
 

Tietomalli opiskelijalle laadittavan  

urasuunnitelman minimisisällöstä 

  

Koulutuskuntayhtymä OSAO sai OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen –hankkeen kautta 

Opetushallitukselta tehtäväkseen koordinoida urasuunnitelman tietosisällön kehittämistä 

syksyllä 2021. Verkosto tätä tehtävää varten koottiin Oikeus osata -ohjelman hakuryhmän  

1.1 verkostohankkeissa mukana olleiden koulutuksen järjestäjien asiantuntijoista VALO - 

Valtakunnallista laatua ohjaukseen -koordinaatiohankkeen kautta. Mukana oli kaikkiaan  

12 koulutuksen järjestäjää neljästä verkostohankkeesta.  

Laajapohjainen verkosto laati ehdotuksen urasuunnitelman minimitiedoiksi kevään 2022 aikana. 

Tavoitteena oli täsmentää, jäsentää ja yhdenmukaistaa opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman 

sisältöä ja näin edistää opiskelijan saaman ohjauksen tavoitteellisuutta ja tasalaatuisuutta 

valtakunnallisesti. Verkoston ehdotus ei ota kantaa, miten urasuunnitelma toteutetaan teknisesti 

opintohallintojärjestelmässä. 

Yhtenäiset käytännöt opiskelijan ohjauksessa ja ohjausprosessin kirjaamisessa auttavat 

opiskelijaa hänen tavoitteensa mukaisessa opintojen etenemisessä kohti valmistumista ja 

uraohjaukseen hakeutumisessa myös valmistumisen jälkeen. “Tietomalli opiskelijalle laadittavan 

urasuunnitelman minimisisällöstä” on verkoston ehdotuksen pohjalta muokattu OLO-

hanketuotos avuksi koulutuksen järjestäjille. 

 

 

VERKOSTON TOIMIJAT  

EKAMI, KPEDU, LIVE, TREDU JA TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI  
Ohjauksen nivelet kuntoon –hanke 
 
TAITOTALO  
Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit OOO -hanke 
 
LUOVI, OPAO, OSAO ja WINNOVA  
OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke 
 
TAVASTIA ja YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN   
TASSU-hanke 

 
 

VALO – Valtakunnallista laatua ohjaukseen  
 

https://www.winnova.fi/winnova/kehittaminen/kaynnissa_olevat_hankkeet/valo_-valtakunnallista_laatua_ohjaukseen.html


 

Tietomalli opiskelijalle laadittavan  

urasuunnitelman minimisisällöstä 

 

Opiskelijan taustatiedot 

HOKSiin kirjatut opiskelijan taustatiedot tuodaan näkyviin urasuunnitelmalomakkeelle opiskelijahallintojärjestelmässä 

(tarkoitus ei ole kirjata taustatietoja toiseen kertaan). Opiskelijan valmistuessa urasuunnitelma on mahdollista tulostaa 

HOKSista erillisenä dokumenttina ja hyödyntää jatko-ohjauksessa.  

• opiskelijan nimi 

• suoritettava tutkinto/tutkinnon osa(t)  

• (arvioitu) valmistumispäivämäärä  

Opiskelijan tavoite  

Urasuunnitelman päämääräksi valitaan yksi seuraavista Opintopolun koodistossa annetuista vaihtoehdoista. Valittu 

vaihtoehto siirtyy eHOKSiin. 

• siirtyy jatko-opintoihin   

• siirtyy työelämään  

• etenee työuralla  

• jatkaa opintoja keskeytyksen jälkeen 

Suunnitelma jatko-opintoihin siirtymisestä 

• suunnitellut jatko-opinnot  

• tavoitetta edistävät opintovalinnat  

• mitkä muut tekijät edistävät suunnitelman toteutumista  

• tilanne opintojen päättyessä  

• opintojen päättymisen jälkeen ohjausta tarjoava taho (täytetään tarvittaessa) 

Suunnitelma työelämään siirtymisestä  

• työllistyminen toisen palvelukseen 

• yrittäjyys  

• suunnitelman toteutumista edistäviä työtehtäviä tai työpaikkoja työelämässä järjestettävässä koulutuksessa 

• tavoitetta edistävät opintovalinnat  

• mitkä muut tekijät edistävät suunnitelman toteutumista  

• tilanne opintojen päättyessä 

• opintojen päättymisen jälkeen ohjausta tarjoava taho (täytetään tarvittaessa) 

Suunnitelma työuralla etenemiseksi 

• työuran jatkaminen nykyisessä työpaikassa 

• siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen 

• yrittäjyys 

• suunnitelman toteutumista edistäviä työtehtäviä tai työpaikkoja työelämässä järjestettävässä koulutuksessa 

• tavoitetta edistävät opintovalinnat  

• mitkä muut tekijät edistävät suunnitelman toteutumista  

• tilanne opintojen päättyessä 

• opintojen päättymisen jälkeen ohjausta tarjoava taho (täytetään tarvittaessa) 

Opintojen keskeytyessä tai opiskelijan uudelleen ohjauksessa suunnitelma opintojen jatkamiseksi  

• suunniteltu paluuaika 

• suunnitellut opinnot  

• opintoihin palaamisen ohjaus ja tuki 


