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Vastuuopettaja 
(ryhmänohjaaja) 

 
 
Opinto-ohjaaja 

 
 
Erityisopetuksen 
ohjaava opettaja 

 
 
 
Opettaja 

 
 
 
Hoksaajaopettaja 

 
 
 
Tiimipäällikkö 

Ennen 
opintoja 

  koulutusten 
markkinointi 

 opiskelija-
rekrytointi 

 peruskoulu-
yhteistyö 

 yhteishaku, 
jatkuva haku, 
opiskelijavalinta 

 saattaen vaihto 
 uraohjaus  

 

 saattaen vaihto 
 monialainen 

verkosto- 
yhteistyö 

 

  jatkuvassa 
haussa alaan 
liittyvät 
kysymykset 
ohjautuvat 
hoksaajalle 

 laatii jatkuvan 
haun kautta 
tulevan 
opiskelijan 
HOKS:n 

 paluu 
opintoihin 
keskeyttämi-
sen jälkeen 

 uraohjaus  

 peruskoulu-
yhteistyö 

 mukana 
oman alan 
markkinointi 

 

Opintojen 
alku-
vaiheessa 

 Kohti ammattia -
jakson/ 
orientoivien 
opintojen 
toteutumisen vastuu 

 tutustuminen, tilat, 
avainhenkilöt 

 ryhmäyttäminen 
 perehdytys: 

ammattiala, ops, 
oppimismenetelmät 
ja -välineet, 
aikataulut, arviointi, 
Wilma 

 opiskelijoiden 
havainnointi, 
varhainen 
puuttuminen, mm.  
poissaolot 

 selvittää 
saapumatta 
jääneiden 
tilanteen 
(yhteishaku) 

 yhteistyössä 
hoksaajan 
kanssa ohjaus 
alalta toiselle tai 
muuhun 
koulutukseen 

 yhteistyössä 
opintojen 
tunnustaminen 
(lukio, aiempi 
ammatillinen 
tutkinto) 

 Kohti ammattia-  
jakson toteutus 
omalta osaltaan   

 lähtötasotestit 
 osallistuminen 

HOKS-
keskusteluun 
tarvittaessa 

 erityisen tuen 
tukitoimien 
laadinta osana 
HOKS:ia 

 yhteistyö 
erityisen tuen 
asioissa 
monialaisessa 
tiimissä 

 huoltaja-
yhteistyö 

 opiskelu-
sisällöt, 
menetelmät ja 
oppimis-
ympäristöt, 
miten 
opiskeltava 
asia liittyy 
tutkinnon 
perusteisiin ja 
tulevaan 
ammattiin 

 perehtyminen 
laaditun 
HOKS:in 
sisältöön ja 
kirjattuihin 
toimenpiteisiin 

 laatii jokaiselle 
opiskelijalle 
HOKS:n 

 osaamisen 
tunnistaminen 

 ohjaus 
alkuvaiheen 
orientoiviin 
opintoihin 

 kartoittaa,,  
miten 
opiskelija  
oppii 

 tuen tarpeet, 
yhteistyö, 
vastaava ope, 
ohjaava ope, 
opo 

 alan 
vuosisuun-
nitelma 

 alan 
koulutus-
tarjonta 

 vastaa siitä, 
että HOKS:t 
on tehty 

 vastaa  
orientoivien 
opintojen 
toteuttami-
sesta 
alallaan 

 opiskelija-
palauttei-den 
seuranta 
>mahdolli- 



 huoltajayhteistyö 
 sidosryhmäyhteistyö 

 

 Kohti ammattia -
jakson toteutus 
omalta osaltaan 

 uraohjaus 
 

 osallistuminen 
osaamisen 
tunnistami-
seen ja 
tunnustami-
seen, 
dokumentointi 

 toteuttaa 
sovittuja 
tukitoimia 

 osallistuminen 
mukauttamis- 
esityksen 
laadintaan 

 perehdytys 
arviointiin 
omalta 
osaltaan 

 huoltajayhteis-
työ 
tarvittaessa 

 rakentaa 
opiskelijan 
polun, 
tutkinnon 
osien 
kertyminen, 
ytojen 
integroitu-
minen 

 työelämässä 
opittavat asiat 

 sopiva 
koulutus- tai 
oppisopimus-
paikka 

 tutkinnon osat 
toisista 
tutkinnoista 
 

set 
muutokset 

Opintojen 
edetessä 

 säännölliset 
tapaamiset 
opiskelijaryhmän 
kanssa 

 henkilökohtainen 
ohjaus 

 ammatti-identiteetin 
vahvistaminen ja 
uraohjaus 

 opintojen seuranta 
 opiskelijaan liittyvän 

tiedon reaaliaikainen 
dokumentointi 
Wilmaan 

 opiskelijoiden 
havainnointi, 
varhainen 

 henkilökohtainen 
ohjaus 

 opintosuoritusten 
seuranta 

 yhteistyö 
ulkoisten 
sidosryhmien 
kanssa 

 huoltajayhteistyö 
 opintojen 

keskeyttäneiden 
jälkiohjaus 

 alalta toiselle 
vaihto 

 osallistuminen 
monialaiseen 

 opettajan ja 
opiskelijan 
tukena erityisen 
tuen 
suunnittelussa 
ja toteutuksessa  

 osana HOKS:a 
olevien 
opiskelijan 
erityisten 
tukitoimien 
seuranta ja 
päivitys 

 laatii opintojen 
mukauttamis-
esityksen 
yhdessä 

 opintojen 
seuranta 

 antaa 
palautetta 

 opiskelijaan 
liittyvän tiedon 
reaaliaikainen 
dokumentointi 
Wilmaan 

 puuttuminen 
poissaoloihin 
nopeasti 

 valmentami-
nen, ohjaus ja 
opetus 

 

 tarkistaa 
HOKS:ia 
tarpeen 
mukaan 
tutkinnon-
osittain 

 työpaikalla 
tapahtuvan 
koulutuksen 
ratkaisut 

 uraohjaus 
 

 säännölliset 
palaverit 
vastuu-
opettajan 
kanssa 
opiskelijoi-
den 
tilanteesta 

 keskeyttä-
mis-  ja 
erotilanteissa 
opiskelijan 
kanssa 
keskustelu 

 opiskelijan 
kuulemis-
tilaisuudet 



 
 

Onnistunut ohjaus edellyttää saumatonta yhteistyötä ja on jokaisen oppilaitoksessa 
toimivan tehtävät. 

puuttuminen, mm.  
poissaolot 

 huoltajayhteistyö 
 moniammatillinen 

yhteistyö 
tarvittaessa 
 
 

opiskeluhuolto-
työhön 

 uraohjaus 

opettajan 
kanssa 
perustutkinnois-
sa 

 osallistuu 
monialaiseen 
opiskeluhuolto-
työhön 

 mukana erityistä 
tukea saavan 
opiskelijan ero- 
tai 
keskeyttämis-
prosessissa 

 
 

 huoltajayhtei
styö 

 toteuttamis-
suunnitel-
man 
seuranta ja 
tarvittavat 
muutokset 

 opiskelija-
palautteiden 
seuranta 
>mahdolliset 
korjaukset 

Opintojen 
loppu-
vaiheessa 

 valmistumisen 
varmistaminen 

 työllistymisen 
tukeminen 
 

 uraohjaus 
 ohjaus jatko-

opintoihin, 
ohjaustunnit 
jatko-opinnoista 

 työllistymisen 
tukeminen 

 valmistumisen 
tukeminen 

 uraohjaus 
 valmistumisen 

tukeminen 
 työllistymisen 

tukeminen 
 

 työllistymisen 
tukeminen 

 työllistymisen 
tukeminen 

 opiskelija-
palautteiden 
seuranta 
>mahdolliset 
muutokset 


