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Miksi?   ohjauksen tehostamiseksi

Näkökulmia … lyhyesti:

• Maailman ja työelämän muutosvauhdin kiihtyminen ja tästä johtuvien 

muutoksien ennakoimattomuus

• Muutoksessa mukana pysyminen vaatii yksilöiltä meta-taitoja ja 

näiden jatkuvaa kehittymistä - oppimista ja mukautumista 

• Tukemalla meta-taitojen kehittymistä, yksilön oma minäpystyvyys -

luottamus omaan toimintaan vahvistuvat 

• Samalla vahvistetaan halua ja kiinnostusta elinikäisen oppimiseen 

muuttuvassa ja ennustamattomassa globaalissa maailmassa. 
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Sitran Megatrendit 2020 –päivityksessä viisi 

kehityskulkua : 

1. Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire

2. Verkostomainen valta voimistuu

3. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

4. Talous etsii suuntaa

5. Teknologia sulautuu kaikkeen

https://www.sitra.fi/uutiset/tassa-ne-nyt-ovat-20-luvun-

tarkeimmat-kehityskulut/
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Koulutuksessa ja ohjauksessa painotettavilla meta-

taidoilla kohti tulevaisuuden monia-alaista osaamista  
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Ohjauksen tueksi: Urasuunnittelun, toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arviointivälineitä

 Lähtökohtana testien käyttämiseen on niiden 

harkittu käyttäminen opiskelijaryhmän 

ohjauksessa, huomioiden ohjauksen tavoitteet, 

lähtökohdat ja muut ohjauksessa käytettävät 

menetelmät. 

 Testien käyttämisen aloittaminen kannattaa 

aloittaa opettajan/ohjaajan oman testeihin 

perehtymisen ja koetestaamisen jälkeen 

vähitellen sekä sovittaen niiden käyttäminen 

luontevaksi osaksi muuta ohjaustoimintaa.    
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1 RUORI-arviointi (itsearvioinnissa 

ohjattava/asiakas vastaa kysymyksiin toimintakyvyn, 

työelämä- ja opiskeluvalmiuksista ja saa tietoa tuen ja 

ohjauksen tarpeesta opiskeluun) 

2 CREAR -Digitaalinen palvelutarpeen 

arviointiväline

3 KTVA-testistö 

Maksuttomat testit löytyvät testien kotisivuilta. Testien 

nettisivuja on myös hyödynnetty tässä esityksessä.
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1 Mikä on RUORI?
Lähteenä käytetty: https://luovi.fi/luovi-

kumppanina/asiantuntijapalvelut/ruori-arviointimenetelma/

• RUORI-itsearvioinnin tekemällä ohjattava/asiakas 

itsearvioinnissa asiakas vastaa kysymyksiin työelämä- ja 

opiskeluvalmiuksista ja saa tietoa tuen ja ohjauksen tarpeesta 

opiskeluun. 

• RUORI-arviointia on käytetty peruskoulun 

oppilaanohjauksessa ja urasuunnittelussa, 

opiskelijavalinnassa, opintojen alkutilanteen kartoituksessa sekä 

opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien 

laadinnassa.

• Jatkopolkujen suunnittelu ja oman opiskelureitin valinta ovat 

isoja haasteita nuoren ihmisen elämässä.

• Lisähaasteita ohjaamiseen voi tulla, jos oppimiseen, 

terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyy haasteita.
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RUORI-arviointimenetelmä

– on kansainväliseen *ICF-luokitukseen perustuva 

toimintakykymittari ja voimavarakeskeinen 

arviointimenetelmä, jonka avulla koulutukseen hakija tai 

opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa arvioida 

opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn

tutkintoon tai koulutukseen. 

– RUORI:n arviointitietoa voidaan hyödyntää yksilöllisen 

opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opintojen 

jälkeisessä jatkosijoittumisessa myös eri oppilaitosten ja 

palveluntuottajien välillä.
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Ketkä voivat osallistua Ruori-arviointiin?

 RUORI-arviointia käytettiin tässä kokeilussa lähtökohtaisesti niin, 

että opiskelijat osallistuivat joko tuntien aikana tai tekivät sen 

yksilöohjatusti.

-> arviointiin osallistuvia kannattaa valikoida tilanteen ja tarpeen 

mukaan, opiskelija- ja tilannekohtaisesti. 

 Opiskelija on keskeinen toimija ja asiantuntija omassa 

elämässään!

 Arviointitulokset käydään läpi opiskelijan kanssa 

palautekeskustelussa (ja huoltajien kanssa tarpeen mukaan). 

 Sovittaessa arviointiin voivat osallistua myös opetus-, ohjaus- ja 

opiskeluhuollon muita toimijoita sekä opiskelijan omasta 

verkostosta sovitut toimijat, esimerkiksi huoltajat tai hoitavan 

tahon edustaja.
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RUORI-arviointimenetelmä muodostuu neljästä 

osa-alueesta:

1. Voimavarat

2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet

3. Yhteistyötaidot

4. Arjentaidot ja asumisen taidot
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Miten arviointi toteutetaan?

 Ruori-arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä (https://luovi.fi/tutustu-

ja-hae-luoviin/luovi-opiskelupaikkana/ruori-arviointimenetelma/), jossa 

valmiiksi laadituista vaihtoehdoista valitaan opiskelijan toimintakykyä 

opiskelussa parhaiten kuvaava vaihtoehto.

 Itsearvioinnin voi tehdä myös pelaamalla RUORI-peliä, jossa 

opiskelukykyä ja erityisen tuen tarvetta arvioidaan motivoivassa ja 

innostavassa pelillisessä ympäristössä tietokonetta, tablettia tai kännykkää 

käyttäen.

 Pelaten saatua arviointitietoa voidaan yhdistää asiantuntija-arviointiin ja 

siten saada kokonaisvaltainen näkemys hakijan tai opiskelijan 

tämänhetkisistä opiskelukykyä edistävistä tekijöistä sekä niistä erityisen 

tuen tarpeista, jotka tulee huomioida jatko-opintoja tai työllistymistä 

ajatellen.

 Etuna RUORI:ssa on, että sitä on lähdetty kehittämään 

helppokäyttöisyydestä sekä sellaisista arviointikohteista, joita voidaan 

oppilaitoksen arjessa havainnoiden ja yhdessä toimien arvioida.
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Lisätietoja RUORI-testistöstä 

• RUORI- testistöstä saa lisätietoa myös VETOVOIMALA-hankkeen 

sivulla ohjauksen tuen materiaaleihin: 

https://www.vetovoimala.fi/ohjauksen-tuki

• Riina Karvonen

Opiskelija-asiain päällikkö

Projektipäällikkö

Puhelin: 040 319 3185

riina.karvonen@luovi.fi

• Jaana Heikkinen

Opinto-ohjaaja

Puhelin: 040 319 3625

jaana.s.heikkinen@luovi.fi
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2. CREAR -

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline

• Resilienssi ja tulevaisuususko RETU –hanke

(2018-2020), jossa kehitettiin 

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline

CREAR auttaa tunnistamaan opiskelijoiden 

hyvinvointia ja opintojen etenemistä haittaavia tekijöitä.

• CREAR -mittarin nimi tulee englanninkielisistä sanoista 

Career, Resilience, Education, Agency ja Readiness.  
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Lähteenä on käytetty::  

https://retu.fi/

https://crear.fi/start

Kasurinen H., Launikari M., Vuorinen R., Laakkonen T. (Eds.)., (2020). 

Käsikirja – CREAR digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline. , In: Laurea 

Julkaisut | Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/352806/Laurea%20julkais

ut%20152.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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CREAR-Palvelutarpeen arviointivälineen 

kysymykset: 

Opiskelukyky ja –taidot

1.Etsin huolellisesti tietoa muodostaakseni omat johtopäätökseni asioista. 

2.Tunnistan, onko löytämäni tieto luotettavaa. 

3.Minulla on hyvät opiskeluun tarvittavat tietotekniset taidot.

4.Joudun kertaamaan opiskeltavia asioita usein, koska ne tuntuvat niin 

monimutkaisilta.

5.Osaan sijoittaa oppimani uudet asiat erilaisiin asiayhteyksiin

6.Tutustun opintojakson alkaessa sen sisältöön ja vaatimuksiin ymmärtääkseni, 

mitä minulta odotetaan. 

7.Suoriudun hyvin opintoihini liittyvistä tehtävistä. 

8.Pystyn keskittymään opiskeltavaan asiaan enkä häiriinny helposti.
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Toimijuus

1.Pysyn suunnitelmissani ja pidän kiinni sovituista asioista.

2.Suunnittelen ajankäyttöäni.

3.Pysyn yleensä asettamassani aikataulussa.

4.Opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen on minulle 

pääsääntöisesti helppoa.

5.Selviydyn hyvin elämässä eteen tulevista ongelmista tai muutoksista. 

6.Otan usein asioista selvää oma-aloitteisesti. 

7.Minun on helppo tehdä itsenäisiä päätöksiä ja valintoja, jotka liittyvät 

omaan elämääni.

8.Kun tartun johonkin tehtävään, olen yleensä varma, että onnistun 

siinä.
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Hyvinvointi ja toimintakyky

1.Sosiaalisissa tilanteissa toimiminen on minulle luontevaa.

2.Ryhmässä tunnen itseni usein ulkopuoliseksi.

3.Koen oloni usein hermostuneeksi tai jännittyneeksi uusissa 

tilanteissa. 

4.Lähipiirissäni on ihmisiä, joiden puoleen voin kääntyä, kun minulla on 

ongelmia.

5.Tunnen paljon stressiä opintoihin, töihin tai muuhun elämään liittyen.

6.Minulla on usein tunne, että minua kohdellaan 

epäoikeudenmukaisesti. 

7.Olen tuntenut itseni masentuneeksi viime aikoina.

8.Olen kokenut kiusaamista, häirintää tai syrjintää. 

9.Elämäni tuntuu olevan vailla tarkoitusta ja päämäärää
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Urasuunnittelutaidot

1.Osaan arvioida ja sanoittaa vahvuuksiani ja osaamistani.

2.Olen rakentanut opintosuunnitelmani siten, että valintani tukevat 

tavoitteitteni saavuttamista.

3.Olen valmis pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja, jos ensisijainen 

suunnitelmani ei toteudu.

4.Olen tietoinen itselleni sopivista jatko-opintomahdollisuuksista.

5.Olen tietoinen itselleni sopivista työllistymismahdollisuuksista

6.Osaan hyödyntää itsenäisesti eri tietolähteitä etsiessäni tietoa erilaisista 

koulutus- ja työllistymisvaihtoehdoista. 

7.Seuraan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja 

ymmärrän niiden vaikutuksen omaan tulevaisuuteeni. 

8.Uskon selviytyväni työurallani eteen tulevista muutoksista ja sopeutuvani 

niihin tilanteen mukaisesti.
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Työllistymistaidot

1.Minun on helppo luoda kontakteja työnantajiin.

2.Osaan tuoda oman osaamiseni esiin työnhakutilanteissa. 

3.Minulla on hyvät verkostoitumistaidot.

4.Kykenen ottamaan vastaan rakentavaa ohjausta, palautetta tai 

kritiikkiä lannistumatta tai pahastumatta.

5.Keksin usein luovia ratkaisuja ongelmatilanteissa. 

6.Tiedän, minkälaiset tehtävät työelämässä soveltuvat minulle 

parhaiten. 

7.Tiedän, minkälainen tapa työllistyä sopii minulle parhaiten (esim. 

itsensä työllistäminen, palkkatyö, projektityö jne.).

8.Työllistyn nopeasti valmistumiseni jälkeen.
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3. KTVA – kartoitusmenetelmä käyttäytymisen 

ja tunteiden vahvuuksien löytämiseen

• KTVA:n avulla tunnistetaan opiskelijan (lapsen tai nuoren) 

käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksia.

• Arviointikyselyssä on 52 väitettä, jotka muodostavat viisi 

vahvuusaluetta, saadaan monipuolinen ja konkreettinen kuva 

sosioemotionaalisesta taitavuudesta.

• Vahvuusarvioinnissa vahvuuksien lisäksi nousevat esille 

kehittymistarpeet ja ne vahvuusalueet, joilla hänellä on 

vähemmän vahvuuksia. Vahvuusarviointi ohjaa opettajaa 

tarttumaan konkreettisesti näihin käyttäytymisen ja tunne-

elämän alueisiin, joissa lapsi tai nuori tarvitsee tukea.
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KTVA tarjoaa työkalun kolmiportaisen tuen 

toteuttamiseen. 

Sen avulla voidaan kartoittaa oppilaan 

kehitystarpeet, suunnitella tukea ja seurata tuen 

vaikuttavuutta. 

• Samalla tuen tarjoaminen voidaan dokumentoida 

systemaattisesti.

• Arviointi tarjoaa lähtökohdan kodin ja koulun 

väliseen yhteistyöhön. KTVA:n käyttö mahdollistaa  

positiivista kanssakäymistä kodin ja koulun välillä, 

asioita voi lähestyä vahvuusnäkökulmasta.
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• KTVA edistää positiivisen opettaja-oppilassuhteen 

rakentumista, kun tarkastelun kohteeksi nostetaan 

oppilaan vahvuudet ja osaaminen siinäkin 

tapauksessa, että niitä olisi niukasti. 

• Opettajan ja oppilaan välinen positiivinen 

vuorovaikutus tukee oppilaiden akateemista ja 

sosioemotionaalista kehitystä.

• KTVA:ta voidaan käyttää luotettavana käyttäytymisen 

ja tunne-elämän vahvuuksien arviointivälineenä 

tutkimustyössä. Sen psykometriset ominaisuudet on 

testattu, ja se toimii hyvin suomalaisessa 

kasvatusjärjestelmässä.
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Käyttäytymisen ja tunteiden 

vahvuuksien arviointiväline 

-kirja
Tekijät: Erkko Sointu, Hannu Savolainen, 

Kristiina Lappalainen, Matti Kuorelahti,  Risto 

Hotulainen, Vesa Närhi, Matthew C. Lambert, 

Michael H. Epstein

Tähän kirjaan sisältyy sekä arviointivälineen käyttöohjeet 

että itse arviointiväline eli kopioitavat arviointilomakkeet 

oppilaalle, opettajalle ja vanhemmalle ja niiden 

yhteenvetolomake.

Kirja pohjautuu Michael H. Epsteinin teokseen BERS 2 —

Behavioral and emotional rating scale. 

Se on muokattu suomalaiseen kieleen ja kulttuuriin sekä 

koulujen käyttöön sopivaksi Suomessa tehtyjen tutkimusten 

perusteella. 



• Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline soveltuu 

peruskouluikäisten sekä toisen asteen lasten ja nuorten vahvuuksien 

arviointiin. 

• Arviointivälinettä voidaan käyttää tavoitteiden asettamisen, 

tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnin, kodin ja koulun välisen 

yhteistyön ja opettaja-oppilassuhteen rakentamisen työkaluna.

• KTVA-kirjasta löytyy kopioitavat lomakkeet eri arvioijille (lapsi tai 

nuori itse, huoltaja, opettaja). Kirjassa kerrotaan tarkemmin 

käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arvioinnista, sen taustasta, 

KTVA:sta, sen lomakkeista ja käyttömahdollisuuksista laajoin 

esimerkein sekä esitellään taustalla olevaa tutkimusta
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