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KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi 
ammatillista koulutusta



Haluaisitko valita 
opintoja toisesta 

tutkinnosta?

Haluaisitko 
yrittäjäksi? 

Opiskelisitko 
yrittäjyyttä?

Mikä työpaikka olisi 
sinulle paras 

koulutus-
sopimusjaksolle?

Entä jos suorittaisit 
yhdistelmäopinnot 

(YO-tutkinto)?

Koko tutkinto vai 
osatutkinto?

Opintojen ja 
työnteon 

yhdistäminen? 
Opiskelisitko osa-

aikaisesti?

Saisiko kesätöistä 
opintoihin liittyvää 

osaamista?

Haluatko 
huippuosaajaksi? 

Entä 
kilpailutoiminta?

Lähtisitkö mukaan 
opiskelijatoimintaan 

(esim. tutor, 
opiskelijakunta)?

Tulisiko sinusta 
oppisopimus-

opiskelija?

Lähiopetus vai 
verkkokurssit?

Tarvitsetko tukea 
opiskeluun? Ehkä 
Pulssi-pajalla tai 

oppimisstudiossa?

Tekisitkö 
väyläopintoja 

amiksen
aikana?

Oletko 
kilpaurheilija? Entä 

urheilijoiden 
ammatillinen 

koulutus?

Kiinnostaako 
kansainvälisyys? 

Vaihtoon ulkomaille?

Menisitkö aluksi 
OPVA-opintoihin?

Sopisiko sinulle 
projekti-

oppiminen?

Mitä valinnaisia 
tutkinnon osia?

Minkä 
osaamisalan 

valitset?



Uraohjaus 
Salpauksessa



1. Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS) 

• HOKS on työkalu, jonka avulla 
jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan 
yksilöllinen oppimispolku

• HOKS tehdään heti opintojen alussa ja 
sitä päivitetään aina tarpeen tullen –
esim. valintatilanteissa ja opiskelijan 
suunnitelmien tarkentuessa

• HOKS:n tärkeä osa on urasuunnitelma

• Urasuunnitelman tavoitteiden on 
tarkoitus ohjata oppimisen 
suunnittelua



2. Yhteiset tutkinnon osat uraohjauksessa

• Yhteisten tutkinnon osien (YTO) 
opetuksessa on paljon 
uraohjaukseen liittyviä aiheita

• Opiskelu- ja 
urasuunnitteluvalmiudet opettaa 
suunnittelemaan omia opintoja 
ja tulevaa työuraa

• Työelämässä toimiminen 
kehittää työelämätaitoja

• Viestintä ja vuorovaikutus tukee 
mm. työnhakutaitoja



3. Ammatin opetus tutustuttaa alaan

• Alan ammattitaidon lisäksi 
muodostuu ammatti-identiteetti 
ja käsitys itsestä oman alan 
osaajana

• Ammatin opetuksen kautta 
opitaan alan eri työtehtävistä, 
työpaikoista ja uravaihtoehdoista



4. Tiitus -työnhakusovellus

• Salpauksessa käytetään Tiitus –
työnhakusovellusta 

• Tiituksella opitaan sähköistä 
työnhakua ja omasta 
osaamisesta kertomista

• Sovellus on avuksi koulutukseen 
liittyvien paikkojen haussa ja 
työn hakemisessa

• Opiskelijalle jää kätevä 
sähköinen CV myös 
valmistumisen jälkeen



5. Työpaikalla oppiminen tarkentaa suuntaa

• Koulutukseen kuuluvat jaksot oppimassa 
työpaikoilla tarkentavat ajatuksia 
omasta työurasta

• Työpaikoilla tutustutaan eri tehtäviin ja 
nähdään eri alojen ammattilaisia 
töissään

• Opiskelija saa käsityksen omasta 
osaamisestaan ja toiveistaan tulevaa 
työtään kohtaan



6. HOKS –keskustelut tarkentavat tavoitetta

• HOKS:ia päivitetään opintojen eri 
vaiheissa

• Opiskelija saa kokemuksia esim. 
työpaikoilta ja lisää tietoa 
vaihtoehdoistaan

• Erilaiset valintatilanteet ovat hyviä 
tilaisuuksia päivittää HOKS ja 
urasuunnitelma

• Esim. kansainvälisyydestä kiinnostuva 
opiskelija voidaan ohjata valinnaisiin 
kieliopintoihin ja ulkomaan vaihtoon



7. Opojen ohjauspajat kehittävät urataitoja

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja voi 
oppia opojen järjestämissä 
ohjauspajoissa

• Aiheina voivat olla esim. omaan 
tutkintoon tutustuminen, omat 
vahvuudet ja osaaminen, jatko-
opintojen suunnittelu tai 
työnhakutaidot

• Tukena verkkokurssi tehtävineen



8. Yksilölliset valinnat suuntaavat urapolkua

• Vaikka tutkinto olisi sama, eri 
opiskelijoille voi syntyä erilaista 
osaamista

• Yksilöllisyys syntyy esim. erilaisista 
tutkinnon osista, eri työpaikoista, 
väyläopinnoista, kansainvälisistä 
vaihdoista ym. 



9. Infot ja tapahtumat  

• Salpauksessa järjestetään esim. 
erilaisia rekrytointitapahtumia ja 
infoja, joihin opiskelijat voivat 
osallistua

• Etenkin valmistumisvaiheessa 
verkostojen luominen 
työelämään on tärkeää

• Ryhmäkohtaisia infoja on 
nykyisin vaikea toteuttaa, joten 
painopiste siirtyy avoimiin 
tapahtumiin




