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Luonnos koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2011-2016  

 

Yleistä 

Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa asetetaan koulutukselle ja sitä kautta erityisesti ohjaukselle 

mittavat tavoitteet.  Väestön osaamistasoa halutaan kohottaa niin, että Suomi on maailman osaavin 

kansa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on parantaa koulutuksellista tasa-arvoa. Laadittavan 

koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman tavoitteena on vähentää sukupuolten välisiä 

osaamis- ja koulutuseroja sekä koulutuksen periytyvyyttä.  

 

Koulutuksen työelämäyhteyksiä lisätään ja vahvistetaan työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla 

koulutusasteilla.  Jokaiselle koulutusasteelle tulee laatia työelämäohjelma yhteistyössä 

elinkeinoelämän ja muiden vastaavien sidosryhmien kanssa.  

 

Suunnitelmaluonnoksessa on monia sellaisia kohtia, joiden toteuttaminen edellyttää toimivaa 

opinto-ohjausta. Koulutuksellinen tasa-arvo tarkoittaa myös kaikkien oikeutta riittävään, pätevään 

ja oikea-aikaiseen ohjaukseen.  Kuten suunnitelmassakin korostetaan, oppimisvalmiudet kehittyvät 

jo hyvin varhaisessa vaiheessa esi- ja perusopetuksessa, joihin panostamalla ehkäistään myöhempää 

syrjäytymiskehitystä. Lisäksi siellä luodaan perusta ammatinvallinnalle, uransuunnittelulle ja 

työelämäosaamiselle. 

 

Tiivistelmä toimenpiteistä opinto-ohjauksen kuntoon saattamiseksi 

Tällä hetkellä kaikkien oppijoiden oikeus saada pätevää ohjausta ei toteudu.  Eroja 

osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa kavennetaan ja 

koulutuksen periytyvyyttä vähennetään laajentamalla ja vahvistamalla opinto-ohjausta. 

 

Ohjauspalveluiden tasalaatuisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi Suomen opinto-ohjaajat 

ry pitää tärkeänä, että:   

  

Kaikkiin oppilaitoksiin palkataan pätevät, koulutetut opinto-ohjaajat  

Ohjattavien määriä koskevat suositukset tehdään kaikkia koulutuksen järjestäjiä sitoviksi  

Opinto-ohjaajien annetaan keskittyä ohjauksen ydintehtäviin 

Henkilökohtaisen ja ryhmäohjauksen määrä ja laatu määritellään 

Työelämään ja koulutukseen tutustuminen tulee määrätä pakollisena toimintana  perusopetuksen   ja 

lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin 

Opinto-ohjauksen laatukriteerit laaditaan kaikille koulutusasteille. 

Laatukriteerien toteutumista seuraamaan perustetaan ohjauksen arviointityöryhmä 

Ohjaajien koulutusta kehitetään ja pedagoginen jatko-ja täydennyskoulutus saatetaan kuntoon  



Opinto-ohjaajille taataan oikeus tutustua työelämään ja koulutukseen osana työtehtäviään  

Ohjauksen käsite ja muodot määritellään niin, että kaikki koulutuksen osapuolet sekä päättäjien 

edustajat ymmärtävät samalla tavalla 

Suomeen luodaan eri hallinnonalojen yhteinen elinikäisen ohjauksen järjestelmä 

 

Opinto-ohjauksen resursseja tulee sekä kohdentaa tarkemmin että selkeästi lisätä, jos halutaan 

vastata kehittämissuunnitelman hyvin perusteltuihin esityksiin hallitusohjelman tavoitteiden 

toteuttamiseksi.  Ohjattavien määriä koskevat suositukset tulee muuttaa sitoviksi normeiksi. 

 

Opinto-ohjausta on vahvistettava kaikilla koulutusasteilla 

 

Opinto-ohjauksessa ohjattavien määrää koskevat suositukset muutetaan sitoviksi. 

Varmistetaan, että perusopetuksen tuntijaon uudistyössä opinto-ohjauksen luokkatunnit säilyvät ja 

henkilökohtaisen ohjauksen riittävyys toteutuu. 

 

Toisen asteen koulutuspaikan takaaminen kaikille peruskoulun päättäneille ja opintojen sujuvan 

etenemisen turvaaminen edellyttävät kuntien ja muiden koulutuksenjärjestäjien vastuuta opinto-

ohjauksen resursoinnista. Ohjauksen tarvetta lisäävät koulutusjärjestelmään sisältyvä mahdollisuus 

ja vaatimus rakentaa yksilöllisiä opinpolkuja ja liikkua jopa yli tutkintorajojen. 

 

Etäopetuksen lisääminen lisää myös opiskelijan ohjauksen tarvetta. Lukiokoulutuksen 

tuloksellisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, että lukiot ovat erilaisia.  Tuntijakoa 

valmisteltaessa tulee taata ohjauksen kurssimäärät ja henkilökohtaisen ohjauksen riittävästä 

resurssista.   

 

Lukiokoulutuksen työelämäyhteyttä ja -tietoutta on toteutettava yhteistyössä opinto-ohjauksen ja 

muiden aineopettajien kanssa. Työelämään ja jatko-opintoihin tutustumista varten on perustettava 

yksi pakollinen kurssi.  Kehitetään koko yo-tutkintoa tiedon käsittelyä ja pätevyyttä mittaavaksi 

kokeeksi. Tähän päästään hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä.   

 

Ammatillisen koulutuksen suorittamisessa ollaan lisäämässä työvaltaisten oppimisympäristöjen 

roolia sekä mahdollistetaan tutkinnon suorittaminen erilaisia opiskelumuotoja yhdistellen. 

Tavoitteena on parempi koulutuksen läpäisy ja nopeampi siirtyminen työelämään. Tavoitteeseen 

pääseminen edellyttää opinto-ohjauksen kehittämistä osana oppilaitoksen toimintaa ja 

opetussuunnitelmatyötä sekä riittävän henkilökohtaisen ohjauksen takaamista opiskelijoille 

erilaisten valintatilanteiden entisestään monipuolistuessa.  

 

Tavoite sujuvammasta ja nopeammasta siirtymisestä koulutukseen ja työelämään koskee sekä II 

asteen että korkea-asteen koulutusta. Ns. pakkohaku koulutukseen siirtymisen vauhdittajana on 

otettava tarkasteluun ja kehitettävä tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja tavoitteeseen pääsemiseksi. 

 

Korkeakouluissa opiskelijoille on taattava mahdollisuus riittävään henkilökohtaiseen ohjaukseen 

koko opiskelunsa ajan. Opinto-ohjaus tulee vakiinnuttaa osaksi korkeakoulujen toimintaa. 

 



Yhteiskuntatakuu  

Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka toisella asteella, oppisopimuksessa tai 

muulla tavoin.  Työllistyminen itseä kiinnostavasti auttaa elämänhallintaa ja päinvastoin.  Tässä 

perustana on toimiva oppilaanohjaus ja oikeanlaisen jatkokoulutuspaikan löytäminen. 

 

Toimivan elinikäisen ohjauksen hyödyt voidaan tiivistää seuraavasti: 

Kaikki hakevat itselleen parhaiten sopivaan koulutukseen ja myös suorittavat koulutuksen, 

siirtyminen jatko-opintoihin nopeutuu, opintojen keskeyttämiset vähenevät, opintojen suorittaminen 

nopeutuu, opiskeluoikeuden vaihtamiset vähenevät, siirtyminen työelämään nopeutuu, siirtyminen 

työelämästä koulutukseen ja takaisin on joustavaa.  

 

Koulutuspaikkoja tulee tarjota riittävästi koko ikäluokalle sekä aiemmin ilman paikkaa jääneille ja 

varmistaa säädösten mukainen pätevä opinto-ohjaus kaikille.  Näin ei aiheuteta turhia tarpeita 

ylimääräiseen ohjaavaan ja valmentavaan koulutukseen.   Monikulttuuristen ja erityistä tukea 

tarvitsevien asiakkaiden tarpeet tulee huomioida koulutus- ja ohjauspalveluiden toteutuksessa ja 

resurssien mitoituksessa.  Ohjausta tukevat sähköiset palvelut tulee rakentaa käyttäjäystävällisiksi ja 

ohjauksellisuutta tukeviksi. 
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