
URAKETTU –valmenus

MISTÄ TUKEA OPISKELIJAN URAPOLULLE?

KETTU –Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

9.12.2019 klo 13-16



Päivän agenda

1. Aloitus ja kahvit: Esittäytyminen, runko

2. Ryhmäkeskustelu haasteellisista opiskelijatilanteista

3. Opiskelijatarinoista keskustelu asiantuntijaringissä

4. TAUKO noin 14.50

5. Asiantuntijapuheenvuoro: Domino

6. Motivoinnin harjoitus

7. Loppukoonti ja uraohjauksen työkalupakki-materiaalin esittely
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ESR Henkilö –lomakkeen 

täyttäminen

• Välttämätön kaikilta valmennuksiin osallistuvilta

• Täytä ainakin aloituslomake

– Salpauksen opot ja ensimmäiselle kerralle osallistuneet ovat jo 

täyttäneet

– KETTU –hankkeessa työskentelevät eivät täytä

• Jos et osallistu tämän jälkeen KETTU –hankkeen toimintaan, täytä 

päivän päätteeksi 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
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Urakettu–valmennukset 

tueksi uraohjaukseen
1.Opintojen alkuvaiheen uraohjaus 11.11.2019 klo 13-16

• Miten autan opiskelijaa tutustumaan tuleviin opintoihin ja ammattialaan?

• Miten voin kertoa opiskelijalle valinnoista ja vaihtoehdoista, joita opiskeluun liittyy (esim. kansainvälisyys, yrittäjyys)

• Miten autan opiskelijaa pohtimaan omia tavoitteitaan ja suunnittelemaan opiskelua ja työuraa?

2.Mistä tukea opintoihin ja työelämään siirtymiseen? 9.12.2019 klo 13-16

• Millaista tukea opintojen aikana on saatavilla, mitä järjestelyjä opiskeluun voi tehdä?

• Millaista tukea voi saada opintojen jälkeen - miten ohjataan opiskelijaa, joka ei ole työllistymässä/lähdössä jatko-opintoihin 

valmistuttuaan?

• Verkostot tutuksi – yhteistyöllä ratkaisuja opiskelijoiden tilanteisiin

3.Uraohjauksen parhaat työkalut 13.1.2020 klo 13-16

• Miten autan opiskelijaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan/vahvuuksiaan?

• Miten voin tukea urasuunnittelutaitoja (esim. suunnitelmallisuus, päätöksenteko, valintojen tekeminen)?

• Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään?

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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Ryhmäkeskustelu

• Millaisia opiskelijatilanteita olet kohdannut, joissa olet 

kaivannut ulkopuolista tukea?

• Nostakaa ryhmästä yksi tilanne esimerkiksi koko 

ryhmälle.

• Käsittelemme tilanteita yhdessä myöhemmin.

• HUOM! AIKAA KESKUSTELUUN 10 MIN!
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Asiantuntijarinki

• Riitta Stenström, Salpauksen Pulssi ja Pulssin paja

• Heta Lehikoinen, Salpauksen oppimisstudio

• Mari Torvinen, Salpauksen opo

• Kuraattori Johanna Panttila, Lahden kaupunki

• Veli-Pekka Leinonen, Ohjaamo

• Anne Katajamäki, Domino

• Erja Myllö, Verve

• Terveydenhoitaja Sami Ripatti, PHHYKY
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OPISKELIJATARINA 1

• Opiskelija on opiskellut 2 kk. Alkaa ilmetä 

poissaoloja. Toimii hyvin harjoittelussa 

annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta 

teoriatunneilta myöhästelee tai on kokonaan 

poissa. Oppimisen kokemuksia käytännön 

kautta, muuten suurin osa tehtävistä kokonaan 

tekemättä. 
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OPISKELIJATARINA 2

• Opiskelijalla on runsaasti poissaoloja erityisesti 

aamuisin. Keskittymiskyky on vähentynyt. Poistuu usein 

tunneilta kesken tunnin. Vaihtelevasti palaa takaisin 

tunneille. Opiskelijan ulkoinen olemus on muuttunut 

aiempaa epäsiistimmäksi ja hän vetäytyy ryhmästä. 

Opettaja on keskustellut poissaoloista/opintojen 

etenemisestä opiskelijan kanssa, mutta tilanne ei ole 

muuttunut lupauksista huolimatta. Näyttöjä voi olla tehty, 

mutta ei saa varattua aikaa arviointikeskusteluun. Jättää 

kokonaan vastaamatta yhteydenottopyyntöihin.
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OPISKELIJATARINA 3

• Opiskelijan opinnot ovat menneet aiemmin 

hyvin/ei ole kelpoinen suorittamaan tutkintoa 

SORA lainsäädännön perusteella. Tilanteeseen 

on tullut muutos. Opiskelija on päättänyt 

keskeyttää opinnot, eikä opettaja voi asialle 

mitään/opiskelija ei halua keskeyttää opintoja. 

Miten opettaja ohjaa eteenpäin? Onko oikea 

oppilaitos suorittamaan opinnot loppuun?
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OPISKELIJATARINA 4

• Opiskelijan opinnot päättyvät pian. Työpaikasta 

ei ole tietoa ja opiskelija ei aio hakea jatko-

opintoihin.
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Yhteistyötahojen vinkit (mm. Mihin kiinnittää 

huomiota? Miten tulisi toimia?)

• Vastuuohjaaja lähtee keskustelemaan peruskoulun 

käynnistä, mitä suorituksia saanut(mm."armovitoset")

• Mitä haasteita? Iso ryhmä, elämänhallinnan pulmat, 

tukea saatavissa oppimisen vaikeuksiin laaja-alaisen 

opettajalta, pidetään huolta, vastuuohjaaja seuraa 

tarkemmin, yhteys huoltajiin, JOPO-oppilas?, 

niveltyömalli kuraattoreiden välillä, riittävän ajoissa 

otetaan puheeksi

• Tiedon siirto? Saa siirtää tietoa opetuksen järjestelyistä.

• Alkukartoitus, perusopetuksen päättötodistus, yhteys heti 

erityisopettajaan, lukiseula muita oppimisen vaikeuksia?
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• Verkostoituminen, tuettua työelämässä tapahtuvaa 

koulutusta

• Kysy suoraan, kerro omista havainnoista

• Saako riittävän tuen?

• Ohjaus terveydenhuollon pariin

• Kirjaaminen kaikesta tarjotusta tuesta

• Ammatillisen kuntoutuksen palvelut Kelan ohjaamana

• Opiskeluterveydenhuollon ohjaus

• Aikaresurssi?

• Tuki arkeen mukaan
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• Opiskeluhuolto olisi helposti lähestyttävissä

• Koulunuorisotyöntekijät yhteistyön avaajina, turvallinen 

aikuinen

• Keskustelulla lähdetään selvittämään, miksi haluaa 

lopettaa, mietitään jatkosuunnitelmat mitä haluaa ja 

aikoo tehdä. Keskeytys on eri asia kuin eroaminen tukien 

ja palveluiden näkökulmasta.

• Kelan kautta saatava kuntoutus NUOTTI, AKS. Ei tarvita 

diagnoosia, hakemuksen voi tehdä suullisesti.

• Matalan kynnyksen ryhmätoiminta Dominosta.
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• Yhteys etsivään nuorisotyöntekijään

• Yhteistyö ja saattaen vaihtaminen terveydenhuollon 

pariin

• Starttivalmennus, nuorten työpajat, ryhmä- ja 

yksilöohjaus
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Lähde: Käypähoito suositukset
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ADHD alakoulussa

• Vaikeus pysyä paikallaan

• Oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia

• Impulsiivinen (huutelee ja kommentoi luokassa, toimii

ajattelematta ympäristön ärsykkeiden ohjaamana)

• Sääntöjen noudattamisessa vaikeuksia

• Helposti tulistuva ja äkkipikainen

• Puutteellinen itseluottamus
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ADHD yläkoulussa

• Sisäinen levottomuus (tyytymättömyys, ahdistuneisuus)

• Välinpitämätön suhtautuminen moniin asioihin

• Huono järjestelykyky (unohtelua, myöhästelyä)

• Paljon keskeneräisiä asioita (” multitasking")

• Huonot arvosanat

• Ristiriitoja vanhempien ja opettajien kanssa

• Sotkuinen huone, tavarat hukassa
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ADHD ammatillisissa opinnoissa

• Oman toiminnan ohjauksen vaikeus korostuu

• Arjen hallinnassa vaikeuksia

• Tarkkaamattomuutta, unohteluja, tehtävien tekemättä ja

palauttamatta jättämisiä

• Suunnitelmallisuuden ja aikaansaamisen vaikeus, 

loppuun saattamisen vaikeaa

• Opinnot pitkittyy

• Ylikuormittuminen: psyykkiset ongelmat

• Huoletonta rahankäyttöä
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• Tukikeinot suunnitellaan aina yksilöllisten vahvuuksien ja

haasteiden mukaan

• Pienetkin muutokset voivat merkitsevästi vaikuttaa

kokonaistilanteeseen
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Arjessa eteenpäin: Aloittaminen ja

loppuun vieminen

• Selkeästi rajatut tavoitteet ja etätavoitteet (pilkkominen)

• Nopeasti saatava palkinto motivoitumisen houkuttimeksi

• Yksi asia kerrallaan

• Poista häiriötekijöitä ympäriltä

• Kirjoita asioita muistiin

• Aseta aikarajoja ja pidä taukoja (juuttumisen, 

ylikeskittymisen ja epäolennaisiin yksityiskohtiin 

uppoutumisen ehkäisemiseksi)

• Tarkista tasaisin väliajoin, eteneekö suunnitelman 

mukaan
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• Pyydä tarvittaessa apua tekemisen suunnitteluun ja 

aikarajojen asettamiseen

• Tehtävä- ja tarkistuslistat, käytä kalenteria, luo rutiineja ja 

sääntöjä

• Mittaa kuinka paljon aikaa johonkin tekemiseen oikeasti 

menee, tarkkaile kelloa ja ajankulua

• Raportointivelvollisuus
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Arjessa eteenpäin: Kommunikaation

tukeminen

• Puhu selkeästi, käytä tuttuja sanoja

• Puhu riittävän hitaasti; yksi asia kerrallaan ja anna aikaa 

ymmärtää

• Selkeät, ositetut ja yksiselitteiset ohjeet

• Havainnollista puhetta esineillä, kuvilla ja teksteillä

• Selkeytä ympäristöä ja vähennä häiriötekijöitä

• Ennakoi käsiteltävää asiaa, ”virittele” aiheeseen

• Käytä apuna ohjaavia kysymyksiä
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Arjessa eteenpäin: Sosiaaliset tilanteet

• Anna tietoa miten tietyissä tilanteissa pitää käyttäytyä; 

mitä minulta odotetaan

• Harjoitellaan tilanteiden tunnistamista ja oman

käyttäytymisen soveltamista

• Opetellaan keinoja impulssien hallitsemiseksi

• Harjoitellaan konkreettisissa tilanteissa

• Muutosten ennakointi ja mietitään keinot yllättäviin 

tilanteisiin

Lähde: Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutusmateriaali
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Mielenterveyden käsi
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MIELENTERVEYDEN KÄSI

lähde: https://mieli.fi/fi

Miten ylläpidät omaa arjen rytmiäsi?

• Mielenterveyden käsi on työväline, joka auttaa 

kiinnittämään huomiota tavallisiin arjen asioihin, jotka 

vaikuttavat mielen hyvinvointiin.

• Käden avulla voi pohtia millaisia valintoja on tehnyt

• Löytyykö käden osa-alueista oman arjen valintoja vai 

onko jokin osa-alue korostunut tai unohtunut?

• Käden avulla opitaan tunnistamaan hyvää mieltä ja oloa 

tuovia tekijöitä omassa arjessa.
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• tukee arjessa jaksamista muistuttaen arjen rytmin 

huolehtimisen tärkeydestä:

• uni ja lepo, ravinto, liikkuminen, ihmissuhteet, 

harrastukset ja luovuus
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Mielenterveyden käsi arabiaksi
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Mielenterveyden käsi kurdi-sorani
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Mielenterveyden käsi somaliksi
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Mielenterveyden käsi venäjäksi
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Mielenterveyden käsi saatavilla myös arabian, 

kurdi-soranian, somalian ja venäjän kielisinä:

• https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/mielenterveyden_kasi

_arabia_0.pdf

• https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/mielenterveyden_kasi

_kurdi_soranipdf.pdf

• https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/mielenterveyden_kasi

_somali.pdf

• https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/mielenterveyden_kasi

_venaja.pdf
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Motivaatio

• Ota itsellesi pari ja kerro hänelle jokin tavoite, jota olet 

ehkä miettinyt, mutta et ole saanut asiaa hoidettua

• Kaveri ottaa aktiivisen ongelman ratkaisijan ja asian 

parhaiten tietävän ammattilaisen roolin ja tekee ratkaisun 

puolestasi sekä selittää ja perustelee miksi sinun tulee 

tehdä muutos
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• Vaihda tyyliä ja keskity neuvomisen sijaan kuuntelemiseen.

• Pyri saamaan asiakkaasi puhumaan ongelmastaan. Auta 

kysymyksillä, esimerkiksi:

• MIKSI HALUAISIT TEHDÄ TÄMÄN MUUTOKSEN?

• MIHIN TOIVEESI MUUTOKSESTA PERUSTUU?

• MITEN TÄRKEÄÄ SINULLE ON TEHDÄ TÄMÄ MUUTOS? MIKSI? 

asteikolla 1-10?

• MITÄ SINUN PITÄISI TEHDÄ, JOTTA ONNISTUISIT?

• MIKÄ ON SUURIN HAASTEESI ONNISTUMISEN SUHTEEN?

• MITÄ AJATTELET, ETTÄ TULET TEKEMÄÄN/AIOT TEHDÄ?
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Resilienssi

• Kyky ponnahtaa takaisin vastoinkäymisistä ja kyky 

kasvaa vaikeuksista (Reivich)

• Kyky ponnahtaa takaisin negatiivisista 

tunnekokemuksista ja joustava sopeutuminen 

stressaavien kokemusten vaihtuviin vaatimuksiin 

(Tugade & Fredrickson, 2004)
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Päivittäinen resilienssi

• Kyky ponnahtaa takaisin, mutta myös kyky pystyä 

turvautumaan elämään ja jokaiseen hetkeen

• Resilienssin avulla voi kohdata haasteellisia ja uusia 

kokemuksia ja edesauttaa sitä, etteivät pelot ja ahdistus 

ota meitä valtaansa, jotta me voimme olla läsnä ja 

parhaita versioitamme
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Resilienssi tekijät

• Ongelmanratkaisukyky, keskittymistaidot, joustavuus, 

itsetunto, merkityksen kokemus, positiivinen minäkuva, 

positiivinen elämänasenne, itsesäätelytaidot, 

impulssikontrolli, hyvä huumorintaju, henkisyys, läheiset 

ihmissuhteet(MASTEN & REED, 2002)

• Biologia, tietoisuus itsestä, itsesäätely, optimismi, 

sosiaaliset suhteet, minäpystyvyys, psyykkinen ketteryys 

ja positiiviset instituutiot(REIVICH)
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VOIKO OLLA USEAMPIA MAHDOLLISUUKSIA?
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• https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/motivaatio-

saa-liikkeelle
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Kiitos
ja hyvää päivän jatkoa!


