
Oikein osuvaa ohjausta hanke, projektipäällikkö Merja Paloniemi, merja.paloniemi@osao.fi 

Oikeaan osuvaa ohjausta - Oppija- ja työelämäläheinen ohjausosaaminen pohjoisessa Suomessa (Jokisen 
eväät reppuun) 
 
Hankkeen tavoitteet     
 
Oikeaan osuvaa ohjausta -hankkeen tavoitteena on hyödyntää aiemmissa hankkeissa ja muuten kehitettyjä 
ohjaukseen kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja upottaa niitä oppilaitosten normaalitoiminnan prosesseihin 
erityisesti hyvän ohjauksen kriteerien näkökulmasta; toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja 
parantamiseen (laadunvarmennus ja omavalvonta).  
 
Verkostot: 
Hankkeessa ovat mukana Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattiopisto (koordinoija), 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin urheiluopisto sekä 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/ Ammattiopisto Lappia. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
alueiden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja sijaintikuntien opiskelijahuoltopalveluiden, työpajojen, 
nuorisotoimen, työelämäyhteistyökumppaneiden, Oulun läänin opinto-ohjaajat ry:n sekä Opo-päivät 2016 
järjestelytoimikunnan kanssa. 
 
Hankkeen kuvaus 
 
Hankkeessa toteutetaan kolme toimintakokonaisuutta jotka samalla kuvaavat hankeen laadulliset ja 
määrälliset tavoitteet: 
 

1. Hyvät käytännöt rakenteisiin  
2. Ohjaushenkilöstön työelämäläheinen ja osaamisperusteinen osaaminen 
3. Koulutus ja levittäminen 

 

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää? 
 
Tulokset: 

1. Kokonaisvaltainen ohjauksen tukipalvelukuvaus on tehty opiskeluhyvinvointi sisällyttäen 
2. Päivitetyt ohjauksen prosessikuvaukset, työkalut ja toimintatavat ovat käytössä  
3. Aiemmat erilliset hyvät käytännöt on sisällytetty rakenteisiin, ohjeistuksiin sekä normaaliin 

toimintaan.  
4. suunnittele – toteuta – arvioi – paranna -kehä käytössä ohjauksen kehittämisessä 
5. 10 opinto-ohjaajalle mahdollistetaan 2 viikon työelämäjakso 
6. toteutetaan kolme vuoden mittaista työnohjausryhmää 
7. Seminaari/koulutuspäiviä yhteensä 2 kpl.  
8. Opintojen läpäisy paranee, negatiivinen eroaminen vähenee ja tutkintojen suorittaminen joustavoituu 

 
Hyöty:  

- ohjaajien osaaminen on tutkintouudistuksen, laatujärjestelmien sekä Hyvän ohjauksen kriteerien 
mukaista  

- toiminta on suunnitellusti johdettua ja toteutuu toimintamallien ja -ohjeiden mukaisesti 
- toiminnan parantaminen tapahtuu suunnitelmallisesti 
- alueellinen ohjauksen koordinaatio paranee 
- ohjaustoimijoiden verkostoituminen vahvistuu ja vertaisoppiminen arkipäiväistyy 
- ohjaajien työhyvinvointi lisääntyy 
- opiskelijat saavat oikeaan osuvaa ohjausta hyvinvoivassa oppimisympäristössä 

 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
 
Hankkeen tavoitteena on tukea eri toimijoiden ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä 
varmistaa lasten ja nuorten laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. 
Tutkintouudistus etenee tavoitteiden mukaisesti.  Tuloksena on yhteiskuntaan kiinnittynyt tasapainoinen 
nuori aikuinen, jolla on valmiudet siirtyä jatko-opintoihin ja työelämään. 

Hankkeen www-osoite: http://www.osao.fi/hankkeet/kaynnissa-olevat-hankkeet.html?hanke=oikeaan-
osuvaa-ohjausta 
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