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ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN

 Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006

 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006

 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke 

2008-2010

 Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke 

2011-2013

 Yrity-hanke 2014 ( rahoituskausi ollut pidempi)



TAUSTALLA

 Työelämäyhteistyö lukioissa vähäistä 

verrattuna peruskouluun

 Lukiolaisten liiton tutkimukset osoittavat, 

että lukiolaiset kaipaavat enemmän 

yhteistyötä korkeakoulujen, työelämän, 

yrittäjyyden ja muun yhteiskunnan kanssa

 Välivuodet mm. Kunkoululoppuu –tutkimus

 Korkeakoulujen kiintiöt

 opintotuki



OMALLA POLULLA -HANKE 2011-2013

1. Opiskelijan henkilökohtainen ohjaaminen –
nuoren kasvavaan uraohjaustarpeeseen 
vastaaminen

2. Opiskelijoiden henkilökohtaisten fakta- ja 
kokemustiedon lisääminen jatko-
opintomahdollisuuksista sekä työelämästä ja 
yrittäjyydestä

3. Työelämä ja yrittäjyystietous osana koulun 
arkipäivää



•OPOPASSI WILMAAN

• PEDANET OHJAUKSEN 

TUKENA

•OPOTUNTIEN JA 

OHJAUKSEN SISÄLTÖJEN 

TARKASTELU

RYHMÄNOHJAAJAT

•RYHMÄNOHJAUSKANSION 

PÄIVITTÄMINEN

•RYHMÄNOHJAAJIEN 

KOULUTTAMINEN

•TEHTÄVÄN TARKASTELU JA 

UUSIEN SISÄLÖJEN 

TUOTTAMINEN

•RYHMÄNOHJAAJIEN TYÖTÄ 

TUKEVAA MATERIAAIA PEDA-

NETTIIN

OPOT

•ENNAKOINTI 

KOULUTUS

•RYHMÄOHJAUS-

KOULUTUS /YO JA 

RAMK

•MATERIAALIEN 

PÄIVITTÄMINEN 

PEDANETTTIIN

•OHJAUSPOLUN 

PÄIVITTÄMINEN

JATKO-OPINNOT

•VIERAILUPÄIVÄT TULOSSA 

KAIKKIIN LUKIOIHIN

•JATKO-OPINTOTUTOREIDEN 

KÄYTTÖ JATKO-OPINTOIHIN 

OHJAAMISESSA

•ALAKOHTAISTEN 

VIERAILUJEN  

SYSTEMAATTINEN

JÄRJESTÄMINEN

•OP2-PILOTOINTI YHDESSÄ 

TAT/KAUPPAKAMARI/MTI

•YRITTÄJYYSKURSSIT

•OHJAUSTAITOJEN 

KEHITTÄMINEN

AINEENOPETTAJAT

•OPETET YHDESSÄ TAT:N, 

PAIKALLISTEN YRITTÄJIEN  JA 

KAUPPAKAMARIN KANSSA 

•TIETOKORTIT TULEVAT PEDANETTIIN

•VIERAILIJAT ERI ALOILTA JA 

YHTEISTYÖVERKOSTO

•ALAKOHTAISET VIERAAT TET-TORI

TYÖELÄMÄ

TYÖELÄMÄTIETOUDEN LISÄÄMINEN

•YHTEISTYÖSUUNNITELMAN 

PÄIVITTÄMINEN TE-TOIMISTON KANSSA (

•ASIANTUNTIJAVIERAILUJA, 

•ALAKOHTAISET ESITTELYJÄ

• AMMATTIEN AAMUPÄIVÄ JOKA   

LUKIOON JNE..

HYVINVOINNIN  KEHITTÄMINEN

•OPISKELIJAN HYVINVOINNISTA 

HUOLEHTIMINEN

•OPISKELIJATUTOREIDEN KOULUTUS/LISÄÄ

•OPISKELUHYVINVOINNIN TOIMINTAMALLIN 

KEHITTÄMINEN JA PEDAGIOGINEN 

SUUNNITELMA

•OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN

1) TEKNINEN TASO 2) KOULUN TASO 3) 

YHTEISTYÖVERKOSTON TASO



HANKKEEN KESKEISIÄ TULOKSIA JA 

ENTISTEN TOIMINTATAPOJEN 

”PARASTAMISTA”

 Jatko-opintosuunnitelma

 Opo-passi Wilmaan

 Vierailupäivät korkeakouluihin

 Abi-päivät

 Joustotuntivieraat

 Ammattien aamupäivät

 Työelämäpäivä

 Lukiotuutorit



TULOKSIA…..

 Opiskelijoiden itsetuntemuksen lisääminen

 Toiminnalliset menetelmät ohjaukseen

 TVT osana ohjausta

 Verkostoituminen muiden hankkeiden 

kanssa

 Yhteistyöverkoston laajentuminen

 Tet

 Teemapäivät  ja asiantuntijavierailut

 Koko ” kylä” ohjaa



LUKION UUSI OPETUSSUUNNITELMA 2015
 …Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta 

tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää 
valmiuksia työelämään ja työhön.

 Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen 
oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-
opintovalmiudet yliopistoihin, 
ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään 
perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa 
hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion 
päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, 
lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus 
ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien 
laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.





LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2015
 Osaksi opetussuunnitelmaa laaditaan 

ohjaussuunnitelma, joka osaltaan toimii koko 

oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. 

Ohjaussuunnitelmasta on käytävä ilmi ohjauksen 

tavoitteet, ohjaukseen osallistuvien tehtävät ja 

työnjako, kuvaus opinto-ohjausta koskevan 

yhteistyön järjestämisestä keskeisten 

yhteistyökumppaneiden kuten muiden 

oppilaitosten, jatko-opintopaikkojen, työelämän, 

paikallisen elinkeinoelämän ja muiden koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa sekä huoltajien 

kanssa tehtävä yhteistyö ohjaukseen liittyen.



LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2015

 Mm. aineenopettajan tehtävänä on ohjata 

opiskelijaa oppiaineensa opiskelutaidoissa, 

auttaa häntä kehittämään oppimaan 

oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan 

sekä tukea opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta 

ja työelämäntuntemusta oman oppiaineensa 

osalta.



LISÄÄ INFORMAATIOTA

 www.opetin.fi

 www.kunkoululoppuu.fi

 www.asinatuntijaverkosto.fi

 Keski-Suomen lukiohanke 

http://www.peda.net/veraja/lukiohanke

 www.toissa.fi

 www.upeaatyota.fi

 www.opintopolku.fi

 www.lukio.fi

 www.koukkuun.fi

 http://filosofianakatemia.pro.viasurvey.org/character-

survey

http://www.opetin.fi/
http://www.kunkoululoppuu.fi/
http://www.asinatuntijaverkosto.fi/
http://www.peda.net/veraja/lukiohanke
http://www.toissa.fi/
http://www.upeaatyota.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.lukio.fi/
http://www.koukkuun.fi/
http://filosofianakatemia.pro.viasurvey.org/character-survey


MITÄ NYT ?

 Sujuva –hanke

 Valtakunnallinen lukioiden kehittämisverkosto

 Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja 

jalkauttaminen lukioissa?

• Lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyden 

lisääminen uusien menetelmien ja 

toimintatapojen kautta?



MITÄ ON TYÖELÄMÄTAIDOT?

 Uranhallintataidot: itsetuntemus, 

työhakutaidot ja työelämätuntemus

 Työtehtävään liittyvä ammattitaito ja 

osaaminen

 Työelämässä tarvittavat yhteistyötaidot

 Työelämässä tarvittavat muut valmiudet ja 

taidot: esimerkiksi työaikojen ja muiden 

yhteisten sääntöjen noudattaminen

( TAT )


