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Ohjelma

• Normit ja tutkimustieto (Petri Niemi)

• Vantaan kaupungin  käytännön esittely (Mari Nielsen, Pia 

Kummola, Maria Laukka, Kirsi Viitaila)

• Keskustelua (Riia Palmqvist)
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Tarpeen arviointi 

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen 

tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja 

oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden 

näkökulmasta (OPH-557-2021)
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Oppilaiden urapohdintapisteiden jakaantuminen 

opintosuoritusten keskiarvoluokkiin

Niemi, P. (2016). Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä. Turun 
yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Väitöskirja.
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Erilaisia urapohtijoita 

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

Klusteri  1. Heikot urapohtijat (n = 194) Klusteri  2. Keskikertaiset urapohtijat (n =286)

Klusteri  3. Hyvät urapohtijat (n = 200)

21/09/2021 5

Niemi, P. (2016). Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä. 
Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Väitöskirja.

opinto-ohjaaja KT Petri Niemi



Koulukohtaisia eroja urapohdintataidoissa
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Oppilaanohjauksen vaikuttavuus

Oppilaan oikeus saada tehostettua henkilökohtaista 

oppilaanohjausta on määritelty perusopetuslaissa 

ja koulutuksen järjestäjän vastuu oppivelvollisuuslaissa, 

toimeenpano edellyttää näiden kahden tahon tiivistä 

vuoropuhelua ja kuntatason päätöksiä.
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Moniammatillinen yhteistyö

• Ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, 

toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa 

verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, tehostettu 

henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin 

opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

• Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen 

osallistuvilla on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan 

opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen 

asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot

(Perusopetuslaki 40 § 2. mom.)
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Yhteistyö kotien kanssa 

Opetussuunnitelman perusteet velvoittaa kodin ja koulun 

väliseen yhteistyöhön.  
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Tehostetun henkilökohtaisen 

oppilaanohjauksen tarpeen arviointi

Ulkoiset ja sisäiset tekijät

10



Tehostetun henkilökohtaisen 

oppilaanohjauksen tarpeen arviointi, ryhmät

• Oppilaat, joilla on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma 

• Oppilaat, joilla on oppimissuunnitelma

• Vieraskieliset oppilaat
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Tehostetun henkilökohtaisen 

oppilaanohjauksen tarpeen, ulkoinen tekijä

• Sairaus tai vamma 

• Koulumenestys

• Elämäntilanteessa tapahtunut muutos

• Sosiaalisten syyt

• kiusaaminen

• yksinäisyys

• koti

• ulkoinen konflikti
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Tehostetun henkilökohtaisen 

oppilaanohjauksen tarpeen arviointi, oppiminen 

ja vuorovaikutus

• Oppimisen ongelmat

• Tavoitteen asettelun ongelmat

• Tiedon hyödyntämisen ongelmat 

• Ajattelun kehittymättömyys 

• epävarmuus

• epäjohdonmukaisuus  

• valinnan teon vaikeus

• Sosiaalinen toimintakyky 

• Kyky selviytyä vastoinkäymisistä

• Oppilaan tai huoltajien kokemus ohjauksen 

tarpeesta
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Tehostetun henkilökohtaisen 

oppilaanohjauksen tarpeen arviointi, 

koulunkäynti

• Poissaolot

• Koulumenestyksessä tapahtunut muutos

• Koulunkäyntiin suhtautuminen

• rikkeet

• motivaatiopula

• uupumus
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Oppilaat, joilla voi olla tehostetun 

oppilaanohjauksen tarve

• erityisen ja tehostetun tuen oppilaat

• vieraskieliset oppilaat

• oppilas on joutunut kiusaamisen kohteeksi

• nuorella ei ole kavereita

• nuoren kotitilanne on epävakaa

• huoltaja ei hoida valvontavastuuta tai hän puuttuu nuoren 

koulunkäyntiin liian paljon

• nuorella on sairaus tai vamma

• nuorella on paljon epämääräisiä poissaoloja 

• nuori vaikuttaa uupuneelta

• nuori ei ole motivoitunut opintoihinsa

• nuorella on joku oppimisen ongelma, vaikka hän ei saa 

tehostettua tai erityistä tukea

• nuoren sosiaalisessa toimintakyvyssä on puutteita

• nuori on joutunut lukuisten kurinpitoimien kohteeksi

• nuoren mukautumiskyvyssä (kyky selviytyä 

vastoinkäymisistä) on puutteita

• nuori toimii epäjohdonmukaisesti tai hänellä on vaikeuksia 

syy-seuraussuhteen hahmottamisessa

• nuori on epävarma tai perfektionisti

• nuorella on valinnan teon vaikeus
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Kiitos

Opetushallituksen erityisasiantuntija Petri Niemi


