
NOPSA Nopea ammatillinen väylä työelämään 

Uraohjausosaajan osaamismerkin osa-alueet ja arviointikriteerit: 

Ohjaus opintojen alussa 

• Miten hyödynnät tutkinnon perusteiden ja osaamisalojen tuntemusta uraohjauksen 
osana? 

• Millä tavoin kartoitat opiskelijan lähtötilanteen ja aiemmin hankitun osaamisen? 
• Miten tarkennat yhdessä opiskelijan kanssa hänen tavoitteitaan työllistymisen ja/tai 

jatko-opintojen suuntaan? 

Ohjaus työelämään siirtymiseksi ja työuralla etenemiseksi  

• Miten hyödynnät verkostoasi ohjauksessa (opiskelijan työelämävalmiuksien ja 
työnhakuvalmiuksien vahvistaminen, työelämän ja työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen vaihtoehtojen tuntemus työllistymisen ja jatko-opintojen näkökulmasta)? 

• Miten ohjaat opiskelijaa kohti yrittäjyyttä? 

Ohjaus jatko-opintoihin 

• Kuvaa edustamasi koulutusalan koulutustarjonnan (tutkinnot), opintotarjonnan 
(osaamisalat), “sujuvien jatko-opintoihin siirtymien”, jatko-opintomahdollisuuksien ja 
työelämän tuntemustasi sekä 

• miten otat huomioon yllämainitut asiat jatko-opintoihin ohjauksessa. 

Opiskelijan urataitojen vahvistaminen 

• Miten vahvistat opiskelijan urataitoja (mm. itsetuntemus ja minäpystyvyys, ammatti-
identiteetti, osallisuus, aktiivisuus, suunnittelu-, ennakointi- ja päätöksentekotaidot)? 

• Miten rohkaiset opiskelijaa tekemään ennakkoluulottomia valintoja ja päätöksiä? 
• Miten ohjaat opiskelijaa kehittämään verkostojaan ja digitaalisia urataitoja? 

Seuraavalla sivulla on esitelty tarkemmat Uraohjausosaajan osaamismerkin arviointikriteerit.  
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Ohjaus opintojen alussa 

 

Ohjaus työelämään siirtymiseksi ja 
työuralla etenemiseksi  
 

Ohjaus jatko-opintoihin 

 

Opiskelijan urataitojen vahvistaminen 

 

- tutkinnon perusteiden ja osaamisalojen 
tuntemus 

- lähtötilanteen kartoitus 
(opiskeluvalmiuksien selvittäminen) 

- aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen osana 
tavoitteiden täsmentämistä 

- tavoitteiden tarkentaminen kohti 
tulevaisuutta työllistymisen ja/tai jatko-
opintojen näkökulmasta 

 

- työelämä- 
valmiuksien vahvistaminen 

- työnhaku- 
valmiuksien vahvistaminen 

- yrittäjyys urasuunnittelussa 
 
- työelämän tuntemus:  

työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
vaihtoehdot ja työmahdollisuudet 
koulutusalalla laaja-alaisesti 
työllistymisen ja jatko-opintojen 
näkökulmasta (mihin opiskelija voi 
sijoittua toisen asteen tai korkea-asteen 
koulutusten jälkeen) 

- koulutustarjontaan tutustuminen (tietää, 
kuka voi auttaa opiskelijaa näissä 
kysymyksissä - oppilaitoksen 
“ohjaussuunnitelma”) 

- opintotarjontaan tutustuminen (tietää, 
kuka voi auttaa opiskelijaa näissä 
kysymyksissä - oppilaitoksen 
“ohjaussuunnitelma”) 

- työelämän ja koulutusmahdollisuuksien 
tuntemus toisen asteen opintojen jälkeen 
edustamansa koulutusalan näkökulmasta 
 
-  jatko-opintoja tukevien opintojen 
hyödyntäminen (Sujuvat siirtymät 
/NOPSA -vaihtoehtojen tuntemus) 

- jatko-opintosuunnitelma tai 
suunnitelma työelämään siirtymiseksi tai 
työuralla etenemiseksi (HOKS)  

- itsetuntemuksen ja minäpystyvyyden 
vahvistaminen 

- ennakkoluulottomiin uravalintoihin 
rohkaiseminen  

-  ammatti-identiteetin vahvistaminen 

- opiskelijan osallisuuden vahvistaminen 

- omien vaihtoehtojen tuntemus, valinnat 
sekä suunnittelu- ja päätöksentekotaidot 

- verkostojen kehittämistaitojen ohjaus 

- opiskelijan digitaalisten urataitojen 
vahvistaminen 

 

 


