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Mitä on 
ammatillisen 
koulutuksen 
uraohjaus?
- Hakijoiden ohjaus
- Orientoituminen opintoihin
- Henkilökohtaistaminen
- Urasuunnittelutaitojen 
tukeminen
- Tuetut urapolut
- Ohjaus työelämään
- Yrittäjyyden tuki
- Jatkokoulutukseen ohjaaminen
- Jatko-ohjaus valmistumisen 
jälkeen



Tulevat URAKETTU -työpajat

• URAKETTU-työpaja 4: Urasuunnittelu HOKS:ssa 22.9.2020, klo 15-
15.45

• URAKETTU-työpaja 5: Mistä tukea urapolulle? 29.9.2020 klo 15-
15.45

• Linkit pajoihin löydät Santran tapahtumista

15.9.2020 Etunimi Sukunimi 4



Mikä merkitys jatko-opinto-ohjauksella on 
uraohjauksessa?

• Opiskelijalle?

• Työelämälle?

• Yhteiskunnalle?

• Omassa työssäsi?

• Salpaukselle?



Mitä kaikkea jatko-opinto-ohjaukseen 
Salpauksessa kuuluu? 

1. Hakijoille: www-sivuilla koulutusalojen esittelyissä 
perustutkintojen jatko-opintopolut + uratarinat, tapahtumat 
+ tilaisuudet (kerrotaan väylästä jatko-opintoihin)

2. Orientointivaiheessa: Opiskelijana Salpauksessa –
verkkokurssi (orientointijaksolla, esim. erilaiset polut), HOKS-
keskustelut, jatko-opintoihin liittyvien polkujen esittely

3. Kaikille opiskelijoille: Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –
verkkokurssi (tehdään jatko-opintosuunnitelma), perusinfot 
jatko-opinnoista

4. Jatko-opinnoista kiinnostuneet: Jatko-opintopajat/infot 
(Teams), henkilökohtainen ohjaus

https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/merkonomi/
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=2453
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1244&section=5
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kettu-kettera-uraohjaus-osaksi-ammatillista-koulutusta/kettu-hanke/?fl_builder


Jatko-opinto-ohjauksen työnjako
1. Hakijoille: www-sivuilla koulutusalojen esittelyissä 

perustutkintojen jatko-opintopolut + uratarinat, tapahtumat 
+ tilaisuudet (kerrotaan väylästä jatko-opintoihin)

2. Orientointivaiheessa: Opiskelijana Salpauksessa –
verkkokurssi (orientointijaksolla, esim. erilaiset polut), HOKS-
keskustelut, jatko-opintoihin liittyvien polkujen esittely

3. Kaikille opiskelijoille: Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –
verkkokurssi (tehdään jatko-opintosuunnitelma), perusinfot 
jatko-opinnoista

4. Jatko-opinnoista kiinnostuneet: Jatko-opintopajat/infot 
(Teams), henkilökohtainen ohjaus

Ohjauspiste 
Suunta, 

koulutusalojen 
opettajat + opot

Vastuuohjaajat, 
koulutusalan 

opot

Koulutusalan 
opot, Suunta-

opot

Koulutusalan 
opot



Kehu ja kannusta!



Mistä materiaalia jatko-opinto-ohjaukseen?



Hyödynnä perustutkintojen 
jatko-opintopolkuja!

• https://www.salpaus.fi/wp-
content/uploads/2020/06/Kaik
ki-jatko-opintopolut.pdf

https://www.salpaus.fi/wp-content/uploads/2020/06/Kaikki-jatko-opintopolut.pdf


Tutustu uraohjaajan työkalupakkiin!
• https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1624

• Työkalupakki on Elsa-kurssi, jonne pääsee ilman kirjautumista yllä 
olevasta linkistä

• Katso osio jatko-opintoihin ohjaamisesta!

• Opiskelijat tekevät jatko-opintosuunnitelmaan Opiskelu- ja 
urasuunnitteluvalmiudet –verkkokurssilla Elsassa: 
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1244&section=4

• Opinto-ohjaajat järjestävät myös ohjauspajoja Opiskelu- ja 
urasuunnittelutaidot –opintoon liittyen

https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1624
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1244&section=4


Miten kehittäisit jatko-
opinto-ohjausta alallasi?



Kiitos osallistumisesta!

• Hanna Salminen

• Projektipäällikkö, KETTU -hanke

• hanna.salminen@salpaus.fi

• 044-7080645

• Miia Keskiväli

• Opinto-ohjaaja, Ohjauspiste Suunta

• Asiantuntija, KETTU –hanke

• miia.keskivali@salpaus.fi

mailto:Hanna.salminen@salpaus.fi
mailto:Miia.keskivali@salpaus.fi

