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JOHDANTO
Tässä osiossa esittelemme opiskelijaprojektin taustaa ja kuvaamme sen tavoitteita, sekä annamme määritel-
miä uraohjaukselle ja pohjaamme tulevia osioita ajatuksillamme.

Hanke ja taustatiedot

TUURA – Tukea urapolulle -hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden uraohjauspalveluja ammattikor-
keakouluissa. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina ovat Hämeen ammat-
tikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu. Erityisen tärkeää 
on suunnitella ja tehdä palvelut sopivaksi niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän 
tukea opintoihin, valmistumiseen ja työllistymiseen. Hankkeen aikana selvitetään nykytilannetta ja kehite-
tään opiskelu- ja työelämävalmiuksia vahvistavia uraohjauksen palveluita opiskelijoiden tarpeiden pohjalta. 
(www.tukeaurapolulle.wordpress.com)

Tämä on raportti opiskelijatiimin Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) marras-joulukuussa 2018 ja 
tammikuussa 2019 toteuttaman selvityksen tuloksista.

Opiskelijaprojektin kuvaus

Opiskelijoista koostetun tiimin tehtävänä oli toteuttaa TUURA-hankkeelle selvitys uraohjauspalveluiden ny-
kytilasta TAMKissa opiskelijoiden näkökulmasta, sekä laatia suunnitelma palvelujen kehittämiseksi. Projektin 
aikana opiskelijat saivat ohjausta TUURA-hankkeen toimijoilta ja Floworksin asiantuntijoilta.

Tiimissä, jonka työkielenä oli englanti, opiskelijoilla oli mahdollisuus kehittää taitojaan esimerkiksi projek-
tinhallinnassa, ihmisten kohtaamisessa sekä oppia hyödyntämään tutkimuksellista ja osallistavaa työs-
kentelytapaa projektityössä. Etuna tiedonkeruussa ja raportin laatimisessa sekä ideoimisessa oli se, että 
olemme itse ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja pystyimme ajattelemaan asioita omasta ja vertaistemme 
näkökulmasta.

Opiskelijaprojektiin osallistui kolme opiskelijaa TAMKin eri tutkinto-ohjelmista. Mona Räsänen, 25, on aloit-
tanut tradenomiopintonsa (yrittäjyys ja tiiminjohtaminen, Proakatemia) vuonna 2016. Elina Knuutinen, 23, 
on aloittanut Media & Arts -ohjelmassa 2017. Tanim Md Moniruzzaman, 30, on aloittanut YAMK-opintonsa 
(Masters in Business Administration) 2018.

Mitä on uraohjaus TAMKissa?

Haastattelimme Tampereen ammattikorkeakoulussa työskenteleviä Marita Tuomalaa (ylempi lehtori, IB) ja 
Tiina Nilssonia (suunnittelija, uraohjaus), ja kysyimme heidän tietämystään uraohjauksesta. Alla on englan-
niksi otteita Tanimin toteuttamien haastatteluiden raporteista, sekä tiivistelmä Tiina Nilssonin vastauksesta 
kysymykseen, “mitä on uraohjaus”.

http://www.tukeaurapolulle.wordpress.com


The basic career guidance is at TAMK Working Life Services (työelämäpalvelut) usually construed from four 
areas:

• Self evaluation (skills & knowhow, interests, goals, values, persona)
• Working life knowledge (What is expected from a fresh graduate, trends, the labour market and 

employability)
• Planning (creating a big picture for “what to do”)
• Job hunting skills (concrete tools that you need when hunting for a job)

“Nilsson emphasised that more resources are needed to reach a bigger portion of the students, because 
right now she and her team can only reach a fraction of students. -- there are few courses where they learn 
how to do team work, peer review, sellable job skills and so on. Traineeship during studies help students to 
become employed afterwards and digital platforms like Y-Maker and Jobiili helps students to get jobs, trai-
neeship and internship. -- Also communicating with alumni helps students to get more practical knowled-
ge, but alumni are not the correct people to give students new job or traineeship.”

Tanim Moniruzzaman, Haastateltava: Tiina Nilsson

“According to Tuomala, during studies, in second year practical training orientation course, students learn 
about LinkedIn and other social media for job searching and development activities. TAMK brings recruit-
ment personnel from different companies for more insights and trainings. -- When we talked about what 
kind of needs do students usually have, Tuomala replied, individual meetings where they receive more in-
formation about career guidance. A face-to-face discussion and work life service supports students at their 
best in terms of career guidance and their employability.”

Tanim Moniruzzaman, Haastateltava: Marita Tuomala



Opiskelijatiimin käsityksiä

Tässä kappaleessa esittelemme niitä ajatuksia ja arvoja, jotka motivoivat ja innostivat meitä lähtemään mu-
kaan TUURAn opiskelijaprojektiin ja toteuttamaan tätä selvitystä uraohjauksen nykytilasta. Nämä meitä kiin-
nostavat ajatukset ohjasivat toimintaamme ja valintojamme projektissa, jonka aikana opimme paljon uutta 
ja kehitimme ajatteluamme ja ymmärrystämme. Väitteet perustuvat meidän henkilökohtaisiin kokemuk-
siimme korkeakouluopiskelijoina ja projektin aikanamme keräämiimme tietoihin ja tulkintoihin maailmasta.
Uskomme, että jokaisella yksilöllä on sellaisia ominaisuuksia, vahvuuksia ja osaamista, joita voidaan käyttää 
yhteisön hyväksi esimerkiksi näitä ominaisuuksia hyödyntävässä ammatissa toimiessa. Työ taas on yksi ihmi-
sen elämän keskeisimmistä asioista. Vietämme työssä suuren osan päivästä, kuukaudesta, vuodesta – elä-
mästämme. Siksi mielestämme koko yhteiskunnan ja sen jäsenten edun mukaista on, että mahdollisimman 
moni saa tehdä työtä, joka on ominaisuuksiltaan tekijälle sopivaa ja tuottaa tälle merkityksen tunnetta, sekä 
onnistumisia ja mielihyvää.

Onnellisuus työssä lisää onnellisuutta ihmisten elämissä, ja kun työ on tekijälle ominaista, luontevaa ja sopi-
vaa, sujuu työ todennäköisesti paremmin. Tällöin ihmisellä on suurempi mahdollisuus tuottaa merkityksel-
lisiä asioita itselleen ja yhteisölleen, sekä menestyä urallaan ja elämässään. Jos taas ihminen kokee olevansa 
epäluontevassa tehtävässä tai väärällä alalla, kärsivät usein työn laatu, tehokkuus ja toimivuus, sekä tekijän 
itsetunto.

Nykymaailmassa, joka tarjoaa yhä useampia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, tarvitaan aikaa etsiä itseään, 
olla joskus hukassa ja kokeilla erilaisia ammatteja. Vuonna 2017 suomalaisista ammattikorkeakouluista val-
mistui noin 23 500 alemman ammattikorkeakoulututkinnon kandidaattia. (Tilastokeskus, 4/2018) Erilaiset 
taustat, taidot ja henkiset voimavarat esimerkiksi verkostoitumiseen tai oman harjoittelupaikan löytämiseen 
asettavat opiskelijoita kuitenkin hyvin eriarvoiseen asemaan jo varhaisessa vaiheessa.

Olemme huomanneet, sekä tätä projektia tehdessä että lähipiireissämme erilaisia opiskelijoita kuunnelles-
sa, että harva ensimmäistä kertaa korkeakoulussa opiskeleva tietää tarkasti urahaaveitaan tai osaa nimetä 
ammattillisia tavoitteitaan. Monilla nuorilla on epävarmuuksia, motivaation puutetta ja muita haasteita, 
jotka voivat rajoittaa opiskelun sujuvuutta ja työelämään orientoitumista. Urasuunnittelu vaatiikin nuorelta 
ihmiseltä ensisijaisesti taitoja tunnistaa omat vahvuutensa ja haasteensa, sekä kykyä ymmärtää ja hyödyn-
tää niitä valitakseen itselleen juuri sopivat opintokokonaisuudet ja kulkeakseen oikeaan suuntaan sopivan 
työpaikan ja oman työuran, sekä itsensä löytääkseen.

Koemme, että työn rooli on muuttunut ajoista, jolloin opinnoista siirryttiin ammattiin, jossa toimittiin elä-
keikään asti, ja töitä riitti kaikille halukkaille. Emme etsi enää vain elantoa, vaan yhä useammin elämänta-
paa ja mahdollisuutta toteuttaa itseämme. Väärältä tuntuva ammatti tai työn puute lisää ihmisen henkistä 
pahoinvointia ja riskiä masentua ja syrjäytyä. Siksi on tärkeää varmistaa, että ihmiset löytävät tiensä oikealle 
urapolulle ja osaavat edetä matkallaan.

Mielestämme tietoisuutta ja toimintaa opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi tarvitsee lisätä ammatti-
korkeakouluissa ja työelämässä. TUURA-hankkeen avulla on mahdollista vahvistaa ammattikorkeakoulujen, 
työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä ja resursseja mahdollistaa ja edistää 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ja hyvinvointia urapolulla.



TOTEUTUS

Tässä osiossa kerromme projektimme eri työvaiheista ja menetelmistä.

Projektin käynnistyminen 

Jäsenet opiskelijaprojektin tiimiin haettiin avoimella haulla TAMKin sisäisissä viestintäkanavissa. Haastatte-
luiden kautta valittu ryhmä tapasi ensimmäisen kerran viikolla 44. Toisiimme tutustuessa huomasimme, että 
tiimissämme on ilahduttavasti hyvin erilaisia osaajia. Pystyimme jakamaan työtehtäviä taitojemme, mutta 
myös henkilökohtaisten kiinnostusten kohteiden perusteella. Ryhmässä oli motivoitunut ilmapiiri, ja jäsenet 
ottivat vastuuta oma-aloitteisesti. Koska Tanim ei puhu suomea, valitsimme työkieleksi englannin, mikä toi 
projektillemme haasteita ja antoisia oppimiskokemuksia.

Roolin pääasiallisena projektipäällikkönä otti Tanim. Hänen aikaisempi kokemus tutkimusprojekteista an-
toi myös Elinalle ja Monalle mahdollisuuden oppia projektinhallinnan keinoja. Lisäksi Tanim oli vastuussa 
ammattilaisten haastattelemisesta heidän näkemystensä kuulemiseksi. Elina ja Mona keskittyivät tiedon-
keruuseen ja opiskelijoiden kokemuksen kartoittamiseen. Heidän tehtäviinsä sisältyi yksilöhaastatteluiden, 
verkkokyselyiden ja työpajan suunnittelu, kehittäminen ja toteutus, sekä kerätyn tiedon kokoaminen ja 
analysointi. Lisäksi jokainen tiimin jäsen teki projektin aikana kirjanpitoa ja viestintää. Tiimi tapasi viikoittain, 
ja sisäiseen kommunikointiin käytettiin monipuolisesti eri verkkoalustoja.  Raportti toteutettiin suomeksi, 
joten vastuussa sen kirjoittamisesta  olivat Elina ja Mona.

Tiedonkeruumenetelmät

Päätimme kerätä tietoa opiskelijoilta pääasiassa yksilöhaastatteluiden ja työpajan avulla. Tässä kappaleessa 
kerromme perustellen niistä ja muista käyttämistämme tiedonkeruumenetelmistä, sekä asettamistamme 
tavoitteista.



Yksilöhaastatteluiden tavoitteena oli löytää ja tunnistaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden haasteita ja kuulla 
heidän kokemuksiaan ja toiveitaan. Kasvokkain ja kahden kesken tapahtuvaan vuorovaikutukseen pää-
dyimme tarpeestamme saada laadullisia tuloksia. Yksilöhaastattelussa etuna on se, että haastattelija pystyy 
todennäköisemmin saamaan syvällisemmin tietoa haastateltavalta, kuin mitä esimerkiksi lyhyen kyselylo-
makkeen kautta onnistuttaisiin saamaan.

Yksilöhaastattelut olivat keskusteluluontoisia, ja niiden tarkoituksena oli päästä mahdollisimman lähel-
le opiskelijoiden ajatuksia ja tuntemuksia noin 40 minuutin aikana käyttämällä lämmittäviä ja aiheeseen 
johdattelevia kysymyksiä ja luoda luottamus haastattelijan ja haastateltavan välille. Uskoimme, että näin 
opiskelija pystyisi paremmin kertomaan aremmistakin asioista haastattelussa.

Myös työpajan yhtenä tavoitteena oli luoda luottamuksellinen ilmapiiri ja mahdollisuus syvällisempään vuo-
rovaikutukseen opiskelijoiden kanssa, jotta saisimme osallistujilta myös sellaisia kokemuksia ja tietoja, jotka 
ovat vaikeammin tavoitettavissa. Haastattelu- ja keskusteluosuuden lisäksi työpajassa ideoitiin yhdessä 
ratkaisuja haasteisiin erilaisten tapausesimerkkien avulla. Osallistujille suunniteltiin esitettävän erilaisia esi-
merkkejä karikatyyrisistä opiskelijoista, joille keksittiin heille mahdollisesti soveltuvia ratkaisuja uraohjaus-
palveluiden kannalta. Näin saisimme suoraan kohderyhmältä ratkaisuehdotuksia, mikä on mahdollisesti yksi 
parhaimmista tavoista kehittää mitä tahansa palvelua. Ratkaisuehdotuksia pyrittiin yhtä lailla keräämään 
myös yksilöhaastatteluissa, mutta pääasiassa silloin ajattelu tapahtui vain haastateltavan omasta näkökul-
masta tarkasteltuna.

Projektin edetessä päätimme ottaa mukaan verkkokyselyn, jonka opiskelijat täyttivät verkossa jaetun linkin 
kautta. Kyselylomake sisälsi samankaltaisia kysymyksiä, kuin yksilöhaastattelut. Lomakkeen avulla pyrimme 
tavoittamaan enemmän opiskelijoita ja saamaan vastauksia ja näkökulmia mukaan useammalta opiskelijal-
ta, sillä heitä oli muuten erittäin vaikea tavoittaa ja saada osallistumaan haastatteluihin tai työpajaan. Kerä-
simmekin suurimman osan opiskelijoiden vastauksista verkkokyselyn avulla. Projektin haasteista kerromme 
myöhemmin lisää tässä raportissa.

Tapasimme ja haastattelimme myös opetuksen ja uraohjauksen parissa työskenteleviä ammattilaisia Tampe-
reen ammattikorkeakoulusta, ja johdanto-osiossa on otteita Tanimin toteuttamien haastatteluiden englan-
ninkielisistä raporteista. Ammattilaiset kertoivat meille heidän kokemuksensa opiskelijoiden haasteista, sekä 
erityisesti lisää siitä, millaisia mahdollisuuksia TAMK tällä hetkellä tarjoaa opiskelijoiden urapoluille.



TULOKSET
Tulkintamme tämän hetken tilanteesta TAMKissa on, että suuri osa opiskelijoista ei tiedä mahdollisuuksis-
taan saada uraohjausta, eivätkä kaikki tuen tarpeessa olevat hakeudu tai ohjaudu avun piiriin. Tässä osiossa 
erittelemme tehdyn selvityksen tuloksia ja analysoimme havaintojamme niistä.
 

Osallistujat

Keräsimme opiskelijoilta tietoa yksilöhaastatteluiden, työpajan ja verkossa täytettävän kyselylomakkeen 
avulla. Etsiessämme osallistujia haastatteluihin julkisilla tiedotteilla vältimme tietoisesti käyttämästä rajaavia 
määritelmiä sille, millaisten opiskelijoiden toivoimme osallistuvan tiedonkeruuseen. Kaikkien opiskelijoiden 
ääni on yhtä merkittävä ja arvokas, ja olimmekin tyytyväisiä vastausten monipuolisuuteen ja toisaalta yhte-
neväisyyksiin. Alle on koottu kerätyn tiedon määrät tutkinto-ohjelmittain ja menetelmittäin havainnollistet-
tuna. Yhteensä tietoa kerättiin 38 yksilön vastauksen verran.

OSALLISTUJAT TUTKINTO-OHJELMITTAIN

Tietojenkäsittely 1
International Business 1
Energy and Environment 1
Liiketalous 4
Sairaanhoitaja 5
Muusikko 7
Media & Arts 9
Proakatemia (liiketalous) 10

OSALLISTUJAT MENETELMITTÄIN

Työpaja 3
Yksilöhaastattelut, pitkä 4 
Yksilöhaastattelu, lyhyt 6
Verkossa täytettävä kyselylomake 25

 

Halusimme saada vastauksia ainakin seuraaviin seikkoihin:

• Mitä opiskelijat tietävät tämänhetkisestä uraohjauksen tarjonnasta
• Kokevatko opiskelijat tarvitsevansa uraohjausta
• Millaisia haasteita opiskelijat kokevat, ja miten uraohjaus niihin vastaa nyt
• Millaisesta ohjauksesta opiskelijat kokisivat hyötyvänsä
• Mistä opiskelijat haluavat saada tietoa uraohjauksesta ja miten opiskelijat tavoittaa



Opiskelijoiden tietoisuus TAMKin uraohjauspalveluista

Totesimme jo hyvin nopeasti, että uraohjauspalveluista tiedetään opiskelijoiden keskuudessa hyvin vähän. 
Kysyttäessä kukaan ei osannut tarkalleen kertoa, mitä uraohjaus oli, mutta osalla vastaajista oli jonkinlainen 
näkemys ja arvauksia palvelun sisällöstä. Uraohjauksen käsitteen ja palveluiden heikko tunnettuus opis-
kelijoiden keskuudessa on epäedullista sekä koululle että opiskelijoille. Mikäli uraohjauspalveluiden ole-
massaoloa ei tunnisteta, palveluita tarvitseva opiskelija ei tiedä etsiä niitä, eikä todennäköisesti osaa hakea 
itselleen tehokkaasti apua.

Opiskelijoiden välillä on eriarvoisuutta: osa opiskelijoista pärjää ja etenee hyvin opinnoissaan, jotkut tarvit-
sevat paljon tukea opinnoissa suoriutumiseen. Lähes kaikki opiskelijat kuitenkin tunnistavat tarpeen ohjauk-
selle, pitävät sitä tärkeänä ja haluavat koulun takaamaa tai järjestämää tukea ja ohjausta työllistymiseen ja 
urapolun löytämiseen, tai ainakin sopivia työkaluja ja mahdollisuuksia pohtia itseään ja valintojaan jonkun 
kanssa, ja saada rohkaisua ja vahvistusta epävarmuuksiinsa.

“Mä veikkaan, että se tarkoittaa jotain, että jos on tulevaisuus jotenkin epäselvä, vaikka siinä vähän ennen 
valmistumista, niin sit voi mennä jonnekin jollekin jutteleen.”
Opiskelija, yksilöhaastattelu.

Opiskelijoiden kokemus uraohjauksen tarpeellisuudesta

Huomasimme, että suurin osa tavoittamistamme opiskelijoista, noin 70 %, kokee tarvitsevansa jonkin verran 
tai paljon lisää ohjausta. He, jotka vastasivat kyselyyn nykyisten palveluiden riittävän, ovat myös sitä mieltä, 
että uraohjausta tulee olla saatavilla. Ne opiskelijat, jotka kokevat tarvitsevansa lisää ohjausta, tunnistavat 
puutteita nykytilanteessa ja osaavat myös usein kertoa, millaisia toimintoja ja parannuksia he toivoisivat 
uraohjaukseen. Uraohjauksen määrän ja intensiteetin tarve on kuitenkin yksilöllinen, ja opiskelijoiden välillä 
on suuria eroja tarpeiden suhteen.

“Kyllä (haluaisin lisää uraohjausta). Minulle on vielä epäselvää, mitä mahdollisuuksia tutkintoni 
antaa käytännössä.”

- Opiskelija,  verkkokysely

“Ehkä enemmän tukea valintojen kanssa. Toisaalta olen vasta niin alussa, että suunnitelmat elää 
koko ajan.”

- Opiskelija, verkkokysely

“Kyllä. Olen todella intohimoinen, mutta epävarma. Koen että hyötyisin paljon millaisesta oh-
jauksesta ja tuesta vain. Jos jään yksin ja ilman sitä, pelkään potentiaalini menevän hukkaan.”

- Opiskelija, verkkokysely

“Jonkin verran, ennen suuntautumista olisi hyvä tietää enemmänkin eri suuntautumispolkujen 
harjoittelu- ja tyäpaikoista sekä eri jatko-opintomahdollisuuksista.”

- Opiskelija, verkkokysely

“Olisin tarvinnut sitä (uraohjausta) ennen kouluun hakemista, sillä en tunne alaa omakseni.”
- Opiskelija, verkkokysely



Huomasimme vastauksista myös sen, että uraohjausta kokevat vähäisemmin tarvitsevansa sellaiset hen-
kilöt, joilla on taustalla aikaisempaa korkeakoulutusta tai tuoretta työkokemusta. Ne yksilöhaastatteluissa 
tapaamamme opiskelijat, jotka kertoivat olevansa uraohjauksen tasoon tyytyväisiä, kuvailivat opiskelua 
tukevien henkilökohtaisten ominaisuuksiensa olevan mm. vahvat opiskelutaidot, hyvä itsetuntemus ja it-
sevarmuus, motivoituneisuus, sekä terveys ja korkea toimintakyky. Henkilöstä riippumattomia, pärjäämistä 
helpottavia tekijöitä ovat toimiva opiskeluyhteisö ja läheisen opettajan tai muun ohjaavan työntekijän tuki, 
sekä tietysti yksityisen elämän tasapainoisuus.

Alle olemme koonneet tiivistetyn listan asioista, jotka haastatteluissa keräämämme aineiston mukaan tu-
kevat opiskelijoita opinnoissaan suoriutumisessa. Mitä useampi näistä ominaisuuksista toteutuu opiskelijan 
elämässä, sitä todennäköisemmin hänen opintonsa sujuvat tavoitteiden mukaisesti ilman lisätukea tai hen-
kilökohtaisia uraohjauksen palveluita. Toisaalta myös yksi näistä voi olla tarpeeksi suuri tuki ja voima jollekin 
opiskelijalle, joka muuten tarvitsisi apua. Mielestämme kaikki nämä ovat kuitenkin asioita, jotka jokaisen 
opiskelijan kohdalla tulisi huomioida tai varmistaa.

ASIOITA, JOTKA TUKEVAT OPINNOISSA SUORIUTUMISTA 
JA VÄHENTÄVÄT LISÄTUEN TARVETTA
• Opiskelutaidot: opiskelu, projektien, tehtävien ja tenttien suorittaminen ei tuota vaikeuksia, kyky 

ohjata itseään ja huolehtia opintojen edistymisestä
• Itsevarmuus ja itsetunto: taito kuunnella ja ymmärtää omia ajatuksiaan ja tunteitaan, sekä tunnis-

taa omat vahvuutensa ja haasteensa ja hyväksyä ne, on rohkeutta ja valmius toimia, vaikka ei olisi 
varma tulevaisuudesta

• Sisäinen motivaatio: kokee merkityksellisyyttä opiskellessaan ja tekemisensä tärkeäksi, omien 
tavoitteiden ja halujen tutkiskeluun käytetään paljon aikaa, ja tulevaisuuden suunnittelu on 
mielekästä

• Terveys: psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, ei rajoittavia tekijöitä tai sairauksien aiheuttamia suu-
ria haasteita

• Yhteisöllisyys ja sosiaalisuus: yksilön hyvät sosiaaliset ja seuralliset taidot ja suhteet muihin opis-
kelijoihin, vertaistuki ja ryhmän tuki, positiivinen ja kannustava opiskeluilmapiiri, toimintatavat ja 
ympäristö mahdollistavat yhteisöllisen tilan syntymisen

• Ohjaavan henkilön tuki: Opiskelijan ja valmentajan, opettajan tai tuutoriopettajan välinen luotta-
mus ja avoimuus



Opiskelijoiden haasteet ja kokemukset

Opiskelijat kertoivat meille erilaisia vaikeita kokemuksia ja haasteita, jotka vaikuttavat heidän opiskeluihin 
epäsuotuisasti. Terveydelliset, sekä fyysiset että psyykkiset, haasteet vaikuttavat olevan merkittävimmin 
opiskelua haittaavat tekijät. Osa niistä, kuten ahdistuneisuus ja masennus, ovat usein seurauksia muista 
haasteista, joihin uskomme, että opiskelun aikana olisi mahdollisuus vaikuttaa parantavasti. Motivaation 
puute ja sen vaikea löydettävyys on toinen suuri opiskelijoiden hyvinvointia ja suoriutumista haittaava teki-
jä. Alla on listassa tiivistettynä yleisimpien haasteiden teemat, minkä jälkeen avaamme joitakin kohtia.

HAASTATTELUISSA JA VERKKOKYSELYISSÄ ESIIN NOUSSEIDEN HAASTEIDEN TEEMOJA:
• Psyykkiset ja fyysiset haasteet
• Itsetuntemuksen ja -varmuuden puute
• Puutteet motivaatiossa ja opiskelutaidoissa
• Puutteet kielitaidossa
• Yhteisöllisyyden, ystävien ja yhteishengen puute
• Tilojen epäterveellisyys
• Epätasalaatuisuus henkilökunnan tietotaidossa ohjata opiskelijoita

Vaikka psyykkisistä vaikeuksista puhuminen on nykyään yhteiskunnassa hieman avoimempaa, jotkut ta-
voittamamme opiskelijat kertoivat, että avun pyytäminen on joskus vaikeaa tai kiusallista. He kokevat, että 
vaikeuksista ei voi aina puhua, vaikka tarve olisi, sillä esimerkiksi pelko heikommaksi leimautumisesta estää 
heitä. On myös opiskelijoita, jotka ovat hakeneet ja kysyneet apua, mutta he eivät ole siitä huolimatta saa-
neet riittävää ja täsmällistä ohjausta, jolloin varsinainen apu on jäänyt saamatta.

“Sieltäkään (opettajilta) ei tullu suoraan henkilöä, kehen mä oisin ottanu yhteyttä kun mä kysyin 
ohjausta.”

- Opiskelija, yksilöhaastattelu

YLE uutisoi vuonna 2017 tehdystä terveystutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan joka kolmannella korkea-
kouluopiskelijalla oli psyykkisiä haasteita. Haasteet ilmenivät stressinä, keskittymisvaikeuksina, union-
gelmina ja masentuneisuutena. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt voivat liittyä opiskelijan kokemaan kuor-
mittuneisuuteen ja stressiin. Toisaalta oireilu haittaa opiskelukykyä ja lisää riskiä opintojen venymiseen ja 
keskeytymiseen, sekä heikentää opiskelijan mahdollisuuksia päästä ja kiinnittyä työelämään. (THL, 2018)

Kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa suurin haaste liittyy kielitaitoon. Suomen kielen heikko taito 
vaikuttaa sekä opiskelijan ryhmään kuuluvuuteen, mutta myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Ulkomailta 
Suomeen muuttanut opiskelija kertoi työpajassamme, että suomen kielen riittävä osaaminen on ensisijaisen 
tärkeä tekijä, jos haluaa jäädä Suomeen töihin. Kyseinen opiskelija painotti suomen kielen puhumiseen kan-
nustamisen tärkeyttä: on tärkeää, että ulkomaalaiset opiskelijat yrittäisivät puhua suomea aina, kun mah-
dollista, eikä pelkästään suomen kielen kursseilla. Myös toive varsinaisiin kielikursseihin nousi esiin työpajan 
keskusteluissa ja verkkokyselyssä.

“Not enough Finnish language courses inside TAMK. Even though it’s true that we can take Fin-
nish courses from UTA, this was not possible because they did not match with our timetables.”

- Opiskelija, International Business, verkkokysely

“I think there should be more courses in Finnish language for foreigners, that would focus on bu-
siness Finnish and working on CV, self-presentation.” 

- Opiskelija, Media & Arts, verkkokysely



Erityisesti musiikin opiskelijoiden keskuudessa ilmeni TAMKin tilojen aiheuttamat terveydelliset haitat. Jois-
sakin musiikin opetuksessa käytettävissä tiloissa on homeongelma, joka on aiheuttanut haittoja haastatel-
tavien terveydelle. Mielestämme perustason hyvinvointia on vakavasti laiminlyöty, jos TAMKin tilat eivät 
ole turvalliset ja terveelliset opiskella. Homealtistuksesta aiheutuvat sairaspoissaolot tuottavat opiskelijoille 
hankaluuksia opintojen edistymisessä, ja huonosta sisäilmasta pitkäaikaisesti sairastuneet ovat huolissaan 
työkykynsä ylläpitämisestä. Esimerkiksi musiikkiteatterin opiskelijat, joiden tärkeimmät työkalut ovat oma 
laulu ja tanssi, pelkäävät menettävänsä äänensä ja terveytensä tai työkykynsä heikentyvän, ennen kuin he 
ehtivät edes valmistua ammattiin.

Osalle opettajista on vaikeaa kertoa opiskelijoille työmaailmasta, sen vaatimuksista, ajankohtaisista liikkeistä 
tai tulevaisuuden näkymistä. Heiltä puuttuu mahdollisesti läheinen suhde työelämään koulun ulkopuolella, 
tai he eivät osaa ilmaista opiskelijoille huolta aiheuttavia realiteetteja. Opettaja saattaa tällöin tahtomattaan 
luoda opiskelijoiden keskuuteen lannistavaa ilmapiiriä ja epätoivoisia tulevaisuudennäkymiä. Mielestäm-
me opettajien tulee voida puhua avoimesti ja rehellisesti, mutta alan heikosta työtilanteesta ei saa tehdä 
yhteistä vitsiä, koska vaikeisiin asioihin huumorilla suhtautuminen ei tue opiskelijoiden valmiuksia kohdata 
työmaailma ja menestyä urallaan. 

“Se on sellainen yhteinen vitsi.” (Opettajan ja opiskelijoiden puhuessa alan työllisyystilanteesta.)
- Opiskelija,  yksilöhaastattelu

Ilmiö: Proakatemia

Opiskelijoilta kerätystä tiedosta ilmeni mielenkiintoinen trendi tarkastellessa tarkemmin joukkoa, joka vas-
tasi, ettei koe tarvitsevansa enempää uraohjausta. Suurin osa tästä ryhmästä ilmoitti olevansa joko liiketa-
louden opiskelijoita tai opiskelijoita Proakatemialla. Kerromme seuraavissa kappaleissa lisää tekemistämme 
huomioista ja oivalluksista, jotka ovat mielestämme merkittäviä.



Proakatemian opiskelijat työskentelevät jo opiskellessaan yrittäjinä työmaailmassa tavallisen luokassa 
opiskelun sijaan, ja toimivat pienemmässä ja tiiviissä, yhteisöllisessä ympäristössä. Proakatemialla tiimejä 
ohjaavat valmentajat, joiden kanssa opiskelijat kokoontuvat yhteen useita kertoja viikossa. Järjestelmällinen 
ja luonnollinen keskustelukulttuuri kannustaa avoimuuteen, ja vertaistuki vahvistaa suhteita. Proakatemia 
mahdollistaa opiskelijoille myös virheiden tekemisen ja niistä oppimisen. Väitämme, että näissä Proakatemi-
an toimintatavoissa on joitakin piirteitä, jotka itsessään toteuttavat uraohjauksen tavoitteita.

Havainto liittyy kokonaiskuvaan tiedosta, jonka olemme keränneet opiskelijoilta. Proakatemialla opiskelevil-
la on varsin korkea tyytyväisyys uraohjaukseen verrattuna opiskelijoihin toisissa tutkinto-ohjelmissa. Useat 
Proakatemialla opiskelevat kertovat, että uraohjausta toteutetaan opinnoissa sellaisenaan. Kun katsomme 
muiden opiskelijoiden toiveita uraohjaukselle, löydämme yhteneväisyyksiä jo Proakatemialla vallitseviin 
käytäntöihin. Kehittämissuunnitelmassa kerromme lisää varsinaisista konkreettisista ideoista.

“Valmentajat, ketkä on täällä, niin ne on periaatteessa aina meitä varten. Ja musta tuntuu, että 
aika moni priorisoi sen opiskelijan ensimmäiseks, vaikka olis muita juttuja koneella vaikka.”

- Opiskelija, Proakatemia, yksilöhaastattelu

“Meillä Proakatemialla rakennetaan omaa urapolkua jo opiskeluaikana, joten en usko tarvitse-
vani lisää ohjausta.”

- Opiskelija, Proakatemia, verkkokysely

Selitämme ilmiötä myös sillä, että yrittäjäopiskelijoiden tausta on usein työelämässä, ja uskomme, että 
luonnostaan yrittäjähenkisten opiskelijoiden erityisluonteenpiirteet, kuten määrätietoisuus ja tietynlainen 
rohkeus kokeilla ja ottaa riskejä tai itsevarmuus, todennäköisesti tukevat heidän opinnoissa pärjäämistä. 
Emme kuitenkaan tee ehdottomia johtopäätöksiä vain edellä mainitusta joukosta, sillä vastauksia verkkoky-
selyyn tuli verrattain suppeasti sekä tutkinto-ohjelmittain, että lukumäärältään. Proakatemian ja liiketalou-
den opiskelijat eivät ole suinkaan immuuneita uraohjauksen tarpeelle, vaan myös opiskelijat näistä ryhmistä 
ilmoittivat haluavansa lisää tukea urapolulleen.

Proakatemialla opiskelevat, jotka eivät ilmoittaneet kaipaavansa erityisesti lisää uraohjausta kertoivat, että 
uraohjaus tuntuu jo toteutuvan opinnoissa. Muun muassa tiivis yhteisöllisyys, henkilökohtainen valmen-
nus, kuten keskustelut omien taitojen ja vahvuuksien kartoittamiseen, sekä sisäinen motivoituneisuus ovat 
tekijöitä, jotka Proakatemialla lisäävät tyytyväisyyttä. Lisäksi valmentajan ja opiskelijan välinen läheisempi 
suhde mahdollistaa sen, että valmentajat huomaavat jos opiskelijalla on haasteita ja voivat puuttua tilantee-
seen tarpeen mukaan. Samalla tavalla se madaltaa kynnystä opiskelijoille kysyä valmentajilta apua tarvit-
taessa. Haastattelemiemme opiskelijoiden mukaan Proakatemia on paikka, jossa opiskelijoita kannustetaan 
etsimään itseään ja kokeilemaan uusia asioita ja haasteita, mikä auttaa monia löytämään oman suuntansa.

“En usko, että tarvitsen (lisää uraohjausta). Jos jotain, niin vähän lisää ulkopuolisia 
luennoitsijoita.”

- Opiskelija, Proakatemia, verkkokysely

“Proakatemialla voisi olla “itsensä etsimisen työpajoja”, joissa opo on mukana. Monet, minä mu-
kaan lukien, eivät vielä täysin tiedä suuntaansa.  Tähän kyseiset pajat voisivat auttaa.”

- Opiskelija, Proakatemia, verkkokysely



KEHITTÄMISEHDOTUKSIA
Tässä osiossa kerromme, millaista kehitystä opiskelijat toivovat uraohjaukseen. Viimeinen kappale sisältää 
konkreettisia parannusehdotuksia suoraan opiskelijoilta poimittuna.

MILLAISESTA OHJAUKSESTA OPISKELIJAT KOKEVAT HYÖTYVÄNSÄ

Haastatteluissa ja verkkokyselyssä kerätyn tiedon mukaan opiskelijoilla on, kuten haasteitakin, myös hyvin 
erilaisia tarpeita uraohjaukselle. Toisille esimerkiksi riittäisi se, että joku varmistaisi opintojen etenemisen 
suunnitelmien mukaan aina puolen vuoden välein, ja toiset tarvitsisivat akuutisti huomiota ja ohjausta. Enin 
tavoittamistamme opiskelijoista ilmoitti olevansa vähäisen tuen tarpeessa tai ei kokenut tarvitsevansa lisää 
apua lainkaan.

Opiskelijat, jotka kaipaavat paljon lisää tukea opiskeluun, valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen 
uskovat hyötyvänsä tehokkaimmin kasvotusten käydyistä, yksilöllisistä keskusteluista. Henkilökohtaises-
sa ohjauksessa auttaisi parhaiten opinto-ohjaaja tai opinto-ohjaajan kaltainen ammattilainen, jonka työ 
ammattikorkeakoulussa olisi vain ohjata ja valmentaa opiskelijoita tapaamalla heitä kahden kesken ja joskus 
ryhmissä. Opiskelijat haluaisivat apua muun muassa vahvuuksiensa ja potentiaalinsa löytämiseen. Taitoja 
kaivataan myös omien ongelmien ja avun tarpeen tunnistamiseen, sekä omien toiveiden tutkimiseen ja 
tavoitteiden asettamiseen. Yksilölliset tarpeet huomioivassa ohjauksessa tulisi olla mahdollisuus tehdä täs-
mällistä ja tehokasta valmentamista.

Vierailut ja vierailijat, urapolkutarinat ja ammattilaiskontaktit nousivat esiin usean opiskelijan toiveista, ja eri-
tyisesti niillä, joilla opiskelu on sujunut tavoitteiden mukaisesti, ja joilla on myös sopiva tilanne ja halu edetä 
urallaan. Opiskelijat ovat kiinnostuneita kuulemaan alan aktiivisten ammattilaisten ja alumnien kokemuksia 
suoraan työelämästä ja luomaan yhteyksiä työmaailmaan esimerkiksi tapaamisten, vierailijaluentojen ja 
yhteistyöprojektien kautta. He ovat valmiita verkostoitumaan, mutta kaipaavat siihen enemmän tilaisuuksia 
ja rohkaisua.



Opiskelijat eivät tunnista hyvin tällä hetkellä tapahtuvaa uraohjausta, mutta suurin osa vastaajista koki 
saaneensa tukea opiskeluiden aikana TAMKissa. Kiitoksia opiskelijoilta saivat opiskelukaverit, ystävät ja oh-
jaavat opettajat tai opot, sekä esimerkiksi TAMKin yhteisöllinen Sparris-paja, johon opiskelijat osallistuvat 
vapaa-ajallaan, ja jossa he saavat valmennusta erilaisiin oppimisen haasteisiin.

Tavoittamamme opiskelijat toivovat, että uraohjausta toteutettaisiin ensisijaisesti henkilökohtaisesti ohjaa-
jien ja opiskelijoiden kesken, sekä ryhmissä alakohtaisilla, pakollisilla ja vapaavalintaisilla kursseilla. Tällä het-
kellä vain harvaan koulutusohjelmaan sisältyy kurssi urasuunnitteluun liittyen. Opiskelijat ehdottavat myös, 
että uraohjausta voisi tarjota keskustelun ja kurssien lisäksi esimerkiksi iltatapahtumina, verkkokursseina tai 
videon muodossa. Tämä mahdollistaisi uraohjauksen lisäämisen opintoihin entistä joustavammin.

“Keskusteluohjausta urasuuntauksesta luovien alojen asiantuntijan kanssa.”
- Opiskelija, Media & Arts, verkkokysely

“Kokeneet tulisivat kertomaan omia kokemuksiaan eri työpaikoista, erilaisista ammateista ja 
niiden tehtävistä kertominen”

- Opiskelija, Liiketalous, verkkokysely

“Keskusteluja ohjaajan kanssa kahden kesken ja ehkä ryhmässä, tapaamisia alumnien ja am-
mattilaisten kanssa, omien vahvuuksien ja tavoitteiden kartoittamista esim. työpajapäivässä. 
Vertaistukea!”

- Opiskelija, Media & Arts, verkkokysely

“Omien vahvuuksien kartoittaminen ohjatusti, Keskustelu opon kanssa erilaisista vaihtoehdoista 
missä omat vahvuudet tulisivat esille.”

- Opiskelija, Proakatemia, verkkokysely

“Henkilökohtainen ohjaus, mahdollisuus kokeilla ja nähdä mahdollisimman monenlaisia 
työympäristöjä.”

- Opiskelija, Sairaanhoitaja, verkkokysely

Tiedon kulku

Opiskelijat kertoivat haastatteluissa ja verkkokyselyssä, että he eivät etsiessään löydä tietoa palveluista, eikä 
tieto ei tavoita opiskelijoita muita kanavia pitkin. On tärkeää, että palveluiden kuvaukset ja opiskelijoille 
tarjottavat mahdollisuudet ovat selkeästi esillä ja löydettävissä, ja uraohjauksen palveluista voisi tiedottaa 
esimerkiksi intrassa, sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa. Opiskelijat toivovat uraohjauksen viestinnältä 
avoimuutta ja säännöllisyyttä, sekä parannusta tiedon löydettävyyteen ja tavoitettavuuteen.  He haluavat 
tietää, kehen voi ottaa yhteyttä, jos on vaikeaa suoriutua opinnoista ja tarvitsevat myös kannustusta ja ma-
talan kynnyksen pyytää apua.

“Kyllä sitä (uraohjauksen mainostusta opiskelijoille) minimissään vois puolen vuoden välein olla. 
Se on niin yksilöllistä koska sitä tukee tarvii.”

- Opiskelija, Proakatemia, yksilöhaastattelu.



Konkreettiset parannusehdotukset koottuna

Mitä näille haasteille voisi tehdä? Tämä on opiskelijaprojektin tiimin kokoama ideapankki, joka on tarkoitet-
tu erityisesti kaikille TUURAn tekijöille ja uraohjauksen kehittäjille. 

• Uraohjaus kaipaa “brändäystä”: jotta uraohjauksesta voi puhua tunnettuna asiana, täytyy opiskeli-
joita auttaa sen ymmärtämisessä ja hahmottamisessa

• Tiedon saavutettavuus: kaikki kanavat käytössä - intra, sähköposti, sosiaalinen media, ilmoitustau-
lut, opettajat ja henkilökunta

• Tiedon käyttäjäystävällisyys: intranetin tiedotekoosteen päivitys mielenkiintoisemmaksi, muut 
kanavat ja mediat käyttöön

• Viestinnän avoimuus: opiskelija tietää oikeutensa ja mahdollisuutensa

• Säännöllisyys: toistuvaa ja pakollista opintojen ja hyvinvoinnin seurantaa tarpeiden mukaan, ura-
ohjauspalveluita tarjotaan opiskelijoille usein

• Opettajien tietojen päivittäminen käytännöistä: eteenpäin ohjaamisen taito

• Yhteisöllisyyden merkitys: opiskelijoiden välinen luottamus ja tuki auttaa yksilöä, esim. Proakate-
mialla tämä toimii hyvin.

• Yksilöllisyyden merkitys: Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan henkilökohtaista ohjausta

• Tuutoriopettajan roolin merkitys: Proakatemialla läheinen suhde valmentajaan näyttäisi olevan 
hyödyksi.

• Erillinen toimisto, yksikkökohtainen tiimi, joka huolehtii suhteista ja yhteyksistä opiskelijoiden ja 
työnantajien ja harjoittelupaikkojen välillä

• Vierailijat: luentoja, esitelmiä tai puheita ammatissa pääsääntöisesti työskenteleviltä tekijöiltä, ku-
ten alumneilta ja yrityskumppaneilta

• Vertaistukiverkosto: esimerkiksi kerran viikossa kokoontuva, avoin vertaisryhmä, jossa opiskelijat 
voivat jakaa huoliaan - erityisesti toivotaan toimintaa alakohtaisesti

• Omien vahvuuksien kartoittamista: suunnan, varmuuden ja toivon tai innon löytyminen 

• Tietoa oman alan työ- ja harjoittelumahdollisuuksista, sekä suuntautumismahdollisuuksista ja 
vaihtoehdoista, mihin tutkinnosta voi valmistua

• Opiskelijoiden aloitteiden ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen: innokkaiden ja aloitteellisten 
opiskelijoiden kuunteleminen ja heidän ohjaaminen kohti toimintaa voi luoda uusia mahdollisuuk-
sia ja resursseja kaikille koulussa ja sen kanssa toimiville tahoille



ARVIOINTIA
Tässä osiossa kerromme, millaisia haasteita koimme projektin aikana, miten ne vaikuttivat projektiin, ja mitä 
opimme niistä. Projektin aikana ilmenneiden haasteiden vuoksi emme voineet tarjota tai taata kaikille opis-
kelijoille yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua järjestämiimme haastatteluihin tai työpajaan. Tämän mahdol-
liset vaikutukset tuloksiin on tunnustettava. Haasteita pohtiessa myös tunnistamme paremmin oppimaam-
me, ja huomaamme mitä jatkossa voisi ottaa huomioon.

Yksi haaste tiedonkeruun toteutuksessa oli nopea aikataulu ja vuodenvaihteen kiireet, joihin kuului lisäksi 
erikoisuutena Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen, ja jotka rajoittivat koulun henkilökuntaa, meidän 
toimintaamme ja monia mahdollisia osallistujia. Projektin käynnistämiseen ja suunnitteluun kului yllättävän 
paljon aikaa, ja tiedonkeruumenetelmien kysymysten laatiminen ja muu organisointi vaati paljon työtunte-
ja. Kun olimme saaneet valmiiksi kysymyspatteristot ja suunnittelemat työpajaan, oli jo todella kiire, ennen 
kuin opiskelijat siirtyisivät joululomille. 

Marras-joulukuun ja tammikuun aikana yhteyden saaminen ja viestien kulkeminen opiskelijoille oli todella 
hidasta tai toimimatonta. Tiedotuskanavista käytimme ensisijaisesti TAMKin intranetin tiedotesivua mutta 
sen kautta opiskelijoiden tavoittaminen oli erittäin haasteellista. Vaikka tiedotteen vastaanottava massa 
oli suuri, ei asiamme saanut näkyvyyttä tai tavoittanut juurikaan opiskelijoita, sillä jostain syystä ilmoituk-
semme ei päässyt kaikille opiskelijoille sähköpostilla lähetettävään tiedotekoosteeseen, ja harva opiskelija 
seuraa aktiivisesti intran etusivua. Yritimme vielä saada opiskelijoille suunnattuja viestejämme perille opin-
to-ohjaajien kautta, mutta vain harva heistä ehti reagoida ja toimittaa tiedon opiskelijoille.

Kasvokkain tapahtuvassa tiedonkeruussa, kuten haastatteluissa ja työpajassa, on usein haasteena se, että 
se vaatii osallistujalta selkeästi enemmän aikaa ja vaivaa, kuin esimerkiksi vastaaminen kyselylomakkeeseen 
verkossa. Ja koska osallistuminen haastatteluihin tai työpajaamme oli opiskelijoille vapaaehtoista ja kurssien 
ulkopuolista toimintaa, olimme myös yhteydessä tuntiopettajiin, jotta voisimme kutsua opiskelijoita osallis-
tumaan työpajaan suoraan luennoilta. Taktiikka tosin ei auttanut meitä tässä tilanteessa, sillä opettajat eivät 
pystyneet päästämään opiskelijoita vuoden viimeisiltä luennoilta, joissa oli tentteihin kertaamista.

Erityisen haastavaksi osoittautui tavoittaa niitä opiskelijoita, joita varten TUURA-hanke järjestetään.  Odo-
timme ja toivoimme, että löydämme yksilöhaastatteluihin useita sellaisa opiskelijoita, joilla on tai on ollut 
TAMKissa opiskellessaan tavallista enemmän opiskelujen edistymistä haittaavia haasteita. Heitä, jotka ovat 
mahdollisesti jo saaneet apua ongelmiinsa, tai tarvitsevat edelleen tukea valmistumiseen ja työllistymiseen. 
Suurin osa niistä opiskelijoista, jotka tavoitimme yksilöhaastatteluiden kautta vastasivat, ettei heillä ole ollut 
tarvetta pyytää apua, ja verkkokyselyyn vastasi useammin ne opiskelijat, joilla oli ollut haasteita.

Pyysimme apua näiden kohderyhmän opiskelijoiden tavoittamiseen myös joiltakin opettajilta ja opinto-oh-
jaajilta. Henkilötietolaki ja opiskelijoiden yksilöllisyyden suoja olivat syitä, joihin he joutuivat vetoamaan, 
eikä heillä ollut mahdollisuuksia ohjata joitakin opiskelijoita osallistumaan haastatteluihin. Koemme, että 
vaikka keräämämme aineisto tuotti meille paljon tuloksia, jäi meiltä mahdollisesti merkittävän kohderyh-
män syvemmät ajatukset ja kokemukset osin kuulematta.

Esimerkiksi kun kysyimme vapaaehtoisia osallistujia oppitunneilta lyhyisiin haastatteluihin, tapasimme 
lähes ainoastaan sellaisia opiskelijoita, jotka pärjäävät hyvin opinnoissaan ja ovat sosiaalisesti ulospäinsuun-
tautuneita ja itsevarmoja. Uskomme, että henkilökohtaisten haasteiden ja erityistarpeiden arkaluontoisuus, 
yhteisön ylläpitämät tabut ja esimerkiksi opiskelijan mahdolliset pelot leimaantumisesta asettivat hiljaisen 



muurin meidän ja kohderyhmän väliin. On mielestämme mahdollista, että tapasimme näitä opiskelijoita 
myös henkilökohtaisesti, mutta he eivät kertoneet meille ongelmistaan tai saamastaan avusta. Ymmärräm-
me, että omista vaikeista asioistaan kertominen ei ole helppoa, varsinkaan tuntemattomalle ihmiselle, ja jos 
on juuri haasteiden keskellä ja kokee paljon epävarmuutta.

Opimme, miten merkittävää on tällaisten projektien ajallinen sijainti korkeakoulun vuodessa, emmekä suo-
sittele vuodenvaihdetta parhaana ajankohtana, sillä siihen sisältyy niin paljon kiireitä ja katkoja. Jatkossa 
tiedämme ennakoida ja aikatauluttaa huolellisemmin, sekä sen, että tärkeitä yhteyshenkilöitä tavoitellessa 
sähköpostein, saa vastausta pyytää toisenkin kerran. Laajemman otannan erilaisista taustoista ja tutkinnois-
ta tulevista opiskelijoista saisi todennäköisesti parhaiten verkkokyselyn kautta, mutta kyselyn levitys tulisi 
varmistaa. Työpajan kohdalla uskomme, että jos osallistuminen olisi mahdollista sopia hyvissä ajoin opetta-
jien kanssa johonkin kurssiin sisältyväksi, saisi osallistujamäärää selkeästi kasvatettua.



KIITOKSET JA HANKKEEN JATKO

Kiitokset

Me, opiskelijaprojektin tiimi, haluamme kiittää yhteistyöstä ohjaajiamme TUURA-hankkeen projektipäällik-
köä Maija Joensuuta ja Floworksin suunnittelijaa Jussi Hannusta, sekä kaikkia projektiimme osallistuneita ja 
työtämme mahdollistaneita opettajia ja opinto-ohjaajia avusta. Suurin kiitoksemme kuuluu tietysti opis-
kelijoille, joita saimme tavata ja haastatella, ja jotka olivat valmiita jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan 
meidän kanssamme yhteisen asian hyväksi.

Mitä seuraavaksi?

Raportti julkaistaan TUURA-hankkeen blogissa, ja sitä markkinoidaan myös hankkeen some-kanavilla. Lisäk-
si tämä ja muut hankkeessa syksyllä 2018 kerätyt aineistot yhdistetään ja näistä tuotetaan opetus- ja ohjaus-
henkilöstön käyttöön materiaalia sekä opiskelijoille suunnattu animaatiovideo. Opiskelijaprojektin aikana 
kerättyä tietoa hyödynnetään hankkeen tulevan toiminnan suunnittelun pohjana.

LIITTEET
LIITE 1 – Kooste kyselyistä
 Sisältää käyttämämme kysymyslistat

LÄHTEET
s.  Tilastokeskuksen julkistus ammattikorkeakoulujen opiskelijaluvuista, 18.4.2018
https://www.stat.fi/til/akop/2017/akop_2017_2018-04-18_tie_001_fi.html
s. THL:n artikkeli opiskelijoiden mielenterveyden edistämisestä: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/
mielenterveyden-edistaminen/opiskelijoiden-mielenterveys 
s. YLEn uutinen ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydentilasta: https://yle.fi/uutiset/3-9454339

https://www.stat.fi/til/akop/2017/akop_2017_2018-04-18_tie_001_fi.html
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/opiskelijoiden-mielenterveys 
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/opiskelijoiden-mielenterveys 
https://yle.fi/uutiset/3-9454339


LIITE 1

KOOSTE KYSELYISTÄ
Tähän liitteeseen on koottu eri tiedonkeruumenetelmiä varten laatimamme kysymykset.

1. YKSILÖHAASTATTELUT 
  
• Mitä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan tätä alaa (TAMKiin)?
• Urahaaveita tai -suunnitelmia? Omat vahvuudet ja taidot?
• Miltä opiskelut tuntuvat tällä hetkellä? Mitä ajattelet valmistumisesta?
• Onko opintojen hallitseminen helppoa sinulle? Mikä auttaa siinä?
• Millaiset asiat on vaikuttaneet siihen, miten koet opiskelun nyt?
• Millaisia haasteita sinulla on ollut opiskelujen aikana TAMKissa?
• Kuinka ilmenee: pitkäaikaisia ongelmia vai yllättäviä tapahtumia?
• Miten haasteet ovat vaikuttaneet opiskeluihisi? Onko urahaaveesi tai -suunnitelmasi muuttuneet 

opiskelujen aikana? Oletko joutunut luopumaan jostain?
• Oletko saanut jonkinlaista apua tai tukea opiskeluun tai opiskelun hallintaan TAMKissa? Miten pää-

dyit saamaan sen tuen, tai miksi et saanut?
• Mitä mieltä olet saamastasi avusta? Koetko, että TAMK vastaa riittävästi tarpeisiisi? 
• Saavutettavuus, lähestyttävyys, hyödyllisyys - Oliko tuki helppo löytää, hakea ja saada? Oliko se 

riittävää ja tarpeeksi hyvää?
• Millaista tukea haluaisit TAMKin järjestävän, millainen olisi toimivaa ja mieluisaa?
• Jos opiskelijalle ei ole paljoa kerrottavaa, tai ei halua kertoa enempää:
• Onko TAMKin uraohjaus sinulle tuttua? Tällaista meillä myös on.
• Miltä tällaiset palvelut kuulostavat sinulle? Olisitko kiinnostunut kokeilemaan niitä, vai haluaisitko 

tukea jostain muualta tai jossain muussa muodossa? Miten?

2. WORKSHOP

Kyselylomake

Esitiedot: ikä, sukupuoli, koulutusohjelma, opintojen aloitusvuosi

• Miten päädyit opiskelemaan tämänhetkisiä opintojasi? Millaiset asiat vaikuttivat valintaasi?
• Onko sinulla ammatillisia tavoitteita tai ammatillisia tulevaisuudensuunnitelmia? Millaisia? Jos ei, 

osaatko sanoa miksi?
• Haluaisitko enemmän ohjausta ammatillisten tavoitteiden, vaihtoehtojen tai tulevaisuudensuunni-

telmien kanssa?
• Mitä jättäisit opinnoistasi pois, jotta uraohjausta olisi enemmän opinnoissa?

Lisätiedot työpajan kyselylomakkeessa:
“Uraohjausta saadaan opettajilta, opinto-ohjaajilta, uraohjaajilta, alumneilta tai muilta työelämässä olevilta 
henkilöiltä esimerkiksi keskusteluiden ja projektien kautta. Opintojen aikana suoritettava työharjoittelujak-
so on myös uraohjausta.”



3. EXPERT OPINIONS - AMMATTILAISTEN HAASTATTELUT

Base model of the questionnaire for the experts we interviewed
Topic
Question
Proving
Aim 
General 
What do you consider as career guidance during studies?
Basic understanding of the concept
To understand expert perspective  and take on career guidance. To have information about career 
guidance. 
Current Support service Status 
In what ways do you support the students’ professional growth during studies?

Current condition of the services 
To understand how the support system is nowadays. Also to learn how these can be improved. 
How could this be improved?

Improvements if needed 
During studies, in what ways do you support the students’ skills to become employed?
Current condition of the students skill development.
How could this be improved?
Improvements if needed 
In what ways do you support the students’ skills to recognise their own know-how and strengths?
Current condition of individual or student skill identification and learning students own know-how. 
In what ways do you support the students to find internship and working places?

How students find internship/ job nowadays. 
How could this be improved?
Improvements if needed 
Student Needs 
When we are talking about students needing support in UAS’, what kind of needs do students usually have?
Students needs from expert point of view
To understand how the student needs from expert group. Also to learn how these can be improved.
How could we best support these students (needing support) in career guidance and in their employability?

Personal Needs
How well have personal needs been taken into consideration in career guidance?

If any students needs any personal support, how this arranging now. 

How could this be improved?
Improvements if needed 

Future Execution 
What do you think is the best / most applicable way to execute career guidance in a university of applied 
sciences?
Future idea on topic



To understands the service they want to provide in future.. And to double check differences between cur-
rent service and future service. 
Alumni experience
How could the alumnis be used in career guidance and in getting employed?
Alumni experience
To understand alumni connection in career guidance service. 

The questions chosen for expert interview is given below: 

What do you consider as career guidance during studies?
In what ways do you support the students’ professional growth during studies?
How could this be improved?
During studies, in what ways do you support the students’ skills to become employed?
How could this be improved?
In what ways do you support the students’ skills to recognise their own know-how and strengths?
In what ways do you support the students to find internship and working places?
How could this be improved?
When we are talking about students needing support in UAS’, what kind of needs do students usually have?
How could we best support these students (needing support) in career guidance and in their employability?
How well have personal needs been taken into consideration in career guidance?
How could this be improved?
What do you think is the best / most applicable way to execute career guidance in a university of applied 
sciences?
How could the alumnis be used in career guidance and in getting employed?

4. VERKKOKYSELY / ONLINE SURVEY

SUOMEKSI

Ohjeet lomakkeella
“TUURA on hanke, jonka tavoitteena on ammattikorkeakoulujen uraohjauspalveluiden kehittäminen. Kyse-
lyn avulla kartoitetaan tämänhetkistä tilannetta TAMKissa opiskelijoiden näkökulmasta. Vastaathan tähän 
kyselyyn vain, jos olet tällä hetkellä opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulussa tai valmistunut lähivuosi-
na. Kiitos ajastasi!

Vastaa viimeistään sunnuntaina 13.1.2019, niin olet mukana leffalipun arvonnassa. Jos haluat olla mukana 
arvonnassa, jätä joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin olemme voiton sattuessa yhteydessä.

Lue lisää TUURAsta: https://tukeaurapolulle.wordpress.com/”

Esitiedot
Ikä
Sukupuoli
Koulutusohjelma
Opintojen aloitusvuosi TAMKissa

LAADULLINEN KYSELY
Miten päädyit opiskelemaan tämänhetkiseen koulutusohjelmaasi?
Onko sinulla urahaaveita tai ammatillisia tavoitteita? Millaisia? 



Haluaisitko nykyistä enemmän tukea ja ohjausta opiskeluun, urasuunnitteluun ja/tai työelämään valmistau-
tumiseen? Miksi ja millaista? 
Millaiset uraohjauksen palvelut kokisit hyödylliseksi itsellesi tai jollekin toiselle, esimerkiksi oman alasi 
opiskelijalle?
Jos uraohjausta lisättäisiin opinto-ohjelmaan, mistä olisit valmis opinnoissa luopumaan, jos mistään, jotta 
uraohjausta olisi enemmän?
Jos uraohjauspalveluita ei saisi sisällytettyä nykyistä enempää varsinaisiin lähiopintoihin, miten ne mielestä-
si olisi parhaiten saatavilla opiskelijoille?
Jos olet halunnut tukea tai ohjausta opiskeluun, urasuunnitteluun ja/tai työelämään valmistautumiseen, 
olet...
tiennyt, miten löydät tuen ja ohjauksen
päässyt helposti tuen ja ohjauksen piiriin
ollut tyytyväinen saamaasi apuun
Et ole toistaiseksi kaivannut tukea tai ohjausta edellä mainittuihin asioihin.
Millaisia haasteita sinulla on ollut opiskelujen aikana TAMKissa?
Millaista apua olet saanut opiskelujen aikana ilmenneisiin haasteisiin, mistä? Kuinka hyvin TAMK on vastan-
nut tarpeisiisi? 
Kerro kokemuksiasi, ajatuksiasi ja mielipiteitäsi uraohjauksesta TAMKissa.
Kerro ideoitasi tai toiveitasi uraohjauksen kehittämiseksi.
IN ENGLISH

Instructions on the form
“TUURA is a project that aims to develop the career guidance services in universities of applied sciences. 
With this questionnaire we hope to get an insight of the current situation in TAMK from the students' point 
of view. Please only answer this questionnaire, if you are currently a student in Tampere University of App-
lied Sciences or a recently graduated alumni. Thank you for your time!

If you want to take part in lottery to win the movie ticket please leave your response by the 13.1.2019 latest. 
Leave your contact details in the end of the survey. We will contact the winner.”

Read more about TUURA (unfortunately only in Finnish at the moment): https://tukeaurapolulle.wordpress.
com/

Preliminary info
age
gender
study programme 
Year of starting the studies 

Qualitative questionnaire
How did you end up in your current studies?
Do you have some kind of career dreams or professional goals? What kind?
Would you like to receive more support and guidance for studying, career planning and/or preparing for 
working life? Why, and what kind?
What kind of services would you consider useful for yourself or some other student from your study field?
If more career guidance was added in the curriculum, what in your studies would you be ready to give up to 
have more career guidance, if anything?
If the career guidance services were not able to add into the regular studies, which way do you think would 
they be accessible for all students?



If you have wanted support or guidance for studying, career planning and/or preparing for the working life, 
you have...
known, how to find the support and guidance
gotten easily into getting the support and guidance
been satisfied with the help you got
You have not yet wanted support or guidance for the things mentioned above.
 What kind of challenges you have faced during your studies at TAMK?
From where and what kind of help have you gotten for the challenges you have had during your studies? 
How well TAMK has responded to your needs?
Please share your experiences, thoughts and opinions about the career guidance in TAMK.
Please share your ideas and wishes for developing the career guidance.
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