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     STADIN AO:N OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA  

Opinto-ohjaussuunnitelma muodostuu kolmesta alla esitellystä osiosta (sivut 1-4);  

1) Opinto-ohjaaja ohjauksen asiantuntijana Stadin AO:ssa  

2) Opinto-ohjauksen palveluvalikko Stadin AO:ssa  

3) Opinto-ohjauksen palvelupolku Stadin AO:ssa 

 

1 OPINTO-OHJAAJA OHJAUKSEN ASIANTUNTIJANA STADIN AO:ssa  

Opinto-ohjaaja on oppilaitoksen ohjauksen asiantuntija, joka tuo vaihtoehtoja esille monipuolisesti ja 

kunnioittaa ohjattavan omia valintoja ja vahvistaa ohjattavan toimijuutta. Opinto-ohjaaja seuraa muuttuvaa 

yhteiskuntaa, kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia opiskelijalle. 

Työn eettiset periaatteet ovat ohjattavan itsemääräämisoikeus, totuudellisuus, luottamuksellisuus, 

riippumattomuus, ammattitaidon kehittäminen, yhteistyö ja oma hyvinvointi. Opinto-ohjaajan 

ydinosaamisen muodostavat: 

Ohjausosaaminen 

o Vuorovaikutus ja kohtaaminen 

o Yksilölähtöisyys, opintojen suunnittelu ja urasuunnittelussa tukeminen 
o Ohjauksen eettisyys 
o Ohjausteoreettinen osaaminen 
o Ohjausmenetelmät 
o Ohjauksen toteuttamisen suunnittelu 
o Elinikäisen oppimisen ohjaus, vastuullisuus ja valintojen vaikutus tulevaisuuteen 
o Hakuväylien ja -edellytysten tuntemus 
o Muutososaaminen, työelämä- ja yhteiskuntatuntemus 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 

o Lainsäädäntö 

o Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen 

Kehittämisosaaminen 

o Tutkintojen perusteiden tuntemus 

o Työn kehittäminen 

o Koulutusjärjestelmien tunteminen 

o Pedagoginen osaaminen 
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2 OPINTO-OHJAUKSEN PALVELUVALIKKO STADIN AO:ssa 
  
Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat ohjausmenetelmät, ohjausprosessi ja 
ohjattavien yksilöllisten tarpeiden moninaisuuden tunnistaminen. Asiantuntijuuteen pohjautuen opinto-
ohjaajat tarjoavat erilaisia ohjauspalveluita yhteistyössä moniammatillisen henkilöstön kanssa 
monipuolisissa ohjausympäristöissä. Opinto-ohjausta toteutetaan yksilöohjauksen, pienryhmäohjauksen, 
ryhmäohjauksen ja yhteisöllisen työn menetelmin. Opinto-ohjauksen palveluvalikkoa opinto-ohjaajat 
toteuttavat opiskelijoiden ja tutkintojen erityispiirteet huomioiden yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön 
kanssa. 
 

Itsetuntemuksen kehittymisen tukeminen 

- Itsetuntemus suhteessa päätöksentekoon 

- Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

- Mielenkiinnon kohteet 

- Arvot 

- Oman osaamisen arviointi 
 

Urasuunnittelun ohjaus 

- Oppijan ohjaustarpeen arviointi 

- Itseohjautuvuuden tukeminen, siirtymät ja 
päätöksenteko 

- Henkilökohtaisten valintojen merkitys 
tulevaisuudelle 

- Tiedonetsinnän tukeminen 

- Jatko-opintomahdollisuudet 

- Työelämän mahdollisuudet 

- Ohjaus jatko-opintoihin vuoden ajan 
valmistumisen jälkeen 

Opintojen ohjaus 

- Opiskelumotivaation tukeminen 

- Opetustarjonta ja valinnan mahdollisuudet  

- Osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen käytänteet 

- Opintojen rakenne 

- Opiskelumotivaation tukeminen 

- Opintoihin orientoituminen 

- Ammatillisen koulutuksen käytänteet 
 
 

Hakeutumisvaiheen ohjaus ja koulutustarjonnan 
esittely 

- Yhteishaku 

- Ammattilukio ja urheiluvalmennus 

- Ohjauksellinen jatkuva haku 

- Ohjauksellinen haku jatkaviin ryhmiin 

- Ohjauksellinen sisäinen siirtyminen  

- Viestintä- ja markkinointimateriaalien 
tuottaminen 

- Koulutustarjonnan esittely oppilaitoksen 
sisäisissä tapahtumissa (avoimet ovet, 
tutustumiskäynnit, teematapahtumat) 

- Koulutustarjonnan esittely oppilaitoksen 
ulkoisissa tapahtumissa (muut 
oppilaitokset, vanhempainillat, messut ja 
tapahtumat) 

 

Yhteisöllinen työ oppilaitoksessa 

- Osallistuminen moniammatilliseen 
hyvinvointiryhmään 

- Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet 

- Sovittelutyö 
 

Verkostoyhteistyö 

- Huoltajat 

- Opiskelijahuolto 

- Opetushenkilöstö 

- Oppilaitoksen johto 

- Muut oppilaitokset 

- Ulkoiset verkostot 

- Hakutoimisto 

 

Palveluohjaus 

- Laaja kokonaisnäkemys erilaisista ulkoisista 
sekä sisäisistä ohjaus- ja tukipalveluista 

 



  3 
 

   
 

- Palveluohjaus muiden oppilaitosten 
palveluihin 

- Laaja ja toimiva moniammatillinen 
yhteistyöverkosto 

 



  4 
 

   
 

3 OPINTO-OHJAUKSEN PALVELUPOLKU STADIN AO:SSA  

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinto-ohjaajia työskentelee oppilaitosympäristössä, Helsingin kaupungin 

työllisyydenhoidon palveluissa ja Ohjaamossa. Oppilaitosympäristössä opinto-ohjaajat tarjoavat 

ohjauspalvelua tutkintoon johtavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa, perusopetuksen 

lisäopetuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA), työllisyydenhoidon 

koulutuksissa, työelämäasiakkuuksissa ja hakutoimistossa. Elokuusta 2022 alkaen perusopetuksen lisäopetus 

ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus lakkaa ja tilalle tulee tutkintokoulutukseen valmentava 

koulutus (TUVA). 

Opiskelumahdollisuuksiin tutustuminen 

Stadin AO koulutustarjonnan esittely ja tarjonnasta tiedottaminen. Yhteistyö peruskoulujen 

sekä muiden oppilaitosten ja koulutusten kanssa. Yhteistyö muiden ohjauspalveluita 

tarjoavien tahojen kanssa. Tarjonnan esittely kaikille kiinnostuneille yksilöllisesti, ryhmille ja 

erilaisissa tapahtumissa. Opinto-ohjauspalvelut opinnoista kiinnostuneille. 

Käytettävät dokumentit ja tietolähteet: Opintopolku, hakijan opas, Stadin AO verkkosivut, 

markkinointimateriaali, avoimien opintojen tarjotin 

Moniammatillinen yhteistyö: oppilaitokset ja koulutukset, Ohjaamot, TE-palvelut, messut, 

rekry- ja koulutustapahtumat, opettajat, hankkeet 

Opiskelijaksi hakeutuminen 

Hakuväylät (yhteishaku, haku valmistaviin koulutuksiin, jatkuva haku, haku jatkaviin ryhmiin, 

sisäinen siirtyminen, sisäiset haut): koulutustarpeen, yksilöllisten tavoitteiden ja 

ohjaustarpeiden arviointi sekä opiskelijavalintojen valmistelu. 

Käytettävät dokumentit ja tietolähteet: esiHOKS, HOKS, Opintopolku, Harkinnanvaraisen 

valinnan asiakirjat, haku jatkaviin ryhmiin 

Moniammatillinen yhteistyö: S2 -opettajat, ammatilliset opettajat, TE-palvelut ja Helsingin 

kaupungin osaamiskeskus, Avoimet opinnot, Ammatilliset erityisoppilaitokset, Valma 

opettajat, erityisopettajat, opiskeluhuolto 

Opintojen aloittaminen 

Orientaatiojaksot opintoihin, opiskeluun ja toimipaikkaan 

(urasuunnittelu, opintoihin kiinnittyminen, tutkinnon perusteet, tarvittaessa mukana 

HOKSeissa) 

Käytettävät dokumentit ja tietolähteet: HOKS, tutkintojen perusteet, 

oppivelvollisuudenseuranta- ja valvontapalvelu VALPAS 

Moniammatillinen yhteistyö: omaopettaja, erityisopettaja, opiskelijahuolto, tiimimestari, 

koulutuspäällikkö, koulun ulkopuoliset sidosryhmät, aiempi oppilaitos, tutor-opiskelijat 

Opintojen aikana 

Opiskelijan yksilöllisen polun suunnittelun ja etenemisen tukeminen.  

(urasuunnittelu, opintojen etenemisen seuranta, tutkinnon perusteet, HOKSin laatimisessa ja 

päivittämisessä tukeminen, ohjausasiantuntijuus omaopettajan ja opiskelijan tukena) 

Käytettävät dokumentit ja tietolähteet: HOKS, Wilman ohjauslomake, tutkintojen perusteet 
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Moniammatillinen yhteistyö: omaopettaja, erityisopettaja, ammatilliset ja YTO opettajat, 

opiskelijahuolto, tutorit, TE-palvelut, työelämä, työpajat, oppisopimuspalvelut, sosiaali- ja 

terveyspalvelut, etsivä nuorisotyö, korkeakoulut ja huoltajat 

Valmistumisvaihe 

Opiskelijan valmistumisen tukeminen, urasuunnittelun ohjaus ja jatko-ohjaus.  

Käytettävät dokumentit ja tietolähteet: HOKS, Wilman ohjauslomake 

Moniammatillinen yhteistyö: opettajat, opiskelijahuolto, TE-palvelut, oppilaitokset 

Opintojen jälkeen 

Valmistuneen tai opinnot keskeyttäneen opiskelijan tai hakijan urasuunnittelun ohjaus ja 

tarvittava palveluohjaus.  

Käytettävät dokumentit ja tietolähteet: HOKS, Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön 

Moniammatillinen yhteistyö: erityisopettaja, opiskelijahuolto, etsivä nuorisotyö, Ohjaamo, TE-

palvelut, oppilaitokset, työpajat sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. 

 


