
19.8.2019 UUTISKIRJE      KETTU – Ketterä uraohjaus 
osaksi ammatillista koulutusta 

KETTU -hanke on noin puolivälissä 

1.5.2019 käynnistynyt KETTU -hanke on nyt noin puolessa välissä. Jäljellä olevan runsaan 

vuoden aikana keskitymme opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjaustaitojen 

kehittämiseen ja uraohjauksen viemiseen osaksi oppilaitosten arkea Päijät-Hämeessä. 

Pilotoimme myös esimerkiksi jatko-opintopajoja amisopiskelijoille sekä kehitämme 

uraohjaukseen liittyvää YTO-opetusta.  

Jatko-opintopolut kirkastuvat kuviksi 

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa 

opiskelijalle yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Mutta 

mistä opiskelija tietää, millaisia 

jatkokoulutusmahdollisuuksia kullakin koulutusalalla 

on?  

Kettu -hankkeessa olemme koonneet kaikkien 

Salpauksessa koulutettavien perustutkintojen 

luontevimmat jatko-opintopolut kuviksi, joista 

löytyvät niin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 

tarjottava koulutus kuin ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnotkin. Kuvat valmistuvat alkusyksystä 2019 ja ne julkaistaan Salpauksen www-sivuilla 

sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -YTO -opinnon verkkokursseilla.  

Jatko-opintopolkujen kuvaaminen auttaa koulutukseen hakevia ja nykyisiä opiskelijoitamme huomaamaan 

mahdollisuutensa. Kuvat ovat myös mainio ohjaustyökalu esimerkiksi opinto-ohjaajillemme ja 

vastuuohjaajille.  

Lisätietoja: Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus 

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet YTO -opinto 

Lähes kaikki ammatillista perustutkintoa opiskelevat suorittavat Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -

tutkinnon osan. Tämä 2018 opetussuunnitelmauudistuksessa syntynyt yhteinen tutkinnon osa onkin mainio 

uraohjauksen väline amiksissa. KETTU -hankkeessa opinnon toteuttamista on työstetty erityisesti 

Koulutuskeskus Salpauksessa ja Suomen Urheiluopistolla.  

Suomen Urheiluopistolla on laadittu urasuunnitteluun keskittyvä verkkokurssi, jonka tarkoitus on aktivoida 

opiskelijaa oman opiskelu- ja urapolun laatimiseksi perustutkinnon suorittamisen aikana ja siitä eteenpäin 

kohti jatko-opintoja ja työelämää. Kurssi on laadittu Discendum Oy:n tuottamaan Priima-

oppimisympäristöön. Se pilotoidaan hankkeen aikana peruskoulu- ja ylioppilastaustaisille opiskelijoille sekä 

aikuisopiskelijoille siten, että osa opiskelijoista opiskelee itsenäisesti toisten saadessa myös ohjausta.  
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Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelija voi valita opintoon joko haastattelu-, verkko- tai 

ohjauspajatoteutuksen sen mukaan, paljonko osaamista hänellä on opintojen ja uran suunnittelemisesta 

ennestään. Verkkokurssin työstäminen on ollut kova urakka, johon on osallistunut Salpauksen 

hankehenkilöstön lisäksi useita opinto-ohjaajia. Salpauksen verkkokurssi toteutetaan Moodle -alustalle.  

Lisätietoja: Hanna Salminen/Koulutuskeskus Salpaus, Hannele Kaperi/Suomen Urheiluopisto 

Taitoja ja työkaluja henkilöstölle 

Opinto-ohjaajat ja ammatillisen koulutuksen opettajat ovat aina tehneet paljon uraohjausta auttaessaan 

opiskelijoita pohtimaan omaa suuntaansa ja löytämään tiensä työelämään tai jatko-opintoihin. Yhteiskunta, 

työelämä ja myös ammatillinen koulutus elävät kuitenkin nopean muutoksen aikaa. Uraohjauksella pitäisi 

pystyä valmistamaan opiskelijoita tulevaisuuden työelämään, jossa tarvittavista taidoista ja osaamisesta 

kenelläkään ei vielä ole varmaa käsitystä. Jo omien opintojen yksilöllinen suunnittelu vaatii ammatilliselta 

opiskelijalta enemmän kuin aiemmin.  

KETTU -hankkeessa pyritäänkin parantamaan myös opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamista 

koulutuksen ja uraohjauksen tukimateriaalin muodossa. Esimerkiksi Koulutuskeskus Salpauksessa 

uraohjauksen tukimateriaalia pystytään hyödyntämään henkilöstön perehdytyksen yhteydessä.  

Voit tutustua esimerkiksi hankkeessa tehtyyn videoon urasuunnitelman laatimisesta osana 

henkilökohtaistamista: https://youtu.be/wUOnTsNMvVs  

Lisätietoja: Hanna Salminen/Koulutuskeskus Salpaus 

 

Ohjauspiste Suunta  

 

KETTU -hankkeen tärkeänä tehtävänä on kehittää uraohjauksen mallia toisen 

asteen ammatilliseen koulutukseen. Koulutuskeskus Salpauksessa ryhdytään 

syyskuun alusta tarjoamaan avoimia ohjauspalveluja, jotka tukevat ja 

täydentävät opinto-ohjaajien ja opettajien koulutusaloilla tekevää 

uraohjausta.  

Ohjauspiste Suunta on Koulutuskeskus Salpauksen palvelupiste, josta saa 

Salpaukseen hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ohjauspiste Suunta 

palvelee ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia, nuorten hakijoiden 

huoltajia, työelämässä ja sen ulkopuolella olevia aikuisia, oppilaitosten opoja 

ja opettajia sekä kaikkia, jotka työssään ohjaavat asiakkaitaan ammatilliseen koulutukseen. Suunta on 

avoinna kenelle tahansa, joka on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsee lisää tietoa sinne 

hakeutumisesta. Lisätietoja: Miia Keskiväli/Koulutuskeskus Salpaus 

Hankkeen toteuttajat:  

Koulutuskeskus Salpaus  Projektipäällikkö Hanna Salminen, hanna.salminen@salpaus.fi, 044-7080645 

   Projektiassistentti Minna Willman, minna.willman@salpaus.fi 044-7080550 

   Asiantuntija Miia Keskiväli, miia.keskivali@salpaus.fi, 044-7081985 

   Asiantuntija Anne Kallamäki, anne.kallamaki@salpaus.fi, 0447082003 

   Asiantuntija Tanja Olkkonen, tanja.olkkonen@salpaus.fi, 044-7081912 

Lahden Kansanopisto  Sari Ryynänen-Jussila, sari.ryynanen-jussila@kansanopisto.fi, 050-407 2339 
Suomen Urheiluopisto  Hannele Kaperi, hannele.kaperi@vierumaki.fi, 050-4656782 
Suomen Diakoniaopisto SDO  Kati Lampén, kati.lampen@sdo.fi, 044-713 2602 
Kiipulasäätiö   Minna Yliniemi, minna.yliniemi@kiipula.fi, 050-3619751 
Lahden ammattikorkeakoulu  Tarja Taurula, tarja.taurula@lamk.fi, 050-538 2343 
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Pajulahti) Petri Sallinen, petri.sallinen@pajulahti.com, 044-7755 334 
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