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Lähde: https://www.myspeaker.fi/uutiset/muuttuva-maailma-resilienssin-

merkitys-poikkeuksellisen-haastavissa-tilanteissa-harri-gustafsberg/

https://www.myspeaker.fi/uutiset/muuttuva-maailma-resilienssin-merkitys-poikkeuksellisen-haastavissa-tilanteissa-harri-gustafsberg/


HANKEKONSORTIO

Koordinaattori Laurea-ammattikorkeakoulu

Partnerit:

- Koulutuksen tutkimuslaitos/JYU

- Ammattikorkeakoulut: Karelia, OAMK, TAMK

- Ammattioppilaitokset: Hyria, OSAO, Riveria

- Erityisammattioppilaitos: Spesia (Jyväskylä, Järvenpää, 

Pieksämäki, Turku)

Yhteistyökumppanit: Keuda, Luksia, Omnia, Tredu
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RETU-HANKE: TAVOITTEET

• Kehittää digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline:

kartoitetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja toimintakykyä, 

toimijuutta, opiskelukykyä sekä urasuunnittelu- ja 

työllistymistaitoja -> CREAR https://crear.fi/

• Kehitetään toimintamalleja, joiden avulla oppilaitoksen 

henkilöstön on helpompi tarttua havaittuihin tilanteisiin ja 

tarjota soveltuvat tuki- ja ohjauspalvelut

• Arvioidaan kehitettyjen toimintamallien vaikuttavuutta

• Hankkeessa hyödynnetään Toteemi-hankkeessa tehtyä 

tutkimusta
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https://crear.fi/


• https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262898/L

aurea%20Julkaisut%20124.pdf?sequence=2&isAllowed

=y
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https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262898/Laurea%20Jul

kaisut%20124.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262898/Laurea%20Julkaisut%20124.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262898/Laurea%20Julkaisut%20124.pdf?sequence=2&isAllowed=y


CREAR-mittarin levittäminen ja juurruttaminen
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Lähde: https://www.myspeaker.fi/uutiset/muuttuva-

maailma-kohtaamisten-tulevaisuus-perttu-polonen

https://www.myspeaker.fi/uutiset/muuttuva-maailma-kohtaamisten-tulevaisuus-perttu-polonen/


TOIMINTA: TYÖPAKETIT

0.   Hankkeen koordinointi, Laurea

1. Digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen 

tuottaminen ja toimintamallien vaikuttavuuden arviointi,  

Laurea

2. Hyvinvointi ja toimintakyky, Karelia 

3. Opiskelukyky ja -taidot, Spesia

4. Urasuunnittelutaidot, TAMK

5. Työllistymistaidot, OAMK
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CREAR-palvelutarpeen arviointiväline https://crear.fi/
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Kieliversiot: 

- suomi

- ruotsi

- englanti

- selkokieli

HUOM.

Luottamuksellinen ja 

turvallinen 

Lisäksi ääneenluku-

toiminto ja 

ESITTELYVIDEO 

TULOSSA! 

https://crear.fi/


HYVINVOINTI (THL)

Hyvinvoinnin osatekijät: 

• terveys

• materiaalinen hyvinvointi

• koettu hyvinvointi tai elämänlaatu

Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijät:

• sosiaaliset suhteet

• itsensä toteuttaminen

• onnellisuus

• sosiaalinen pääoma

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-
terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita

2/09/2020Helena Kasurinen

Sosiaalinen pääoma:

Yksilön kyvyt ja taidot toimia 

erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja 

verkostoissa (Bourdieu 1986)

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita


SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY JA RESILIENSSI

• Sosiaalinen toimintakyky antaa edellytykset arjessa 
selviytymiselle ja tavoitteiden löytämiselle ja saavuttamiselle. 

• Yksilö tarvitsee pysyviä läheissuhteita ja toimivaa 
vuorovaikutusta voidakseen olla eheä ja toimiva yksilö. 

• Eheä ja toimiva yksilö on sosiaalisesti toimintakykyinen; hän 
suoriutuu elämän haasteista, unelmoi ja asettaa tavoitteita. 
(Kannasoja 2013)

• Resilienssi on sopeutumista vaativiin tilanteisiin ja kykyä 
palautua vastoinkäymisistä (Poijula 2018) 

• Resilienssi ilmenee yksilötasolla mm. optimismina, 
aktiivisuutena, itsetuntemuksena, minä-pystyvyytenä, 
itsesäätelynä ja autonomisena toimintana sekä henkisyytenä 
(Bimrose & Hearne 2012, McLarnon & Rothstein 2013, Poijula
2018)
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TOIMIJUUS

Toimijuudella (agency) tarkoitetaan 

ohjauksessa yksilön kykyä rakentaa 

omaa elämänuraansa siten, että 

hän pystyy suunnittelemaan ja 

etsimään tietoa sekä tekemään päätöksiä valintatilanteissa (Amundson
2003).

Toimijuus on kykyä oman toiminnan ohjauksen sekä arjen hallintaan ja 
itsesäätelyyn (esim. ajanhallinta).

Minä-pystyvyys – miten uskon siihen, että pystyn toteuttamaan omat 
suunnitelmani ja selviydyn elämän haasteissa.

Toimijuus sisältää kyvyn mukautua erilaisiin tilanteisiin –
poikkeusolosuhteet, uusien vaatimusten edessä, 

epäjatkuvissa työsuhteissa jne.
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TYÖLLISTYMISTAIDOT

• Yleiset työelämätaidot 

• Työelämätuntemus

• Työnhakutaidot 

Miten yleisiä työelämätaitoja harjoitellaan?

Miten siirtymään koulusta työelämään valmistaudutaan?



PALVELUTARPEEN ARVIOINTIVÄLINEEN KÄYTTÖTARKOITUS 

• Palvelutarpeen tunnistaminen ajoissa

• Lukio ja AMK: HOPS-keskustelujen yhteydessä

• Ammatillinen koulutus: HOKS-prosessiin liitettynä

• Alkutilanteen kartoitus

• Tilanteen kartoittaminen, jos ongelmia ilmenee –

palvelujen kohdentaminen oikein

• Opiskelijoiden kokonaistilanteen kartoittaminen –

palvelujen järjestämisen organisointi

• Systemaattinen ja ennakoiva tilanteen kartoitus 

tietyn vaiheen opiskelijaryhmissä



TUNNISTAMINEN – PUUTTUMINEN - TUKIPROSESSI

• Crear-mittarin tulos – tilanteen kartoitus – käydään läpi osa-

alueen kysymyksiä. Mikä erityisesti aiheutti tuloksen? Tai yleinen 

kysymys, mistä luulet, että tämä osa-alue antoi tällaisen 

tuloksen.

• Suunnitelma, miten edetään. Tehdään yhdessä opiskelijan 

kanssa tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Jos tilanne vaatii 

asiantuntijan apua, sovitaan, miten otetaan yhteyttä. Opiskelijan 

lupa ja yhteistyö hänen kanssaan on tässä tilanteessa tärkeää.

• Oppilaitoksessa on kuvattu toimintamallit, kuka asian-

tuntijoista on missäkin tilanteessa oikea yhteistyökumppani.

• Kaikissa tilanteissa huolehditaan, että yhdellä toimijalla on 

vastuu opiskelijan tilanteen hoitamisesta niin kauan kuin on 

tarpeen.



CREAR-välineen käyttöönottoa tukeva opas

• TEHTY: kehitystyö, välinettä koskeva perehdyttämiskoulutus, 

välineen pilotointi ja pilotointikokemuksen dokumentointi

• TYÖN ALLA: CREAR-välineen käyttöönottoa tukeva opas 

(valmistuu marras-joulukuussa 2020)

Luku 1. Johdanto

Luku 2. Ohjauksen kehikko

Luku 3. CREAR-mittarin hyödyntäminen osana ohjaus- ja 

tukiprosesseja

Luku 4. CREAR-mittarin käyttöön valmistautuminen ja 

käyttöönotto

Luku 5. Ohjauksen laatu, seuranta ja raportointi

Luku 6. Johtopäätökset
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KESKUSTELUA

Kuvittele, että olet innostunut CREAR-mittarista ja haluat ottaa sen 
ohjausvälineenä käyttöön omalla työpaikallasi. Miten toimit?

Miten voit vaikuttaa siihen, että kollegasi, esimiehesi ja/tai organisaatiosi 
johto altistuvat CREAR-mittarille ja  

• kiinnostuvat, omaksuvat, kokeilevat ja hyödyntävät sitä, mitä heille olet 
tarjoamassa? 

• ottavat mittarin käyttöön, vievät sen käytäntöön ja integroivat olemassa 
olevaan toimintaan? 

• vakiinnuttavat, soveltavat, muokkaavat ja edelleen kehittävät sitä? 

#hyöty #omaksiottaminen #omistajuudenkokemus
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KESKUSTELUA

• Pitää varautua muutosvastarintaan: miten voimme 

mahdollistaa muutoksen omassa organisaatiossamme tai 

muussa toimintaympäristössä? 

• Millä kaikilla tasoilla haluamme tai voimme vaikuttaa 

asioihin? Miten murtaa muutosvastarintaa eri tasoilla?

- asiantuntijat, organisaatiot, koulutus- ja työelämä-

sektorit

- paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen taso (ml. 

strateginen ja poliittinen ulottuvuus)

- kansainvälinen taso

2.9.202019



RETU-hankkeen levittäminen ja juurruttaminen 

syksyllä 2020

• Tunnistetaan tuotteet ja päätetään levitettävät/ 

juurrutettavat mallit, välineet, käytännöt, etc. 

• tunnistetaan ensisijaiset ja toissijaiset kohderyhmät

• asetetaan tavoite/tavoitteet 

• tarkistetaan käytössä olevat resurssit (raha, työaika, …)

• linjataan levittämis- ja juurruttamistoimenpiteet

• valitaan tarkoituksenmukaiset kanavat

• sovitaan hankekonsortiossa työnjaosta ja aikatauluista 

• seurataan ja arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia 

ja vaikuttavuutta 

2.9.202020



RETU-hankkeen levittäminen ja juurruttaminen 

syksyllä 2020
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RETU-hankekonsortion aikaansaannoksia: 

- CREAR.fi (monikielinen työkalu) ja siihen liittyvä esittelyvideo

- CREAR-käyttöopas (työkalu, valmistuu loppuvuodesta 2020)

- koulutuspalvelut (ml. koulutussisällöt ja videot)

- toimintamallit ja käytännöt (mm. blogit esittelevät työn 

tuloksia)

- kerätty tieto ja hankittu kokemus (mm. pilotointihaastattelut, 

työpajat ja pilotointikoulutukset) -> miten voidaan mallintaa 

esim. ohjauksellinen ajattelu ja osaaminen osana HOKS-

prosessia 

- muuta?



RETU-hankkeen levittäminen ja juurruttaminen 

syksyllä 2020
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RETU-hankkeen hallinnassa olevat viestintäkanavat : 

- hankkeen verkkosivut retu.fi 

- hankekumppanien verkkosivut ja mahdolliset verkko- ja muut 

julkaisut

- hankkeen uutiskirje (syys-joulukuu 2020)

- hankkeen päätösseminaari (8.12.2020)

- osahanketoteuttajien itse järjestämät tapahtumat/koulutukset ja 

osallistuminen ja/tai kontribuoiminen muiden järjestämiin 

tapahtumiin

- työkokoukset (erityisesti hankkeen sisäisen tiedonvaihto)

- ohjausryhmäkokoukset ja ohjausryhmäjäsenten verkostot

- hankepartnereiden omat organisaatiot (sisäinen levitys- ja 

juurrutustyö)

- sosiaalinen media (mm. Linkedin, Twitter, Facebook – HUOM. 

RETU-hankkeella ei omia sometilejä, mutta hanketoimijat voivat 

jakaa omilla sometileillään RETU-asiaa, #retuhanke) 



RETU-hankkeen levittäminen ja juurruttaminen 

syksyllä 2020
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Muut kanavat RETU-levittämis- ja juurruttamistyöhön 
• päivittäismedia (mm. valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen lehdistö)

• ammattijärjestöjen jäsenlehdet (mm. OAJ, Sopo ry, …)

• JAMKin ELO-verkkolehti

• opiskelijoiden edunvalvontajärjestöt (mm. Sakki ry, Suomen lukiolaisten liitto, 

SAMOK, SYL, …)

• kansalliset viranomaiset (mm. OKM, OPH) sekä valtakunnallinen ELO-foorumi 

(2020-23)

• alueelliset viranomaiset (mm. ELY, AVI, …) sekä alueelliset ELO-ryhmät

• Kuntaliitto/kuntien opetustoimi

• opettaja- ja opinto-ohjaajakoulutusyksiköt (osin mukana RETU-hankkeessa) sekä 

nuorisotyöntekijöitä ja sosiaalialan asiantuntijoita kouluttavat oppilaitokset

• muut EU-rahoitteiset hankkeet (erityisesti Erasmus+, ESR)

• te-palvelut, Ohjaamot, Koordinaatti – Nuorten tiedotus ja ohjaus 

• lasten ja nuorten parissa toimivat järjestöt ja säätiöt (mm. MLL, Lasten ja nuorten 

säätiö)

• kansainväliset verkostot ja toimijat (mm. Euroguidance, IAEVG, ICCDPP, NICE-

verkosto, Cedefop, ETF, EURES, Eurodesk, Europassi)

• muuta?

https://www.oaj.fi/
https://www.sopo.fi/
https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/
https://sakkiry.fi/
https://lukio.fi/
https://samok.fi/
https://syl.fi/
https://minedu.fi/etusivu
https://www.oph.fi/fi
https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t
https://www.kuntaliitto.fi/
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://ohjaamot.fi/
https://www.koordinaatti.fi/fi
https://www.mll.fi/
https://www.nuori.fi/
https://www.euroguidance.eu/
https://iaevg.com/
https://www.iccdpp.org/
http://www.nice-network.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://www.etf.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage
https://eurodesk.eu/
https://europa.eu/europass/fi


Hankesivusto ja some

• Hankkeella on viestintä- ja levittämissuunnitelma

• Verkkosivusto osoitteessa www.retu.fi

– Sivuilla viestitään hankkeen tavoitteista ja tuloksista, 

osatoteuttajista ja muista ajankohtaisista asioista.

– Osatoteuttajat raportoivat omasta etenemisestään 

hankesivustolle lisättävissä blogikirjoituksissa

• Twitterissä ja Facebookissa käytetään tunnusta 

#retuhanke

• Hankkeen uutiskirjeen voi tilata osoitteesta: http://retu-

uutiskirje.mail-eur.net/

• Hankkeen loppuseminaari 8.12.2020
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http://www.retu.fi/
http://retu-uutiskirje.mail-eur.net/


Viestinnän materiaalit
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RETU- markkinointimateriaaleja:

– 3-sivun keritty esite suomeksi, 

englanniksi ja ruotsiksi

– A1 posterit jokaisen osatoteuttajan 

kampukselle

– Rollupit korkeakoulujen 

kampuksille

– Word kirjepohjat

– PowerPoint pohja


