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Teematuvan sisältö

• Johdanto teematupaan

• SOPU, Sujuvat omat polut -hankkeen sekä

hankkeessa syntyneiden mallien esittely

• RETU, Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeen sekä 

hankkeessa syntyneen mallin esittely

• Teematuvan päätös 
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Voit kirjoittaa 

ajatuksiasi, 

kysymyksiäsi 

Chattiin!



Johdanto teematupaan:

Opetushenkilöstön ohjausosaamisen tukeminen
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Ihmisenä 

oleminen riittää

Pieni on 

suurta 

Aikaa ja 

läsnäoloa



Maarit Kopakka, projektipäällikkö, OSAO

Maarit Nikmo, projektisuunnittelija, WinNova

SOPU -

Sujuvat omat polut



Sujuvat omat polut -hankkeen (ESR, 1.4.2018 - 31.10.2020)

tausta ja keskeiset sisällöt:

Tausta:

• Siirtymät sujuviksi- hanke, yhteinen suunnittelutyö

• Lainsäädännön muutokset

• Loppukäyttäjien kuuleminen, tarve yhteisille toimintamalleille

Keskiössä:

• Hakeutumisvaiheen ohjausta ja aloittamisvaihetta tukevat toimet

• Ohjauksellinen HOKS –prosessi

– Yksilöllisen opintopolun mahdollistaminen

• Henkilöstön ohjausosaamisen vahvistaminen
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Valtakunnalliset mallit (5 kpl) ja alueelliset käytänteet (15 kpl):

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki → Hakusana: SOPU

HOKS-muistilistat:

https://rohkeastiuudistamaan.fi/henkilokohtaistaminen/syventava-osio/

→ https://www.thinglink.com/scene/1226070237028286469

Ohjauksella opiskelijaksi -malli:

https://www.thinglink.com/scene/1327507789412564993

Hanketuotteet:

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki
https://rohkeastiuudistamaan.fi/henkilokohtaistaminen/syventava-osio/
https://www.thinglink.com/scene/1226070237028286469
https://www.thinglink.com/scene/1327507789412564993


• Ajankohtaisuus, todellinen tarve

• Kosketuspinta arjen opetus- ja ohjaustyöhön

• Jatkuva reflektointi, palautteiden otto, opiskelijaesittelyt 

• Työskentely strategiatyön rinnalla

• Koulutukset, perehdytysohjelmat, henkilökohtainen tuki

• Hankeyhteistyö, arviointityö: esim. Parasta osaamista ja Zoomi

• Tulevaisuudessa ohjauksen merkitys kasvaa:

Ohjausosaamisen vahvistaminen yhä tärkeämpää!

Ohjausosaamisen vahvistaminen Sopu-verkostossa
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SOPUn päätösseminaarin 

ilmoittautuminen

http://www.koulutustakuu.fi/kohtiomaapolkua
http://www.koulutustakuu.fi/kohtiomaapolkua
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Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hanke

ZOOMI-koordinaatiohankkeen Vaikutu! –seminaari 24.9.

’CREAR-mittari osana opettajan työn 
ohjauksellisuutta’

FT Mika Launikari, Laurea AMK
mika.launikari@laurea.fi

28.9.2020

mailto:mika.launikari@laurea.fi
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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/


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

• Hankkeessa hyödynnetään Toteemi-hankkeessa tehtyä 

tutkimusta
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https://crear.fi/
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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


CREAR-palvelutarpeen arviointiväline https://crear.fi/

28.9.202015

Kieliversiot: 

- suomi

- ruotsi

- englanti

- selkokieli

HUOM. Tehdään 

anonyymisti, siksi 

luottamuksellinen ja 

turvallinen 

Lisäksi ääneenluku-

toiminto ja 

ESITTELYVIDEO 

VERKOSSA! 

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

28/09/2020Helena 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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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/


NYT ON MAHDOLLISUUS AVATA SANAINEN ARKKUSI!

Kysyttävää tai kommentoitavaa RETU-hankkeessa kehitetystä CREAR-mittarista?

HUOM. RETU-hankkeen loppuseminaari pidetään tiistaina 8.12.2020 klo 10-16 

(todennäköisimmin verkossa). Lisätiedot ja ilmoittautuminen https://retu.fi/
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https://retu.fi/


Lopuksi

Mitä nousi mieleen tästä teematuvasta?

Mitä ajatuksia nousi opettajien ohjauksellisesta osaamisesta ja ajattelusta?

Mitä viet teematuvasta mukanasi työpaikallesi?

Kiitos osallistumisestasi! Ollaan yhteyksissä!

Hyvää syksyä kaikille!
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