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• Useita tulevaisuuden ammatteja ei voi vielä opiskella missään, vaikka 
jossakin vaiheessa niistä tulee välttämättömiä.

• Identiteettimanageri, ammattikehuja, tekoälyn personalisoija, 
robottikouluttaja, tuulivoimahuoltaja, kaupunkiviljelijä, 
alustanvalintakonsultti, osaamispoluttaja vai osaamisen tarkastaja? 

• Pohdi hetki, mikä voisi olla mullistavin uudistus, joka tulee 
koskettamaan sinun omaa koulutusalaasi ja kuinka pian se voisi 
mahdollisesti olla totta!

HARJOITUS



Tervetuloa Urakettu–valmennukseen!
Tueksesi uraohjaukseen

4. Jatko-opinnoista potkua työuralle 10.2.2020 klo 13-16

• Miten motivoin ja kannustan jatko-opintoihin?

• Miten kerron opiskelijoille heidän alojensa jatko-
opintovaihtoehdoista?

• Miten ohjaan jatko-opintosuunnitelman tekoa ja tiedon hakemista eri 
vaihtoehdoista?

• Miten autan jatko-opintoihin hakemisessa?

5. Sujuvasti työelämään uraohjauksella 16.3.2020 klo 13-16

• Kuinka työnhakutaitoja voi tukea? (työnhaun asiakirjat, ammatilliset 
verkostot jne.)

• Miten autan suunnittelemaan työn hakemista 
tai uralla etenemistä?

• Miten kerron yrittäjyydestä uravaihtoehtona?
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ESR Henkilö –lomakkeen 
täyttäminen

• Välttämätön kaikilta valmennuksiin osallistuvilta

• Täytä ainakin aloituslomake

– Salpauksen opot ovat jo täyttäneet

– KETTU –hankkeessa työskentelevät eivät täytä

• Jos et osallistu tämän jälkeen KETTU –hankkeen toimintaan, täytä päivän 
päätteeksi myös lopetuslomake

• TÄRKEÄÄ! 

– Täytä kaikki kohdat huolellisesti

– Merkitse ”Kyllä” aloituslomakkeen kohtaan ”Opinto-ohjaaja, uraneuvoja 
tai muu ohjauspalvelujen asiantuntija” – myös opet ja taitovalmentajat!

– Lomakkeet ovat salassa pidettäviä ja ne tallentaa KETTU –hankkeen 
projektisihteeri Minna Willman

23.6.2020Etunimi Sukunimi4



Jatko-opinto-ohjaus osana uraohjausta
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Uraohjaus on kaikkien yhteinen tehtävä
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Opiskelija

Vastuu-
ohjaaja

Opinto-
ohjaaja

Opettajat

Taitoval-
mentajat / 

ohjaajat 

Työpaikka-
ohjaajat

Mitä uraohjaus 
omalla kohdallani 
tarkoittaa, kenelle 

tai missä vaiheessa 
sitä tarjotaan?

Entä jatko-
opintoihin 

ohjaus?



Näkökulmia jatko-opintoihin ohjaamiseen

• ”Eräs suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteista on viime aikoina ollut 
työurien pidentäminen lyhentämällä koulutuspolkuja. Koulutuspolkuja 
pyritään lyhentämään paitsi keskittymällä vain oppijalta puuttuvan 
osaamisen hankkimiseen, myös kehittämällä erilaisia väyläopintopolkuja 
esimerkiksi ammatillisesta perustutkinnosta ammattikorkeakouluun. Suomi 
100+ -visiossa asetetaan tavoitteeksi, että vuonna 2030 koko väestön 
osaamispääoma kasvaa. Korkeakoulutusta on kaikkien saatavilla. Vähintään 
50 % nuorista aikuisista (25-34 –vuotiaat) suorittaa korkeakoulututkinnon.” 
(OKM 2017) 
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Aiotko jatkaa opintoja tämänhetkisten 
opintojen jälkeen
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Korkeakouluihin hakeneet ja paikan vastaanottaneet 
pohjakoulutuksen mukaan

• Suomessa suoritettu ammatillinen pt
hak. 50 091 vast.ott. 14 278

• Suomessa suoritettu yhdistelmätutkinto

hak. 4986 vast.ott. 2015

• Suomessa suoritettu ammatti- ja erikoisammattitutkinto

hak. 21 678 vast.ott. 5703

• Suomessa suoritettu yo-tutkinto

hak. 110 103 vast.ott. 43 464

• Korkeakoulun edellyttämät avoimen korkeakoulun opinnot

hak. 2787 vast.ott. 1147

Oph.fi/tilastot 17.1.2020
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Korkeakouluopintoihin hakeutuminen 
numeroina

• Heti lukion tai ammatillisen koulutuksen päättämisen jälkeen siirtyy jatko-
opintoihin viidennes tutkinnon suorittaneista.

• Ammatillisen tutkinnon suorittaneista noin 7 prosenttia jatkaa opintoja 
korkeakouluissa valmistumista seuraavana vuonna - lähes kaikki 
ammattikorkeakouluissa. Yliopistoissa heistä jatkaa alle prosentti.

• Ammattikorkeakouluissa jatkavien osuus kasvaa seuraavien vuosien aikana 
13 prosenttiin, mutta yliopistoissa opiskelevien osuus jää alle kahden 
prosentin. Naiset jatkavat opintojaan korkeakouluissa hieman miehiä 
useammin.

• Ylioppilaisiin verrattuna korkeakouluissa jatkavien ammatillisen tutkinnon 
suorittaneiden nuorten osuus on pienempi ja yliopistoissa jatkavien osuus 
lähes olematon. Osuudet ovat jonkin verran nousseet viime vuosina.
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Tärkeää 
opiskelijalle
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”Jatko-opintokelpoisuus on 
ensiarvoisen tärkeää toisen asteen 

koulutusmuotojen tasa-arvoisuuden 
sekä opintojen houkuttelevuuden 

turvaamiseksi. Korkea-asteen 
opintoihin hakeutumisen on oltava 
yhdenvertaista lukiosta hakevien 
kanssa. Opiskelijalla tulisi olla jo 

opintojen alussa selkeä kuva siitä, 
miten hän pääsee jatko-opintoihin.”



Tärkeää 
koulutuksenjärjestäjälle
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Amiksesta jatko-opintoihin
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Näkökulmia jatko-opintoihin ohjaamiseen
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Perustutkinnon todistus → yleinen jatko-
opintokelpoisuus korkeakouluopintoihin

23.6.202017

Ammatti- ja 

erikoisammatti-

tutkintoihin vaaditaan 

usein saman alan 

perustutkinto ja/tai 

alan työkokemusta
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Kannattaako 

hakea nyt 

suoritettavalla 

tutkinnolla vai 

jollain aiemmalla 

todistuksella?



Väyläopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta?
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Missä vaiheessa opintoja
ottaa puheeksi…
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Opiskelijan opiskelupolku 

Kansanopisto: aloitetaan 
hakeutumisvaiheesta, 
tarkennetaan suunnitelmaa 
aina esim. työelämäjaksojen 
jälkeen palautekeskustelussa

SDO: jo alkuhaastattelulomakkeessa kysellään 
jatko-opinnoista (wilma). Jokaisessa HOKS-
keskustelussa voi tarvittaessa palata aina jatko-
opintosuunnitelmiin. Jotkut opiskelijaryhmät 
ovat saattaneet käydä tutustumiskäynneillä/ 
infoissa. Yleensä korkeakoulut ovat tarjonneet 
tätä mahdollisuutta, SDO on tiedottanut asiasta 
opiskelijoille ja kannustanut osallistumaan. 

Salpaus: toteutustavat ala- ja 
kampuskohtaisia, perinteisesti aihe ollut 
esillä valmistumisvaiheessa



Missä vaiheessa opintoja ja 
miten ottaa puheeksi…

• Oman alan jatko-opintomahdollisuuksista kannattaa kertoa ainakin 
ne keskeisimmät korkeakouluopinnot, jotka ovat koulutusalaan 
luontevimmin yhteydessä. Tärkeää on tuoda esille myös ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot potentiaalisina jatko-
opintomahdollisuuksina.

• Jatko-opintomahdollisuuksien esille ottaminen opiskelupolun eri 
vaiheissa on suositeltavaa, sillä yhtenäistä opintojen päättövaihetta 
voikin olla haastavaa löytää koko ryhmän tasolla. 

• Sopivia tilanteita ottaa jatko-opintomahdollisuudet esille, ovat muun 
muassa HOKS-keskustelut sekä opiskelijan urasuunnitelman 
päivittäminen. Myös Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -
opinnon yhteydessä on luontevaa esitellä oman alan jatko-
opintomahdollisuuksia omille opiskelijaryhmille.
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Jatko-opintoihin tutustuttamisessa 
hyödynnettävissä

• Oppitunnit→ Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –kurssin 
materiaali tukena 

• Infot → Alakohtaiset ja kampuskohtaiset

• Tapahtumat→ Studia, DuuniExpo

• Tutustumiskäynnit→ LAB avoimet ovet

• Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut → Vastuuohjaajat ja opot

• Pienryhmäohjaustilanteet 

• Tutorointi, alumnitoiminta

• Aiheeseen linkittyvät tietolähteet ja verkkosivustot

• Verkko-ohjausmateriaali

• Viestintäkanavien hyödyntäminen ohjaukseen (wilma)
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Amiksesta jatko-opintoihin

• Katsaus ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin jatko-
opintovaihtoehtoina / 
opinto-ohjaaja Marita Nauha Koulutuskeskus Salpaus

• Ammattikorkeakoulun ajankohtaiset kuulumiset /
opinto-ohjaaja Tarja Taurula LAB-ammattikorkeakoulu
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Motivointi ja kannustus jatko-opintoihin; 
työkaluja ja tekniikoita
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Työkaluksi jatko-opintopolkujen 
havainnollistaminen
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HARJOITUS

Tutustukaa pienryhmissä

Jatko-opintopolkukuvaukset

- Miten hyödyntäisitte ohjauksessa? Mistä lähtisitte liikkeelle? Mihin 
vaiheeseen opintoja hyödyntäisitte kuvaa? 

- Keksikää eri käyttötapoja ja keinoja hyödyntää jatko-opintopolkukuvauksia 
oppitunneilla ja ohjaustilanteissa

- Mitä hyvää ja mitä kehitettävää löydätte?
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Taideteollisuusalan perustutkinto 
(artesaani, sisustusala)

Ammattikorkeakoulu-
tutkinnot: 
- Artenomi (AMK), 

restaurointi
- Muotoilija (AMK), 

muotoilu
- Muotoilija (AMK), 

biotuotemuotoilu
- Muotoilija (AMK), 

sisustusarkkitehtuuri ja 
kalustemuotoilu

- Tradenomi (AMK)
- Voit hakea myös muille 

aloille!

Yliopistotutkinnot:
- Käsityönopettaja, 

monimateriaalinen käsityö, 
kasvatustieteen kandidaatti 
ja maisteri

- Muotoilu, taiteen 
kandidaatti ja maisteri

- Taidehistorian ja 
taidekasvatuksen 
kandidaatti- ja 
maisteriohjelma, 
humanististen tieteiden 
kandidaatti ja filosofian 
maisteri

- Teollisen muotoilun 
koulutus, taiteen kandidaatti 
ja maisteri

- Voit hakea myös muille 
aloille!

Yhdistelmä-
opinnot

Jatkotutkinnot ja –
koulutukset:
- Filosofian tohtori
- Taiteen tohtori

3 v työkokemuksen jälkeen
voit hakeutua suorittamaan ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa

Ylemmät 
ammattikorkeakoulu-
tutkinnot:
- Kulttuuriala (YAMK), 

kulttuuri- ja taidetoiminta 
hyvinvoinnin edistäjänä

- Muotoilija (YAMK)
- Tradenomi (YAMK)
- Voit hakea myös muille 

aloille! 

Korkeakou-
lujen

yhteishaku

Korkeakou-
lujen

yhteishaku

Korkeakou-
lujen

yhteishaku

Työelämään

Työelämään

Työelämään

Työelämään

Ammatti-
tutkinnot

Työelämä

Ammattikorkeakoulut Yliopistot

Erikoisammattitutkinnot:
- Taideteollisuusalan EAT
- Tuotekehitystyön EAT

Ammattitutkinnot:
- Taideteollisuusalan AT
- Yrittäjän AT 

TYÖNHAKU

Haku suoraan yliopiston 
kautta

Jatkuva 
haku

VäyläopinnotYhteishaku

YhteishakuAvoimet 
korkeakouluopinnot

Sisustusalan jatko-opintopolkuja



Tulevaisuuden osaaminen – motivaattorina
uudenlainen työelämä 

• Tulevaisuudessa työelämän tarpeet muuttuvat, jolloin myös 
koulutuksen sekä oppimisen sisällön täytyy muuttua. Millainen 
tulevaisuus tulee olemaan ja miten siihen voi valmistautua jo nyt? 

• https://www.youtube.com/watch?v=pJ88hLu1Gqk

• Video on osa Tulevaisuuden työelämä peruskoulussa –hanketta, 
jossa kehitetään työelämäopetusta sekä TET-jaksoja uudelle 
vuosikymmenelle.
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https://www.youtube.com/watch?v=pJ88hLu1Gqk


Uraohjaus, motivointi ja 
jatko-opinnot

Uraohjauksen näkökulmasta keskustelun voi opiskelijan kanssa 
aloittaa esimerkiksi 

- millä tavoin opiskelija hahmottaa tulevaisuuttaan 
valmistumisensa jälkeen

- onko hänellä jo olemassa mahdollisia suunnitelmia 
tulevaisuuden varalle 

- millä tavoin opiskelija on ajatellut omaa ammattiaan sekä 
osaamistaan tulevaisuudessa hyödyntää

- onko työelämään siirtyminen se ensisijainen tavoite vai 
mahdolliset jatko-opinnot

- onko opiskelija jo mahdollisesti suunnitellut omia jatko-
opintojaan ja onko hänellä riittävästi tietoja ja taitoja 
suunnittelutyötä varten
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Kysymyksenasettelua:
Lähesty motivoiden, kannustaen, rohkaisten 

• Miksi opiskelet? Mitä haluat saavuttaa, mitä haluat oppia ja 
missä haluat kehittyä?

• Ovatko itsellesi asettamat tavoitteet liian korkeita, sopivia 
vai liian helppoja? → Liian korkeat tai alhaiset tavoitteet 
vievät motivaatiota.

• Missä olet hyvä? Missä tarvitsisit enemmän tukea?

• Miten selität itsellesi onnistumisen tai epäonnistumisen? 
Se, mitä kerrot itsellesi, vaikuttaa tuleviin suorituksiisi, ole 
siis positiivinen ja kannustava itseäsi kohtaan.

• Mikä motivoi sinua hyvään opintomenestykseen? Onko 
joku asia, mikä sinua erityisesti kannustaa? Vai haluatko 
oppia uutta ja koet iloa opiskelusta? Omista sisäisistä syistä 
lähtevä oppiminen, sen sijaan että toimisi esimerkiksi 
palkkioiden toivossa, motivoi usein paremmin.

(Lähde: Nuortennetti.fi - motivaatio)
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Jatko-opintosuunnitelma uraohjauksen työkaluksi?
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Uraohjauksen tärkeät palikat 
opintojen edetessä jatko-opintoihin ohjauksen 
näkökulmasta

HOKS

• Opiskelusuunnitelman päivittäminen ja opintoihin liittyvien valintojen 
tekeminen; ammatilliset tutkinnon osat, YTO-opinnot ja YTO-valinnaiset, 
osaamisalavalinnat

• Koulutussopimus tai oppisopimus, työpaikalla oppiminen, kokemukset ja 
reflektointi

• KV-vaihto, yrittäjyysopinnot, Taitaja, Urheiluvalmennus, MOTARI- tai 
polkuopinnot

Osaamisen tunnistaminen

• Kesätöiden tai muun opiskeluaikana kertyneen työkokemuksen 
tunnistaminen ja tunnustaminen, osaamisprofiili täydentyy

Urasuunnitelma

• Jatko-opintojen suunnittelu osaksi 
urasuunnitelmaa
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Jatko-opintosuunnitelma

• Pohjautuu omiin tavoitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin

• Millainen olen opiskelijana, millaisessa tilanteessa olen? 
→ vaikuttaa esim. koulutusmuodon valintaan tai valitseeko korkeakoulun 
vai at:n, sopiiko monimuoto, tarvitaanko opintovapaata

• Mitkä alat kiinnostaa

• Millaisia vaihtoehtoja minulle voisi löytyä (tiedonhaku)

• Miten vertailen vaihtoehtoja (minulle tärkeiden ominaisuuksien suhteen)

• Konkreettinen toimintasuunnitelma

• Tulisiko meidän opiskelijoilla olla oma henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma? 
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Tiedonlähteille, korkeakouluopinnot 
ja niihin hakeutuminen

• Mistä aloittaa tiedon etsintä:
Opintopolku
Näin etsit koulutuksia
Selaile koulutuksia aiheittain
Minne hakisin, pohjalla ammatillinen tutkinto
Minne hakisin, pohjalla lukio ja/tai yo-tutkinto

• Ammattikorkea:
Mitä amk:ssa voi opiskella
ammattikorkeakouluun.fi
Avoin ammattikorkeakoulu
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https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/nain-etsit-koulutuksia/
https://opintopolku.fi/app/#!/selailu/aihe
https://opintopolku.fi/app/#!/hakuwizard?phase=phaseone&phaseone=at
https://opintopolku.fi/app/#!/hakuwizard?phase=phaseone&phaseone=yo
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/mita-amkssa-voi-opiskella/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/avoin-ammattikorkeakoulu/


Tiedonlähteille, korkeakouluopinnot 
ja niihin hakeutuminen

• Yliopisto:
Mitä yliopistossa voi opiskella
Avoin yliopisto

• Hakeminen:
Näen haet korkeakoulujen yhteishaussa
Kuka voi hakea ammattikorkeakouluun ja miten hakeminen tapahtuu

• Oppilaitosten nettisivut
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https://opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/mita-yliopistossa-voi-opiskella/
https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/avoin-yliopisto/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/


Tiedonlähteille, 
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

• Tutkintojen haku ja perusteet:
Ammatillinen koulutus ePerusteet
Opintopolku

• Oppilaitosten nettisivut
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https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
https://opintopolku.fi/wp/fi/


Ohjauspiste Suunta

• Ohjauspiste Suunta on Koulutuskeskus Salpauksen palvelupiste, josta saa 
hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Suunnan opot ohjaavat, kun on 
kyse ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsee lisää tietoa sinne 
hakeutumisesta.

• Ohjauspiste Suunta palvelee ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia, 
nuorten hakijoiden huoltajia, työelämässä ja sen ulkopuolella olevia aikuisia, 
oppilaitosten opoja ja opettajia sekä kaikkia niitä toimijoita, jotka työssään 
ohjaavat asiakkaitaan ammatilliseen koulutukseen.

• Ohjauspiste Suunnan opinto-ohjaajat tapaat Lahden keskustakampuksella ja 
Salpauksen Opo-chatissa.

• Ohjauspiste Suunnasta kannattaa kertoa opiskelijoille, 
jotka ovat valmistumassa
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Yhteenvetoa
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Mitä uraohjaus on?

Uraohjauksella tarkoitetaan niitä palveluja ja aktiviteetteja, joiden
tarkoituksena on auttaa yksilöitä tekemään opiskelua, koulutusta ja 
ammattia koskevia valintoja ja suunnittelemaan omaa uraansa.  
(OECD 2004)

Yhteiset 

tutkinnon osat 

– verkossa tai 

lähiopetuksena

Henkilökohtaiset 

ohjauskeskustelut

Infot, 

tapahtumat 

jne.

Verkkomateriaali 

(esim. uratarinat, 

jatko-opintopolut)Työpajat (esim. 

työnhakutaidot)

Pienryhmä-

ohjaus

Uraohjaus 

ryhmässä

HOKS:n 

urasuunnitelma

Vierailukäynnit, 

opintoretket

Tutorit, 

alumnitoiminta 

jne. 



Mistä rakentuu hyvä ja 
vaikuttava uraohjaus?
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HOKS

OSTU

Ura-

suunni-

telma

Luottamuksellisen 
ohjaussuhteen luominen: 

aikaa, huomiota ja kunnioitusta. 
Opiskelija tulee kohdatuksi

Hyvät ohjauskeskustelut:
eri lähestymistavat & 
viitekehykset hallussa

Opiskelijalle työkaluja ja tukea 
urasuunnittelutaitojen 

kehittämiseen 
(esim. Opiskelu- ja 

urasuunnitteluvalmiudet –YTO) 

Opintoihin ja kouluyhteisöön 
kiinnittyminen: yhteisöllisyyden 

rakentaminen, toisiin opiskelijoihin 
tutustuminen, henkilöstön 
osoittama kiinnostus ym. 

Itsetuntemuksen ja 
minäpystyvyyden tukeminen: 

myönteinen opiskelijamielikuva 
itsestä heti alussa

Päätöksentekotaitojen
tukeminen 

Ammatti-identiteetin 
herättely: samastuminen 

ammatin normeihin ja 
etiikkaan

Osaamisidentiteetti: oman 
osaamisen ymmärtäminen, 

yhdisteleminen ja soveltaminen eri 
tilanteissa

Motivaation tukeminen

https://www.youtube.com/watch?v=o32PosQfsZo


Alkuvaiheen uraohjauksen tärkeät palikat

HOKSIN eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
alkuvaiheen käynnistäminen: henkilökohtainen ohjauskeskustelu 
mahdollisimman pian opintojen aloittamisen jälkeen

Osaamisen tunnistaminen
Koulutuksen järjestäjä selvittää opiskelijan esittämien asiakirjojen ja 
muiden mahdollisten selvitysten perusteella opiskelijan osaamisen 
sekä muut lähtökohdat suhteessa taito- tai osaamisvaatimuksiin

Urasuunnitelma
Urasuunnittelun päätökset ja tavoitteet konkretisoituna 
käytännön toimenpiteiksi, osana HOKSIA. 
Huom! Urasuunnitelmaa päivitetään vaiheittain
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Opiskelijan urataitojen vahvistamisessa 
keskeisiä asioita ovat

• opiskelijan itsetuntemuksen ja 
minäpystyvyyden vahvistaminen 

• ammatti-identiteetin vahvistaminen 

• opiskelijan osallisuuden vahvistaminen 

• rohkaiseminen ennakkoluulottomiin uravalintoihin 

• Lisäksi on tärkeää tukea opiskelijaa omien vaihtoehtojen 
tuntemuksessa sekä suunnittelu- ja päätöksentekotaitojen 
kehittämisessä
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Urataitojen 
vahvistaminen 
kytkeytyy myös 
jatko-opintoihin 

ohjaukseen



Näin tulevaisuudessa opitaan?

• Miten oppimista ja koulujärjestelmää tulisi kehittää, jotta suomalainen 
osaaminen pysyisi huipputasolla myös tulevaisuudessa?

• https://www.youtube.com/watch?v=tJ4Q60fDV8c
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Ohjauksen tarve

”Mitä enemmän valintatilanteita sekä itsenäisen 
toiminnan vaatimusta, sen enemmän tarvitaan 
ohjausta?”

Sanna Vehviläinen, 2016
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Lopuksi
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• Tästä päivästä otan mukaan opettajuuteeni/
ohjaajuuteeni…

• Tänään minua ilahdutti…
• Tänään minua harmitti…
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Lisämateriaalia
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Tutustuttavaksi 
valtakunnallisia hankkeita

• Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta 
ammattikorkeakouluun, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy
Tavoitteena lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu 
ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. 
Jatkoväylä-hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen 
asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden 
toteuttamiseen.

• Smidiga övergångar i Svenkfinland, Svenska Framtidsskolan i 
Helsingforsregionen Ab/Yrkesinstitutet Prakticum
Hankkeessa syntyy malli tutkintorajat ja koulutusasteet ylittäville opintopoluille, 
jotka pilotoidaan ja arvioidaan, kehitetään ohjauksen malli ammatilliseen 
koulutukseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen, siirtymävaiheisiin ja opintojen 
alkuvaiheeseen sekä luodaan malli tutkinnon suorittamisen/koulutusasteelta 
toiselle siirtymisen jälkeisen sijoittumisen seurantaan ja arviointiin.

•
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Tutustuttavaksi alueellisia hankkeita

• Suunnitelma B, Korpisaaren Säätiö
Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa nuorten pääsyä opiskelemaan korkea-
asteelle mm. kehittämällä ohjausta ja erilaisten opintopolkujen 
tuntemusta sekä parantamalla opiskelijoiden opiskelutaitoja. 
Tarkoituksena on luoda opinto-ohjaukseen uusia työkaluja ja materiaalia.

• Omalle polulle korkeakouluun, Jyväskylän yliopisto
Tavoitteena on sujuvoittaa opintopolkuja, edistää osuvia 
työelämäorientoituneita koulutusvalintoja sekä ehkäistä 
epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa ohjauksen alueellinen kokonaismalli, 
jonka avulla tuetaan ja edistetään opiskelijoiden siirtymistä toiselta 
asteelta korkea-asteelle.
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Alueellisia hankkeita

• Vauhtia väylälle, Centria ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen kautta halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa toisella asteella 
opiskelevien (ammatillinen koulu tai lukio) opiskelijoiden hakeutumista 
jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Väyläopintojen kautta on 
mahdollista tutustua eri aloihin ja löytää itseä kiinnostava ala.
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Tredun konekerho tähtää joustaviin siirtymiin AMK-
opintoihin

51

NOPSA-Nopea 
ammatillinen väylä 
työelämään -hanke



Tredun konekerho

• Tredun konekerhon tavoitteena on opiskelijoiden uramahdollisuuksien 
avartaminen sekä motivoida ja ohjata opiskelijoita kohti 
ammattikorkeakoulun opintoja ja samalla lisätä tekniikan alojen 
vetovoimaisuutta. Kerhotoimintaa tarjotaan kaikille kiinnostuneille ja 
etenkin niille, jotka ajattelevat jatkaa opintojaan AMK:ssa.

• TAMKin vierailut ovat sisältäneet opintojen, TAMKin konekerhon ja 
opetustilojen esittelyä. Esittelyn aikana TAMKin opiskelijat kertoivat 
Tredun konekerhon opiskelijoille opinnoistaan ja jakoivat tärkeitä 
opiskelijakokemuksia.
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Tredun konekerho

• Keskusteluissa tuli ilmi opiskelijoiden ennakkokäsitykset AMK-opintojen 
matematiikan ja ruotsin kielen vaatimuksista, jotka pahimmillaan voivat 
estää hakeutumisen jatko-opintoihin. Näihin haasteisiin haetaan ratkaisuja 
tässä hankkeessa tarjoamalla konekerhon opiskelijoille valmentavia 
kursseja avoimen AMK:n kautta. Kyseisiä kursseja ovat mm. 
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot ja Mekaniikka. Näiden lisäksi 
konekerhon opiskelijoille tarjotaan ruotsin kielen opintoja 
moduulikursseina, joista Moduulit 1 – 2 suoritetaan 
ammattioppilaitoksessa suorittavien opintojen aikana. Moduulit 3 – 4 
suoritetaan ammattikorkeakouluun siirtymisen jälkeen.
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Tredun konekerho

• Yritysvierailujen tähtäimessä on ollut insinöörin toimenkuvan 
selkeyttäminen ammattiopiston opiskelijoille. Vierailun isäntinä ovat olleet 
aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat 
ammatillisen tutkinnon jälkeen suorittaneet hiljattain myös 
insinööritutkinnon. Opiskelijat ovat saaneet vierailujen kautta realistisen 
kuvan insinöörin työstä, sen vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

• Pilottivaiheessa Tredun konekerhon toteutuksessa on ollut mukana yksi 
aol-opettaja, joka on suunnitellut kerhon toimintaa (mm. vierailut, 
henkilökohtaiset uraohjauskeskustelut). Tredun konekerhon toimintaa on 
suunniteltu yhdessä TAMKin konetekniikan opinto-ohjaajan kanssa 
(vierailut, vertaisohjaus, koulutusten esittelyt, avoin-AMK:n 
kurssitarjonnan esittely). TAMKin konekerhon opiskelijat ovat olleet 
mukana vertaisohjaajina ammattiopiston opiskelijoille.
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