
OPPILAANOHJAUS – VUOSILUOKAT 7-9  

  
Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe  

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen 

kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun 

välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin 

opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt 

ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden 

mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen 

vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja 

valinnoista päättämiseen on tärkeää. Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle 

siirtymistä.  

  

Seudullisia toimintatapoja:  

- oppilaiden tutustumiskäynnit tulevilla yläkouluilla  

- koulujen edustajien keskinäiset siirtopalaverit  

- nivelvaiheen tiedonsiirto  

- vanhempaintilaisuudet  

  

Oppilaanohjauksen tehtävä vuosiluokilla 7 – 9  

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 7–9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7–9 oppimisympäristöön ja 

työskentelytapoihin.   

  

Vuosiluokkien 7–9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. 

Oppilaita autetaan hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden 

oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa 

oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päävastuu oppilaanohjauksen 

toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla.  

  

Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämän tilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä 

työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella 

vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa 

oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan 

oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun saattamista sekä yhteishaun yhteydessä 

tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.  

  

  

Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7 – 9  

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia vuosiluokille 7 – 9: S1 

Oppiminen ja opiskelu, S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu, S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot, S4 Työelämään 

tutustuminen, S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen.  

  

S1 Oppiminen ja opiskelu  

Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen 

harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat 



asettamaan itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan kehittymistä ja tavoitteiden 

toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.   

 

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu   

Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden 

suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu. 

Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä elämässä tarvittavia taitoja. 

Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja 

asenteet, oppilaan taidot sekä sosiaaliset verkostot.  

  

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot  

Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana erilaisissa ympäristöissä. Huomiota 

kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen 

kehittymiseen. Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi urasuunnittelun kannalta.  

  

S4 Työelämään tutustuminen  

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. 

Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään 

tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden 

suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin.   

  

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen  

Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota syvennetään oppilaanohjauksen 

sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-

opintomahdollisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä hyödyntämään eri tieto-, 

neuvonta- ja ohjauspalveluita.  

  

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 – 9  

Oppilaanohjauksen työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden. 

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, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä 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, opinto-ohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa.  

Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja työelämää. Oppilaalle tulee järjestää 

perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn 

arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. 

Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään 

tutustumista toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapoja.  

  

Seudullisia toimintatapoja:  

- henkilökohtainen, pienryhmä- ja luokkamuotoinen ohjaus  

- koulun sisäinen TET, arviointi ja palaute  

- TET –päivät ja - jaksot työpaikoilla, arviointi ja palaute  

- työelämäkeskustelu oppilaiden ja työnantajien kanssa  

- vierailijat  

- vierailukäynnit  

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokalla 7 - 9  

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. Jatko-

opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista 

ohjausta ja tukea tarvitsevien oppilaiden sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen 

jatkumisen turvaamisessa. 

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen 

lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa henkilökohtaisessa 

oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-

opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista 

perusopetuksen jälkeen. 

Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun 

oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti 

oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta. 

Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta 

oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan 

kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti 

oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. 



Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. 

Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat 

työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin 

jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen 

 

Seudullisia toimintatapoja:  

- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki  

- tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus 

- moniammatillinen ja –hallinnollinen yhteistyö  

- kodin ja koulun yhteistyö  

- oppilaitosvierailut ja -TET  

- koulutuskokeilut  

- vierailijat  

- vierailukäynnit  

  

Oppilaan oppimisen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokalla 7 - 9  

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. 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 taitojaan, 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. He harjaantuvat arvioimaan tiedonhankinta-, tieto- ja 

viestintäteknologian taitojaan koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Oppilaita kannustetaan kiinnittämään huomiota myös taitoonsa 

tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan tiedostamaan erilaisten itsearviointimenetelmien 

ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Opettajan tuella oppilaat oppivat 

löytämään tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea tarvitsemiaan palveluita.  

  

Seudullisia toimintatapoja:  

- itse- ja vertaisarviointi  

- monipuoliset palautekäytänteet  

  

Laaja-alainen osaaminen oppilaanohjauksessa vuosiluokalla 7 – 9  

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 7 - 9  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen oppilaanohjauksessa toteutuu oppimaan oppimisen taitojen, elinikäisen oppimisen ja tavoitteiden 

asettamisen syventämisessä. 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 tavoitteita, 

suunnittelemalla työtään, arvioimalla edistymistään sekä hyödyntämällä opiskelussaan teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan.  

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi 

ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Oppilaita autetaan 

ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja tekemään valintansa perustellusti omia 

taipumuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan arvostaen.  

  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) vuosiluokilla 7 – 9  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu oppilaanohjauksessa toteutuu monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden 

syventämisessä, joiden 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.  

  

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, joka perustuu 

ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana.  

Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. 

Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti.   

  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) vuosiluokilla 7 - 9  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot oppilaanohjauksessa toteutuu osallisuuden ja aktiivisen toiminnan, itsetuntemuksen ja tavoitteiden 

asettamisen syventämisessä. Oppilaanohjaus auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsityksen 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. 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.  

  

Oppilaanohjauksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. 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. Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan 

yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Oppilaita 

ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja 

turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin.   

  

Monilukutaito (L4) vuosiluokilla 7 - 9  

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. Oppilaita 

kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla.  

  

Monilukutaito oppilaanohjauksessa toteutuu työelämään suuntautuvan oppimisen syventämisessä, jonka tavoitteena on ohjata oppilaita 

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 7 - 9  

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 viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät 

opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri 

oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa.   

  



Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen toteutuu oppilaanohjauksessa työelämään suuntautuvan oppimisen, koulutus- ja 

työelämätiedon hyödyntämisen syventämisessä omassa urasuunnittelussa. Ohjauksen 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. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan 

tietoa Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista, tuetaan oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työelämätietoa sekä 

Suomesta että ulkomailta. Oppilasta ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri 

tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta.   

  

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) vuosiluokilla 7 - 9  

Työelämätaidot ja yrittäjyys oppilaanohjauksessa toteutuu työelämään suuntautuvan oppimisen sekä koulutus- ja työelämätiedon 

hyödyntämisen syventämisessä 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.  

  

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää 

tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että 

viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin 

harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja 

vuorovaikutustaitojen merkitys. Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja 

työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät 

keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö. Oppilaita opastetaan 

ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista. Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia 

taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista 

lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.  

  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) vuosiluokilla 7 - 9  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen oppilaanohjauksessa toteutuu osallisuuden ja aktiivisen 

toiminnan sekä työelämään suuntautuvan oppimisen syventämisessä. Ohjaus auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsityksen 

vuosiluokkien 3 - 6 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.  

  

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja harjoitellaan toimintaa 

demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, 

mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  

  

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen  

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. 

Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on 

antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun 

edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja 

vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat 

tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri 

oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita 

ymmärtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.  

  

  

Seudullisia toimintatapoja:  

- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki henkilökohtaisessa, pienryhmä- ja luokkamuotoisessa ohjauksessa  

- kodin ja koulun yhteistyö  

- jatko-opintoillat hakijoille ja huoltajille  

- oppilaitosvierailut sekä TET -päivät tai jaksot toisen asteen oppilaitoksissa 

- koulutuskokeilut  

- vierailijat  

- vierailukäynnit  

- oppilaitosten esittelytilaisuudet ja avoimet ovet sekä oppilaille että huoltajille  

 

Formatiivinen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arviointi on formatiivista arviointia, joka 

perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä.  

Oppilaat pohtivat yhdessä oppilaanohjaajan kanssa ja oppivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, 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. He harjaantuvat arvioimaan 

tiedonhankinta- sekä tieto- ja viestintäteknologian taitojaan koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Oppilaita kannustetaan 

kiinnittämään huomiota myös taitoonsa tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan 

tiedostamaan erilaisten itsearviointimenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa 

urasuunnittelussaan. Oppilaanohjaajan tuella oppilaat oppivat löytämään tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja 

yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea tarvitsemiaan palveluita. 

 

Vuosiluokat 7-9 – oppilaanohjauksen tavoitteet ja sisällöt 

vl Ohjauksen tavoite 

YHTEISÖN JÄSENENÄ 

KASVAMISEN SYVENTÄMINEN 

Sisällöt Sisällön tarkennus Ohjauksen tavoitteista 

johdetut oppimisen tavoitteet 

Laaja- 

alainen 

osaa- 

minen 



7 

8 

9 

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 

S1, S2 S1 Oppiminen ja opiskelu 

- kouluyhteisässä toimimisen 

syventäminen 

(ryhmäytymisharjoitukset) 

- opiskelutaitojen ja oppimaan 

oppimisen taitojen syventäminen 

(opiskelutekniikat) 

- tavoitteiden asettamisen 

syventäminen 

- vastuun ottamisen syventäminen 

(oma oppiminen, opintoihin 

liittyvät valinnat, opintojen 

eteneminen) 

  

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen syventäminen 

(persoonallisuustestit) 

- itsearviointitaitojen syventäminen 

(oppimissuunnitelma) 

- tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksentekotaitojen 

syventäminen 

- urasuunnittelu- ja 

urahallintataitojen, motivaation ja 

elämänhallintataitojen 

syventäminen 

(ammatinvalintasuunnitelma) 

Oppilas oppii tarkastelemaan 

itseään yläkoululaisena ja 

kouluyhteisössä aktiivisesti 

toimivana jäsenenä: 

- yläkoulu uutena 

oppimisympäristönä 

(yhtäläisyydet ja erot alakouluun 

verrattuna) 

- odotukset ja omat valmiudet 

- koulu erilaisten yksilöiden ja 

ryhmien muodostamana 

yhteisönä 

- koulukiusaaminen ja sen 

ehkäiseminen 

- ryhmätyötaitojen harjoittelun 

merkitys koulussa, työssä ja 

elämässä 

- erilaiset tavat vaikuttaa yhteisiin 

asioihin 

- osallistuminen itseä koskevaan 

päätöksentekoon 

päätöksentekotaidot 

L3, L7 



- analysointivalmiuksien 

syventäminen (arvot, asenteet, 

oppilaan taidot, sosiaaliset 

verkostot) 

- omien asioiden hoitaminen ja 

vastuun lisääntyminen 

yläkoulussa/vastuun kantaminen 

- oman yläkoulun 

valinnaisainetarjonta ja 

valintaprosessit 

- valinnaisaineiden 

merkitykselliset valintaperusteet 



 
Oppimaan oppimisen taidot 

T2 kannustaa ja ohjata oppilaita 

kehittämään opiskelutaitojaan 

sekä oppimaan oppimisen 

taitojaan 

  S1 Oppiminen ja opiskelu 

- kouluyhteisässä toimimisen 

syventäminen 

(ryhmäytymisharjoitukset) 

- opiskelutaitojen ja oppimaan 

oppimisen taitojen syventäminen 

(opiskelutekniikat) 

- tavoitteiden asettamisen 

syventäminen 

- vastuun ottamisen syventäminen 

(oma oppiminen, opintoihin 

liittyvät valinnat, opintojen 

eteneminen) 

Oppilas oppii tarkastelemaan 

itseään oppijana, 

käsittelemään ja testaamaan 

havaintokanavien merkitystä 

oppimisessa sekä kehittymään 

kouluoppimisen taitajaksi: 

- oppiminen yleisesti 

- erilaiset tavat oppia - 

ymmärryksen lisääntyminen 

- opiskeluun liittyvien pulmien 

tunnistaminen esim. lukivaikeus 

- oppimaan opettelu 

- muisti ja tiedonkäsittely 

- sisäisen ja ulkoisen motivaation 

merkitys koulutyössä ja eri 

oppiaineissa 

- myönteisen ja kielteisen 

asenteen vaikutus oppimiseen ja 

koulumenestykseen 

- arvioinnin periaatteet ja 

käytännöt 

-  tulosten arviointi ja tarkastelu 

L1 



 
Elinikäinen oppiminen 

T3 luoda edellytyksiä oppilaan 

halulle oppia, arvioida 

osaamistaan, tunnistaa ja 

hyödyntää taitojaan ja 

vahvuuksiaan, kehittää kykyään 

tunnistaa oppimiskohteitaan sekä 

antaa valmiuksia muuttaa 

tarvittaessa suunnitelmiaan ja 

toimintamallejaan 

S1, S2 S1 Oppiminen ja opiskelu 

- kouluyhteisässä toimimisen 

syventäminen 

(ryhmäytymisharjoitukset) 

- opiskelutaitojen ja oppimaan 

oppimisen taitojen syventäminen 

(opiskelutekniikat) 

- tavoitteiden asettamisen 

syventäminen 

- vastuun ottamisen syventäminen 

(oma oppiminen, opintoihin 

liittyvät valinnat, opintojen 

eteneminen) 

  

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen syventäminen 

(persoonallisuustestit) 

- itsearviointitaitojen syventäminen 

(oppimissuunnitelma) 

- tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksentekotaitojen 

syventäminen 

- urasuunnittelu- ja 

urahallintataitojen, motivaation ja 

elämänhallintataitojen 

syventäminen 

(ammatinvalintasuunnitelma) 

Oppilas oppii arvioimaan 

itseään kehittyvänä oppijana ja 

kehittymään elinikäisen 

oppimisen taitajaksi: 

- motivaatio 

- asenne: oppia voi milloin ja 

missä tahansa 

- jatkuvan oppimisen merkitys 

koulussa, työssä ja elämässä 

- omien vahvuuksien 

tunnistaminen ja hyödyntäminen 

omassa toiminnassa (mm. 

vahvuustestit) 

L1 



- analysointivalmiuksien 

syventäminen (arvot, asenteet, 

oppilaan taidot, sosiaaliset 

verkostot) 



 
Itsetuntemus 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan 

omiin valintoihinsa vaikuttavia 

tekijöitä sekä suhteuttamaan 

omaa toimintaansa kykyjensä, 

edellytystensä ja kiinnostuksensa 

mukaisesti 

S2 S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen syventäminen 

(persoonallisuustestit) 

- itsearviointitaitojen syventäminen 

(oppimissuunnitelma) 

- tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksentekotaitojen 

syventäminen 

- urasuunnittelu- ja 

urahallintataitojen, motivaation ja 

elämänhallintataitojen 

syventäminen 

(ammatinvalintasuunnitelma) 

- analysointivalmiuksien 

syventäminen (arvot, asenteet, 

oppilaan taidot, sosiaaliset 

verkostot) 

Oppilas oppii tarkastelemaan 

itseään sekä läheisten 

ihmisten ja elämänpiirin 

merkitystä koulussa, työssä ja 

elämässä: 

- arvojen kehittyminen, merkitys 

ja muutos 

- itselle tärkeät arvot ja asiat 

- lähipiirin vaikutus ja arvot 

- yhteiskunnan arvot 

- ihmisten erilaiset toimintatavat 

ja luonteenpiirteet 

- oman toiminnan ja luonteen 

arviointi 

L3 



 
Tavoitteiden asettaminen 

T5 ohjata oppilaita asettamaan 

sekä pitkän että lyhyen aikavälin 

tavoitteita, tekemään niitä 

koskevia suunnitelmia sekä 

arvioimaan niiden toteutumista 

S2, S5 S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen syventäminen 

(persoonallisuustestit) 

- itsearviointitaitojen syventäminen 

(oppimissuunnitelma) 

- tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksentekotaitojen 

syventäminen 

- urasuunnittelu- ja 

urahallintataitojen, motivaation ja 

elämänhallintataitojen 

syventäminen 

(ammatinvalintasuunnitelma) 

- analysointivalmiuksien 

syventäminen (arvot, asenteet, 

oppilaan taidot, sosiaaliset 

verkostot) 

  

S5 Jatko-opinnot ja niihin 

hakeutuminen 

- koko perusopetuksen ajan 

kestävän jatko-opintojen ja 

tulevaisuuden suunnittelun 

taitojen kehittymisen 

syventäminen 

- Suomen koulutusjärjestelmän 

tarjoamien erilaisten jatko-

opintomahdollisuuksien 

selvittämisen syventäminen 

Oppilas oppii tarkastelemaan 

omaa ajankäyttöään, 

kiinnostuksiaan, 

voimavarojaan, unelmiaan ja 

elämäntilannettaan: 

- ajankäyttö ja harrastukset 

- voimavarojen olemus 

- unelmien merkitys ja hyöty 

- seitsemäs-, kahdeksas- ja 

yhdeksäsluokkalaisen ikäkausi ja 

sen haasteet 

L1, L3 



- jatko-opintoihin liittyvän 

tiedonhankinnan syventäminen 

- jatko-opintoihin hakeutumisen 

syventäminen (jatko-

opintosuunnitelma) 

- tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden hyödyntämisen 

syventäminen 



 
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 

S2, S3, 

S5 

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen syventäminen 

(persoonallisuustestit) 

- itsearviointitaitojen syventäminen 

(oppimissuunnitelma) 

- tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksentekotaitojen 

syventäminen 

- urasuunnittelu- ja 

urahallintataitojen, motivaation ja 

elämänhallintataitojen 

syventäminen 

(ammatinvalintasuunnitelma) 

- analysointivalmiuksien 

syventäminen (arvot, asenteet, 

oppilaan taidot, sosiaaliset 

verkostot) 

S3 Opiskelussa ja työelämässä 

tarvittavat taidot 

- erilaisissa ympäristöissä 

toimimisen syventäminen 

- monipuolisten opiskelussa ja 

työelämässä tarvittavien taitojen 

syventäminen 

- monikanavaisten vuorovaikutus- 

ja viestintätaitojen syventäminen 

(eri tietolähteiden kautta saadun 

tiedon luotettavuuden arviointi 

urasuunnittelun kannalta) 

Oppilas oppii tarkastelemaan 

muuttuvaa työelämää, 

tulevaisuuden työelämätaitoja 

sekä arvioimaan työn 

merkitystä, kiinnostavuutta ja 

omien lahjakkuuksien 

hyödyntämistä uravalinnassa: 

- palkkatyö ja muut 

toimeentulomahdollisuudet 

- yrittäminen ja yrittäjä itsensä ja 

muiden työllistäjänä 

- omien yrittäjätaitojen ja -

valmiuksien arviointi 

- työelämän muutokset 

- tulevaisuudessa tarvittavat 

erityyppiset työt ja työelämätaidot 

- lahjakkuuden lajit ja omien 

lahjakkuuksien arviointi omaan 

kokemusmaailmaan perustuen 

- lahjakkuuksien arviointi osana 

omaa uravalintaa 

 

L6, L7 



  

S5 Jatko-opinnot ja niihin 

hakeutuminen 

- koko perusopetuksen ajan 

kestävän jatko-opintojen ja 

tulevaisuuden suunnittelun 

taitojen kehittymisen 

syventäminen 

- Suomen koulutusjärjestelmän 

tarjoamien erilaisten jatko-

opintomahdollisuuksien 

selvittämisen syventäminen 

- jatko-opintoihin liittyvän 

tiedonhankinnan syventäminen 

- jatko-opintoihin hakeutumisen 

syventäminen (jatko-

opintosuunnitelma) 

- tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden hyödyntämisen 

syventäminen 



 
Työelämään suuntautuva 

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 

S2, S3, 

S4, S5 

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen syventäminen 

(persoonallisuustestit) 

- itsearviointitaitojen syventäminen 

(oppimissuunnitelma) 

- tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksentekotaitojen 

syventäminen 

- urasuunnittelu- ja 

urahallintataitojen, motivaation ja 

elämänhallintataitojen 

syventäminen 

(ammatinvalintasuunnitelma) 

- analysointivalmiuksien 

syventäminen (arvot, asenteet, 

oppilaan taidot, sosiaaliset 

verkostot) 

  

S3 Opiskelussa ja työelämässä 

tarvittavat taidot 

 -erilaisissa ympäristöissä 

toimimisen syventäminen 

- monipuolisten opiskelussa ja 

työelämässä tarvittavien taitojen 

syventäminen 

- monikanavaisten vuorovaikutus- 

ja viestintätaitojen syventäminen 

(eri tietolähteiden kautta saadun 

Oppilas oppii arvioimaan 

itseään tulevaisuuden 

työntekijänä sekä etsimään 

TET ja kesätyöpaikat: 

- erilaiset työt 

- oman soveltuvuuden ja 

kiinnostuksen arvointi (AVO -

ammatinvalintaohjelma) 

- työelämään tutustuminen ja 

työelämätaidot (TET) 

- työelämän pelisäännöt 

- tasa-arvo työelämässä 

- kesätyöt 

-ansioluettelo (CV) ja 

työhakemus 

- haastatteluun valmistautuminen 

(opiskelu-/työpaikka) 

- opiskelijan budjetti 

- Kelan tuet opiskelijoille 

- erilaiset työnhaun kanavat 

- TE-palvelut 

L4, L5, 

L6 



tiedon luotettavuuden arviointi 

urasuunnittelun kannalta) 

  

S4 Työelämään tutustuminen 

- eri elinkeinoihin, työelämään ja 

ammattialoihin tutustumisen 

syventäminen 

- työn hakemisen harjoittelu 

- työelämätietouden hankkimisen 

syventäminen (itseä kiinnostavat 

alat, ammatit ja yrittäjyys) 

- työelämään tutustumisjaksot 

(TET eli 

työhöntututustumissuunnitelma) 

- TET -jaksojen kokemuksen, 

tiedon ja palautteen 

hyödyntämisen syventäminen 

tulevaisuuden suunnitelmien 

teossa 

- työelämän tasa-arvokysymysten 

syventäminen 

  

S5 Jatko-opinnot ja niihin 

hakeutuminen 

- koko perusopetuksen ajan 

kestävän jatko-opintojen ja 

tulevaisuuden suunnittelun 

taitojen kehittymisen 

syventäminen 

- erilaiset työnhaun kanavat 



- Suomen koulutusjärjestelmän 

tarjoamien erilaisten jatko-

opintomahdollisuuksien 

selvittämisen syventäminen 

- jatko-opintoihin liittyvän 

tiedonhankinnan syventäminen 

- jatko-opintoihin hakeutumisen 

syventäminen (jatko-

opintosuunnitelma) 

- tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden hyödyntämisen 

syventäminen 



 
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 

S4, S5 S4 Työelämään tutustuminen 

- eri elinkeinoihin, työelämään ja 

ammattialoihin tutustumisen 

syventäminen 

- työn hakemisen harjoittelu 

- työelämätietouden hankkimisen 

syventäminen (itseä kiinnostavat 

alat, ammatit ja yrittäjyys) 

- työelämään tutustumisjaksot 

(TET eli 

työhöntututustumissuunnitelma) 

- TET -jaksojen kokemuksen, 

tiedon ja palautteen 

hyödyntämisen syventäminen 

tulevaisuuden suunnitelmien 

teossa 

- työelämän tasa-arvokysymysten 

syventäminen 

  

S5 Jatko-opinnot ja niihin 

hakeutuminen 

- koko perusopetuksen ajan 

kestävän jatko-opintojen ja 

tulevaisuuden suunnittelun 

taitojen kehittymisen 

syventäminen 

- Suomen koulutusjärjestelmän 

tarjoamien erilaisten jatko-

opintomahdollisuuksien 

selvittämisen syventäminen 

Oppilas oppii tiedostamaan 

tulevaisuuden toiveensa, 

varautumaan valintoihinsa, 

tiedostamaan esteensä ja 

suunnittelemaan omaa 

opintopolkuaan: 

- elämään sekä opinto- ja 

ammattiuraan kohdistuvat 

unelmat 

- uranvalintaan vaikuttavat tekijät 

- valintojen moninaisuus 

- koulutusjärjestelmän joustavuus 

- oman päättämistyylin pohdinta 

- oman suunnittelu- ja 

päätöksentekovalmiuden arviointi 

- opinto- ja ammattiuran 

suunnittelussa mahdollisesti 

eteen tulevat esteet 

- omien esteiden laadun ja 

määrän arviointi 

- terveydellisten rajoitteiden 

vaikutus uravalintoihin 

- opiskeluväylät 

L4, L5 



- jatko-opintoihin liittyvän 

tiedonhankinnan syventäminen 

- jatko-opintoihin hakeutumisen 

syventäminen (jatko-

opintosuunnitelma) 

- tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden hyödyntämisen 

syventäminen 

- etenemisvaihtoehdot 

- oman opintopolun suunnittelu 

 



 
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 

S2, S3, 

S5 

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen 

urasuunnittelu 

- itsetuntemuksen syventäminen 

(persoonallisuustestit) 

- itsearviointitaitojen syventäminen 

(oppimissuunnitelma) 

- tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksentekotaitojen 

syventäminen 

- urasuunnittelu- ja 

urahallintataitojen, motivaation ja 

elämänhallintataitojen 

syventäminen 

(ammatinvalintasuunnitelma) 

- analysointivalmiuksien 

syventäminen (arvot, asenteet, 

oppilaan taidot, sosiaaliset 

verkostot) 

  

S3 Opiskelussa ja työelämässä 

tarvittavat taidot 

- erilaisissa ympäristöissä 

toimimisen syventäminen 

- monipuolisten opiskelussa ja 

työelämässä tarvittavien taitojen 

syventäminen 

- monikanavaisten vuorovaikutus- 

ja viestintätaitojen syventäminen 

(eri tietolähteiden kautta saadun 

Oppilas tutustuu toisen asteen 

opintoihin ja muihin 

oppivelvollisuuden piiriin 

kuuluviin koulutuksiin ja oppii 

arvioimaan omia vahvuuksiaan 

ja mahdollisuuksiaan: 

- ammatilliset perustutkinnot, 

tiedonhankinta ja oman 

kiinnostuksen arviointi 

- ammatillisten perustutkintojen 

jälkeiset jatko-

opintomahdollisuudet 

- lukio-opinnot, tiedonhankinta ja 

oman kiinnostuksen arviointi 

- lukion opintojaksojen ja 

opintopisteiden valitseminen 

- lukion jälkeiset jatko-

opintomahdollisuudet 

- erilaiset yhdistelmäopinnot ja 

oman kiinnostuksen arviointi 

- muut oppivelvollisuuden piiriin 

kuuluvat koulutukset, 

tiedonhankinta ja oman 

kiinnostuksen arviointi 

L4, L5, 

L6 



tiedon luotettavuuden arviointi 

urasuunnittelun kannalta) 

  

S5 Jatko-opinnot ja niihin 

hakeutuminen 

- koko perusopetuksen ajan 

kestävän jatko-opintojen ja 

tulevaisuuden suunnittelun 

taitojen kehittymisen 

syventäminen 

- Suomen koulutusjärjestelmän 

tarjoamien erilaisten jatko-

opintomahdollisuuksien 

selvittämisen syventäminen 

- jatko-opintoihin liittyvän 

tiedonhankinnan syventäminen 

- jatko-opintoihin hakeutumisen 

syventäminen (jatko-

opintosuunnitelma) 

-  tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden hyödyntämisen 

syventäminen 

- toisen asteen oppilaitoksiin ja 

oppivelvollisuuskoulutuksen 

piiriin kuuluviin oppilaitoksiin 

tutustuminen 

- oma hakusuunnitelma 

 

 

 

 



 
Monikulttuurisuus ja 

kansainvälisyys 

T10 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 

S4, S5 S4 Työelämään tutustuminen 

- eri elinkeinoihin, työelämään ja 

ammattialoihin tutustumisen 

syventäminen 

- työn hakemisen harjoittelu 

- työelämätietouden hankkimisen 

syventäminen (itseä kiinnostavat 

alat, ammatit ja yrittäjyys) 

- työelämään tutustumisjaksot 

(TET eli 

työhöntututustumissuunnitelma) 

- TET -jaksojen kokemuksen, 

tiedon ja palautteen 

hyödyntämisen syventäminen 

tulevaisuuden suunnitelmien 

teossa 

- työelämän tasa-arvokysymysten 

syventäminen 

  

S5 Jatko-opinnot ja niihin 

hakeutuminen 

- koko perusopetuksen ajan 

kestävän jatko-opintojen ja 

tulevaisuuden suunnittelun 

taitojen kehittymisen 

syventäminen 

- Suomen koulutusjärjestelmän 

tarjoamien erilaisten jatko-

opintomahdollisuuksien 

selvittämisen syventäminen 

Oppilas tutustuu 

kansainvälisiin opiskelu-, 

harjoittelu- ja 

työmahdollisuuksiin ja oppii 

arvioimaan omia vahvuuksiaan 

ja mahdollisuuksiaan: 

- nuorten kansainväliset 

opiskelumahdollisuudet sekä 

niiden hyöty ja sopivuus itselle 

- nuorten kansainväliset 

harjoittelu- ja työmahdollisuudet 

sekä niiden hyöty ja sopivuus 

itselle 

- ulkomaisiin opintoihin 

hakeutuminen ja itsenäisesti 

hoidettavat asiat 

L2 



- jatko-opintoihin liittyvän 

tiedonhankinnan syventäminen 

- jatko-opintoihin hakeutumisen 

syventäminen (jatko-

opintosuunnitelma) 

- tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden hyödyntämisen 

syventäminen 



 


