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Ohjauksen järjestämisen vaihtoehtoja 
(Reisenberger, 1994, Vuorinen, 2001)
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Keskitetyt ohjaustoiminnot Hajatutetut toiminnot

Ohjaus läpäisyperiaatteella Tutorperustainen malli

Koko koulu ohjaa?

X = ohjauksen vastuussa oleva henkilö

x
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Siirryttäessä jatko-opintoihin ja  

työelämään
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A: Suunniteltu OPS

- Urasuunnittelutaidot tulisi kuvata jatkumona, osaamistavoitteena

- Jokaisen opettajan tulee pystyä yksilöimään, miten oma opetettava sisältö tukee

työelämätuntemusta ja urasuunnittelua

Oppiaine A
B

C jne…

Lukio: OP1

OP2

B: Toteutettu OPS

Opintotarjonta

Urasuunnittelutaitojen oppiminen
jatkumona toisella asteella oppivelvollisuuden 
laajenemisen yhteydessä/RV/01102020

OPS:n

arviointi ja

kehittäminen

-> lukion itsearviointi

Sijoittumistiedon sekä 

työmarkkinatiedon käyttö

tiedottamisessa & 

markkinoinnissa hakijoille 

sekä ohjauksessa opintojen 

eri vaiheissa 

Yhteistyö

työelämän ja

korkeakoulujen 

kanssa

Ohjauksessa hyödynnetään ennakointitietoja, 
sijoittumistietoja sekä opintotarjontaa
- Opintosuunnitelmaa ja urasuunnittelutaitojen 
kehittymistä tarkastellaan ja täsmennetään opintojen edetessä

C: Toteutunut OPS 

= henkilökohtaisten suunnitelmien

klusteri 

1 + 2 + 3 + 4 + 5



Ohjauksen työnjaosta opiskelijalähtöiseen henkilökohtaiseen 

opintosuunnitelmaan ja elinikäisten urasuunnittelutaitojen 

oppimiseen/RV/010102020
(vrt. van Esbroeck & Watts 1998)

Oppimisen ja  opiskelun ohjaus

Henkilökohtaiset

opinto-ohjelmat, 

”oppimisen polut”,

Opiskelijoiden 

rakentamat

yksilölliset

asiantuntijaprofiilit, 

toimijuus… 

Lukion opetussuunnitelma-uudistuksessa (Luku 4.1)

henkilökohtaisen opintosuunnitelman ytimenä on

urasuunnittelutaitojen vahvistaminen opintojen alusta alkaen 

omana laaja-alaisena osaamisena. Tätä osaamista tarvitaan eri

siirtymävaiheissa opintojen edetessä ja myöhemmin työmarkkinoilla. 

Lukio-opiskelun aikana tämän taidon avulla pyritään sitomaan muut 

opinnot omien tavoitteiden kannalta mielekkääksi kokonaisuudeksi

Opettaja

1. Taso ohjauksessa

2. taso

3. taso

Opiskelija/

ryhmä



Table 1. Finnish Guidance Counselors’ Conceptions of Career Management Skills (CMS).

Kettunen, J., Lee, J. & Vuorinen, R. (2020). Exploring Finnish guidance counsellors’ conceptions of career management skills.
SAGE, Open, 10(4), 1–10. https://doi.org/10.1177/2158244020968778

https://doi.org/10.1177%2F2158244020968778


Tietoiset
opiskeluvalinnat

perusopetuksessa

ja toisella asteella

Siirtyminen
opiskelusta

työmarkkinoille

Erilaiset työn
tekemisen muodot

Työhön tutustuminenValinnaiset opinnot

Toiseen asteen opiskelu

Korkea-aste

Oppisopimus

Työssä oppiminen

Työharjoittelu

Työttömyysjaksot

Lomautukset

Siirtyminen eläkkeelle

Alan vaihtaminen

Paluu työmarkkinoille

Työuralla eteneminen

URASUUNNITTELUTAIDOT JATKUMONA
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Vahvuudet

VerkostotNäköalat

Oma itse

Kehitän ja ylläpidän positiivista minäkuvaa

Pidän itseni kannalta mielekkään tasapainon
elämän, opiskelun ja työn välillä

Muutan joustavasti 
tapaani  toimia eri tilanteissa

Teen positiivisia omaa uraa koskevia ratkaisuja

Tunnen omat taitoni, vahvuuteni ja saavutukseni

Taitoni, vahvuuteni ja saavutukseni
ovat perustana ratkaisuilleni

Olen luottavainen, sinnikäs ja valmis oppimaan uutta, 
jos kaikki ei mene hyvin tai suunnitelmieni  mukaan

Käytän aiempia kokemuksia, formaalia ja Informaalia
oppimista uraani koskevien  ratkaisujen perustana

Olen luontevasti vuorovaikutuksessa
muiden  kanssa luodessani kumppanuuksia

Käytän tietoja ja kumppanuuksia
työnhaussa ja työpaikan 

varmistamisessa

Rakennan ja ylläpidän kumppanuuksia
Ja verkostoja, jotka ovat tärkeitä

omalla urapolullani

Ymmärrän, että on olemassa monia avoimia
mahdollisuuksia opiskella  ja työllistyä

Osaan etsiä, arvioida ja käyttää tietoja 
urasuunnittelun perustana

Käytän luovuutta ja yritteliäisyyttä uraa  koskevissa ratkaisuissani

Tunnistan,  miten elämäni, työni,  lähipiirini  
yhteiskunta ovat vuorovaikutuksessa 

https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/46449/delivering-scotlands-careers-service-2020.pdf

SKILLS DEVELOPMENT SCOTLAND: URASUUNNITTELUTAIDOT
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