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Opinto-ohjaus on kehittynyt omaksi ammatikseen ja se on ansainnut 
asemansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Opinto-ohjaukses-
ta etsitään apua erilaisissa koulutukseen liittyvissä haasteissa. Opin-
to-ohjaaja on oppilaitoksessa arvostettu ja välttämätön ammattilainen, 
joka osaltaan auttaa opiskelijaa eteenpäin kohti tavoitteita opintoihin 
liittyvissä ongelma- ja valintatilanteissa. Nykyisin opinto-ohjaus kuva-
taan suomalaisen koulutusjärjestelmän kulmakiveksi, ja se onkin kas-
vanut profession asemaan. 

Suomalaisen opinto-ohjauksen mallissa opinto-ohjaajalla on aina 
ollut kaksoisrooli. Opinto-ohjaaja on taustaltaan opettaja, hän toimii 
oppilaitoksessa ja on lähellä opiskelijaa. Hän on osaamisen edistäjä 
ja opiskelijan tuki erilaisissa valintatilanteissa. Opinto-ohjaaja on op-
pilaitoksen sisäinen toimija ja osa oppilaitosyhteisöä. Ammatillisen 
koulutuksen edustajat näkevät opinto-ohjaajan työkentän laajentuvan 
yhä voimakkaammin, ja pelkkä oppilaitoksessa toimiminen ei enää rii-
tä. Työelämäyhteistyö sekä eri toimijoiden kanssa työskentely laajen-

tavat opinto-ohjaajan työkenttää oppilaitoksen seinien ulkopuolelle. 
Opinto-ohjaaja on verkostoissa toimimisen ammattilainen.

Nämä lähtökohdat ovat yleispäteviä ja koskevat yleisesti eri tehtävis-
sä toimivia ohjaajia. Opinto-ohjaajien kansainvälinen toiminta nojau-
tuu em. lähtökohtiin. Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen ope-
tussuunnitelmassa on em. kompetensseihin perustuvaa osaamista 
tarkennettu ammatillisen koulutuksen parissa tarvittavan osaamisen 
suuntaan. 

Ammatillinen koulutus on ottanut käyttöön uudet tutkinnon perusteet, 
ja niiden mukaan koulutus ammatillisissa perustutkinnoissa toteute-
taan osaamisperusteisesti. Osaamisperusteisuus haastaa totutun ja 
perinteisen ajattelun aikaperusteisesta koulutuksesta. Ammatillises-
sa koulutuksessa toimivan opinto-ohjaajan on tunnettava osaamispe-
rusteinen toiminta, ja siksi samoja periaatteita toteutetaan myös am-
matillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa. Opetussuunnitelmassa 

1. Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen lähtökohtia
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kuvataan opinto-ohjaajan ammattitaito, ja koulutuksen aikana jokai-
sen opinto-ohjaajaopiskelijan kanssa laaditaan oma henkilökohtainen 
opintosuunnitelma (HOPS), jonka avulla edetään kohti opinto-ohjaa-
jan osaamista ja sovitaan millä tavalla osaaminen saadaan näkyväksi.

Opinto-ohjaaja on tulevaisuuden ammattilainen. Ohjaus voidaan näh-
dä prosessina, jossa tehdään valintoja ja etsitään ratkaisuja opiske-
lijan tulevaisuutta varten. Toisaalta voidaan ajatella, että ammatilli-
sessa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjauksessa tehdyt valinnat 
vaikuttavat ainakin välillisesti koko työuran ajan, mahdollisesti kym-
menien vuosien päähän. Globalisaatio, työelämän ja koulutuksen ra-
kennemuutokset, ammatillisen koulutuksen uudistunut lainsäädäntö 
ja muuttuvat työmarkkinat aiheuttavat muutoksia ja epätietoisuutta 
koulutuksen parissa. Tämä aiheuttaa epävarmuutta siitä, mitä tule-
vaisuus tuo tullessaan. Aika haastaa opinto-ohjaajan: miten säilyttää 
näkymä tulevaisuuteen, olla opiskelijan tukena ja luoda uskoa tulevai-
suuteen. 

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opinto-ohjaajankou-
lutuksen toteutuksessa lähtökohtana on osallistava pedagogiikka, 
joka perustuu reflektiiviselle, tutkivalle, kehittävälle ja yrittäjämäiselle 
työotteelle.  Reflektoiva ote tarkoittaa oman ammatillisen toiminnan 
tarkastelua ja kehittämistä. Reflektointi mahdollistaa sekä omien ru-
tiinien ja arjen toimintojen että sosiaalisten ja kulttuuristen käsitysten 
arvioimisen. Tutkiva ote edellyttää, että kontrollista siirrytään tuke-
vaan ja ohjaavaan toimintaan, mikä vastaavasti tarkoittaa, että opiske-
lijoiden on itse säädeltävä omaa oppimistaan. Kehittävä ote tarkoittaa, 
että opinto-ohjaajan on tärkeää tunnistaa omia käsityksiään voidak-
seen ymmärtää itsensä myös vallalla olevien käsitysten muokkaajaksi 

tai uudistajaksi. Yrittäjämäinen ote perustuu kykyyn olla dynaaminen, 
joustava, uudistuva ja luova myös muuttuvissa ja epävarmoissa tilan-
teissa ja ympäristöissä.

Osaamista voidaan tarkastella integratiivisen tietokäsityksen kautta. 
Opinto-ohjaajan pitää osata tarkastella teoreettista tietoa käytännön 
valossa ja käytännön kokemuksia teoreettisen tiedon avulla. Teoreet-
tista tietoa muunnetaan sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyö-
dyntää käytännön tilanteissa ja ongelmien ratkaisemisessa. Käytän-
nön kokemusten kautta syntyvää tietoa käsitteellistämällä ymmärrys 
ohjaajuuteen kuuluvista ilmiöistä ja niiden välisistä suhteista lisään-
tyy ja syvenee. Asiantuntijan osaamisessa ei kuitenkaan riitä pelkkä 
teoreettisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Itsesäätelytieto ja toi-
minnansäätelytieto kehittyvät, kun ihminen pohtii, tutkii ja arvioi omaa 
tietämistään, toimintaansa ja kokemuksiaan erilaisissa toimintaympä-
ristöissä.

Ainekset identiteettityölle nousevat opinto-ohjaajaopiskelijan sisäis-
ten kokemusten lisäksi hänen ulkopuoleltaan tulevista määrittelyistä 
ja odotuksista. Tunnistamalla ja arvioimalla ohjaajuuteen sekä alaan 
yhdistettyjä yhteisöllisiä ja kulttuurisia traditioita, arvostuksia ja toi-
mintatapoja opiskelija voi ymmärtää myös omia kokemuksiaan osana 
yleisiä ohjaajuuteen ja opinto-ohjaajan työhön kuuluvia ilmiöitä. 

KUVIO 1. Integratiivisen tietokäsityksen osa-alueet
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Ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa painotetaan opiskeli-
jan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja arviointia sekä 
uusien toimintakäytänteiden kehittämistä. Opintojen käytännön to-
teutuksessa huomioidaan seuraavat viisi näkökulmaa: 

Henkilökohtaisuus - mahdollistaa opintoihin ja opiskelemiseen kiin-
nittymisen. 
Henkilökohtaisuuteen kuuluu, että opiskelija sitoutuu tietoisesti op-
pimisprosessiin ja työskentelee aktiivisesti työstäen opittavaa uutta 
tietoa ja kokee olevansa itse vastuussa oppimisen tuloksista. Mah-
dollisuus vaikuttaa omaan toimintaan ja ympäristöön. Monimutkaista 
toimintaa (kuten ajattelua ja suunnittelua) vaativat työt sekä vapaus 
suunnitella omia opintopolkuja auttavat rakentamaan opinto-ohjaaja-
koulutuksesta itselle tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Ohjauksellisuus – on perusta kohtaamiselle ja tavoitteellisuudelle.
Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan op-
pimis-, kasvu-, työ- tai ongelmaratkaisuprosesseja sellaisilla tavoilla, 
että ohjattavan toimijuus vahvistuu. Hyvä ohjaus toteutuu kunnioit-
tavassa, rakentavassa kohtaamisessa ja dialogisessa vuorovaikutuk-
sessa. Ohjauksellisuuden toteutumisessa on keskeistä tavoitteellinen 
toiminta, reflektion tukeminen, emotionaalinen läsnäolo ja aito dialo-
gi. Tavoitteena on tukea sekä opiskelun ja työtehtävien edellyttämän 
osaamisen syntymistä että persoonallisuuden kasvua. Opinto-ohjaa-
jankoulutuksessa tämä on osa toteutusta ja merkittävä osa ammatti-
taitoa.

Autenttisuus – liittyy toiminnan todellisuudenmukaisuuteen.
Autenttisuus ei toteudu vielä siinä, että tehtävät tai ympäristö ovat  mah- 

dollisimman ”todellisuutta vastaavia”, vaan kyse on opiskelijalta edel-
lytettävän toiminnan ja tiedollisen prosessoinnin autenttisuudesta. 
Autenttisuus siis toteutuu opiskelijan, tehtävien ja ympäristön yhtei-
sessä vuorovaikutuksessa. Opinto-ohjaajankoulutuksessa tarjotaan 
mahdollisuuksia käyttää ja harjoitella aidoissa opinto-ohjaajan työti-
lanteissa tarvittavia menetelmiä, työtapoja, materiaaleja ja kognitiivi-
sia prosesseja
 
Yhteistoiminnallisuus – ohjaa käytännön toimintaa.
Yhteistoiminnallisuus tarkoittaa, että opiskelijat työskentelevät yh-
dessä ja rakentavat uutta tietoa yhteistyössä sekä toistensa kanssa 
että erilaisten oppilaitosten ulkopuolisten tahojen kanssa käyttäen 
hyödyksi toistensa tietoja ja osaamista. Siinä korostuu sekä yksilölli-
nen että yhteinen vastuunottaminen, ja sillä pyritään mahdollisimman 
hyviin henkilö- ja ryhmäkohtaisiin oppimistuloksiin. Yhteistoiminnal-
lisuus näkyy opinto-ohjaajaopinnoissa yhteisenä suunnitteluna, ver-
taisarviointina, vertaisohjauksena, oppimiskumppanuutena ja projek-
timaisuutena.

Muovautuvuus – mahdollistaa monenlaisia ratkaisuja.
Muovautuvuus tarkoittaa kykyä mukauttaa toimintaa ja suunnitelmia 
uusien, muuttuvien ja epävarmuutta tuovien tilanteiden edellyttämällä 
tavalla. Se tarkoittaa niin ajattelun, toiminnan, tehtävien, suunnitelmi-
en kuin myös rakenteiden joustavuutta. Opinto-ohjaajankoulutuksen 
opetussuunnitelmassa tämä näkyy tulevaisuusorientaationa ja opis-
kelussa erilaisissa henkilökohtaisina ratkaisuina hankkia ja osoittaa 
osaamista.

Osallistavan pedagogiikan keskiössä on identiteettityön tukeminen. 
Ammatti-identiteetti tarkoittaa henkilön elämänhistoriaan perustuvaa 
käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Se sisältää työtä koskevat 
uskomukset, mielenkiinnon kohteet, arvot, tavoitteet, tulevaisuuden 
päämäärät sekä näkemykset siitä, mihin hän kokee kuuluvansa. Iden-
titeetti ei ole koko ajan samana pysyvä, koulutuksessa saatu kokonai-
suus, vaan se on muotoutuva, uudelleen rakentuva ja neuvoteltavissa.
Opinto-ohjaajan ammatti-identiteetti muotoutuu prosessissa, johon 
sisältyy ajallisesti menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Olemassa ole-
van opettajan identiteetin rinnalle rakentuvan opinto-ohjaajan iden-
titeetin muotoutuminen edellyttää työn ilmiöiden pohtimista uusista 
näkökulmista. Tämä edellyttää oppimisen kohteena olevien asioiden 
pohtimista suhteessa omiin kokemuksiin, käsityksiin, osaamiseen, 
elämänhistoriaan ja -tilanteeseen sekä omiin tavoitteisiin ja tulevai-
suuden odotuksiin nimenomaan opinto-ohjauksen näkökulmasta. 
Ammatti-identiteetin perusteella opinto-ohjaaja vastaa kysymyksiin 
"kuka olen", "mihin kuulun" ja "mitä tavoittelen työssäni ja ammatissa-
ni". Identiteettityötä tehdään monissa eri konteksteissa ja opinto-oh-
jaajakoulutuksen aikana käsitys itsestä opinto-ohjaajana, työyhteisön 

jäsenenä sekä ohjauksen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tehtävän 
toteuttajana laajenee ja syvenee.

Opinto-ohjaaja työskentelee yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan 
etua ja toimijuutta edistäen. Myös opiskelijat rakentavat omaa iden-
titeettiään menneisyyden, nykyisyyden ja ennakoidun tulevaisuuden 
pohjalle. Opinto-ohjaajakin toimii opiskelijoiden identiteettien muok-
kaajana, sillä hän välittää työssään ja toiminnassaan identiteettien 
rakentumisessa tarvittavaa informaatiota. Opinto-ohjaajan työtä oh-
jaavat eettisesti kestävät periaatteet, ja niiden noudattaminen on 
opinto-ohjaajana toimimisen lähtökohta. Opinto-ohjauksen tarkoituk-
sena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään omaa tilannettaan ja koh-
taamaan elämänsä haasteita. Opinto-ohjauksen perusperiaatteina 
ovat opiskelijan kunnioittaminen sekä opiskelijan hyvinvoinnin ja ta-
sa-arvon edistäminen. Suomen opinto-ohjaajat ry on julkaissut opin-
to-ohjaajan eettiset periaatteet, joissa kuvataan opinto-ohjaajan työn 
perusta. Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen aikana tarkastel-
laan ohjaajan työtä aina myös eettiseltä kannalta varmistaen, että 
omassa ohjauksessa tehdyt ratkaisut ovat eettisesti kestäviä.

2. Opinto-ohjaajana toimimisen lähtökohtia
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Opinto-ohjauksen perusta on opiskelijan kohtaamisessa ja luotta-
muksellisen ohjaussuhteen luomisessa. Sen varassa ohjaus suun-
tautuu kohti senhetkistä tavoitetta. Henkilökohtaisen ohjauksen 
hallinta on perustaito, josta ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuk-
sessa aloitetaan ja jonka varaan taito toimia ohjaajana rakentuu. Yhä 
useammin opinto-ohjaaja toimii opiskelijaryhmän tai yhdessä muiden 
ammattiryhmien edustajien kanssa joko oman organisaation sisällä 
tai ulkopuolella. Erilaiset verkostot ovat ammatillisen opinto-ohjaajan 
työympäristöä. Oppiminen siirtyy ulos oppilaitosten sisältä työpaikoil-
le ja verkkoon ja samoin siirtyy myös opinto-ohjaus. Esimerkiksi erilai-
sissa opiskelijan ongelmiin liittyvissä tilanteissa tehdään yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa. Verkostoissa toimimisen taidon merkitys 
on opinto-ohjaajalle yhä tärkeämpi. Verkostoissa toimiminen sekä 
moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ovat osa opinto-ohjaajan 
koulutusta. Opintojen aikanakin suuri osa opiskelusta ja oppimisesta 
tapahtuu TAMKin seinien ulkopuolella, oppilaitoksissa, verkossa ja 
työpaikoilla.

Opinto-ohjaaja tarvitsee työssään erilaisia tiedon muotoja: käytännöl-
listä tietoa, teoreettista tietoa itsesäätelyyn, toiminnan säätelyyn liitty-
vää tietoa sekä sosiokulttuurista tietoa. Hän osaa tarkastella teoreet-
tista tietoa käytännön kokemusten valossa ja käytännön kokemuksia 
teoreettisen tiedon avulla. Itsesäätelytieto ja toiminnansäätelytieto 
kehittyvät, kun pohditaan, tutkitaan ja arvioidaan omaa tietämistä, 
toimintaa ja kokemuksia. Tämä liittyy myös identiteettityöhön. Tun-
nistamalla ja arvioimalla koulutus- ja työelämäorganisaatioiden yhtei-
söllisiä ja kulttuurisia arvostuksia ja toimintatapoja syntyy sosiokult-
tuurista tietoa. 

Keskeistä on, ettei teoreettinen tieto jää erilliseksi, vaan sitä kytke-
tään käytännölliseen tietoon, itsesäätelytietoon ja sosiokulttuuriseen 
tietoon. Tämä näkyy myös ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen 
tavoitteissa. Koulutuksessa tavoiteltava osaaminen koostuu kolmesta 
opintokokonaisuudesta: ohjausosaaminen, kontekstiosaaminen sekä 
tutkimis- ja kehittämisosaaminen. 

Jokainen opintokokonaisuus jakaantuu opintojaksoiksi, joiden yhtey- 
dessä kuvataan niiden sisällöt ja osaamistavoitteet. Kohdissa 3.1. - 
3.3. olevia taulukoita luetaan siten, että vasemmalla on nimetty ku-
hunkin osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot, seuraavaksi 
on kuvattu jakson sisällöt ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa on ku-
vattu osaamisalueella edellytettävä osaaminen eli osaamistavoitteet.

3. Opintokokonaisuudet ammatillisessa 
 opinto-ohjaajankoulutuksessa

 
Opintokokonaisuus 

    Opintojakso 

 
Laajuus/op 

 
Ohjausosaaminen 

    Kohtaamisosaaminen 

    Ohjauspalveluosaaminen 

    Ohjauksen tietoperustaosaaminen 
 

 
25 

10 

5 

10 

 
Kontekstiosaaminen 

    Organisaatio-osaaminen 

    Verkosto-osaaminen 

    Kansainvälisyysosaaminen 
 

 
15 

5 

5 

5 

 
Tutkimis- ja kehittämisosaaminen 

    Ennakointi ja -kehittämisosaaminen 

    Kehittymisosaaminen 
 

 
15 

10 

5 

 
Ohjustaitoja laajentavat opinnot 
 

 
5 
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3.1 Ohjausosaaminen 25 op

Opintokokonaisuudessa edellytetty osaaminen

Opinto-ohjaajan ohjausosaaminen perustuu opinto-ohjauksen pe-
rusteiden, arvoperustan ja tietopohjan tuntemiseen Hän kohtaa opis-
kelijan erityisenä yksilönä ja kunnioittaa opiskelijaa ohjausprosessin 
kaikissa eri vaiheissa. Opinto-ohjaaja toimii eettisesti kestävällä ta-
valla. Hän vahvistaa ohjauksellaan opiskelijan valintoja, toimijuutta 
ja urasuunnittelua kohti parempaa tulevaisuutta sekä tuntee erilaiset 
ohjauksen työtavat ja valitsee niistä perustellen eri ohjaustilanteisiin 
sopivat.

 
Opintojakso 

 
Sisältö   

  Sis      
             Osaamistavoitteet 
 

Kohtaamis- 
osaaminen  
10 op 

Toiminta opiskelijan kanssa 
perustuu yleisiin ohjauksen 
periaatteisiin. 

Ottaa huomioon ohjaustilanteissa 
opiskelijoiden yksilöllisyyden, 
moninaisuuden ja taustat. 

• Toimii eettisesti kestävästi ja opinto-ohjaajien eettisten periaatteiden mukaisesti. 
• Toimii ohjaustilanteessa hyvän ohjauksen periaatteiden mukaisesti. 
 
• Tietää ihmisen kehityksen vaiheiden merkityksen ja huomioi kehitysvaiheet ohjauksessa. 
• Tunnistaa ohjattavien moninaisuuden ja huomioi sen ohjaustilanteessa.  
• Huomioi opiskelijan tilanteen ja toimii ohjaustilanteessa sen mukaisesti. 
• Tunnistaa kulttuurien moninaisuuden ja tiedostaa sen vaikutuksen ohjaukseen ja huomioi sen 

ohjaustilanteessa. 
• Huomioi vaihtelevat ja yllättävät tilanteet ja sopeuttaa ohjaustoimintansa niiden mukaan. 

 
Ohjauspalvelu- 
osaaminen  
5 op 

Jäsentää palvelut ja toiminnan 
eri tilanteissa. 

 

 

 
 
Toimii ohjauksessa 
tavoitteellisesti. 

• Tietää tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen eron ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti 
työssään. 

• Perustelee, milloin ryhmäohjaustilanne on tarkoituksenmukainen ja hoitaa ryhmätilanteen 
ohjauksellisesti. 

• Hyödyntää ryhmäohjausta ohjauksessaan. 
• Kannustaa opiskelijoita vertaisohjaukseen. 
• Tietää digitalisaation mahdollisuuksia, vaatimuksia ja riskejä ohjauksessa, koulutuksessa ja opiskelijan 

toiminnassa ja huomioi ne ohjaustyössään. 
 

• Perustelee valintojaan käyttäessään tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja osana ohjaajan työtään. 
• Toteuttaa ohjauksen prosessinomaisesti ja ohjaa keskustelua kohti tavoitetta. 
• Huolehtii, että päätökset ohjaustilanteessa ovat ohjattavan päätöksiä. 
• Huolehtii, että ohjauskeskustelussa syntyy selkeä ja konkreettinen toimintasuunnitelma tai käsitys, 

miten jatketaan. 
• Tukee ohjattavan toimijuutta, valintoja ja etenemistä urallaan (urataitojen tukeminen). 
• Ohjaa asiantuntevasti opiskelijan hakeutumista seuraavaan koulutukseen tai työelämään. 

 
Ohjauksen  
tietoperusta- 
osaaminen  
10 op 

 

Perustaa toimintansa ohjauksen 
teorioihin. 

 
Käyttää ohjauksessa 
ajantasaista säädöksiin sekä 
erilaisten koulutusten rakenteisiin 
ja toteutuksiin liittyvää tietoa. 

• Tuntee keskeisimmät ohjaus- ja urateoriat ja perustelee valitsemansa ohjauksen toimintatavat 
ohjausteorioihin ja -käytäntöihin tukeutuen.  

• Tietää käyttöteorian merkityksen sekä esittelee ja perustelee oman ohjauksensa käyttöteorian. 
 
• Tuntee koulutusta ja ohjausta ohjaavan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden merkityksen sekä 

sisällön opinto-ohjaajan työn vaatimalla tavalla. 
• Tuntee koulutuksen rakenteen, sisällöt ja tavoitteet sillä tarkkuudella, että pystyy ohjaamaan 

opiskelijan henkilökohtaisen opiskelupolun suunnittelua. 
• Hankkii ja käyttää ohjaustilanteessa tarvittavaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa. 
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3.2 Kontekstiosaaminen 15 op

Opintokokonaisuudessa edellytetty osaaminen

Ohjauksen toiminta-alue laajenee oppilaitosten sisällä ja ulottuu myös 
sen ulkopuolelle.  Opinto-ohjaaja tuntee oman työyhteisönsä organi-
saation ja sen toimintakulttuurin. Lisäksi hän tuntee opinto-ohjaukseen 
liittyvien organisaatioiden tehtäviä ja toimintatapoja sekä ohjaajana 
toimiessaan käyttää tätä tietoa hyväkseen Opinto-ohjaaja osaa analy-
soida organisaatioiden toimintaa ja kehittää organisaation toimintaa 
ohjauksen näkökulmasta. Opinto-ohjaaja tuntee erilaisia ohjaukseen 
liittyviä verkostoja oman organisaation sisällä ja ulkopuolella sekä 
työskentelee eri verkostoissa ohjattavien edun mukaisesti. Lisäksi hän 
pystyy toimimaan monialaisissa yhteistyöverkostoissa opiskelijan etua 
edistäen. Opinto-ohjaaja tuntee työelämää siten, että hän pystyy oh-
jaamaan opiskelijoita opintojen aikana työelämäyhteistyössä. Lisäksi 
hän tuntee uraohjauksen kannalta merkittävät toimijat, jotta opiskelija 
saa asiantuntevaa ohjausta. Opinto-ohjaaja toimii osana kansainvälistä 
ohjausverkostoa ja ohjaa opiskelijoitaan myös kansainvälisissä ympä-
ristöissä. Hän tuntee tietoverkkojen ja digitaalisten ratkaisujen mah-
dollisuudet sekä käyttää niitä työssään asiantuntevasti ja opiskelijan 
etua kunnioittaen.

Opintojakso Sisältö  Osaamistavoitteet 

Organisaatio-
osaaminen  
5 op 

Toimii organisaation jäsenenä 
sen toimintaa edistäen ja 
kehittäen. 

• Tietää ja ymmärtää organisaationsa toiminnan, toimijat ja näiden tehtävät sekä osallistuu organisaation 
kehittämiseen tai tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia ohjauksen näkökulmaa edistäen.  

• Tuntee, millä tavoin opiskelijahuolto kokonaisuutena toimii ja mitkä ovat opinto-ohjaajan rooli ja tehtävät 
opiskelijahuollossa siten, että pystyy tarvittaessa johtamaan/koordinoimaan organisaationsa 
ohjaustoimintaa. 

• Omaa valmiudet toimia ohjauksen asiantuntijana esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä ja tukea opettajia ja 
muita toimijoita ohjauksen teemoissa. 

• Ymmärtää ohjauksen kokonaissuunnittelun merkityksen ja toimii asiantuntijana ohjauksen suunnitteluun 
liittyvien dokumenttien laadinnassa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 
 

Verkosto-
osaaminen  
5 op 

Toimii erilaisten verkostojen 
jäsenenä niiden toimintaa 
edistäen ja kehittäen. 

 

 

Hyödyntää 
työelämäyhteistyötä ja -
tuntemusta ohjauksessa. 

• Omaa valmiudet toimia organisaation sisäisissä ja ulkopuolisissa verkostoissa ohjauksen edustajana, 
tietää verkostotyön periaatteet ja osaa toimia monialaisen verkostotapaamisen vetäjänä. 

• Perustelee, missä tilanteissa monialainen yhteistyö on opiskelijan edun mukaista ja tietää monialaisen 
yhteistyön periaatteet. 

• Tuntee siirtymävaiheet ja omaa valmiudet toimia asiantuntijana nivelvaiheen ohjauksessa. 
• Tuo osaamistaan verkoston käyttöön ja hyödyntää verkoston osaamista. 

 
• Ohjaa työelämän lähtökohdat huomioiden sekä työelämässä että työelämään.  
• Tietää työelämäyhteistyön merkityksen koulutukselle ja toimii ohjaustyössä sen mukaisesti. 
•  Pystyy toimimaan ohjaajana erilaisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä. 
• Hyödyntää myös oppilaitoksen ulkopuolisen toiminnan oppimis- ja ohjausympäristönä. 

Kansainvälisyys-
osaaminen  
5 op 

Jäsentää suomalaisen opinto-
ohjauksen osana 
kansainvälistä ohjauksen 
kenttää. 
 
Tietää ja tunnistaa 
kansainvälisyyden merkityksen 
ja huomioi sen osana omaa 
ohjaustyötään. 

• Tuntee ja seuraa kansainvälisiä ohjauksen virtauksia ja osaa asemoida suomalaisen opinto-ohjauksen 
kansainvälisessä ohjauksen kentässä. 

• Omaa valmiudet osallistua kansainväliseen toimintaan ohjauksen alalla ja pystyy huomioimaan 
keskusteluissa osallistujien erilaiset lähtökohdat ja käsitykset. 
 

• Tuntee kotikansainvälisyyden ja edistää sitä omassa työssään ja yhteisössään.  
• Osaa ohjata opiskelijaa tilanteissa, jossa opiskelija harkitsee kansainvälisiä vaihtoehtoja. 
• Osaa vertailla eri maiden koulujärjestelmiä ja opintojen vastaavuuksia 
• Kuvailee Suomen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden ohjauksen periaatteita ja ratkaisuja. 
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3.3 Tutkimis- ja kehittämisosaaminen 15 op

Opintokokonaisuudessa edellytetty osaaminen

Opinto-ohjaajan työ suuntautuu tulevaisuuteen, sillä työn keskiössä 
on opiskelijan tulevaisuuden valintojen tukeminen ja tulevaisuusus-
kon vahvistaminen. Opinto-ohjaaja toimii organisaatiossaan näköala-
paikalla ja on organisaationsa aktiivinen toimija. Hän kehittää sekä 
omaa työtään että työyhteisöään ja toimii myös yksilöllisen ja yhtei-
söllisen hyvinvoinnin edistäjänä. Hän seuraa mediaa, osallistuu kes- 
kusteluun sekä ilmaisee ajatuksensa ja kehittämistyönsä perustellen 
ja laadukkaasti eri julkaisukanavissa. Opinto-ohjaaja huolehtii itsen-
sä kehittämisestä ja ammatillisen kehityksen mukana pysymisestä. 
Opinto-ohjaaja tunnistaa oman työnsä rajat ja pystyy huolehtimaan 
omasta jaksamisestaan.

Opintojakso Sisältö  Osaamistavoitteet 

Ennakointi ja -
kehittämisosaaminen  
10 op 

Tietää arvioinnin ja 
ennakoinnin merkityksen 
ohjaukselle ja hyödyntää 
työssään ennakointitietoa. 

• Arvioi ennakointiraporttien ja -selvitysten perusteella omaa työtään ja sen tulevaisuutta. 
• Seuraa ja osallistuu työelämän keskusteluihin sekä tekee sen perusteella johtopäätöksiä 

saamistaan signaaleista ohjauksen tueksi. 
• Hyödyntää mediaa monipuolisesti ja kriittisesti työssään. 
• Tietää ennakoinnin merkityksen ja huolehtii, että opiskelijan tulevaisuuden ratkaisujen 

tukeminen on ohjauksen lähtökohtana.   

 Tunnistaa ohjaukseen ja 
työyhteisön toimintaan 
vaikuttavia tekijöitä ja 
osallistuu toiminnan 
arviointiin ja kehittämiseen.                                                                                                                                                             

• Tietää tutkimustiedon merkityksen ja käyttää tutkimustietoa ohjaustyössään. 
• Arvioi koulutuksen ja ohjauksen kehityksen ja ajankohtaisten asioiden vaikutuksia omaan 

työhönsä. 
• Omaa valmiudet toimia oman organisaation kehittäjänä ja hyvinvoinnin edistäjänä 

huomioiden ennakoidut ja tapahtuvat muutokset. 
• Seuraa ja osallistuu ohjaukseen ja koulutukseen liittyvään keskusteluun ja tuottaa 

sisällöllisesti ja muodollisesti laadukasta materiaalia kehittämistyöhön ja keskusteluun, 
tutkivaa ja kehittävää työotetta käyttäen. 
 

Kehittymisosaaminen  
5 op 

Tunnistaa itseensä ja 
toimintaansa opinto-
ohjaajana vaikuttavia 
tekijöitä ja osaa huolehtia 
hyvinvoinnistaan ja 
jaksamisestaan. 

• Kehittää omaa osaamistaan ja taitojaan suunnitelmallisesti. 
• Reflektoi kehittymistään, toimintaansa ja työtään.  
• Pystyy huolehtimaan hyvinvoinnistaan esimerkiksi laatimalla henkilökohtaisen 

hyvinvointisuunnitelman työssä toimimisen edistämiseksi. 
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3.4 Ohjaustaitoja laajentavat opinnot 5 op

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutukseen kuuluu 5 opintopisteen 
laajuiset ohjaustaitoja laajentavat opinnot. Näistä sovitaan ohjaajan 
kanssa. Ohjaustaitoja laajentavilla opinnoilla laajennetaan ohjaus-
osaamista tai syvennetään jotakin opetussuunnitelman tavoitteiden 
mukaista osaamista. Opintoja voi valita TAMKin ammatillisen opet-
tajankoulutuksen tai erityisopettajankoulutuksen tarjonnasta. Aiem-
mista opinnoista voidaan tunnustaa korkeakoulutasoinen koulutus, 
joka on sisällöltään ajankohtainen ja joka laajentaa tai syventää opis-
kelijan osaamista opinto-ohjaajana. Muualla kuin koulutuksessa han-
kittu osaaminen voidaan tunnistaa ja se osoitetaan kouluttajan kans-
sa sovittavalla tavalla.

Miten osaamisperustaisuus näkyy ja toteutuu

Ammatillisessa koulutuksessa on siirrytty osaamisperusteisiin ope-
tussuunnitelmiin. Opinto-ohjaajan yksi tehtävä on huolehtia opis-
kelijoiden osaamisperusteisesti toteutuvista henkilökohtaisista 
opintopoluista, ja siksi opinto-ohjaajan on oltava asiantuntija osaa-
misperusteisuudessa. Tästä syystä ammatillinen opinto-ohjaajan-
koulutus toteutetaan osaamisperustaisesti, jolloin opinto-ohjaajalle 
muodostuu käsitys, mitä osaamisen perustuva opiskelu tarkoittaa 
käytännössä. Jokaisen opinto-ohjaajaopiskelijan opinnot henkilökoh-
taistetaan. Muovautuvuuden periaatteen mukaisesti kaikkea ei an-
neta valmiina opetussuunnitelmassa, vaan opinto-ohjaajaopiskelija 
osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun ja osaamisensa arvioin-
tiin. Suunnittelun yhteydessä selvitetään opiskelijan mahdollisuudet 
toimia eri verkostoissa sekä hankkia ja vahvistaa osaamistaan yhteis-
työssä niiden kanssa. Autenttisuuden periaatteen mukaisesti on tär-
keää tutustua aitoihin opinto-ohjaajan työtilanteisiin sekä käyttää ja 
harjoitella erilaisia menetelmiä, työtapoja, materiaaleja ja kognitiivisia 
prosesseja.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja osaamisen osoittami-
sen suunnitelma  

Henkilökohtaisuuden periaatteen mukaisesti jokainen laatii oman 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja osaamisen osoittamisen 
suunnitelman. Suunnitelman laadinnan lähtökohtana on opetussuun-
nitelmassa kuvattu ammatillisen opinto-ohjaajan osaaminen. Suun-
nitelmatyön alussa opiskelijat vertaavat osaamistaan opetussuunni-
telmassa edellytetyn osaamisen kuvauksiin (tavoitteisiin) ja arvioivat, 
mitä osaamista heillä jo on olemassa ja millaista osaamista tarvi-
taan lisää. Samalla aloitetaan suunnittelu, missä ja millä tavalla vielä 
puuttuva osaaminen hankitaan. Tästä syntyy henkilökohtainen opin-
tosuunnitelma (HOPS). Lisäksi laaditaan suunnitelma, millä tavalla 
osaaminen osoitetaan (= henkilökohtainen osaamisen osoittamisen 
suunnitelma). Ohjauksellisuuden periaatteen mukaisesti kummankin 
suunnitelman laadinnassa ovat kouluttajat ohjaajina tukemassa pro-
sessia. Suunnitelmat tarkentuvat ja muotoutuvat opintojen aikana. 

4. Opiskelu ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa
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Tarvittavan osaamisen hankkiminen 

Osaamisperustaisuuden periaatteiden mukaan koulutuksessa ei 
määrätä tapaa, jolla tarvittava osaaminen hankitaan. Hankkimistapoja 
voi olla useita ja ne voivat vaihdella eri opiskelijoiden kohdalla. Luon-
nollisimpia tapoja ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksessa ovat 
esimerkiksi osallistuminen lähiohjauspäiviin, tutustumiset, harjoitte-
lut ja selvitystyöt eri verkostoissa, toiminta omassa organisaatiossa, 
verkkotyöskentely, toiminta pienemmissä ryhmissä sekä itsenäinen 
opiskelu.

Lähiohjauspäivät

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen toteutukseen kuuluvat lä-
hiohjauspäivät. Koulutuksen ohjelmassa esitellään lähiohjauspäivien 
tarkemmat ajankohdat ja kunkin päivän teemat. Lähiohjauspäivien 
aikana käsitellään opinto-ohjaajan työn keskeisiä sisältöjä, mikä on 
merkittävä tapa hankkia opinto-ohjaajan työssä vaadittavaa osaa-
mista. Lähiohjauspäivien aikana kohdataan toisia opiskelijoita, jolloin 
opiskelijat pystyvät vaihtamaan kokemuksia, reflektoimaan omia kä-
sityksiään ja verkostoitumaan. Yhteistoiminnallisuuden periaatteen 
mukaisesti toiminta ryhmän jäsenenä tukee opiskelua ja samalla ver-
taisohjauksen merkitys tulee näkyviin. 

Arvioinnin käytännöt opinto-ohjaajan koulutuksessa

Arviointi koostuu oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Oppimisen ar-
vioinnissa tarkastellaan mitä on opittu, mitä osaamista tarvitaan lisää 
ja mikä on paras tapa oppia. Oppimisen arvioinnissa opiskelijan it-

searvioinnilla on suuri osuus. Tukena on myös muiden opiskelijoiden 
vertaisarviointi sekä kouluttajien tuki.

Osaamisen arvioinnissa verrataan opiskelijan hankkimaa osaamista 
osaamistavoitteisiin. Kun tavoitteissa kuvattu osaaminen on kaikilta 
osin osoitettu, todetaan osaaminen saavutetuksi ja suoritusmerkin-
tä (S) kirjataan opintorekisteriin. Käytössä oleva arviointiasteikko on 
hyväksytty – täydennettävä.  Arvioinnista vastaa opettaja käyttäen 
tukenaan opiskelijan itsearviointia. Tapa ja aikataulu, jolla saavutettu 
osaaminen osoitetaan, sovitaan opiskelijan kanssa etukäteen ja tie-
dot tallennetaan opiskelijan osaamisen osoittamisen suunnitelmaan. 

Yhteistyö ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kanssa

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus tekee yhteistyötä ammatillisen 
eritysopettajankoulutuksen kanssa. Lähiohjauspäivien aikatauluihin 
on sovittu yhteistä aikaa, joka mahdollistaa yhteiset oppimistilanteet. 
Molemmilla koulutuksilla on omat opetussuunnitelmat ja niiden mu-
kaiset tavoitteet, mutta tällainen eri ammattialojen edustajien välinen 
yhteistyö on perusteltua. Oppilaitoksissa opinto-ohjaaja ja erityisopet-
taja tekevät yhteistyötä esimerkiksi pohtiessaan opiskelijan opintoi-
hin liittyviä valintoja. Yhteistyön aloittaminen jo opintojen aikana on 
tärkeää ja auttaa näkemään monialaisen yhteistyön mahdollisuudet. 
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