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Jatkoväylä-hanke 2.5.2018, XAMK 

Mikkeli

Ohjaus Keudassa
Erja Kärnä
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Opiskelijoita 6100
• Ammatillinen peruskoulutus 
• Nuorten aikuisten osaamisohjelma
• Oppisopimuskoulutus (perustutkinnot  ja  lisäkoulutus)  

Lisäksi:
• Oppilaitosmuotoinen lisäkoulutus 
• Työvoimakoulutus 
• Kansanopistokoulutus 

Henkilöstö 674
• Opetushenkilöstö 416
• Muut 258
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Keudan palvelukokonaisuudet
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Strategisia lähtökohtia 

ohjauksen kehittämiseksi

• Lähtökohtana opiskelijalähtöisyys, työelämälähtöisyys 
(= parantaa asiakaspalvelua, yhden luukun periaate)

• Selkeyttää ja yhtenäistää opetuksen suunnittelua

• Yhtenäistää ja parantaa ohjausta sekä hakuvaiheessa, 
opintojen aikana että valmistumisvaiheessa (= 
uraohjaus)
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Verkostoyhteistyö

• Yhteistyökumppaneita ovat mm. ohjaamot, ura- ja 
työllisyysneuvojat, Valma, etsivä nuorisotyö ja 
lisäopetus. 

• Yhteistyöpalaverit toimivat paikkakunnittain omien 
suunnitelmien mukaan alueen yhteisen suunnittelun 
pohjalta.

• Keski-Uudenmaan perusasteen ja toisen asteen 
opinto-ohjaajat, etsivä nuorisotyöntekijät, ohjaamon 
opinto-ohjaaja sekä te-toimiston edustajat tapaavat 
keväisin toukokuun ensimmäinen perjantai ja 
syksyisin elokuun viimeinen perjantai. (Jälkiohjaus)
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PK:n 8.-9.luokkalaiset

• Peruskoulussa 9.- luokkalaiset ovat tärkein 
kohderyhmä ja markkinointi on tärkeää 
myös heidän huoltajilleen. 

• 9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua 
myös Taitaja9-kilpailuihin.

• Hakeutumisvaiheen ohjausta suunnataan 
kuitenkin jo 8.- luokkalaisille. He voivat 
osallistua keväisin mm. avoimiin oviin. 
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K-U:n alueelle pk-vierailut

• Keudan opinto-ohjaajat käyvät peruskouluissa 
esittelemässä Keudan koulutuksia kaikille 9.-
luokkalaisille yhtä aikaa koulukohtaisesti (ei 
yksittäisiä opo-tunteja). 

• 9.-luokkalaiset ovat tervetulleita vastaavasti 
tutustumaan haluamilleen aloille Keudaan. 
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Ohjaus ennen hakeutumista

• Infot = yleisiä (kaikille kohderyhmille tarkoitettuja) osoitekohtaisia 
koulutusinfoja, enemmän informatiivisia, eivätkä vaadi 
opetustoiminnan muuttamista Keudassa.

• Avoimet ovet = ovat osoitekohtaisia tapahtumia (kohderyhmä 8-
luokkaiset), joissa on mahdollisuus tutustua koulun toimintaan 
aloittain. Kesto on n. puolipäivää ja ovat keväällä.

• Pajapäivät = toiminnallisia aloihin tutustumista (kohderyhmä 9.-
luokkalaiset ja muut kiinnostuneet hakijat), joihin ilmoittaudutaan 
etukäteen. Alan opettaja ja mahdolliset opiskelijat tekevät alaan 
liittyviä tehtäviä tutustujien kanssa esim. leipuri-kondiittorit leipovat 
pullia ja keskustelevat toiminnan ohessa alasta.
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Huoltajat

• Keuda on mukana perusopetuksen huoltajien 
yhteishakuinfoissa eri paikkakunnilla 

• Huoltajilla on myös tarvittaessa mahdollisuus 
yhteiseen ohjaukseen peruskoululaisen kanssa 
hyvissä ajoin ennen yhteishakua. 

• Huoltajat voivat tulla yhdessä nuoren kanssa 
tutustumaan kouluun esim. avoimet ovet ja 
keskustelemaan tulevista opinnoista. 
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Lukioyhteistyö

• Keuda on mukana lukioiden järjestämissä 
jatko-opintotilaisuuksissa ja pyydettäessä 
opinto-ohjaustunneilla tai infotilaisuukissa. 

• Opintojen aikana lukio-opintoja voi 
suorittaa pääsääntöisesti kaikissa lukioissa 
niin Keski-Uudellamaalla kuin 
ympäristökunnissakin.
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Ohjaus 
hakeutumisvaiheessa

1. Hakutoimisto käsittelee hakemukset.

2. Opinto-ohjaaja/vastuuohjaaja on 
yhteydessä hakijoihin ja varmistaa oikean 
tutkinnon (yhteishaussa tämä tehdään 
opiskelijaksi ottamisen jälkeen).

3. Opinto-ohjaaja valmistelee opiskelijaksi 
ottamisen. 

4. Toimialapäällikkö ottaa opiskelijaksi ja 
tekee päätökset.
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HOKS:n laadinta ja ohjaus
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Ohjauskokonaisuudelle antaa 
suuntaa ja varmistaa 
ohjauksen  asiasisällöt 
Opiskelu- ja 
urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Moodlekurssi
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Työllistymisen 
varmistaminen Keuda 
Voiman kautta, jos 
työpaikkaa ei ole 
tiedossa 
valmistumisen 
kynnyksellä.



KEUDA • 22

KEUDAN STRATEGIA 2016-2020

Asiakaslupaukset:
• Keudassa rakennat oman polun ammattiin
• Keuda luo työelämä kumppanuuksia
• Keudassa saa innostua ja innostaa

Visio: 
• Innostava, aktiivinen, yksilöllinen - Keuda
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KIITOS!

erja.karna@keuda.fi


