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NÄIN LAADIT OPISKELIJALLE URASUUNNITELMAN WILMAAN: 
 
Mikä urasuunnitelma on? 
 
Urasuunnitelma on työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijoita löytämään itselleen sopiva työura tai 
jatko-opiskelupaikka ammatillisten opintojensa jälkeen. Meillä Salpauksessa urasuunnitelman laativat 
opiskelija ja hänen vastuuohjaajansa yhdessä. Sen tekeminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä 
täydennetään ja päivitetään koko opintojen ajan.  
 
Hyvä urasuunnitelma auttaa opiskelijaa hahmottamaan tarjolla olevia mahdollisuuksia, tekemään perusteltuja 
päätöksiä ja kehittämään osaamistaan. Meiltä valmistuttuaan opiskelija pääsee urasuunnitelman avulla oman 
uransa alkuun ja myös sillä eteenpäin.  
 
Urasuunnitelma on pakollinen osa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa eli HOKS:ia, joka 
nykyisen lainsäädännön mukaan tulee laatia kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. (Valtioneuvoston 
asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017).  

 
Salpauksessa urasuunnitelma laaditaan Wilmaan 
 
Urasuunnitelman teossa on Salpauksessa kolme vaihetta. Ensin opiskelija kertoo omista tavoitteistaan HOKS-
lomakkeen Urasuunnitelma -kohdassa. Sitten opettaja/ohjaaja kirjaa opiskelijan tavoitteen Ohjaus- ja tuki -
välilehden Urasuunnitelma -lomakkeelle pudotusvalikkoon. Varsinainen urasuunnitelma syntyy 
keskustelemalla opiskelijan kanssa. Opettaja/ohjaaja kirjaa urasuunnitelmassa sovitut asiat Ohjaus- ja tuki -
välilehden Urasuunnitelma -lomakkeelle ja päivittää sitä aina tarpeen tullen, kun suunnitelmat muuttuvat tai 
täsmentyvät.  
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Opiskelija kirjoittaa omat tavoitteensa 
Henkilökohtaistaminen (HOKS) -lomakkeelle 
 
Urasuunnitelman pohjana ovat opiskelijan omat tavoitteet. Opiskelija kirjaa 
omat tavoitteensa Wilmaan tänne:  
 
Lomakkeet → Henkilökohtaistaminen (HOKS) -lomake → Urasuunnitelma → 
Tavoitteet tutkinnon suorittamiselle (opiskelija täyttää) 
 

 
Kysymysmerkki -symbolin takaa löytyy apukysymyksiä opiskelijalle.  
 
Opiskelija on voinut kirjoittaa omista tavoitteistaan Wilmaan jo etukäteen. Se 
on  tehtävänä Opiskelijana Salpauksessa -Elsa-kurssilla sekä Opiskelu- ja 
urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) -Elsa -kurssilla.  
 

 
 

Vastuuohjaaja kirjaa opiskelijan tavoitteen Urasuunnitelma -
lomakkeelle (Ohjaus ja tuki -välilehti) 
 
Vastuuohjaajan pitää kirjata Urasuunnitelma -lomakkeelle opiskelijan tavoite. 
Kenttä on pakollinen ja tieto tarvitaan eHOKS:iin. 
 
Ohjaus ja tuki -välilehti → Urasuunnitelma -lomake → Opiskelijan tavoite 
 
Tavoite valitaan pudotusvalikosta, jossa on neljä vaihtoehtoa:  

 
 

Valikosta voi valita vain yhden vaihtoehdon kerrallaan. Valitse sillä hetkellä todennäköisin tavoite. Tavoitetta 
voi myöhemmin vaihtaa, jos opiskelija vaikka päättääkin hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun.   

https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=2335&section=6
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1244&section=2
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1244&section=2
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Kirjaa opiskelijan tavoite jo ensimmäisessä HOKS -keskustelussa.  

• Yleisin tavoite on ”työelämään siirtyminen”, jota käytetään myös varusmiespalvelukseen lähteville 
• ”Työuralla eteneminen” käytetään jo töissä oleville (esim. at/eat opiskelijat) 
• ”Opintojen jatkaminen” vain keskeytyksen/uudelleen ohjauksen yhteydessä (esim. alanvaihto) 
• ”Jatko-opinnot”, jos opiskelija lähdössä suoraan esim. amk:uun 

 
 
 
 

Vastuuohjaaja kirjoittaa varsinaista urasuunnitelmaa 
Urasuunnitelma -lomakkeelle 
 
Varsinainen urasuunnitelma kirjataan Urasuunnitelma -lomakkeelle kohtaan:  
 
Ohjaus ja tuki -välilehti → Urasuunnitelma → Urasuunnitelma (Opetus- ja 
ohjaushenkilö täyttää) 
 
Urasuunnitelmassa ohjaaja ja opiskelija suunnittelevat, miten opiskelija pääsee 
tavoitteeseensa (esim. pääsee eteenpäin työurallaan tai saa jatko-opintopaikan). 
Urasuunnitelmalla tehdään haaveista totta. ”Mitä minun kannattaa tehdä, jos 
haluan saavuttaa asian X?” 
 
Urasuunnitelmaa tehdään opiskelijaa varten. Siksi hänen omat ajatuksensa, 
toiveensa ja mahdollisuutensa ovat siinä keskiössä. Ohjaaja auttaa 
urasuunnittelussa esim. kertomalla erilaisista poluista ja muista 
mahdollisuuksista, joita Salpauksessa on tarjolla. Ohjaaja voi esim. auttaa 
opiskelijaa laatimaan aikatauluja, miettimään, mistä mieluista 
koulutussopimuspaikkaa voisi etsiä tai millaisia valintoja opinnoissa kannattaisi 
tehdä päästäkseen mieluisaan työhön. 
 

Esimerkki Urasuunnitelma -kentän täyttämisestä:  
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Kirjaa urasuunnitelmaan opiskelijan kanssa sovittuja, konkreettisia asioita, joita hänen on tarkoitus tehdä 
päästäkseen tavoitteeseensa. Esim.  

- ”Opiskelija katsoo tutkinnon osaamisalojen esittelyvideot ja miettii, mikä sopisi itselle” 
- ”Opiskelija selvittää, millaisia oman alan työpaikkoja kotiseudulta löytyy” 
- ”Opiskelija osallistuu kv-infoon ja selvittää, mihin maihin voisi päästä vaihtoon” 
- ”Opiskelija menee taitovalmentajan kanssa päiväksi tutustumaan kiinnostavaan työpaikkaan” 
- ”Opiskelija panostaa kieliopintoihin ja tähtää Motari-opintoihin kolmantena vuonna” 
- ”Opiskelija varaa ajan opolle jatko-opinnoista keskusteluun” 
- ”Opiskelija osallistuu DuuniExpoon ja Ohjaamon Tiistairekry-tapahtumaan ja etsii sieltä kesätöitä” 
- ”Opiskelija varaa ajan Ohjaamolle valmistumisen jälkeen saadakseen apua työnhakuun” 

 
Ennen valmistumista urasuunnitelma päivitetään HOKS:n päättökeskustelussa. Varmista, että opiskelijalla on 
jatkosuunnitelmat kunnossa (työ- tai jatko-opintopaikka tiedossa). Ellei ole, hänet voi ohjata esim. ottamaan 
yhteyttä Ohjaamo Lahteen tai TE-toimistoon. Ohjauspiste Suunta auttaa myös jo valmistuneita jatko-
opintoihin hakeutumisessa.  
 
Esimerkki: 
 

 
 
 
Muista tulostaa urasuunnitelma opiskelijalle tai lähettää se PDF:nä sähköpostissa! Opiskelija ei pääse enää 
Wilmaan valmistuttuaan. (tarkempi ohje sivulla 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVAKAAPPAUSOHJEET SIVUILLA 
5-8! 

 

Tutustu, jos tarpeen. 
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KUVAKAAPPAUSOHJE URASUUNNITELMAN TEKEMISESTÄ WILMAAN 
 

OPISKELIJAN OMAT TAVOITTEET HENKILÖKOHTAISTAMINEN -LOMAKKEELLA (OPISKELIJA TÄYTTÄÄ) 
1. Avaa Wilma ja etsi opiskelijan tiedot 

 

 
 
 
 
 

2. Valitse kohta ”Lomakkeet” ja sieltä ”Henkilökohtaistaminen (HOKS)” 
 

 
 

3. Vieritä HOKS –lomaketta alaspäin, kunnes löydät kohdan ”Urasuunnitelma” 
 

 
 
Opiskelija täyttää omat tavoitteensa nuolen osoittamaan kohtaan. Opiskelijalle näkyy siinä tekstikenttä. 
Sinisen kysymysmerkki -symbolin takaa löytyy ohjeita ja apukysymyksiä opiskelijalle. Tavoitteita voi 
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myöhemmin täsmentää tai muuttaa. Opetus- ja ohjaushenkilöstö ei kirjaa mitään tähän kohtaan, vaan laatii 
erillisen urasuunnitelman Ohjaus ja tuki -välilehdelle (esim. yllä näkyvän linkin kautta).  
 
 
 
 
 
 
 
 

OPISKELIJAN TAVOITE JA URASUUNNITELMA (VASTUUOHJAAJA TÄYTTÄÄ) 
 
1. Avaa opiskelijan tiedoista ”Ohjaus ja tuki” -välilehti 

 

 
2. Lisää uusi urasuunnitelma tai päivitä vanhaa 

 

 
 
Jos opiskelijalle on jo laadittu urasuunnitelma, avaat urasuunnitelman tästä:  

 
 
 

3. Kirjaa opiskelijan tavoite pudotusvalikkoon 
 
Voit valita yhden neljästä vaihtoehdosta. Opintojen jatkaminen -vaihtoehtoa käytetään vain silloin, kun 
opiskelija keskeyttää opinnot tai häntä ohjataan toiselle alalle/oppilaitokseen. Muiden opiskelijoiden kohdalla 
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ajatellaan tavoitetta valmistumisen jälkeen. Tavoitteen voi muuttaa, jos opiskelijan tilanne muuttuu. Vain 
yhden vaihtoehdon voi valita – valitse todennäköisin.   
 

 
 
 
 
 

4. Kirjoita opiskelijan urasuunnitelma 
 
Urasuunnitelma -ruutu löytyy Ohjaus ja tuki -välilehden Urasuunnitelma -lomakkeelta.  
 
Urasuunnitelman teon voi aloittaa pienestä, vaikkapa miettimällä, mikä opiskelijaa tällä hetkellä kiinnostaa ja 
millaisia valintoja hänellä on edessään opintojen aikana.  Myös alaikäisen opiskelijan huoltaja voi olla mukana. 
Urasuunnitelman tekoa ei kannata jättää valmistumisvaiheeseen, sillä jo opintojen aikana tehdään paljon 
tärkeitä valintoja. Aloita urasuunnittelu opiskelijan kanssa heti opintojen alussa ja päivittäkää sitä aina 
tarpeen tullen. Esim. työelämässä oppiminen ja osaamisalan valinta ovat hyviä hetkiä päivityksille.  
 
Urasuunnitelmaan kannattaa kirjata selkeästi, mitä opiskelija tekee selventääkseen suuntaansa tai 
päästäkseen kohti unelmien duuni-/ tai jatko-opintopaikkaa. Muista päivätä tiedot ja tallentaa ne! 
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5. Urasuunnitelman päivittäminen opintojen aikana 
 
Urasuunnitelma voi aluksi olla keskeneräinen ja epämääräinen. Harvalla opiskelijalla on heti opintojen alussa 
tarkasti selvillä, mihin hän päätyy meiltä valmistuttuaan. Urasuunnitelman tekeminen on prosessi, jonka 
tarkoituksena on juuri näiden tavoitteiden kirkastaminen. Opiskelijan suunnitelmat voivat selkiintyä 
esimerkiksi koulutus- tai oppisopimusjaksolla saatujen kokemusten tai tiettyjen opintojen perusteella. Silloin 
on hyvä hetki pysähtyä miettimään, miten jatketaan eteenpäin. Vanhat tekstit voit jättää näkyviin! Älä jätä 
tyhjiä rivivälejä.  
 
Kun avaat aiemmin tehtyä urasuunnitelmaa, löydät sen näin:  
Opiskelija → Ohjaus ja tuki → Urasuunnitelmat → klikkaa urasuunnitelman päivämäärää 
 
Aktivoi urasuunnitelma päivitystä varten. Klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Lomakkeet” ja vielä ”Urasuunnitelma” 

 
Voit nyt muuttaa opiskelijan tavoitetta tai lisätä urasuunnitelmaan asioita, joita opiskelija voi tehdä 
päästäkseen töihin, jatko-opintoihin tai eteenpäin urallaan.  
 

6. Urasuunnitelma kuntoon ennen valmistumista! 
 
Opintojen aikana urasuunnitelma ohjaa valintojen teossa. Se auttaa hahmottamaan, millaista osaamista 
opiskelija tarvitsee, jotta pääsee haluamaansa suuntaan urapolullaan. Kun valmistuminen lähestyy, on tärkeää 
suunnata katse työnhakuun tai jatko-opintoihin hakeutumiseen. Urasuunnitelmaan kirjataan niitä 
konkreettisia askeleita, joita opiskelijan kannattaa tässä vaiheessa ottaa.  
 

 
 

Jos työ- tai opiskelupaikkaa ei näyttäisikään löytyvän, urasuunnitelmaan voidaan kirjata, mitä valmistumisen 
jälkeen voi tehdä. Opiskelija voi esimerkiksi ottaa yhteyttä Ohjaamoon tai mennä opon juttusille pohtimaan 
jatko-opintomahdollisuuksia. Ja toki pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.  
 
 

7. Anna urasuunnitelma valmistuvalle mukaan 
 
Urasuunnitelma-lomakkeen voi tulostaa tai lähettää opiskelijan omaan sähköpostiin esim. HOKS:n 
päättökeskustelun yhteydessä. Siinä voi olla opiskelijalle hyödyllistä tietoa, joka auttaa pääsemään työuran 
alkuun.  
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• Avaa opiskelijan tiedot ja etsi Ohjaus ja tuki -välilehti:  

 
 

• Jos urasuunnitelmaa ei vielä ole tehty, tee se nyt:  

 
 

• Jos urasuunnitelma on jo tehty, avaa se klikkaamalla päivämäärää:  

 
 

• Jotta pääset päivittämään urasuunnitelmaa, klikkaa vielä ”Lomakkeet” -linkkiä oikeassa yläkulmassa 

 

• Klikkaa sanaa ”Urasuunnitelma”:  
 

• Nyt pääset päivittämään urasuunnitelmaa  
 

• Kun urasuunnitelma on valmis, klikkaa ”Tulosta WWW-sivu” 
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Klikkaa sitten hiiren oikealla näppäimellä urasuunnitelman päältä tai valitse Ctrl+P.  
Valitse, mitä haluat tehdä:  

- tulosta urasuunnitelma tai  
- tallenna urasuunnitelma PDF-muotoon (esim. tietokoneesi työpöydälle) ja lähetä se sitten opiskelijan 

omaan (ei Salpaus-) sähköpostiin 
 

HUOM! Opiskelija ei pääse katsomaan urasuunnitelmaansa enää valmistumisen jälkeen, koska Wilma 
sulkeutuu. Siksi se kannattaa huolehtia hänelle mukaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 


