
 

 
Mikä on kehikon tarkoitus? 
Kehikko on opiskelijan ammatillisen kasvun tukemisen työväline.  
 
Ketkä käyttävät kehikkoa työvälineenä? 
Opiskelija ja opettajatuutori käyttävät kehikkoa työvälineenä ohjauskeskusteluissa.  

- Opiskelija tarkastelee kehikon avulla omaa ammatillista kasvuaan.  
- Opettaja ohjaa ja aktivoi opiskelijan vaiheittain etenevää yksilöllistä kasvuprosessia. Opettaja arvioi vastausten perusteella opiskelijan motivaatiota, itsearviointitaitoja ja vastuun ottamista 

omasta oppimisesta. Tarvittaessa opettaja ohjaa opiskelijaa hakemaan muita ohjaus- ja tukipalveluita. 
 
Miten kehikkoa käytetään amk-opiskelijoiden ohjauksessa? 
Ohjauskeskusteluissa opettaja pyytää opiskelijaa kertomaan omia kokemuksia, ajatuksia ja esimerkkejä tarkasteltavista teemoista.  

- Alkuvaiheen teemoja hyödynnetään ensisijaisesti ensimmäisen vuoden ohjauskeskusteluissa, mutta niihin voidaan palata myös myöhemmin opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
Pääosin alkuvaiheen keskustelua käydään ensimmäisen vuoden lopulla, jolloin opiskelija tarkentaa seuraavan lukuvuoden opiskelusuunnitelmaansa. 

- Alkuvaiheessa opiskelija tekee aktiivisesti havaintoja ja tulkintoja itsestään, opiskelustaan ja tulevasta ammatistaan.  
 

- Keskivaiheen teemoja hyödynnetään pääosin toisen / kolmannen lukuvuoden ohjauskeskusteluissa. Oman alan työelämäyhteydet (harjoittelu, projektit, hankkeet yms.) mahdollistavat 
keskivaiheen teemojen laaja-alaisen tarkastelun.  

- Keskivaiheessa opiskelija analysoi omaa työskentelyään opiskelijana ja erilaisten ryhmien jäsenenä. Opiskelija tarkastelee opintojensa etenemistä ja opintojensa alussa tekemiään 
suunnitelmiaan ja valintojaan. Opiskelija reflektoi ammatillisia tavoitteitaan ja käsitystään tulevasta ammatista. 

 
- Syventävän vaiheen teemoja hyödynnetään viimeistään opintojen loppuvaiheessa.  
- Syventävässä vaiheessa opiskelija reflektoi omaa kehittymistään opiskelun aikana. Opiskelija tarkastelee ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittymishaasteitaan suhteessa ammattikunnan 

vaatimuksiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Opiskelija pohtii urasuunnitelmaansa ja mahdollisia lisäkoulutustarpeitaan.  
 
Miten linkittyy eHopsiin? 
Opiskelija käyttää eHopsia valmistautuessaan ohjauskeskusteluun (opintojen eteneminen, tehdyt valinnat, urasuunnitelma). Ohjauskeskustelun pohjalta opiskelija päivittää henkilökohtaisen 
opintosuunnitelmansa ja urasuunnitelma. 
 
 
 



 
SYVENTÄVÄ VAIHE 

KASVU JA KEHITTYMINEN AMMATILLISUUS 
 

MINÄ AMMATTILAISENA 
              Minkälainen ammattilainen minä olen? 

- Miten tyytyväinen olet koulutusalan valintaan ja 
ammatilliseen osaamiseesi? 

- Miten tulevaan ammattiin liittyvät vahvuutesi ovat 
kehittyneet opiskelun aikana?  

- Millaisia kehittymishaasteita asetat itsellesi nyt?  

AMMATIN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS 
Mikä on minun ammattini yhteiskunnallinen merkitys?  

- Millainen yhteiskunnallinen merkitys tulevalla ammatillasi ja sinulla sen 
edustajana on?  

- Millaisia haasteita yhteiskunnalliset muutokset asettavat tulevalle 
ammatillesi? 

- Miten voit osallistua ammattikunnan kehittämiseen? 
- Millaisia haasteita yhteiskunnallinen tilanne asettaa urasuunnitelmallesi? 

 
KESKIVAIHE  

MINÄ OPISKELIJANA 
       Miten työskentelen oppiakseni?  
- Miten osallistut yhteiseen työskentelyyn tai keskusteluun?  
- Miten oma-aloitteinen olet opiskelijana?  
- Millaista palautetta olet saanut työskentelystäsi? Millaista on 

mielestäsi rakentava palaute?  
- Miten hyödynnät saamaasi palautetta? 
- Miten vastuusi opiskelijana on kehittynyt? 

AMMATILLISET TAVOITTEET  
Miten saavutan ammatilliset tavoitteeni? 

- Millaisia ammatillisia tavoitteita sinulla on? 
- Millaista on työskennellä moniammatillisissa ja -alaisissa työyhteisöissä? 
- Millaista ammatillista tai muuta osaamista sinulla on? Millaista osaamista 

vielä tarvitset? 
- Miten ammatilliset tavoitteesi näkyvät henkilökohtaisessa 

opintosuunnitelmassasi? 
- Miten koet kuuluvasi tulevaan ammattikuntaasi? 

 
ALKUVAIHE 

MINÄ 
Millainen olen? Mitä kohti olen menossa?  

- Millaisia vahvuuksia sinulla on (tulevaan ammattiin ja 
opiskeluun liittyen)?  

- Millaisia kehittämishaasteita sinulla on (tulevaan ammattiin 
ja opiskeluun liittyen)?  

- Miten opit parhaiten? 
- Millainen olet ryhmäsi/opiskeluyhteisön jäsenenä? 
- Mihin muuhun käytät aikaa opiskelun lisäksi? Miten sovitat 

ne yhteen? Miltä tekemäsi valinnat ja ratkaisut vaikuttavat 
tällä hetkellä? 

- Mikä on vastuusi opiskelijana siitä, että opintosi etenevät? 
Miten tyytyväinen olet saavuttamiisi tuloksiin? Millä tavalla 
opinnot ovat vastanneet odotuksiasi? 

TULEVAISUUS, TULEVAISUUDEN AMMATTI 
Mitä minusta tulee, mikä on tulevaisuuteni, ammattini? 

- Mitä osaamisvaatimuksia koulutusohjelmassani / 
suuntautumisvaihtoehdossani on? 

- Mitä tietoa alallasi tarvitaan? Millaisia arvoja ja eettisiä periaatteita alallasi 
tarvitaan?  

- Millaisia uraodotuksia sinulla on? Miten tämä näkyy henkilökohtaisessa 
opintosuunnitelmassasi? 

- Miten opintosuunnitelmasi opintojaksot tukevat työskentelyäsi tulevassa 
ammatissasi/alallasi?  

 


