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Johdanto 

Tämän ohjaussuunnitelman tavoitteena on avata opinto-ohjauksen monimuotoisuutta käytän-
nön tasolle. Keudan ammattiopiston perustutkinto-opiskelijoille ja valmentavan opiskelijoille 
opinto-ohjaus on yhdenvertaista ja tasa-arvoista yksiköstä riippumatta. 

Suunnitelma pohjautuu Keudan toiminta-ajatukseen: ”Tuotamme asiakkaillemme hyvinvointia 
ja kilpailukykyä tarjoamalla tasokkaita, vetovoimaisia ja työelämälähtöisiä koulutus- ja kehit-
tämispalveluja.” Keudan ammattiopiston ohjauksen arvoperusta perustuu Keudan arvoihin, 
jotka ovat ammattitaito, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteistyö. Tässä suunnitelmassa 
asiakas-käsite kuvaa opiskelijoita, vaikka Keudan asiakkaita ovat myös monet muut tahot. 

Keudan ammattiopiston opinto-ohjauksen perustana ovat Opetushallituksen Hyvän ohjauksen 
kriteerit sekä Spencer G. Nilesin toivokeskeinen urasuunnittelumalli. Nilesin toivokeskeisessä 
mallissa korostetaan  nuoruuden minäkeskeisyyttä ja ryhmän merkitystä. Nuori käsittelee usein 

asiat itseään miellyttävällä tavalla, vaikka todellisuus olisi jotain muuta. Nuori pyrkii viimeiseen asti 

välttämään naurun alaiseksi joutumisen. Nuoren on vielä vaikea asettua toisen asemaan. Toimintaa 

ohjaa vahva taipumus käyttää itseään keskipisteenä. Ryhmän kautta tuleva paine yksilöä kohtaan on 

valtava. Usein ryhmä luo ne ihanteet ja arvot, joiden mukaan tulisi olla ja elää. Näitä ihanteita ja 

arvoja noudattaessaan nuori joutuu joskus luopumaan tärkeinä pitämistään asioista. Ryhmäpaineen 

on todettu vaikuttavan hyvin eri tavoin lähtökohdiltaan samanlaisiin nuoriin. Nuoren valintoihin ja 

arvoihin vaikuttavat muun muassa kasvatus- ja ympäristötekijät, jotka muokkaavat persoonallisuutta. 
Keudan ammattiopiston ohjauksessa Hyvän ohjauksen kriteereistä korostuvat ”Aktiivisuuden, 
osallisuuden ja vastuullisuuden tukeminen”, ”Ohjaus koulutukseen ja uravalintoihin liittyvien 
päätösten tukena”, ”Vuorovaikutteinen yhteistyö ohjauksen tukena” sekä ”Ohjaus on yhteistä 
työtä”. 

Opinto-ohjausta toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvitta-
essa muiden läheisten kanssa. Oppilaitoksen henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa tehdään 
monipuolista yhteistyötä ohjauksen toteutuksessa. Oppilaitoksessa opinto-ohjaukseen osallis-
tuvat ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, opettajat, opiskelijatuutorit, koulutuspäälliköt ja  apu-
laisrehtorit. Yksiköissä vastuu opinto-ohjauksen toteutumisesta on apulaisrehtoreilla ja 
opinto-ohjaajilla. Opinto-ohjauksen ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa opiskelija-asioiden 
päällikkö ja opinto-ohjaajat. 

Tämä suunnitelma on yhtenevä Keudan ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelman ja eri-
tyisopetuksen suunnitelman kanssa. Nämä suunnitelmat tukevat ja täydentävät toisiaan, ja ta-
voitteena on toimiva yhteistyö.  

Hyvän ohjauksen kriteerit ovat kriteerittäin otsikoiden alla, jolloin lukija voi hahmottaa hyvän 
ohjauksen toteutumisen ohjauskäytänteissä. Kriteeristö on avattu tarkemmin liitteessä 1. 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa suunnitelma hyväksyttiin 
10.12.2015.  
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1 Opinto-ohjauksen kokonaisuus 

 

Keudan ammattiopistossa opinto-ohjaus kuvataan opiskelijan osaamisen kehittymisen prosessina. 

(kuva 1) Prosessissa kuvataan opiskelijan osaaminen ja vahvuudet, ja aikaisemmin kertynyt osaami-

nen huomioidaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. HOPS:issa kartoite-

taan myös opiskelijan tulevaisuuden toiveita ja tavoitteita, jotka huomioidaan opintojen suunnitte-

lussa. (ks. Luku 2) 

HOPS:iin kirjataan yksilölliset pedagogiset ratkaisut ja ohjaukselliset menetelmät. HOPS-keskuste-

lujen avulla voidaan kartoittaa mahdollisia erityisopetuksen, opiskeluhuollon ja muiden tukipalvelui-

den tarvetta. HOPS:in toteutumista seurataan ja sitä muutetaan tarvittaessa opintojen edetessä.  

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa HOPS:insa mukaiset opinnot  ja työllistyy tai ha-

keutuu jatko-opintoihin. Opintojen päättövaiheen ohjauksessa annetaan opiskelijalle valmiuksia 

osaamisensa kartuttamiseen opiskelujen jälkeen. Siirryttäessä työelämään on osaamista kehitettävä 

edelleen, jotta työntekijöinä valmistuneet opiskelijat säilyttävät ja kehittävät osaamistasoaan tulevai-

suuden työntekijöinä.  

 

Kuva 1. Keudan ammattiopiston ohjaus opiskelijan osaamisen kehittymisen prosessina. 
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2 Toivokeskeinen urasuunnittelumalli ja urasuunnit-
telu käsitteenä 

 

Urasuunnittelua ei tehdä vain kerran elämässä, vaan kaikki edelliset 

valinnat ohjaavat seuraavia valintoja, ja näin urasuunnittelu muodostuu 

koko elämän kestäväksi prosessiksi. Uraa koskeviin suunnitelmiin ja 

päätöksiin vaikuttavat muun  muassa elämäntilanne ja ympäristötekijät. 

Toivo on urasuunnittelun keskeinen osa. Keudan ammattiopiston opinto-ohjaus perustuu teoreetti-

selta taustalta toivokeskeiseen urasuunnittelumalliin (A hope-centered career development model). 

Mallin on luonut amerikkalainen ohjausalan professori Spencer G. Niles. 

 

 

 

Kuva 2 Toivokeskeinen urasuunnittelumalli. (Mukailtu Spencer G. Nilesin, 2011, mallista, A hope-

centered career development model). 
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Toivokeskeinen urasuunnittelumalli jakautuu viiteen toisiaan seuraavaan vaiheeseen: 

1. Oman elämän tilanne ja taustat (Itsereflektio) - minä itse ja olosuhteet 

2. Itsetuntemus (Selvyys itsestä) - objektiivinen, subjektiivinen ja elämänrooliin liit-

tyvä selvyys 

3. Mahdollisuuksien kartoittaminen (Visiointi) - tulevien mahdollisuuksien pohtimi-

nen, toivottujen tulevaisuuksien tunnistaminen 

4. Tavoitteiden asettaminen - pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet, suunnittelu 

5. Suunnitelman toteuttaminen ja arviointi - tarkkailu, arviointi, yksilöllinen jousta-

vuus 

Mallissa itsereflektio tarkoittaa sitä, että opiskelija tavoittelee parempaa ymmärrystä itsestään ja tar-

kastelee omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja elinolosuhteitaan. Kun itsetuntemus on lisäänty-

nyt, voi opiskelija helpommin suunnitella omaa tulevaisuuttaan. Tämän jälkeen opiskelijan tulevai-

suuden näkymät alkavat selkiintyä. Seuraavaksi keskitytään yhdestä kolmeen tavoitteeseen, joita 

opiskelija on valmis suunnittelemaan eteenpäin. 

Opiskelija pohtii, miten tavoitteet vastaavat hänen kiinnostuksen kohteitaan, arvojaan, uskomuksiaan, 

taitojaan sekä sitä, kuinka todennäköisiä ne ovat. Kun opiskelija on arvioinut asettamansa tavoitteet, 

valitsee hän niistä lopulta yhden. Seuraavaksi opiskelijan kanssa tehdään hänen tavoitteensa mukai-

nen suunnitelma. Jatkossa opiskelijalle esitettävien kysymysten avulla voidaan prosessin aikana ar-

vioida sitä, miten hyvin hän on etenemässä kohti tavoitettaan. 

Ohjaajan ja opiskelijan vuoropuhelua 

Nuoret eivät aina näe toivoa omiin urasuunnitelmiinsa liittyvissä asioissa.  Keudan ammattiopistossa 

ohjauksen tavoitteena on herättää opiskelija  näkemään omassa elämässään merkityksiä. Motivaatio 

itsensä kehittämiseen syntyy oman elämän merkityksellisyyden oivaltamisen kautta. 

Toivokeskeisen mallin mukaisesti opiskelijaa ohjataan urasuunnittelun eri vaiheissa ja kerrotaan, 

mitä asioita urasuunnitteluun liittyy. Tällä tavoin luodaan perusta toivolle ja sille, että opiskelija si-

toutuu uransa suunnitteluun. 

Itsereflektiovaiheessa pitää miettiä, mitä selvyyden saaminen omasta itsestä edellyttää ja miksi siitä 

olisi opiskelijalle hyötyä urasuunnittelussa. Ohjaustilanteessa keskustellaan, mitä kaikkea opiskelijan 

pitäisi tehdä, jotta itsetuntemus lisääntyy suhteessa omiin urasuunnitelmiin ja -tavoitteisiin. 

Opiskelija saattaa jossain ohjauksen vaiheessa osoittaa haluttomuutta edetä suunnitellun mukaisesti 

ohjausprosessissa. Silloin sovelletaan ohjausmenetelmiä, joilla opiskelijaa autetaan ymmärtämään 

paremmin urasuunnittelun etenemisen vaiheet. Samalla selvitetään syyt, jotka mahdollisesti hanka-

loittavat opiskelijan sitoutumista. Kun opiskelija on taas valmis jatkamaan, edetään suunnitelman 

mukaisesti, kunnes tavoitteet on saavutettu.  

Opiskelijan saadessa ohjaajalta riittävästi emotionaalista, tiedollista ja ohjauksellista tukea sekä kan-

nustusta urasuunnitteluprosessiinsa, lisää se hänessä toivon ja oman elämänhallinnan tunnetta. Täl-
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löin opiskelija saa siitä erinomaiset työkalut systemaattisempaan urasuunnitteluun tulevaisuudessa-

kin. Opiskelija saavuttaa valmiudet asettaa toivoa täynnä olevia, mutta silti realistisia tavoitteita.  Hän 

pystyy tekemään suunnitelmia ja toteuttamaan niitä sekä arvioimaan omaa edistymistään ja tekemään 

korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa.  

 

3 Ohjauksen työmuotoja 

 

 

Opiskelijan ohjaus on koko oppilaitoksen henkilökunnan tehtävä ja yhteistä työtä. Henkilökohtaista 

opinto- ja uraohjausta toteuttavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja opettaja. Ryhmänohjaaja laatii 

HOPS:in yhdessä opiskelijan kanssa opintojen alussa. HOPS tarkistetaan säännöllisesti, mutta vähin-

tään neljä kertaa opintojen aikana ryhmänohjaajan ohjauksessa. Tämän lisäksi hkenkilökohtaista oh-

jausta annetaan opintojen aikana tarpeen mukaan esimerkiksi opintojen valinnaisuudesta, opintojen 

etenemisestä ja jatko-opinnoista.  

Ryhmämuotoista opinto- ja uraohjausta toteuttaa ryhmänohjaaja ja  opinto-ohjaaja. Ryhmämuotoi-

sia ohjaustunteja pidetään ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijaryhmille erillisen 

suunnitelman mukaan (Katso kohta: 4 Opinto-ohjauksen toteutussuunnitelma). Opintojen alussa oh-

jauksen painopiste on opintojen kokonaisuuden ja valinnaisuuden selkiyttämisessä sekä omien toi-

veiden hahmottamisessa Nilesin mallin mukaan. Viimeisenä opiskeluvuonna keskitytään jatko-opin-

toihin ja työelämään ohjaamiseen. 

Pienryhmäohjausta toteuttavat ryhmänohjaaja, opettaja ja opinto-ohjaaja. Pienryhmäohjausta on 

esimerkiksi tuutoreiden ohjaaminen sekä lukio-opintoja tekevien tai niistä kiinnostuneiden ohjaami-

nen.  

Opinto-ohjausta voidaan toteuttaa myös verkko-ohjauksena, joka tapahtuu Keudassa muun muassa 

Moodlen, Skypen tai Livezhat  kautta.  

Verkostoyhteistyötä toteutetaan monipuolisesti ja moniammatillisesti. Opinto-ohjausta tehdään yh-

teistyönä huoltajien ja  tarvittaessa muiden läheisten sekä Keudan henkilöstön ja ulkopuolisten sidos-

ryhmien kanssa. 
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4 Opinto-ohjauksen toteutussuunnitelma 

 

 

 

Opiskelijan ohjaaminen on prosessi, joka lähtee liikkeelle ennen kuin opiskelija aloittaa opiskelunsa. 

Ohjaus etenee selkeinä vaiheina alkaen siitä, kun opiskelija miettii omaa ammatinvalintaansa ja tule-

vaa opiskelupaikkaansa. Prosessi päättyy Keudan ammattiopiston ohjauksen osalta ammattiin val-

mistumisen jälkeiseen aikaan, jolloin opiskelija on sijoittunut työelämään tai jatko-opintoihin tai etsii 

niitä. Opinto-ohjaus etenee opiskelijoiden opintopolun mukaan. Kuvan 3 mukaisesti prosessin vaiheet 

ovat: 1) Ohjaus ennen opintojen alkua, 2) Ohjaus opintojen alkaessa, 3) Ohjaus opintojen aikana, 4) 

Ohjaus opintojen päättövaiheessa ja 5) Ohjaus opintojen jälkeen.  

 

Kuva 3. Opinto-ohjauksen vaiheet. 
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4.1 Ohjaus ennen opintojen alkua (vaihe 1) 

Opinto- ja uraohjaus alkaa ennen opintoja, jolloin nuori tarvitsee tietoa 

opiskelumahdollisuuksista päätöksenteon tueksi. Siksi tarjotaan tietoa tut-

kintojen rakentamisen vaihtoehdoista ja valintojen merkityksestä  ura- ja 

elämänsuunnittelun kannalta. Edellisistä asioista keskustellaan ohjausti-

lanteissa. Tietoa tarvitaan muun muassa koulutuksen tavoitteista, ha-

kuedellytyksistä, opiskelijavalinnasta ja opintotarjonnasta. Tavoitteena 

on, että jokainen löytää itselle sopivan ja kiinnostavan alan ja tutkinnon, johon hakeutuu opiskelijaksi. 

Alla kuvassa esitellään Keudan ammattiopiston opiskelijarekrytointi- ja tiedottamistapoja. 

Kuva 4. Ohjaus ennen opintojen alkua – opiskelijoiden rekrytointi / tiedottaminen 
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4.2. Ohjaus opintojen alkaessa (vaihe 2) 

Uudet opiskelijat tutustuvat oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön, 

oppilaitoksessa toimimisen käytäntöihin sekä tiedotetaan opintososiaali-

sista eduista ja niiden hakemisesta. Opintojen alkuvaiheessa huolehditaan 

opiskelijoiden ryhmäytymisen aloittamisesta. Opiskelijoille avataan tut-

kinnon sisältö, opinnot ja kuvataan arvioinnin perusteet. Kartoitetaan 

opiskelijan aikaisempi osaaminen ja tuen tarpeet ennakkotietojen, haas-

tattelujen ja kartoitusten avulla. Tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen sekä laaditaan henkilökoh-

tainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitellaan tukimuodot, motivoidaan ja ohjataan opiskelijaa 

tuen vastaanottamiseen ja tuen tarpeellisuuden merkityksen ymmärtämiseen sekä laaditaan henkilö-

kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tarvittaessa.  

Kuva 5. Ohjaus opintojen alkaessa 
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Opintojen alkaessa opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja toi-

menpiteitä. Opintojen alku on tärkeä osa opintoihin kiinnittymistä, jonka onnistuminen näkyy mm. 

koulutuksen läpäisyssä. Alkuvaiheen onnistuminen edellyttää hyvää ohjausta, innostamista ja opis-

keluun motivointia sekä monen eri toimijan yhteistyötä.  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilö-

kohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) ja tarvittaessa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä kos-

keva suunnitelma (HOJKS), jonka tarve selvitetään alkukartoitusten avulla. Opintojen alkuvaiheessa 

halukkaita ohjataan myös useamman tutkinnon yhtäaikaiseen suorittamiseen (mm. yo- tai toinen am-

matillinen tutkinto) sekä selvitetään opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mene-

telmät. Tämän tavoitteena on saada rakennettua yksilölähtöiset HOPS:t, joissa toteutuvat myös yksi-

lölliset opintopolut. 

Opinto-ohjauksen tunnit opintojen alkaessa 1. vuosikurssin opiskelijoille:  

Tavoitteena on, että jokaiselle ryhmälle olisi 8 tuntia merkittyjä opon tunteja (ryhmänohjaaja/opettaja 

mukana) pitkin lukuvuotta siten, että alussa muutama tunti enemmän. Tunnit pidetään valmentavissa 

koulutuksissa soveltuvin osin. 

käsiteltäviä  aiheita: 

 opintojen rakenne/arviointi 

 yksilöllisten opintopolkujen esittely (Keudan omat ja muut yksilölliset opintopolut) 

 osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet 

 suomalainen koulutusjärjestelmä (viittaus jo jatko-opintoihin) 

 oppimaan oppimista 

 KeudaKermitin sisällöt 

Tärkeintä opinto-ohjaajan tunneissa on se, että ne on sijoitettu järkevästi lukujärjestyksiin ja jaettu 

tasaisesti pitkin vuotta. Lisäksi on varattava riittävästi aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen. 
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4.3 Ohjaus opintojen aikana (vaihe 3) 

 

 

 

Opintojen aikana ohjauksessa syvennytään oppimisen ja opiskelun ohjaamiseen, ammatillisen suun-

tautumisen ohjaukseen sekä henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaukseen. Nämä ohjauksen nä-

kökulmat on sisällytetty tutkinnon perusteisiin ja kohdistuvat kaikille opiskelijoita ohjaaville henki-

löille. Päävastuu näiden sisältöjen ohjauksesta kuuluu ryhmänohjaajalle ja kunkin aineen opettajalle. 

Toteutus tapahtuu käytännössä pääsääntöisesti ryhmämuotoisena ohjauksena opintojen kuluessa. 

Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjauksessa tärkeitä ovat ammatti-identiteetin muodostami-

nen ja vahvistaminen sekä opiskelijan elämänhallintaan liittyvät asiat.  Opintojen aikana tapahtuvaa 

ohjaustyötä on lisäksi työssäoppimisen ohjaus, jonka hoitamiseen on varattu opettajille erilliset re-

surssit. 

Opiskelijan siirtyminen yksiköstä toiseen Keudan sisällä 

Jos opiskelija haluaa siirtyä toiseen Keudan yksikköön esimerkiksi sähköalalta metallialalle, hän voi 

käydä kokeilemassa metallialaa sovitun jakson ajan. Siirtyminen edellyttää keskustelua ensin opinto-

ohjaajan kanssa, jolloin varmistetaan että kokeilujakso on mahdollista vastaanottavassa yksikössä ja 

halutussa koulutuksessa. Keskustelun yhteydessä myös kartoitetaan jakson aikana suoritettavat opin-

not. Kokeilujakson aikana sekä sähköalan yksikön opinto-ohjaaja että metallialan opinto-ohjaaja ovat 

opiskelijan tukena. Jakson jälkeen mietitään yhdessä, haluaako opiskelija siirtyä kokonaan metalli-

alalle, jolloin opiskelija eroaa ensin sähköalan yksiköstä ja sitten hänet siirretään toisen yksikön opis-

kelijaksi. Jos metalliala ei ole ollut mieluinen, voi opiskelija palata takaisin sähköalalle. Tämän jäl-

keen käydään opinto-ohjaajan kanssa palautekeskustelua jaksosta. Käytäntö ehkäisee keskeyttämistä, 

sillä nämä siirtyjät ovat vaarassa keskeyttää opintonsa kokonaan. Kokeilujaksosta/siirrosta ilmoite-

taan aina opintotoimistoihin. Keskeyttämisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä on kirjattu Opiskelu-

huoltosuunnitelmaan. 
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Kuva 6. Ohjaus opintojen aikana.  

 

Opinto-ohjauksen tunnit opintojen aikana 2. vuosikurssin opiskelijoille 

Muutama oppitunti tai ”opovartti” jaksojen alussa, jolloin katsotaan kunkin opiskelijan opintojen ete-

nemistä yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Täsmennetään opiskelijan tavoitteita ja kartoitetaan hänen 

ohjaustarpeitaan. Tuntien sisällöissä keskitytään ryhmän tarpeiden mukaan seuraaviin asioihin: työn-

hakuun valmentamiseen, jatko-opintomahdollisuuksista tiedottamiseen, opintotukeen ja asumiseen 

liittyviin asioihin, opiskelumotivaatioon ja sen ylläpitämiseen sekä oman työuran suunnittelun tuke-

miseen. 

Tärkeintä opinto-ohjaajan tunneissa on se, että ne on sijoitettu järkevästi lukujärjestyksiin ja ovat 

jaettu tasaisesti pitkin vuotta. Lisäksi on varattava riittävästi aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen. 
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4.4. Ohjaus opintojen päättövaiheessa (vaihe 4) 

 

 

 

Ohjauksen painopiste on tässä vaiheessa opintojen loppuunsaattamisessa sekä työelämään ja jatko-

opintoihin ohjaamisessa. Koko opintojen ajan jatkunut urasuunnitteluprosessi todentuu käytännöksi. 

Opintojen päättövaiheessa opiskelijan tulee osata laatia työhakemus ja ansioluettelo sekä valmis-

tautua työhaastatteluihin. Näitä asioita on opiskeltu opintojen aikana. Ohjaus keskittyy siihen, että 

opiskelija on mahdollisimman valmis siirtymään työelämään. Ohjauksen tässä vaiheessa varmiste-

taan, että jokainen opiskelija on saanut jatko-opinto-ohjausta. Tarvittaessa opettajat ja opinto-ohjaajat 

auttavat sopivan työpaikan tai opiskelupaikan löytämisessä. Opinto-ohjaajat ja opettajat järjestävät 

jatkokoulutusinfoja, työpaikkakäyntejä ja oppilaitosvierailuja. Lisäksi tarjotaan mahdollisuuksia tu-

tustua mm. koulutusmessuille. Ryhmänohjaaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa tämän jatko-ohjaus-

suunnitelman, joka kirjataan HOPS-lomakkeelle.  

Kuva 7. Ohjaus opintojen päättövaiheessa 
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Opinto-ohjauksen tunnit 3. vuosikurssin opiskelijoille 

Tavoitteena on, että jokaiselle ryhmälle olisi 8 tuntia merkittyjä opon tunteja (ryhmänohjaaja/opettaja 

mukana) pitkin lukuvuotta siten, että alussa muutama tunti enemmän. Tunnit pidetään valmentavissa 

koulutuksissa soveltuvin osin. 

käsiteltäviä aiheita: 

 lukuvuoden aluksi katsaus opintojen etenemiseen  

 jatko-opinnot (vierailuja tai vieraita oppilaitokseen) 

 työelämään siirtyminen (TE-toimistot, työnvälitysfirmat, CV, työhakemus ym.) 

 mahdollisesti yrittäjyysasioita (Uusyrittäjyyskeskus) 

 jatkosuunnitelmat opintojen päättyessä 

Tärkeintä opinto-ohjaajan tunneissa on se, että ne on sijoitettu järkevästi lukujärjestyksiin, ja jaettu 

tasaisesti pitkin vuotta. Lisäksi on varattava riittävästi aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen. 

 

 

4.5 Ohjaus opintojen jälkeen (vaihe 5) 

 

 

 

Opinto-ohjaus ei pääty opiskelijan valmistumiseen. Ohjaus opintojen jälkeen on erittäin tärkeää ope-

tuksen ja ohjauksen laadun seurannassa ja niiden kehittämisessä. On tärkeää saada tietoa opiskelijoi-

den työllistymisestä tai hakeutumisesta jatko-opintoihin. Lisäksi tarvitaan tietoa, miten koulutus vas-

taa työelämän tarpeita.  
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Ohjaus jatkuu tarvittaessa vielä jonkin aikaa opintojen päättymisen jälkeen esimerkiksi erilaisten 

neuvojen ja ohjeiden muodossa. Tässä vaiheessa tehdään myös ohjauksen onnistumisen arviointia. 

Puoli vuotta valmistumisen jälkeen lähetetään yhteystietonsa antaneille palautekysely. 

 

Kuva 8. Ohjaus opintojen päättymisen jälkeen.  

 

5 Opinto-ohjaussuunnitelman arviointi ja seuranta 

 

 

Ohjauksen arvioinnissa ja seurannassa arvioinnin kohteita tarkastellaan suhteessa Keudan arvoihin 

sekä Opetushallituksen laatimiin Hyvän ohjauksen kriteereihin. Ohjaus on vastuullista ja asiakasläh-

töistä sekä tähtää omaehtoiseen uudistumiseen. Verkostoyhteistyö läpäisee ohjausprosessin koko 
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opiskelijan opintopolun ajan ja asiakkuus nähdään suhteessa opiskelijoihin, huoltajiin ja muihin yh-

teistyötahoihin. Ohjausta peilataan suhteessa säännölliseen opiskelijapalautteeseen, ja se toimii oh-

jauksen kehittämisen työkaluna. Ohjaussuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja ennen päivitystä voi-

daan tehdä opiskelijoille erillinen ohjausta koskeva kysely. Osallistutaan kansalliseen ohjauksen ar-

viointiin. 

Ohjaukseen liittyvää koulutusta järjestetään henkilöstölle tarvittaessa. Henkilöstöllä on myös mah-

dollisuus osallistua valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ohjausta koskeviin koulutuksiin. 

 

 

 

 

6 Opinto-ohjaussuunnitelmasta tiedottaminen  

 

 

 

 

 

 

Tavoitteena on, että opiskelija, hänen huoltajansa sekä oppilaitoksen työelämäkumppanit ja sidos-

ryhmät saavat ajantasaista tietoa Keudan ohjauspalveluista. Tästä suunnitelmasta tiedotetaan opis-

kelijoille opiskelijan oppaassa, joka jaetaan kaikille uusille opiskelijoille opintojen alussa. Opiskeli-

jaintra Kermitistä (www.keudakermit.fi) tämä suunnitelma on niin opiskelijoiden kuin heidän huolta-

jiensakin luettavissa. Tämä suunnitelma on luettavissa myös Keudan koko henkilöstön käytössä 

olevassa Wikissä.  

 

Kokonaisuutenaan tiedotus Keudassa on monipuolista ja tapahtuu mm. Keudan nettisivuilla, opis-

kelijaintra Kermitissä, Opiskelijan oppaassa, ryhmänohjaajien tunneilla opiskelijoille, kotiväen il-

loissa huoltajille, henkilökunnan kokouksissa ja koulutuksissa koko Keudan ammattiopiston henki-

löstölle. 

 

Keuda on asiantuntijaorganisaatio, jossa jokaisella työntekijällä ja luottamushenkilöllä on oma vies-

tintävastuunsa. Keudan viestinnän kokonaisuudesta vastaavat kuntayhtymän ja tulosalueiden johta-

jat sekä viestintäpäällikkö. Viestintää koordinoi, omalta osaltaan toteuttaa sekä konsultoi kuntayhty-

män viestintäosasto. Viestintäosasto huolehtii yhteyksistä viestinnän ulkoisiin yhteistyökumppanei-

hin. Sisäisessä viestinnässä, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedottamisessa hyödynnetään eri-

laisia tiedotuskanavia, kuten KeudaKermit, Opiskelijan opas, kotiväen tapahtumat, henkilökohtai-

nen viestintä (sähköposti, puhelin), HOPS- ja HOJKS-keskustelut, Moodle ja sosiaalinen media. 

http://www.keudakermit.fi/


 

Liite 1 Hyvän ohjauksen kriteerit ammatillisessa 
koulutuksessa 

Opetushallitus antoi tiedotteessaan 41/2014 (16.6.2014) Hyvän ohjauksen kriteerit. Kriteerit on 

laatinut Opetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä.  Hyvän ohjauksen kriteerit on 

suositus, jonka tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja varmistaa nuorten laadukkaan 

ohjauksen saatavuutta. Kriteerien avulla turvataan opiskelijoille ohjauspalvelujen tasapuoli-

suus, laatu ja saatavuus. 

Hyvän ohjauksen kriteerit ammatillisessa koulutuksessa 

Ohjaukseen on varattu resurssia siten, että opiskelijalla on mahdollisuus saada riittävästi moni-

puolista ja jatkuvaa ohjausta tarpeensa mukaan koko opintojen ajan. 

 

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus sekä henkilökohtaiseen    

että ryhmämuotoiseen ohjaukseen. 

 

 

Ohjaus on toteutettu tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden aktii-

visuutta, osallisuutta ja vastuullisuutta omaan elämäänsä ja op-

pimiseensa liittyvissä prosesseissa ja päätöksenteossa. 

Ohjaus vahvistaa opiskelijan osallisuutta opiskelija- ja oppilai-

tosyhteisössä sekä kasvattaa yhteiskunnan ja työelämän jäse-

nyyteen. 

 

Ohjaus on ammatillisen koulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti 

johdettua yhteistä työtä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitel-

man mukaisesti. 

Tehtävät, roolit ja yhteistyömuodot, työssäoppimisjaksojen oh-

jaus mukaan lukien, kuvataan selkeästi ohjaussuunnitelmassa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat ovat tehtäväänsä kelpoi-

sia.  

Henkilöstön tiedot, taidot sekä ohjaus- ja työelämäosaaminen ovat 

korkeatasoisia ja ajan tasalla. 

 

Opinto-ohjausta kehitetään oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman 

mukaisesti.  

Ohjaus toteutetaan tavalla, joka edistää opiskelijan luottamusta ta-

savertaisiin mahdollisuuksiinsa koulutuksessa ja työelämässä. 

 

Koulutuksen järjestäjällä on ohjaussuunnitelma, joka on tarken-

nettu oppilaitoskohtaisesti.  

Ohjaussuunnitelmassa on määritelty ohjauksen tavoitteet, toteu  

tus, johtaminen, työnjako, vastuut ja arviointi.  

Suunnitelma on tehty yhteistyössä opiskelijoiden ja sidosryhmien 

kanssa.  

Ohjaussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. 

 

Nivelvaiheyhteistyö ammatillisen koulutuksen alku- ja päättövai-

heessa sekä muissa siirtymissä on suunniteltua ja toimivaa.  

Koulutuksen järjestäjä tiedottaa peruskoululaisille ammatillisista 

opinnoista monipuolisesti ja tarjoaa heille mahdollisuuden tutustua 

eri vaihtoehtoihin.  

Opiskelijalle järjestetään mahdollisuuksia tutustua opiskeluun 

jatko-opiskelupaikoissa. 

Ohjauksella varmistetaan opiskelijan taidot hankkia tietoa työelä-

mästä ja jatko-opinnoista sekä toimia sähköisissä hakujärjestel-

missä.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ohjaus tukee ammatillisten opintojen suorittamista sekä opiskeli-

jan työllistymistä ja/tai sijoittumista jatko-opintoihin.  

Opiskelija laatii henkilökohtaisen oppimis- ja jatkosuunnitelman 

ohjauksen tuella. Ohjaus on toteutettu tavalla, joka tukee opiskeli-

jan hakeutumista työelämään sekä ammatillista kehittymistä.  

Ohjaus on toteutettu tavalla, joka tukee opiskelijan aktiivista ja 

kriittistä tiedonhankintaa.  

Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti 

vaihtoehtoja opiskelijan omien suunnitelmien ja valintojen tueksi. 

 

Opiskelija tutustuu monipuolisesti erityisesti alansa työtehtäviin, 
työelämään ja yrittäjyyteen. Ohjaus on järjestetty siten, että se tu-
kee opiskelijan työnhakuvalmiuksien ja työelämätaitojen kehitty-
mistä sekä työllistymistä.  

 
Työssäoppimisen ohjaus on riittävää ja laadukasta. Ohjauksella 
varmistetaan opiskelijan monipuolinen oppiminen työssäoppimis-
jaksoilla ja työelämässä sekä näiden kytkeytyminen opintojen ko-
konaisuuteen ja ammatilliseen kehittymiseen.  

 
Henkilöstöllä on ajantasainen työelämäosaaminen ja aktiiviset kon-
taktit työelämään. 

 

 

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on osallistavaa, suunnitel-

mallista ja säännöllistä.  

Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö on säännöllistä ja  

suunniteltua.  

Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö on suunniteltua, aktiivista ja tu-

kee opiskelijan työssäoppimista sekä sujuvaa siirtymistä työelä-

mään.  Toimijoiden vastuut ovat kaikkien tiedossa.  

Oppilaitoksen yhteistyö eri koulutuksen järjestäjien ja korkeakou-

lujen kanssa tukee opiskelijan sujuvaa siirtymistä jatko-opintoihin.  

Yhteistyö muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa mahdollistaa 

joustavia opintopolkuja sekä tarvittaessa opiskelijan joustavan siir-

tymisen oppilaitoksesta toiseen, mikä vähentää negatiivista kes-

keyttämistä.  



 

 

Opiskelija, hänen huoltajansa sekä oppilaitoksen työelämäkumppa-

nit ja sidosryhmät saavat ajantasaista tietoa ammatillisen koulutuk-

sen järjestäjän ohjauspalveluista.  

Ohjauksesta tiedotetaan erilaisin menetelmin. Tiedottaminen on 

aktiivista ja suunniteltua. 

 

Hyvän ohjauksen kriteerit ovat osa opetuksen järjestäjän laatuja ar-

viointijärjestelmää.  

Henkilöstön kaikki jäsenet ja yhteistyökumppaneiden edustajat 

tuntevat hyvän ohjauksen kriteerit ja toimivat niiden mukaisesti.  

Ohjaustoimintaa arvioidaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. 

 

 

Hyvän ohjauksen kriteereiden lähde: 

Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. 

Informaatioaineistot 2014:5 I Taitto ja paino: Grano Oy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2 Työnjako ja vastuut ohjauksen eri vai-
heissa 

 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/


 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


