiden osaamisen 

kehittyminen ja ammatillinen kasvu 
kohti ohjaamolaista identiteettiä ja 

työotetta.

Koulutuksessa painotettiin sen 
tärkeyttä, että muiden toimijoiden 

osaaminen on hyvä tunnistaa ja 
tiedostaa. Tätä aion kehittää omassa 

osaamisessani.

Uraohjauskoulutus saattoi tulla 
joihinkin Ohjaamoihin liian aikaisin, 

koska Ohjaamon toiminnan ja yhteisen 
työn käynnistäminen oli vielä 

alkuvaiheessa.

Aiempi kokemus uraohjauksesta oli 
melko vähäinen, joten koulutus antoi 

paljon uutta tietoa ja uusia näkökulmia 
uraohjaukseen.

Urasuunnitteluun keskittyvä 
koulutus on kyllä hyvä ja 

suosittelisin koulutusta kaikille 
nuorten ohjauksen parissa toimiville, 

jotka käyvät ohjauksellisia 
keskusteluja nuoren opiskeluun tai 

työntekoon tms. tulevaisuuden 
suunnitelmiin liittyen. 

Koulutuksesta saatua palautetta 

Palautekysymykset:

Miten olet hyödyntänyt tai aiot hyödyntää koulutuksen sisältöjä asiakastyössäsi?

Miten koulutus kehitti monialaista uraohjausosaamistasi? 

Mitä ajattelet nyt monialaisesta uraohjauksesta omassa Ohjaamossasi? 
 

URAA-koulutuksen yhtenä tavoitteena on, että osallistujat saavat koulutuksessa sellaista 

osaamista, jolla tuetaan nuoren elinaikaisten urasuunnittelutaitojen kehittymistä. 

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät asiat nuoren urasuunnittelutaitojen tukemisessa? 

Mitä jäit kaipaamaan koulutuksessa? 
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Asteikolla	0	–	10,	minkä	arvosanan	antaisit	tälle	tilanteelle?	

Voitko	kertoa	muutamalla	sanalla,	miksi	annat	tämän	arvosanan?

0             1             2             3             4             5            6             7             8             9            10

0             1             2             3             4             5            6             7             8             9             10

 

Havainnoijan nimi

Asiakkaan itsearviointi
Mikä tilanteessa oli toimivaa ja hyödyllistä?

Mikä asia edistyi?
Mitä teet asian suhteen 
seuraavaksi?

Mitä olisit toivonut toisin tai lisää?

Mitä sovitte jatkosta Ohjaamon kanssa?

Ohjaajan itsearviointi
Mikä tilanteessa oli uraohjausta?

Miten monialaisuus oli 
mukana tilanteessa?

Miten tilanne tuki asiakkaan urasuunnittelu-
taitoja ja niiden kehittymistä?

Mikä oli toimivaa?
Mikä tekisit toisin?

Mitä ajattelet jatkosta?

Havainnoijan muita huomioita

Ohjaamojen uraohjauskäytänteiden ja -palvelujen mallinnus

URAA!-projektin yhtenä tavoitteena oli mallintaa Ohjaamojen uraohjauskäytäntöjä 

ja -palveluja. Aineistona mallinnuksiin käytettiin uraohjausosaamisen koulutuksista 

saatu aineistoa sekä kouluttajien tekemiä havainnointeja Ohjaamokäynneillä. 

Mallinnusta varten laadittiin selkeä mallinnussuunnitelma, joka sisälsi ennalta 

sovitut kysymykset mallinnuksen pohjaksi. Ohjaamojen havainnointikäyntejä varten 

luotiin lomake, jota kouluttajat täyttivät käynneillä. Kerätty aineisto analysoitiin, 

minkä pohjalta syntyi kokoelma artikkeleja.

Mallinnuksessa etsittiin vastauksia mm. seuraaviin kysy-

myksiin:

•	 millaisia	käsityksiä	Ohjaamon	toimijoilla	
 on uraohjauksesta  

•	 millaisia	käsityksiä	Ohjaamon	toimijoilla	
 on monialaisesta uraohjauksesta

•	 miten	eri	ammattinimikkeillä		työskentelevien	 
 Ohjaamon työntekijöiden käsitykset  

 uraohjauksesta eroavat toisistaan

•	 miten	Ohjaamon	toimijat	kuvaavat	
 monialaisen uraohjauksen käytäntöjä 

•	 miten	monialainen	uraohjaus	todentuu	
 Ohjaamoissa

•	 millaisia	monialaisen	uraohjauksen	
 periaatteita Ohjaamojen työntekijöillä on 

 suhteessa asiakkaaseen ja kollegoihin. 

Mallinnustyö jakautui neljään eri vaiheeseen, joista tuo-

tettiin kuusi artikkelia ja yksi blogiteksti. Mallinnustyön 

tulokset suhteutettiin sekä kansallisiin että kansain-

välisiin suosituksiin ja kriteereihin, kuten eurooppalai-

sen korkeakoulutuksen NICE-verkoston ja ohjausalan 

maailmanjärjestö IAEVG:n kompetenssiluokituksiin sekä 

ELGPN:n ohjauksen toimintapolitiikkasuosituksiin. Lisäk-

si suosituksissa on huomioitu kansallinen Ohjaamojen 

monialaisen toimintamallin arviointi- ja vaikuttavuustut-

kimus (MONET).

Rastita 

■ Työskentely ilman asiakkaita  

■ Yksilöohjaus    

■ Parityöskentely asiakastyössä 

■ Toisen työntekijän osaamisen hyödyntäminen: konsultaatio - siirto - saattaen vaihto

■ Tiimi- / solmutyöskentely 

■ Pienryhmäohjaus (< 10) - suurryhmäohjaus (> 10) 

Miten ohjaaja toimii tilanteessa? Miten ohjaajan toiminta vaikuttaa asiakkaaseen? 

Käytetyt ohjausmenetelmät ja esitetyt kysymykset.

•	Itsetuntemus	–	luonteen	vahvuudet	–	taidot	–	osaaminen	–	kyvyt
–	identiteetti	–persoonallisuus
•	Tulevaisuus	–	toivo	–	unelmat	–	kiinnostuksen	kohteet	–	tavoitteet
•	Elämänkenttä	–	terveys	–	talous	–	harrastukset	–	työ	–	koulutus	–	perhe	
–	lähipiiri	–	arvot
•	Päätöksentekotaidot	–	vaihtoehdot,	mahdollisuudet	–	tilaisuuteen	tarttuminen
•	Tiedonhakutaidot	–	verkostotaidot	–	sosiaaliset	taidot	
•	Itsearviointi	–	itsesäätely	–	minäpystyvyys	–	resilienssi	–	motivaatio	-	JOKIN	MUU? 

Miten tavoite tulee esiin ja millä tavoin se vaikuttaa tilanteeseen? 

Monialaisen työn 
sosiaaliset muodot:

Millainen tilanne on 
kyseessä?

Prosessin	kuvaus	(aloitus,	
eri	vaiheet,	lopetus).	

Miten ohjaajan oma tausta 
näkyy tilanteessa?

Ohjaustilanne

Rastita
■ Tiedotus 
■ Neuvonta	
■ Ohjaus
(Huom.	Voi	olla	useampi)
 

Urasuunnittelutaitojen ja 
toimijuuden tukeminen 

Mitä tuettiin? 
Miten tuettiin?

Tavoitteellisuus

Rastita
■ Next	step
■ Life design
■ Molemmat

Ohjaamo                                                                                                                pvm                                           klo (kesto): 

Asiakkaan tulosyy:

Ohjaajan nimike/taustaorganisaatio:

Ohjaamon monialaisen 
uraohjauksen havainnointilomake

Tiedonkeruu ja mallinnustyö  
valtakunnallisten suositusten pohjana
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Tiivistelmät URAA!-projektin  
mallinnusartikkeleista 

URAA!-projektissa tehtiin mittavaa tutkimus- ja selvi-

tystyötä, joiden pohjalta projekti loi ja julkaisi valtakun-

nalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadun-

varmistukseen. Valtakunnallisten suositusten pohjana 

käytettiin mallinnuksia, joita kuvattiin artikkeleissa ja 

blgitekstissä. Artikkelit on julkaistu aiemmin Elinikäisen 

ohjauksen verkkolehdessä, HAMK Unlimited Professio-

nal- ja HAMK Unlimited Journal -lehdissä ja kohtaamo.

info -sivuston blogissa. Tutkimuksista kertovat artikkelit 

on julkaistu ELO-verkkolehdessä ja HamkUnlimited 

-verkkojulkaisussa. Tässä lyhyt katsaus artikkelisarjaan ja 

blogikirjoitukseen: 

Millaisia käsityksiä Ohjaamojen työntekijöillä on 

uraohjauksesta -artikkelista selviää, että ohjaamolais-

ten käsitykset ilmensivät eritasoisia ohjauksen ulot-

tuvuuksia: uraohjauksen tavoitetta, aikaulottuvuutta, 

asiakkaan roolia ja ohjauksen kieltä. Mielenkiintoisena 

havaintona nousee esiin esimerkiksi se, että jostain 

syystä ongelmanratkaisu nähdään vahvasti uraohja-

uksen tavoitteena, ja se, että asiakkaan näkökulmasta 

käsityksissä korostuivat yhtäältä yhdessä tekeminen ja 

toisaalta poluttaminen. Tällöin pelkona on, että asiakas 

jää toimenpiteiden kohteeksi eikä hänen osallisuutensa 

pääse toteutumaan. (Helander, Lilja & Pukkila 2019.)

Millaisia käsityksiä Ohjaamojen työntekijöillä on mo-

nialaisesta uraohjauksesta -artikkelin kirjoittajat löysivät 

neljä erilaista ulottuvuutta: uraohjaus yhteisenä työnä 

ja palveluna, uraohjaus eriytyvänä työnä ja palveluna, 

uraohjaus jäsentymättömänä työnä ja palveluna sekä 

uraohjaus erikoistuneena työnä ja palveluna. Tulokset 

herättelevät miettimään, mitä käsitteellä ”ura” tarkoi-

tetaan ja ymmärretäänkö uraohjauksen kuuluvan vain 

tietyille ammattialoille. (Pukkila, Lilja & Helander 2020.) 

”Miten tehtävänimike näkyy uraohjauksen vaihtele-

vissa käsityksissä Ohjaamoissa” -artikkelissa kuvataan, 

miten Ohjaamo-työntekijän ammatillinen tausta näkyy 

hänen käsityksissään uraohjauksesta. Tarkastelussa 

olivat nuorisotyöntekijöiden ja TE-asiantuntijoiden käsi-

tykset. Päähuomio oli, että näiden kahden asiantuntija-

ryhmän välillä ei ole merkittäviä eroja – käsitykset ovat 

hyvin samankaltaiset, ja molempien ryhmien kohdalla 

korostuivat mahdollisuuksien painottaminen ohjauksen 

kielessä sekä asiakkaan kohtaaminen yhteistyökump-

panina. (Pukkila, Lilja & Helander 2020.) 

Ohjaamotoimijoiden kuvauksia monialaisen uraohja-

uksen käytänteistä – miten ja kenen kanssa? -artikkelissa 

selvitetään,  miten työntekijät kuvaavat monialaista ura-

ohjausta ja kenen kanssa he yhteistyötä tekevät. Loppu-

päätelmänä voidaan todeta, että monialainen uraohjaus 

eri Ohjaamoissa hakee yhä muotoaan eikä vakiintuneita 

käytänteitä monessakaan paikassa vielä ole: solmu- tai 

tiimityöskentelyä tavallisempaa on tehdä uraohjausta 

työparina tai yksin asiakkaan kanssa. (Koskela & Leppä-

nen 2020.) 

Havainnot Ohjaamoissa kertovat: suurta vaihtelua 

uraohjauksen toteutumisessa -artikkeli perustuu URAA!-

projektin kouluttajien havaintoihin asiakastilanteista 

Ohjaamoissa ympäri Suomea. Havainnoista ilmenee, 

että nuorten tarpeet ja Ohjaamon tarjoamat palvelut 

eivät aina kohtaa. Monialaisen uraohjauksen lähtökohta-

na tulee aina olla nuoren tarpeet. Jotta näihin tarpeisiin 

voidaan vastata, ohjaajan tulee tuntea toisten asiantun-

tijoiden osaaminen ja hänellä tulee olla taitoa hyödyn-

tää muiden asiantuntemusta. (Helander, Lilja & Pukkila 

2020.) 

 ”Monialainen uraohjaus Ohjaamoissa – toimintaa 

ohjaavat periaatteet” -blogikirjoituksessa tarkasteltiin, 

millaisia monialaisen uraohjauksen periaatteita toimi-

joilla on suhteessa asiakkaaseen, kollegoihin ja mitä he 

odottavat itseltään. Kirjoituksessa kuvataan lyhyesti 

URAA!-koulutusprosessia ja miten koulutuksissa on 

käsitelty näitä periaatteita. Yksi Ohjaamojen toiminnan 

kehittämistä haittaava haaste on työntekijöiden suuri 

vaihtuvuus. Siksikin toimintaa ohjaavien periaatteiden 

tarkastelu yhdessä on tärkeää. Periaatteita voi myös 

muokata, jos vaikuttaa siltä, etteivät ne kaikki enää ole 

oleellisia ja merkityksellisiä toiminnan kannalta. (Koske-

la, Leppänen 2020.)

Kirjoittajat: Seija Koskela, Auli Sesay
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Monialaisen uraohjauksen suositukset Ohjaamoissa

Tunnista - Toteuta - Kehitä
URAA!-projektin työn yksi tulos oli luoda Ohjaamojen 

uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumallin-

nusten kautta valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen 

uraohjauksen laadunvarmistukseen.

Valtakunnalliset suositukset julkistettiin kansallises-

sa webinaarissa 27.8.2020. Suositukset pohjautuvat pro-

jektissa tehtyyn tiedonkeruuseen ja mallinnustyöhön, 

jota esitellään Valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen 

monialaisen uraohjauksen laadunvarmistukseen -julkai-

sussa	(http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-823-7).	Mal-
linnustyön tulokset on suhteutettu sekä kansallisiin että 

kansainvälisiin suosituksiin ja kriteereihin: muun muassa 

eurooppalaisen korkeakoulutuksen NICEverkoston 

kompetenssisuosituksiin, ELGPN:n ohjauksen toimin-

tapolitiikkasuosituksiin ja ohjausalan maailmanjärjestö 

IAEVG:n kompetenssiluokituksiin. Lisäksi suosituksissa 

on huomioitu kansallinen Ohjaamojen monialaisen toi-

mintamallin arviointi- ja vaikuttavuustutkimus (MONET).

Mallinnustyön perusteella laadittiin kolmivaiheiset 

suositukset Ohjaamojen monialaisen uraohjauksen 

laadun varmistamiseksi. Suositusten johtoajatuksena on 

tunnista-toteuta-kehitä, jonka voi ymmärtää jatkuvasti 

muutoksessa olevana prosessina, jossa vaiheet vuorot-

televat. Olennaista on monialaisuuden tunnistaminen 

uraohjauksessa. Ohjaamon arjessa merkityksellistä on 

suositusten tietoinen toteuttaminen. Lisäksi onnistunut 

monialainen uraohjaus edellyttää toiminnan tarkoituk-

senmukaista kehittämistä, arviointia ja uudistamista.
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TUNNISTA
Monialainen uraohjaus tarkoittaa ohjaajien taitoa toteuttaa 

pidemmän tähtäimen ohjausta, tietoa siitä, mitä muut 

ohjaajat osaavat, kykyä hyödyntää muiden asiantuntemusta 

uraohjauksen näkökulmasta sekä yhteisen ymmärryksen 

rakentamista uraohjauksen tavoitteista, sisällöistä, 

menetelmistä ja työtavoista. Uraohjauksen tehtävä on 

antaa asiakkaalle tilaisuus tutkia, keksiä ja selkiyttää tapoja 

elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin*. Uraohjaus 

on määräaikaista toimintaa, jossa asiakkaan omat 

urasuunnittelutaidot kehittyvät.  
*Spangar, T., Pasanen, H. & Onnismaa, J. (2000). Alkusanat. Teoksessa Ohjaus ammattina ja tieteenalana. Jyväskylä: PS Kustannus.

Uraohjaus on kaikkien asia ja se toteutuu suunnitelmallisesti 

✓	Jäsentymättömästä työstä:  
Käytäntöjä tai toimijoiden rooleja ei ole määritelty yhteisesti. 
Työskentely toteutuu satunnaisesti sen mukaan, mitä 
palveluita kulloinkin on fyysisesti tarjolla.

✓  Rinnakkain työskentelystä:  
Työntekijät toimivat saman asiakkaan kanssa erikseen 
oman osaamisen ja viitekehyksen pohjalta. Asiakas siirtyy 
työntekijältä toiselle. 

Monialainen uraohjaus tulee erottaa

Yhteisenä työnä:
Monialainen uraohjaus on jokaisen 
ydinosaamista riippumatta 
ohjaajan ammatillisesta taustasta. 

Erikoistuneena työnä:
Uraohjauksen erityiskysymyksiä käsittelevät 
ne, joilla on uraohjauksellista erityisosaamista: 
opinto-ohjaaja, avopsykologi sekä uraohjauksen 
erikoistumiskoulutuksen suorittanut ohjaaja.

MONIALAISEN URAOHJAUKSEN SUOSITUKSET OHJAAMOISSA

#TUNNISTATOTEUTAKEHITÄ

Ohjaamossa tulee olla 
uraohjausosaamista 

✓  Aina aukioloaikoina yhteisenä 
osaamisena 

✓   Sovittuina ajankohtina 
erityisosaamisena

✓   Ajanvarauksella erityisosaamisena

Ohjaamossa tulee vastata asiakkaan kaikkiin uraohjaustarpeisiin

✓ Koulutus ja opiskelu   ✓ Työllistyminen   ✓ Hyvinvointi  ✓ Arjen asiat

17



Uraohjauksessa tulee olla tarjolla 

✓	Tiedotusta:  
tietoa vaihtoehdoista

✓	Neuvontaa:  
tietoa keinoista 

✓	Ohjausta:  
tukea päätöksentekoon, itsetuntemukseen 
ja vaihtoehtojen punnintaan 

Uraohjauksen tulee vastata seuraaviin asiakkaan tarpeisiin 

✓	Kohdatuksi tuleminen

✓	Valintojen ja päätöksenteon tukeminen

✓	Vahvuuksien ja mahdollisuuksien kartoittaminen 

✓	Konkreettisen asian ratkaiseminen 

✓	Asiakkaan omien tulevaisuutta koskevien 
päätöksentekotaitojen tukeminen

Monialainen uraohjaus tulee toteuttaa asiakkaan tarpeen 

mukaan, jolloin työskentelyyn osallistuvat sopivaa 

osaamista edustavat työntekijät. Lisäksi tulee hyödyntää 

paikallista ja alueellista verkostoa laajasti.

Kuka, ketkä?
✓	Yksilöohjaus: asiakas ja ohjaaja  

Mieti työskentelyn aikana, miten asiakas voisi hyötyä toisten ohjaajien osaamisesta ja kysy 
tarvittaessa toiselta apua. Joskus asiakas voi hyötyä myös siirrosta toiselle työntekijälle.

✓	Parityöskentely: asiakas ja kaksi ohjaajaa 

✓	Tiimityöskentely: asiakas, hänen verkostonsa ja monialainen tiimi 

✓	Ryhmäohjaus: asiakkaita ja ohjaaja/ohjaajat  
Mieti, voisiko asiakas hyötyä vertaisten kanssa työskentelystä ja mitä palveluita Ohjaamon 
tulee tarjota ryhmämuotoisesti.

 Selvitä, mitä toinen työntekijä osaa	 Kysy ja konsultoi, kun tarvitset toisen osaamista

 Saata asiakas tarvittaessa toiselle työntekijälle	 Varmista, kenellä on vastuu asiakkaan kokonaistilanteesta 

Mitä?
Uraohjauksessa tulee huomioida asiakkaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnitelmat ja tavoitteet

TOTEUTA

Uraohjauksessa tulee tukea asiakkaan omia urasuunnittelutaitoja, toimijuutta ja minäpystyvyyttä, joihin sisältyvät 

✓	Itsetuntemus ✓ Elämäntilanne ✓ Päätöksentekotaidot ✓ Tiedonhaku- ja digitaaliset urataidot ✓ Tulevaisuus

 Ota asiakas tasavertaiseksi yhteistyökumppaniksi, älä toimenpiteiden kohteeksi

	 Anna asiakkaan vaikuttaa oman asiansa edistämiseen ja osallistua päätöksentekoon

 Suosi arkipäiväistä puhetta, älä ammattikieltä	 Puhu mahdollisuuksista, älä ongelmista 

#TUNNISTATOTEUTAKEHITÄ

MONIALAISEN URAOHJAUKSEN SUOSITUKSET OHJAAMOISSA
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Arjen kehittämistyön tulee toteutua 

matalalla kynnyksellä. Kyky nopeisiin 

ja konkreettisiin muutoksiin 

monialaisen uraohjauksen 

prosessissa ja ratkaisuihin pyrkivä 

asenne korostuvat onnistuneessa 

kehittämistyössä.

Kehittävä ote

Arvioiva ote

✓ Yhteinen tavoite uraohjaukselle tulee olla määritelty

✓ Uraohjauksen kehittämiselle ja keskustelulle tulee varata säännöllisesti yhteistä aikaa

✓ Uraohjauksen alueellisten verkostojen, mahdollisuuksien ja asiakkaiden tarpeisiin 
vastaavan tuen tuntemista kehitetään 

✓ Tunnistetaan Ohjaamo-työntekijöiden uraohjausosaamisen kehittämistarpeet ja 
kuinka niihin vastataan

Ohjaamossa tulee arvioida suunnitellusti, säännöllisesti ja systemaattisesti, miten

✓ monialaisen uraohjauksen kehittävä ote toteutuu

✓ asiakkaiden yhdenvertaisuus ja palvelun saavutettavuus uraohjauksessa toteutuu

✓ asiakkaiden osallisuus ja osallistuminen uraohjauspalveluiden kehittämiseen toteutuu

KEHITÄ

Uudistava ote

Ohjaamossa tulee olla valmius

✓ seurata ja ottaa kantaa siihen, miten uraohjaus on yhteydessä yhteiskunnallisiin ilmiöihin 

✓ osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksen ja ohjausalan verkostoihin

✓ tuoda epäkohtia esiin ja vaikuttaa uraohjauksen toteuttamiseen

#TUNNISTATOTEUTAKEHITÄ

MONIALAISEN URAOHJAUKSEN SUOSITUKSET OHJAAMOISSA
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Tutustu Valtakunnalliset suositukset 
Ohjaamojen monialaisen uraohjauksen 

laadunvarmistukseen -julkaisuun! 
 

Löydät sen osoitteesta 
www.hamk.fi/projektit/uraa/

#TUNNISTATOTEUTAKEHITÄ

Valtakunnalliset suositukset 

Ohjaamojen monialaisen 

uraohjauksen 

laadun varmistukseen


