
Ohjauksen vuosikello kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle 

AIKA OHJAUSPROSESSI / MITÄ TEHDÄÄN VASTUUTOIMIJA / MUUT TOIMIJAT 

6. lk 
syyslukukau
si 

 Nivelvaiheen aikataulutus 
- yhteiskokous 

Ala- ja yläkoulun rehtorit ja opinto-
ohjaaja sekä 6. luokan opettaja 

Tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan pedagogisen 
tuen tarpeen ja pedagogisten asiakirjojen (HOJKS, 
oppimissuunnitelma) päivittäminen 

6.luokan opettaja, oppilas, huoltaja, 
tarvittaessa erityisopettaja ja 
moniammatillinen oppilashuollollinen 
käsittely 

6. lk 
kevätlukuka
usi 

Opiskelu yläkoulussa tutuksi 
- Oulussa koulussa -opas julkaistaan sähköisesti ouka.fi-

sivustolla (kouluoppaat) oppilaille ja huoltajille 

Viestintäpäällikkö 
 

- Oulun kaupungin yhteiset erikoisluokkien infot 
oppiaineittain 6. luokkien oppilaille ja huoltajille 

 

Erikoisluokkakoulujen rehtorit, ko. 
aineenopettajat ja tarvittaessa opinto-
ohjaajat 

- 6. luokkien vanhempainillat/ Seiskalle illat yläkouluun 
siirtymisestä oppilaille ja huoltajille 

 

Alakoulun rehtori, 6. luokan opettaja, 
yläkoulun edustaja (rehtori, opo) ja 
tarvittaessa muut yhteistyökumppanit 
kuten nuorisopalvelut 

7. luokalle 
- huoltaja hyväksyy esitetyn lähikoulun Wilmassa  
- hakemus toiseen kouluun   
- erikoisluokille hakeminen, valintakokeet  

Ala- ja yläkoulun rehtorit ja 
koulusihteerit 
 

Päätökset 
- erikoisluokkien valintatulokset, päätös toiseen kouluun 

hakeneille 

Hallintosihteeri, rehtori 

- 6. luokkalaisten oppilastiedot siirretään yläkoulujen 
Priimukseen 

Koulusihteerit 
 

Valmistautuminen yläkoulussa opiskeluun 
- yläkoulun opon ja tukioppilaiden tunti 6. luokalla  
- tukioppilaiden kyselytunti 
- 6. luokkalaisten tutustuminen yläkoulun tiloihin ja 

toimintoihin/ luokanvalvojan tuokio/ ryhmäyttäminen 
- yläkoulun aineenopettajan pitämä näytetunti 6. 

luokkalaisille 8. luokkalaisten TET-jakson aikana 

Opo, 6. luokan opettaja, tukioppilaat ja 
heidän vastuuopettajansa, tuleva 
luokanvalvoja, yläkoulun aineenopettajat 
 

- 6. luokkalaisten vanhempainilta / kotiväen ilta 
yläkouluissa, joihin oppilaat tulevat eri alakouluilta 

Yläkoulun rehtori, opinto-ohjaaja ja 
luokanvalvoja 

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevan oppilaan 
pedagogisten asiakirjojen päivittäminen.  (ops luku 7) 

6. luokan opettaja, oppilas, huoltaja, 
tarvittaessa erityisopettaja ja 
moniammatillinen oppilashuolto 

Opetuksen kannalta välttämättömän pedagogisen tiedon 
siirtäminen. 

6. luokan opettaja, alakoulun 
erityisopettaja, yläkoulun erityisopettaja, 
luokanohjaaja 

7. luokkien muodostaminen 
- luokkajako, opiskeluryhmät oppiaineissa 
- kesän aikana muuttavat oppilaat 

Yläkoulun rehtori, opinto-ohjaaja, 6. 
luokan opettajat ja erityisopettaja 

7. lk 
syyslukukau
si 

7. luokkien kouluun tutustuminen ja ryhmäyttäminen 
- linkki tukimateriaaliin 

Luokanvalvoja, yläkoulun rehtori, 
erityisopettaja, aineenopettajat, opinto-
ohjaaja, tukioppilaat ja nuorisopalvelujen 
henkilökunta 

Opiskelun ja oppimisen tuen järjestäminen 
- oppimissuunnitelmien ja HOJKSien tarkistaminen ja 

päivittäminen Wilmassa 

Luokanvalvoja, aineenopettaja, 
erityisopettaja, tarvittaessa 
moniammatillinen oppilashuolto (ops 
luku 7.4.1.) 

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus yläluokilla 
- vanhempainilta 
- kehityskeskustelu/ Lapset puheeksi -keskustelu 
- vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen 

Yläkoulun rehtori, luokanvalvoja, opinto-
ohjaaja, huoltaja ja oppilas 

 
  



Ohjaus 7. luokan aikana 
 

Ohjauksen tavoite 
7. luokalla 

Ohjauksen toteuttaminen Oulun perusopetuksessa Työnjako 

 
Oppimiseen ja 
opiskelun ohjaamiseen 
liittyvät tavoitteet:  
laaja-alainen 
oppiminen L1  
oppilaanohjauksessa 
T2, T3, T5 
 
Kasvuun ja 
kehitykseen liittyvät 
tavoitteet: 
laaja-alainen 
oppiminen  L2, L3, L7 
Oppilaanohjauksessa 
T1, T2 
 
Urasuunnitteluun 
liittyvät tavoitteet:  
laaja-alainen 
oppiminen L4, L5, L6, 
L7 
oppilaanohjauksessa 
T5, T6, T7, T8, T9, T10 
 
  

 
Opetussuunnitelman mukaisia oppilaanohjauksen oppitunteja on 0,5 
vvh.  Luokkaopetusta syvennetään pienryhmäohjauksessa ja 
henkilökohtaisessa uraohjauksessa. 
 
Opiskelutaitojen ohjaaminen kaikissa oppiaineissa  

 Ohjataan jokaista oppilasta kehittämään edelleen oppimaan 
oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Harjoitellaan erilaisia 
opiskelustrategioita ja työskentelytapoja eri oppiaineissa.  

  Ohjataan oppilaita tavoitteiden asettamisessa ja vahvistetaan 
itsearviointitaitoja. Ohjataan valinnaisaineiden valinnassa. 
Vahvistetaan oppilaiden itseluottamusta ja myönteistä käsitystä 
itsestä oppijana. 

 Vahvistetaan oppilaan oman vastuun ottamista opiskelusta , 
tuetaan säännöllistä koulunkäyntiä.  

 Annetaan tietoa eri oppiaineiden arvioinnista. 

 Huolehditaan oppilaan opiskelun järjestämiseksi tarvittavan tiedon 
siirrosta alaluokkien koululta yhteistyössä alakoulun opettajan ja 
huoltajan kanssa  

 Tarkistetaan pedagogiset asiakirjat ja järjestetään tarvittava 
oppimisien tuki (erityisopettaja, luokanvalvoja, aineenopettaja)  

Kasvun ja kehityksen tukeminen, itsetuntemuksen vahvistaminen ja 
oppilaan osallisuus  

 Perehdytetään oppilaat 7-9. luokkien toimintatapoihin, 
nivelvaiheen ohjauksella tuetaan oppilaan siirtymistä yläkouluun 
yhteistyössä alakoulun ja huoltajien kanssa, lukuvuoden alussa ja 
aikana tuetaan oppilaiden valmiuksia toimia yläluokkien 
oppimisympäristössä ja opiskeluryhmissä (ks. vuosikello 6. luokalta 
7. luokalle) 

 Tutustutetaan oppilaat yläkoulun ohjaus- ja tukiverkostoon, 
vahvistetaan oppilaiden valmiutta hakea tarvitsemaansa tukea 
erilaisissa tilanteissa.  

 Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kehitetään taitoa toimia sekä 
yksin että ryhmässä. 

 Tutustutetaan 7. luokan oppilaat yläkoulun erilaisiin 
vaikuttamistapoihin, oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaan sekä 
kerhotoimintaan ja koulun muihin harrastusmahdollisuuksiin. 
Kannustetaan oppilaita osallistumiseen.  
 

Työelämään suuntaava oppiminen (opinto-ohjaaja, aikeenopettajat) 

 Edistetään ammatillisen suuntautumisen heräämistä esim. 
vierailuilla. 7. luokkalaisilla on vähintään yksi työelämään 
tutustumispäivä.  

 

Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan koulunkäynnin tukemisessa 

 Kaikissa oppiaineissa huolehditaan tiedottamisesta koulun 
toimintakäytännön mukaisesti (Wilma, vanhempainillat, koulun 
kotisivut). 

 Käydään opetussuunnitelman mukaisesti kehityskeskustelu ja 
arviointikeskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa.  7. luokalla 
tarjotaan Lapset puheeksi –keskustelu. 

 Tiedotetaan huoltajia koulun vanhempaintoimikunnan toiminnasta. 

 
 
 
 
 
opettajat, opo, 
eo, kk-ohjaajat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opettajat, opo, 
eo, 
oppilashuolon 
toimijat, 
yhteistyötahot 
mm. 
nuorisopalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opo, 
aineenopettajat 
 
 
 
aineenopettajat, 
rehtori, opo, 
luokanvalvoja 
 
 
 
luokanvalvoja 

 



Ohjaus 8.luokana aikana 

 

Ohjauksen tavoite 
8. luokalla 

Ohjauksen toteuttaminen Oulun perusopetuksessa 
Koulun 
tarkennuksia 
(työnjako ym.) 

 
Oppimiseen ja 
opiskelun ohjaamiseen 
liittyvät tavoitteet 
laaja-alainen oppimien 
L1 
oppilaanohjaus T2, T3, 
T5 
 
Kasvuun ja 
kehitykseen liittyvät 
tavoitteet 
laaja-alainen oppimien 
L2. L3, L7 
oppilaanohjaus T1, T4 
 
Urasuunnitteluun 
liittyvät tavoitteet 
laaja-alainen oppimien 
L4, L5, L6, L7 
oppilaanohjaus T5, T6, 
T7, T8, T9, T10 
 
 
 

 

 

 
Opetussuunnitelman mukaisia oppilaanohjauksen oppitunteja on yksi 
vuosiviikkotunti. Sisältöjä syvennetään pienryhmäohjauksessa ja 
henkilökohtaisessa uraohjauksessa.  

Opiskelutaitojen ohjaaminen kaikissa oppiaineissa (kaikki opettajat, 
koulunkäynnin ohjaajat)  

 Mahdollistetaan oppimaan oppimisen taitojen soveltaminen eri 
oppiaineissa ja tilanteissa ja tuetaan taitojen kehittymistä. Ohjataan 
opiskelustrategioiden ja opiskelumenetelmien soveltamiseen ja 
soveltuvuuden arviointiin eri oppiaineissa. Ohjataan omien 
oppimistavoitteiden asettamiseen sekä tavoitteiden ja oman 
oppimisen arviointiin. Ohjataan oppilasta oppiaineisiin liittyvissä 
valinnoissa (valinnaiset aineet). 

 Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta itsearviointitaitojen 
kehittämiseen antamalla mahdollisuuksia itsearviointiin ja käymällä 
arviointikeskusteluja.  

 Päivitetään pedagogiset asiakirjat, arvioidaan oppilaan tuen 
riittävyyttä säännöllisesti ja ajantasaistetaan tukitoimet. 
Järjestetään oppimisen tuki yhteistyössä oppilaan ja huoltajien 
kanssa. (luokanvalvoja, erityisopettaja, aineenopettaja) 

 
Kasvun ja kehityksen tukeminen, itsetuntemus vahvistaminen ja 
osallisuus  

 Vahvistetaan oppilaan kykyä tehdä itseä koskevia päätöksiä, 
vastuunottokykyä ja oman oppimisen arviointia.  

 Tuetaan oppilasta elämänhallinnan taitojen kehittymisessä. 
Ohjataan oppilaita huomaamaan omien tekojen ja valintojen 
merkitys itsen lisäksi myös muihin ihmisiin ja ympäristöön.  

 Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta yhteisiin asioihin ja ohjataan 
huomaamaan erilaisia vaikuttamisen tapoja. Kannustetaan 
osallistumaan oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaan sekä 
harrastus- ja koulukerhotoimintaan ja tuetaan löytämään omat 
vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.  

 Suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa erilaisia tilaisuuksia, 
tapahtumia ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa oppilailla on mahdollisuus 
kulttuurisen osaamisen kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja 
ilmaisuun. 

 
Työelämään suuntaava oppiminen (opinto-ohjaaja, aineenopettajat) 

 Eri oppiaineissa huomioidaan oppiaineen tietojen ja taitojen 
kytkeytyminen eri ammatteihin ja työtehtäviin. 

 Luodaan oppilaille mahdollisuuksia kriittiseen tiedonhankintaan ja 
tuottamiseen eri kanavia hyödyntäen.  

 Mahdollistetaan tutustuminen eri aloihin, ammatteihin ja 
yrittäjyyteen esim. TET-järjestelyiden ja vierailujen avulla.  8. luokan 
oppilailla on opetussuunnitelman mukaista työelämään 
tutustumista vähintään kolme päivää.  
 

 
Urasuunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvä ohjaus  

 Herätetään oppilaiden tulevaisuusorientaatio ja ohjataan oppilaita 
oivaltamaan omien valintojen merkitys koulutus- ja 
urasuunnittelussa. 

 Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan urasuunnitteluun liittyvä 
henkilökohtainen ohjaus alkaa. 

 
Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan koulunkäynnin tukemisessa  

 Kaikissa oppiaineissa huolehditaan tiedottamisesta koulun 
toimintakäytännön mukaisesti. (Wilma, vanhempainillat, koulun 
kotisivut) 

 Käydään opetussuunnitelman mukaisesti kehityskeskustelu ja 
arviointikeskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa   

 Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä huoltajan kanssa oppilaan jatko-
opintoihin liittyvissä asioissa. 

 Koulu tekee yhteistyötä vanhempaintoimikunnan kanssa oppilaiden 
opiskelun tukemisessa. 

 

 

kaikki opettajat, 
kk-ohjaajat 

 

 

 

 

 

 

 

kaikki opettajat 

 

 

 

 

 

 

 

opo, 
aineenopettajat, 
yhteistyöhaot 
mm. Osao 

 

 

 

Opo 

 

 

rehtori, 
luokanohjaaja, 
opettajat, opo 

 

 

 

 

 

  



Ohjaus 9. luokan aikana 

Ohjauksen tavoite 
9. luokalla 

Ohjauksen toteuttaminen Oulun perusopetuksessa 
Koulun 
tarkennuksia 
(työnjako ym.) 

 
Oppimiseen ja 
opiskelun ohjaamiseen 
liittyvät tavoitteet 
laaja-alainen oppimien 
L1 
oppilaanohjaus T2, T3, 
T5 
 
Kasvuun ja 
kehitykseen liittyvät 
tavoitteet 
laaja-alainen oppimien 
L2. L3, L7 
oppilaanohjaus T1, T4 
 
Urasuunnitteluun 
liittyvät tavoitteet 
laaja-alainen oppimien 
L4, L5, L6, L7 
oppilaanohjaus T5, T6, 
T7, T8, T9, T10 
 
 
 

 

 

 
Opetussuunnitelman mukaisia oppilaanohjauksen oppitunteja on yksi 
vuosiviikkotunti. Luokkaopetuksen sisältöjä syvennetään 
pienryhmäohjauksessa ja henkilökohtaisessa uraohjauksessa. 

Oppimisen ja opiskelun ohjaus kaikissa oppiaineissa 
  

 Ohjataan jokaista oppilasta oppimaan oppimisen taitojen 
soveltamisessa ja niiden edelleen kehittämisessä. Ohjataan 
oppimisstrategioiden ja opiskelumenetelmien soveltamiseen ja 
soveltuvuden arviointiin eri oppiaineissa. 

 Oppilaan oppimisprosessia arvioidaan ja hän saa säännöllisesti 
palautetta kehittymisestään. Oppilasta ohjataan tavoitteiden 
asettamisessa ja itseaviointitaitojen kehittämisessä. 

 Päivitetään pedagogiset asiakirjat, arvioidaan oppilaan tuen 
riittävyyttä säännöllisesti ja ajantasaistetaan tukitoimet.  
Varmistetaan peruskouluopintojen loppuun saattaminen 
tarvittaessa eri tukimuotojen avulla.  

Kasvun ja kehityksen tukeminen, itsetuntemuksen vahvistaminen ja 
osallisuus  

 Tuetaan oppilaan realistisen minäkäsityksen muodostumista 
(käsitys omista tiedoista, taidoista ja kyvyistä). 

 Rohkaistaan ja tuetaan oppilasta ottamaan vastuu omista 
opinnoista, valinnoista sekä päätöksenteosta.  

 Autetaan oppilasta ymmärtämään omiin valintoihin sitoutumisen 
merkitys tulevaisuuden kannalta. Kehitetään oppilaan valmiuksia 
selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa ja koulutuksen ja työurien 
siirtymissä. 

 Ohjataan oppilasta ottamaan osaa koulun yhteiseen suunnitteluun 
ja päätöksentekoon osallistumalla oppilaskunta- ja 
tukioppilastoimintaan sekä yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien 
suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjataan oppilasta osallistumaan 
koulun harrastus- ja kerhotoimintaan.  

 
Työelämään suuntaava oppiminen  

 Eri oppiaineiden tunneilla keskustellaan oppiaineen tietojen ja 
taitojen soveltamisesta ja niiden merkityksestä jatko-opinnoissa ja 
työelämässä. 

 Ohjataan oppilaita käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto, -
neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä suhtautumaan niihin kriittisesti. 

 Laajennetaan oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, 
yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista esim. TET-
järjestelyillä ja vierailemalla erilaisissa oppilaitoksissa, yrityksissä ja 
työpaikoilla sekä osallistumalla Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen. 
9. luokalla oppilailla on opetussuunnitelman mukaisesti työelämään 
tutustumista vähintään viisi päivää. 

 
Urasuunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvä ohjaus  

 Tarjotaan oppilaille tietoa ja tutustumis-mahdollisuuksia 
peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin 
yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien  kanssa. 

 Vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta 
uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Opinto-ohjaaja käy 
ohjauskeskusteluja oppilaan ja tarvittaessa huoltajien kanssa jatko-
opintoasioissa. 

 Varmistetaan oppilaan sujuvaa siirtymistä peruskoulun jälkeisiin 
opintoihin valmistelemalla tietojen siirtoon liittyvät pedagogiset 
asiakirjat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.  
Nivelvaiheen ohjaus: ks. Ohjauksen vuosikello yhdeksänneltä 
luokalta jatko-opintoihin 

 
Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan koulunkäynnin tukemisessa 

 Kaikissa oppiaineissa huolehditaan tiedottamisesta koulun 
toimintakäytännön mukaisesti (Wilma, vanhempainillat, koulun 
kotisivut). 

 Käydään opetussuunnitelman mukaisesti kehityskeskustelu ja 
arviointikeskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa.  (luokanvalvoja). 

 Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä huoltajan kanssa oppilaan jatko-
opintoihin liittyvissä asioissa. 

 Koulu tekee yhteistyötä vanhempaintoimikunnan kanssa oppilaiden 
opiskelun tukemisessa. 

 

 

kaikki opettajat 

 

 

 

 

luokanohjaaja, 
eo, 
aineenopettajat 

kaikki opettajat, 
opo, 
erityisopettaja, 
oppilashuollon 
toimijat, 
yhteistyötahot 

 

 

 

 

 

aineenopettajat, 
opo 

 

 

 

 

 

opo 

 

 

 

 

 

rehtori, 
luokanohjaaja, 
opettajat, opo 

 

 

 

 

 

  



URAOHJAUS: Ohjauksen vuosikello yhdeksänneltä luokalta jatko-opintoihin   

AIKA OHJAUSPROSESSI / MITÄ TEHDÄÄN  

VASTUUTOIMIJA 

/ MUUT 

TOIMIJAT 

8. luokka 

kevät 

 
 

Henkilökohtainen uraohjaus 

• erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevat oppilaat: tilannekartoitus jatko-

opintojen suunnittelua varten 

 
opo, erityisopettaja 

Työelämä ja jatko-opinnot tutuksi 

• tet-jakso, opintokäynnit työpaikoille, ammattilaisten vierailut oppitunneilla  

• opo-tunneilla Suomen koulutusjärjestelmä, koulutusalat, oppilaitokset 

• ryhmäohjauskeskustelu 

opo, työpaikat 

9. luokka 

syksy 

 
 

Henkilökohtainen uraohjaus 

• urasuunnitteluun liittyvät ohjauskeskustelut kaikkien päättöluokkalaisten kanssa 

• jatko-opinnoissa ja ammatinvalinnassa huomioitavien erityistarpeiden kartoitus  

• koulutuskokeilut  

 
opo 

opo, terv.hoit, er.op.  

opo 

Työelämään tutustuminen 

• tet-jakso, opintokäynnit työpaikoille, ammattilaisen vierailut oppitunneilla, 

ammattilaisen haastattelut 

 
opo, eri työpaikat 

 

Koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen 

• tutustumisvierailut ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa, koulutusmessuilla  

• opo-tunneilla koulutusalat ja oppilaitokset, oppilaitosten edustajien vierailut  

 
opo, eri oppilaitokset 

Yhteishaku ja valintaperusteet tutuksi oppilaille ja huoltajille 

• opotunneilla hakumenettely eri koulutuksiin, aikataulut, valintaperusteet 

• vanhempainillat  

 
opo 
opo, rehtori 

9. luokka 

kevät 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaan jatko-opintosuunnitelman tekeminen  

• urasuunnitteluun liittyvät ohjauskeskustelut 

• yhteistyö huoltajien kanssa 

• tutustumiskäynnit ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa, koulutuskokeilut  

 
opo 

 
opo, eri oppilaitokset 

Jatkokoulutukseen hakeminen, yhteishaku 

• oppilastietojen siirtäminen hakujärjestelmään, rekisteritietojen tarkistaminen 

• yhteishaku: toisen asteen koulutukset, erityisopetuksena järjestettävä 

ammatillinen koulutus, perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus; haku 

muihin koulutuksiin 

• huoltajan kuuleminen yhteishaussa 

• hakemuksiin liittyvät lausunnot, tarvittaessa väliarviointi jatko-opintoihin 

hakemista varten, pääsykokeisiin valmistautuminen 

• ohjeistus kesäajalle (opiskelijavalintojen aikataulu ja opiskelupaikan 

vastaanottaminen, lisähaku) 

 
koulusihteeri, opo 

opo 

 
 
opo 

opo, erityisopettaja 

 
opo 

Valmistautuminen jatko-opintojen aloittamiseen syksyllä 

• itseluottamuksen tukeminen 

• ainevalinnat jatko-opinnoissa, lukion ainevalintakortit 

• valmistellaan opiskelun järjestämiseksi tarpeellisten tietojen siirto yhdessä 

oppilaan ja huoltajan kanssa (lomake: Oppimisen ja opiskelun pedagoginen tuki 

peruskoulun päättyessä) 

• päättöarviointi 

 
opo, opettajat 

opo 

erityisopettaja, opo 

 
 
opettajat 

kesäkuu 

 
 

Ohjaus yhteishaun opiskelijavalintojen selvittyä 

• yhteishaun valintatulokset ilmoitetaan 

• ohjaus ilman koulutuspaikkaa oleville, lisähaku ja nivelvaiheen koulutuksiin 

hakeminen, tarvittaessa yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa  

 
vastaanottava koulu 

opo 

9. luokan 

jälkeinen 

syksy 

 
 

Sijoittumisen seuranta ja jatko-ohjaus syksyllä   

• tarkistetaan omien oppilaiden sijoittumistiedot ja opiskelupaikan 

vastaanottamistiedot (opintopolku)  

• nivelvaiheen tietojen siirtoon liittyvät ohjaustoimet (lomake) 

• ilman koulutuspaikkaa olevien ohjaus nivelvaiheen koulutuksiin, 

ohjaus etsivään nuorisotyöhön, jos nuori ei aloita jatko-opintoja 

• seurantatilaston tekeminen (omien oppilaiden sijoittuminen) 

 
opo, toisen asteen 

oppilaitokset 

opo 

opo,  etsivä työ 

 
opo  

 


