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KETTU – Ketterä uraohjaus
osaksi ammatillista koulutusta

KETTU -hanke lähestyy loppuaan
Kevään 2020 poikkeukselliset olosuhteet eivät vaikuttaneet KETTU -hankkeen toteutumiseen kovin
merkittävästi. Joitakin pieniä tapahtumia siirrettiin verkkoon tai peruttiin, mutta pääosin toiminta on
jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Hanke päättyy 31.10.2020, mutta vielä syksyllä 2020 järjestetään useita
työpajoja opettajille, opiskelijoiden jatko-opintopaja ja hanketta esitellään useissa tilaisuuksissa.
Partnereiden osalta hanketyö päättyy 30.4. (Kansanopisto), 30.6. (Vierumäki) tai 31.8. (muut).

Ammatillisen koulutuksen uraohjaus kirkastuu
KETTU -hankkeen punaisena lankana on
ollut uraohjauksen mallin kehittäminen
ammatilliseen koulutukseen PäijätHämeessä. Oman hankkeemme lisäksi
tätä työtä tehdään parhaillaan useissa
ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri
Suomen. KETTU -hankkeessa uraohjaus on
jäsennelty viereisen kuvan otsikoiden alle.
Hankkeessa työstetään parhaillaan
visuaalisia uraohjauksen mallinnuksia
hankkeeseen osallistuville oppilaitoksille.
Niissä kunkin oppilaitoksen
uraohjauspalvelut esitellään mm. 360⁰kuvien, videoklippien, tekstien ja linkkien
avulla. Mallinnukset toteuttaa Raponet
(Ari Rapo) Thinglink-palvelun avulla.
Lisätietoja: Hanna Salminen,
Koulutuskeskus Salpaus
Opas ja työkalupakki uraohjaukseen
Uraohjaus on ammatillisessa koulutuksessa yhä tärkeämpää. Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat, työurilla
vuorottelevat työ-, opiskelu- ja esim. työttömyysjaksot. Nyt ammattiin opiskelevat joutuvat
todennäköisesti tekemään työuransa aikana useita siirtymiä esim. ammatista toiseen tai opinnoista takaisin
työelämään. Uraohjauksella rakennetaan opiskelijoille hyviä urasuunnittelutaitoja, jotka auttavat näissä
siirtymissä. Opiskelijat tekevät myös opintojensa aikana paljon erilaisia valintoja, joissa tarvitaan
uraohjausta.
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KETTU -hankkeessa kirjoitetaan parhaillaan uraohjauksen opasta ammatilliseen koulutukseen. Se auttaa
hahmottamaan koulutuksen eri vaiheisiin ja uraohjauksen eri sisältöihin liittyvää ohjausta ja tarjoaa
vinkkejä niiden toteuttamiseen. Opas julkaistaan verkossa syksyn 2020 aikana.
Oppaan rinnalle, käytännön uraohjaustyön tueksi, on rakennettu Uraohjaajan työkalupakki, runsas
uraohjauksen verkkomateriaali. Uraohjaajan työkalupakista opettaja tai esim. opinto-ohjaaja löytää tietoa
ja työkaluja opiskelijoiden uraohjaukseen henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa, ryhmäohjauksessa tai
vaikkapa verkon välityksellä. Työkalupakki on koottu Salpauksen Moodleen, josta se valmistuttuaan
kopioidaan avoimeen Moodleen muidenkin hyödynnettäväksi.
Lisätietoja: Hanna Salminen, Miia Keskiväli, Hanna Lokka, Tanja Olkkonen/Koulutuskeskus Salpaus
Uraohjausta etänä
Koronapandemia vauhditti myös KETTU -hankkeessa etäohjauksen
hyödyntämistä. Keväällä 2020 Salpauksessa toteutettiin etänä
Teamsin välityksellä mm. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden
jatko-opintopaja (11.6.), kaikille Salpauksen opiskelijoille suunnattu
rekrytointitapahtuma (19.5.), visuaalisen CV:n työpaja opetus- ja
ohjaushenkilöstölle (3.6.) ja useita Tiitus-työnhakusovelluksen
työpajoja. Uusien opiskelijoiden orientaatioviikko 22.-26.6.
toteutettiin etänä Teamsia ja Moodlea hyödyntäen. KETTU -hanke
osallistui orientaatioviikon Opiskelijana Salpauksessa perehdytyskurssin laatimiseen uraohjauksen osalta.
Myös partnerioppilaitoksissa opetus ja ohjaus siirrettiin
onnistuneesti verkkoon.
Lisätietoja: Hanna Salminen, Miia Keskiväli, Hanna Lokka/Koulutuskeskus Salpaus
Uraohjaukselle vauhtia työpajoilla ja levittämisellä
Hankkeen tuloksia levitetään URAKETTU -työpajoissa (5 työpajaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle
uraohjauksen keskeisistä sisällöistä) ja OPH:n tilaisuuksissa (Vaikutu! -levittämisseminaari 24.9., Ohjaus
sujuvien siirtymien tukena -koulutuspäivät 2.9. ja 5.10.). Salpauksen kaikille opiskelijoille toteutetaan vielä
avoin jatko-opintopaja Teams-sovelluksen välityksellä 1.9.2020.
Lue lisää KETTU-hankkeen nettisivuilta tai katsele video uraohjauksesta ja KETTU -hankkeesta!
Lisätietoja: Hanna Salminen/Koulutuskeskus Salpaus
Hankkeen toteuttajat:
Koulutuskeskus Salpaus

Projektipäällikkö Hanna Salminen, hanna.salminen@salpaus.fi, 044-7080645
Projektiassistentti Minna Wright, minna.wright@salpaus.fi 044-7080550
Asiantuntija Miia Keskiväli, miia.keskivali@salpaus.fi, 044-7081985
Asiantuntija Hanna Lokka, hanna.lokka@salpaus.fi, 044-7080292
Asiantuntija Tanja Olkkonen, tanja.olkkonen@salpaus.fi, 044-7081912
Lahden Kansanopisto
Sari Ryynänen-Jussila, sari.ryynanen-jussila@kansanopisto.fi, 050-407 2339 (30.4.2020
asti)
Suomen Urheiluopisto
Jutta Hautamäki, jutta.hautamaki@vierumaki.fi, 050-596 7574 (30.6.2020 asti)
Suomen Diakoniaopisto SDO
Heidi Saarela, heidi.saarela@sdo.fi, 044-713 2623 (31.8.2020 asti)
Kiipulasäätiö
Minna Yliniemi, minna.yliniemi@kiipula.fi, 050-3619751 (31.8.2020 asti)
LAB-ammattikorkeakoulu
Tarja Taurula, tarja.taurula@lab.fi 050-538 2343 (31.8.2020 asti)
Sirpa Keminen, sirpa.keminen@lab.fi (20.8.2020 asti)
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Pajulahti) Petri Sallinen, petri.sallinen@pajulahti.com, 044-7755 334 (31.8.2020 asti)

