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Lukijalle 
 

Tervetuloa opinto-ohjaajan koulutukseen! 

Lukuvuoden 2019 – 2020 opinto-ohjaajan koulutuksen koko opinto-opas on sähköisessä muodossa 
osoitteessa jamk.fi/aokk/opinto-oppaat. 

Opinto-oppaasta löydät opinto-ohjaajan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet, ammatillisen 
opettajakorkeakoulun toimintaa koskevia perustietoja, opintojen pelisäännöt, opintotukeen ja opin-
tososiaalisiin etuihin liittyvät asiat sekä tiedot opiskeluasi tukevista palveluista. 

Opinto-ohjaajan kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista. Koulutus antaa kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille. 

Opinto-ohjaajankoulutuksemme opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Koulutuksemme poh-
jautuu ohjausalan maailmanjärjestön (IAEVG) ja eurooppalaisen ohjausalan säätiön (NICE) määrittä-
miin kompetensseihin. Elinikäisten urasuunnittelutaitojen tukeminen muuttuvassa yhteiskunnassa 
on opintojen keskeisiä teemoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://opinto-oppaat.jamk.fi/aokk
https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/aokk/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986
http://iaevg.net/
http://www.nice-network.eu/
http://iaevg.net/
http://www.nice-network.eu/
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Opinto-ohjaajan koulutusta säätelevät  
lait ja asetukset 

Ammatillinen opettajankoulutus 
Ammattikorkeakoululaki (932/2014) sanoo ammatillisesta opettajankoulutuksesta näin: 

8 § 

Toimiluvassa määrätään oikeudesta järjestää ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen 
opettajille ja opettajiksi aikoville tarpeellista opettajankoulutusta ammattikorkeakoulussa (ammatil-
linen opettajankoulutus). 

25 § 

Ammatilliseen opettajankoulutukseen voidaan ottaa se, jolla on sellainen koulutus ja työkokemus, 
joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen. 

30 § 

Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pi-
temmässä ajassa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta. 
Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuo-
dessa. 

Opinto-ohjaajan kelpoisuus 
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista: 986/1998 määrittelee opinto- ohjaajien 
kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: 

Perusopetus 6 § 

Oppilaanohjausta on kelpoinen antamaan henkilö: 

1. joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja yliopistojen tutkinnoista annetun val-
tioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tai kasvatustieteellisen alan tutkin-
noista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut opinnot; 

2. joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun 
asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;  tai 

3. jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus. 

Lukio 11 § 

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö: 

1. joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkinnon lisäksi yliopistojen tutkin-
noista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 4 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatus-
tieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 2 momen-
tin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; 

2. joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun 
asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen; tai 

3. jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus 
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Ammatillinen koulutus 15 § 

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 

1. tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus sekä 
60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yli-
opistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneu-
voston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laa-
juiset opinnot; tai 
 

2. 11 §:ssä säädetty kelpoisuus. 

Ammattikorkeakoulu 

Ammattikorkealaki (932/2014) tai -asetus (1129/2014) eivät määrittele opinto-ohjaajan kelpoi-
suutta. Sen sijaan ammattikorkeakoulujen johtosäännössä voi olla mainintoja ohjaushenkilöstön kel-
poisuuksista. 
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Osaaminen opintojen tavoitteena 
Opinto-ohjaajankoulutus on eri oppilaitosmuodoissa ja -asteilla toimiville opettajille tarkoitettua jat-
kokoulutusta ohjauksen asiantuntijatehtäviin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun, ammatillisen opet-
tajakorkeakoulun opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen. 

Opinto-ohjaajan ammattispesifistä ydinosaamista ovat elinikäinen ohjaus ja tulevaisuuden tekemi-
nen. Opinto-ohjaajakoulutuksen tehtävänä on näillä osaamisalueilla olevien osaamisten kehittämi-
nen ja arviointi. Koulutuksen tehtävänä nähdään myös opinto-ohjaajuuteen liittyvän ammatillisen 
osaamisen ja toimijuuden kehittymisen tukeminen. 
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Elinikäinen ohjaus 
Elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset 
pystyvät missä tahansa elämänvaiheessa tunnistamaan valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuk-
sensa, tekemään mielekkäitä koulutukseen ja työuraan liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä 
hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutus-, työ- ja muissa ympäristöissä, joissa val-
miuksia ja taitoja opitaan ja/tai käytetään. Elinikäistä ohjausta toteutetaan koulutus-, työ-, 
yhteisö- ja yksityisympäristöissä. (Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka. Eurooppalaisia 
lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle, 2013. ELPGN Tools No. 1) 

Elinikäisen ohjauksen osaamisalue koostuu seuraavasta kolmesta osaamisesta, joita kehitetään ja 
arvioidaan erilaisten oppimistehtävien avulla: 

• Asiakasosaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan taitoa tunnistaa asiakkaiden yksilölli-
siä ohjaustarpeita ja huomioida ne ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvi-
oinnissa. 

• Ohjausosaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan tietoisuutta toimintansa taustalla ole-
vista ohjauksen teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista. Se on myös kykyä suun-
nitella, toteuttaa, arvioida, kehittää ja uudistaa ohjausta sekä taitoa hyödyntää oh-
jaustyössään uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia mielekkäällä tavalla. 

• Vuorovaikutusosaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan taitoa toimia erilaissa vuoro-
vaikutussuhteissa myönteisellä ja mielekkäällä tavalla. 
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Tulevaisuuden tekeminen 
Työelämä, työmarkkinat ja yhteiskunta ovat jatkuvassa muutoksessa. Aikaisemmin niin ta-
valliset lineaariset koulutukselliset ja ammatilliset polut ovat hävinneet, samoin kuin monet 
perinteiset ammatit ja työtehtävät. Uraohjaus osana opinto-ohjausta on merkittävä tekijä 
oppijoiden työuraan liittyvien tietoisten valintojen, elinikäisten urasuunnittelutaitojen kehit-
tymisen ja työllistyvyyden taustalla. Ohjaus toimii koulutuksen ja muuttuvan työelämän ra-
japinnoilla. (ELGPN 2014; Cedefop 2016.) 

Tulevaisuutta tehdään ja tulevaisuuden haasteisiin vastataan yhteistyössä, verkostoissa toi-
mimalla. Kasvavaan ja monimuotoistuvaan ohjaustarpeeseen vastaaminen ja elinikäisen oh-
jauksen näkökulman vahvistaminen edellyttävät ohjaustoimijoiden yhteistä panostusta oh-
jauksen sisältöjen, menetelmien ja palvelujen kehittämiseen. (Elinikäisen ohjauksen kehittä-
misen strategiset tavoitteet 2011.) 

Tulevaisuuden tekemisen osaamisalue koostuu seuraavasta kolmesta osaamisesta, joita kehitetään 
ja arvioidaan erilaisten oppimistehtävien avulla: 

• Tulevaisuusosaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan kykyä tunnistaa koulutuksen, 
työelämän ja yhteiskunnan välisiä suhteita, sekä halua kehittää olemassa olevia oh-
jauksen toimintatapoja ja rakenteita. Se on myös kykyä tunnistaa yhteiskunnan ja 
työelämän muutoksia sekä kykyä hyödyntää työssään tulevaisuutta koskevaa enna-
kointitietoa. 

• Kehittämisosaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan sisällöllistä ja menetelmällistä ky-
kyä kriittisesti arvioida omaa ja yhteisönsä ohjaustoimintaa suhteessa toimintaym-
päristön muutokseen. Se on tahtoa ja taitoa kehittää ja asettaa uusia tavoitteita oh-
jaustoiminnalle sekä paikallisella, valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. Se 
on myös taitoa etsiä, kriittisesti valikoida ja tuottaa sellaista teoreettista tietoa, joka 
yhdistyneenä kokemustietoon palvelee sekä hänen että hänen yhteisönsä ohjauk-
sen kehittymistä. 

• Verkosto-osaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan kykyä tunnistaa ohjauksen alueelli-
set verkostot sekä taitoa toimia erilaisissa koulutuksen ja työelämän yhteistyöver-
kostoissa. Se on myös kykyä luoda oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämiselle tar-
koituksenmukaisia yhteistyösuhteita. 
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•  

Ammatillisen osaamisen kehittyminen 
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vaatimus liittyy olennaisesti kaikkiin opinto-ohjaajan 
profession osaamisalueisiin. Yhdistävänä tekijänä on reflektiivisyyden käsite. Kyky reflekti-
oon eli kriittiseen itsearviointiin kuuluu opinto-ohjaajan ammattitaitoon ja ammatilliseen 
toimijuuteen. Henkilökohtainen reflektointi sekä kyky säädellä omaa toimintaansa ja tehdä 
itsenäisiä valintoja ja ratkaisuja ovat välttämättömiä oman työn uudistamiselle ja toimin-
taympäristöjen kehittämiselle. Opinto-ohjaaja on oman työnsä tutkija, joka rakentaa jatku-
vasti käyttöteoriaansa. 

Ammatillisen osaamisen kehittymisen osaamisalue koostuu seuraavasta kahdesta osaami-
sesta, joita kehitetään ja arvioidaan erilaisten oppimistehtävien avulla: 

• Reflektio-osaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida 
omaan ohjaajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajat-
telu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun 
eettisiä lähtökohtia sekä kykyä arvioida oman osaamisen ja ammatillisen identiteetin kehit-
tymistä. 

• Toimijuusosaaminen tarkoittaa opinto-ohjaajan kykyä hyödyntää työssään opintopolun eri 
vaiheissa opinto-ohjaajan laaja-alaiseen kelpoisuuteen liittyvää tiedollista ja menetelmäl-
listä osaamista. Se on taitoa määritellä ohjaustyö tilanteissa, joissa siihen kohdistuu mo-
nenlaisia odotuksia, uudistuksia ja muutostarpeita. Se on kykyä edistää sosiaalista oikeu-
denmukaisuutta ja vastuullisuutta ja tehdä näkyväksi ohjauksen merkitystä osana koulutuk-
sen tuloksellisuutta. 
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Opiskelun periaatteet ja opintojen ohjaus 
Opinto-ohjaajaksi kehittyminen on osa yksilön koko työiän kestävää ammatillista kasvua, jossa oma 
lähtöammatti ja opettajuus kehittyvät ohjaajuudeksi. Koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle 
kehykset, joiden kautta hän voi tarkastella opinto-ohjauksen kysymyksiä suhteessa omaan ja yhtei-
sönsä toimintaan. 

Kelpoisuus ja opintojen laajuus 
Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelijat hankkivat opinto-ohjaajan kelpoisuuden suoritta-
malla 60 opintopisteen laajuiset opinto-ohjaajan opinnot monimuoto-opiskeluna. Yksi opintopiste 
(op) tarkoittaa 27 tunnin työskentelyä. 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät ohjauspäiviin osallistuminen, erilaisissa ryhmissä tapahtuva ver-
taisoppiminen, verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu ja oman työn kehittäminen. Opinnot sisältävät 
myös kolme verkostoharjoittelua (3x5 päivää). Kansainväliseen vaihtoon haluavilla on mahdollisuus 
lähteä opiskelijavaihtoon. 

Opintojen toteuttamisaikataulu 
Opinto-ohjaajankoulutuksen opinnot alkavat 27.-28.5 2019 ja opinto-oikeutesi päättyy 31.7.2022. 
Opintoihin sisältyvät ohjauspäivät toteutetaan Jyväskylässä. Ohjauspäivät ovat tärkeä osa opintoja. 
Niiden aikana edistetään ja arvioidaan osaamistavoitteiden mukaista osaamista sekä rakennetaan 
yhteistä ohjauksen tietoperustaa erilaisissa vertaisryhmissä. Tämän vuoksi ohjauspäivillä on läsnä-
olovelvoite. 

Ohjauspäivät ovat seuraavat: 

• 27. - 28.5.2019 
• 3. - 4.9.2019  
• 30.10. - 31.10.2019 
• 10. - 12.12.2019  
• 21. - 22.1.2020 
• 17. - 18.3.2020 
• 12. - 13.5.2020  

Opinto-ohjaajankoulutuksessa oppimispiireillä on suuri merkitys. Oppimispiirit ovat 4-5 opiskelijan 
muodostamia yhteistoiminnallisia ryhmiä, joiden keskeisenä tehtävänä on edistää kunkin ryhmäläi-
sen opintoja. Oppimispiirit työskentelevät sekä ohjauspäivillä että niihin liittyvillä etäjaksoilla. Etä-
työskentelyn aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Oppimispiireissä vertai-
suus on vahva voimavara ja niissä tarjoutuu mahdollisuus reflektiiviseen ajatteluun ja erilaisten kysy-
mysten pohdintaan. 

Kun suunnittelet opintojasi ja arvioit niihin tarvittavaa aikaa, muista huomioida myös itsenäisen 
työskentelyn vaatima aika. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu muun muassa erilaisten oppimistehtä-
vien tekemistä. Oppimistehtäviä kuuluu jokaiseen opintojaksoon ja tehtävät voivat olla työläitä. 

Läsnäolovelvoite ja poissaolojen korvaaminen 
Ohjauspäivillä ja verkostoharjoittelussa on läsnäolovelvoite. Poissaolot korvataan tekemällä omalle 
kouluttajalle esitys korvaavuudesta, joka vastaa poissaoloteeman sisältöä ja osaamistavoitteita. 

Kouluttajan hyväksyttyä esityksen opiskelija tekee tehtävän/sovitun korvaavuuden. 
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Opintojen ohjaus 

Ohjaus opintojen aikana 
Opintojen ohjausta toteutetaan monipuolisesti kaikki ohjauksen toteuttamismuodot – henkilökoh-
tainen, pienryhmä, suurryhmä ja omaehtoinen ohjaus – huomioiden. Kouluttajien lisäksi opintojen 
ohjausta antavat opettajakorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opinto-ohjaaja. Opinto-oppaasta ja Op-
timan AOKK Opiskelu - työtilasta löydät linkkejä opiskelun kannalta tärkeisiin palveluihin. Teknisissä 
asioissa (esim. Optima, Zoom ja muut verkkotyövälineet) auttaa aokktuki@jamk.fi 

Henkilökohtainen opintojen ohjaus 
Jokaisella opinto-ohjaajaopiskelijalla on nimetty oma kouluttaja, joka vastaa opiskelijoidensa opiske-
luprosessin kokonaisohjauksesta (mm. henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, oppimistehtävät ja 
oppimispiirin ohjaus). Opiskelija saa opintojensa aikana henkilökohtaista ohjausta omalta koulutta-
jaltaan. 

Henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa kaikkia niitä käytännön toimia, joilla tuetaan opiskelijan ohjaa-
jaksi kasvua. Henkilökohtaista ohjausta annetaan lähijaksojen yhteydessä tarpeen mukaan ennak-
koon sovittuna aikana sekä etäjaksoilla sähköpostitse, puhelimitse sekä verkkokokousmahdollisuuk-
sia hyödyntäen. 

  

mailto:aokktuki@jamk.fi
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Opintojaksot 
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Opintojakso 1: Ohjauksen teoreettinen viitekehys, 10 op 
Ohjauksen teoreettinen viitekehys -opintojaksolla perehdyt ohjauksen peruskäsitteistöön ja ammat-
tieettisiin periaatteisiin. Lisäksi syvennyt ohjauksen teoreettisiin lähestymistapoihin ja rakennat 
omaa ohjauksen käyttöteoriaasi.   

Tämän opintojakson oppimistehtävät johdattavat sinua tutkimaan ohjausta ilmiönä ja haastavat si-
nua myös arvioimaan omia lähtökohtiasi opinto-ohjaajana toimiselle.  

Opintojaksoon liittyvillä ohjauspäivillä ja oppimistehtävillä edistetään ja arvioidaan ohjausosaamis-
tasi ja asiakasosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamis-
tasi ja reflektio-osaamistasi.   

Osaamistavoite  
Opiskelija hallitsee ohjauksen peruskäsitteistön, ammattieettiset periaatteet ja ohjauksen sisältöalu-
eet. Opiskelija tuntee ohjauksen ja uraohjauksen keskeisiä teoreettisia lähestymistapoja ja osaa arvi-
oida eri lähestymistapojen soveltuvuutta ja toimivuutta erilaisissa ohjaustilanteissa. Opiskelijalla on 
valmiudet kehittää monipuolista ja joustavaa käyttöteoriaa oman ohjaustoimintansa taustalle ja tu-
eksi. Hän osaa perustella tekemänsä ratkaisut asiakaslähtöisesti ja omaan käyttöteoriaansa perus-
tuen.   

Osaamisen hankkiminen   
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla ohjauspäiviin ja teke-
mällä opintojaksolle kuuluvat, osaamistavoitteittesi mukaiset oppimistehtävät. Olet voinut jo hank-
kia, tai parhaillaan olla hankkimassa, tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi 
aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta.   

Oppimistehtävät 

Tehtävä 1. Opinto-ohjaajan huoneentaulu 
Perehdy ohjaus- ja opinto-ohjaus käsitteisiin (ml. tiedottaminen ja neuvonta) Optimasta löytyvän 
materiaalin ja kirjallisuuden pohjalta. Tee lukemasi perusteella oma opinto-ohjaajan huoneentaulu, 
johon koostat itsellesi ohjaustyössä tärkeinä pitämiäsi asioita. Palauta tehtävä Optimaan. Tehtävää 
käsitellään ohjauspäivillä. Valmistaudu esittämään omia, perusteltuja ajatuksiasi ja pohdintojasi sekä 
osallistumaan keskusteluun pienryhmässä.  

Tehtävä 2. Eettinen case 
Palauta mieleesi ohjaustilanne, joka on haastanut omaa eettistä ajatteluasi. Mitä tapahtui? Kuinka 
toimit? Miksi ja millä perusteella? Kuvaa tilanteesi lyhyesti ja palauta muistiinpanosi Optimaan. Teh-
tävää käsitellään pienryhmissä ohjauspäivien aikana.   

Tehtävä 3. Ohjausteoriapäivän suunnittelu ja toteutus  
Ohjausteoriapäivien suunnittelusta vastaavat opiskelijat. Ennalta sovittu ryhmä suunnittelee ohjauk-
sen teoreettisesta lähestymistavasta puolen päivän kokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää sekä asian-
tuntijaluennon (kouluttaja hankkii) että ryhmän suunnitteleman toiminnallisen osuuden.  
 
Kukin ryhmä toimittaa toiminnalliseen osuuteen laatimiensa harjoitteiden kirjalliset ohjeet Opti-
maan. Kirjallisessa ohjeessa tulee ilmetä harjoitteiden tavoitteet, toteuttamisohjeet ja esimerkkejä 
tilanteista, joihin harjoite ohjaajan työssä soveltuu. Tarkemmat ohjeet päivän suunnittelusta ja to-
teutuksesta ryhmä saa ohjauspäivien aikana. 

Tai: Opintojaksoon liittyvän osaamisen hankkiminen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi pe-
rustuen. 
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Osaamisen osoittaminen 
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat ohjauspäiviin osallistumalla sekä suorit-
tamalla hyväksytysti opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. Sinulla on myös mahdollisuus hyväk-
silukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, jota olet aiem-
min hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Hyväksilukemisen muotoja 
ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen ja ne ovat kuvattu tarkemmin tämän 
oppaan luvussa 7. 

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi  
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ohjausosaamistasi ja asiakasosaamistasi. Näiden osaa-
misten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi. Oppimis-
prosessin arvioinnin välineitä ovat osaamistavoitteittesi mukaiset opintojakson oppimistehtävät 
sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio-
osaamisestasi.  

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun koulut-
taja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hy-
lätty.  Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä ohjauspäivien aikana osoite-
tusta osaamisesta.  

Arviointikriteerit 
Opintojakson aikana tuotetun arviointiaineiston avulla arvioidaan ohjausosaamistasi ja asiakasosaa-
mistasi. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:   

Ohjaus- 
osaaminen  

Opiskelija tuntee ohjauksen peruskäsitteistön ja ohjauksen sisältöalueet  

Opiskelija tunnistaa oman toimintansa taustalla olevat ohjauksen teoreettiset ja 
filosofis-eettiset lähtökohdat  

Opiskelija osaa yhdistää ohjausta koskevaa kokemuksellista tietoa teoreettiseen 
tietoon siten, että ne muodostavat eheän kokonaisuuden, ohjaajan oman käyttö-
teorian  

Asiakas- 
osaaminen 

Opiskelija osaa soveltaa ohjausteoreettista osaamistaan erilaisissa ohjaustilan-
teissa.   

Arviointiasteikko  Hyväksytty/Hylätty  
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Opintojakso 2: Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatilli-
nen verkostoyhteistyö, 15 op 
 

Tällä opintojaksolla perehdyt verkko-opintojen kautta opinto-ohjaajan toimintaympäristöihin sekä 
opinto-ohjaajan työtä määrittäviin säädöksiin ja asiakirjoihin. Lisäksi rakennat omaa ohjauksen mo-
nialaista verkostoasi opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien ja verkostoharjoitteluiden avulla. 

Opintojaksoon liittyvillä verkko-opinnoilla ja verkostoharjoitteluilla edistetään ja arvioidaan ver-
kosto-osaamistasi, kehittämisosaamistasi sekä toimijuusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edis-
tetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi. 

Osaamistavoite 
Opiskelija tuntee opinto-ohjausta määrittävän lainsäädännön sekä opinto-ohjaajan työtä ohjaavat 
säädökset ja asiakirjat ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä. Opiskelija tuntee eri 
oppilaitosmuotojen opinto-ohjauksen erityispiirteet ja eri ohjaustoimijoiden tarjoamia ohjauspalve-
luja. Opiskelija osaa toimia ohjauksen asiantuntijana, kehittäjänä ja koordinoijana konsultoivia työta-
poja hyödyntäen. 

Opiskelija osaa toimia aktiivisesti yhteistyössä elinkeinoelämän, työelämäpalveluiden tarjoajien ja 
muiden alueensa ohjaustoimijoiden kanssa. Opiskelija osaa luoda uusia oman ja yhteisönsä toimin-
nan kehittämiselle tarkoituksenmukaisia yhteistyöverkostoja. 

Opiskelija tunnistaa oman roolinsa oppilaitoksen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edis-
tämisessä ja kykenee pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan. 

Osaamisen hankkiminen 
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle 
ja tekemällä siihen kuuluvat osaamistavoitteittesi mukaiset oppistehtävät. Olet voinut jo hankkia, tai 
parhaillaan olla hankkimassa, tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikai-
sempien koulutusten tai työkokemuksen kautta. 

Oppimistehtävät 

Tehtävä 1: Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö, verkkokurssi 
Verkkokurssin tehtävät ja ohjeistukset ovat Optimassa. 

Tehtävä 2: Verkostoharjoittelut 
Verkostoharjoittelut suoritetaan kolmena (3) yksilöllisesti ajoitettuna ja tavoitteellisesti suunnitel-
tuna 5 työpäivän (= 35 h) jaksona. Jokainen verkostoharjoittelu on laajuudeltaan kaksi (2) opintopis-
tettä. Yksi verkostoharjoitteluista tehdään työhallinnossa tai elinkeinoelämässä (esimerkiksi TET-, 
työssäoppimis- ja harjoittelupaikat tai muut työsi ja toimintaympäristösi kannalta merkittävät pai-
kat). Et voi valita verkostoharjoittelupaikoiksi oman oppilaitosmuotosi /toimintaympäristösi verkos-
toharjoittelupaikkaa. Jos työskentelet työhallinnossa tai elinkeinoelämässä, tulee sinun tehdä yksi 
verkostoharjoittelu muussa työsi tai toimintaympäristösi kannalta merkittävässä paikassa. 

1. Tutustu aluksi valitsemasi verkostoharjoittelupaikan opinto-ohjaukseen/ohjaukseen/toi-
mintaympäristöön säädösten, kirjallisten lähteiden ja oppilaitoksen verkkosivujen avulla. 

2. Tee harjoittelusuunnitelma ASIOon ja määrittele verkostoharjoittelullesi kattavat osaa-
mistavoitteet. Oma kouluttajasi tarkistaa ja hyväksyy/muuttaa harjoittelusuunnitelmasi 
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sopimukseksi. Hyväksytä sopimus myös harjoittelupaikkasi vastuuhenkilöllä ja lähetä alle-
kirjoitettu sopimus Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin 
osoitteeseen Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Opiskelijapalvelut, Piippukatu 11, 
40100 Jyväskylä. 

3. Harjoittelun aikana kokoa materiaalia ja kirjaa muistiin ajatuksia, toimintatapoja, väli-
neitä, parhaita ideoita ja käytäntöjä opinto-ohjauksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. 
Tutustu oppilaitosharjoitteluiden yhteydessä ko. oppilaitosmuodon hakukäytänteisiin.  

4. Kirjoita lopuksi kokoava raportti verkostoharjoittelusta. Löydät lisäohjeita raportin kirjoit-
tamiseen Optimasta. 

Tehtävä 3: Ohjauksen ajankohtaiseen seminaariin osallistuminen 
Osallistu kahden päivän mittaiseen ohjausalan seminaariin (tai kahteen yhden päivän seminaariin). 
Palauta osallistumisestasi osallistumistodistus tai itse taltioitu todiste osallistumisestasi (seminaarin 
ohjelma ja kuva seminaarista, materiaalista tms.) Optimaan.  Valmistaudu kertomaan seminaarista 
opiskelijakollegoillesi ohjauspäivillä. 

Ohjausalan seminaareiksi luetaan tapahtumat, joissa koulutuksen tai tiedon jakamisen lisäksi tavoit-
teena on verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa sekä yhteinen osaamisen jakaminen. 

Seminaareiksi ei lueta esim. yksittäisiä koulutuspäiviä eikä oman organisaation järjestämiä sisäisiä 
koulutus/kehittämispäiviä. 

Tai: Opintojaksoon liittyvän osaamisen hankkiminen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi pe-
rustuen. 

Osaamisen osoittaminen 
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat suorittamalla hyväksytysti verkko-opin-
tojakson sekä muut opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.  Sinulla on myös mahdollisuus hyväk-
silukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, jota olet aiem-
min hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Hyväksilukemisen muotoja 
ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen ja ne ovat kuvattu tarkemmin tämän 
oppaan luvussa 7.   

Oppimisprosessin arviointi 
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan verkosto-osaamistasi, kehittämisosaamistasi ja toimi-
juusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja ref-
lektio-osaamistasi. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat opintojaksoon kuuluvat osaamista-
voitteittesi mukaiset oppimistehtävät ja vertaisarvioinnin palautteet sekä havainnot opintojakson 
osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi. 

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun koulut-
taja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. 
Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät. 
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Arviointikriteerit 
Opintojakson aikana tuotetun arviointiaineiston avulla arvioidaan verkosto-osaamista, kehittä-
misosaamista ja toimijuusosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Verkosto- 
osaaminen  

Opiskelija kykenee luomaan oman toimintansa kannalta tarkoituksenmukai-
sia opinto-ohjauksen verkostoja.  

Opiskelija osaa toimia monialaisessa yhteistyössä muiden alueensa ohjaus-
toimijoiden kanssa.   

  
Kehittämis-
osaaminen  

Opiskelija tunnistaa monialaisen yhteistyön merkityksen oman ja yhtei-
sönsä ohjaustoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisen kannalta.   

Toimijuus-
osaaminen  

   

  

Opiskelija tuntee opinto-ohjausta määrittävän lainsäädännön asiakirjat ja 
kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä.  

Opiskelija tuntee eri oppilaitosmuotojen opinto-ohjauksen erityispiirteet ja 
eri ohjaustoimijoiden tarjoamia ohjauspalveluja.  

Opiskelija kykenee toimimaan ohjauksen asiantuntijana muuttuvissa toi-
mintaympäristöissä.  

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty 
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Opintojakso 3: Asiakaskeskeinen ohjaus, 10 op 
 

Asiakaskeskeinen ohjaus opintojaksolla perehdyt asiakkaiden yksilöllisiin ohjaustarpeisiin, 
ohjaussuhteen rakentamiseen ja erilaisiin ohjauksen menetelmiin. Lisäät myös osaamistasi 
ohjauksen moninaisista asiakasryhmistä. 

Opintojaksoon liittyvillä ohjauspäivillä ja oppimistehtävillä edistetään ja arvioidaan ohjaus-
osaamistasi, asiakasosaamistasi ja toimijuusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi ediste-
tään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi. 

Osaamistavoite 
Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä ja opintopolun eri vaiheisiin liit-
tyviä ohjaustarpeita ja tukea opiskelijan urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Hän osaa huo-
mioida asiakkaiden ohjaustarpeet ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Opiskelija osaa kohdata ohjattavansa erilaisissa vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa sekä ra-
kentaa tietoisesti hyvää ohjaussuhdetta. Hän osaa tukea ohjattavien omaehtoista toimintaa 
oppimisessa ja opiskelussa, urasuunnittelussa ja henkilökohtaisiin elämäntilanteisiin liitty-
vissä kysymyksissä. 

Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia ohjauksen menetelmiä erilaisissa ohjaustilan-
teissa ja syventää asiakaslähtöiseen ohjaukseen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja hen-
kilökohtaisten kehittymistarpeidensa mukaisesti. 

Osaamisen hankkiminen 
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla ohjauspäiviin 
ja tekemällä opintojaksolle kuuluvat, osaamistavoitteittesi mukaiset oppistehtävät. Olet voi-
nut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa 
osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta. 

Oppimistehtävät 

Tehtävä 1: Videoidut ohjausharjoitteet 
Ohjaustilanteiden videointi ja videoiden analysointi on yksi tapa seurata oman ohjaajuuden 
kehittymistä. Videon avulla voit pysähtyä havainnoimaan omaa toimintaasi. Videon käyttö 
tekee oman toiminnan näkyväksi ja auttaa tunnistamaan eron oman käsityksen ja oman toi-
minnan välillä: toiminko niin kuin ajattelen toimivani. 

Oppimistehtävä 1:ssä on tarkoitus videoida aitoja ohjaustilanteita. Ohjaustilanteissa on ta-
voitteena hyödyntää koulutuksessa omaksuttuja ohjauksen teoreettisia lähestymistapoja, 
todentaa omaa ohjauksen käyttöteoriaa ja käyttää luovia ohjausmenetelmiä sekä ohjausta 
tukevaa välineistöä. 

Ohjausharjoite 1: Tavoitteellinen ohjauskeskustelu 
Ohjausharjoite 1:n tavoitteena on harjoitella tavoitteellista ohjauskeskustelua, jossa 
huomio kiinnitetään toimivan ohjauskeskustelun aloitukseen, ohjauskeskustelun jän-
tevään etenemiseen sekä kokoavaan lopetukseen. Huomioithan, että tilanteen tulee 
olla maks. 30 min kestävä ohjauskeskustelutilanne, ei tiedotus- tai neuvontatilanne. 
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Ennen ohjaustilannetta 
Laadi kirjallinen suunnitelma tavoitteellisesta ohjaustilanteesta. Kirjaa suunnitelmaan ohjaus-
keskustelun tavoitteet sekä asiakkaan että oman osaamisesi kehittymisen näkökulmasta. 

Varmista ohjattavalta etukäteen suostumus tilanteen videointiin. 

Ohjaustilanteen videointi 
Tee videointi todellisessa ohjaustilanteessa. Varmistathan jo etukäteen testaamalla, että ääni-
tys onnistuu ja äänet kuuluvat. Kiinnitä huomiota siihen, että kuvauksessa näkyvät sekä sinä 
ohjaajana että ohjattava. Vältä ulkopuolisen kuvaajan käyttöä. 

Ohjaustilanteen jälkeen: 
Tallenna ohjausharjoitteen video IRIS Connectiin ja jaa se kouluttajallesi. 

Katso tekemäsi video kokonaisuudessaan ja tee videotallenteen tarkastelutehtävä. 

Palauta kirjalliset tehtävät (suunnitelma, videotallenteen tarkastelutehtävä ) Optimaan, nimel-
läsi nimettyyn kansioon. 

 

Ohjausharjoite 1:een liittyy myös vertaisarviointi: ennen ohjausharjoite 1:n käsittelyyn liitty-
vää oppimispiiritapaamista parit katsovat toistensa tallenteet kokonaisuudessaan ja antavat 
toisilleen palautetta ohjausharjoite 1:n tavoitteiden ja arviointikriteerien suuntaisesti. 

 

Ohjausharjoite 2: Pienryhmäohjaustilanne 
Ohjausharjoite 2:n tavoitteena on harjoitella tavoitteellista pienryhmän ohjausta. 
Huomiota kiinnitetään myös luovien ohjausmenetelmien sekä ohjausta tukevan väli-
neistön käyttöön pienryhmätilanteissa. 

Ennen ohjaustilannetta 
Laadi kirjallinen suunnitelma ohjaustilanteesta. Kirjaa suunnitelmaan pienryhmäohjauksen ta-
voitteet sekä ryhmän että oman osaamisesi kehittymisen näkökulmasta. 

Varmista ryhmän jäseniltä etukäteen suostumus tilanteen videointiin. 

Ohjaustilanteen videointi 
Tee videointi todellisessa ohjaustilanteessa. Varmistathan jo etukäteen testaamalla, että ääni-
tys onnistuu ja äänet kuuluvat. Kiinnitä huomiota siihen, että kuvauksessa näkyvät sekä sinä 
ohjaajana että ohjattavat. 

Ohjaustilanteen jälkeen 
Tallenna ohjausharjoitteen video IRIS Connectiin ja jaa se kouluttajallesi 

Katso tekemäsi video kokonaisuudessaan ja tee videotallenteen tarkastelutehtävä 

Palauta kirjalliset tehtävät (suunnitelma, videotallenteen tarkastelutehtävä) Optimaan, nimel-
läsi nimettyyn kansioon. 

 

Tehtävä 2: Kirjallisuustehtävä 
Oppimispiirissä jokainen valitsee yhden kirjan seuraavista teemoista siten, että jokaisesta teemasta 
tulee vähintään yksi kirja valituksi. 

• ohjaussuhde ja vuorovaikutus 
• kulttuuritietoinen ohjaus 
• kv-ohjaus 
• erityinen tuki 
• uraohjaus 
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Tutustu kirjaan ja valmistaudu jakamaan kirjan antia pienryhmälle erityisesti seuraavista nä-
kökulmista: 

• Ohjaussuhde ja vuorovaikutus 
• Erilaisten asiakasryhmien ohjaustarpeiden tunnistaminen 
• Suositeltavat ohjauksen menetelmät 
• Opiskelijan omaehtoisen toiminnan tukeminen 
• Omat kehittymistarpeet 

Tehtävä puretaan oppimispiireittäin toteutettavana kirjallisuuspiirinä. 

Tehtävä 3.  Verkkovälineiden hyödyntäminen ohjauksessa 
Ohjauspäivillä "Digitaalisuus opinto-ohjaajan työssä" tutustutaan muutamiin ohjauksen 
verkkovälineisiin ja pohditaan ohjausta ja viestintää verkossa. Ohjauspäivien jälkeen kokeile 
ohjauksessasi jotain sinulle uutta verkkovälinettä. Tehtävän tarkemman ohjeistuksen saat 
ohjauspäivien aikana. 

Tai: Opintojaksoon liittyvän osaamisen hankkiminen osaamistavoitteittesi mukaisella oppimistehtä-
vällä/-tehtävillä 

Osaamisen osoittaminen 
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat ohjauspäiviin osallistumalla sekä 
suorittamalla hyväksytysti opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. Sinulla on myös mah-
dollisuus hyväksilukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista 
osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyk-
sissä. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnista-
minen ja ne ovat kuvattu tarkemmin tämän oppaan luvussa 7.  

Oppimisprosessin arviointi 
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan asiakasosaamistasi, ohjausosaamistasi ja toimi-
juusosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamista 
ja reflektio-osaamista. 

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat osaamistavoitteittesi mukaiset opintojakson op-
pimistehtävät sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutus-
osaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi. 

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun 
kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväk-
sytty / hylätty. 

Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä ohjauspäivien aikana osoite-
tusta osaamisesta. 
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Arviointikriteerit 
Opintojakson aikana tuotetun arviointiaineiston avulla arvioidaan asiakasosaamista, ohjausosaa-
mista ja toimijuusosaamista. 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:  

Asiakas-
osaami-
nen  

Opiskelija tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä ja opintopolun eri vaiheisiin liittyviä oh-
jaustarpeita ja huomioi ne ohjauksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioin-
nissa.  

Ohjaus-
osaami-
nen  

Opiskelija osaa kohdata ohjattavansa erilaisissa vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa 
sekä rakentaa ammatillisen ohjaussuhteen. Opiskelija tunnistaa ohjaajan ja ohjat-
tavan roolit tavoitteellisen ohjauskeskustelun rakentamisessa ja osaa toteuttaa 
ohjattavan omaehtoista toimintaa tukevan ohjauskeskustelun. Opiskelija osaa so-
veltaa tarkoituksenmukaisia ohjauksen menetelmiä erilaisissa ohjaustilanteissa ja 
ympäristöissä.   

Toimi-
juus-
osaami-
nen  

Opiskelija osaa arvioida omaa asiakaslähtöiseen ohjaukseen liittyvää osaamistaan 
ja asettaa tavoitteita oman ohjausosaamisen kehittämiselle.  

 

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 
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Opintojakso 4: Ohjauksen kehittäminen ja tulevaisuuden enna-
kointi, 10 op 
 

Tällä opintojaksolla syvennät ymmärrystäsi ohjauksen, muuttuvan työelämän ja yhteiskun-
nan välisistä suhteista sekä tulevaisuudesta. Perehdyt myös ohjauksen arviointiin sekä oh-
jauksen ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. 

Opintojaksoon liittyvillä ohjauspäivillä ja oppimistehtävillä edistetään ja arvioidaan tulevai-
suusosaamistasi ja kehittämisosaamistasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioi-
daan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio-osaamistasi. 

Osaamistavoite 
Opiskelija osaa analysoida suomalaisen yhteiskunnan, koulutuspolitiikan ja -järjestelmän, 
ohjauspalveluiden sekä työelämän nykytilaa ja muutoksia. Opiskelija hyödyntää työssään 
ajanmukaista tietoa työelämässä tarvittavista osaamisista ja työelämätaidoista sekä tulevai-
suutta koskevaa arviointi- ja ennakointitietoa. 

Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa ohjaustoimintaansa ja opinto-ohjausta 
omassa työyhteisössään ja verkostoissa. 

Opiskelija tunnistaa erilaisia tapoja arvioida ohjausta ja tekee näkyväksi ohjauksen merki-
tystä osana koulutuksen tuloksellisuutta. 

Osaamisen hankkiminen 
Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla ohjauspäiviin 
ja tekemällä osaamistavoitteittesi mukaiset opintojaksolle kuuluvat oppimistehtävät. Olet 
voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa 
osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta. 

Oppimistehtävät 

Tehtävä 1: Ohjauksen ajankohtaiset kehittämishankkeet 
Kehittämishankkeiden hanketori 

• Perehdy ohjauksen ajankohtaiseen kehittämistyöhön. 
• Tee visuaalinen kuvaus kehittämishankkeesta. Tuo kuvauksessa esille: 

▪ Kehittämishankkeen aihe 
▪ Kehittämishankkeen tausta / lähtökohdat, tausta sekä tarve ja perustelut 
▪ Kehittämishankkeen tavoitteet 
▪ Kehittämishankkeen toteutus 
▪ Kehittämishankkeen aikaansaannokset 

Valmistaudu kertomaan tästä ohjauksen hankkeesta kehittämishankkeiden hanketorilla, joka järjes-
tetään ohjauspäivien aikana. 
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Tehtävä 2. Tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimukset 
Valitse työsi ja / tai osaamisesi kannalta sellainen ammattiala, jonka osaamisvaatimuksista 
koet tarvitsevasi lisätietoa. Haastattele ko. ammattialaa edustavan yrityksen tai organisaa-
tion rekrytoinnista vastaavaa henkilöä, työnjohtajaa tai muuta henkilöä. Haastattelun ai-
heena ovat työelämässä nyt ja tulevaisuudessa vaadittavat sekä yleiset että ammattispesifit 
osaamisvaatimukset. Tee itsellesi muistiinpanoja. Tehtävää käsitellään ohjauspäivillä. 

Tehtävä 3: Tulevaisuustyöpaja 
Tutustu Optimasta löytyvään ohjauksen tilaa ja tulevaisuutta käsittelevään lähdemateriaa-
liin. Tee itsellesi muistiinpanoja ohjauspäivätyöskentelyä varten. 

Tai: Opintojaksoon liittyvän osaamisen hankkiminen osaamistavoitteittesi mukaisella oppimistehtä-
vällä/-tehtävillä 

Osaamisen osoittaminen 
Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat ohjauspäiviin osallistumalla sekä 
suorittamalla hyväksytysti opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. Sinulla on myös mah-
dollisuus hyväksilukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista 
osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyk-
sissä. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnista-
minen ja ne ovat kuvattu tarkemmin tämän oppaan luvussa 7.  

Oppimisprosessin arviointi 
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan tulevaisuusosaamistasi ja kehittämisosaamis-
tasi. Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflek-
tio-osaamistasi. 
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat osaamistavoitteittesi mukaiset opintojakson op-
pimistehtävät sekä havainnot opintojakson osaamistavoitteisiin liittyvästä vuorovaikutus-
osaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi. 

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun 
kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväk-
sytty / hylätty. 

Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä ohjauspäivien aikana osoite-
tusta osaamisesta. 

Arviointikriteerit 
Opintojakson aikana tuotetun arviointiaineiston avulla arvioidaan tulevaisuusosaamista ja kehittä-
misosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:  

Tulevai-
suus-osaa-
minen  

Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella yhteiskunnan ja työelämän muutosten nä-
kymistä opinto-ohjaajan työssä. Opiskelija osaa hyödyntää työssään tulevai-
suutta koskevaa arviointi- ja ennakointitietoa sekä tietoa työelämässä tarvitta-
vasta osaamisesta.  

Kehittä-
mis-osaa-
minen  

Opiskelija osaa kehittää ja arvioida opinto-ohjausta omassa työyhteisössään ja 
ohjausverkostoissa. Opiskelija tunnistaa erilaisia tapoja arvioida ohjausta ja 
tehdä näkyväksi ohjauksen merkitystä osana koulutuksen tuloksellisuutta. 

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 
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Opintojakso 5: Opinto-ohjaajan ammatillinen identiteetti, 15 op 
 

Opinto-ohjaajan ammatillinen identiteetti -opintojakso alkaa heti opintojesi alussa ja kestää koko 
opiskelusi ajan. Tällä opintojaksolla asetat itsellesi opinto-ohjaajan koulutukseen ja ohjaajan saavut-
tamaasi osaamista ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteita. Reflektoit osaamisesi kehitty-
mistä ja rakennat yhteisöllistä tietoa erilaisissa koulutuksen aikaisissa vertaisryhmissä. Opintojen 
päätteeksi arvioit koulutuksen aikana kerryttämääsi osaamista. 

Osana oman ohjaajuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymisen reflektointia kirjoitat koulutuk-
sen aikana artikkelin, jossa käsittelet ohjauskoulutuksen aikana syntynyttä opinto-ohjaajan ammatti-
identiteettiä. 

Osaamistavoite 
Opiskelija kykenee tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Hän asettaa mielek-
käitä tavoitteita omalle ohjaajana kehittymiselleen sekä arvioi realistisesti omaa oppimis-
taan ja osaamistaan suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen yleisiin ja omiin tavoitteisiinsa. 

Opiskelija kykenee vuorovaikutukselliseen ja osaamista kehittävään dialogiin sekä yhteisölli-
sen tiedon rakentamiseen erilaisissa vertaisryhmissä opinto-ohjaajankoulutuksen aikana. 

Opiskelija osaa etsiä ja kriittisesti valikoida sellaista teoreettista tietoa, joka yhdistyneenä 
kokemustietoon palvelee sekä hänen että hänen yhteisönsä ohjauksen kehittymistä. 

Osaamisen hankkiminen 
Hankit tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamista osallistumalla ohjauspäiviin ja te-
kemällä opintojaksolle kuuluvat osaamistavoitteittesi mukaiset oppistehtävät. 

Oppimistehtävät 

Tehtävä 1: HOPS 
Opinto-ohjaajan koulutuksen aluksi arvioit henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi omia lähtö-
kohtiasi opintoihin. HOPSin avulla myös suunnittelet ja arvioit opintojesi etenemistä niiden alussa ja 
opiskelusi eri vaiheissa. 

HOPS koostuu seuraavista osista: 

1 Oma opiskeluorientaatio 
Kuvaa omaa opiskeluorientaatiotasi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 

• Millaisten vaiheiden kautta olen päätynyt opinto-ohjaajankoulutukseen?   
• Mitkä koulutus- ja ammattiurani vaiheet ovat olleet osaamiseni kehittymiseni kannalta 

erityisen merkittäviä? 
• Mitkä ovat motiivini opinto-ohjaajankoulutukseen hakeutumiselle? 
• Mitkä ovat vahvuuteni opiskelijana? 
• Mitkä ovat tavoitteeni ja odotukseni koulutukselle? 
• Mitä olen valmis panostamaan tavoitteitteni saavuttamiseksi? 
• Mikä on näkemykseni kouluttajan roolista ja mikä omasta roolistani opiskelijana koulu-

tuksen aikana? 
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2 Minä ohjaajana  
Tehtävän tarkoituksena on kuvata lähtökohtiasi ohjaajana kehittymisellesi. Videoi haluamasi 
arkipäivän ohjaustilanne. Mitä havaintoja teet itsestäsi ohjaajana? Valmistaudu jakamaan ha-
vaintojasi pienryhmässä. Halutessasi voit liittää sen myöhemmin osaksi portfoliotasi. Tarkem-
mat ohjeet saat ohjauspäivillä.  

3 Elämänkenttäni 
Elämä sisältää monenlaisia tärkeitä asioita, joista opiskelu on yksi. Elämänkenttä-tehtävän ta-
voitteena on hahmottaa omaa elämääsi ja sinulle merkityksellisiä asioita (mm. ihmissuhteet, 
perhe, terveys, työ, oppiminen, vapaa-aika, menneisyys, tulevaisuus, kokemukset) sekä opis-
kelua suhteessa muuhun elämääsi. Kuvaa elämänkenttäsi jollain konkreettisella tavalla ja ar-
vioi oman elämäsi eri alueiden tärkeyttä. Jokaisen elämänkenttä on erilainen ja se voidaan 
hahmottaa ja kuvata eri tavoin. 

4 Koulutuksen sisällöllisten kysymysten pohdinta 
Perehdy opinto-oppaassa kuvattuihin opinto-ohjaajan osaamisalueisiin (elinikäinen ohjaus, 
tulevaisuuden tekeminen, ammatillisen osaamisen kehittyminen) sekä opinto-ohjaajankoulu-
tuksen opintojaksokuvauksiin. 

• Pohdi ja kuvaile, mitä osaamisalueet tarkoittavat kohdallasi. Millaista osaamista sinulla jo 
on suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin? Millaisia kehittymistavoit-
teita asetat itsellesi? 

• Mitkä opintojaksot ovat etukäteen ajatellen sinun kannaltasi tavoitteiltaan ja sisällöiltään 
merkittävimpiä? Perustele miksi. 

5 Konkreettinen opintojen ajoitussuunnitelma 
Tee alustava, opintojaksokohtainen ajoitussuunnitelma opinnoillesi. 

Sisällytä ajoitussuunnitelmaasi myös verkostoharjoittelun toteutussuunnitelma, joka sisältää 
perusteluja tulevien verkostoharjoittelupaikkojen valinnoille ja verkostoitumiseen asettamil-
lesi tavoitteille. 

HOPS:ia laatiessasi mieti, miten voit ja haluat jakaa aikasi ja voimavarasi eri elämänalueiden 
kesken ja millaiseen aikatauluun sinun on mahdollista sitoutua. Ajoitussuunnitelma voi olla 
rakenteeltaan esimerkiksi taulukko, josta sinä ja kouluttajasi helposti hahmotatte suunnitel-
masi aikataulun. 

Oman toimen ohessa opiskeluun liittyy erilaisia työn ja opiskelun suunnittelu- ja järjestelyky-
symyksiä. Koulutukseen sisältyy ohjauspäiviä, verkkokursseja ja verkostoitumista, jotka edel-
lyttävät osallistumista. Sinun kannattaa laatia opiskelullesi välitavoitteita ja arvioida opintojesi 
edistymistä. Suunnitelmia ja aikatauluja voi muuttaa, mutta päätavoitteesta kannattaa pitää 
kiinni. 

6 HOPS-keskustelu kouluttajan kanssa 
Laadittuasi HOPSin palauta se Optimaan ja varaa keskusteluaika kouluttajasi kanssa 

Tehtävä 2: Portfolio 
Opintojesi aikana kokoat myös omaa Opo-portfoliota. Portfoliotyöskentelyn avulla pohdit 
opinto-ohjaajan ammatti-identiteettiä ja käyttöteoriaa, oman ohjaajuutesi perusteita. Port-
folio rakentuu opintojen aikana hankitun osaamisen, sen kuvaamisen ja itsereflektion 
kautta. Portfolion avulla esittelet osaamistasi esimerkiksi tekstin, kuvien ja videoiden avulla, 
ja voit hyödyntää sitä myös työnhaussa. Portfolioon voit koota myös opiskelun aikana tuot-
tamiasi materiaaleja, jotka kuvaavat sinun osaamistasi opinto-ohjaajana. Portfolion esittelet 
omalle kouluttajallesi opintojen loppuvaiheessa käytävässä päättökeskustelussa. 

Voit tehdä portfolion haluamallesi sähköiselle alustalle (esim. www-sivu, blogialusta tai vi-
deotallenne). 
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Tehtävä 3: Artikkeli: Näkökulmia ohjaukseen 
Kirjoita opinto-ohjaajankoulutuksen aikana ajatuksia herättäneestä, oman organisaation oh-
jauksen tai oman ohjaajuuden kehittämisen kannalta tärkeästä teemasta yleistajuinen artik-
keli. Artikkelin tarkoituksena on jakaa niitä kokemuksia, ajatuksia sekä havaintoja, joita olet 
tehnyt opintojen aikana. Artikkelin teemana voi olla myös jokin omassa ohjaustyössäsi ajan-
kohtainen teema tai kehittämistyön tulos. 

Artikkelit julkaistaan Opokoulutuksen kaikille avoimessa verkkolehdessä. Lähdeviitteiden ja 
lähdeluettelon osalta noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportointiohjetta. Lue 
myös Artikkeli tekstilajina. 

Tarkemmat ohjeet artikkelin kirjoittamisesta ja julkaisemisesta saat ohjauspäivien aikana. 

Tehtävä 4: Päättökeskustelu 
Kun opinnot alkavat olla loppusuoralla, sovi päättökeskusteluaika oman kouluttajasi kanssa. 
Päättökeskustelun pohjana toimii opo-portfoliosi, jonka esittelet keskustelussa omalle kou-
luttajallesi. 

Oppimisprosessin arviointi 
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan toimijuusosaamistasi ja kehittämisosaamistasi. 
Näiden osaamisten lisäksi edistetään ja arvioidaan vuorovaikutusosaamistasi ja reflektio- 
osaamistasi. 

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät, vertaisarvioin-
nin ja opettajakorkeakoulun kouluttajan palautteet sekä havainnot opintojakson osaamistavoittei-
siin liittyvästä vuorovaikutusosaamisestasi ja reflektio-osaamisestasi. 

Arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on 
tehty. Arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä sekä koulutuksen päättä-
västä arviointikeskustelusta ja siihen liittyvästä aineistosta. 

  

https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/
http://oppimateriaalit.jamk.fi/kirjoittajanapu/
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Oppimisen ja osaamisen arviointi 
Arvioinnin perustana ovat opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamista-
voitteet ja arviointikriteerit sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi on luonteeltaan 
kehittävää ja avointa opiskelijoiden ja kouluttajien välistä jatkuvaa vuoropuhelua. 

Osaamistavoitteet ovat oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin lähtökohta. Oppimisprosessin aikana 
annettava ohjaus, erilaiset palautteet ja muut arvioinnit perustuvat sekä määritettyihin osaamista-
voitteisiin että opiskelijan omalle oppimiselleen asettamiin tavoitteisiin. Opiskelijoiden itsearvioin-
neilla ja vertaisarvioinneilla on merkittävä rooli opintojen kaikissa vaiheissa. 

Oppimisen ja osaamisen arvioinnin välineitä ovat oppimistehtävät, havainnoinnit, keskustelut ja 
muu laadullinen aineisto. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee 
opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään as-
teikolla: hyväksytty / hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hyväksytyn 
osaamisen kriteerit täyttyvät. 

Arviointiin osallistuvat opiskelija, opinto-ohjaajankoulutuksen kouluttajat sekä vertaisopiskelijat. 
Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan eri arvioijien keskeisiä tehtäviä. 
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Hyväksilukeminen 
Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea osaksi opinto-ohjaajankoulutuksen opintojasi sellaista osaa-
mista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Opinto-
ohjaajan koulutuksen aluksi laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa arvioit omia lähtö-
kohtiasi opinnoille. Tässä suunnitelmassa kuvaat myös sen, millaista osaamista sinulla jo on suh-
teessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja mitä osaamistasi mahdollisesti esität hy-
väksiluettavaksi. Suunnitelmasi pohjalta käyt HOPS keskustelun oman kouluttajasi kanssa. 

Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen. 

 

Korvaaminen 
Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista joko kokonaan 
tai osittain muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla. 

Korvaaviksi opinnoiksi esitettävien opintojen tulee vastata ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuk-
sen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä ja osaamisen tulee olla olemassa. Korvaa-
vien opintojen tulee siten liittyä opinto-ohjaajan työhön tai oman ammattialan kehittämiseen. 

Korvaavuuden hakeminen 
Korvaavuutta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon liitetään kopio korvaaviksi esitettyjen 
opintojen todistuksesta ja tarvittaessa sisältökuvaus. Lomakkeet ovat verkkosivuillamme 
(www.jamk.fi/aokk/opinto-oppaat). 

Hakemus liitteineen toimitetaan opinto-ohjaajalle. 

Sisällyttäminen 
Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja. Opettajakor-
keakoulu päättää esittämiesi opintojen sisällyttämiskelpoisuudesta. 

 

http://www.jamk.fi/aokk/opinto-oppaat
http://www.jamk.fi/aokk/opinto-oppaat)
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Osaamisen tunnistaminen 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lähtökohtana on opetussuunnitel-
man tavoitteena oleva osaaminen, jonka opiskelija on voinut hankkia missä, milloin ja miten ta-
hansa. 

Perehdy osaamisen tunnistamista varten opintojakson osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja 
oppimistehtäviin. Arvioi omaa osaamistasi suhteessa niihin. Laadi aineisto, joka osoittaa, että si-
nulla jo on tässä opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Tee aineiston arviointia varten selvi-
tys, jossa perustelet, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisesi. 

Lähetä hyväksilukuhakemus, aineistosi ja selvityksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten 
omalle kouluttajallesi. 

Esittämäsi aineiston perusteella oma kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta. 

Opinto-ohjaajankoulutuksen hyväksilukuhakemus julkaistaan elokuussa 2019. 
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