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“ Ohjauksessa inkluusio tarkoittaa, että kukin ohjattava 

kohdataan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti riippumatta 

hänen sukupuolestaan, iästään, kielestään, kulttuuristaan, 

uskonnostaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä 

syystä.

Lähde: Inklusiivisessa ohjauksessa ohjattava 

kohdataan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti 

(osaamismatkalla.fi)
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“
Inklusiivisessa ohjauksessa on kyse prosessista, jossa etsitään 
ratkaisuja opiskelijakeskeisesti holistisesta näkökulmasta koko 
elämänkenttä huomioiden. 

Ohjauksen tavoitteena on ohjattavan toimijuuden sekä osalli-
suuden vahvistaminen siten, että ne laajentavat ohjattavan 
mahdollisuuksia elämänkentän eri osa-alueilla.

Ohjaajalta edellytetään kykyä tunnistaa ohjattavan arvoihin ja 
identiteettiin liittyvä pohdintoja sekä niiden merkityksiä hänen 
tulevaisuuttaan koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa. 

Ohjattaville esitellään monipuolisesti erilaisia opiskelumahdolli-
suuksia sekä työpaikkoja, myös epätyypillisiltä aloilta. 

Lähde: Inklusiivisessa ohjauksessa ohjattava kohdataan 

yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti (osaamismatkalla.fi)
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● Työelämä ja yhteiskunta

● Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

● Monialaisuus

● Ohjauksen ulottuvuudet

● Arvot, asenteet ja ammattietiikka
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