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10 MINUUTISSA…

1. Mikä olennaista työelämärelevanssissa - tai 

työllistyvyydessä?

2. Urataidot ja asiantuntijaksi kasvu – mitä 

tarkoittaa ja edellyttää?

3. Opiskelijan työelämäorientaation 

pedagogisesta toimintahorisontista – missä 

kohtaa ja millä keinoin yliopisto voi siihen 

vaikuttaa?

4. Urapalveluiden tuki ohjelmille: tämänhetkinen 

konsepti
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Tuominen Visa (2013): Maistereiden työllisyys, THE USEM 

account of employability; Mantz Yorke & Peter T. Knight: Embedding employability into the curriculum. The Higher Education Academy, April 2006; OIVALLUS-hanke (2011): Loppuraportti.

TYÖLLISTYVYYS 
(VRT.  TYÖELÄMÄRELEVANSSI)

Yhdistelmä kykyjä, tietoa ja taitoja, joiden avulla 

voimme löytää töitä, pysyä työssä ja kehittää omaa 

uraamme*

Työllistyvyys

Taidot 

Alakohtaiset erityistaidot & 

yleiset taidot 

Ymmärrys

Riittävä alakohtainen 

tieto, ymmärrys & kyky 

soveltaa 

Metakognitiot

Kyky reflektoida ja 

säädellä omaa 

oppimista ja 

toimintaa

Pystyvyys-

uskomukset

Tietoisuus ja 

ymmärrys itsestä 

ja omista kyvyistä

Tutkinto

Opintojen ala, 

opiskeluaika, 

generalisti- vai 

professiotutkinto?

Henkilökohtaiset 

ominaisuudet 

Persoona, oma toiminta, 

verkostot & kokemus 

ennen yliopistoa ja 

opintojen ulkopuolella

Ulkoiset tekijät

Työmarkkinat, 

alueelliset tekijät, 

käytettävissä oleva 

tuki, sattuma

T-mallin 

asiantuntijuus
Belonging

Participating

Co-creating

* Osaaminen lineaarisena vs. 

dynaamisena kompetenssina

(Mäkinen & Annala 2010)



OLENNAISTA

- Elinikäisyys ja dynaaminen näkökulma osaamiseen ja 

työllistyvyyteen

- Vaikutukset opiskelijoiden (asiantuntija)identiteettiin 

ovat pitkäaikaisia – tiedot ja taidot vaativat jatkuvaa 

päivittämistä ja uudistamista

- Miten me tuemme paitsi opiskelijoiden alakohtaista 

ymmärrystä, asiantuntemusta, tietoa ja taitoja myös 

metakognitiivisia taitoja ja pystyvyysuskomuksia? 



URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI 
KASVU 

- Miten tuetaan opiskelijoiden itsetuntemusta ja 

kykyä tunnistaa oma osaaminen ja vahvuudet?

- Miten tuetaan asiantuntijaidentiteetin kasvua?

- Miten tuetaan opiskelijoiden ymmärrystä omista 

vaihtoehdoistaan?

- Miten tuetaan opiskelijoiden tulevaisuuden 

suunnittelua ja päätöksentekoa?

- Miten tuetaan siirtymävaiheissa?

TYÖNHAKU-

/SIIRTYMÄTAIDOT

SUUNNITTELU JA 

PÄÄTÖKSENTEKO

ITSETUNTEMUS
VAIHTOEHTOJEN 

TUNTEMUS

HY:n urapalveluiden pyramidimalli muokattu soveltaen Sampson J. & al. (2004) mallin sekä Anthony 

Wattsin mallin pohjalta.



PEDAGOGINEN 
TOIMINTAHORISONTTI

(Penttinen, Skaniakos, Lairio & Ukkonen 2011)

IDENTITEETIN 

RAKENTAMINEN

TYÖ-

MARKKINOIDEN 

MAHDOLLISUUS-

RAKENTEET

KOULUTUS: 

KVALIFIKAATIOT

KOMPETENSSIT

(Ura)ohjaus

HOPS

Opettajatuutorointi

Vertaistuki 

Opiskelijatuutorointi

Mentorointi

Opiskelijakunta

Opiskeluajan

työssäkäynti

Vapaa-ajan 

harrastukset

Opetus & 

Pedagogiikka

Opetussuunnitelma (Työ)harjoittelu

Vaihto-opiskelu

Projektit
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… Millä me voimme yliopistolla näihin asioihin vaikuttaa

- Yliopiston tulee käyttää laajasti eri välineitä opiskelijan työllistyvyyden tukemiseen 

kokonaisvaltaisesti 

- OPS ja pedagogiset keinot tärkein väline  kaikki se, mikä tukee opiskelijan itseohjautuvuutta, 

osallisuutta, kokemuksellisuutta, reflektiota ja aktiivista tiedon rakentamista

- Opiskelijalle tulee tarjota kehittymisen välineitä esim. metakognitiivisten taitojen kehittämiseen 

osana opetusta

- HOPSin kytkentä työelämäorientaatioon ja urasuunnitteluun/ tulevaisuussuuntautuneisuuteen     

 Ohjauksen tärkeys asiantuntijaidentiteetin muodostumiselle

- Interventioiden kuten harjoittelun, vaihdon tai urasuunnittelukurssin merkitys esim. 

verkostoitumisessa ja urasuunnittelun tukemisessa.

ELI NE KEINOT…



- Kaikissa vaiheissa: kandi- maisteri- ja tohtoriopiskelijat

- Konsultointia työelämäorientaation ja urasuunnittelun linkittämisessä opintoihin sekä 

työelämäopintojen toteutukseen

- Konsultointia uraohjauksen linkittämisestä HOPS:iin

- Urakurssien suunnittelu ja toteutus, projektikurssit ja ryhmämentorointi: yhteistyössä 

koulutusohjelmien kanssa

- Harjoittelun koordinointi yliopiston tasolla 

- Opiskelijoille tarjottavat palvelut: uraohjaus 

- Uraseurantatiedon keruu ja hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa sekä ohjauksessa.

URAPALVELUIDEN TUKI 
KOULUTUSOHJELMILLE



TUTKINTO LINJAUS TUTKINTOJEN 

TUOTTAMASTA OSAAMISESTA
(Rehtorin päätös 18.2.2016)

TOTEUTUSTAPA KOULUTUS-

OHJELMASSA (esim.)
TUKI 

URAPALVELUISTA

Kandi-

Maisteri-

Tohtori-

Työelämäjakso 5 op.

Asiantuntijatehtäviin valmentavat 

taidot 5 op.

Tutkintoihin sisältyvä 

työelämäorientaatio ja urasuunnittelu

Työelämäjakso 5 op. (optio)

Yleisten valmiuksien osuus, joka 

vahvistaa tutkija- ja asiantuntija-

identiteettiä ja työllistyvyyttä 10 op.

Tutkintoihin sisältyvä 

työelämäorientaatio ja urasuunnittelu

Tutkintoihin sisältyvä urasuunnittelu

Harjoittelujakso (1-3 kk)  tai 

projektikurssi

Urakurssi (2-3 op.;1/ohjelma) + 

ryhmämentorointi ja/tai integraatio 

muuhun opetukseen ja/tai esim. 

(yrittäjyyskurssi) ( 2-3 op./ yht.5)

Esim. HOPS, orientaatiojaksot 

ja/tai urakurssi

Harjoittelujakso (1-3 kk), 

kampuskohtaiset urakurssit (max

6 kpl), ryhmämentorointi ja/tai 

integraatio muuhun opetukseen,  

projektikurssit, työnhakuinfot

HOPS, orientaatiojaksot

Ohjaus (?), mitä muuta?

Harjoittelu:

- välitysalusta 

- yhtenäiset 

linjaukset ja 

suositukset 

- yhteiset prosessit

- sopimusten 

hallintajärjestelmä 

2017-18 

Urakurssit, 

projektikurssit ja 

ryhmämentorointi: 

suunnittelutuki, 

yhteistyötaho oltava 

koulutusohjelmasta

Yrittäjyyskurssit: ?

? Tohtoriopiskelijoiden urakurssit, 

mitä muuta? Tutkijakoulukohtaiset
HOPS-käsikirja, 

mahd. tuki/ koulutus 

HOPS-ohjaajille (?)



KIITOS

urapalvelut@helsinki.fi

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/tyoelamaan/urapalvelut

Flamma: Hakemisto ja palvelut / Opiskelijalle / 

Työelämään

Flamma: Hakemisto ja palvelut / Opetusasiat / 

Suunnittelun avuksi / Työelämäorientaatio: opinnot ja 

harjoittelu

mailto:urapalvelut@helsinki.fi
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/tyoelamaan/urapalvelut

