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Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset 
tavoitteet: case Oulun lukiot
1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön 

tarpeita: opojen vuosityöaika, työn mitoitus
2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat: pakolliset opokurssit, 

henkilökohtainen ohjaus, ohjattu suunnitelmien tekeminen
3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen: 

aineenopettajilla huolta osaamisestaan
4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään: LOPS ja ohjaussuunnitelma
5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena: opinto-ohjaajien 

vastuulla, selkeä työnjako



Perinteisiä 
käsityksiä 
lukiolaisista

“Lukioissa on 
parempia 

opiskelijoita kuin 
ammattikouluissa.“

”Lukiolaisilla ei ole 
oppimisvaikeuksia.”

“Lukiolaiset eivät 
keskeytä 

opintojaan.“

“Lukiolaiset ovat 
motivoituneita, 
tavoitteellisia, 
korkeakouluun 

suuntautuneita...”



Aineistot tutkimuksessa ”Miksi lukio keskeytyy?”

Ammattilaisten ryhmäkeskustelut
• Opinto-ohjaajat 9/15, kahdessa 

ryhmässä
• Rehtorit 4/10
• Lukiokuraattorit 4/4
• Lukiopsykologit 4/4
• Etsivät nuorisotyöntekijät 7/7
• Aikuislukion ohjausväki 4/4

Nuorten haastattelut
• Lukiosta tuetusti valmistuneita 9
• Lukion keskeyttäneitä 9

Opinto-ohjaajien seuranta-
aineisto 
• Yhden lukuvuoden aikana lukion 

keskeyttäneet 134



(LOPS 2015, 12)



(LOPS 2015, 18-19)



Mitä ohjaus on?

”Aikaa, huomiota, kunnioitusta” (Onnismaa, 
2007)

Ohjauksen kolme tehtävää suomalaisessa 
koulussa
• Oppimisen ja opiskelun ohjaus

• Uravalinnan ohjaus

• Kasvun ja kehityksen tukeminen

Mitä ohjaus on opettajan arkityössä?



Koulun 
ulkopuoliset 

palvelut
Lukioiden 
yhteiset 

työntekijät
Opinto-

ohjaaja(t)
Rehtori

Opettajat 
Ryhmän-
ohjaaja

Opis-
kelija

Lukiolaisten O
hjauksen 

ja opiskeluhuollon 
palvelut O

ulussa

Lukiokuraattorit, 
Lukiopsykologit, 
Terveydenhoitajat, 
Psykiatrinen sairaanhoitaja

Etsivä nuorisotyö, 
Sosiaalityö, 
Lastensuojelu, 
TE-palvelut, 
Erikoissairaanhoito,
Kolmas sektori

Watts, A. G. & van Esbroeck, R. (1998) 
Holistinen opiskelijakeskeinen ohjauksen malli

Erityisopettaja



Huoliin 
puuttuminen 
lukion 
säädöksissä

• Palvelut vapaaehtoisia 
(lukuunottamatta opinto-ohjauksen 
pakollisia kursseja)

• Palvelut oltava selkeästi kuvattu (mm. 
työnjako)

• Määräajat (kuraattori ja psykologi)

Opiskelijalla on 
oikeus saada 
ohjausta ja 

opiskeluhuollon 
palveluita

• Opintojen etenemisen seuranta
• Puuttuminen (ohjauksen 

tarjoaminen), kun ongelmia havaitaan
• Ilmoitus kuraattorille tai psykologille, 

mikäli opiskelija ei ota tukea vastaan
• Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön, 

mikäli lukio keskeytyy

Koulun 
työntekijöiden 

vastuulla



Opettajan osallisuus opiskeluhuollossa

• nuoren hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamista
• nuoren pulmatilanteiden (oppiminen, kasvu ja kehitys) selvittelyä
• yhteistyötä huoltajien kanssa
• tarvittavan asiantuntija-avun järjestämistä nuorelle
• pedagogisen tuen suunnitelmien laatimista ja toteuttamista
• kutsusta verkostotapaamisiin osallistumista
• lastensuojeluilmoituksen tekemistä



Monialainen 
yhteistyö 
käytännössä

Monialainen = pedagogisia ja 
opiskeluhuollon asiantuntijoita

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

• Kouluyhteisön hyvinvointi, terveys ja turvallisuus
• Oppilas-/opiskeluhuoltoryhmä
• Opiskeluhuoltosuunnitelma (päivitetään vuosittain)

Yksilöllinen opiskeluhuolto

• Opiskeluhuollon työntekijän yksilötuki
• Yksilöllinen oppilas-/opiskeluhuoltoryhmä
• Oppilas-/opiskeluhuoltokertomus (Wilmassa)



Lukiokoulutuksen 
muutoksia

• Ohjausta ja tukea vahvistetaan
• Jälkiohjausta vuosi valmistumisen 

jälkeen
• Oikeus erityisopetukseen
• Muutokset ylioppilastutkinnossa K22 

alkaen: laajuus ja joustavuus
• LOPS21: moduulit > opintojaksot > 

opintopisteet
• Laajennettu oppivelvollisuus (?)


