
URAOHJAUS OPINTOJEN AIKANA
Valmistuneella on hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen

Minä osaan!
Tiedän, mitä haluan !

URASUUNNITELMA OPINTOJEN PÄÄTTYESSÄHenkilökohtaistaminen on prosessi, joka käynnistyy ensim-
mäisessä HOKS-keskustelussa. Ensimmäinen keskustelu on 
tärkeä luottamuksellisen suhteen rakentumisessa, opiskeli-
jan opintoihin kiinnit tymisessä ja urasuunnittelun käynnisty-
misessä. Keskustelussa suunnitellaan se, miten, missä ja 
milloin opiskelija hankkii ja näyttää hankitun osaamisen.

Esimerkkikysymyksiä

• Mikä sai sinut valitsemaan tämän koulutuksen?
• Mitä teet mielelläsi vapaa-aikana?
• Mitkä asiat sinua kiinnostaa?
• Missä olet hyvä?
• Millaista osaamista sinulla on?
• Millaisia opiskelukokemuksia sinulla on?
• Millaista tukea olet tarvinnut aiemmissa opiskeluissa entä 
nyt?
• Millaisia odotuksia sinulla on koulutukselle ja henkilö-
kohtaiselle ohjaukselle?
• Millaiset työtehtävät kiinnostavat sinua?

Opiskelijan urasuunnitelman tavoitteen (työllistyminen/
työuralla eteneminen, jatko-opinnot, yrittäjyys) ja hänen vah-
vuuksiensa pohjalta keskustellaan opiskelijan jatkosuunnitel-
masta opintojen suorittamisen jälkeen. Lisäksi selvitetään 
tuen ja ohjauksen tarve suunnitelman toteuttamiseksi.

Esimerkkikysymyksiä

   

• Miten tyytyväinen olet alavalintaasi?
• Koetko saavuttaneesi asettamasi tavoitteet?
• Miten ammattitaitosi on kehittynyt ja minkälaista erity-
isosaamista koet saaneesi?
• Mitä kehittymistarpeita sinulla on?

  

• Millaisissa työtehtävissä/työpaikassa vahvuutesi pääsevät 
esiin?
• Miten hyödynnät osaamistasi työuralla etenemiseen?
• Onko sinulla jo työpaikka? Vastaavatko työtehtävät tavoitte-
itasi?
• Tarvitsetko apua sopivan työpaikan löytymiseen?
• Tarvitsetko apua TE-palveluihin ilmoittautumiseen?
• Tunnetko Ohjaamo-palveluita?

• Tiedätkö erilaiset jatko-opintomahdollisuudet?
• Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
• Oletko suunnittelut opiskelua nykyisten opintojen
 jälkeen?
• Oletko tehnyt tähän konkreettista suunnitelmaa?
• Onko sinulla riittävästi tietoa jatko-opinnoista?
• Tarvitsetko tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa?

Mikä sai sinut 
valitsemaan 
tämän alan? 

Opin tuntemaan 
opiskelijan!

Motivoi! Innosta!
Kannusta!
Tue! Välitä!

Sitoudun 
ja otan vastuuta

URASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

HOKSia päivitetään suunnitelmallisesti koko opintojen ajan. 
HOKS on työkalu, joka tukee opiskelijan opintojen edisty-
mistä ja urasuunnitelman toteutumista. On tärkeää, että 
HOKS on ajan tasalla.

Esimerkkejä muutostilanteista 

• Arvioidaan ja tunnustetaan muualla hankittua
 osaamista
• Tutkinnon osa ja osaamisala muuttuu
• Koulutus- tai oppisopimukseen tulee muutoksia
• Työelämässä oppiminen päättyy tai näytön jälkeen 
• Opinnot eivät etene suunnitellusti
• Ohjauksen tai tuen tarpeeseen tulee muutos 
• Vastuuopettaja vaihtuu

2.

3.

Ammattiala ja ammattitaito

Työllistyminen ja työuralla eteneminen

Jatko-opinnot

URASUUNNITELMA OSANA HOKS:IA1.


