
 

 

Keskustelukysymykset Uradeittiin 
 

1. Alustus: Joillekin valinta opiskelualasta on ollut selkeä ja opiskelupaikka irronnut 
toivotulta alalta. Ammatinvalintaan liittyvät päätökset eivät kuitenkaan aina perustu 
rationaaliseen ajatteluun, selkeisiin suunnitelmiin tai edes oikeaan tietoon opiskeltavasta 
alasta. 

Kysymykset: 

- Mitä tiesit etukäteen omasta alastasi?  
o Miksi valitsit hakea juuri tälle alalla? 
o Miten opiskelu alalla on vastannut odotuksiasi, entä mikä on ollut 

odottamatonta?  
o Mitä mielikuvia sinulla on keskustelukumppanin alasta?  

 

2. Alustus: Matkallasi tämänhetkiseen tilanteeseesi olet jo tehnyt monenlaisia valintoja 
esimerkiksi harrastuksista, valinnaisaineista tai toisen asteen opiskelupaikasta. Näihin voivat 
vaikuttaa monenlaiset tekijät, kuten oma kiinnostus ja tavoitteet, mutta myös esimerkiksi 
ympäristö, sijainti tai ihmissuhteet. 

Kysymykset: 

- Mitä päätöksiä olet tehnyt ennen opintojen aloitusta? 
o Mieti esimerkiksi koulussa valittavia valinnaisaineita, toisen asteen 

opiskelupaikkaa, lukion kursseja, harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, armeijaa tai 
harrastuksia koskevia päätöksiä. Tai mieti muita elämäsi isoja päätöksiä, 
esimerkiksi muuttoa toiseen kaupunkiin.  

- Millä perustein olet tehnyt päätöksiä?  
o Ovatko jotkin omat tavoitteesi vaikuttaneet päätöksiisi?  
o Onko esimerkiksi kotisi sijainti tai kulkuyhteydet vaikuttaneet valintoihin?  
o Seurasitko kavereita tai teitkö tietoisesti erilaisia päätöksiä? 

 

3. Alustus: Muut ihmiset voivat tietoisesti yrittää vaikuttaa valintoihimme, tai tehdä sen 
tiedostamattaan. Näitä ihmisiä ovat esimerkiksi opettajat ja opinto-ohjaajat, omat 
vanhemmat ja muut perheenjäsenet, kaverit tai harrastuksissa tapaamasi valmentajat ja 
muut ohjaajat.   

 

 



 

 

Kysymykset: 

- Kenellä on ollut vaikutusta tekemiisi valintoihin, hyvällä tai huonolla tavalla?  
o Onko joku yrittänyt vaikuttaa päätöksiisi tarkoituksella?  
o Entä onko joku vaikuttanut päätöksiisi tiedostamatta vaikutustaan sinuun? 
o Miten eri opettajat ja opinto-ohjaajat ovat vaikuttaneet tulevan urasi 

kannalta keskeisiin päätöksiin?  
o Millainen vaikutus perhetaustallasi on ollut uraasi? Onko perheessäsi muita 

akateemisen koulutuksen saaneita? Onko sinua kannustettu tietyille aloille? 
Halusitko itse seurata tai olla seuraamatta vanhempiesi jalanjälkiä? 

o Keneltä olet saanut rohkaisua ja mitkä opit ovat kantaneet sinua eteenpäin? 

 

4. Alustus: Päätösten tekeminen ei ole aina helppoa, ja valinnat voivat herättää erilaisia 
tuntemuksia. Toisaalta tunteet voivat myös vaikuttaa päätöksiisi ja ylipäätään haluun tehdä 
päätöksiä.  

Ajattele vielä niitä päätöksiä, joita olet tehnyt tähän mennessä. Ne voivat liittyä 
opiskelemaan hakemiseen tai muihin tärkeisiin päätöksiin elämässäsi. 

- Miltä päätösten tekeminen on sinusta tuntunut?  
o Onko päätösten tekeminen ollut sinulle helppoa vai onko se tuntunut 

hankalalta?  
o Oletko tuntenut epävarmuutta valintoja tehdessäsi tai oletko jälkikäteen 

katunut valintojasi?  
o Ovatko jonkin päätöksen tekoon liittyneet tunteet muuttuneet myöhemmin, 

kun olet nähnyt, mihin päätös on elämässäsi johtanut? 
o Mikä on auttanut sinua tekemään päätöksiä?  
o Miten tiedät tai tunnet tehneesi oikean päätöksen? 

 

5. Alustus: Sukupuolen merkitystä uraan liittyvissä valinnoissa voi olla vaikea tunnistaa. 
Helposti ajattelee, että sukupuolella ei ole ollut vaikutusta omiin valintoihin. Mielikuvat 
tiettyjen asioiden sopivuudesta tietyn sukupuolisille henkilöille ovat kuitenkin niin syvällä 
kulttuurissamme, että niillä voi olla vaikutusta ilman, että sitä edes itse tiedostaa. Suomessa 
työmarkkinat ovat eriytyneet sukupuolen mukaan ja myös alojen sisällä näkyy eroja naisten 
ja miesten sijoittumisessa erilaisiin tehtäviin. Jopa harrastuksissa on sukupuolen mukaista 
eriytymistä. Sukupuolistereotypiat voivat rajoittaa itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia.  

- Miten ajattelet sukupuolesi vaikuttaneen päätöstesi taustalla? 
o Liittyykö alaasi sukupuolittuneita mielikuvia?  
o Onko sinua ohjattu tekemään tiettyjä valintoihin sukupuolesi perusteella? 
o Oletko tehnyt sukupuolellesi epätyypillisiä valintoja? Miltä se tuntui? 


