
URAKETTU-valmennus

Sujuvasti työelämään uraohjauksella

23.6.2020

KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta



Urakettu–valmennukset tueksi 
uraohjaukseen

1.Opintojen alkuvaiheen uraohjaus 11.11.2019 klo 13-16

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

3.Uraohjauksen parhaat työkalut 13.1.2020 klo 13-16

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

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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Päivän agenda

1. Aloitus ja kahvit: esittäytyminen, ESR Henkilö –aloituslomakkeet

2. Yhteenveto

3. ESR Henkilö –lopetuslomakkeet

4. Yrittäjyys uravaihtoehtona

- Alumnin puheenvuoro: Eveliina Naulo, Suomen Urheiluopiston 

alumni

- Opettajan näkökulma: Janne Lahtinen, Liikuntakeskus Pajulahti

- Mitä opettajan tulee tietää yrittäjyydestä?

TAUKO

5. Työelämään ohjaus

- Tietoiskut: Tiitus, oman ammatillisen verkoston rakentaminen

6. Päätös ja (lopetuslomakkeet)
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ESR Henkilö –lomakkeen 

täyttäminen

• Välttämätön kaikilta valmennuksiin osallistuvilta

• Täytä aloituslomake (jos et ole vielä täyttänyt)

– 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
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Miten saan ESR Henkilö -lomakkeet?

• Lähetämme lomakkeet sähköpostilla

• Tulosta, täytä ja toimita

– Koulutuskeskus Salpaus, Minna Willman, Svinhufvudinkatu 6 G, 

15110 Lahti

– Lomake sisältää henkilötietoja, joten toimita luotettavalla tavalla!
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Yrittäjyys uravaihtoehtona
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Suomi tarvitsee yrittäjiä!

• Suomessa on lähes 300 000 yritystä

• 93 % yrityksistä on pieniä, alle 10 hlö yrityksiä 

(mikroyritykset)

• Yritykset työllistävät Suomessa 1,4 miljoonaa ihmistä 

sekä tuottavat verotuloja ja hyvinvointia kaikille 

suomalaisille

• Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin 

(alle 250 hlö)
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Yhä suurempi osa työstä tehdään yrittäjämäisesti

• Suurin osa työllisistä on 

edelleen vakituisessa 

kokopäivätyössä

• Itsensä työllistäjien määrä 

kasvaa koko ajan

– ammatinharjoittajat

– yksinyrittäjät

– freelancerit

– kevytyrittäjät

• Aiemmin työsuhteessa teetetty 

työ ostetaan yrittäjätyönä eli 

toimeksiantona

• Yleistä etenkin rakennus- ja 

kuljetusala, palvelut, kulttuuri-

ja tietotyö
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"Hei 

onnistuisko

laskutus?"



Miten yrittäjyyttä voi tukea ammatillisessa 

koulutuksessa?
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Yrittäjämäisen 

asenteen/työtavan 

opettaminen

Yrittäjyysopinnot

Osaamisen 

hankkiminen 

yrittäjänä

Asennekasvatus
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Yrittäjyysopinnot

• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

– 1 osp laajuinen, kuuluu yhteisiin tutkinnon osiin

• Yrityksessä toimiminen

– 15 osp, ammatillinen tutkinnon osa

– Soveltuu hyvin esim. NY-toimintaan

• Yritystoiminnan suunnittelu

– 15 osp, ammatillinen tutkinnon osa

– Soveltuu esim. omaa yritystä perustavalle tai vakavasti 

yrittäjyyttä harkitsevalle
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Vinkki: tunnetko 

avoimet ammatilliset 

opinnot?

avoimetammatilliset

opinnot.fi

https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/fi/opinto/yrittajyys-ja-yrittajamainen-toiminta-1
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1718932/ops/tutkinnonosat/1719025
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1718932/ops/tutkinnonosat/1719023
https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi


Mitä on yrittäjämäinen toiminta?

• Ajattelu, toiminta- ja suhtautumistapa

• Tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista

• Oikeaa asennetta, päättäväisyyttä, vastuuntuntoa, 

innovatiivisuutta, tulevaisuussuuntautuneisuutta ja kykyä 

tehdä oikeita asioita

• Yrittäjämäisessä ajattelutavassa opit ja pystyt 

vaikuttamaan omaan tulevaisuuteesi

• Yrittäjämäistä toimintaa voi oppia ilman yritystäkin! 

(esim. tiimi- ja projektioppiminen)
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Ammatillista osaamista yrittämällä?

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma
• 7-29 –vuotiaille

• Osa Nuori yrittäjyys -ry:n 

yrittäjyyskasvatuspolkua

• Yrittäjyyttä tekemällä oppien

• Perustetaan max. 3 lukukaudeksi 

oma harjoitusyritys, jonka 

liikevaihto voi olla enintään 10 000 

€ (ei alv-velvollisuutta)

• Toiminnan päättyessä tuotto 

jaetaan osakkaille

• Hyvät oppimateriaalit ja tuki 

toteutukselle!

• Yrittäjyysopinnot + ammatilliset 

tutkinnon osat omasta tutkinnosta?

Muut yritysmuodot
• Sivutoiminen yrittäminen opintojen 

ohella tai yrittäjän oppisopimus?

• Yrittäjyysopinnot + 

ammatilliset tutkinnon osat omasta 

tutkinnosta?

• Osaamista voi hyvin hankkia 

tekemällä oikeita asiakastöitä

• Osaaminen osoitetaan normaalisti 

näytöllä

• Esim. osuuskunnat, toiminimellä 

yrittäminen, omassa 

perheyrityksessä työskentely, 

laskutettavat projektit

23.6.2020Etunimi Sukunimi13

https://www.oppisopimus.fi/yrittajalle/oppisopimuskoulutus/


Miten yrittäjäksi?
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• Yrittäjäksi on mahdollista ryhtyä:
– perustamalla oman yrityksen

– ostamalla toimivan yrityksen

– jatkamalla perheyritystä

• Kevytyrittäjyys tai osuuskunta ovat helppoja tapoja kokeilla 

yrittäjyyttä

• Kun olet ryhtymässä yrittäjäksi, ota ensimmäiseksi yhteyttä TE-

toimistoon

• Yrittäjyyskurssit – maksuttomat kurssit yrittäjyyden perusasioista

• Yrityksen perustaminen – infopaketti yrittäjyyttä suunnittelevalle

• Starttiraha – rahallista apua aloittavalle yrittäjälle.

• Yrittäminen ja työttömyysturva

https://www.ukko.fi/
https://www.osuustoimintakeskus.net/osuuskuntayrittajaksi/osuuskunta-yritysmuotona/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/yrittajaksi_kouluttautuminen/index.html
https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustamispolku
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html


Sinustako yrittäjä? Kokeile 

yrittäjyystestejä!

• Suomen yrittäjien 

yrittäjyystesti

• YES –verkoston 

yrittäjyystesti
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https://www.yrittajat.fi/yrittajatesti?gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg1znCNeoCRl5gP_TIrGXzQbtG-9vAMAfvxapmebK8BUG52iOLvga4UaAnLLEALw_wcB
https://yesverkosto.fi/materiaalit/yrittajyystesti


Näkökulmia työnhakuun
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Miten teidän ammattialalle työllistytään? 

Miten alalla haetaan töitä?
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Some

Työpaikkailmoitukset

Työharjoittelut

Lehdet ja mediaTiitus

LinkedIn

Henkilöstöpalvelu – ja 
rekrytointialan yritykset

Yrittäjyys

CV-pankit

Yhteydenotto 
suoraan 
yritykseen

Rekrytointi- ja 
ammattimessut 
(esim. DuuniExpo, Ohjaamon 
tapahtumat)

Verkostot

”Puskaradio”

Työnantajat 
kyselevät oppilaitoksista 
työntekijöitä

MISTÄ TYÖPAIKKOJA LÖYTYY?



Suurin osa työpaikoista 

julkisen haun ulkopuolella

• Sitran arvio: ”Vain joka neljäs työllistyy avoimeen 

työpaikkaan” (Työelämätutkimus 2017, Sitra)

– Työelämän verkostoja kannattaa rakentaa.

– 10 % vastaajista oli löytänyt työtä sosiaalisen median kautta 

(erityisesti nuoret, opiskelijat, yksinyrittäjät)

– N. 5% on löydetty sosiaalisen median kautta johonkin tehtävään.
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Uuden työn valmiudet ja reitit 

työelämään –tutkimus, 2016



Käytetyimmät työvoiman 

hankintakeinot 2018 (TEM)

• Keskimäärin 2,7 rekrytointikanavaa:

– Ilmoitus omalle henkilökunnalle (54%)

– TE-toimiston palvelut (45%)

– Yhteydenotot entisiin työntekijöihin (43%) ->tyypillistä erityisesti pienissä 

toimipaikoissa

• Omien verkkosivujen (n.37%) ja sosiaalisen median (n. 27%) 

merkitys on kasvanut

• Vaikuttavuuden suhteen TE-toimisto on merkittävin, mutta merkitys 

on laskenut.

• Eri aloilla korostuvat eri kanavat:

– Sote: TE-toimisto: 58%

– Informaatio- ja viestintäala: sosiaalinen media 60%, TE-toimisto 33%
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Käyttäjän kokemus: Tärkein rekrytointikanava
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Miten voin 

tukea 

työnhakua?
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Työelämän 

pelisäännöt:

Työsopimukset, 

TES/VES, 

työturvallisuus, vastuut ja 

velvollisuudet

Opiskelijan 

itsetuntemuksen

tukeminen: 

vahvuudet, 

kiinnostuksen kohteet, 

tavoitteet jne.

Työnhakutaidot

haltuun:

CV ja hakemus, 

työhaastattelutilanteet, 

yhteydenotot 

työpaikoille jne.

Työelämässä 

oppimisen paikkojen

hakeminen:

jo opiskeluaikana 

"tositoimiin", työnhaun 

harjoittelu o

Verkostojen rakentaminen:

Auta ja kannusta keräämään 

omaa verkostoa (esim. 

Työpaikkaohjaajat, muut 

opiskelijat, alumnit, yrittäjät)

Asenne työntekoon!

Auta hankkimaan 

myönteisiä kokemuksia 

työelämästä, kannusta 

ja huomaa onnistumiset

Alan työelämä

tutuksi:

työpaikat, työtehtävät, 

uramahdollisuudet



Tietoiskut
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Tiitus -

työpaikat 

taskussa
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Tiituksen hyödyt opiskelijalle

1. Digitaalisen työnhaun oppiminen

2. Oman osaamisen sanoittaminen

3. Työelämän mahdollisuudet tutuiksi

4. Apu työelämässä oppimisen paikkojen löytämiseen

5. Työpaikkojen löytäminen

– Opintojen aikaiset

– Valmistuessa

– Profiili säilyy tarvittaessa seuraaviin opintoihin tai työnhakuun
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