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KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi 
ammatillista koulutusta



KETTU –hankkeen kuvaus



Mitä on 
ammatillisen 
koulutuksen 
uraohjaus?



Ensimmäinen kosketus 
työelämään on tärkeä!



Työelämään lähteminen 
voi olla aika jännittävää



Askarruttavia 
kysymyksiä

Miten sitä 
paikkaa haetaan?

Onkohan siellä 
vaikeaa ja raskasta?

Harkkapaikan 
kysyminen 
jännittää..

Kuka mua 
neuvoo siellä?

Entä jos 
mokaan?

Osaankohan 
suomea 
tarpeeksi hyvin?

Mitä jos ne on 
mulle ilkeitä?

Osaankohan mä 
vielä tarpeeksi?

Eihän ne tiiä siitä 
mun ongelmasta..

Mitä jos kukaan 
ei halua ottaa 
mua?



Miten työpaikalle lähtevää opiskelijaa 
voi tukea?

• Padlet-kysely

• Sopivan työelämässä oppimisen paikan löytäminen 
https://padlet.com/salmisenhanna/3wehzldhc2vka28c

• Hyvä kokemus ensimmäiseltä työelämäjaksolta 
https://padlet.com/salmisenhanna/ygvrmjlu3ayd4jee

https://padlet.com/salmisenhanna/3wehzldhc2vka28c
https://padlet.com/salmisenhanna/ygvrmjlu3ayd4jee


Kiinnostavia esimerkkejä



SDO:n Kohtaamispaikka -malli



CREAR-kysely palvelutarpeen arvioimiseksi

• https://retumittari.fi/

• Verkosta löytyvä testi, joka mittaa opiskelijan

• Hyvinvointia ja toimintakykyä

• Työllistymistaitoja

• Toimijuutta

• Urasuunnittelutaitoja

• Opiskelukykyä ja –taitoja

• Opiskelija voi tehdä testin ja halutessaan 
jakaa tuloksen esim. opettajalle/opolle

• Resilienssi ja tulevaisuususko –hanke (RETU) 

https://retumittari.fi/


Keskustelut ennen 
työelämäjaksoa (Ohjaamo)

• RACA-alalla kokeiltiin keväällä 2020 pieniä 
keskustelupajoja, joissa TE-toimiston 
asiantuntija Lahden Ohjaamolta tuli 
jututtamaan ensimmäiselle 
koulutussopimukselle lähteviä opiskelijoita

• Aiheina: 
• Mikä mietityttää työpaikalle menossa?
• Jännittääkö, jos, niin mikä?
• Ovatko työelämän pelisäännöt tuttuja? 

Mitä tiedätte esim. työajoista, 
tauoista, poissaoloista 
ilmoittamisesta?

• Mitä voi tehdä, jos työpaikalla 
tapahtuu jotain ikävää? (esimerkkejä)

• Myös koulutussopimusjakson jälkeen oli 
tarkoitus purkaa kokemuksia, mutta 
korona perui jaksot



Miten työn/koulutussopimuspaikan 
hakemista voi tukea? 



Työnhakutaitojen tukeminen

• Uraohjaajan työkalupakissa (kohta 
“Työelämään ohjaaminen) on paljon 
materiaalia. Tutustu!

• Entä jos opiskelija ei vielä ole valmis aitoon 
työelämässä oppimiseen?

• Lue uraohjaajan työkalupakista (kohta: 
Opiskelijan tuki) lisää mm. työpajoista, 
Salpauksen oppimisympäristöistä ym. 

https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1624
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1624


Miten itsenäisesti 
koulutussopimuspaikka 
löytyy?
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Ope määrää ja sopii 
paikan valmiiksi

Ope ja opiskelija käyvät 
yhdessä sopimassa paikasta

Ope hommaa paikan, 
opiskelija käy haastattelussa

Ope kysellyt paikkaa, opiskelija 
hoitaa loppuun 

Ope antaa listan hyvistä paikoista, 
opiskelija valitsee ja ottaa yhteyttä

Opiskelija etsii paikkaa kaverin 
kanssa

Opettaja ohjaa paikan etsimistä, esim. 
työpaikkakartoitus, Foreammatti

Opiskelija etsii ja hankkii 
paikan itse

Voiko taitovalmentaja 
olla tukena eri vaiheissa? 



Työelämässä oppimisen aikana



Mitä haasteita työpaikalla oppimiseen 
liittyy?



Työelämässä oppimisen jälkeen



Miten työelämäjakson kokemukset käsitellään?

• Miten kokemukset työelämästä käsitellään 
jakson jälkeen

• Miten urasuunnitelma muokkautuu 
työelämäkokemuksen jälkeen? Miten 
opiskelija koki työn esim. jaksamisen, oman 
taitotason, terveyden, urahaaveiden 
kannalta – miten kokemukset vaikuttavat 
tuleviin valintoihin?

• Rohkaisu ja hyvän huomaaminen ovat 
tärkeitä. Jos huonoja kokemuksia tuli, mistä 
ne johtuivat, miten niitä voi jatkossa välttää? 



Kiitos osallistumisesta!

• Tanja Olkkonen

• Ohjaava opettaja, maahanmuuttajakoulutus

• Asiantuntija, KETTU –hanke

• Tanja.olkkonen@salpaus.fi

• Hanna Salminen

• Projektipäällikkö

• Hanna.salminen@salpaus.fi

• 044-7080645
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