
Urasuunnittelutaitojen 
vahvistaminen 

-Paikallisesti tarjottava valinnainen:  
Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen 3 osp

-Tulevaisuuden tavoitteena valtakunnallinen 
valinnainen

-Työryhmä: Sedu, Osao, Vamia, Hyria, 
WinNova, Keuda, Opao, Ysao, Luksia

YHRES OOMME ENEMMÄN!



Miksi? 

• Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan urasuunnittelutaitoja.

• Pakollinen 1 osaamispiste aiheesta on hyvä mutta suppea ja 
valinnaisella opintokokonaisuudella tarjotaan opiskelijalle 
laajempi mahdollisuus kehittää urasuunnitteluvalmiuksiaan ja 
suunnitella tulevaisuuttaan. Urasuunnitteluvalmiudet ovat 
yksi avaintaito muuttuvaan työelämään siirryttäessä.



Urasuunnittelutaitojen 
vahvistaminen 3 osp

Opiskelija syventää itsetuntemustaan ja 
reflektointitaitojaan

Opiskelija vahvistaa 
urasuunnittelutaitojaan ja suunnittelee 
tulevaisuuttaan

Opiskelija tunnistaa muuttuvan 
työelämän ja valmistautuu siihen

Opiskelija vahvistaa 
työyhteisöosaamistaan

Opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan 
sekä verkostojaan ja hyödyntää niitä 
työnhaussa

Opiskelija ymmärtää oman ammattitaidon 
jatkuvan kehittämisen merkityksen



Opintokokonaisuuden 
rakenne

- Opintokokonaisuudessa on 
käytetty valtakunnallisia geneerisiä 
arviointikriteerejä

- Jokaisessa teemassa on: 

- Omat tavoitteet

- Tukimateriaali toteuttamiselle

- Tukimateriaali arviointiin

Oppilaitoksilla on vapaus luoda 
oma toteutussuunnitelma hyö-
dyntäen tukimateriaalia.



Opiskelija vahvistaa 
työyhteisöosaamistaan

Opiskelija tunnistaa 
erilaisten työyhteisöjen 

vaatimuksia 
vuorovaikutustaidoille

Opiskelija toimii kulttuuri-
ja kielitietoisesti työelämän 

vuorovaikutus- ja 
viestintätilanteissa

Opiskelija arvioi 
vuorovaikutusosaamistaan 

työyhteisön jäsenenä

Opiskelija mukauttaa 
joustavasti omaa 

toimintaansa erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa

Opiskelija toimii aktiivisesti 
ja itsenäisesti työyhteisössä 

hyvän ilmapiirin 
edistämiseksi



Tukimateriaali

Tehtävä 1: Hyvän työkäytöksen määrittely

Määrittele mitä on hyvä työkäytös. Miten huonoon työkäyttäytymiseen 
voisi puuttua? Kirjoita hyvän työpaikan käytössäännöt.

Tehtävä tehdään parin tai pienryhmän kanssa.

Tehtävä 2: Omien vuorovaikutustaitojen arviointi

Arvioi, mitkä ovat sinun vahvoja puoliasi erilaisissa työpaikan tilanteissa? 
Mitä taitoja voisit kehittää?

Erilaisten työpaikan vuorovaikutustilanteiden kirjaaminen sekä oman 
osaamisen/vahvuuksien sekä kehittymistarpeiden pohtiminen suhteessa 
näihin

Tehtävä 3: Havainnointitehtävä

Työyhteisön toiminnan ja vuorovaikutuksen havainnointi sekä raportointi.

Valitse yksi työpaikka tai yksi työpaikan vuorovaikutustilanne, jossa 
tapahtuvaa vuorovaikutusta seuraat. Tämän voi toteuttaa joko 
työpaikkavierailulla tai katsomalla videoita työpaikan vuorovaikutustilanteista. 
Havainnot raportoidaan keskustellen ryhmässä/pienryhmissä.



Tukea arviointiin 

 Minimitasolla opiskelija  
• perehtyy monimuotoisten työyhteisöjen erilaisiin vuorovaikutustaitoihin  
• tunnistaa  työyhteisössä erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen liittyviä 
piirteitä ja vuorovaikutuksen haasteita  
• pystyy ohjatusti mukauttamaan toimintaansa erilaisissa 
vuorovaikutustilanteista  
• pystyy ohjatusti arvioimaan osaamistaan työyhteisön jäsenenä  
• pystyy toimimaan työyhteisön jäsenenä  

  
  

   

 Keskitasolla opiskelija  
• ymmärtää monimuotoisten työyhteisöjen erilaisia 
vuorovaikutustaitovaatimuksia  
• osaa tulkita työyhteisössä erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen liittyviä 
piirteitä ja vuorovaikutuksen haasteita  
• mukauttaa omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  
• pystyy arvioimaan osaamistaan työyhteisön jäsenenä  
• toimii itsenäisesti työyhteisössä ja edistää hyvää työilmapiiriä  

   

   

 Parhaimmillaan opiskelija  
  

• ymmärtää ja osaa monimuotoisten työyhteisöjen erilaisia 
vuorovaikutustaitovaatimuksia ja osaa mukauttaa omaa toimintaansa 
vaatimusten mukaisesti  
• osaa tulkita työyhteisössä erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen liittyviä 
piirteitä ja vuorovaikutuksen haasteita   
• mukauttaa joustavasti omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  
• osaa toimia kulttuuri- ja kielitietoisesti työelämän vuorovaikutus- ja 
viestintätilanteissa.  
• toimii aktiivisesti ja itsenäisesti työyhteisössä hyvän ilmapiirin edistämiseksi   

 



Opiskelija vahvistaa 
urasuunnittelutaitojaan ja 
suunnittelee 
tulevaisuuttaan

suunnittelee urapolkuaan 
jatkokoulutukseen hankkimalla 

tietoa 
jatkokoulutusvaihtoehdoistaan 

TAI
suunnittelee urapolkuaan 

työelämään vahvistamalla 
työnhakutaitojaan

suunnittelee tulevaisuuttaan, 
asettaa sille tavoitteita ja tietää 

keinoja, joilla tavoitteita voi 
saavuttaa

päivittää urasuunnitelman 
tavoitteidensa mukaisesti



Tukimateriaaliksi



Tukea arviointiin
Minimitasolla opiskelija  

• suunnittelee urapolkuaan jatkokoulutukseen hankkimalla tietoa 
jatkokoulutusvaihtoehdoistaan TAI  
• suunnittelee urapolkuaan työelämään vahvistamalla työnhakutaitojaan   
• suunnittelee tulevaisuuttaan, asettaa sille tavoitteita ja tietää keinoja, joilla 
tavoitteita voi saavuttaa  
• päivittää urasuunnitelman tavoitteidensa mukaisesti  

Keskitasolla opiskelija  

• suunnittelee urapolkuaan jatkokoulutukseen hankkimalla monipuolisesti tietoa 
jatkokoulutusvaihtoehdoistaan tai työelämään vahvistamalla työnhakutaitojaan 
ja kartoittamalla työmahdollisuuksiaan  
• suunnittelee tulevaisuuttaan, asettaa sille monipuolisia tavoitteita ja tietää 
keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan  
• päivittää urasuunnitelman tavoitteidensa mukaisesti ja ymmärtää 
urasuunnittelun merkityksen  

Parhaimmillaan opiskelija  

• suunnittelee monipuolisesti ja itsenäisesti urapolkuaan jatkokoulutukseen 
valmistautumalla jatko-opintoihin hakua varten tai työelämään vahvistamalla 
työnhakutaitojaan ja kartoittamalla työmahdollisuuksiaan  
• suunnittelee itsenäisesti tulevaisuuttaan, asettaa sille monipuolisia tavoitteita 
ja tietää keinot, joilla tavoitteet saavutetaan  
• päivittää urasuunnitelman tavoitteidensa mukaisesti ja ymmärtää 
urasuunnittelun  sekä jatkuvan oppimisen merkityksen   
• Tiedostaa kansainväliset mahdollisuudet ja vaihtoehdot.   

 



Kiitos! 


