
 

   
 

OPETUSUUNNITELMA 

 

URAOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS, 30op 
 

 

Koulutuksen lähtökohdat 

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suun-

nattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja, jotka on suunniteltu ja toteute-

taan yhteistyössä työelämän kanssa.  

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija  

1. kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määritellyllä työelämän osa-alueella; 

 

2. hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja sen yh-

teydet toimintaympäristöön; 

 

3. pystyy tieteellistä tutkimustietoa tai taiteellisen toiminnan menetelmiä hyödyntäen analy-

soimaan, arvioimaan ja kehittämään erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä; 

 

4. kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana. 

(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004; 

4 a Luku erikoistumiskoulutus; https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141439). 

 

 

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus on monialainen ja se on suunnattu korkeakoulututkinnon suorit-

taneille henkilöille, joilla on kokemusta tai he työskentelevät uraohjaustehtävissä. Koulutuksen mo-

nialaisuus tarkoittaa sitä, että koulutusta ei ole rajattu tietylle tieteen- tai ammattialalle vaan koulu-

tuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten 

ohjausosaamista kunkin aiempi koulutus ja työkokemustausta huomioiden.  

 

Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet 

 

1. jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. 

Hän hallitsee uraohjauksen teoriaperustan ja osaa soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa 

osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitään. (uraohjauksen perusta) 

 

2. suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Hän tun-

nistaa ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaa rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakas-

suhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilan-

teissa. (uraohjauksen asiakastyö)  

 

3. arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjoamien oh-

jauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Hän 

osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja 

sekä osaa suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluja. (uraohjauksen 

kehittävä työote) 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141439


 

   
 

Opintojen rakenne 

Opinnot koostuvat alla kuvatusta kolmesta opintojaksosta ja opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen 

huomioidaan opintojaksojen henkilökohtaisissa painotuksissa. Opiskelija laatii yhdessä ohjaajansa 

kanssa henkilökohtaisen 30 opintopisteen (= 810 h opiskelua) kehittymissuunnitelman painottaen si-

sältöjä, joissa tunnistaa oman uraohjausosaamisen kehittämistarpeita eniten. Esimerkiksi, jos opiske-

lija hallitsee jo hyvin opintojakson Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa sisällön, voi hän painottaa 

opiskelussaan enemmän opintojaksoa Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä. 

Opintojakso Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset on ainoa täysin vapaaehtoinen opinto-

jakso. 

 

Uraohjauksen perusta, 5 op  

 UREE1010: Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä, 2-3 op 

 UREE1020 Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa, 2-3 op 

 

Uraohjauksen asiakastyö, 15 op  

 UREE1030: Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus, 3-5 op 

 UREE1040: Uraohjausprosessi ja -työmenetelmät, 3-5 op 

 UREE1050: Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot, 3-5 op  

 UREE1060: Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset, 0-3 op 

 

Uraohjauksen kehittävä työote, 10 op 

 UREE1070: Uraohjauksen käyttöteoria, 3 op  

 UREE1080: Uraohjauspalvelujen kehittäminen, 7 op 

 

Kuten alla olevassa kuviossa on esitetty Uraohjauksen perusta ja Uraohjauksen asiakastyö muodos-

tavat erikoistumiskoulutuksen laajat sisältöalueet, joiden kautta Uraohjauksen kehittävä työote ra-

kentuu koko koulutuksen ajan. 

 

 
  



 

   
 

Opintojen sisältö 

   

 

URAOHJAUKSEN PERUSTA, 5 op  

 

 

UREE1010: Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä, 2-3 op  

 

Tavoitteet: Opiskelija  

 hahmottaa pluralistisen ja jälkimodernin ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijas-

tumia työelämän muutoksiin 

 jäsentää elämänfilosofian ja erilaisten hyvän elämän käsitysten suhdetta uran muotou-

tumiseen ja uraohjauksen tavoitteisiin 

 oppii tarkastelemaan vallitsevan autenttisuuden ihanteen synnyttämiä mahdollisuuk-

sia ja jännitteitä uraohjauksessa 

 

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään vallitsevan ajan filosofisiin uskomuksiin ja arvolähtö-

kohtiin ja näiden merkitykseen uraohjauksessa. Pluralistisen ja jälkimodernin yhteiskunnan 

luonnetta valotetaan siirtymänä yhtenäiskulttuurista moniarvoisuuteen, yksilöllisyyden nou-

suna ja haasteina sekä erilaisten maailmankatsomusten ja arvopäämäärien rakenteina ja sisäl-

töinä. Opintojakson aikana etsitään näkökulmia kysymykseen siitä, millainen ympäristö val-

litseva aika on ihmisen kokonaisidentiteetin ja elämäntavoitteiden kehyksenä ja millainen 

suhde kulttuurin kantamilla erilaisilla arvopäämäärillä ja ihanteilla on urakysymysten hah-

mottamisessa. Opiskelija luo perustaa oman ohjausfilosofiansa tiedostamiselle ja rakentami-

selle. 

 

Toteutus- ja suoritustavat: Luennot ja/tai vertaisoppiminen erilaisin menetelmin lähi- ja etä-

jaksoilla. Kirjallisuuteen pohjautuvat yksilö- ja/tai pienryhmätehtävät sekä henkilökohtainen 

reflektointi. Oppimistehtävien laajuus, sisältö ja henkilökohtaiset tavoitteet muotoillaan yh-

dessä ohjaajan kanssa. 

 

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen yhteistyöskentelyyn. Kirjallisen reflektoinnin/oppimis-

tehtävien arviointi: Hyväksytty – Hylätty.  

 

Kirjallisuus: Alla esimerkkejä kirjallisuudesta, jota muokataan ja täydennetään ajankohtai-

suuden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaisesti. 

 

 Guignon, C. 2004. On being authentic. London: Routledge. 

 Kunnas, T. 2002. Mitä jäljellä moraalista. Helsinki: Kirjapaja. 

 MacIntyre, A. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Helsinki: Gaudea-

mus. 

 Pyöriä, P. 2017. Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus. 

 Siltala, J. 2007. Työelämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset hyvinvointivaltion 

ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Helsinki: Otava. 

 Tiberius, V. 2008. The reflective life: living wisely with our limits. Oxford: Oxford Uni-

versity Press. 

  



 

   
 

UREE1020: Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa, 2-3 op 

 

Tavoitteet: Opiskelija  

 tuntee keskeiset ura- ja ohjausteoriat 

 osaa analysoida ja arvioida ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa 

 osaa tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtö-

kohdista 
 hahmottaa yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämän-

kentillä 
 

Sisältö: Opintojaksolla tutkitaan uran ja uraohjauksen käsitettä. Tutustutaan keskeisiin ura- 

ja ohjausteorioihin sekä uraohjauksen kysymyksiin elämänkulussa. Analysoidaan ja arvioi-

daan ura- ja ohjausteorioita niiden historiallisessa kontekstissaan. Opintojaksolla pohditaan 

eri teorioiden ihmis- ja tietokäsitystä sekä sitä, millaisia ohjauskäytänteitä ne tuottavat. Li-

säksi perehdytään elinikäisen ja elämänlaajuisen ohjauksen kysymyksiin yksilöiden ja yhtei-

söjen keskeisten elämäntavoitteiden ja ohjaustarpeiden näkökulmista. Opiskelija luo perustaa 

oman uraohjauksen käyttöteoriansa tiedostamiselle ja rakentamiselle. 

 

Toteutus- ja suoritustavat: Luennot ja/tai vertaisoppiminen erilaisin menetelmin lähi- ja etä-

jaksoilla. Kirjallisuuteen pohjautuvat yksilö- ja/tai pienryhmätehtävät sekä teorioiden henki-

lökohtainen reflektio. Oppimistehtävien laajuus, sisältö ja henkilökohtaiset tavoitteet muo-

toillaan yhdessä ohjaajan kanssa. 

 

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen yhteistyöskentelyyn. Kirjallisen reflektoinnin/oppimis-

tehtävien arviointi: Hyväksytty – Hylätty.  

 

Kirjallisuus: Alla esimerkkejä kirjallisuudesta, jota muokataan ja täydennetään ajankohtai-

suuden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaisesti. 

 

 Brown, S. D. & Lent, R. W. 2013. Career development and counseling: putting theory 

and research to work. New Jersey: Wiley. 

 De Vos, A. & Van der Heijden, B. 2015. Handbook of research on sustainable careers. 

Cheltenham: Edward Elgar. 
 Inkson, K., Dries N. & Arnold, J. (eds.) 2015. Understanding careers. London: Sage. 
 McMahon, M. & Patton W. (eds.) 2006. Career counselling. Constructivist approaches. 

London: Routledge. 

 Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. 2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Jy-

väskylä: PS-kustannus. 

 Kauppila, P. A., Silvonen, J. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) 2015. Toimijuus, ohjaus 

ja elämänkulku. University of Eastern Finland: Reports and Studies in Education, Human-

ities, and Theology.  
 
 
  



 

   
 

URAOHJAUKSEN ASIAKASTYÖ, 15 op  

 

 

UREE1030: Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus, 3-5 op 

 
Tavoitteet: Opiskelija  

 osaa edistää dialogisten ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa 

 tunnistaa asiakkaiden yksilölliset ja yhteisölliset ohjaustarpeet 

 kykenee arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön 

ja rakenteen näkökulmista 
 tunnistaa ja ottaa huomioon ohjaustyön eettisen ulottuvuuden  

 

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan dialogisen ohjaussuhteen rakentumista erilaisissa oh-

jaustilanteissa. Tutkitaan, miten ohjaustilanteissa huomioidaan asiakkaiden moninaisuutta ja 

yksilöllisiä ohjaustarpeita sekä pohditaan arvojen ja eettisen ulottuvuuden merkitystä ohjaus-

suhteessa. Lisäksi tarkastellaan, miten yksilön identiteettiä ja toimijuutta voidaan tukea dia-

logisen uraohjauksen avulla. Opiskelija vahvistaa dialogista toimintaansa ohjaajana ja kehit-

tää ohjausvuorovaikutustaitojaan. 

 

Toteutus- ja suoritustavat: Luennot ja/tai vertaisoppiminen erilaisin menetelmin lähi- ja etä-

jaksoilla. Dialogiharjoitukset, draamatyöskentely ja aitojen ohjaustilanteiden reflektio. Kirjal-

lisuuteen pohjautuvat yksilö- ja pienryhmätehtävät. Oppimistehtävien laajuus, sisältö ja hen-

kilökohtaiset tavoitteet muotoillaan yhdessä ohjaajan kanssa. 

 

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen yhteistyöskentelyyn. Kirjallisen reflektoinnin/oppimis-

tehtävien arviointi: Hyväksytty – Hylätty.  

 

Kirjallisuus: Alla esimerkkejä kirjallisuudesta, jota muokataan ja täydennetään ajankohtai-

suuden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaisesti. 

 
 Buber, M. 1993. Minä ja Sinä. Helsinki: WSOY. 
 McLeod, J. & McLeod, J. 2011. Counselling skills: a practical guide for counsel-

lors and helping professionals. Maidenhead: Open University Press. 
 Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjauskeskustelu. Helsinki: Tammi. 
 Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: 

Gaudeamus. 
 

 

UREE1040: Uraohjausprosessi ja –työmenetelmät, 3-5 op 
 

Tavoitteet: Opiskelija  

 tunnistaa ohjaustyön eettiset lähtökohdat osana uraohjausprosessia 
 osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ja asiakaslähtöisiä uraohjausprosesseja 
 osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää ja soveltaa erilaisia uraohjausmenetelmiä moni-

kanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä asiakasprosesseissa  
 osaa analysoida ja arvioida uraohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytän-

teitään sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta 

 osaa suunnitelmallisesti kehittää uraohjausprosesseihin ja –menetelmiin liittyvää asi-

antuntijuuttaan 



 

   
 

 

Sisältö: Opintojaksolla tutkitaan ja arvioidaan uraohjausprosessien rakentumista. Tutustutaan 

erilaisiin uraohjausmenetelmiin ja arvioidaan niiden toimivuutta yksilöllisissä ja yhteisölli-

sissä asiakasprosesseissa. Perehdytään henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmänohjauksen to-

teuttamisen menetelmiin erilaisissa ohjausympäristöissä monikanavaisia välineitä hyödyn-

täen. Osana käyttöteoriansa tiedostamista ja rakentamista opiskelija analysoi erilaisia uraoh-

jausprosesseja sekä tutkii omia ammattikäytänteitään ja arvioi niiden laatua ja vaikuttavuutta 

eettiset lähtökohdat huomioiden. 

 

Toteutus- ja suoritustavat: Luennot ja/tai vertaisoppiminen erilaisin menetelmin lähi- ja etä-

jaksoilla. Kirjallisuutta ja muuta uraohjausmateriaalia hyödyntävä oman työn uraohjauspro-

sessien ja –menetelmien reflektoiva analyysi. Oppimistehtävien laajuus, sisältö ja henkilö-

kohtaiset tavoitteet muotoillaan yhdessä ohjaajan kanssa. 

 

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen yhteistyöskentelyyn. Kirjallisen reflektoinnin/oppimis-

tehtävien arviointi: Hyväksytty – Hylätty.  

 

Kirjallisuus: Alla esimerkkejä kirjallisuudesta, jota muokataan ja täydennetään ajankohtai-

suuden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaisesti. 

 

 Amundson, N. 2005. Aktiivinen ohjaus. Opas uraohjauksen ammattilaisille. Hel-

sinki: Psykologien kustannus. 
 Amundson, N., Harris-Bowlsbey, J., Niles, S. 2008. Essential elements of career 

counseling: processes and techniques. Boston, MA.: Pearson. 
 Kettunen, J. 2017. Career practitioners' conceptions of social media and compe-

tency for social media in career services. University of Jyväskylä: Finnish Institute 

for Educational Research.  

 Niles, S. G. & Harris-Bowlsbey, J. 2016. Career development interventions. Bos-

ton, MA.: Pearson. 
 Peavy, R. V. 2001. Elämäni työkirja. Ohjaajien opaskirja konstruktivististen peri-

aatteiden soveltamiseen koulutuksessa ja ohjaustyössä. Helsinki: Psykologien 

kustannus. 
 Savickas, M. 2011. Career counseling. Alexandria, VA.: American Psychological 

Association. 
 

 

UREE1050: Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot, 3-5 op 

 

Tavoitteet: Opiskelija  

 tuntee monialaisen yhteistyön keskeiset käsitteet ja ilmiöt 

 osaa toimia monialaisissa uraohjauksen verkostoissa ja tietää verkostotyön periaatteet 

 tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja sen rajat sekä osaa hyödyntää monialaista ver-

kostoa asiakastyössään 

 

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan monialaisuuden ja moniammatillisuuden käsitteisiin sekä 

tarkastellaan monialaista yhteistyötä edistäviä tekijöitä uraohjauksessa. Lisäksi perehdytään 

uraohjauksen yhteistyöverkostoihin, niissä toimimiseen ja niiden kehittäminen. Opiskelija 

reflektoi omia verkostoitumistaitojaan sekä luo tai syventää yhteistyöverkostojaan. 



 

   
 

  

Toteutus- ja suoritustavat: Luennot ja/tai vertaisoppiminen erilaisin menetelmin lähi- ja etä-

jaksoilla. Oman verkostotyöskentelyn suunnitelma, verkostossa työskentely (verkostoharjoit-

telu) ja työskentelypäiväkirjan pitäminen. Oppimistehtävien laajuus, sisältö ja henkilökohtai-

set tavoitteet muotoillaan yhdessä ohjaajan kanssa. 

 

Arviointi: Verkostossa työskentely (verkostoharjoittelu) ja kirjallinen työskentelypäiväkirja. 

Hyväksytty – Hylätty. 

 

Kirjallisuus: Alla esimerkkejä kirjallisuudesta, jota muokataan ja täydennetään ajankohtai-

suuden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaisesti. 

 

 Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtami-

sesta ohjausverkostossa: Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto: 

Koulutuksen tutkimuslaitos: Tutkimuksia 25.  

 Torvinen, H. & Leppänen, A. 2014. Verkostoitujan apu –virikekirja. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu. 

 

 

UREE1060: Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset, 0-3 op 
 

Tavoitteet:  

 Opiskelija syventää uraohjauksen teoreettista ja/tai käytännön osaamistaan itselleen 

tärkeäksi tunnistamassaan uraohjauksen ajankohtaisessa teemassa tai erityiskysymyk-

sessä. 
 Opintojakso tuo koulutukseen kokonaan uuden sisältöalueen tai tarjoaa mahdollisuu-

den kehittää omaa tietopohjaa ja ohjaustaitoa koulutukseen jo sisältyvässä sisältöalu-

eessa vielä laajemmin.  
 

Sisältö, toteutus- ja suoritustavat: Opintojakso on vapaaehtoinen ja siihen tarjolla olevat 

sisällöt toteutus- ja suoritustapoineen vaihtelevat kulloistenkin koulutuksen vastuuohjaajien 

ja heidän yhteistyöverkostojensa osaamisen mukaan.  

 

Opintojakson sisältönä ja suoritustapana voi olla myös erilaiset uraohjauksen asiasisältöihin 

ja ohjausosaamiseen liitettävissä olevat koulutukset, asiantuntijapäivät, webinaarit, tutkimus- 

tai koulutusseminaarit sekä -konferenssit, joita eri kansalliset ja kansainväliset toimijat järjes-

tävät.  

 

Mikäli opintojaksoon ei muutoin sisälly perehtymistä aiheen kirjallisuuteen ja opitun reflek-

tointia suhteessa omaan osaamiseen, muotoillaan tällaisen oppimistehtävän laajuus, sisältö ja 

henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä ohjaajan kanssa. 

 

Arviointi: Oppimistehtävän arviointi: Hyväksytty – Hylätty. 

 

Kirjallisuus: Kirjallisuus määrittyy kulloinkin tarjolla olevien opintojakso-, kurssi- tai mui-

den uraohjausosaamista laajentavien tapahtumien sisältöjen mukaan ja ne ilmoitetaan/sovi-

taan erikseen. 

 

  



 

   
 

URAOHJAUKSEN KEHITTÄVÄ TYÖOTE, 10 op 

 
Uraohjauksen kehittävä työote muodostuu kahdesta opintojaksosta (ks. alla), joiden kautta kehittävä 

työote kulkee läpäisevänä teemana ja oppimisen periaatteena koko opintojen ajan.  Ensimmäinen 

opintojakso Uraohjauksen käyttöteoria sisältää oman uraohjausosaamisen tietoisen jäsentämisen ja 

rakentumisen koko koulutuksen aikaisena täydentyvänä prosessina. Käyttöteorian osaksi voi sisällyt-

tää myös henkilökohtaisen urasuunnitelman. Toinen opintojakso Uraohjauspalvelujen kehittäminen 

suuntautuu uraohjauksen toimintaympäristöissä tapahtuvaan kehittämistehtävään, joka prosessina 

(suunnittelu, toteutus, arviointi) myös etenee koko koulutuksen ajan.  

 

UREE1070: Uraohjauksen käyttöteoria, 3 op 

Tavoitteet: Opiskelija   

 tunnistaa ammatillisen osaamisensa kannalta keskeisiä kehittymiskohteita 

 reflektoi omaa kehittymistään uraohjaajana 

 muodostaa oman uraohjauksen käyttöteoriansa ja reflektoi sitä   

 kehittää osaamistaan suunnitelmallisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukai-

sesti 

Sisältö: Opintojaksossa on keskiössä oman uraohjausasiantuntijuuden kehittymisen reflek-

tointi teorian ja käytännön toiminnan vuorovaikutuksessa sekä oman käyttöteorian muodos-

taminen koulutuksen aikana luodun perustan pohjalta.  

Toteutus- ja suoritustavat: Opiskelija laatii oman alustavan uraohjauksen kehittymissuun-

nitelmansa ennen opintojen aloitusta ja täydentää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana. 

Ennen opintojen alkua tehtävässä itsearvioinnissa opiskelija reflektoi omaa aiempaa uraoh-

jauksen osaamistaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin sekä opintojen sisältöön. 

Opiskelija pohtii, mitä uraohjauksen osaamista hän erityisesti haluaa kehittää suhteessa am-

matillisiin tavoitteisiinsa sekä suunnittelee opintojensa aikataulutusta. Kehittymissuunnitelma 

on elävä dokumentti, joka päivittyy opintojen kuluessa. Lisäksi olennainen osa kehittymis-

suunnitelmaa on oman uraohjauksen käyttöteorian muodostaminen. Opiskelija rakentaa käyt-

töteoriansa opintojen aikaisen reflektoinnin pohjalta. Perustana käyttöteorian rakentamiselle 

toimivat myös koulutuksen kaikki opintojaksot tehtävineen.  

Arviointi: Kehittymissuunnitelman arviointi: Hyväksytty – Hylätty. 

Kirjallisuus: Alla esimerkkejä kirjallisuudesta, jota muokataan ja täydennetään ajankohtai-

suuden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien mukaisesti. 

 

 Helander, J. 2016. Ura- ja opinto-ohjauksen tutkimusperustaisuus. HAMK Unlimited: 

Journal.  
 Kolb, D.A. 1984. Experiential learning: experience as the source of learning and de-

velopment. Englewood Cliffs: Prentice Hall.  
 Mezirow, J. 1991. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: 

Jossey-Bass.  
 Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian kehittelyä. Helsinki: Pal-

menia-kustannus. 



 

   
 

 Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner. How professionals think in action. New 

York: Basic Books.  

 

 

UREE1080: Uraohjauspalvelujen kehittäminen, 7 op 

Tavoitteet: Opiskelija   

 oppii tunnistamaan uraohjauspalvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämistarpeita  

 osaa laatia ja toteuttaa kehittämistehtävän, jonka avulla voidaan edistää uraohjauspal-

veluja 

 hankkii valmiuksia suunnitella, markkinoida ja organisoida uraohjauspalveluita  

 

Sisältö: Opiskelija suunnittelee uraohjauspalveluita edistävän kehittämistehtävän, joka kyt-

keytyy johonkin hänelle keskeiseen toimintaympäristöön.  

Toteutus- ja suoritustavat: Opiskelija alkaa suunnittelemaan kehittämistehtävää opintojen 

alussa ja edistää sitä prosessinomaisesti koulutuksen aikana saaden siihen ohjausta niin oh-

jaajalta kuin vertaisryhmältä. Kehittämistehtävän suunnittelussa hyödynnetään uraohjauksen 

keskeisiä teorioita, tutkimustuloksia sekä mahdollisia hankeraportteja ko. teemasta. Tehtävä 

voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai yhteistyönä. Kehittämistehtävästä tuotetaan kirjallinen ra-

portti tai artikkeli ja se esitellään opiskeluryhmälle ja/tai koulutuksen keskeisille asiantuntija- 

ja –työelämäsidosryhmien edustajille. 

Arviointi: Kehittämistehtävän arviointi: Hyväksytty – Hylätty. 

Kirjallisuus: Yksilöllisesti valittava, kehittämistehtävää palveleva kirjallisuus. 

 

Opintojen aikana opiskelija kokoaa kaikki tuottamansa kirjalliset reflektiot ja oppimistehtävät ml. 

yllä kuvatun kehittymissuunnitelman ja kehittämistehtävän raportin kehittymiskansioksi, josta opis-

kelijan kehittyminen itselle asettamissaan tavoitteissa on nähtävissä. Kehittymiskansion loppuun hän 

kirjoittaa reflektion uraohjausosaamisensa syventymisestä koulutuksen aikana sekä suunnitelman 

osaamisensa ylläpitämisestä ja kehittämisestä jatkossa. 


