
Tunnistaa tuen tarpeen
RUORI

Voimavaralähtöisiä RUORI-työkaluja 
toimintakyvyn arviointiin ja kuvaamiseen 
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Mikä on RUORI?

RUORI-arviointi on Ammattiopisto 
Luovissa kehitetty, Maailman 
terveysjärjestön kansainväliseen 
*ICF-luokitukseen perustuva toiminta- 
ja opiskelukyvyn arviointimenetelmä. 
RUORIn avulla koulutukseen hakija tai 
opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden 
kanssa arvioida ja tunnistaa 
opiskelutaitojaan, voimavarojaan ja 
soveltuvuuttaan ammatillisiin 
opintoihin. Voimavarakeskeisessä 
arvioinnissa pohditaan yhdessä myös 
hakijan tai opiskelijan tuen tarvetta 
opinnoissa ja opintojen jälkeisessä 
työllistymisessä. 

Ketkä osallistuvat tuen tarpeen 
arviointiin?

RUORI-arviointiin osallistuvat henkilöt 
sovitaan aina yhdessä. Ohjattava on 
keskeinen asiantuntija oman 
toimintakykynsä kuvaamisessa. Hänen 
lisäkseen arviointiin voi osallistua 
opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon 
henkilöstöä sekä hakijan tai 
opiskelijan omasta verkostosta sovitut 
henkilöt, kuten huoltajat tai vaikka 
peruskoulun oma opettaja.

*ICF-luokitus = Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen 
toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 
luokitusjärjestelmään (ICF). 

Lisätietoja: https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
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Miten RUORI-arviointi toteutetaan?

Ennen RUORI-arviointia valitaan 
käytettävät työkalut.

Tietokoneella tai mobiilisti 
toteutettavassa arvioinnissa on omat 
verkkolomakkeet sekä itsearviointia 
että asiantuntijoiden laatimaa 
arviointia varten. Verkkolomakkeen 
vaihtoehdoista valitaan toiminta- ja 
opiskelukykyä parhaiten kuvaavat 
vastausvaihtoehdot. 

Itsearvioinnin voi tehdä myös 
pelaamalla RUORI-peliä, jossa 
opiskelukykyä ja tuen tarvetta 
arvioidaan pelillisessä ympäristössä 
tietokonetta tai mobiililaitetta 
käyttäen. 

Uusin RUORI-työkaluista on opetus- ja 
ohjaushenkilöstön käyttöön kehitetty 
VETOVOIMALA-korttipakka, jonka 
kuva-, kysymys- ja menetelmäkortteja 
käyttäen toimintakykyä voidaan 
arvioida ohjattavan kanssa 
keskustellen.

Missä arviointitietoa voidaan 
hyödyntää?

RUORIn arviointitulokset käydään aina 
läpi ohjauskeskustelussa, jossa 
saadaan kokonaisvaltainen näkemys 
toimintakykyä edistävistä tekijöistä 
sekä tuen tarpeista, jotka tulee 
huomioida opintoja tai työllistymistä 
ajatellen. 

RUORI-arviointia voidaan toteuttaa 
myös opintojen aikana eri oppimis-
ympäristöissä. Tällöin opiskelijan 
toimintakykyä tukevat menetelmät ja 
palvelut voidaan räätälöidä kuhunkin 
oppimisympäristöön sopiviksi ja 
opiskelijan työllistymistavoitteita 
tukeviksi.
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RUORIn neljä osa-aluetta

Voimavarat

• Kiinnostus ja motivaatio opiskeluun ja 
urapolun suunnitteluun

• Jaksaminen ja vireystila
• Stressinhallinta
• Itseluottamus
• Minäkuva

Oppimis- ja työskentelyvalmiudet

• Lukeminen ja kirjoittaminen
• Peruslaskutoimitusten tekeminen
• Uusien asioiden oppiminen
• Oppimisen ja työskentelyn vaatima 

terveydentila
• Kädentaidot
• Visuaalinen hahmottaminen
• Keskittyminen
• Tehtävien tekeminen

Yhteistyötaidot

• Käyttäytyminen ja tunteiden ilmaiseminen
• Ryhmässä työskentely
• Vuorovaikutustaidot
• Ohjeiden, sääntöjen ja aikataulujen noudattaminen

Arjen ja asumisen taidot

• Itsestä huolehtiminen
• Vuorokausirytmi
• Arkiaskareista huolehtiminen
• Asiointi ja rahankäyttö
• Liikkuminen paikasta toiseen
• Harrastus tai muu mielekäs vapaa-ajantoiminta
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Valitse tilanteeseen sopiva RUORI-työkalu

RUORI-itsearviointi

RUORI-itsearvioinnissa vastataan omaa opiskelu- ja 
toimintakykyä koskeviin kysymyksiin. Itsearvioinnin voi 
tehdä myös yhdessä, esimerkiksi opettajan, huoltajan 
tai muun tukihenkilön kanssa. 

Itsearviointi RUORI-pelillä

RUORI-peliä pelaamalla voi arvioida omaa 
opiskelukykyään ja erityisen tuen tarvettaan 
motivoivassa ja innostavassa pelillisessä ympäristössä 
tietokonetta, tablettia tai kännykkää käyttäen. 
Ääniohjattu peliversio soveltuu hyvin myös sellaisille 
vastaajille, joilla on haasteita luku- ja kirjoitustaidossa. 

RUORI-asiantuntija-arviointi

RUORI-asiantuntija-arvioinnin avulla kuvataan 
ohjattavan toimintakykyä sekä tuen ja ohjauksen 
tarvetta eri oppimis- ja toimintaympäristöissä tehtyjen 
havaintojen ja yhteistoiminnan perusteella. 
Moniammatillisuus lisää arvioinnin luotettavuutta.

RUORI-ohjauskeskustelulomake

RUORI-ohjauskeskustelulomaketta voidaan käyttää 
toimintakyvyn yhteisessä tarkastelussa sekä ohjattavan 
tavoitteen asettelussa ja jatkosuunnitelmien 
laatimisessa. Keskustelun tukena voi käyttää aiemmin 
tehtyä RUORI-itsearviointia tai RUORI-asiantuntija-
arviointia. Ohjauskeskustelun yhteenvetoa voi käyttää 
myös tuen tarpeen dokumenttina esimerkiksi toisen 
asteen opiskelijavalinnassa.
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VETOVOIMALA-kortit ja RUORI

VETOVOIMALA-korteissa yhdistyvät 
perinteiset kuvakortit sekä ohjauksen 
työkalupakki. 

Korttipakkaus sisältää kaksi erillistä 
korttipakkaa: Isot kuvakortit (34 kpl) ja 
pienet menetelmäkortit (68kpl).

Opetus- ja ohjaushenkilöstön 
käyttöön kehitetyt kortit toimivat 
haastattelu- ja ohjaustilanteissa 
keskustelun avaajina ohjattavan 
osallisuuden vahvistajana opintojen 
suunnittelussa. Lisäksi kortteja 
voidaan käyttää erityisen ja vaativan 
erityisen tuen tarpeen arvioinnissa 
yhdessä RUORI-arviointityökalujen 
kanssa. 

Korttipakan isot kuvakortit auttavat 
ohjattavaa tunnistamaan omia 
vahvuuksia ja kehityskohteita 
opiskelussa. Kuvakorttien takana 
olevat kysymykset johdattelevat 
ohjattavaa itsenäiseen pohdiskeluun 
tai ohjaustilanteessa käytävään 
keskusteluun nopeasti ja innostavasti.

Korttipakkauksen pienet 
menetelmäkortit sisältävät nimensä 
mukaisesti 68 erilaista erityisen ja 
vaativan erityisen tuen pedagogista 
menetelmää. Korttien avulla opiskelija 
voi joko itsenäisesti tai ohjaajan 
kanssa valita itselleen sopivia tuen ja 
ohjauksen menetelmiä. 
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RUORI-koulutukset

Tarvitsetko koulutusta RUORI-arviointimenetelmän 
käyttöön? Ota yhteyttä Luovin asiantuntijapalveluihin. 
Voimme räätälöidä koulutuksen juuri teidän tarpeisiinne.

Esimerkkejä RUORI-koulutuksista

Toimintakykyajattelu erityisen ja 
vaativan erityisen tuen tarpeen 
viitekehyksenä

Kaksi tuntia kestävässä koulutuksessa 
tutustutaan WHO:n kansainväliseen 
toimintakykyluokitukseen (ICF) ja sen 
käyttöön oppimisympäristöissä.

GAS-menetelmä oppijan 
tavoitteenasettelussa ja ohjauksen 
vaikuttavuuden arvioinnissa

Koko päivän kestävässä koulutuksessa 
tutustutaan ja harjoitellaan RUORIn ja 
GAS-menetelmän yhteiskäyttöä oppi-
joiden tuen tarpeen tunnistamisessa, 
tavoitteiden asettamisessa sekä oh-
jauksen vaikuttavuuden seurannassa.

RUORI tutuksi-webinaari 

Kaksi tuntia kestävässä webinaarissa 
tutustutaan RUORI-arviointimenetel-
mään ja siinä käytettäviin arviointi- ja 
ohjaustyökaluihin.

Motivoiva haastattelu oppijoiden 
ohjauksessa

Koko päivän kestävässä koulutuksessa 
tutustutaan motivoivan haastattelun 
perusteisiin ja harjoitellaan käytänös-
sä sen käyttöä yhdessä RUORI- 
arviointimenetelmän kanssa erilaisissa 
oppijan ohjaustilanteissa.

Tartu RUORIIn

Koko päivän kestävässä koulutuksessa 
perehdytään toimintakykyajatteluun ja 
harjoitellaan RUORI-arviointimenetel-
män käyttöä oppijoiden toimintakyvyn 
kuvaamisessa ja tuen tarpeen tunnis-
tamisessa.



Kysy lisää
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Tartu sinäkin RUORIin! 

Tutustu RUORI-arviointimenetelmään 
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