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KETTU-hankkeen kuvaus



Mitä on 
ammatillisen 
koulutuksen 
uraohjaus?

• Hakijoiden ohjaus

• Orientoituminen opintoihin

• Henkilökohtaistaminen

• Urasuunnittelutaitojen 
tukeminen

• Tuetut urapolut

• Ohjaus työelämään

• Yrittäjyyden tuki

• Jatkokoulutukseen ohjaaminen

• Jatko-ohjaus valmistumisen 
jälkeen



Kysymys: Missä vaiheessa 
opintoja tuen tarpeet nousevat 
esiin?

Mitkä ovat kriittisiä kohtia opinnoissa enemmän tukea 
tarvitseville?
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Millaista tukea Salpauksessa on saatavilla opintojen 
aikana? (palveluohjaaja Sanna Tuomainen)
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Millaista tukea Ohjaamolta on saatavilla 
valmistuneille? (Veli-Pekka Leinonen, TE-palvelut)
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Uraohjaajan työkalupakista löydät paljon arvokasta!

• Uraohjaajan työkalupakki on avoin 
Elsa-kurssi opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle

• Sinne on koottu paljon materiaalia 
uraohjauksen eri teemoista/sisällöistä

• Tutustu Opiskelijan tuki –osioon!

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


Esimerkkejä tuen tarpeen 
huomaamisesta
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SDO:n Kohtaamispaikka -kysely

• Opiskelijat vastaavat netissä lyhyeen (7 
kysymystä) kyselyyn ennen lähtemistään 
työpaikalle oppimaan

• Opiskelijat vastaavat kysymyksiin asteikolla 
1-5

• Vastaukset jäävät vain opettajan ja 
opiskelijan tietoon

• Vastausten perusteella voidaan suunnitella 
tukea ennen työelämässä oppimisen jaksoa 
ja sen aikana 
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https://kohtaamispaikka.sdo.fi/


Kyselyn kysymykset (1)

1. Lähdetkö mielelläsi työpaikalle oppimaan? 

1. En haluaisi lähteä

3. Ihan ok, työpaikalla oppiminenkin kuuluu opiskeluun

5. Lähden hyvin mielelläni työpaikalle oppimaan!

2. Pystytkö työskentelemään vaadittujen työaikojen mukaisesti ja 
olemaan ajoissa työpaikalla?

1. Minua epäilyttää todella paljon

3. Uskon, että sopeudun työaikoihin

5. Olen täysin varma, että onnistun!

3. Onko sinulle helppoa työskennellä tai toimia uusien ihmisten kanssa?

1. Minua jännittää paljon uusien ihmisten kanssa työskentely

3. Uskon, että se onnistuu

5. Uusien ihmisten kanssa työskentely on minulle helppoa!
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Kyselyn kysymykset (2)
4. Huolestuttaako arkiasiat työpaikalla tapahtuvan oppimisjakson aikana? (muut työt, koulu, perhe, 

vapaa-aika, vuorotyön aikataulut)

1. Huolestuttaa paljon

3. En osaa sanoa vielä

5. Ei huolestuta lainkaan!

5. Luotatko, että teoriaosaamisesi on riittävällä tasolla työelämässä oppimisen alkaessa?

1. En lainkaan, en ole oppinut juuri mitään vielä

3. Teoriaosaamisessani on aukkoja, mutta uskon oppivani

5. Olen mielestäni oppinut hyvin tähän mennessä käsitellyt asiat

6. Miten jaksat tällä hetkellä?

1. Olen todella väsynyt enkä jaksaisi opiskella

3. Jaksan ihan hyvin

5. Voin todella hyvin ja jaksan opiskella

7. Luotatko, että osaat käyttää suomen kieltä työpaikalla tapahtuvan oppimisen työtehtävissä?

1. En lainkaan

3. Pärjään useimmissa työtilanteissa

5. Erittäin hyvin kaikissa työtilanteissa 12



Vetovoimalan Eikka –työkalu 

• Eikka –työkalulla kartoitetaan erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta 

• Vetovoimalasta löydät erilaisia tapoja kysellä, havainnoida ja testata tuen 
tarvetta esim. lukivaikeuksien, toiminnanohjauksen tai muistin suhteen

• Voit hyödyntää työkalua esim. hakeutumisvaiheessa (jos hakeutujan tuen 
tarve mietityttää) tai avuksi sen selvittämiseen, mihin ongelmat opinnoissa 
voisivat liittyä
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https://sites.google.com/view/vetovoimala/etusivu


Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä www.salpaus.fi

Loppudia


