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Hankesuunnitelmasta verkostokehittämiseen
OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen –hanke

• verkostohanke OPH rahoittaman Oikeus osata –ohjelman hakuryhmässä 1 (1.1 Opinto-ohjauksen ja 

ohjauksen laadun kehittäminen)

• hakuryhmässä useita verkostohankkeita, joita koordinaatiohanke VALO – valtakunnallista laatua ohjaukseen

Oikeus osata –hakuryhmän 1 (painopiste 1.1.) tavoitteissa:

”Myös suunnitelmallista opintojen aikaista urasuunnittelua kehitetään osana jatko-ohjausta. Tavoitteena on saada aikaan kaikkien

koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä oleva malli urasuunnitelman tietosisällöstä. Kehittämistyön tuloksena syntyy ePerusteisiin

vietävä HOKS:n urasuunnitelman tietosisältö.”

• OSAO oli nostanut OLO-hankesuunnitelmaansa urasuunnitelman tietosisällön kehittämisen

• OPH antoi syksyllä 2021 OSAOlle tehtäväksi koordinoida kehittäminen ja koota tarvittava verkosto VALO-

koordinaatiohankkeen alla toimineista verkostohankkeista
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Urasuunnitelman tietosisällön kehittäjäverkosto
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VALO-koordinaatiohankkeen kautta kootussa 

verkostossa oli mukana 12 koulutuksen 

järjestäjää neljästä verkostohankkeesta:

• 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

Koordinointityöryhmä OSAOssa:

• Noora Askinen, projektiasiantuntija, OLO-hanke

• Anne Pudas, projektiasiantuntija, OLO-hanke 

• Seija Iwendorff, suunnittelupäällikkö, 

prosessinomistaja / Opiskelijan ohjaus ja tuki

• Tiina Kuokka, kehityspäällikkö, prosessinomistaja / 

Uraohjauksellinen henkilökohtaistaminen

• Marjo Vilppola, projektipäällikkö, URAHAKU-hanke 

(ESR)



Uratavoitteet tarkentuvat:
mitä, ei miten
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Tarpeesta tavoitteeseen ohjauksen laatua parantaen

Urasuunnitelman tietosisällön ohjaus- ja kirjaamiskäytänteet vaihtelevat toimijoittain.

• Tällä hetkellä HOKSin tietosisällön kohdan 13 mukaan on määriteltävä vain urasuunnitelman tavoite:

• Nykyinen käytäntö ei riitä takaamaan yhdenmukaisia ja tasalaatuisia kirjaus- ja ohjauskäytäntöjä

• Tavoitteena täsmentää urasuunnitelman tietosisältöä ja yhdenmukaistaa koulutuksen järjestäjien käytänteitä
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Mitä – ei miten

Verkosto päätyi tarkentamaan sitä, mitä opiskelijan opintojen uratavoitteen mukaisessa ohjauksessa tulisi 

huomioida

• → Opiskelijan saaman ohjauksen laatu paranee ja tasavertaisuus lisääntyy

• Laatimalla ehdotus urasuunnitelman minimisisällöksi HOKSin tietosisältöpohjaan 

• verkosto vältti sitoutumasta yksittäiseen opiskelijahallintojärjestelmään

• määritteli minimitason

• → MITÄ vähintään tulee jokaisen tavoitteen alla huomioida, mutta ei miten kukin koulutuksen järjestäjä 

urasuunnitelman toteuttaa

31.10.2022 7Urasuunnitelman tietosisältö / Noora Askinen



Näkyvyys ja hanketuotokset
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Tarkennettu urasuunnitelman tietosisältö esillä

OSAO / OLO-hankkeen projektiasiantuntija Noora Askinen ja Uraohjauksellisen henkilökohtaistamisen 

prosessinomistaja Tiina Kuokka esittelevät verkoston työskentelyä ehdotusta useissa valtakunnallisissa 

tilaisuuksissa OLO- ja VALO-hankkeiden kutsumana:

• 28.4.2022: VALO-koordinaatiohankkeen miniwebinaari, mukana kaikkien kymmenen verkostohankkeen 

edustus.

• 4.5.2022: OLO-hankkeen julkinen webinaariviikko. Puheenvuoron tallenne: Urasuunnitelman tietosisältö - YouTube

• 1.6.2022: Oikeus osata –ohjelman päätöstilaisuus ”Osataan oikeasti – Laatua ja tasa-arvoa ammatilliseen 

koulutukseen”, Paasitorni, Helsinki. OSAOn OLO-projektiasiantuntijat esittelevät verkoston työtä 

hanketuotoksia esittelevässä ohjauskahvilassa. Paikalla toimijoita kaikkien Oikeus osata –ohjelman 

hakuryhmien hankkeista.

• 7.6.2022: VALO-hankkeen päätöstilaisuus, Technopolis, Tampere. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pzmsQlVd2Tc


Tarkennettu urasuunnitelman tietosisältö kiinnostaa

Urasuunnitelman tietosisällön tarkennusluonnoksen esittelytilaisuuksien yhteydessä useat verkoston 

ulkopuoliset koulutuksen järjestäjät ovat olleet kiinnostuneita verkoston ehdotuksesta.

• Tarve tarkennuksille on koulutuksen järjestäjien keskuudessa nähty ilmeisenä ja perusteltuna.

• Kiitosta ehdotus on saanut koulutuksen järjestäjien näkemyksen huomioinnista, erityyppisten koulutuksen 

järjestäjien mukanaolosta, opiskelijoiden erityyppisten tilanteiden huomioinnista ja tarkennusten 

mukautuvuudesta eri opiskelijahallintojärjestelmiin.

• Hyödyntäminen: 

• Koulutuksen järjestäjien on mahdollista hyödyntää verkoston luonnosta tarkennetuksi urasuunnitelman 

tietosisällöksi urasuunnitelma kehittämisessä.

• Ohje, ei velvoittava; minimisisältö auttaa ohjattaessa opiskelijaa urasuunnitelman tavoitteen mukaisessa 

opintojen etenemisessä.
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Hanketuotokset ja näkyvyys

• Kokoava diaesitys urasuunnitelman tietosisällön yhteiskehittämisprosessista.

• OSAOssa OLO-tuotoksena Tietomalli opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman minimisisällöstä koulutuksen 

järjestäjien käyttöön Tietomalli opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman minimisisällöstä OLO-tuotos OSAO 31.10.2022.pdf

• Verkoston työskentelyä koordinoineen OSAOn projektiasiantuntijan ja verkoston jäsenen Taitotalon 

uraohjaajan blogikirjoitus Urasuunnitelma vie ohjausta eteenpäin | Taitotalo

• OLO-webinaariviikon puheenvuoron tallenne: Urasuunnitelman tietosisältö - YouTube

• VALO-koordinaatiohanke: VALO - Valtakunnallista laatua ohjaukseen - WinNova

• OLO-verkostohanke:  OLO - WinNova

• Urasuunnittelu OLO-hankkeen sivuilla: Urasuunnittelu - WinNova

• OLO-hanke OSAOn hankesivuilla: OLO | OSAO
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https://osekk.sharepoint.com/:b:/t/hankkeet/kaynnissaolevatprojektit/Ed7Bdaae8qlOrD72Ib2HEMcBt3mJBu99ALYsz9WV9Hik8Q?e=3BDc9c
https://www.taitotalo.fi/artikkelit/urasuunnitelma-vie-ohjausta-eteenpain
https://www.youtube.com/watch?v=pzmsQlVd2Tc
https://www.winnova.fi/winnova/kehittaminen/oppiminen_opetus_ja_ohjaus/valo_-_valtakunnallista_laatua_ohjaukseen
https://www.winnova.fi/winnova/kehittaminen/oppiminen_opetus_ja_ohjaus/olo
https://www.winnova.fi/winnova/kehittaminen/oppiminen_opetus_ja_ohjaus/olo/verkoston_yhteiset_kehittamisen_teemat/urasuunnittelu
https://www.osao.fi/hankkeet/olo/


Urasuunnitelman minimisisällöt  
ePerusteisiin?

Tilanne OLO-hankkeen päättyessä.
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Kohti ePerusteita

• 25.4.2022: OSAO esittelee verkoston ehdotuksen tarkennetuksi urasuunnitelman tietosisällöksi 

Opetushallituksen erityisasiantuntija Minna Vaseniukselle. Vastaanotto on myönteinen. Verkoston ehdotus jää 

OPH:n asiantuntijoiden käsiteltäväksi ja vietäväksi myöhemmin ePerusteiden ohjeisiin todennäköisesti 

syksyllä 2022.

• lokakuu 2022: Keskusteluja jatketaan Opetushallituksen opetusneuvoksen Sanna Laihon kanssa. OPH:n ja 

OKM:n asiantuntijat käsittelevät ehdotusta. OPH:n asiantuntijat selvittävät ePerusteiden ylläpitäjän kanssa 

mahdollisuuksista sisällyttää verkoston ehdotus ePerusteiden ohjeisiin ja lomakkeisiin.

• OLO-hankkeen päättyessä keskustelu jatkuu. 
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Kiitos

Noora Askinen, projektiasiantuntija

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke

noora.askinen@osao.fi

+358404812928


