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Ohjaussuunnitelma   

Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan Savon 
ammattiopiston sekä Varkauden lukion 
opiskelijan ohjauksen keskeiset  periaatteet.

LINKKI

Esittelemme ohjauksen tavoitteet, toimenpiteet 
ja keskeiset vastuuhenkilöt opiskelijan 
opintopolun  mukaisesti ammatillisessa 
koulutuksessa sekä lukiokoulutuksessa.  

Ohjaussuunnitelma

https://bit.ly/3EdrrQe
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Ohjauksen tavoitteet ja periaatteet  

visio
Savon koulutuskuntayhtymä on 

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ

ARVO
LUOTTAMUS  Arvostamme yhteisiksi sovittuja 

toimintatapoja ja toisiamme. Toimimme avoimesti, oi-
keudenmukaisesti ja annetuista lupauksista kiinni pi-
täen. Toimimme luottamuksen arvoisesti. Palvelemme 

kaikella toiminnallamme opiskelijoita ja työelämää.   

PERUSTEHTÄVÄ
Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen 
 työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää.   

Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.
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HAKEUTUMISVAIHEEN OHJAUS

• Tiedotamme oppilaitoksen 
opiskelumahdollisuuksista

• Kerromme tutkinnon suorittamisen 
edellytyksistä, alasta ja 
työllistymismahdollisuuksista

• Ohjaamme hakijaa valitsemaan omien 
tavoitteidensa ja valmiuksiensa kannalta 
sopivan koulutuksen

OPINTOJEN JA OPPIMISEN OHJAUS

• Laadimme opiskelijan kanssa HOKS:n
henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen 
suunnitelman

• Ohjaamme opiskelijaa löytämään hänelle 
sopivimmat oppimismenetelmät sekä 
oppimisympäristöt 

• Seuraamme opiskelijan opintojen 
etenemistä ja ohjaamme valinnoissa sekä 
tuemme opiskelijan yksilöllistä opintopolkua

AMMATILLISUUS JA URAOHJAUS

• Tuemme opiskelijan tuntemusta 
itsestä ja omista vahvuuksista

• Tarjoamme tietoa valintojen ja 
päätöksenteon tueksi opintojen aikana sekä 
päättövaiheessa

• Opiskelijasta kehittyy itsensä 
ja ammattitaitonsa tunnistava 
ammattilainen

OPISKELIJAN HYVINVOINNIN OHJAUS

• Edistämme koko opiskelijayhteisön ja 
-ympäristön hyvinvointia sekä huoltajiensa 
kanssa tehtävää yhteistyötä 

• Painotamme arjen toiminnassamme 
opiskelijoiden osallisuutta, yhteistyötä, 
yhteisöllisyyden vahvistamista yhdessä 
opiskelijahuoltopalveluiden kanssa

• Seuraamme ja tuemme opiskelijan 
koonnaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä

Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion 
ohjauksen osa-alueet

Hakeutumis-
vaiheen 
ohjaus

Opintojen ja 
oppimisen 
ohjaus

Ammatillisuus 
ja uraohjaus

Opiskelijan 
hyvinvointi

https://bit.ly/3W1fUvn
https://bit.ly/3W1fUvn
https://bit.ly/3W1fUvn
https://bit.ly/3fbovuN
https://bit.ly/3fbovuN
https://bit.ly/3fbovuN
https://bit.ly/3SHR1C7
https://bit.ly/3SHR1C7
https://bit.ly/3DzUFJS
https://bit.ly/3DzUFJS


6       

Ohjauksen vastuut ja yhteistyö 
Savon ammattiopisto ja Varkauden lukio

YHDESSÄ
Apulaisrehtori / 
pedagoginen päällikkö

Opinto-ohjauksen
koordinaattori

Opiskeluhuolto

Tutoropettaja

• Koulutuspäällikkö
• Tutor-opettaja
• Opinto-ohjaaja
• Opettaja
• Erityisopettaja
• Ammatinohjaaja / ohjaaja

• Lukion johtaja
• Ryhmänohjaaja
• Opinto-ohjaaja
• Aineenopettaja
• Erityisopettaja

https://bit.ly/3gYZHH3
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-09/Ohjauksen%20vastuut%20ja%20yhteistyo%CC%888.2022.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-09/Ohjauksen%20vastuut%20ja%20yhteistyo%CC%888.2022.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-09/Ohjauksen%20vastuut%20ja%20yhteistyo%CC%888.2022.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-09/Ohjauksen%20vastuut%20ja%20yhteistyo%CC%888.2022.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-09/Ohjauksen%20vastuut%20ja%20yhteistyo%CC%888.2022.pdf
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Ohjauksen seuranta ja arviointi

Ohjaus- 
suunnitelma

Jatkuva 
arviointi

Ohjauksen  
sisältö ja laadun 

kehittäminen

Tuloksellisuuden 
seuranta
- palautekyselyt

https://bit.ly/3WhXjep
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Linkkejä
Ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa järjestettävää opinto-ohjausta säätelevät seuraavat lait, asetukset,  määräykset ja ohjeet:     

• Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) ja sitä vastaava asetus (A 673/2017) ja niihin tulleet  muutokset Laki ammatillisesta kou-
lutuksesta 531/2017 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®, Valtioneuvoston asetus ammatillisesta… 673/2017 - Säädökset alkuperäisinä - 
FINLEX ®  
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa  perustutkintokoulutuksessa (531/2017) 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus… 699/2017 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®        
• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (837/2021) Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus… 837/2021 - Säädökset alkuperäisinä - 
FINLEX ®   
• Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ® 
• Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 1215/2020 Laki tutkintokoulutukseen valmenta-vasta… 1215/2020 - Säädökset 
alkuperäisinä - FINLEX ®
• Voimassa olevat tutkintojen perusteet, ePerusteet (opintopolku.fi)      
• Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä 834/2021 Valtioneuvoston asetus 
perusopetuksen jälkeisen… 834/2021 - Säädökset alkuperäisinä - FIN-LEX ®   
• Lukiolaki (714/2018) ja -asetus (810/2018 ja niihin tulleet muutokset 714/2018 - Säädösmuutosten ha-kemisto - FINLEX ®,  Valtioneuv-
oston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018 - Säädökset alkuperäisinä - FIN-LEX ® 
• Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta   
(942/2014), Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun… 942/2014 - Säädökset alkuperäisinä -FINLEX ®  
• Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006) myös 838/2021. Opetusministeriön asetus 
opiskelijaksi ottamisen… 856/2006 - , https://finlex.fi › laki › koko-elma › sk20210838  
• Laki ylioppilastutkinnosta 12.4.2019/502, Laki ylioppilastutkinnosta 502/2019 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®      
• Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, OPH. Hyvän ohjauksen kriteerit | Ope-
tushallitus (oph.fi)  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170699
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210837
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210837
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201215
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201215
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210834
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210834
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20180714
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20180714
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140942
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060856
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060856
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190502
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hyvan-ohjauksen-kriteerit
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hyvan-ohjauksen-kriteerit
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