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OPINNOISTA TÖIHIN –URAOHJAUSPOLUN VASTUUT JA SISÄLLÖT

Simo Liikanen
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VAIHE YTO-opinnot HOKS Työllisty-

misen tuen 

tarpeen 

selvittely

Asumisen 

järjestelyn 

tuki

Verkostotyö Työnhaun 

ohjaus

Ilmoittau-

tuminen

kasvupalve-

luihin

Palvelut 

tutuksi

Saattaen 

vaihto & 

jatkosuun-

nitelma

Työllisty-

misen

tukeminen

Palveluihin 

kiinnitty-

misen

varmista-

minen

SISÄLLÖT Opetus-

suunnitelman 

uraohjaussisällöt

(Uraohjaus 

opinnoissa; 

opiskelu- ja 

urasuunnittelu-

valmiudet)

Sovitaan ura-

ohjauksen

suuntaviivoista 

ja siihen 

saatavasta 

tuesta

Selvitetään 

painopisteet, 

joissa opiskelija 

tarvitsee tukea

parantaakseen 

työllistymis-

mahdollisuuk-

siaan

Selvitetään 

tarjolla olevat 

tukitoimet ja 

asumisen mallit 

yhdessä 

opiskelijan 

kanssa

Kootaan 

opiskelijan  

yksilöllistä

polkua tukevat 

verkostotoimijat 

ja sovitaan 

työnjaosta

Tarjotaan

työllistymis-

mahdollisuuksia 

parantavia 

palveluja tuen 

tarpeen 

mukaisesti 

(esim. video-CV, 

hisspipuhe, eril.  

hakumenetel-

mät, haastattelu-

harjoitukset, jne.)

Varmistetaan, 

että ilmoittautu-

misessa tulee 

huomioiduksi 

opiskelijan 

palvelutarve ja 

palvelulinja on 

tarkoituksen-

mukainen

Tuotetaan 

erilaisia 

palveluntuottajia 

tutuksi 

opiskelijoille 

(rekryfirma- ja  

Ohjaamo-vierailut 

yms.)

Opisk:lle

laaditaan 

jatkosuunni-

telma (sis. mm. 

vahvuudet, 

sopivat 

työtehtävät ja –

ympäristöt). 

Kontaktoidaan

seuraava 

vastuullinen 

palveluntuottaja

Selvitetään 

työnantajan 

kanssatukimah-

dollisuudet

työllistämisessä 

(esim. palkkatuki, 

työolos. Järj. tuki, 

työhönvalmen-

nus jne.) 

Selvitetään onko 

valmistunut

sopivissa 

palveluissa 

jatkosuunnitelm

an toteutumisen 

kannalta

KUKA 

VASTAA?

Vastuu-

opettaja/aine-

opettaja

Opettaja Uraohjauksesta 

vastaava 

(uraohjaaja, 

työhönvalmen-

taja, opo tms.)

Kuraattori 

(vast.), 

Ohjaamo, 

asumispalvelut

Uraohjaaja / 

kuraattori, 

palv.tuott.:t  

omasta 

osiostaan

Uraohjauksesta 

vastaava 

Uraohjauksesta 

vastaava 

Uraohjauksesta 

vastaava 

Uraohjauksesta 

vastaava,

jatkosuunn:sta

vastuuopettaja

Uraohjauksesta 

vastaava ja 

verkosto

Uraohjauksesta 

vastaava 

TOTEUTUS Lukuvuoden

aikana

Säännöllisesti Opintojen viim. 

kolmanneksen 

alussa

Opintojen 

loppuvaiheessa

Opintojen viim. 

kolmanneksen 

puolivälistä läht.

Opintojen viim. 

kolmanneksen 

puolivälistä läht.

Opintojen 

lopussa

Opintojen viim. 

kolmanneksen 

puolivälistä läht.

Nivelvaiheessa Nivelvaiheessa 3-6 kuukautta 

valmistumisesta

OPISKELI-

JAN ROOLI

Opintojen 

mukana

Opiskelijan

tavoitteet

Täyttää

tuentarpeen 

selv. lomakkeen

Ilmaisee

tarpeen, hakee 

asuntoa

Ilmaisee 

tahtonsa ja 

tavoitteensa, 

yhteistyö

Yhteistyössä 

uraohjaajan 

kanssa

Yhteistyössä 

uraohjaajan 

kanssa

Osallistuu, 

hakee tietoa

Tutustua uusiin 

palv. tuottajiin, 

perehdyttää jatk. 

suunnitelmaan 

Yrittää 

parhaansa, 

ilmoittaa 

tuentarpeista

Kertoa 

tilanteestaan

avoimesti

ALOITE Opettaja Oppilaitos Uraohjaaja Opiskelija Uraohjaaja 

(vast)

Opiskelija/Uraoh

jaaja

Opiskelija/Uraoh

jaaja

Oppilaitos, 

palvelun-

tuottajat

Opiskelija, 

uraohjaaja tai 

opettaja

Uraohjaaja,  

opiskelija tai 

palveluntuottaja

Oppilaitos


