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KETTU – Ketterä uraohjaus
osaksi ammatillista koulutusta

KETTU –hanke käynnistyi 1.5.2018
Koulutuskeskus Salpauksen hallinnoima KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta –hanke
käynnistyi toukokuussa 1.5.2018.
Euroopan sosiaalirahaston (Hämeen ELY-keskus) rahoittaman hankkeen päätavoitteena on antaa toisen
asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille
henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan. Välillisenä tavoitteena
on opiskelijoiden työelämätaitojen ja –valmiuksien parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen
sekä nuorten työllisyyden paraneminen.
Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uraohjauksen valmennusohjelma opetus- ja ohjaushenkilöstölle.
Lisäksi pilotoidaan erilaisia uraohjauksen toimia, esimerkiksi työelämän ja opiskelijoiden yhteisiä päiviä,
monialaisia uraohjauksen palvelupisteitä sekä työnhaku- ja jatko-opintopajoja opiskelijoille. Hankkeessa
luodaan ketterän uraohjauksen malli, jolla työllistymis- ja uraohjauksesta tulee osa jokapäiväistä ammatin
oppimista.
Henkilöstön uraohjausosaamista kartoitetaan kyselyllä
Syyskuun 2018 aikana KETTU –hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten
opetus- ja ohjaushenkilöstö vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun laatimaan,
Työuralle –hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettavaan uraohjauskyselyyn.
Kyselyssä selvitetään uraohjauksen käytänteitä sekä henkilöstön kokemuksia
omasta ja edustamansa organisaation valmiuksista tukea opiskelijaa
uraohjauksen keinoin.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään henkilöstön valmennusohjelman
suunnittelussa. Lisätietoja: projektipäällikkö Hanna Salminen

Pop Up –uraohjausta palveluständeillä
Miten erilaiset uraohjaukseen ja työllistymiseen liittyvät palvelut saataisiin opiskelijoille tutuiksi? KETTU –
hankkeessa kehitetään uraohjauksen palveluständejä eli esim. oppilaitosten aulatiloihin, opiskelijavirtojen
äärelle pystytettäviä uraohjauspalveluiden esittelypisteitä. Koulutuskeskus Salpauksessa on jo aiemmin
ollut säännöllisesti näitä palveluständejä, joilla toimintaansa ovat esitelleet esim. Ohjaamo, Vauhdittamo,
TE-palvelut ja eräät henkilöstövuokrausyritykset.
Hankkeessa palveluständitoimintaa laajennetaan ja tehostetaan ja ajankohtaiset aiheet (esim. kesätyöhaku)
tuodaan paremmin esille. Lisätietoja: Petri Sinisalo, Koulutuskeskus Salpaus
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Työpaikalla tapahtuva oppiminen tehokäyttöön uraohjauksessa
Oikeilla työpaikoilla kehittyvät paitsi ammatillinen osaaminen, myös opiskelijan itsetuntemus ja
suunnitelma omasta polustaan kohti työelämää. Miten kokemukset saataisiin hyödynnettyä
urasuunnittelussa? Lahden Kansanopistolla tätä kokeillaan KETTU –hankkeessa. Työpaikoille lähdettäessä,
siellä opittaessa ja sieltä palattaessa ohjauskeskusteluihin tuodaan mukaan uranäkökulma. Opiskelijoita
ohjataan paitsi arvioimaan ammattitaitonsa kehitystä, myös pohtimaan, millaisia työtehtäviä, -ympäristöjä
ja urakehitystä hän tavoittelee sekä miten siinä kannattaa edetä.
Lisätietoja: Sari Ryynänen-Jussila, Lahden kansanopisto

Opiskelun ja työn yhdistäminen vuokratyön kautta
Koulutuskeskus Salpauksessa järjestetään 30.10.2018 klo 14-16 matkailu-, ravintola- ja elintarvikealan
opiskelijoille suunnattu vuokratyötapahtuma (Ståhlberginkatu 4 C auditorio). Tapahtumassa opiskelijat
saavat käsityksen siitä, mitä henkilöstövuokraus on ja miten vuokratyön voi kytkeä omiin opintoihin.
Tapahtumaan kutsutut henkilöstövuokrausyritykset esittelevät pisteillään omaa toimintaansa sekä
asiakasyritystensä tarjoamia työpaikkoja. Henkilöstövuokraustapahtumasta toivotaan apua paitsi aloilla
vallitsevaan työvoimapulaan, myös mielekästä tapaa yhdistää opiskelu ja työnteko Koulutuskeskus
Salpauksen opiskelijoille.
Lisätietoja: Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus

Verkkokurssi Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –opintoon
Uusituissa ammatillisissa perustutkintojen perusteissa on uusi yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus
nimeltä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet. Opinto kokoaa yhteen opiskelijan eri oppimistilanteissa
tekemiä urasuunnitteluun liittyviä asioita, esimerkiksi vastuuohjaajan kanssa laaditun HOKS:n ja yhteisten
tutkinnon osien opetuksessa tai jo ennen opintoja laaditun CV:n. Opinnon toteutusta helpottamaan on
KETTU –hankkeessa laadittu Moodle-alustalle toteutettu verkkokurssi, jonka avulla opintoon kuuluvat
suoritukset on helpompi koota yhteen ja arvioida. Vastaava kurssi (työnimellä Kettu-passi) on suunnitteilla
myös Suomen Urheiluopistolle. Lisätietoja: Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus

Hankkeen toteuttajat:
Koulutuskeskus Salpaus

Projektipäällikkö Hanna Salminen, hanna.salminen@salpaus.fi, 044-7080645
Projektisihteeri Mirja Metsänen, mirja.metsanen@salpaus.fi, 050-3871936
Asiantuntija Petri Sinisalo, petri.sinisalo@salpaus.fi, 050-5020643
Asiantuntija Tanja Olkkonen, tanja.olkkonen@salpausfi, 044-7081912

Lahden Kansanopisto
Suomen Urheiluopisto
Suomen Diakoniaopisto SDO
Kiipulasäätiö
Lahden ammattikorkeakoulu

Sari Ryynänen-Jussila, sari.ryynanen-jussila@kansanopisto.fi, 050-407 2339
Hannele Kaperi, hannele.kaperi@vierumaki.fi, 050-4656782
Kati Lampén, kati.lampen@sdo.fi, 044-713 2602
Minna Yliniemi, minna.yliniemi@kiipula.fi, 050-3619751
Eija Lantta, eija.lantta@lamk.fi, 050-5020684

Valtakunnallinen valmennus- Petri Sallinen, petri.sallinen@pajulahti.com, 044-7755 334
ja liikuntakeskus Oy (Pajulahti)

