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Kehittämishankkeeni tarkastelee ohjausta organisaatiotason toimintana. Sillä on kolme 
tavoitetta. Ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa, millä tavoin ohjaustoiminta on 
järjestetty Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja kuinka hyvin se vastaa 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja koulun omaan opetussuunnitelmaan 
kirjattuja tavoitteita oppilaan ohjauksesta ja ohjaustoiminnasta koulun tasolla sekä 
oppilaiden, opinto-ohjaajan että opettajien näkökulmasta. Toisena tavoitteena oli 
kehittää tapoja vahvistaa ohjauksellisuutta osana koulun toimintakulttuuria niin, että 
opetussuunnitelma aidosti toteutuu koulun arjessa ja oppilaiden ohjauksessa koko 
koulun yhteisenä asiana. Kolmantena tavoitteena oli omien ohjauksellisten taitojen 
kehittäminen ja työyhteisön ohjaaminen oppivan organisaation viitekehyksessä.  

Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena, jossa tietoa kerättiin 
kyselylomakkeilla, ryhmä- ja yksilöhaastatteluilla. Hankkeen toiseen osaan liittyen 
opettajille järjestettiin ohjausta tukevaa koulutusta ja luotiin puitteita yhteisölliseen 
oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Kyselyiden perusteella Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ohjaus koko 
koulun yhteisenä asiana toteutuu melko hyvin siten kuin se on koulun 
opetussuunnitelmaan kirjattu. Oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen toteutuu 
parhaiten luokanvalvojien työn kautta. Aineenopettajien antama ohjaus liittyy 
pääsääntöisesti oman aineen tavoitteista, työtavoista ja arviointikriteereistä kertomiseen. 
Työelämätietoutta ei eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä juuri anneta. Oppilaat 
kokevat saavansa eniten ohjausta opinto-ohjaajalta ja vähiten aineenopettajilta.  

Kehittämishankkeessa kerätyn tiedon ja kokemusten perusteella jatkossa on syytä 
vahvistaa ohjauksellisuutta erityisesti aineenopettajien työssä ja luoda aineiden välistä 
yhteistyötä tukevia rakenteita koulun arkeen.  
 
Asiasanat: Opinto-ohjaus, opetussuunnitelma, luokanvalvoja, aineenopettaja. 
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This development project examines counselling on an organizational level. My 
development project had three aims. Firstly, I intended to chart the counselling practices 
in the French-Finnish School of Helsinki and investigate how closely they correspond to 
the requirements and goals set in the national curriculum and the school-based 
curriculum of the French-Finnish School as experienced by the pupils, the student 
counsellor and the teachers.  

Secondly, I aimed at developing ways of strengthening counselling and guidance 
practices as an integral part of teachers’ work in order to make the written curriculum 
truly become a part of their work as subject teachers. 

My third aim was to develop my own skills in guiding the teacher community in 
the framework of learning organization.   

The development project was carried out as an action research where the data was 
gathered by using questionnaires and interviews. In the second phase of the project the 
teachers were offered training, which aimed at strengthening their guidance skills. In 
addition, possibilities were created for co-operation between the teachers in planning 
and developing their work.  

According to my study, the goals set on counselling in the school-based 
curriculum of the French-Finnish School are achieved quite well. Counselling given by 
subject teachers mainly consists of making pupils aware of the goals, working methods 
and criteria for assessment in their own subject. Personal counselling and supporting the 
pupils was best realized through the work of form masters as experienced by the 9th 
graders. Information on working life and professions was not very often discussed and 
provided by the subject teachers. According to the experiences of the 9th graders, most 
counselling was given by the student counsellor and least by the subject teachers. 

The experiences and data gathered as part of this development project indicate 
that the guidance and counselling skills of the subject teachers need strengthening and it 
is of importance to create structures which facilitate and support co-operation between 
the teachers. 
 
Keywords: Student counselling, student guidance, national curriculum, form master, 
subject teacher. 
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1 JOHDANTO JA KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET 
 
Pontimena kehittämishankkeelleni on ollut viime vuosien aikana tekemäni havainnot 
yläkouluikäisten nuorten ohjauksen tarpeen kasvusta. Sen lisäksi työelämän muutokset 
ja uudet vaatimukset ovat osaltaan saaneet miettimään opettajan roolia uudesta 
näkökulmasta. Enää ei riitä se, että hallitsee opetettavan aineen sisällön ja sen 
opettamiseen tarvittavat taidot. Opettajasta on tullut mitä suurimmassa määrin myös 
oppilaan ohjaaja. Ohjauksellisuus on myös uusien opetussuunnitelmien myötä tullut 
osaksi koko koulun toimintaa. Se vaatii uutta ajattelua ja mahdollisesti toimintatapojen 
uudelleen arviointia ja kehittämistä yhteistyötä paremmin palveleviksi. Olen työssäni 
tullut vakuuttuneeksi yhteisöllisyyden ja yhdessä oppimisen merkityksestä positiivisia 
muutoksia aikaansaavana voimana ja myös se on osaltaan ollut määrittelemässä 
kehittämishankkeeni tavoitteita ja lähtökohtia. 

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset aiheuttavat kouluille uusia haasteita. 
Koulutukseen kohdistuvat muutospaineet nousevat muun muassa työelämän 
kehityksestä, tietorakenteiden ja kommunikaatiojärjestelmien muutoksesta sekä 
lisääntyvästä kansainvälistymisestä. Kulunut vuosikymmen merkitsi myös yhteiskunnan 
rakenteiden, toimintamallien ja taloudellisten perusteiden muuttumista tavalla, jonka 
vaikutukset koulujen arkipäivään ovat nyt pysyviä. (Jokinen, H. et al. 2002, 15).  

Opettaja kohtaa väistämättä omassa työssään yhteiskunnallisen muutoksen 
seuraamukset. Tällöin myös opettajan on kyettävä muuttumaan ja kehittymään, jotta 
hän voisi tukea ja ohjata oppilaiden oppimista ja kehittymistä. Yhteistyön merkitys 
kasvaa, sillä opettaja ei välttämättä jaksa yksin kasvavien vaatimusten paineessa. 
Ammattitaidon syventäminen vaatii yhteisiä pohdintoja kollegojen kanssa, jotta omat 
tavat ajatella ja toimia saisivat peilauspintaa muiden osaamisesta. Jotta uudistukset 
ulottuisivat koko oppilaitoksen tasolle, tarvitaan koko henkilökunnan, oppilaiden ja 
koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen välistä avointa yhteistyötä. 

Vastatakseen näihin haasteisiin, opettajilta vaaditaan paljon muutakin kuin oman 
aineensa hallintaa ja didaktista osaamista. Opettajien toimenkuva on muuttunut ja 
ohjauksellisuus on tullut yhä tärkeämmäksi osaksi opettajuutta. Myös kuntien 
tulevaisuusskenaariossa (Jokinen 2000, 76-77) opettajat ovat tulevaisuudessa ennen 
kaikkea oppilaiden ohjaajia ja valmentajia, jotka organisoivat oppimista ja luovat 
edellytyksiä sille. Oppimistilanteet ovat tulevaisuudessa yhä enemmän yhteistyö- ja 
vuorovaikutusprosesseja. Siksi myös opettajien toimenkuvaan liittyy huomattavasti 
enemmän yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaiden, kollegoiden ja vanhempien kanssa. 
Koulussa tapahtuvan vuoropuhelun lisäämistä tarvitaan myös tutkimusten perusteella: 
laajan kansainvälisen vertailun mukaan vain noin kolmasosa suomalaisista 11-15-
vuotiaista nuorista koki saavansa opettajalta rohkaisua oman mielipiteensä 
ilmaisemiseen oppitunneilla. (Vuorinen 2000, 81) 

Kehittämishankkeellani on useampia tavoitteita. Yhteisenä nimittäjänä on 
kuitenkin se, että tarkastelen hankkeessani ohjausta organisaatiotason toimintana. 
Ensisijaisena tavoitteena on kartoittaa, millä tavoin ohjaustoiminta on järjestetty 
Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja kuinka hyvin se vastaa perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin ja koulun omaan opetussuunnitelmaan kirjattuja 
tavoitteita oppilaan ohjauksesta ja ohjaustoiminnasta koulun tasolla sekä oppilaiden, 
opinto-ohjaajan että opettajien näkökulmasta.  

Kartoitus tehdään kirjallisilla kyselylomakkeilla ja haastatteluin. Kirjallisten 
kyselylomakkeiden laadinnassa hyödynnän Opetushallituksen sivuilta löytyvää opinto-
ohjauksen itsearviointilomakkeistoa. Niiden pohjalta laadin omaa kehittämishankettani 
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palvelevan lomakkeiston sekä oppilaille, opettajille, opinto-ohjaajalle että 
luokanvalvojille. Lähtökohtana kysymysten laadinnalle on Perusopetuksen 
opetussuunitelman perusteet ja Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 
opetussuunnitelma. 

Kirjallisten kyselyiden lisäksi haastattelen opinto-ohjaajan henkilökohtaisesti, 
luokanvalvojat tasoryhmittäin ja  opettajat aineryhmittäin. Oppilailta kerään tiedon 
pelkän kirjallisen kyselyn avulla. Haastattelut tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutustua 
koulun henkilökuntaan ja saada tietoa talon toimintakulttuurista.  

Toisena tavoitteena on myös vahvistaa ohjauksellisuutta osana koulun 
toimintakulttuuria niin, että opetussuunnitelma aidosti toteutuu koulun arjessa ja 
oppilaiden ohjauksessa koko koulun yhteisenä asiana. Olennaista on rakenteiden 
luominen yhteisöllisyyttä ja luokanvalvojien ja opettajien yhteistyötä tukeviksi, yhdessä 
oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen ja mahdollinen tiimiyttäminen oppivan 
organisaation viitekehyksessä. Ohjaustoiminnan kehittämisen keskeisenä edellytyksenä 
on myös se, että kaikilla työhön osallistuvilla on yhteinen käsitys ohjauksen tavoitteista 
ja toimintatavoista. 

Kolmantena tavoitteena on omien ohjauksellisten taitojen kehittäminen ja 
työyhteisön ohjaaminen oppivan organisaation viitekehyksessä.  

Ohjauksellisuus koulun arjessa on työnimi pitkäkestoisemmalle ja laajemmalle 
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun toimintakulttuurin kehittämisprosessille, joka 
jatkuu todennäköisesti useamman vuoden ajan. 

Ohjauksen valtakunnallinen opetussuunnitelma ja sen yleiset tavoitteet perustuvat 
sosiodynaamiseen ohjausteoriaan ja opetussuunnitelman kirjoittamisen lähtökohtana on 
ollut kokonaisvaltainen ohjausmalli, jonka pohjalta ohjauksen perustehtäväalueet on 
määritelty. Sosiodynaaminen ohjausteoria puolestaan perustuu suuressa määrin 
konstruktivistiselle ohjauskäsitykselle. Sen vuoksi pyrin teoriaosuudessa hahmottamaan 
näitä ohjauksen ydinkäsitteitä ja liittämään ne osaksi kehittämishankkeeni empiiristä 
osuutta, jossa kartoitan missä määrin opetussuunnitelman mukainen ohjausmalli on osa 
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun toimintakulttuuria. 

Koska ohjauksen kehittäminen koulun tasolla vaatii yhteisöllistä otetta ja yhdessä 
oppimista, tarkastelen teoriaosuudessa myös edellytyksiä, joita vaaditaan jotta 
työyhteisö olisi aidosti oppiva organisaatio. 
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2 HOLISTINEN OHJAUSMALLI JA OHJAUKSEN          
   PERUSTEHTÄVÄALUEET 
 
 
2.1 Holistinen ohjausmalli  
 
Kehittämishankkeeni ydinasia on oppilaan ohjauksen opetussuunnitelma ja sen 
toteutuminen koulun arjessa. Koska em. opetussuunnitelman perusteiden kirjoittamisen 
lähtökohtana on ollut kokonaisvaltainen eli holistinen ohjausmalli, tarkastelen sitä 
hieman lähemmin.  

Holistisessa ohjausmallissa ohjaustoiminta jaetaan kolmeen sektoriin, jotka ovat 
oppilaan / opiskelijan kasvun ja kehityksen tukeminen, opintojen ohjaaminen sekä ura- 
ja elämänsuunnittelun ohjaus. Ohjausmallin mukaan ohjausta toteutetaan koulussa 
toimivien asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Siten rehtorilla, opettajilla ja opinto-
ohjaajalla sekä muulla henkilöstöllä on oma vastuunsa ja roolinsa ohjaustehtävien 
hoitamisessa. Holistiseen ohjausmalliin kuuluu myös yhteistyö oppilaitoksen 
ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Holistinen malli toimii hyvin silloin, kun ohjaus 
nähdään oppilaitoksessa opetussuunnitelmien kehittämisen ja organisaation 
toimivuuden arviointiin liittyvänä tekijänä. (Kasurinen 2004, 41)  

Holistisen mallin keskeiset elementit ovat Wattsin ja  van Esbroeckin (Lairio & 
Puukari 1999, 29-30) mukaan seuraavat: 

1. Tavoitteet: kasvun ja kehityksen tukeminen, opiskelun ohjaus, uravalinnan 
ohjaus 

2. Opiskelija itse on oman ohjaustarpeensa keskiössä 
3. Ensimmäinen ohjaustaho hänelle on opettaja 
4. Toinen ohjaustaho on osittain opetustyössä oleva henkilö tai oppilaitoksen 

sisäinen asiantuntija 
5. Kolmas ohjaustaho on opetustyöhön osallistumaton henkilö tai oppilaitoksen 

ulkopuolinen / sisäinen asiantuntija 
 

Seuraavat holistisen ohjausmallin tyypilliset piirteet tarkentavat ja konkretisoivat 
mallin käytännön toteutusta (van Esbroeck 1997, teoksessa Lairio & Puukari 1999, 30): 
 

• Kaikkien kolmen ohjauksen osa-alueen integrointi. Opiskelija ja hänen 
sosiaalinen ryhmänsä muodostavat ohjaustoimintojen keskuksen. 

• Vanhemmat nähdään tärkeinä yhteistyökumppaneina ohjauksessa. 
• Opettajat ja koulun johto osallistuvat ohjaukseen. He ovat ensimmäinen 

ohjauksesta huolehtiva taho, joka lähettää edelleen erityisen tuen tarpeessa 
olevat oppilaat opinto-ohjaajille. Lisäksi he integroivat uravalinnanohjausta 
omaan opetukseensa ja antavat oppilaille osaltaan tietoa erilaisista uravalinta- ja 
koulutusmahdollisuuksista. Opettajat kiinnittävät erityistä huomiota ongelmien 
ennaltaehkäisyyn. 

• Opinto-ohjaajat toimivat toisena ohjaustahona. He työskentelevät läheisessä 
yhteistyössä opettajien sekä erikoistuneiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden 
edustajien kanssa. He ovat vastuussa yksilöllisestä uravalinnanohjauksesta, 
antavat asiantuntevaa ura- ja koulutusmahdollisuuksia koskevaa tietoutta, 
kehittävät systemaattisesti uravalinnan ohjausta, kouluttavat ja motivoivat 
opettajia, jotka toimivat ohjaustyöntekijöinä kouluissa sekä toimivat tarpeen 
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mukaan yhteistyössä erikoistuneiden ohjaus- ja tukipalveluiden asiantuntijoiden 
kanssa. 

• Oppilaitosten ulkopuoliset asiantuntijat työskentelevät yhteiskunnan ohjaus- ja 
tukipalveluorganisaatioissa. He toimivat kolmantena ohjaustahona ja 
työskentelevät erityistä ohjausalan asiantuntijuutta vaativien opiskelijoiden 
kanssa. He voivat osallistua myös oppilaitosten ohjaustoiminnan kehittämiseen 
ja henkilöstön kouluttamiseen. 

 
 
2.2 Ohjauksen perustehtäväalueet 
 
Opinto-ohjaus on nykymuodossaan ollut osa suomalaista koulutusjärjestelmää 
peruskoulun syntyvaiheista lähtien. Silloin opinto-ohjaus jäsentyi kolmeen osa-
alueeseen: oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, opiskelun ohjaus ja uravalinnan 
ohjaus.  (Numminen 2001, 51) Nämä osa-alueet painottuvat hieman eri tavoin eri 
kouluasteilla. 
 
1. Ohjauksen tehtävä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. 
Ohjauksen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että lapsista ja  nuorista kasvaa 
itsenäisiä, tasapainoisia, toiset ihmiset ja ympäristön huomioon ottavia ihmisiä. (Lairio 
& Puukari 2001, 186). Jo peruskoulun alkuvaiheesta alkaen tavoitteena on myös lisätä 
oppilaan itsetuntemusta. Myöhemmässä vaiheessa kasvun ja kehityksen tukeminen 
kohdistuu enemmänkin erilaisten koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien voittamiseen. 
Ohjaus sivuaa tällöin oppilashuoltoa. Kasvun ja kehityksen tukeminen tarkoittaakin 
laajemmin ymmärrettynä psykososiaalista tukea ja oppilaitoksissa moniammatillisena 
yhteistyönä tehtävää oppilashuoltotyötä. (Kasurinen 2004, 42) 

Yhteiskunnan muutokset ja siitä seuraava oppilaiden syrjäytyminen näkyvät 
koulun arjessa. Maahanmuuttajat ovat myös tulleet osaksi koulun arkipäivää, ja heidän 
integroimisensa suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu osaltaan ohjauksenkin vastuulle. 

Oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen on ohjauksen osa-alueista juuri se, 
jossa tarvitaan eri toimijoiden välistä laajaa yhteistyötä. Niin rehtorin, opinto-ohjaajan, 
oppilashuoltoryhmän, luokanvalvojien kuin opettajienkin tulisi olla osaltaan tukemassa 
oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemässä heidän syrjäytymistään. Esimerkiksi 
luokanvalvoja vastaa oman luokkansa oppilaiden opintojen etenemisen seuraamisesta ja 
huolehtii siitä, että oppilas saa tarvitessaan apua opiskeluvaikeuksissa tai muissa esiin 
tulevissa ongelmissa. 

Ohjauksella on keskeinen merkitys ennaltaehkäisevänä toimintamuotona, josta 
yhtenä esimerkkinä on varhainen puuttuminen. Tavoitteena on, että koulussa havaitaan 
oppimisvaikeudet, opiskelumotivaation lasku, oppilaan käyttäytymisessä tapahtuvat 
muutokset ja sellaiset ulkoisten tekijöiden muutokset, jotka voivat vaikuttaa 
oppimistapahtumaan tai koulussa viihtymiseen.  
 
2. Ohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan opiskelutaitojen kehittymistä ja 
opintojen kulkua.   
Tähän kuuluu opiskelutaitojen opettaminen, oppimisvaikeuksissa auttaminen, 
ainevalintojen ja oman opinto-ohjelman tekemisen tukeminen ja jatko-
opintovalmiuksien kehittäminen. Erilaisten opiskelustrategioiden ja oppimistyylien 
tunnistaminen ja omakohtainen omaksuminen auttavat osaltaan oppilaiden oppimista. 
Näiden opettamisessa aineenopettajilla on suuri vastuu, sillä heillä on paras 
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asiantuntemus oman alansa sisällöistä ja menetelmistä. Oppilaita olisikin kannustettava 
kokeilemaan ja löytämään oma tapansa oppia. Oppimisympäristöjen kehittäminen 
yhteistyössä kaikkien koulun opettajien kanssa tuottaa varmasti kestävämpää kehitystä 
oppilaiden opiskelutaidoissa kuin yksittäisten opettajien kokeilut satunnaisten 
oppilasryhmien kanssa. Tietomäärän lisääntyessä merkittäväksi vaatimukseksi on 
muodostunut myös kriittisen ajattelun opettaminen ja oleellisen tiedon valikointi 
informaatiotulvasta. (Lairio & Puukari 2001, 188). 
 
3. Ohjauksen tehtävänä on tukea nuorta uravalintojen tekemisessä ja selkeyttää 
hänen  ammatillista suuntautumistaan.  
Ohjauksen yhtenä tehtäväalueena on tukea koulutuksen eri vaiheissa oppilaiden 
koulutus- ja ammattialan valintaprosessia, johon kuuluu viime vaiheessa jatko-
opintoihin ja työelämään hakeutuminen. Kun ottaa huomioon työelämän uudet 
vaatimukset ja koko ajan muuttuvat työmarkkinat, ohjauksen tarve on suuri.  Ohjauksen 
on osaltaan kyettävä antamaan valmiuksia erilaisiin elämänuraa koskeviin ratkaisuihin.  

Työelämässä vaadittavia taitoja ei välttämättä opita koulussa, ja niinpä onkin 
otettava huomioon, että ammattikoulutus ei välttämättä enää yksin takaa työelämään 
sijoittumista. Tulevaisuuden työelämässä selviytyäkseen nuorilla täytyy olla tiedollisen 
osaamisen lisäksi myös monenlaisia taitoja: joustavuutta, sopeutumiskykyä, 
muutoksensietokykyä, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta, sosiaalisia- ja 
vuorovaikutustaitoja, kykyä kohdata erilaisuutta ja kyky jatkuvaan uuden oppimiseen ja 
oman toiminnan kehittämiseen. (Lairio & Varis 1998, 72). Olennaista onkin tukea 
ohjattavia löytämään omat henkilökohtaiset vahvuutensa, parantaa heidän 
itsetuntemustaan ja reflektiotaitojaan. 
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3 KONSTRUKTIVISMI JA SOSIODYNAAMINEN    
   OHJAUSTEORIA 
 
 
3.1 Konstruktivistinen ajattelu oppimisessa ja ohjauksessa 
 
Konstruktivismi ei ole mikään yhtenäinen teoria, vaan se juontaa juurensa monesta eri 
lähteestä ja sillä on useita eri suuntauksia. Konstruktivismin eri suuntauksia yhdistää 
näkemys, jonka mukaan se mitä kutsumme tiedoksi, ei voi olla koskaan tietäjästään 
riippumatonta objektiivista heijastumaa maailmasta, vaan se on aina yksilön tai 
yhteisöjen itsensä rakentamaa. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen 
ei ole tiedon passiivista vastaanottamista vaan oppijan kognitiivista toimintaa, jossa hän 
tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa pohjalta. 
(Tynjälä 1999, 37-38).  Ihminen on alati tietoa tai pikemminkin merkityksiä rakentava 
yksilö, joten tieto on dynaaminen, elävä ja muuttuva kooste. Tieto ei siirry oppijaan, 
vaan hän rakentaa eli konstruoi sen itse omien tavoitteidensa mukaisesti. (Ojanen 2000, 
41) 

Konstruktivistinen oppimisnäkemys sisältää kognitiivisten elementtien lisäksi 
yksilön tunnepuolen ja tiedon sosiaalisen rakentumisen (=sosiokonstruktivismi). Sen 
periaatteena on, ettei tietoa voida ymmärtää ilman sosiokulttuurista taustaa. Vaikka 
oppiminen on yksilöllistä, yksilön oppimisen kehittyminen tapahtuu suuressa määrin 
sosiaalisessa yhteisössä. 

Koska oppiminen nähdään aiempaa painokkaammin aktiivisena 
vuorovaikutuksena yksilön ja hänen toimintaympäristönsä välillä ja koska oppiminen ei 
tapahdu tyhjiössä ja muista riippumattomana, vaan sitä ohjaavat monet 
oppimisympäristön kognitiiviset ja sosiaaliset ominaispiirteet, näiden 
oppimisympäristön ominaisuuksien määrittelyssä koululla ja opettajalla oppilaiden 
työskentelyn ohjaajana on keskeinen rooli. (Välijärvi 2004, 30) Opetuksen kannalta 
olennaiseksi nousee tällöin myös kysymys, miten oppimisen prosessia voidaan ohjata 
haluttuun suuntaan. 

Konstruktivistiseen ajatteluun perustuvat ohjausteoriat ja niiden sovellukset 
ohjauskäytäntöön eivät nekään muodosta käsitteellisesti tai menetelmällisesti yhtenäistä 
kokonaisuutta. Pikemminkin on kysymys ajattelutavoista, joista käsin todellisuutta 
tarkastellaan. (Lairio & Puukari 1999, 59)  

Koska konstruktivistinen oppimisteoria on vallitseva teoria kasvatuksessa, Ojasen 
(2000, 22) mukaan sitä voidaan jo silläkin perusteella pitää yhtenä etuoikeutettuna 
ohjausteoriana. Lisäksi konstruktivismin pedagogiset seuraamukset sisältävät 
samansuuntaisia osioita kuin ohjaussuhde: 

 
• oppiminen on ohjattavan oman toiminnan tulos (ohjattavan on otettava itse 

vastuu tietoa rakentavana ja ymmärtävänä subjektina) 
• ymmärtämisen painottaminen kuuluu mielekkääseen oppimiseen 
• oppimisessa on sosiaalisella vuorovaikutuksella keskeinen rooli 
• oppiminen on kontekstisidonnaista, sisältöön ja oppimistilanteeseen liittyvää 

 
Peavyn (1999, 42-47) näkemyksen mukaan ohjaajan on ymmärrettävä, että 

elämme monien todellisuuksien maailmassa ja ihmiset konstruoivat omaa elämäänsä  
vuorovaikutussuhteessa toisiin ihmisiin. Kieli toimii merkitysten rakentamisen 
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välineenä. Siksi onkin tärkeää antaa tilaa ihmisten tarinoille ja kuunnella miten he 
kuvaavat itseään ja omaa elämäänsä. Ohjauksessa on olennaista ihmisten jokapäiväiset 
elämänkokemukset ja heidän tulkintansa niistä sekä heidän tapansa toimia ja olla 
vuorovaikutuksessa. Ihmiset tulkitsevat omaa tilannettaan aina jostain tietystä 
näkökulmasta ja jonkun kulttuurin edustajina. Ohjaajan on kyettävä ymmärtämään 
ohjattavansa elämäntilannetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jotta hän pystyisi 
auttamaan ohjattavaansa matkalla kohti parempaa itsetuntemusta ja oman ajattelunsa ja 
toimintansa syvällistä pohdintaa. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan ohjauksen 
tehtävänä on vahvistaa ohjattavan omaa aktiivista roolia oman elämänsä rakentajana ja 
aktiivisena toimijana.  

 
 
3.2 Sosiodynaamisen ohjausteorian lähtökohtia 
 
Koska ohjauksen opetussuunnitelman teoreettinen viitekehys on sosiodynaaminen 
ohjauskäsitys, käsittelen lyhyesti sen lähtökohtia ja perusperiaatteita käytännön 
kannalta. Sosiodynaaminen ohjauskäsitys on konstruktivistinen, yleisluontoinen ja 
kokonaisvaltainen elämänsuunnittelun menetelmä. 

Edellä kuvatut konstruktivistisen ajattelun perusperiaatteet toimivat Peavyn (2000, 
30) mukaan sosiodynaamisen ohjauskäytännön pohjaksi parhaiten sopivana 
kognitiivisena asennoitumisena. Peavy tiivistää kolme keskeistä konstruktivismin ideaa, 
joilla on merkitystä sosiodynaamiselle ohjaukselle:  

 
1. konstruktivismille on tyypillistä kuvailevan kielen käyttö, elämänkokemuksen 

aktiivinen tutkiminen ja dynaaminen ymmärtäminen  
2. elämän moraalisen ulottuvuuden pohdinta on tärkeä osa ohjausta 
3. konstruktivismi painottaa holismia (eheyttä) ohjauksen arvioinnissa ja itse 

ohjauksessa 
 

Toinen sosiodynaamiseen ohjaukseen läheisesti liittyvä ajatus on elämänkentän 
käsite. Elämänkentän avulla kuvataan sitä semanttista tilaa, jossa elämme. Se on sekä 
psykologinen että sosiologinen käsite ja siihen sisältyvät kaikki ne tärkeät merkitykset, 
joita elämämme aikana olemme kokemustemme, suhteidemme, ihmisten, uskomusten ja 
oletusten sekä esineiden kautta keränneet. Elämänkenttä on kuin kartta, jonka avulla 
ihmisen elämä hahmottuu ja sen avulla suunnistaminen omassa elämäntilanteessaan 
helpottuu. (Peavy 2000, 32-33) 

Kolmas sosiodynaamisessa ohjauksessa vaikuttava ajatus on kulttuuristen 
työkalujen käyttö merkitysten luomisessa ja tekojen tekemisessä. Kulttuuristen 
työkalujen avulla kytkeydymme konteksteihimme ja ne mahdollistavat järkevän 
toiminnan jokapäiväisessä elämässä. Niiden avulla rakennamme yhteistä sosiaalista 
todellisuuttamme.  

Ohjaustoiminnan kannalta ehkä tärkein kulttuurinen työkalu on kieli. Sanat ovat 
sosiodynaamisesta näkökulmasta katsottuna välineitä, joilla saadaan asioita tehdyksi. 
Hankimme taidon käyttää kieltä ja sanoja vuorovaikutuksessa toisten kulttuurimme 
jäsenten kanssa. Muita ohjausprosessin kannalta tärkeitä kulttuurisia työkaluja ovat mm. 
elämänkentän kartoittamien, empatia, skeemat, skenaariot, reflektio ja metaforat. Itse 
asiassa ohjaus itsessään voidaan nähdä kulttuurisena työkaluna, sillä ohjaustilanteessa 
on kyse vuorovaikutustilanteesta, jossa pyritään saamaan jotain aikaiseksi. Molemmat 
osapuolet ovat aktiivisia osallistujia ohjausprosessissa. (Peavy 2000, 34-36) 
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4 OHJAUS OSANA OPETUSSUUNNITELMAA 
 
 
4.1 Ohjaus opetussuunnitelman perusteissa 
 
Uusien valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisella 
oppilaitoksella tulee olla ohjaussuunnitelma osana opetussuunnitelmaansa. 

Oppilaanohjauksen opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtana on ollut 
kokonaisvaltainen ohjausmalli. Tässä holistisessa ohjausmallissa ohjaustoiminta jaetaan 
kolmeen sektoriin, jotka ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, opintojen 
ohjaus sekä ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus. Ohjausmallin mukaan ohjausta 
toteutetaan koulussa toimivien asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Siten rehtorilla, 
opettajilla ja opinto-ohjaajalla sekä muulla henkilöstöllä on oma vastuunsa ja roolinsa 
ohjaustehtävien hoitamisessa. Oppilaanohjauksen opetussuunnitelman perusteiden 
teoreettisena viitekehyksenä ovat sosiodynaamisen ohjauksen lähtökohdat, joita olen 
kuvannut luvussa 3.2. 

Lisääntynyt ohjauksen ja erilaisten tukimuotojen tarve on aiheuttanut sen, että niin 
ohjausta kuin oppilashuoltotoimintaakin on tarkasteltu koko oppilaitoksen tehtävänä.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 21) todetaan koulun 
tasolla järjestettävästä ohjaustoiminnasta:  

 
” Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä 
jatkumo, jonka toteutuminen taataan siten, että ohjaustyöhön osallistuvat 
opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun 
nivelvaiheessa. 
Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden 
opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan 
ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien 
ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden 
persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen.” 

 
Vaikka ohjaus ytimeltään on yksilötason toimintaa ja tarkoitettu yksittäisen 

oppilaan / opiskelijan tueksi, tapahtuu se laajemmassa yhteydessä, kouluyhteisössä. 
Kouluyhteisö muodostaa sen ympäristön, jossa opiskelija opiskelee, tekee valintojaan ja 
opiskelua koskevia ratkaisujaan. Koululainsäädännössä ja opetussuunnitelman 
perusteissa edellytetään, että koko oppilaitoksen henkilöstö osallistuu opinto-
ohjaukseen, vaikka päävastuu siitä onkin opinto-ohjaajalla. (Numminen et al. 2002, 
157) 

Sen lisäksi oppilaanohjauksen tavoitteista ja tehtävistä mainitaan: 
 

” Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä 
siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista 
kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön 
tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä 
tasa-arvoa.” 
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Oppilaanohjauksen opetussuunnitelman perusteiden yhtenä lähtökohtana on, että 
oppilaat hankkivat valmiuksia elinikäistä oppimista varten. Sillä tarkoitetaan 
myönteisen asenteen syntymistä opiskeluun, itseohjautuvuutta opinnoissa sekä 
valmiutta opiskella itsenäisesti ja taitoa suorittaa opintoja myös tietoverkkojen kautta. 
Opinto-ohjauksen tavoitteena on tällöin, että nuoria ohjataan tiedonhankintataidoissa ja 
yhteiskunnan tarjoamien ohjaus-, neuvonta- ja tietopalvelujen käytössä. 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004)  

Ohessa on listattu oppilaanohjaukselle määritellyt tavoitteet (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004, 256) 
 
Oppilas oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen. 
 
Oppilas oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
 
Oppilas oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan 
sekä etsimään apua ongelmatilanteissa 
 
Oppilas oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit sekä oppii kehittämään 
opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan 
 
Oppilas saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa 
perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa 
 
Oppilas oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä 
elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia 
 
Oppilas oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan 
tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa 
.  
Oppilas saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat 
ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa 
 
Oppilas oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä 
kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen 
 
 
4.2 Ohjaus Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opetus-   
       suunnitelmassa 
 
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opetussuunnitelman yleisessä osassa kuvataan 
ohjauksen yleisiä tavoitteita koko koulun tasolla ja määritellään työnjako eri toimijoiden 
välillä. Sen lisäksi ainekohtaisessa osiossa on kuvaus oppilaanohjauksen järjestämisestä. 
Koska hankkeeni keskittyy ohjaustoimintaan organisaatiotason toimintana, käsittelen 
tässä yhteydessä ainoastaan opetussuunnitelman yleiseen osaan kirjattuja tavoitteita ja 
työnjakoa.  

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opetussuunnitelmassa todetaan 
ohjauksen tavoitteista ja järjestämisestä seuraavaa: 
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Oppilaan ohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa, 
ymmärtämään oppimistaan ja harjaantumaan opiskelun taidoissa. Ohjauksella tuetaan 
oppilaan kasvua oman toiminnan säätelyyn sekä autetaan löytämään keinoja selviytyä 
oppimisvaikeuksissa. Ohjauksella vahvistetaan myös oppilaiden osallisuutta sekä 
kannustetaan vastuunottoon ja rakentavaan toimintaan yhteisössä.  
  
Oppilas saa ohjausta opiskeluun liittyvissä asioissa. Tavoitteena on auttaa oppilasta 
hahmottamaan opiskeluun ja tulevaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Oppilaalle 
mahdollisesti laadittava oppimissuunnitelma on yksi ohjauksen väline. 
  
Yhteistyö huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien välillä sekä muiden tahojen 
kanssa on tärkeää ohjauksen onnistumiselle. Jokaisella oppilasta ohjaavalla opettajalla 
on oma vastuualueensa ohjauksessa:  
•  Luokanvalvoja opastaa oppilasta koulun käytänteisiin, seuraa oman luokkansa 

oppilaiden opintojen edistymistä, opastaa valinnoissa sekä osallistuu 
vanhempainiltoihin. 

• Aineenopettaja selvittää oppiaineensa tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit 
oppilaalle sekä ohjaa oppilasta itsearviointiin. 

• Opinto-ohjaaja ohjaa oppilasta itsearviointiin, tiedottaa valinnaisaineista, antaa 
tietoa jatko-opinnoista sekä uranvalinnasta, pitää luokkatunteja, antaa 
henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta, vastaa TET-jaksojen toteutumisesta, 
opintokäynneistä, yhteishausta, vanhempainilloista sekä ohjauksesta opintojen 
nivelvaiheissa.  
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5 OPPILAITOKSEN OHJAUKSELLISUUS 
 
 
5.1. Oppilaitoksen ohjauksellisuus arviointitutkimuksen valossa 
 
Opetushallitus teki arvioinnin opinto-ohjauksen tilasta Suomessa vuonna 2002. 
Arviointi perustuu Opetushallituksen koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalliin 
(1998) ja sen pohjana ovat opinto-ohjausta koskevat tavoitteet opetussuunnitelmien 
perusteissa, koululainsäädännössä ja muissa koulutusta koskevissa asiakirjoissa. 
Arvioinnissa keskityttiin tarkastelemaan ohjausta seuraavista näkökulmista: kasvun ja 
kehityksen ohjaus, opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus, ammatillisen suuntautumisen 
ohjaus ja jatko-opintoihin ohjaus, opinto-ohjauksen saatavuus, opinto-ohjaus 
koulutuksen siirtymävaiheissa ja syrjäytymisen ehkäisy. (Numminen ym. 2002, 12) 

Koska kehittämishankkeeni lähtökohtana on ohjaustoiminta koko koulun tasolla, 
tarkastelen arvioinnin tuloksia nimenomaan koko koulun ohjaustoiminnan kehittämisen 
näkökulmasta perusopetuksen yläluokilla. Tällöin huomio keskittyy erityisesti 
ohjauksen perustehtäväalueista kahteen ensimmäiseen: oppilaan kasvun ja kehityksen 
tukemiseen ja ohjaukseen sekä opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaukseen. 

Opetussuunnitelman perusteissa opinto-ohjaukselle asetettujen ydintehtävien 
toteutumisessa on arvioinnin mukaan parantamisen varaa. Opetussuunnitelman 
perusteissa myös muiden opettajien edellytetään osallistuvan ohjaukseen. 
Luontevimmin tämä tapahtuu kunkin oppiaineen yhteydessä, jolloin aineenopettajat 
huolehtivat oman aineensa opiskelutaitojen opettamisesta. Oppilaan opiskelutaitojen ja 
opiskelumenetelmien ohjaus havaittiin kuitenkin ohjauksen arviointitutkimuksessa osa-
alueeksi, jossa on vakavia puutteita. Elinikäisen oppimisen onnistumisen ehtona on, että 
opiskelijat oppivat tuntemaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa opiskelijana sekä 
hallitsemaan erilaisia opiskelumenetelmiä. (Numminen ym. 2002) 

Oppilaiden kokemuksen mukaan muut opettajat eivät ole ohjanneet opiskelua 
kovinkaan paljon. Vain 12% oli sitä mieltä, että kaikki opettajat ohjaavat opiskelua. 
Elinikäisen oppimisen vaatimia opiskelutaitoja (esim. myönteinen asenne opiskeluun, 
itseohjautuvuus opinnoissa, valmius opiskella itsenäisesti, taito suorittaa opintoja myös 
tietoverkkojen kautta) saadaan tutkimuksen mukaan myös heikosti. (Numminen ym. 
2002, 81) 

Kaikkien opettajien tehtäviin kuuluu myös oppilaiden henkilökohtaisen kasvun ja 
kehityksen tukeminen. Sen tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen lisääminen ja 
omien vahvuuksien löytäminen, toisaalta yksilöllisyyden tukeminen, toisaalta 
yhteisöllisyyteen kasvattaminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Tutkimuksen 
mukaan vain kymmenesosa perusopetuksen oppilaista arvioi saavansa tukea tähän. 
(Numminen ym.2002, 27) 

Tutkimuksen mukaan perusopetuksen rehtorit pitävät koulunsa ohjauksellisuutta 
melko hyvänä. Opinto-ohjaajat sen sijaan arvioivat mm. muiden opettajien koulussa 
antaman ohjauksen vähäisemmäksi kuin rehtorit. Perusopetuksen rehtoreiden käsityksen 
mukaan parhaiten ohjausta opinto-ohjaajan ohella antavat luokanvalvojat, sitten rehtorit 
ja aineenopettajat. Myös oppilaiden kokemuksen mukaan muut opettajat eivät ohjaa 
opiskelua kovinkaan paljon. Oppilaitoksen ohjauksen kokonaissuunnitelma oli 
tutkimuksen mukaan noin puolella perusopetusta (vuosiluokat 7-9) antavista kouluista. 
Niissä kouluissa, joissa suunnitelma oli, sitä laatimassa oli ollut opettajia melko laajasti. 
(Numminen et al. 2002, 171-172) 
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Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että ohjaus kaikkien opettajien tehtävänä ei 
toteudu ja kouluyhteisön ohjauksellisuudessa on toivomisen varaa. Tulos on osaltaan 
ollut motivoimassa kehittämishankkeeni aiheen valinnassa. Koko koulun yhteisiä 
ponnisteluja oppilaiden ohjaamisessa ja tukemisessa vaaditaan, jotta 
opetussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuvat käytännössä.  

 
 
5.2 Edellytyksiä ja vaatimuksia toimivalle ohjaukselle koulun  

yhteisenä asiana 
 
Ohjaustoiminnan kehittäminen koulussa vaatii muutoksia toimintakulttuurissa, joka on 
pitkään perustunut yksin tekemisen traditioon. Opettajat ovat perinteisesti tehneet 
työtään hyvin itsenäisesti ja yksin. On ollut kunnia-asia ratkaista oppilaiden erilaiset 
ongelmatilanteet itse pyytämättä apua muilta koulun asiantuntijoilta.  

Koulun toimintaympäristön muutokset ovat kuitenkin luoneet tarvetta miettiä 
uudestaan toimintatapoja ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opettajalta 
edellytetään perinteisessä luokkahuonetyöskentelyssä tarvittavien valmiuksien lisäksi 
myös uusia ohjausvalmiuksia, joiden avulla oppimisprosessit liitetään tiedonhankinta- ja 
tiedonluomisprosesseihin. (Luukkainen 2005, 134) Opettajan rooli muuttuu tiedon 
jakajasta työn ohjaajaksi ja organisoijaksi, ja opettajan on oltava valmis oppimaan 
yhdessä oppilaidensa kanssa. (Huhtanen 2002, 431) Ohjauksen tarve on lisääntynyt 
myös valinnaisuuden kasvamisen myötä. Myös oppilashuollollisten toimenpiteiden ja 
erityisen tuen tarve on lasten ja nuorten keskuudessa lisääntynyt. Perusopetuslakia 
täydennettiin vuonna 2003 siten, että siinä korostetaan lasten ja nuorten kehitykseen 
liittyvien vaikeuksien ennalta ehkäisemistä ja varhaista puuttumista. Lakimuutoksella 
pyritään edistämään hyvää oppimista, oppilaiden psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sekä 
sosiaalista hyvinvointia. Tämä asettaa osaltaan vaatimuksia koulun sisällä tapahtuvalle 
moniammatilliselle yhteistyölle ja laaja-alaiselle ohjaukselle.  

Koulun toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin on etsittävä uusia 
voimavaroja koulun yhteisöllisyyttä vahvistamalla. (Välijärvi 2004, 34). Ohjauksellisen 
pedagogiikan rakentaminen osaksi koko kouluyhteisön toimintaa edellyttää sitä, että 
jokainen opettaja on myös oppilaan ohjaaja. Ohjauksen vaikuttavuuden kannalta on 
olennaista se, kuinka onnistuneesti toiminta integroituu osaksi koko koulun 
toimintakulttuuria ja välittyy siten myös eri sisältöalueiden opetukseen. (Välijärvi 2004, 
22) 

Koulun toimintakulttuuri muodostuu mm. oppilaitoksen virallisista ja 
epävirallisista säännöistä, toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista sekä opetusta 
ohjaavasta oppimiskäsityksestä ja käytettävistä opetusmenetelmistä. Koulun 
toimintakulttuurin muuttaminen saattaa olla hidas prosessi ja se vaatii paljon yhteistä 
aikaa ja yhteisiä pohdintoja. Tärkeää on luoda luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri, 
jossa kaikilla – oppilailla ja henkilöstöllä – on mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen 
kehittämiseen ja toimintaan.  

Kehittämistyön lähtökohtana pidetään nykytilan kartoitusta. Toisena keskeisenä 
kehittämisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, että kaikilla työhön osallistuvilla on 
yhteinen käsitys kehitettävästä kohteesta. Kun lähdetään kehittämään ohjaustoimintaa 
oppilaitoksessa, tulisi kaikilla olla yhteinen käsitys siitä, mitä ohjauksella kyseisessä 
organisaatiossa tarkoitetaan. Koska koulussa työskentelevillä voi ammatillinen tausta 
olla hyvinkin erilainen, on tärkeää löytää yhteinen kieli, käsitteet ja tulkinnat yhteistyön 
onnistumisen varmistamiseksi. 
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Tärkeä kriteeri onnistuneelle ohjaustoiminnalle oppilaitoksessa on myös selkeä ja 

toimiva vastuun- ja työnjako koulun sisällä. On varmistettava, että oppilaat tietävät 
minkälaisissa asioissa voi kenenkin puoleen kääntyä. 

Ohjauksen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta on myös arvioitava 
säännöllisesti – aivan kuten kaikkea muutakin koulun toimintaa. Arviointi kohdistuu 
siihen, miten koulun ohjaustoiminnan tavoitteet toteutuvat ja kuinka toimivia ohjauksen 
prosessit ovat. (Kasurinen 2004, 18,44) 
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6 OPPIVAN ORGANISAATION VIITEKEHYS 
 
 
6.1 Oppivan organisaation käsite 
 
Oppivan organisaation käsitteelle on lukuisia määritelmiä, joita en tässä yhteydessä 
lähde luokittelemaan ja analysoimaan. Oman hankkeeni kannalta on hedelmällisempää 
pyrkiä löytämään niitä yhteisiä piirteitä, jotka eri teorioiden valossa näyttävät olevan 
tyypillisiä ja ominaisia oppivalle organisaatiolle. Yritän myös kartoittaa niitä 
edellytyksiä, joita vaaditaan siihen että koulu olisi aidosti oppiva organisaatio. 

Oppivalle organisaatiolle on ominaista, että se on avoin, korostaa yhteisöllistä 
oppimista ja työyhteisönsä jäsenten yhteistyötä, ammatillista kasvua ja vuorovaikutusta. 
Se etsii uutta, on luova sekä selkeästi päämääräsuuntautunut ja ennakoi tulevaisuuttaan. 
Se osaa hyödyntää hiljaista tietoa. Se hakee tietoisesti ulkoista palautetta sekä huolehtii 
toimintansa suunnittelun ja toteutuksen integroimisesta.  Sen rakenne ja vastuut ovat 
joustavia ja tiedonkulku avointa. Oppivan organisaation ilmapiiri on kannustava, 
rohkaiseva ja suvaitseva. Tällainen organisaatio etsii jatkuvasti toimintaansa uusia 
vaihtoehtoja palvellakseen asiakkaidensa tarpeita aiempaa paremmin. Sillä on kyky 
muuntaa rakenteensa, kulttuurinsa ja strategiansa itse uudistuvaksi 
oppimisjärjestelmäksi.  (Nikkanen et al. 2000, 117-118. Vulkko 2001, 20-22). Oppiva 
organisaatio -ajattelussa strategisessa solmukohdassa ovat siten vuorovaikutukseen, 
viestintään ja palautteeseen liittyvät prosessit. Jos prosessit toimivat, organisaation 
oppimiskyky on hyvä. (Varila 2002, 98.)  
 
 
 
6.2 Oppivan organisaation edellytyksiä 
 
Jotta koulusta kehittyisi oppiva organisaatio, tiettyjen perusasioiden tulisi olla kunnossa. 
Rakenteet olisi luotava yhteistyötä suosiviksi, ilmapiiri luottamukselliseksi ja asenteet 
yhteistyölle myönteisiksi. Työtovereiden välinen rakentava yhteistyö, 
keskustelukulttuuri ja koulun esimiehen johtamistapa vaikuttavat siihen, kehittyykö 
koulusta oppiva organisaatio. (Luukkainen 2005, 158).  

Yhteistoiminta perustuu pitkälti halulle vastavuoroiseen vaikuttamiseen. Mikäli 
työskentelyilmapiiri on sellainen, jossa yksilö kohtaa arvostusta, kunnioitusta ja 
luottamusta, mahdollisuudet vastavuoroisen vaikuttamisen onnistumisella ovat hyvät. 
Ryhmään ja kehittämistyöhön sitoutumista ei kyetä tuottamaan pakolla. (Varila 2002, 
103.) 

Sahlbergin ja Leppilammen  (1994, 76) mukaan ryhmässä oppimisen keskeisiä 
periaatteita ovat ryhmän jäsenten positiivinen keskinäinen riippuvuus, 
vuorovaikutteinen viestintä, ryhmän jäsenten yksilöllinen vastuu ja tehtävät, sosiaaliset 
taidot ja reflektointi, joka kohdistuu sekä työn tulokseen että itse yhteistyöprosessiin.  

Myös Salo ja Kuitunen (1998, 221-222) näkevät, että oppivan organisaation 
vision toteuttamisen yhdeksi tärkeimmistä lähtökohdista on noussut ryhmä- ja 
organisaatiotasolla tapahtuvan avoimen ja ennakkoluulottoman vuorovaikutuksen 
myötä syntyvä yhteistoiminnallinen oppiminen. He nimittävät tilaa, jossa yhteisöllinen 
oppiminen voi tapahtua vuorovaikutusareenaksi. Oppivan organisaation vision 
toteutuminen koulussa edellyttää vuorovaikutusareenan laajenemista ja avautumista 
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siten, että siellä voidaan avoimesti käsitellä ja kehittää myös pedagogiseen 
asiantuntijuuteen perustuvaa toimintaa. Opettajilta visio oppivasta kouluorganisaatiosta 
edellyttää henkilökohtaista sitoutumista vuorovaikutusareenalla tapahtuvaan toimintaan. 
Heidän mukaansa kuitenkin opetustyön perinteinen organisointi (oppitunnit, 
opetusvelvollisuus jne.) rajoittaa tehokkaasti spontaanin yhteistoiminnallisuuden 
toteutumiseen tarvittavia vapausasteita. 

 
Sengen (2000, 59-80) mukaan oppivan organisaation edellytyksiä ovat:  

 
1. systeemiajattelu (system thinking) 
2. henkilökohtainen osaaminen (personal mastery) 
3. yhteinen visio (shared vision) 
4. yhdessä oppiminen (team learning) 
5. sisäiset mallit (mental models) 

 
Systeemiajattelun mukaan tapahtumat ja prosessit kytkeytyvät toisiinsa. Tämän 

monimutkaisen toimintajärjestelmän dynamiikan hallinta sekä käsitteellisesti, että 
käytännössä on juuri sitä systeemiajattelua, jota tarvitaan oppivassa organisaatiossa. 

Oppimista tapahtuu varmimmin silloin, kun henkilö on aidosti halukas oppimaan 
ja motivoitunut. Oppimista ei voi pakottaa. Oppivan organisaation näkökulmasta on 
tärkeää luoda ympäristö, jossa työntekijän on mahdollista vaikuttaa omaan kasvuun ja 
oppimiseen, raivata tilaa yhteisille pohdinnoille ja tavoitteiden asettamiselle. 

Yhteisesti muodostettu ja jaettu visio toiminnan tavoitteista ja tavoista niiden 
saavuttamiseen sitouttaa oppivan organisaation jäseniä. Yhteiseen näkemykseen asioista 
voidaan parhaiten päästä yhteisen työstämisen ja avoimen keskustelun kautta. Se taas 
vaatii aikaa, vaivannäköä ja toimivan strategian, sillä kaikkien osapuolten on koettava 
tulevansa kuulluiksi ja että heidän näkemyksiään arvostetaan. Luottamuksellisen 
ilmapiirin luominen auttaa yhteistä visiota rakennettaessa. 

Tiimioppimisessa on Sengen mukaan kyse ihmisten saamisesta ajattelemaan ja 
toimimaan yhdessä. Yhteisöllinen yhdessä oppiminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden 
myös sosiaalisten taitojen oppimiseen ja ristiriitojen käsittelyyn. Ristiriidat ja niiden 
avoin käsittely voi johtaa uusiin ja luoviin ratkaisuihin organisaation toiminnassa. 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 
 
 
7.1 Projektin eteneminen ja osallistujat 
 
Kehittämishankkeellani on kolme tavoitetta, osa niistä on lyhyen aikavälin tavoitteita, 
osa vaatii toteutuakseen useampia vuosia. Olen aikatauluttanut hankkeeni niin, että 
lukuvuoden 2006-2007 aikana kaikissa kolmessa päästään eteenpäin ja myös pitkän 
aikavälin kehittäminen käynnistyy. 

Ensisijaisena tavoitteena lukuvuoden aikana on ollut kartoittaa, millä tavoin 
ohjaustoiminta on järjestetty Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja kuinka 
hyvin se vastaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja koulun omaan 
opetussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita oppilaan ohjauksesta ja ohjaustoiminnasta 
koulun tasolla sekä oppilaiden, opettajien että opinto-ohjaajan näkökulmasta.  

Aloitin uudessa työpaikassani Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 
elokuussa 2006. Ennen koulun opettajakunnan tapaamista, olin jo ennättänyt keskustella 
koulun pitkäaikaisen opinto-ohjaajan kanssa ohjauksen toteutuksesta koulussa ja eri 
toimijoiden työnjaosta sekä tutustua koulun opetussuunnitelmaan ja erityisesti 
ohjauksen osuuteen siinä. Ohjauksen osuus koulun omassa opetussuunnitelmassa on 
melko lyhyesti ja yleisellä tasolla kirjattu. Kuvauksesta käy kuitenkin selville työnjako 
opinto-ohjaajan, aineenopettajien ja luokanvalvojien kesken, mutta siihen ei ole kirjattu, 
miten tehtävät hoidetaan käytännön tasolla ja miten ohjauksen toteutumista arvioidaan 
organisaation tasolla. Ensivaikutelmani kuulemani ja lukemani perusteella oli kuitenkin 
se, että koulussa huolehditaan hyvin oppilaista ja vastuualueet ohjauksen suhteen ovat 
selvät. Myös rehtorin ja koulun johtoryhmän kanssa kävin keskustelun hankkeeni 
toteuttamisesta ja sain siihen heidän täyden tukensa. 

Tärkeinä yhteistyökumppaneina kehittämishankkeeni ensimmäisen tavoitteen 
toteuttamisessa ovat olleet luokanvalvojat ja aineenopettajat. Keskustelut heidän 
kanssaan ovat paitsi tuoneet arvokasta tietoa ohjauksen toimivuudesta koulussa myös 
muuta koulun toimintakulttuuriin ja –tapoihin liittyvää tietoa, josta olen uutena 
tulokkaana hyötynyt. Yhteisten tapaamisten kautta olen myös tutustunut koulun 
opettajakuntaan paremmin. 

Oppilaiden osuus kehittämishankkeeni toteutuksessa on jäänyt valitettavan 
pieneksi. Ajanpuutteen vuoksi en ole ennättänyt heitä haastattelemaan, mikä olisi 
antanut huomattavasti enemmän tietoa kuin heille laatimani kysely. Kyselyyn vastasi 64 
yhdeksänsien luokkien oppilasta. 

Toisena tavoitteenani on ollut vahvistaa ohjauksellisuutta osana koulun 
toimintakulttuuria niin, että opetussuunnitelma aidosti toteutuu koulun arjessa ja 
oppilaiden ohjauksessa koko koulun yhteisenä asiana. Olennaista on ollut rakenteiden 
luominen yhteisöllisyyttä ja luokanvalvojien ja opettajien yhteistyötä tukeviksi, yhdessä 
oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen ja mahdollinen tiimiyttäminen oppivan 
organisaation viitekehyksessä. 

Aloittaessamme lukuvuotta elokuussa 2006 suunnittelupäivällä, esittelin 
yläkoulun ja lukion opettajille kehittämishankkeeni ja sen tavoitteet. Samana päivänä oli 
ensimmäinen kokoukseni yläkoulun luokanvalvojien kanssa. Siinä tilaisuudessa 
keskusteltiin luokanvalvojuudesta ja kunkin roolista ja tehtävistä luokanvalvojana. 
Keskuteluissa tuli esille, että luokanvalvojuus on mm. ”oppilaista huolehtimista, 
yhdyssiteenä toimimista kodin ja koulun välillä (mutta myös oppilaiden ja 
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aineenopettajien välillä), ongelmien selvittelyä ja oppilaan tukemista, vanhempien 
tukemista, tiedon jakamista, koulutyön sujumisen seuraamista ja perään katsomista.” 

Luokanvalvojat tuntuivat olevan hyvin selvillä opetussuunnitelmaan kirjatuista 
ohjauksen tavoitteista ja tehtävistä.  

Samaisessa kokouksessa luotiin jo ensimmäisiä rakenteita luokanvalvojan työtä 
tukemaan: luokanvalvojien omasta aloitteesta ja esityksestä päätettiin pitää lukuvuoden 
aikana luokanvalvojan tunteja viikoittaisten luokanvalvojan tuokioiden lisäksi, jotta 
luokanvalvojille tarjoutuisi mahdollisuus kasvatukselliseen kanssakäymiseen 
oppilaidensa kanssa muulloinkin kuin lyhyissä lv-tuokioissa, oman aineensa tunneilla ja 
satunnaisesti välitunneilla ja koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja retkillä. Luokanvalvojan 
tuntien avulla olisi mahdollista rakentaa ja syventää paremmin kontaktia oppilaisiin ja 
luoda jatkumoa ohjaukseen ja kasvatukseen. Luokanvalvojan tunteja sovittiin 
pidettäväksi lukuvuoden aikana 3-4. Ne päätettiin myös teemoittaa opetussuunnitelmaan 
kirjattujen tavoitteiden pohjalta kullekin luokkatasolle parhaiten soveltuvaksi. 
Ensimmäisen kokeiluvuoden kokemusten perusteella arvioidaan niiden toimivuutta ja 
mietitään parannusehdotuksia jatkoon.  

Luokanvalvojille järjestettiin lokakuussa yhteinen pedagoginen iltapäivä, jossa 
käsiteltiin jälleen ohjaajuutta luokanvalvojan työn näkökulmasta. Samassa tilaisuudessa 
koulumme toinen opinto-ohjaaja piti pohjustuksen nuorten mielenterveyteen ja 
hyvinvointiin liittyen. Tämä samainen aihealue valittiin kantavaksi teemaksi myös 
vuoden aikana pidettäville luokanvalvojan tunneille. Iltapäivän aikana luokanvalvojat 
laativat yhteistyössä keskenään sisältörungon ja materiaalia tuleville luokanvalvojan 
tunneilleen ja testasivat myös materiaalin toimivuutta tekemällä oppilaille tarkoitettuja 
harjoituksia myös itse. Luokanvalvojille tehdyn kyselyn perusteella kullekin 
luokkatasolle valittiin lisäksi erityisteemat, joihin keskitytään kuluvan lukuvuoden 
aikana. 7A-luokan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2006-2007 löytyy liitteestä 5. 

Oppivan organisaation mukaista yhteistoiminnallisuutta ja sitouttamista opettajien 
ja luokanvalvojien työn tukemisessa on lukuvuoden aikana yritetty toteuttaa myös 
tiimien käynnistämisen kautta. Luokanvalvojat ja erityisopettajat kuuluvat Oppilaiden 
osallisuus –tiimiin. Ryhmän tehtävänä on lukuvuoden aikana ollut lisätä oppilaiden 
osallisuutta omaan oppimiseensa ja koulun käyntiinsä sekä koulun yhteisten asioiden 
hoitoon, mm.  

o järjestämällä Taksvärkkipäivä  
o osallistamalla oppilaat koulun järjestyssääntöjen uudistamisprosessiin 
o käynnistämällä vertaissovittelu  
o suunnittelemalla syksyn 2007 seiskojen tervetulojuhla yhteistyössä 

oppilaiden kanssa  
o uudistamalla oppilaskunnan hallituksen luokkaedustajien 

valintaprosessia ja laatimalla toimintamalli seuraavaan 
valintatilaisuuteen 

 
Oppilaiden osallisuuden vahvistamiseksi osa opettajista on ollut kaksipäiväisessä 

Etelä-Suomen Lääninhallituksen järjestämässä koulutuksessa ’Koulun yhteisöllinen 
toimintakulttuuri’ 

Kaikilta osin tiimin tehokkaan toiminnan mahdollistavia rakenteita ei ole ollut 
mahdollista toteuttaa lukujärjestysteknisistä syistä. Aikaa yhteisille kokoontumisille on 
ollut vaikea löytää, kun useat opettajista opettavat kaikilla asteilla alakoulusta lukioon ja 
aikataulujen yhteensovittaminen on osoittautunut suhteellisen hankalaksi. 
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Kaikille opettajille yhteisiä tilaisuuksia, vuorovaikutusareenoita, jotka linkittyvät 
ohjaukseen ja yhteisen kasvatustodellisuuden luomiseen, on lukuvuoden aikana ollut 
muutamia. Koko opettajakunta on saanut koulutusta Vastuun portaat –menetelmän 
soveltamisesta oppilaiden kohtaamisessa ja työyhteisön välisessä vuorovaikutuksessa. 
Vuorovaikutusareenoita on rakennettu myös opettajien tekemän SWOT-analyysin 
ympärille. Kyselyn tuloksien purku, analysointi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu on 
tehty kaikki koulun opettajat osallistaen ja pienryhmissä työstäen marraskuussa 2006 ja 
tammikuussa 2007. 

Kolmantena tavoitteena on ollut omien ohjauksellisten taitojen kehittäminen ja 
työyhteisön ohjaaminen oppivan organisaation viitekehyksessä.  

Tässä hankkeessa olen pyrkinyt kehittämään ohjaustaitojani erityisesti suhteessa 
koulun aikuisiin ja heidän muodostamiinsa ryhmiin. Kun saapuu uutena henkilönä 
perinteikkääseen ja tiiviiseen työyhteisöön, menee oma aikansa ennen kuin pääsee 
’kartalle’ ja tutustuu koulun toimintakulttuuriin, pedagogiseen ajatteluun, vallitseviin 
käytänteisiin ja arvoihin. Ei ole mielekästä lähteä kehittämään ja muuttamaan asioita 
tutustumatta niihin ensin ja arvioimatta niiden toimivuutta. Välttämätöntä on ollut myös 
tutustua koulun opettajiin ja heidän näkemyksiinsä oppimisesta, opettamisesta, 
opetussuunnitelmasta, ohjauksesta, kouluyhteisön jäsenenä toimimisesta ja itsensä 
kehittämisestä.  

Paljon tietoa vallitsevasta koulukulttuurista saa havainnoimalla ja tarkkailemalla 
aktiivisesti sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Olen käynyt lukuvuoden aikana seuraamassa 
lukuisia oppitunteja ja keskustellut niistä opettajien kanssa. Sitä kautta olen saanut 
arvokasta tietoa opettajien pedagogisesta ajattelusta. Sen lisäksi syksyn aikana 
järjestämäni tapaamiset luokanvalvojien ja eri aineryhmien opettajien kanssa ovat 
antaneet mahdollisuuden päästä keskustelemaan erityisesti ohjaukseen liittyvistä 
kysymyksistä. Kevään aikana opettajien kanssa käymäni henkilökohtaiset 
kehityskeskustelut tarjoavat tilaisuuden käsitellä jokaisen henkilökohtaisia tavoitteita ja 
ajatuksia oman työn kehittämisestä mm. ohjauksen osalta. Samalla saan itse harjoitusta 
kehityskeskustelujen käymiseen ja konsultatiivisiin taitoihin. 

Löyhästi ohjauksen kehittämishankkeeseeni liittyy myös koko henkilökunnan 
tekemä SWOT-analyysi syyslukukaudella. Sen tuloksia ja niistä kumpuavia 
kehittämistarpeita on työstetty opettajakunnan kanssa kahteen otteeseen. Molemmissa 
on luotu puitteet yhteisölliseen keskusteluun kaikkia opettajia vastuuttaen. Työskentely 
on tapahtunut sekaryhmissä, joissa eri asteiden ja aineiden opettajat, suomalaiset ja 
ranskalaiset ovat olleet edustettuina. Kaikilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ja saada 
äänensä kuuluville. Samalla on myös luotu areena yhteiselle keskustelulle koulun 
toiminnan ydinasioista, oppimisesta ja opettamisesta, työyhteisön vahvuuksista ja 
heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista. Pedagogisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden 
lisääminen koettiin sekä analyysin tulosten että ryhmien työskentelyn perusteella 
suureksi mahdollisuudeksi kohti yhä parempaa koulua. Työskentelyrupeamien 
järjestäminen ja ohjaus ovat olleet itselleni jälleen yksi mahdollisuus harjoitella ryhmien 
toiminnan ohjausta. 
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7.2 Kyselyiden ja haastattelujen toteutus 
 
7.2.1 Luokanvalvojat 
 
Laatiessani kyselyitä luokanvalvojille, aineenopettajille ja oppilaille, pyrin laatimaan 
lomakkeet niin, että ne pohjaisivat sekä koulun omaan opetussuunnitelmaan että 
valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena oli myös saada 
kysymyksistä mahdollisimman konkreettisia ja arjen työhön liittyviä, jotta niiden avulla 
olisi mahdollisimman helppo päästä käsiksi ohjauksen toteutumiseen koulun arjessa. 
Suurena apuna on ollut myös Opetushallituksen sivuilta löytyvä opinto-ohjauksen 
itsearviointilomakkeisto, jota olen muokannut omaan tutkimukseeni sopivaksi. 

Luokanvalvojille jakamani kyselylomake oli kutakuinkin sama, jota olin jo 
ennättänyt testata edellisessä koulussani Malmin yläasteella keväällä 2006 (liite 1). 
Lomakkeella kartoitetaan, miten luokanvalvojat kokevat suoriutuvansa 
luokanvalvojuuteen liittyvistä tehtävistä ja mihin he kaipaavat lisätukea. Kyselyn 
tavoitteena on myös herättää luokanvalvojat pohtimaan, mitä kaikkea 
luokanvalvojuuteen opetussuunnitelman mukaan liittyy. Sen lisäksi kyselyssä haetaan 
ehdotuksia ja ideoita luokanvalvojan työn tueksi. 

Luokanvalvojat, joita yläkoulun puolella on yhdeksän, saivat kyselyt 
vastattavakseen heti syyskuussa. Sitä ennen olin kertonut heille kehittämishankkeeni 
tavoitteista ja toimintatavoista ja olimme käyneet alustavan keskustelun luokanvalvojan 
työhön liittyvistä asioista elokuussa yhteisessä suunnittelukokouksessa. 
Kysymyslomakkeilla kerätyn tiedon lisäksi ja saatujen vastausten tarkentamiseksi ja 
syventämiseksi halusin myös haastatella luokanvalvojat. Haastattelut järjestettiin 
luokanvalvojien kanssa tasoryhmittäin syyskuussa 2006. Luokanvalvojat palauttivat 
kirjalliset vastauksensa kyselyyni ennen luokkatasokohtaisia tapaamisia. Laadin 
kaikkien annettujen vastausten perusteella yhteenvedon, jonka pohjalta kävimme 
keskustelua luokkatasotapaamisissamme. 

Tapaamisiin oli varattu aikaa 45-60 minuuttia. Kaikkien kolmen ryhmän kanssa 
aika tuntui loppuvan kesken, sillä asioita ja kommentoitavaa oli paljon. Jo tämän 
perusteella voi päätellä, että säännöllisille luokanvalvojien välisille tapaamisille on 
tilausta. Oman kokemukseni perusteella tapaamisemme olivat luonteeltaan 
työnohjauksellisia ja niissä luokanvalvojille tarjoutui tilaisuus ottaa esille myös hankalia 
kysymyksiä esimerkiksi oppilaiden kohtaamisesta ja oman työn rajaamisesta. 

 
 

7.2.2 Aineenopettajat 
 
Aineenopettajille esittelin kehittämishankkeeni lukuvuoden alun ensimmäisenä 
suunnittelupäivänä. Sen lisäksi olen puhunut siitä kaikissa opettajainkokouksissa 
lukuvuoden aikana. Aihe ei herättänyt kovinkaan paljon kysymyksiä eikä myöskään 
keskustelua. Osasyynä saattoi olla se, että olin opettajille täysin tuntematon aloittaessani 
koulussa elokuussa ja he saattoivat arastella senkin vuoksi. Samassa tilaisuudessa esitin 
heille myös pyynnön aineryhmäkohtaisesti valita jokin heille sopiva ajankohta 
tapaamiseen kanssani. Opettajista muodostui seuraavat aineryhmät: äidinkieli, vieraat 
kielet, matemaattiset aineet (matematiikka, kemia, fysiikka), reaaliaineet (historia, 
yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto), katsomusaineet (uskonto ja 
elämänkatsomustieto), taito- ja taideaineet, (kotitalous, käsityö, musiikki, kuvataide, 
liikunta). Yhteisen ajan löytäminen ranskalais-suomalaisen koulun kaltaisessa 
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yhtenäiskoulussa, jossa opettajat opettavat kaikilla asteilla alakoulusta lukioon, 
osoittautui melko vaikeaksi useissa aineryhmissä.  

Aineenopettajille laadittu kyselylomake pohjaa vahvasti valtakunnallisessa 
opetussuunnitelmassa oleviin ohjauksen yleisiin tavoitteisiin (liite 2). Tämä siitä syystä, 
että koulun omassa opetussuunnitelmassa tavoitteet opettajan antamalle ohjaukselle on 
kuvattu hyvin niukasti. Kyselylomakkeeseen on kysymysten lisäksi kuvattu ne 
tavoitteet, joiden pohjalta kysymykset on muodostettu. Tavoitteista on poimittu lähinnä 
ne, jotka liittyvät opettajan antamaan ohjaukseen (oppilaan kasvun ja kehityksen 
tukeminen ja oppilaan opiskelutaitojen kehittymisen ja opintojen kulun edistäminen). 

Opettajien toivottiin vastaavan kysymyksiin etukäteen ennen yhteistä keskustelua 
aineryhmän kanssa. Useimmiten opettajat kuitenkin tulivat keskustelutilaisuuteen joko 
tyhjä kysymyspaperi mukanaan tai niin, että vastaukset oli kirjattu ranskalaisilla 
viivoilla marginaaliin. Aineryhmäkeskustelut käytiin marras-joulukuussa. Keskustelut 
olivat teemahaastattelun tyyppisiä tilanteita, jossa käytiin läpi opettajien etukäteen 
täyttämä puolistrukturoitu kyselylomake. Keskustelutilaisuuksissa, jotka yleensä käytiin 
3-5 aineenopettajan kanssa, en kyennyt tekemään kovin paljon muistiinpanoja 
keskittyessäni kuuntelemaan ja tekemään jatkokysymyksiä. Osa opettajista lähetti 
vastaukset jälkikäteen täydennettyinä. Osaltaan vastausten lyhyyteen tai niiden 
puuttumiseen saattoi olla syynä laatimani lomake, jossa ei ollut erikseen merkittyjä 
rivejä vastauksia varten. Olin olettanut, että opettajat palauttavat kyselyt sähköisesti 
suoraan kysymysten perään vastaten lomaketta muokaten. 
 
 
7.2.3 Oppilaat 
 
Oppilaiden kyselylomakkeen mallina on ollut Opetushallituksen sivuilta löytyvä opinto-
ohjauksen itsearviointilomakkeisto, josta olen muokannut omaan tutkimukseeni sopivan 
(liite 3). Tavoitteena on ollut laatia lomake, jonka avulla saadaan tietoa siitä, miten 
ohjauksen perustehtäväalueet henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja 
opiskelutaitojen ohjaus ja tukeminen toteutuvat oppilaiden näkökulmasta. Lisäksi siihen 
on sisällytetty samoja kysymyksiä kuin luokanvalvojille ja aineenopettajillekin. Näin 
pyritään varmistamaan se, että ohjauksen toteutumista ovat arvioimassa samojen 
kysymysten kautta myös oppilaat. Kysymyslomakkeessa on keskitytty lähes 
yksinomaan kartoittamaan oppilaiden luokanvalvojiltaan ja aineenopettajiltaan saamaa 
ohjausta, ei niinkään opinto-ohjaajan antamaa ohjausta. Tavoitteena on myös ollut laatia 
lomakkeesta sellainen, että oppilaat jaksavat keskittyneesti vastata sen kaikkiin osioihin 
ja näin varmistaa, että tulos on mahdollisimman totuudenmukainen. 

Kysely suunnattiin koulumme yhdeksäsluokkalaisille, joita on kaikkiaan 72. He 
vastasivat kyselyyn helmikuussa järjestetyllä luokanvalvojan tunnilla. Osa oppilaista oli 
tuona päivänä pois, joten vastausten kokonaismääräksi tuli 64. Ennen kyselyyn 
vastaamista, esittelin heille lyhyesti ohjauksen käsitettä ja sitä, mitä ohjaus tarkoittaa 
koko koulun yhteisenä asiana. Kävimme myös oppilaiden kanssa yhdessä lomakkeen 
kysymykset läpi, jotta käsitteet olisivat tulleet kaikille ymmärrettäviksi. Oppilaiden 
haastatteluja ei ajanpuutteen vuoksi ollut mahdollista järjestää. 
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7.2.4 Opinto-ohjaaja 
 
Toinen koulumme opinto-ohjaajista on työskennellyt koulussa parisenkymmentä vuotta. 
Hänen vastuullaan on yläkoulun päättöluokkalaisten ohjaus ja lukion opinto-ohjaus. 
Hänen kanssaan olemme keskustelleet ohjauksen järjestämisestä, käytännön 
toteutuksesta, työnjaosta ja kaikesta muusta ohjaukseen liittyvästä kesäkuusta 2006 
alkaen. Käymiemme keskustelujen ja yhteissuunnittelun lisäksi hän on antanut 
kirjallista palautetta ohjauksesta ranskalais-suomalaisessa koulussa vastaamalla 
Opetushallituksen kotisivuilta löytyviin Opinto-ohjauksen itsearviointilomakkeiston 
kysymyksiin (www.edu.fi/julkaisut). Koska kehittämishankkeeni keskittyy ohjaukseen 
oppilaitoksen toimintamuotona ja koko koulun yhteisenä asiana, olen poiminut 
kysymyspatteristosta tarkempaan analyysiin vain ne kysymykset, jotka liittyvät 
ohjaustoimintaan koulun tasolla erotuksena opinto-ohjaajan omaan toimenkuvaan ja 
osaamiseen liittyvistä kysymyksistä (liite 4). 
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8 AINEISTON KERUU 
 
 
8.1 Kyselyiden ja haastattelujen tulokset  
 
8.1.1 Luokanvalvojat 
 
Luokanvalvojat, joita on yläkoulussa yhdeksän, arvioivat lomakkeessa kysyttyjä 
luokanvalvojuuteen liittyviä asioita pisteyttäen ne sen mukaan, kuinka hyvin he kunkin 
niistä tunsivat hallitsevansa. Arviointiasteikko oli 1-5, jossa 1=heikosti, 2=en kovin 
hyvin, 3=melko hyvin, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin. Sen lisäksi he antoivat palautetta 
luokanvalvojan työhön liittyvistä käytännön asioista, jotka edesauttavat tehokkaampaa 
ohjausta. Kysymykset koskivat luokanvalvojan tunteja ja niiden teemoja sekä 
luokanvalvojan työn tueksi suunnitteilla olevaa luokanvalvojan kansiota. 
 
TAULUKKO 1 Luokanvalvojien arvioi luokanvalvojan tehtävistä suoriutumisessa 
Luokanvalvojan tehtävät 1 2 3 4 5 ka 
oppilaan henkilökohtainen tukeminen ongelmatilanteissa     1 7 1  3 
kasvatuksellinen ohjaus (kasvatukselliset keskustelut)      3 4 2  2,9
vastuun ottoon kasvattaminen  2 6 1  2,9
luokan ryhmäyttäminen ja ryhmähengen vaaliminen             2 6 1  2,9
oppilaiden perehdyttäminen koulumme toimintaan ja 
sääntöihin 

  2 4 3 4,1

yhteistyö oppilashuoltoryhmän kanssa  1 4 2 2 3,6
yhteistyö muiden luokanvalvojien kanssa   3 4 2 3,9
oppilaiden opiskelun ja koulutyön seuranta ja tukeminen  2 1 6  3,4
oppilaan ohjaaminen oppilashuollon palveluiden käyttöön  3 2 4  3,1
kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy 1 1 6 1  2,9
oppilaiden osallisuuden vahvistaminen  2 5 2  3,4
oppilaan itsearviointitaitojen kehittäminen  3 3 3  3,0
oppilaiden itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen 

 2 6 1  2,9

oppilaiden välisten ongelmatilanteiden selvittely  2 5 2  3,0
yhteistyö vanhempien kanssa  1 2 5 1 3,7
luokkakohtaisten vanhempainiltojen pitäminen  1 3 5  3,4
luokanvalvojan tuntien / tuokioiden pitäminen   5 4  3,9
muut yhteiset tilanteet oman luokan kanssa   4 5  3,6
TET-jaksoon liittyvät järjestelyt  - - - - -  
yhteisvalintaan liittyvät järjestelyt - - - - -  
poissaolojen seuranta ja oppilaan säännöllisen 
koulunkäynnin tukeminen 

  2 7  3,8

 
Arviointiasteikossa 1=heikosti, 2=en kovin hyvin, 3=melko hyvin, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin. 
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Keskimäärin luokanvalvojat kokevat suoriutuvansa luokanvalvojan työhön 
liittyvistä tehtävistään melko hyvin ja heillä on käytyjen keskustelujenkin perusteella 
kokemuksen tuomaa varmuutta työssään luokanvalvojina. Viisi heistä on toiminut 
luokanvalvojana yli kymmenen vuotta ja neljällä luokanvalvojalla on kokemusta 
luokanvalvojan työstä alle kymmenen vuotta.  

Parhaiten he kokivat hallitsevansa oppilaiden perehdyttämisen koulumme 
toimintaan ja sääntöihin sekä poissaolojen seurannan ja oppilaan säännöllisen 
koulunkäynnin tukemisen. Yhteistyö muiden luokanvalvojien kanssa sujuu myös 
kyselyn antaman tuloksen mukaan hyvin. Tämä varmasti osaksi selittyy sillä, että 
kaikilla luokanvalvojina toimivilla on pitkä työhistoria koulussamme, osa heistä on 
myös itse käynyt samaa koulua nuorena. Koulu, koulun tavat ja säännöt sekä siellä 
toimivat ihmiset ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi. Kun on itse sisäistänyt koulun 
kulttuurin ja normit, oppilaiden ohjaaminen niiden mukaisen toimintaan on helpompaa, 
samoin kuin yhteistyö opettajakollegoiden kanssa. 

Kyselyn perusteella ei ole erotettavissa mitään selkeästi heikommin hallittua osa-
aluetta luokanvalvojan työssä. Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen ja kiusaamisen ja 
syrjinnän ehkäisy saivat alhaisimman pistemäärän, mutta nekin osa-alueet hallitaan 
keskimäärin melko hyvin.  

TET-jaksoon ja yhteisvalintaan liittyvistä järjestelyistä ei ole mainintoja, koska 
opinto-ohjaaja huolehtii järjestelyistä kaikilta osin. 

Kyselylomakkeella kartoitettiin myös luokanvalvojien tarpeita ohjauksen tueksi 
mm. luokanvalvojan tuntien teemojen ja toteutuksen sekä luokanvalvojan tueksi 
koottavan materiaalin osalta. Sen lisäksi luokanvalvojat antoivat palautetta, toiveita ja 
ehdotuksia oppilaiden ohjaukseen liittyen.  

Luokanvalvojan tuntien teemoiksi ehdotettiin kaikilla luokka-asteilla opiskeluun, 
itsetuntemukseen ja terveisiin elämäntapoihin liittyviä aihealueita, kuten tavoitteiden 
asettaminen ja miten ne saavutetaan, oppimistyylit, oppimistekniikat, terveet 
elämäntavat, itsetuntemus ja ajankäyttö.  

Seitsemänsillä luokilla koettiin tarpeelliseksi keskittyä näiden lisäksi myös  
 
o ryhmäytymiseen  
o yläkoulun työskentelytapoihin  
o yhteistyötaitoihin  
o vastuun ottamiseen itsestä ja muista  
o kiusaamisen ehkäisyyn  
o toisten huomioimiseen ja kaverisuhteisiin  
 

Kahdeksansilla luokilla yhteisten tavoitteiden lisäksi otettiin esille  
 

o eri kulttuurien kunnioittaminen, kokonaisuuksien hallinta 
o  vastoinkäymisten ja epäonnistumisten kohtaaminen 
o  toimiminen ristiriitatilanteissa 
o  yhteistyö ja suvaitsevaisuus  
 

Yhdeksänsillä luokilla korostuu 
 

o jatko-opintosuunnitelmat 
o  oman vastuunoton lisääminen 
o  jatko-opintoihin valmistautuminen 
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Luokanvalvojat kokevat yhteistyön opinto-ohjaajan ja muun 
oppilashuoltohenkilöstön kanssa erittäin merkitykselliseksi oppilaiden ohjauksen 
kannalta. Luokanvalvojat pitävät säännöllisiä moniammatillisia palavereja omaa työtään 
tukevina ja esittivät toiveen myös säännöllisesti kerran kuussa toteutettavasta 
palaverista yläkoulun apulaisrehtorin kanssa oppilashuollollisissa ja oppilaan 
ohjaukseen liittyvissä asioissa. 
 
 
8.1.2 Aineenopettajat 
 
Aineenopettajille tehty kysely sisälsi kysymyksiä, jotka liittyvät opetussuunnitelman 
perusteissa oleviin ohjauksen tavoitteisiin. Kysymykset olivat sekä suomeksi että 
ranskaksi, sillä koulussamme noin kolmasosa opettajista on ranskaa äidinkielenään 
puhuvia. Tulosten analyysiä varten olen kääntänyt ranskalaisten opettajien antamat 
vastaukset ja käsittelen niitä yhdessä muiden vastausten kanssa. 

Tähän yhteyteen on koottu yhteenveto opettajien kyselylomakkeissa antamista 
vastauksista ja haastatteluissa esille tulleista asioista. Kukin opetussuunnitelman tavoite 
ja siihen liittyneet kysymykset käsitellään omana kokonaisuutenaan.  
 
 
Oppilas oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen. 
 
Opettajien antamien vastausten perusteella oppilaita ohjataan itsenäisyyteen, 
vastuullisuuteen ja itsetuntemuksen kehittämiseen monin eri tavoin. Eniten mainintoja 
oli seuraavista: 
 

1. Työvälineistä, materiaaleista, tavaroista ja tiloista huolehtiminen sekä läksyjen 
tekeminen ja tehtävien palauttaminen ajallaan 

2. Muut huomioon ottava käyttäytyminen: oppilastovereiden vastausten kuuntelu, 
työrauhan ylläpitäminen, yhteisten sääntöjen noudattaminen 

3. Vastuuseen kasvu ryhmässä: ryhmä- ja paritöiden kautta yhteisvastuuseen 
kasvattaminen 

4. Valintojen tekeminen: annetaan oppilaille mahdollisuus mm. työskentelyryhmän 
tai työskentelytapojen valintaan 

 
Opettajat olivat vastauksissaan pohtineet myös vapauden ja vastuun suhdetta, sekä 

kontrollin määrän vähentämistä ja oppilaan vähittäistä kasvamista kantamaan vastuuta 
oppimisestaan ja käyttäytymisestään. Tärkeinä nähtiin myös pitkäjänteisyys ja 
johdonmukaisuus opettajan toiminnassa kun tavoitteena on kasvattaa oppilaita 
vastuullisuuteen. 

Keinoina oppilaiden itsetuntemuksen lisäämiseen nähtiin erityisesti arviointi eri 
muodoissaan. Suurin osa opettajista teettää oppilailla itsearviointeja osana opiskelua. 
Niitä tehdään usein kokeiden yhteydessä, kurssien lopussa ja oppituntien aikana. 
Yleisimmin itsearvioinnit tehdään kirjallisesti joko oppikirjoissa olevia valmiita 
kyselyitä hyödyntäen tai opettajien itsensä laatimille lomakkeille. Joissakin taito- ja 
taideaineissa on myös käytössä oppilaiden kirjoittama lokikirja oppitunnilla opitusta ja 
kotona tehtävistä töistä. Myös vertaisarviointia hyödynnetään erityisesti käsitöiden 
opiskelussa. 
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Opettajat ohjaavat oppilaitaan arvioimaan omaa oppijuuttaan myös keskustelujen 
ja henkilökohtaisen ohjauksen kautta. Keskusteluja käydään koko opetusryhmän kanssa 
mm. opiskelumenetelmistä, tavoitteista, sisällöistä ja työrauhasta. Jonkun verran 
opettajat myös antavat tukea ja palautetta oppilaille esimerkiksi käymällä heidän 
kanssaan henkilökohtaisesti läpi koesuorituksia ja annettuja tehtäviä.  
 
 
Oppilas oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun monet opettajat käyttävät pari- ja 
ryhmätyöskentelyä. Tekemäni kyselyn perusteella opettajat tuntuivat olevan hyvin 
selvillä yhteistoiminnallisista työskentelytavoista, mutta käyttävät niitä opetuksessaan 
melko vähän. Perusteluiksi he antoivat ajan- ja tilan puutteen ja sen, että opiskelu 
yhteistoiminnallisin menetelmin vaatii melko paljon järjestelyjä ja työllistää opettajaa 
eikä oppimistulos välttämättä aina vastaa siihen käytettyä aikaa ja nähtyä vaivaa. Niitä 
saatetaan soveltaa opetuksessa mm. joidenkin aineiden teoriaosuuksia opeteltaessa.   

Muita pari- ryhmätyömuotoja sen sijaan annettujen vastausten perusteella 
käytetään paljon. Ryhmiä käytetään mm. keskusteluissa, väittelyissä, asioiden 
kertaamisessa, uuden opiskelussa, eriyttämisessä ja arvioinnissa. Ryhmät muodostetaan 
joko arpomalla tai vastuullisesti valiten. Ryhmätyöskentely nähdään mahdollisuutena 
tehdä tunnilla opettajajohtoisesti opiskelluista aiheista omakohtaisempia ryhmässä 
tapahtuvan keskustelun, omien ajatusten ja mielipiteiden perustelujen kautta. Opettajan 
rooli ohjaajana mahdollistuu myös paremmin, kun hän kiertää ryhmissä ja havainnoi 
oppilaiden työskentelyä. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että vain hyvin harvat opettajat opettavat tietoisesti ja 
systemaattisesti oppilaille yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Niitä ei kytketä osaksi 
aineen opiskelua eikä kyseisistä taidoista juurikaan puhuta oppiaineen opiskelun 
yhteydessä. Taitojen harjoittelulle ainoastaan luodaan mahdollisuuksia suosimalla pari- 
ja ryhmätöitä työmuotoina. 

 
 

Oppilas oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimis-
vaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa 
 
Oppilaiden oppimisvalmiuksien kehittämisessä opettajilla on kyselyn mukaan 
käytössään melko paljon keinoja. He myös tietävät, miten toimia havaitessaan 
oppilaalla vaikeuksia oppimisessa. Opettajat tiedostavat erilaisten oppijoiden erilaiset 
tarpeet ja heillä on myös ’pedagogisessa työkalupakissaan’ menetelmiä, jotka auttavat 
oppilaita löytämään oman tapansa oppia. Kyselyssä opettajat listasivat mm. seuraavia 
keinoja oppilaiden tukemiseksi: eri työtapojen vaihtelu, selkeä töiden ohjeistus, 
vaihtoehtoisten ohjeiden anto, eriyttäminen sekä ryhmien että oppilaiden kanssa ja 
erityyppiset tehtävät erilaisille oppijoille, henkilökohtainen ohjaus, oppilaan kanssa 
yhdessä miettiminen, opiskelutekniset neuvot, ajan antaminen, eri aistikanavien 
huomioiminen opetuksessa, käsite- ja miellekarttojen käyttö, oppimistyylien esittely,  

Eri menetelmien lisäksi monessa vastauksessa korostui henkilökohtainen suhde 
oppilaaseen ja ajan antaminen. Opettajat keskustelevat oppilaiden kanssa ongelmien 
ilmetessä, pyrkivät selvittämään syyn ja tukemaan heitä. Useassa vastauksessa 
mainittiin kannustamisen, rohkaisun, kehumisen ja positiivisen palautteen merkitys 
itsetuntoa ja samalla opiskelumotivaatiota kohottavina tekijöinä. Tilanneherkkyyttä 
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pidettiin myös tärkeänä: ”Kehu aina, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus.” ”Havaitse, 
huomaa, keskustele ja tue.” 

Moniammatillinen yhteistyö oppilashuollon, luokanvalvojien ja koulun johdon 
kanssa oli annettujen vastausten perusteella hyödylliseksi koettu tapa auttaa oppilaita. 
Jotkut aineryhmät, lähinnä kielten ja matemaattisten aineiden opettajat, käyttävät 
hyödykseen myös tukiopetuksen ja erityisopetuksen tarjoamia mahdollisuuksia 
oppilaiden tukemisessa. Myös yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa mainittiin 
joissakin vastauksissa. 

 
 

Oppilas oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit sekä oppii kehittämään 
opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan 
 
Opettajat eivät kyselyjen ja haastatteluiden perusteella juurikaan keskustele oppilaiden 
kanssa oppimistyyleistä oman aineensa opetuksen yhteydessä. Joissakin aineissa 
saatetaan oppimistyylejä käsitellä 7. luokalla .  Eräs opettaja kertoo käyvänsä oppilaiden 
kanssa keskustelua oppimistyyleistä ”lähinnä siltä pohjalta, että esittelemäni 
toimintatavat eivät ole ainoita oikeita ja mahdollisia, vaan jokainen voi soveltaa niitä 
parhaaksi katsomallaan tavalla työskentelyssään”. Toinen opettaja kertoo haastavansa 
oppilaita miettimään, millä tavalla he itse parhaiten oppivat.  

Opiskelutaitojen kehittäminen liitetään melko monessa vastauksessa oman 
toiminnan arviointiin suhteessa tavoitteisiin. Opettajista monet selvittävät oppilaille 
opetuksen tavoitteet useaan kertaan lukuvuoden aikana: lukuvuoden alussa, uuden 
kurssin alkaessa ja oppitunnin alussa. Opetussuunnitelma on se dokumentti, jonka 
avulla tavoitteita ja arviointiperusteita oppilaille kyselyn mukaan esitellään, yleensä aina 
uuden kurssin alussa. Oppilaat arvioivat omaa oppimistaan ja työskentelyään useiden 
opettajien mukaan noin kerran jaksossa. Matemaattisissa aineissa omaa oppimista 
arvioidaan usein uuden asiakokonaisuuden opiskelun jälkeen ennen varsinaista koetta, 
jotta oppilas osaa tarpeen mukaan vielä kerrata oppimatta jääneitä asioita. Taitoaineissa 
oppilaat arvioivat työskentelyprosessia ja tuloksia jatkuvasti lokikirjan ja 
ryhmäarviointien avulla. 

Opettajat pyrkivät kehittämään oppilaiden opiskelutaitoja myös mallintamalla ja 
esimerkkejä antamalla, ohjaamalla esim. hyvien kirjoitelmien ja koevastausten laadintaa 
ja analysoimalla yhdessä oppilaiden kanssa sitä, mistä hyvä suoritus muodostuu. 
Tiedonhankinnan ja ajattelun taidot tukivat myös osassa vastauksia esille keinoina 
kehittää oppilaiden opiskelutaitoja. 

 
 

Oppilas oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä 
kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen 
 
Annettujen vastausten perusteella koulun opettajilla on vain vähän kontakteja 
työelämään. Sen sijaan useiden kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa koululla on aktiivinen 
yhteistyösuhde. Siitä vastaavat lähinnä koulumme äidinkielen opettajat. 
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys on jo koulumme toimintaan sisään rakennettu, 
koska oppilaissa ja opettajissa on edustajia useista kansallisuuksista ja 
monikulttuurisuus on osa koulumme arkipäivää.  Kyselylomakkeissa oli muutamia 
mainintoja vierailuista museoihin ja näyttelyihin, mutta muuten kuvaukset yhteistyöstä 
koulun ulkopuolisten tahojen kanssa puuttuivat. Myöskään mainintoja niistä tavoista, 



 31

joilla opettajat ohjaavat oppilaita hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja 
yrittäjyydestä, ei ollut. Muutama opettaja mainitsi erityisesti tämän alueen 
kehittämiskohteekseen tulevaisuudessa. 

 
 

8.1.3 Oppilaat 
 
Kyselyyn vastasi 64 koulumme yhdeksäsluokkalaista. Olin ennen kyselyn tekoa antanut 
ohjeet vastaamiseen ja pohjustanut, mitä ohjauksella tarkoitetaan.  Ohjeistuksessa 
pyydettiin oppilaita arvioimaan sitä, miten hyvin oppilaanohjaus ja muu ohjaus on 
heidän mielestään koulussa järjestetty ja ketkä sitä antavat. Erityisesti korostettiin sitä, 
että ohjausta olisi arvioitava kokonaisuudessaan, ei ainoastaan opinto-ohjaajan 
antamana. Oppilaat arvioivat numeroin 1-5, kuinka paljon kukin mainituista henkilöistä 
on kyseisenlaista ohjausta tai tukea antanut. Sen lisäksi oppilaat antoivat palautetta siitä, 
minkälaisissa muissa asioissa luokanvalvoja on heitä ohjannut ja mitä muuta tukea he 
ovat saaneet eri aineiden opettajilta tai muilta koulun aikuisilta. 
 
TAULUKKO 2 Oppilaiden (n=64) arvio saamastaan ohjauksesta keskiarvoina. 
 
Ohjauksen kohde opo lv opettaja 
eri oppiaineiden opiskelutekniikat 2,7 2,5 2,9 
oppimaan oppimisen taidot 2,9 2,5 2,4 
oman oppimistyylini löytäminen 2,8 2,2 2,1 
itsearviointitaitojen kehittäminen 3,0 3,0 1,9 
tavoitteiden asettaminen opiskelulle 3,4 2,8 2,5 
opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa tukeminen 2,6 2,5 2,3 
ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu 2,4 3,1 2,9 
säännöllisen koulunkäynnin tukeminen 2,8 3,1 2,7 
vastuun ottoon kasvattaminen 3,3 3,2 2,7 
luokan ryhmähengen vaaliminen 2,1 3,2 1,9 
perehdyttäminen koulun toimintaan ja sääntöihin 2,7 2,5 2,3 
kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy 2,2 3,0 2,2 
henkilökohtaisissa ongelmissa/vaikeuksissa tukeminen 2,2 2,2 1,8 
oppimisvaikeuksissa auttaminen 2,3 2,6 2,7 
työelämätietouden lisääminen esim. vierailujen kautta 3,7 2,3 1,6 
jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen 4,2 2,5 2,1 
eri oppiaineiden tavoitteista ja arvioinnin kriteereistä kertominen 3,3 3,3 3,3 
palaute omista vahvuuksistani ja kehittämiskohteistani 2,0 2,2 2,2 

keskiarvo 2,8 2,7 2,4 
Arviointiasteikossa 1=ei lainkaan, 2=hiukan, 3=jonkin verran, 4=melko paljon / melko hyvin, 5=erittäin 
paljon / erittäin hyvin. 
 
 

Oppilaiden antamien vastausten keskiarvot vaihtelevat välillä 1,78 – 4,24. 
Keskimäärin he kokevat saavansa koulussa ohjausta kyselyssä kartoitettujen asioiden 
osalta hiukan tai jonkin verran. Parhaiten ohjauksessa näyttää tulosten valossa 
toteutuvan opiskelutaitojen osalta tavoitteelliseen ja vastuulliseen opiskeluun 
ohjaaminen. Sitä edesauttaa eri oppiaineiden tavoitteista ja kriteereistä kertominen, 
mikä oppilaiden arvion mukaan toteutuu paremmin kuin mikään muu kyselyssä ollut 
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ohjauksen osa-alue sekä opinto-ohjaajan, luokanvalvojan että aineenopettajien 
toiminnassa. 

Heikoimmin sen sijaan näyttäisi tulosten valossa oppilaille tulevan tukea 
henkilökohtaisissa ongelmissa. He eivät myöskään koe saavansa juuri lainkaan 
palautetta omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan miltään tämän kyselyn 
ohjaustaholta.  

Opinto-ohjaajalla on kyselyn perusteella vahvempi rooli ohjauksessa kuin 
luokanvalvojilla ja aineenopettajilla, mikä ei sinänsä ole yllätys. Kaikkein parhaiten 
juuri hänen kauttaan oppilaat saavat tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja 
työelämästä. Opinto-ohjaajalla on myös merkittävä rooli tavoitteellisen opiskelun 
ohjauksessa. Vähäisemmäksi sen sijaan jää oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen 
sekä luokan ryhmädynamiikkaan ja toimintaan vaikuttaminen. 

Ohjauksellisuus luokanvalvojan toiminnassa näkyy parhaiten oppilaiden kasvun 
ja kehityksen tukemisessa. Hän huolehtii luokkansa ryhmähengestä, tukee oppilaiden 
säännöllistä koulunkäyntiä ja pyrkii muutenkin kasvattamaan vastuullisuuteen, mitkä 
ovatkin tyypillisesti luokanvalvojalle kuuluvia tehtäviä. Luokanvalvojat myös 
harjoittelevat oppilaiden kanssa enemmän ryhmässä toimimista ja vuorovaikutustaitoja 
kuin esimerkiksi opinto-ohjaaja tai aineenopettajat. Opiskelun taitoihin ohjaamisessa 
luokanvalvojan roolia ei koeta kovinkaan suureksi. Häneltä ei myöskään oppilaiden 
mukaan saa paljoakaan palautetta omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. 

Kyselyn mukaan aineenopettajien ohjauksellisuus koulussamme on kaikkein 
vähäisintä. Parhaiten se toteutuu menetelmällisinä valintoina oppitunneilla, joilla 
harjoitellaan ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Opettajat myös kertovat oppilailleen 
jonkin verran aineidensa tavoitteista ja arvioinnin kriteereistä. Työelämätietoutta 
oppilaat kokevat saavansa opettajilta vain vähän, eikä vierailuja koulun ulkopuolelle 
työelämätietouden lisäämiseksi juuri tehdä. Opettajat eivät oppilaiden mukaan tue heitä 
henkilökohtaisissa ongelmissa kuin hiukan tai ei lainkaan. Myös oppilaiden 
itsearviointitaitojen kehittäminen on vähäistä. 

Taulukkoon annettujen arvioiden lisäksi oppilaat antoivat kyselylomakkeessa 
tietoa siitä, missä muissa asioissa luokanvalvoja on heitä ohjannut. Vastauksissa 
kuvastui luokanvalvojan tärkeä rooli opiskeluun kannustajana ja asennemuokkaajana. 
Luokanvalvojilta on saanut vastausten perusteella apua monenlaisissa koulun käyntiin ja 
oman luokan toimintaan liittyvissä asioissa aina silloin kun sitä on tarvinnut. 

Oppilaskyselyssä yhdeksäsluokkalaiset kertoivat myös muusta tuesta, mitä he 
ovat saaneet eri aineiden opettajilta ja muilta koulun aikuisilta. Melko monissa 
vastauspapereissa mainittiin opettajien kyllä auttavan, mikäli apua pyytää. Muutamat 
oppilaat kokivat, etteivät ole saaneet minkäänlaista apua. Opettajien antama tuki liittyy 
lähinnä opiskelutekniikoihin, jatko-opinnoista kertomiseen, jaksamiseen ja opiskeluissa 
kannustamiseen. Tukiopetus on myös mainittu yhtenä tuen muotona, jota opettajat 
tarjoavat. Opettajien lisäksi oppilaat mainitsevat vastauksissaan kuraattorin, jonka luona 
on voinut käydä purkamassa huolia vaikeassa elämäntilanteessa. Melko monen oppilaan 
vastauksissa mainittiin siitä, että opettajilta saatu palaute on pääsääntöisesti negatiivista 
eikä onnistumisiin ja vahvuuksiin kiinnitetä riittävästi huomiota. 
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8.1.4 Opinto-ohjaaja 
 
Koulumme toisen opinto-ohjaajan kanssa kävimme kyselylomakkeen täyttämisen 
yhteydessä myös keskustelun koulun ohjauksellisuudesta. Koska teemme paljon 
yhteistyötä, olen saanut häneltä tietoa ohjauksen järjestämisestä koulussamme myös 
muissa yhteyksissä lukuvuoden aikana. Tähän osioon on koottu lähinnä 
arviointilomakkeeseen merkityt tiedot sekä haastattelussa erikseen esille otetut 
tarkennukset ja täydennykset. 

Kokonaisuudessaan opinto-ohjaaja näkee ohjauksen olevan järjestetty ja toimivan 
koko koulun tasolla melko hyvin tai erittäin hyvin. Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen 
osalta henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja jatko-opintovalmiuksien 
saavuttaminen toteutuvat koulussamme erittäin hyvin. Opiskelutaitojen kehittymisen 
ohjauksessa koulussa pystytään tukemaan oppilasta melko paljon ja työelämään 
perehdyttävää toimintaa on hänen näkemyksensä mukaan melko paljon. Ammatillista 
suuntautumista tuetaan jonkin verran. Opinto-ohjaajan arvion mukaan koulumme 
oppilaat pystyvät tunnistamaan jonkin verran opiskelussaan esiintyviä ongelmia. 

Mitä tulee ohjaukseen oppilaitoksen toimintamuotona ja opettajien rooliin 
oppilaidensa ohjaajana, tilanne on opinto-ohjaajan mukaan erittäin hyvä. Opettajat 
osallistuvat oppilaiden henkilökohtaisen kehityksen tukemiseen ja ohjaavat heitä 
vastuulliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen erittäin paljon, samoin kuin he myös 
ohjaavat oppilaiden opiskelua ja motivoivat oppilaita elinikäiseen oppimiseen erittäin 
hyvin. Työelämäyhteistyö sen sijaan ei opettajien osalta suju aivan yhtä hyvin: opettajat 
eivät käy lainkaan oppilaiden TET-paikoilla eivätkä tee vierailuja ammatillisiin 
oppilaitoksiin. He eivät myöskään kovin usein kutsu työelämän edustajia tunneilleen. 
Koulun opetussuunnitelma on laadittu ohjaukseen osallistuvan henkilöstön kanssa 
yhteistyössä niin, että se tukee oppilaanohjaajan työtä. Siinä on myös opinto-ohjaajan 
mukaan määritelty erittäin hyvin ohjauksen tehtävät ja työnjako. Myös 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ohjaus- ja tukitarve on otettu melko hyvin 
huomioon koulun ohjaussuunnitelmassa. 
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9 POHDINTA JA AJATUKSIA JATKOON 
 
 
9.1 Tulosten tarkastelua 
 
Kyselyillä ja haastatteluilla luokanvalvojien ja aineenopettajien kanssa olen kerännyt 
tietoa siitä, miten he käytännössä toteuttavat opetussuunnitelmiin kirjattuja ohjauksen 
tavoitteita. Luokanvalvojat ovat myös arvioineet, miten he mielestään tehtävistään 
suoriutuvat. Oppilailta kerätty palaute taas antaa kuvan siitä, miten he kokevat saavansa 
ohjausta luokanvalvojilta, aineenopettajilta ja opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaaja on 
arvioinut ohjauksen toteutumista koko koulun tasolla. 

Oppilaiden ja opinto-ohjaajan näkemykset ohjauksen toteutumisesta koko koulun 
yhteisenä asiana eroavat melkoisesti. Opinto-ohjaajan mukaan ohjaus toteutuu melko 
hyvin ja suurilta osin jopa erittäin hyvin. Oppilaiden antamien vastausten perusteella he 
saavat ohjausta keskimäärin vain hiukan tai jonkin verran. Opinto-ohjaajan käsitys 
työelämäohjauksesta ja ammatillisen suuntautumisen tukemisesta aineenopettajien työn 
kautta on optimistisempi kuin oppilaiden. Oppilaat eivät kokemuksensa mukaan 
opettajiensa kautta saa käytännössä paljonkaan tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä. 
Myös opettajien itsensä antamien vastausten perusteella asia on niin kuin oppilaat sen 
kokevat. Oppilaat näkevät opettajien roolin oman henkilökohtaisen kehityksensä 
tukemisessa ja ongelmatilanteissa auttamisessa huomattavasti pienempänä kuin mikä se 
opinto-ohjaajan näkemyksen mukaan on. Opettajien omien arvioiden mukaan he kyllä 
tukevat ja auttavat oppilaita, mutta lähinnä aineen opiskeluun liittyvissä asioissa. Yhtä 
mieltä oppilaat ja opinto-ohjaaja olivat siitä, että opettajat motivoivat ja kannustavat 
opiskelussa – vaikkakin oppilaiden kokemuksen mukaan opettajilta saatu palaute on 
toisinaan puutteellista ja usein kriittistä. 

Tarkasteltaessa aineenopettajien antamia vastauksia näyttäisi siltä, että opettajat 
näkevät paljon vaivaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen kasvattamisessa, 
opiskelutaitojen ohjauksessa ja oman toiminnan arviointitaitojen kehittämisessä. Myös 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tulee harjoitettua, vaikkei kovin tietoisesti. Sen sijaan 
oppimistyyleihin liittyvät asiat ja oman tyylin löytämisen ohjaamisessa on opettajien 
itsensäkin arvion mukaan puutteita. Opettajat eivät omassa opetuksessaan ohjaa 
oppilaita hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä, eivätkä 
mainitse erityisesti panostavansa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen. Oppilaat 
kokivat opettajien antamassa ohjauksessa merkittävimmäksi oppiaineen tavoitteista ja 
kriteereistä kertomisen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun. 
Itsearviointitaitoja ei sen sijaan juurikaan tunnuttu eri aineiden opiskelussa 
harjoiteltavan, toisin kuin opettajat omassa palautteessaan kertovat. Yhtä mieltä oppilaat 
olivat opettajien kanssa siitä, että työelämätietoutta he eivät juurikaan opettajilta saa, 
eikä yhteistyötä mm. retkien muodossa työ- ja yrityselämään ole. Näin ollen Wattsin ja 
van Esbroeckin (Lairio&Puukari 1999, 30) ajatus opettajista koulun ensimmäisenä 
ohjauksesta huolehtivana tahona, joka integroi uravalinnanohjausta omaan 
opetukseensa, ei tältä osin toteudu. Toisaalta koulun omaan opetussuunnitelmaan 
kirjatut tavoitteet aineenopettajan suorittamasta ohjauksesta toteutuvat: aineenopettaja 
selvittää oppiaineensa tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit oppilaille sekä ohjaa 
oppilasta itsearviointiin. 
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Koulun opetussuunnitelmaan kirjatut luokanvalvojan vastuut oppilaidensa 
ohjaamisessa näyttävät toteutuvan. Luokanvalvojat opastavat oppilaita koulun 
käytänteisiin, seuraavat heidän opintojensa edistymistä ja tukevat säännöllistä 
koulunkäyntiä. Palaute tästä on kaikilta vastanneilta ryhmiltä yhdensuuntainen: sekä 
luokanvalvojat itse, että opinto-ohjaaja ja oppilaat arvioivat, että luokanvalvojat 
toimivat juuri näiden tavoitteiden suuntaisesti. Oppilaat kokevat luokanvalvojan myös 
luokkahengen rakentajana tärkeämpänä kuin opinto-ohjaajan tai aineenopettajan. 
Sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja yhteisöllisyyteen kasvattaminen ovat osa 
luokanvalvojien työtä ja se toteutuu tällä hetkellä myös oppilaiden vastausten 
perusteella. Oppilaat kokevat saavansa luokanvalvojalta enemmän tietoa oppiaineiden 
tavoitteista ja arvioinnin kriteereistä kuin opettajilta tai opinto-ohjaajalta. 

Itseäni tuloksissa hämmästytti oppilaiden sangen kriittinen asenne saamaansa 
ohjaukseen koulussa. Tulokset olivat jossakin määrin samansuuntaisia kuin Opinto-
ohjauksen tila 2002 –tutkimuksessa (Numminen ym. 2002) esitellyt tulokset. Myös 
ranskalais-suomalaisen koulun yhdeksäsluokkalaisten kokemuksen mukaan opettajat 
eivät ohjaa opiskelua kovinkaan paljon. Erityisesti he kokivat puutteita omaan 
oppimistyylin löytämiseen ohjaamisessa, henkilökohtaisissa vaikeuksissa tukemisessa ja 
palautteen saamisessa omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Itsetuntemus ja 
erilaisten opiskelumenetelmien hallinta ovat kuitenkin elinikäisen oppimisen 
onnistumisen kannalta tärkeitä kehittämiskohteita, ja siksi niihin on jatkossa syytä 
kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Opinto-ohjaaja näkee koulun ohjauksellisuuden toteutumisen optimistisemmin 
kuin oppilaat. Tämä varmasti selittyy osaksi sillä, että hän on työskennellyt koulussa 
pitkään, tuntee opettajat ja oppilaat hyvin ja näkee kaiken sen huolenpidon ja työn, mitä 
oppilaiden eteen koulussa tehdään. Yhdeksännen luokan oppilaat eivät välttämättä 
hahmota kokonaisuutta samalla tavoin, vaikka hekin ovat samaa koulua käyneet 
esikoululuokasta lähtien. He ovat tottuneet siihen, että he saavat räätälöityä tukea sitä 
tarvitessaan ja että heistä pidetään huolta. Toisin sanoen, he saattavat pitää moniakin 
asioita itsestään selvyyksinä ja heidän kriittisyytensä on lisääntynyt. 

Noin viidesosa yläkoulun opettajista on ranskankielisiä. He ovat saaneet 
koulutuksensa muualla kuin Suomessa. Heidän kasvatusnäkemyksensä ja opetukselliset 
menetelmänsä poikkeavat jossakin määrin suomalaisista, ja tämä saattaa heijastua myös 
oppilaiden antamiin vastauksiin. Erilainen kulttuuritausta saattaa vaikuttaa tapaan 
kohdata oppilaita. Ohjauksellisuus, positiivisen palautteen anto ja oppilaan tukeminen 
eivät välttämättä toteudu samalla tavalla kuin suomalaisilla kollegoilla, sillä koulumme 
ranskankielisillä opettajilla ei välttämättä ole perinteitä eikä tietoa ohjauksesta osana 
opettajan työtä. Tämä on suuri haaste jatkoa ajatellen. 

 
 

9.2 Prosessin arviointia ja kehittämisideoita jatkoon 
 
Kehittämishankkeeni on tämän lukuvuoden aikana edennyt pääpiirteissään 
suunnitellulla tavalla. Olen saanut paljon tärkeää tietoa ohjauksen toteutumisesta 
koulussa jatkosuunnittelun pohjaksi. Ohjauksellisuudesta on puhuttu laajasti koko 
kouluyhteisön tasolla ja siitä ollaan tultu tietoisemmiksi. Yhteiset keskustelut 
aineenopettajien ja luokanvalvojien kanssa ovat myös antaneet hienon mahdollisuuden 
tutustua koulun henkilökuntaan ja toimintakulttuuriin.  
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Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa emme ole päässeet koulussa niin 
pitkälle kuin hankkeeni alussa olin suunnitellut. Koulussa on hyvät asenteelliset 
valmiudet ja halukkuutta aine- ja kielirajat sekä eri asteet ylittävään yhteistyöhön. 
Opettajat keskustelevat mielellään pedagogisista kysymyksistä. He näkevät 
moniammatillisen yhteistyön mahdollisuutena kehittää omaa työtään. Haasteena on 
luoda rakenteet, jossa yhteistoiminta ja –suunnittelu mahdollistuu, sekä raivata aikaa 
yhteisille kohtaamisille koulun kiireiseen arkeen. Konkreettisia toimenpiteitä 
vuorovaikutusareenoiden lisäämiselle ovat jatkossa mm. säännölliset 
luokanvalvojatapaamiset apulaisrehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa sekä 
aineryhmätapaamiset oppilashuoltoryhmän kanssa. 

Koulussa on hyvät mahdollisuudet pitkäjänteiseen oppilaiden tukemiseen ja 
ohjaukseen. Aineenopettajalle saattaa muodostua oppilaiden kanssa kymmenen vuoden 
yhteinen työskentelyrupeama ja luokanvalvojalla on usein sama ryhmä yhteensä kuusi 
vuotta, kolme yläkoulun puolella ja kolme lukiossa. Opettajat oppivat tuntemaan 
oppilaansa todella hyvin vuosien varrella ja näin ollen valmiudet heidän ohjaamiseensa 
ovat erinomaiset. Kyselyn perusteella arjen huolenpito toteutuukin erityisesti 
luokanvalvojien työn kautta hyvin. 

Kehittämiskohteita aineenopettajien työssä kyselyn tulosten perusteella ovat 
palautteen antaminen oppilaille, heidän itsetuntemuksensa ja itsearviointitaitojensa 
kehittäminen, tietoiseksi tekeminen erilaisista oppimistyyleistä sekä työelämätietouden 
integroiminen aineen opetukseen. Palautteen antamisessa oppilaille saattaa opettajilla 
olla kulttuuritaustasta johtuvia eroja. Koko yhteisön tasolla on varmaan syytä 
keskustella siitä, mikä on palautteen antamisen tarkoitus ja millaista sen tulisi olla, jotta 
se parhaalla mahdollisella tavalla ohjaa nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista. Myös 
oppilaiden itsearviointia tulee kehittää jatkossa prosessinomaisempaan suuntaan, jotta se 
paremmin tukee oppilaiden oppimaan oppimistaitojen kehitystä ja itsetuntemuksen 
paranemista. 

Kehittämishanke on tehnyt näkyväksi koulun ohjaustoimintaa ja avannut 
keskustelua ohjauksellisuudesta osana luokanvalvojien ja aineenopettajien työtä. 
Koulussa on vahva yhteisöllinen työote ja välittämisen kulttuuri: oppilaat tunnetaan 
hyvin ja heistä pidetään huolta. Opettajat ovat halukkaita yhteistyöhön ja työnsä 
kehittämiseen. Siksi uskonkin, että kehittämishankkeeni tähänastiset kartoitukset ja 
toimenpiteet ovat vasta alkua pitkäjänteiselle työlle kohti yhä ohjauksellisempaa, 
yhteisöllisempää ja oppivampaa koulua. 
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Liite 1 
 
Ohjauksen kehittämishanke Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 
 
LUOKANVALVOJA OMAN LUOKKANSA OHJAAJANA 
 
Ohessa on lista joistakin luokanvalvojuuteen liittyvistä asioista. Voit lisätä siihen 
muita mieleen tulevia. Mieti omalta kohdaltasi kuinka hyvin kunkin niistä 
hallitset ja mihin niistä kaipaisit lisätukea. Merkitse numeroin: 
 
1=heikosti 
2=en kovin hyvin 
3=melko hyvin 
4=hyvin 
5=erittäin hyvin 
  
oppilaan henkilökohtainen tukeminen ongelmatilanteissa ______ 

kasvatuksellinen ohjaus (kasvatukselliset keskustelut) ______ 

vastuun ottoon kasvattaminen    ______ 

luokan ryhmäyttäminen ja ryhmähengen vaaliminen ______ 

oppilaiden perehdyttäminen koulumme toimintaan ja sääntöihin ______ 

yhteistyö oppilashuoltoryhmän kanssa  ______ 

yhteistyö muiden luokanvalvojien kanssa  ______ 

oppilaiden opiskelun ja koulutyön seuranta ja tukeminen ______ 

oppilaan ohjaaminen oppilashuollon palveluiden käyttöön ______ 

kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy   ______ 

oppilaiden osallisuuden vahvistaminen  ______ 

oppilaan itsearviointitaitojen kehittäminen  ______ 

oppilaiden itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ______ 

oppilaiden välisten ongelmatilanteiden selvittely  ______ 

yhteistyö vanhempien kanssa   ______ 

luokkakohtaisten vanhempainiltojen pitäminen   ______ 

luokanvalvojan tuntien / tuokioiden pitäminen  ______ 

muut yhteiset tilanteet oman luokan kanssa  ______ 

TET-jaksoon liittyvät järjestelyt   ______ 

yhteisvalintaan liittyvät järjestelyt   ______ 

poissaolojen seuranta ja oppilaan säännöllisen koulunkäynnin tukeminen 

     ______ 
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Missä vaiheessa jaksoa / lukuvuotta luokanvalvojan tunnit olisi paras pitää? 

_______________________________________________________________ 

 

Minkälaisia teemoja luokanvalvojan tunneilla olisi hyvä käsitellä 

a) seiskaluokalla 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) kasiluokalla 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c) ysiluokalla 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Mitä kaikkea mahdollisessa luokanvalvojan kansiossa olisi hyvä olla 

luokanvalvojan työn tueksi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Muita toiveita ja ehdotuksia oppilaiden ohjaukseen liittyen: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Kiitos vaivannäöstäsi!  
Anu 
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Liite 2 
 
Ohjauksen kehittämishanke Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 
 
AINEENOPETTAJA OPPILAIDENSA OHJAAJANA 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 21) todetaan koulun 
tasolla järjestettävästä ohjaustoiminnasta:  
 

”Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden 
opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen 
taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin 
liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on 
oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden 
tukeminen.” 

 
Sen lisäksi oppilaan ohjaukseen liittyy opetussuunnitelman mukaan mm. 
seuraavia asioita: 
 
Oppilas oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen. 
L´élève apprend  à se conduire de façon  indépendante et  responsable en 
connaissant ses capacités et sa motivation.   
 

Miten vastuullisuuteen kasvattaminen näkyy omassa työssäsi? 
Millä tavoin ohjaat oppilaita arvioimaan omaa oppijuuttaan? 
 
De quelle façon estimes-tu apprendre les élèves à la responsabilité 
personnelle? 
De quelle façon diriges-tu les élèves à évaluer leurs processus 
d´apprentissage? 
 

Oppilas oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
L´élève apprend à travailler en groupe dans l´esprit de respect et de 
responsabilité (interaction).  

 
Käytätkö opetuksessa yhteistoiminnallisia työmuotoja? 
Minkälaisissa tilanteissa ja millä tavoin? 
 
Utilises-tu des méthodes de travail en groupe? Dans quelle sorte 
de situations et de quelle façon? 

 
Oppilas oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan 
oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa 
L´élève apprend à développer ses méthodes et ses capacités 
d´apprentissage et apprend également à reconnaître ses points faibles où 
elle/il apprend à trouver de l´aide. 
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Miten toimit, kun huomaat oppilaalla oppimisvaikeuksia tai muita 
opiskelua haittaavia ongelmia? Millaisia keinoja sinulla on 
käytössäsi oppilaiden oppimisvalmiuksien kehittämiseen? 
 
Comment réagis-tu dans les cas de problèmes d´apprentissage ou 
d´autres problèmes d´un élève? Quelles sortes de moyens peux-tu 
utiliser pour développer les capacités d´apprentissage des élèves? 

 
Oppilas oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit sekä oppii kehittämään 
opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan 
L´élève apprend à connaître les différentes méthodes d´apprentissage et 
apprend également à développer ses propres méthodes d´études et les 
méthodes pour analyser ses propres activités. 
 

Käytkö oppilaiden kanssa keskustelua erilaisista oppimistyyleistä ja 
menetelmistä aineesi opiskelussa? Kerrotko oppilaille kurssin / 
opiskelujakso alussa opetuksen tavoitteet ja arviointikriteerit? 
Kuinka usein ja miten oppilaat arvioivat työskentelyään ja 
oppimistaan oppiaineessasi? 
 
As-tu des conversations avec les élèves sur les différents styles et 
les méthodes d´apprentissage dans ta matière? Racontes-tu aux 
élèves les objectives d´apprentissage et les critères d´évaluation en 
début de la nouvelle période d´études? 
 

Oppilas oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja 
yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja 
kansainvälisyyteen 
L´élève apprend à chercher de l´information sur la société, le monde de 
travail et d´entreprise et se préparer aux relations internationales et 
multicultures 
 

Millä tavoin opettamasi aineen kautta on mahdollista lisätä 
työelämän ja ammattialojen tuntemusta? Onko sinulla 
yhteistyötä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän kanssa?  
 
De quelle façon peux-tu passer de la connaissance du 
monde de travail et des différentes branches dans ta 
matière? Travailles-tu en coopération avec le monde de 
travail et d´industries ? 

 
Toivoisin, että ennättäisit pohtia yllä olevia kysymyksiä ja kirjata 
ajatuksesi paperille ennen sovittua tapaamistamme. 
 
Je souhaiterais que tu aies le temps de réfléchir aux questions au-dessus et 
de  noter tes pensées avant notre rendez-vous. 
 
Avec remerciements, 
Anu 
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Liite 3 
 
Ohjauksen kehittämishanke Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 
 
OPPILAAN KYSYMYKSET 
 
Koulussamme olet opetuksen ohella saanut oppilaanohjausta ja muuta 
ohjausta. Sitä ovat antaneet sekä oppilaanohjaaja, luokanvalvoja ja muut 
opettajat. Seuraavat kysymykset koskevat sitä, miten hyvin tämä 
oppilaanohjaus on mielestäsi koulussamme järjestetty. Kun vastaat 
kysymyksiin, ajattele siis ohjausta kokonaisuudessaan, ei vain oppilaanohjaajan 
antamana. 
 
Merkitse ruutuihin numeroita käyttäen, kuinka paljon kukin mainituista 
henkilöistä on kyseisenlaista ohjausta / tukea sinulle antanut 
1 = ei lainkaan 
2 = hiukan 
3 = jonkin verran 
4 = melko hyvin / melko paljon 
5 = erittäin hyvin / erittäin paljon 
     
 
 

opo lv aineen-
opettaja 

eri oppiaineiden opiskelutekniikat    
oppimaan oppimisen taidot    
oman oppimistyylini löytäminen    
itsearviointitaitojen kehittäminen    
tavoitteiden asettaminen opiskelulle    
opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa tukeminen    
ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu    
säännöllisen koulunkäynnin tukeminen    
vastuun ottoon kasvattaminen    
luokan ryhmähengen vaaliminen    
perehdyttäminen koulun toimintaan ja sääntöihin    
kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy    
henkilökohtaisissa ongelmissa/vaikeuksissa tukeminen    
oppimisvaikeuksissa auttaminen    
työelämätietouden lisääminen esim. vierailujen kautta    
jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen    
eri oppiaineiden tavoitteista ja  arvioinnin kriteereistä 
kertominen 

   

palaute omista vahvuuksistani ja kehittämiskohteistani    
 
Minkälaisissa muissa asioissa luokanvalvoja on sinua ohjannut?  

Mitä muuta tukea ja ohjausta olet saanut eri aineiden opettajilta tai muilta 

koulun aikuisilta? 
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Liite 4 
 
Ohjauksen kehittämishanke Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 
OPINTO-OHJAAJAN KYSYMYKSET 
 
Merkitse ruutuihin numeroita käyttäen, kuinka paljon kukin mainituista 
henkilöistä on kyseisenlaista ohjausta / tukea sinulle antanut 
1 = ei lainkaan 
2 = hiukan 
3 = jonkin verran 
4 = melko hyvin / melko paljon 
5 = erittäin hyvin / erittäin paljon 
   
Oppilaanohjauksen tavoitteiden toteutuminen  
Koulussamme pystytään tukemaan oppilaiden  
-  henkilökohtaista kasvua ja kehitystä  
- opiskelutaitojen kehittymistä  
- jatko-opintovalmiuksien saavuttamista peruskoulun päättyessä  
- ammatillista suuntautumista  
Oppilaamme pystyvät tunnistamaan opiskelussa esiintyviä 
ongelmia 

 

Koulussamme on riittävästi työelämään perehdyttävää toimintaa  
  
Työelämäyhteistyö  
Muut opettajat osallistuvat työelämäyhteistyöhön  
- käymällä TET-paikoilla  
- kutsumalla työelämän edustajia tunneilleen  
- tekemällä vierailuja ammatillisiin oppilaitoksiin  
  
Ohjaus oppilaitoksen toimintamuotona  
Koulun opetussuunnitelmassa oleva ohjaussuunnitelma on 
laadittu niin, että se tukee oppilaanohjaajan työtä. 

 

Koulun ohjaussuunnitelma on laadittu ohjaukseen osallistuvan 
henkilöstön yhteistyönä. 

 

Koulussamme on määritelty ohjauksen tehtävät, työnjako ja 
vastuut oppilaanohjaajan, opettajien ja rehtorin sekä muiden 
ohjaukseen osallistuvien kesken. 

 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ohjaus- ja tukitarve on 
otettu huomioon koulun ohjaussuunnitelmassa. 

 

Koulussamme on käyty säännöllistä keskustelua siitä, minkälaista 
on tuloksellinen ja hyvä ohjaus. 

 

  
Koulumme opettajat  
- osallistuvat oppilaiden henkilökohtaisen kehityksen tukemiseen  
- ohjaavat oppilaita vastuulliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen  
- ohjaavat oppilaiden opiskelua / opiskelutaitoja  
 motivoivat oppilaita elinikäiseen oppimiseen  
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Liite 5 
 
Plan de travail du professeur responsable avec la classe 7A pour l’année 
2006-2007 
 
  

Toiminta 
   
Activités 
 

 
 
I- Automne 
    Syksy 
 

 
Itsetunnon vahvistaminen  

- Uskaltaa toimia erilaisissa 
ryhmissä 

- rohkeus seistä omien 
mielipiteidensä takana 

- ujojen ja hiljaisten 
saaminen mukaan yhteisiin 
toimiin 

 

 
Renforcer l’estime de soi 

- oser travailler dans 
différents groupes 

- trouver le courage de 
défendre ses opinions 

- encourager les timides et 
les silencieux à participer 

 
 
II- Hiver 
     Talvi 

 
Toisten hyväksyminen 

- erilaisuuden ymmärtäminen 
- työskentely kaikkien kanssa 
- kiusaamistapausten purku 

ja tuomitseminen 
 

 
Accepter les autres 

- comprendre la différence 
- accepter de travailler 

avec tous  
- ne pas tolérer la vvp, 

mais intervenir 
systématiquement 

 
 
III- Printemps 
      Kevät 

 
Terveelliset elämäntavat 

- päihteiden välttäminen 
- riittävä uni 

 

 
Bonne hygiène de vie 

- renoncer à l’alcool et aux 
stupéfiants 

- suffisamment de 
sommeil 

 
 
 
Pendant 
l’année 
Koko vuoden 

 
Hyvät tavat 

- tervehdykset, hyvästit 
- kiittäminen 
- ystävällisyys 
 

Muut 
- rentoutuminen 
- rauhoittuminen 
- keskittyminen 
- opiskelutottumukset 

 

 
Bonnes manières 

- saluer, prendre congé 
- remerciement 
- amabilité 
 

Autres 
- se détendre 
- se calmer 
- se concentrer  
- habitudes de travail 
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