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Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hankkeen HOKS- ja uraohjausprosessin malli:
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Mallin lähtökohtana hankkeen pilottiopiskelijoiden (120) ja heitä ohjanneiden opettajien
ohjauskokemukset erilaisissa oppimisympäristössä: Ohjattu osaaminen, Työpaikat, Digi ja
digiohjaus, Kansainväliset oppimisympäristöt, Matkalla yrittäjäksi, Korkeakoulutus
Mallin kehittämisestä vastasivat hanketoimijat ja kehittämiseen osallistuivat eri kouluasteiden
asiantuntijatyöryhmät.
Hankkeen aikana toteutettu yliopistotason täydennyskoulutus (15 op), Ohjaus erilaisissa
oppimisympäristöissä, vahvisti mallinnuksen sisältöjä
HOKS- ja uraohjausprosessin malli kattaa opiskelijan ohjausprosessin ammatillisessa
koulutuksessa työelämään tai jatko-opintoihin siirtymiseen asti.
HOKS noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja uraohjaus perustuu ammatillisen koulutuksen
tutkinnon perusteissa asetettuihin pakollisiin osaamistavoitteisiin

Ritva Vartiainen

3



Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle
ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalle (L 531/2017). Siihen sisällytetään myös
urasuunnitelma, jolla edistetään opiskelijan työllistymistä tai jatko-opintoihin sijoittumista



Uraohjaus on työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla



Lakisääteisen asiakirjan ja työvälineen lisäksi HOKS ja uraohjaus voidaan nähdä myös
dynaamisena prosessina, joka tuottaa opiskelijalle ammatillisen kehittymisen näköaloja ja
konkreettisia suunnitelmia niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla hän pystyy ylläpitämään ja
laajentamaan osaamistaan
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Mallin ryhmämuotoinen uraohjaus
•
•
•
•
•

4

HOKS on aina yksilön suunnitelma, mutta ryhmässä tapahtuvan ohjauksen liittäminen osaksi
prosessia mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ohjauksen tulevaisuusohjausta ja sen
menetelmiä hyödyntämällä
Mallissa palataan ryhmämuotoiseen uraohjaukseen säännöllisesti koko opintopolun ajan
ohjattavan ryhmän tarpeiden mukaisesti
Ryhmämuotoisen uraohjauksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden sosiaalisia valmiuksia
toimia itsenäisesti ryhmissä ja hyödyntää niitä etuja, joita hyvät ryhmät tarjoavat
Sosiaalisen luottamuksen ilmapiirissä toimiva ryhmä vahvistaa jäsentensä valmiuksia toimia
toistensa kanssa ja ilmaista itseään
Opiskelijat tiivistävät oma-aloitteisemmin yhteistyötään ja rohkaistuvat esittämään myös ryhmän
näkemyksistä poikkeavia mielipiteitä
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Opintoja aloitettaessa
 Opintojen alusta lähtien tapahtuva opintojen suunnittelu auttaa opiskelijaa
kiinnittymään opintoihin ja vahvistaa hyvää kokemusta opiskelusta
 Perusteellinen perehtyminen tutkinnon perusteisiin, opiskeluun ja tarvittavan
osaamisen hankkimiseen yhdessä omaohjaajan kanssa selkiyttää
opiskelijalle omien henkilökohtaisten unelmien ja toiveiden vastaavuutta
suhteessa opiskeltavaan tutkintoon
 Samalla se antaa tietoa mahdollisuuksista, mitä tutkinto hänelle voi
tarjota. Mahdollisuuksien näkeminen auttaa opiskelijaa arvioimaan, miten
ne vastaavat hänen kiinnostuksen kohteitaan, arvojaan, uskomuksiaan sekä
taitojaan ja vahvuuksiaan
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Ryhmämuotoiseen uraohjaukseen sisältyy tulevaisuusohjaus
 EPPA hyödynsi Turun yliopiston tulevaisuustutkimuksen aineistoa tulevaisuusohjauksesta
ja sen menetelmistä (ks. Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2019; Osata 2020).
 Ryhmässä tapahtuvan tulevaisuusohjauksen tavoitteet vahvistivat HOKS -prosessissa
asetettuja tavoitteita ja kehittivät opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia yhdessä ryhmän
jäsenten kanssa pohtimalla
 Tulevaisuusohjaus ja siinä käytettävät menetelmät on mahdollista yhdistää sisällöllisesti
tutkinnon perusteiden pakollisiin osaamistavoitteisiin (Opetushallitus 2020a):
 opiskelija tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
(Opintoja aloitettaessa – Uraohjaus – vahvuudet)
 opiskelija tekee tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja (Opintojen edetessä – Uraohjaus
– valinnat)
 opiskelija hankkii tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista
jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta (Opintojen päättövaiheessa –
Uraohjaus – jatkokoulutus- ja työelämävalmiudet)
 opiskelija valmistautuu tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa
esittelyyn (Opinnoista valmistuttaessa – Uraohjaus – jatkokoulutukseen ja työnhaku)
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Opintojen edetessä
 Tavoitteiden realistisuus korostuu, kun opiskelija tekee valintoja sellaisista yhteisten
tutkinnon osien ja suuntautumisvaihtoehtojen opinnoista, jotka tukevat hänen
mahdollisuuttaan rakentaa yksilöllinen polku työelämään tai jatko-opintoihin
 Valinnoista päätettäessä tieto erilaisista oppimisympäristöistä auttaa opiskelijaa
opintopolkujen suunnittelussa ja opintojen suuntaamisessa valitulla urapolulla
 EPPAn pilottiopiskelijoiden ja heitä ohjanneiden opettajien ohjauskokemukset nostivat
esille oikea-aikaisen ohjauksen ja tiedon saannin tärkeyden. Oikea-aikainen tieto
tarjolla olevista mahdollisuuksista on varhaista informaatiota esimerkiksi jatkoopinnoista ja niissä tarvittavista valmiuksista
 Ryhmämuotoinen uraohjaus voi toimia oivallisesti oikea-aikaisen tiedon antajana
erilaisten ryhmän kanssa tehtävien tutustumiskäyntien tai erilaisia digitaalisia
palveluja hyödynnettäessä. Ryhmän tarpeen mukaan voidaan esitellä jatkokoulutusta,
osaamisen hankkimisen tapoja, erilaisia oppimisympäristöjä ja valinnaisia opintoja
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Opintojen päättövaiheessa
 Osa opiskelijoista suuntaa jatko-opintoihin, jolloin tarvittavista
korkeakouluvalmiuksista saadaan tietoa eri kouluasteiden opintojen ohjauksessa,
jossa keskeisinä ohjaajina ovat omaohjaaja, opintojen ohjaajat toisella asteella ja
ammattikorkeakoulussa sekä avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen
yliopiston ohjaustoimijat.
 Onnistuneen ohjauksen edellytyksenä on toimijoiden ajantasainen tieto ammatillisista
tutkinnoista, henkilökohtaistamisen mahdollisuuksista ja yksilöllisten koulutuspolkujen
rakentamisesta
 Koulutuksen aikana saatu palaute osaamisen kehittymisestä, niin opettajilta kuin
työpaikkojen työpaikkaohjaajiltakin, on opiskelijalle merkityksellistä. Saatu palaute on
tärkeää käydä kootusti läpi, jolloin se tukee seuraavien vaiheiden suunnittelua, ohjaa
ja tukee tavoitteiden saavuttamista ja kehittää edellytyksiä itsearviointiin.
 Kehittävä arviointi ja palautetiedon läpikäyminen auttaa opiskelijaa muodostamaan
omaa toimintaansa tukevia käsityksiä omasta kyvykkyydestään ja osaamisestaan.
Itsetuntemuksen lisäksi opiskelija kasvaa tietoisemmaksi eri vaihtoehdoista. Samalla
opiskelijan urasuunnitelma etenee ja hän on valmiimpi tulevaisuutta koskeviin
päätöksiin
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Opinnoista valmistuttaessa esitellään omaa osaamista
 Läpi koulutuksen toteutettu HOKS- ja uraohjausprosessi luo
valmiudet jatkuvan oppimisen taitojen kehittymiselle ja sujuville
siirtymille yhteiskunnassa – olivatpa ne sitten siirtymiä työuralla tai
siirtymiä jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa
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HOKS- ja uraohjausprosessin malli suunniteltiin opettajille ja
ohjaajille tukemaan opiskelijoiden sujuvia siirtymiä työelämään tai kouluasteelta toiselle.
 Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on huomioida opiskelijoiden yksilöllisiä
tarpeita ja tavoitteita puuttuvan osaamisen hankkimisessa. Asiakaslähtöisyyden
näkökulmasta opiskelijaa tuetaan myös hänelle sopivien valintojen tekemisessä.
Opettajat ja ohjaajat tukevat opiskelijoita valmentamalla ja tukemalla heitä heidän
omien vahvuuksiensa löytämisessä ja kehittämisessä
 Opiskelijalle koulutus on ammattilaisuuteen kasvamisen prosessi, joka on kytköksissä
opiskelijan tuntemuksiin johonkin kuulumisesta tai kuulumattomuudesta.
 Osaamisen tunnistamisen, hankkimisen ja tunnustamisen ohella opiskelijat
käsittelevät kokemuksiaan itsensä tunnistamisesta ja tunnustetuksi tulemisesta siinä
yhteisössä, josta itsensä ammatillisessa koulutuksessa löytävät
 Erityisesti nuorilla opiskelijoilla ryhmään kuulumisen ja siinä hyväksytyksi tulemisen
kokemus voi olla ratkaiseva tekijä opintoihin kiinnittymisessä ja niissä edistymisessä
 Yhtä tärkeää on suunnata tulevaisuuteen ja oppia tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja
toimimaan halutun, toivotun tai mahdollisen tulevaisuuden saavuttamiseksi.
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