
5.21 OPINTO-OHJAUS 

  

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissaan lukioaikana ja huolehtia 

siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee 

siirtyessään jatko- pintoihin ja työelämään. 

  

Opinto-ohjaus on koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo, jonka aikana opinto-

ohjauksen kurssit tarjoavat mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, joiden varassa 

on mahdollista suunnitella sekä lukio-opintoja että jatko-opintoja ja pohtia ammatillista 

suuntautumista. 

  

Valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojen kehittämisessä oppilas 

saa henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta.  Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelija 

voi keskustella opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, 

tulevaisuuteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä asioista.  Näistä asioista voidaan 

myös keskustella pienryhmissä, jos asiat ovat muiden opiskelijoiden kanssa jaettavissa ja 

ryhmän esille ottamia. 

  

Opinto-ohjaus tukee ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita myös opintoihin 

liittyvissä käytännön kysymyksissä. 

  

TAVOITTEET 

  

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen 

henkilökohtaisten opetussuunnitelmiensa suhteen. 

  

Opiskelijaa ohjataan hankkimaan tietoa ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian 

tarjoamia mahdollisuuksia.  Opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutus- ja 

ammatinvalintaan liittyvät hakuoppaat ja osaa käyttää tietoverkoissa olevaa 

informaatiota itsenäisesti jatko-opintoihin hakeutumisen tukena. 

  

Opiskelija saa ohjausta jatko-opintojensa suhteen siten, että hän tuntee toisen asteen 

ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskeisen 

koulutustarjonnan.  Opiskelijalla on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi 

lukio-opintojen jälkeen ja tavoitteet ovat realistiset.  Opiskelijalla on mahdollisuus 

käydä tutustumassa johonkin ammattikorkeakouluun ja/tai yliopistoon. 

  

ARVIOINTI 

  

Suoritusmerkintä, joka edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille kolmen vuoden 

ajan. 

  

PAKOLLISET KURSSIT 



  

Kurssi 1: Koulutus, työ ja tulevaisuus (OP1) 
  

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen 

aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset 

tiedot ja taidot. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään ja korkea-asteen 

opiskelupaikkoihin. 

  

Keskeiset sisällöt 

        opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen 

        itsetuntemus 

        omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen 

        työelämätietous 

        ylioppilastutkinto 

        ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen 

        jatko-opintoihin hakeutuminen 

        työelämään siirtyminen 

  

SYVENTÄVÄT KURSSIT 

  

Kurssi 2: Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2) 
  

Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen 

itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta 

sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista 

syventyä.  Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan. 

      

Kurssin tavoitteet ja sisällöt määritellään opiskelijoiden keskeisten tarpeiden pohjalta 

painottaen alueellisen työ- ja elinkeinoelämän kysymyksiä, itsetuntemusta ja 

opiskelutaitoja tai ammatti- ja urasuunnittelua tai käsitellään kaikkia osa-alueita yhdessä. 
 


