
OPPILAANOHJAUS – VUOSILUOKAT 1-2 

 
Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 
Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön 
kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien 
kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huomioon. 
Lasten mahdollisesti tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan koulun aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja 
iltapäivätoimintaan tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen 
aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten 
kanssa. 
 
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1 – 2 
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa 
koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden 
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja 
vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin 
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta 
koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä 
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä 
ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä 
huoltajien kanssa. 
 
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset 
verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun 
työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. 
Oppilaiden opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien välisellä ja 
opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-
opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtuvista muutoksista. 
 
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-
arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja 
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden 
työelämässä. 
 
Vuosiluokilla 1–2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa 



luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä 
tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada ohjausta tavoitteiden 
asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. 
Oppilaanohjauksen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden 
myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen 
harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.  

Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja 
huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. 
Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista. 
 
Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1 - 2  
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia vuosiluokille 1-2: 
S1 Oppiminen ja opiskelu, S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu, S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot. 

 
Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1 – 2 
Oppilaanohjauksessa hyödynnetään muun opetuksen ja koulun toiminnan oppimisympäristöjä yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet ja 
valmiudet huomioiden. Etusijalla ovat oppimaan oppimista, vastuunottoa, vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta edistävät työtavat.  
 
Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä 
muodostetaan joustavasti ohjauksen sisältö ja vertaistuen mahdollisuudet huomioiden. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on 
mahdollisuus keskustella opintoihinsa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii ryhmässä 
käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia 
ohjauksellisia kysymyksiä.  
 
Ohjauksen jatkumo turvataan tarjoamalla oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Huoltajalle järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia 
neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. 
 
Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla oppilaan lähipiiriä. Oppilas tutustuu luokan ja koulun sisäisiin 
tehtäviin sekä lähipiirinsä ammatteihin. 
  
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 1 – 2 

Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon 
oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen 
vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. 
Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden opintojen jatkumisen turvaamisessa. 



 
Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 1 – 2 
Oppilaanohjauksessa arviointi perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri 
ohjaustoimien yhteydessä. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa ja oppivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan ja taito jaan, 
toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. 
Oppilaita ohjataan tunnistamaan arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätöksiin.  
 
Laaja-alainen osaaminen oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 1 – 2 
Oppilaanohjaus on osa laaja-alaiseen osaamiseen liittyvien tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta, 
jossa itsetuntemus ja -luottamus korostuvat. Oppilaanohjaus rohkaisee oppilasta tunnistamaan oman erityislaatunsa, omat vahvuutensa 
ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään. Alusta lähtien on tärkeätä, että koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle 
vuorovaikutteisen ja kannustavan yhteisön, jossa oppilas voi tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) vuosiluokilla 1 – 2 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen oppilaanohjauksessa toteutuu oppimaan oppimisen taitojen, elinikäisen oppimisen ja tavoitteiden 
asettamisen ohjauksessa. Oppilaanohjaus kannustaa ja ohjaa oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen 
taitojaan. Ohjauksella luodaan edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja  
vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja 
toimintamallejaan. Oppilaita ohjataan asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä 
arvioimaan niiden toteutumista. 
 
Oppilaanohjaus rohkaisee oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia uusille ratkaisuille. 
Oppilaanohjauksessa oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan asettamalla tavoit teita, 
suunnittelemalla työtään, arvioimalla edistymistään sekä hyödyntämällä opiskelussaan teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. 
Oppilaita tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja 
elinikäiselle oppimiselle. 
 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) vuosiluokilla 1 – 2 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu oppilaanohjauksessa toteutuu monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen ohjauksessa, 
jonka tavoite on tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja 
yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa 
työympäristöissä sekä ulkomailla. 
 
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-
identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti 
myönteisenä voimavarana. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. 
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. 



 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) vuosiluokilla 1 – 2 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot oppilaanohjauksessa toteutuu osallisuuteen ja aktiiviseen toimintaan, itsetuntemukseen ja 
tavoitteiden asettamiseen ohjauksessa.  
 
Oppilaanohjaus auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsityksen vuosiluokkien 1–2 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehittää 
oppilaan valmiutta toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun 
ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään valinnoista. Oppilasta ohjataan tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä 
suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Oppilaita ohjataan asettamaan sekä pitkän 
että lyhyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista. 
 
Oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen tuetaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen 
huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Perusopetuksen aikana oppilaat 
harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. 
 
Monilukutaito (L4) vuosiluokilla 1 – 2 
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään 
monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, 
muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Opetuksessa 
tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää 
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa. 
 
Monilukutaito oppilaanohjauksessa toteutuu työelämään suuntautuvan oppimisen ohjauksessa, jonka tavoitteena on ohjata oppilai ta 
kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja 
ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen. 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) vuosiluokilla 1 – 2 

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Perusopetuksessa 
huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle 
sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa 
opiskelumotivaatioon. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten 
näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. 
 



Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen toteutuu oppilaanohjauksessa työelämään suuntautuvan oppimisen ohjauksessa, jonka 
tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja 
sekä itselleen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen 
jälkeen.  
 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) vuosiluokilla 1 – 2 
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää 
kohtaan. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Koulussa harjaannutaan 
työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen 
oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen. Oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan 
tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja.  

Työelämätaidot ja yrittäjyys oppilaanohjauksessa toteutuu työelämään suuntautuvan oppimisen sekä koulutus- ja työelämätiedon 
hyödyntämisen ohjauksessa omassa urasuunnittelussa. Oppilaanohjaus auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkityksen oman 
elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkityksen tulevien opintojen sekä 
työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta. Oppilasta ohjataan kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä 
tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa 
vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen. Oppilasta ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun 
näkökulmasta. 
 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) vuosiluokilla 1 – 2 
Koulutyön tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, 
yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, 
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien 
että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja –rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. 
 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen oppilaanohjauksessa toteutuu osallisuuden ja aktiivisen 
toiminnan sekä työelämään suuntautuvan oppimisen ohjauksessa. Ohjaus auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsityksen 
vuosiluokkien 1 - 2 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehittää oppilaan valmiutta toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa 
ryhmissä sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään valinnoista. Oppilasta ohjataan 
oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon 
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta. 
 
 



Vuosiluokat 1-2 - oppilaanohjauksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 
 

Tavoite 
KOULULAISEKSI 
KASVAMISEN OHJAUS 

Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja-
alainen 
osaami-
nen 

Arviointi 

1 
2 

 

Osallisuus ja aktiivinen 
toiminta 

T1 auttaa oppilasta 
muodostamaan 
kokonaiskäsitys vuosiluokkien 
7–9 toimintatavoista ja 
opiskeluympäristöstä, 
kehittää oppilaan valmiutta 
toimia kyseisessä 
ympäristössä ja erilaisissa 
ryhmissä sekä tukea 
oppilasta itsenäiseen 
toimintaan ja vastuun 
ottamiseen opiskelustaan ja 
tekemistään valinnoista 
 
Oppimaan oppimisen taidot 
T2 kannustaa ja ohjata 
oppilaita kehittämään 
opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen taitojaan 
 
Elinikäinen oppiminen 
T3 luoda edellytyksiä 
oppilaan halulle oppia, 
arvioida osaamistaan, 
tunnistaa ja hyödyntää 
taitojaan ja vahvuuksiaan, 
kehittää kykyään tunnistaa 
oppimiskohteitaan sekä antaa 

S1 – S3 S1 Oppiminen ja opiskelu 
- kouluyhteisössä toimimisen ohjaus 
- opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen 
taitojen ohjaus 
- tavoitteiden asettamisen ohjaus 
- vastuun ottamisen ohjaus (oma 
oppiminen, opintoihin liittyvät valinnat, 
opintojen eteneminen) 

 
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 
urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen ohjaus 
- itsearviointitaitojen ohjaus 
- tulevaisuuden suunnittelu- ja 
päätöksentekotaitojen ohjaus 
- urasuunnittelu- ja urahallintataitojen, 
motivaation ja elämänhallintataitojen 
ohjaus 
- analysointivalmiuksien ohjaus (arvot, 
asenteet, oppilaan taidot, sosiaaliset 
verkostot) 

 
S3 Opiskelussa ja työelämässä 
tarvittavat taidot 
- erilaisissa ympäristöissä toimijan ohjaus 
- monipuolisten opiskelussa ja 
työelämässä tarvittavien taitojen ohjaus 
- monikanavaisten vuorovaikutus- ja 

L1 – L7 
 

Oppilaan itsearviointi: 
- valmiudet 
- osaaminen 
- taidot 
- toimintakyky 
- toimijuus 
- voimavarat 
- ohjauksen määrä ja laatu 
- tuen tarpeen määrä ja laatu 
- ryhmätyö- ja 
vuorovaikutustaidot 
 
Ohjaajan antama 
vuorovaikutteinen, ohjaava 
ja kannustava palaute eri 
ohjaustoimien yhteydessä: 

- arvojen tunnistamisen 
ohjaus 
- uskomusten ja itselleen 
merkittävien ihmisten 
vaikutuksen tunnistamisen 
ohjaus omiin valintoihin ja 
päätöksiin 
- tiedonhankinta-, tieto- ja 
viestintäteknologian taitojen 
ohjaus koulutus- ja 
työelämätiedon 
hankkimisessa 
- eri tietolähteiden 
luotettavuuden ja 



valmiuksia muuttaa 
tarvittaessa suunnitelmiaan ja 
toimintamallejaan 
 
Itsetuntemus 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan omiin 
valintoihinsa vaikuttavia 
tekijöitä sekä suhteuttamaan 
omaa toimintaansa 
kykyjensä, edellytystensä ja 
kiinnostuksensa mukaisesti 
 
Tavoitteiden asettaminen 
T5 ohjata oppilaita 
asettamaan sekä pitkän että 
lyhyen aikavälin tavoitteita, 
tekemään niitä koskevia 
suunnitelmia sekä arvioimaan 
niiden toteutumista 
 
Työelämään suuntautuva 
oppiminen 

T6 auttaa oppilasta 
ymmärtämään työn merkitys 
oman elämänsä ja 
yhteiskunnan kannalta sekä 
edistää oppilaan taitoa 
tunnistaa opiskeltavien 
oppiaineiden merkitys 
tulevien opintojen sekä 
työelämässä ja 
työllistymisessä tarvittavan 
osaamisen kannalta   
 
Työelämään suuntautuva 

viestintätaitojen ohjaus (eri tietolähteiden 
kautta saadun tiedon luotettavuuden 
arviointi urasuunnittelun kannalta) 
 

tarkoituksenmukaisuuden 
tunnistamistaitojen ohjaus 
- erilaisten 
itsearviointimenetelmien ja -
välineiden taustojen 
tiedostamisen ohjaus sekä 
niiden käyttömahdollisuuksien 
tunnistamisen ohjaus omassa 
urasuunnittelussa 
- tuki- ja ohjauspalveluita 
tarjoavien tahojen löytämisen 
ja hakemisen ohjaus 
koulussa ja yhteiskunnassa 



oppiminen 

T7 ohjata oppilasta 
kehittämään taitoaan arvioida 
eri työtehtävissä tarvittavaa 
osaamista, vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja sekä itselleen 
sopivia ammattialoja ja 
vahvistamaan valmiuksia 
hakea tietoa vaadittavan 
osaamisen hankkimisesta 
perusopetuksen jälkeen 
 
Koulutus- ja 
työelämätiedon 
hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa 
T8 antaa oppilaalle ja 
huoltajalle tietoa Suomen 
koulutusjärjestelmän 
pääpiirteistä ja sen 
mahdollisuuksista, tukea 
oppilaan taitoa etsiä koulutus- 
ja työelämätietoa sekä 
Suomesta että ulkomailta   
 
Koulutus- ja 
työelämätiedon 
hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa 

T9 ohjata oppilasta 
käyttämään monikanavaisia 
tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä 
arvioimaan eri tietolähteiden 
kautta saadun tiedon 
luotettavuutta ja 



tarkoituksenmukaisuutta 
urasuunnittelun näkökulmasta 
 
Monikulttuurisuus ja 
kansainvälisyys 

T10 tukea oppilaan taitoja 
tunnistaa kulttuuritaustansa 
sekä kykyä toimia 
kulttuurienvälisissä 
kohtaamisissa ja 
yhteistyötilanteissa, opastaa 
oppilasta hankkimaan ja 
omaksumaan tietoa opiskelu- 
ja työskentelymahdollisuuk-
sista monikansallisissa 
työympäristöissä sekä 
ulkomailla 

 
 


