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Maria Laukka
Elina Pöllänen
Vantaan kaupunki

Tehostettu 
oppilaanohjaus



HEIPPA!
Olen Maria Laukka

- oppilaanohjaaja vuosimallia 2005
- työskennellyt peruskoulussa ja 

aikuislukiossa
- “normiopona” ja TEPPO-opona

- opetustoimen asiantuntija Vantaan 
kaupungin perusopetuksessa

- oppilaanohjauksen  ONNI-hankkeen 
tiiminvetäjä

maria.laukka@vantaa.fi
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Olen Elina Pöllänen
- opinto- ja uraohjaaja vuosimallia 2022
- työskennellyt luokanopena, 

valmistavassa opetuksessa ja 
kansalaisjärjestöissä

- nivelopo Vantaan kaupungin 
perusopetuksessa elokuusta 2022,
Koivukylän ja Lehtikuusen kouluilla 

elina.pollanen@vantaa.fi

3

mailto:elina.pollanen@vantaa.fi


Tänään pääsette 
kuulemaan:

1. Tehostettu oppilaanohjaus

2. Käytäntöjä Vantaalta

3. Nivelopon ohjaus tehostetun 
oppilaanohjauksen 
toteuttamistapana



  

Tehostettu oppilaanohjaus

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alm72wjiev5dwgf6whcbk2zqe91zp5qj


Perusopetuslaki 11 a §

Oikeus saada opetussuunnitelman 
mukaista oppilaanohjausta

Tehostettu oppilaanohjaus 
(1.8.2021 alkaen)



Tehostettu oppilaanohjaus

Tehostettua oppilaanohjausta tulee tarjota niille 
8.-9.-luokkalaisille oppilaille, jotka tarvitsevat 

perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen 
liittyvää tukea. 

Korostuu oppilaan 
jatko-opintovalmiuksien 

kehittäminen sekä ohjaaminen 
oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin

Oppilaalle laaditaan 
henkilökohtainen 

jatko-opintosuunnitelma, johon 
kirjataan vahvuuksia sekä tavoitteita 

siirtymisestä perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin. 



Vantaan perusopetuksen 
oppilaanohjauksen 
toimintaympäristö



Vantaan perusopetus

● 42 koulua, joista 20 ylä- ja yhtenäiskoulua
○ Yksi englanninkielinen yhtenäiskoulu
○ Yksi ruotsinkielinen yläkoulu

● Oppilasmäärä reilut 4 % Suomen peruskouluikäisistä
● Ikäluokan koko noin 2700 oppilasta
● Noin 8500 yläkouluikäistä oppilasta

● 52 opoa, joista 15 TEPPO-opoja
● Ohjattavien määrä keskimäärin 210 oppilasta/opo

Perusopetus | Vantaa

https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus


Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
sekä erityinen tuki Vantaalla

● Vieraskielisten osuus kaikista 7-15 -vuotiaista 25,1% 

(12/2020)

● S2-oppijoita perusopetuksen oppilaista 21 % (2021)

● Puhuttuja äidinkieliä yhteensä 120
○ yleisimmät kielet: venäjä, viro, arabia, somalia, albania, 

englanti, vietnami, kurdi, persia/farsi, kiina

● Oman äidinkielen opetusta 40 kielessä (lv 

2021-2022)

● Perusopetukseen valmistavaa opetusta 35 ryhmää 
○ noin 450  oppilasta, 25:ssä koulussa

○ lisäksi 2 joustavasti jatkoon –ryhmää yli 16-vuotiaille

Erityisessä tuessa n. 12%
Tehostetussa tuessa n. 11%

8.-9.-luokkalaiset vaativassa erityisessä 
tuessa:
● Vammaisopetus, n. 50 oppilasta 

vuosittain 6 yläkoulussa (määrä 
kasvava)

● Pajaluokat, n. 45 oppilasta vuosittain 3 
yläkoulussa

● Polikliininen opetus, n. 15 oppilasta 
vuosittain yhdessä koulussa



Yhteistyöverkosto:
2. asteen oppilaitokset, muut oppilaitokset 
ja työpaikat

● Vantaan lukiot (6), pääkaupunkiseudun ja 
lähiympäristön lukiot

● Vantaan ammattioppilaitos Varia, 
Vantaalla toimii myös Mercuria sekä 
Careerian ja TTS:n  toimipisteet

● Stadin ammattioppilaitos, Omnia, Keuda 
jne.

● Erityisammattioppilaitokset, erityisesti 
Luovi, Spesia ja Live

● Vantaan TUVA (hallinnollisesti Varian alla)
● Aikuisten perusopetuksen oppilaitokset: 

erityisesti Varian aipe, Vantaan 
aikuisopisto, Eiran aikuislukio

● Kansanopistot jne.



Teho-ohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti 
oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen 

ja tavoitteiden näkökulmasta

● Tukilista
● Tiedottaminen tehosta
● Yhteistyö kotien kanssa
● Luokanvalvojan rooli 
● Moniammatillinen yhteistyö
● Koulussa jo olevat rakenteet
● Koulukiertue
● Ohjaustarvearvio

Tehostetun oppilaanohjauksen 
tarpeen arviointi

YHTEISTYÖ 
TÄRKEÄÄ



Tukilista teho-ohjauksen 
tarpeen tunnistamiseen 1

Teho-ohjausta suositellaan erityisesti 
▹ Erityisen tuen oppilaalle 
▹ VSOP-oppilaalle 
▹ Oppilaalle, jolla on monialainen asiantuntijaryhmä 
▹ Yläkoulun aikana valmistavalta luokalta 

perusopetukseen siirtyvä oppilas
▹ Oppilas, jonka opiskelukyky tai opiskelumenestys 

heikkenee 8.–9. lk aikana akuutisti, esim. 
￭ runsaiden poissaolojen takia 
￭ elämäntilanteessa tai koulumenestyksessä 

tapahtuneen ison muutoksen takia 
▹ Oppilas, josta syntyy huoli kotona tai koulussa 
▹ Huolta aiheuttavaa kuormitusta kokeva oppilas
▹ TEPPO/JOPO-oppilas kuuluu automaattisesti 

teho-ohjauksen piiriin 



Tukilista teho-ohjauksen 
tarpeen tunnistamiseen 2

Teho-ohjauksen tarvetta syytä selvittää:

▹ Tehostetun tuen oppilas
▹ 8.–9. luokan aikana koulua vaihtanut oppilas
▹ Oppilas, jonka keskiarvo alle 6,5 ja/tai jolla 

on useista oppiaineista nelosvaara

Syyslukukaudella 2022 
vantaalaisista 8. ja 9. luokan 

oppilaista 27% 
sai tehostettua oppilaanohjausta



Teho-ohjauksen tarpeen 
tunnistaminen yhteistyössä 
luokanvalvojan kanssa

7.–9. luokkien arviointikeskustelut toimivat tärkeänä 
väylänä niiden oppilaiden tunnistamisessa, jotka 
mahdollisesti hyötyisivät teho-ohjauksesta.
Luokanvalvojia kannustetaan pyytämään 
oppilaanohjaajaa mukaan 8.–9.-luokkalaisten 
arviointikeskusteluun, jos oppilaan jatko-opinnoista 
tai peruskoulun loppuun saattamisesta on noussut 
huolta.
Arviointikeskustelulomakkeen ohjauksellisten 
kysymysten perusteella luokanvalvoja kohdentaa 
oppilaanohjaajalle teho-ohjausta tarvitsevat oppilaat 
tai ohjaa perhettä oppilaanohjaajan palveluiden 
piiriin. 



Mitä tehostettu oppilaanohjaus voi 
olla?

▹ muodoltaan oppilaanohjaajan 
parhaaksi katsomaa ohjausta ja 
tavoitteiden asettamista

▹ tarkoittaa eri oppilaille eri 
tukimuotoja, ja sitä toteutetaan 
yksilöllisen arvion pohjalta

▹ oppilas saa ohjausta 
keskimääräistä useammin

➔ esimerkiksi
- henkilökohtaista ohjausta
- tutustumisia, kurkkauksia, 

koulutuskokeiluja toisen asteen 
oppilaitoksiin

- pienryhmäohjausta
- nivelvaiheohjausta
- työelämävierailuja
- ylimääräisiä TET-jaksoja 

(TehoTET)
- TEPPO-opiskelu



Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle 
oppilaalle laaditaan henkilökohtainen 
jatko-opintosuunnitelma. 

Jatko-opintosuunnitelma laaditaan oppilaan kanssa ja 
sen avulla edistetään yhteistyötä sekä nuoren 
toimijuutta. 

Jatko-opintosuunnitelma sisältää: 
- huomioita nuoren vahvuuksista
- suunnitelman ohjauksen toimeenpanosta
- toteutuneet ohjaustoimet
- nuoren ura- ja jatko-opintosuunnitelman

Vantaalla jatko-opintosuunnitelman kirjataan wilman 
ohjauksen lomakkeelle.

Jatko-opintosuunnitelma



Nivelopo



Nivelopo - pilotointia
 

- Tehostetun (henkilökohtaisen) oppilaanohjauksen malli, jota pilotoidaan vuonna 2022-2023 
Itä-Vantaalla Koivukylän ja Lehtikuusen kouluissa  

- Kohderyhmä erityisesti Suomeen yläkouluikäisinä tai alakoulun loppuvaiheessa muuttaneet nuoret

- Osana koulujen ohjauksen tiimejä pohtimassa, miten nivelopomalli toimisi juuri tässä ympäristössä 
ja toimintakulttuurissa, kehittävä ote uuteen työtehtävään

- “Ekstraopo” - reilu 40  yhdeksäsluokkalaista  

- Yhteishaun jälkeen työskentelyä myös kahdeksasluokkalaisten kanssa
 

- Yhteistyötä moneen suuntaan: 
- koululla: opot, luokanvalvojat, aineenopettajat, erityisopettajat, rehtorit, oppilashuolto,

monikieliset ohjaajat
- koulun ulkopuolella: toisen asteen oppilaitokset, työelämä, järjestötoimijat
- huoltajat ja perheen muut tukiverkostot 



Miten nuoret ohjautuvat nivelopolle
- Koulujen opot olivat listanneet maahanmuuttaneista nuorista heitä, jotka 8. luokan 

keskustelujen perusteella tarvitsisivat tehostettua ohjausta

- Aluksi opotunneille/ S2-tunneille/ RUVA-tunneille mukaan, samanaikaisohjaaminen - 
yhdeksi koulun opoksi ja “ysien ekstraopoksi” leimaantuminen

- Kysyin suoraan nuorilta, haluavatko, että autan ja tuen heitä tänä vuonna miettimään 
sitä, mitä tekevät 9. luokan jälkeen: minulla on enemmän aikaa jutella ja käydä 
tutustumassa yhdessä oppilaitoksiin, voidaan käyttää myös opotunteja, voin tavata 
huoltajia rauhassa

- Mukana kaikkien ohjattavieni arviointikeskusteluissa sekä muissa huoltajien 
tapaamisisissa -> Luokanvalvojat ja erityisopettajat pohtineet kanssani tehostetun 
ohjauksen tarvetta 

- Prosessi edennyt ja roolini muotoutunut hieman eri tavoilla eri kouluissa pilotin aikana

- Tärkeää sekä joustavuus että  työn- ja vastuunjaon selkeys



      Tehostettu ohjaus
          NOPO-ohjaus

6. 
luokka

Lehtikuusen ohjauksen vuosikello

Opotunnit

loka

marras

tammi

huhti

7. 
luokka

8. 
luokka

Opotunnit 1h/vko

Pienryhmäohjaus + 
valinnaisaineohjaus

 
      Teppo-haastattelut

Tutahyvinvointitunnit 1h/vko
(tutaopet + LV + opo + 

oppilashuolto)

syyslukukausi

marras joulu

9. 
luokka

kevätlukukausi

Opotunnit

Lyhyet valinnaiset 

Teppo-haastattelut

Henkilökohtainen ohjaus

      Tehostettu ohjaus
        NOPO-ohjaus

tammi

huhti

huhti touko

Opotunnit ja 
henkilökohtainen ohjaus

              TET-jakso
   

                             Yhteishaku
syys

maalis

kevätlukukausi syyslukukausi

kevätlukukausi

School Day app

http://www.youtube.com/watch?v=RMx7cvsZX3U


                  
Mitä tehostettu ohjaus tarkoittaa käytännössä yksilötasolla?

                               

7.lk

8.lk Arviointikeskustelut 

9.lk

Planin 
Matkalla ja 
DNA-projektit 

Varian viikot  

                                                                                           

          
                                                                                                          

7.lk 
tutatunnit

7.lk School 
Day app

Yksilötapaamisia 
syksystä alkaen

Yksilötapaamiset 
syksystä lähtien

Opiskelun perusasiat 
hallintaan 

(yksilö-/ryhmävalmennus)
TEPPO-optio?

Arviointikeskustelut 

teho-TET

DATAA OPOLLE 

Arviointikeskustelut

Nivelvaiheen 
yksilölliset järjestelyt

teho-TET

RSMP
Motiavaatio-
valmennus

RSMP
Motiavaatio-
valmennus

Arviointikeskustelut, 
opo mukana

DATAA OPOLLE 

DATAA OPOLLE 



Mitä nivelopon työ on?
- Ajan antamista nivelvaiheessa oleville nuorille, jotka tarvitsevat tehostettua 

ohjausta

- Keskusteluja ja yhteydenpitoa nuorien ja perheiden kanssa eri kanavilla ja eri 
tilanteissa

- Tiedottamista ja sen varmistamista, että nuoret ja perheet ovat ymmärtäneet 
prosessin - monia mahdollisuuksia kysyä kaikenlaisia kysymyksiä

- Moniammatillista yhteistyötä koulun sisällä

- Tutustumisen järjestämistä, niistä tiedottamista, niihin mukaan lähtemistä 
yksittäisten oppilaiden tai ryhmien kanssa

- Yhteisopettajuutta ja kielitietoisen näkökulman huomioon ottamista 
opotunneilla

- Kannustamista, rohkaisua, luottamuksen ja toivon ylläpitoa



Millaisia ajatuksia heräsi 
tehostetusta 

oppilaanohjauksesta ja sen 
toteuttamisesta?

Pienryhmissä

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alm72wjiev5dwgf6whcbk2zqe91zp5qj


KIITOS!
Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä: 

maria.laukka@vantaa.fi

elina.pollanen@vantaa.fi
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