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Urasuunnitelma pähkinänkuoressa

• Työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijoita löytämään itselleen sopiva 
työura tai jatko-opiskelupaikka ammatillisten opintojensa jälkeen

• Urasuunnitelman laativat opiskelija ja hänen vastuuohjaajansa yhdessä

• Aloitetaan heti opintojen alussa ja täydennetään/päivitetään koko opintojen ajan. 
Saa ja pitää muuttua!

• Auttaa opiskelijaa hahmottamaan tarjolla olevia mahdollisuuksia, tekemään 
perusteltuja päätöksiä ja kehittämään osaamistaan. Auttaa uran alkuun ja sillä 
eteenpäin. ”Mitä minun kannattaa tehdä, jos haluan saavuttaa asian X?”

• Pakollinen osa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa eli HOKS:ia, joka 
nykyisen lainsäädännön mukaan tulee laatia kaikille ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoille. (Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017). 



Tunnista epävarma urasuunnittelija ja tue ajoissa!

• Ns. epävarmoilla urasuunnittelijoilla (Kuurila 2014) on kaikkein suurin
riski keskeyttää opintonsa

• Epävarmoille urasuunnittelijoille tyypillistä:

• Koulutusala valittu sattumalta/koska helppoa päästä/halusi
varmistaa edes jonkin paikan/kavereiden tai paikkakunnan takia

• Vähän tai ei ollenkaan työkokemusta

• Nuoruus ja/tai vanhempien luona asuminen

• Vähän tietoa koulutuksen sisällöstä tai alan työelämästä

• Ei osaa suunnitella opintojaan tai työuraansa→ urasuunnitelman
tavoitteita tosi vaikeaa löytää

• Kysele opiskelijoilta heidän taustastaan ja miksi valitsivat tämän alan

• Epävarmat kannattaa napata ensimmäisenä HOKS-keskusteluihin/ohjata 
opolle

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/98607/AnnalesC384KuurilaVK.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Urasuunnitelmassa on 3 vaihetta

• Urasuunnitelma tehdään Wilmaan

• Opiskelijan omat tavoitteet HOKS-
lomakkeelle

• Opettaja kirjaa Urasuunnitelma –
lomakkeelle (Ohjaus ja tuki –välilehti)

• Kohta 2 välttämätön eHOKS:n takia



Linkki Wilman HOKS-lomakeelle

https://salpaus.inschool.fi/!016365/forms/47/80636

https://salpaus.inschool.fi/!016365/forms/47/80636


Miten opiskelija kirjaa tavoitteensa?
• Opiskelijan omat tavoitteet ovat urasuunnitelman perusta

• Tavoite voi alussa olla ihan epämääräinen tai hämärä. Opiskelija saa 
muuttaa mieltään tai tarkentaa tavoitteitaan

• Opiskelija kirjoittaa tavoitteistaan tänne:  Lomakkeet →
Henkilökohtaistaminen (HOKS) -lomake → Urasuunnitelma →
Tavoitteet tutkinnon suorittamiselle (opiskelija täyttää)

• Wilmassa on opiskelijalle apukysymyksiä sinisen 
kysymysmerkkisymbolin takana

• Opiskelija on voinut kirjoittaa tavoitteitaan Wilmaan jo etukäteen. 
Tämä on tehtävänä Opiskelijana Salpauksessa -Elsa-kurssilla sekä 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp) -Elsa -kurssilla. 

https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=2335&section=6
https://elsasalpaus.mmg.fi/course/view.php?id=1244&section=2


Tavoite valikosta

• 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:

• Vain yhden vaihtoehdon voi valita kerrallaan (saa vaihtaa)

• Yleisin on ”työelämään siirtyminen”, jota käytetään myös 
varusmiespalvelukseen lähteville

• ”Työuralla eteneminen” jo töissä oleville (esim. at/eat opiskelijat)

• ”Opintojen jatkaminen” vain keskeytyksen/uudelleen ohjauksen yhteydessä

• ”Jatko-opinnot”, jos opiskelija lähdössä suoraan esim. amk:uun



Varsinainen 
urasuunnitelma

• Urasuunnitelma = vastuuohjaaja ja opiskelija 
suunnittelevat, miten opiskelija pääsee tavoitteeseensa

• Ohjaus ja tuki -välilehti → Urasuunnitelma -lomake →
Urasuunnitelma (Opetus- ja ohjaushenkilö täyttää)

• Opiskelijan ajatukset, toiveet ja valmiudet keskiössä

• Ohjaaja voi auttaa esim. 

• kertomalla erilaisista poluista ja mahdollisuuksista 
Salpauksessa

• neuvomalla tiedonhaussa

• tukemalla päätöksentekoa ja aikataulujen laatimista

• tarjoamalla omat verkostonsa käyttöön

• seuraamalla, että opiskelija tekee sovitut asiat ja 
pääsee eteenpäin

• Kirjataan konkreettisia asioita, joiden avulla pääsee 
lähemmäs tavoitetta



Mitä urasuunnitelmaan voisi kirjoittaa?

• ”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”



Urasuunnitelma päivittyy opintojen ajan

• Etkö pääse muokkaamaan laatimaasi urasuunnitelmaa? Paina oikeasta 
yläkulmasta ”Lomakkeet” ja sitten ”Urasuunnitelma”

• Kirjaukset on hyvä päivätä ja laittaa kirjaajan nimikirjaimet

• Vanhat kirjaukset saavat jäädä näkyviin



HOKS:n päättökeskustelussa urasuunnitelma kuntoon

• Valmistumisvaiheessa katsotaan, onko työ- tai jatko-opintopaikkaa tiedossa

• Jos ei ole, ohjataan eteenpäin (esim. Ohjaamo, opo, Ohjauspiste Suunta)

• Jos opiskelija jää valmistumisen jälkeen tyhjän päälle, työllistyminen ja elämään kiinni 
pääseminen vaikeutuu. Salpauksessa se vähentää myös vaikuttavuusrahoitusta

• Tulevan taantuman vuoksi on yhä tärkeämpää tukea valmistuvia



Urasuunnitelma 
opiskelijalle 
mukaan
• Etenkin valmistuvalle 

opiskelijalle urasuunnitelma 
kannattaa tulostaa tai lähettää 
sähköpostiin, koska Wilma 
sulkeutuu valmistuessa

• Avaa urasuunnitelma 
muokkaustilaan

• Paina: 

• Paina hiiren oikeaa näppäintä →
Tulosta

• Valitse tulostusjono tai tallenna 
PDF-muodossa → sähköpostiin



Urasuunnitelman ohje 
kuvakaappauksin:

• https://phkk365.sharepoint.com/sites/intra/opetusjaohjaus/henkilokohtaistaminen/Doku
menttikirjasto/urasuunnitelman-ohje-Wilma-2020.pdf

https://phkk365.sharepoint.com/sites/intra/opetusjaohjaus/henkilokohtaistaminen/Dokumenttikirjasto/urasuunnitelman-ohje-Wilma-2020.pdf

