
1 
 

OPINTOJEN SUUNNITTELU  ryhmänohjaajalle  

Kiinnostuksen kohteeni ja tavoitteeni opintoihin 

1. Tulin opiskelemaan tälle alalle, koska… 

2. Tavoittelen opinnoissani… 

3. Tavoitteeni saavuttamiseksi olen valmis… 

4. Tavoitteeni saavuttamiseksi tarvitsen… 

5. Tämä ala oli yhteishaussa hakutoiveistani sijalla… (Ympyröi vastauksesi) 

 Tässä osiossa katsotaan opiskelijan alkumotivaatiota ja tavoitteita. Keskustele opiskelijan kanssa vastauksista – onko motivaation 

lähde sisäinen oma kiinnostus vai ulkoinen, esim. raha tai lähipiirin toive. Huomioi hakutoive. Ykköstoiveella tulleella on myös 

todennäköisesti ennakkotoiveita, kun taas 3–5 sijalta opiskelija hyötynee alan kuvaamisesta ja ryhmäyttymisestä ”hyvään jengiin 

kuuluminen” lisää opiskelumotivaatiota. Miten motivaatiota voisi ylläpitää? 

 Keskustele opiskelijan kanssa hänen ennakkokäsityksestään alasta ja pyri tuomaan kattava realistinen kuva opiskelijalle. Jos 

opiskelijalla on tietoa alasta tarpeeksi, voi hänen motivaationsa ja kiinnostuksensa kasvaa. Mitä haasteita hän kaipaa?  

 Jos unelma on eri suunnassa, miten tästä koulutuksesta voi olla hyötyä opiskelijan polulla?  

Minä opiskelijana  

6. Minua opiskelemaan motivoi…   

(voit valita useamman) 

 

 

  

7. Olen kokenut aikaisemmissa opinnoissani… 

1 2 3 4  5 

 

Tunnustus /muiden arvostus, 

Tahto mennä eteenpäin  

Kiinnostus 

Maine /menestys 

Palkkio /raha  

Pelko/pakotteet 

Ei mikään 

 

Onnistumisen iloa 

Arvostusta 

Turvallisuudentunnetta /varmuutta /itsevarmuutta 

Heikkoutta tai huonoutta 

Turhautumista 

Pelkoa 

 

 

 

 

Edelliset kokemukset siirtyvät helposti ja 

vaikuttavat opiskelijan 

ennakkoasenteeseen opiskelua kohtaan, 

jos muistot ovat positiivisia, on asenne 

nytkin todennäköisesti hyvä, vaikka 

jännittäisi. Jos kokemukset ovat huonoja, 

on tärkeää kiinnittää huomiota 

onnistumisen kokemuksien tavoittamiseen.

  

 Tämä kohta liittyy vahvasti 

motivaation tasoon ja sisäiseen 

innostukseen tai ulkoiseen 

motivaation lähteisiin 
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8. Kun kohtaan haasteita, minä…  

 

9. Vahvuuteni tällä alalla opiskeluun on/ovat… 

 

10. Oppimiseeni on aiemmin eniten vaikuttanut…      

(voi valita yhden) 

 

 

 

 

11. Tyytyväisyyteni tällä hetkellä… 

(huono 1 ja kiitettävä 5)              

 

 

Omien opintojen suunnitteleminen ja jatkopolku 

 

12. Haluan yhdistää opintoihini seuraavia asioita… 

13. Valmistumiseni jälkeen haluan…  

14. Minulla on työkokemusta (esim. kesätyöt), mistä / mitä? 

 

15. Oletko suorittanut jonkin seuraavista lupakorteista? 

(Voit valita useamman)  

 

 

 

 

 

 

 Opettaja 

 Luokkayhteisö 

 Opiskeltava asia /aine 

 Opetusmenetelmä 

 Minä itse / oma asennoitumiseni 

 

 

 Terveydentilaani 

 Ihmissuhteeseeni 

 Vapaa-aikaani 

 Taloudelliseen tilanteeseeni 

 Elämään kaiken kaikkiaan 

 Opiskelukykyyni (voimavarat, opiskelutaidot…) 

 

 

 

 Tulityökortti 

 Trukkikortti 

 Ensiapu 1 

 Hygieniapassi 

 Anniskelupassi 

 Ikärajapassi 

 Työturvallisuuskortti 

 Muu mikä …  

 

Veikkauskoulutus 

 

 Opiskelijan kanssa keskustelussa voi 

nostaa esille hänen sinnikkyyttä ja 

vahvuuksia – näistä muistuttaminen 

säännöllisesti ylläpitää motivaatiota. 

 Keskustelu selviytymisstrategioista voi 

auttaa haasteiden kohtaamiseen  

 Opiskelijan vahvuuden hyödyntäminen 

 Osa opiskelijoista toivoo enemmän 

sääntöjä ja rakennetta, jos oman 

opiskelun suunnittelu vielä on 

hakusessa (elämänhallintataidot) 

   Tuen tarjoaminen (oma ja 

opiskeluhuollon), jos tyytymättömyyttä 

 Opiskelijan toiveista ja 

tavoitteista ammatillisen 

koulutuksen jälkeenkin voi saada 

kannustinta / paineita 

opiskeluun 

 Poluttajalle arvokasta tietoa 

opiskelijan ohjaamiseen 

 Osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen 
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Opiskelujen tuki 

 (Seuraavat väittämät ovat kyllä / ei -väittämiä. Rastita vaihtoehto) 

 

KYSYMYS Kyllä Ei 

Minulla on taloudellisesti mahdollista opiskella 
(kyllä/ei) 
 
 

Ei huolta 
 
 

Keskustele opiskelijan kanssa, voi tarjota tukea tilanteen selvittelyyn – 
arvioi omat mahdollisuutesi ja konsultoi kuraattoria 

Hyötyisin taloudellisen tilanteen selvittelystä 
(kyllä/ei) 
 
 

1. Arvioi omia 
mahdollisuuksia olla 
opiskelijan tukena 

2. Ota yhteyden 
kuraattoriin 

 
 

1. Haastattele opiskelijaa taloudellisesta tilanteesta 
2. Tiedustele onko hänellä ennalta tukiverkostoja tilanteeseen 
3. Konsultoi kuraattoria 

 
Läheiseni (vanhemmat, perhe, ystävät) tukevat 
opiskeluani (kyllä/ei) 
 
 

Ei huolta 
 
 

1. Haastattele opiskelijaa 
2. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun 
3. Arvioi omia mahdollisuuksia olla opiskelijan tukena 
4. Kutsu tueksi OTR 

Minulla on vähintään yksi kaveri, jonka kanssa 
voin keskustella minulle tärkeistä asioista 
 
 
 

 
 

Ei huolta 
 
 
 

1. Haastattele opiskelijaa tukiverkostosta 
2. Arvioi omat mahdollisuutesi tukea opiskelijan mahdollisuuksia saada 

kaveri uudesta opiskeluryhmästä / ryhmäyttämiseen huomio 
3. Kutsu tueksi OTR 

Pidän säännöllisesti yhteyttä huoltajiini 

 

 

Ei huolta 
 
 

1. Haastattele opiskelijaa tilanteesta, miksi ei ole yhteyttä? 
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KYSYMYS Kyllä Ei 

Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihini 

 Ei huolta 
 

Keskustele opiskelijan mahdollisuuksista vaikuttaa 
opiskeluunsa ja epätietoisuuden tunteen 
sietämisestä. Miksi hän tuntee, ettei 
vaikutusmahdollisuutta ole / missä asioissa? 

Vapaa-ajallani 

Osallistun järjestettyyn vapaa-ajan toimintaan 

(yhdistystoiminta, urheilutoiminta, vapaaehtoistyö jne), mihin? 

Ulkoilen 

Harrastan, mitä? 

Vietän aikaa ystävien kanssa 

Vietän aikaa perheen kanssa 

Vietän aikaa tietokoneella / mediassa, noin ______ tuntia 

Työskentelen 

Opiskelen 

Nukun 

Ei mitään 

Muu, mikä? 

1. Haastattele opiskelija 
2. Opiskelijalla jokin vapaa-

ajanviettotapa ei huolta 
 
 
 
 
 
 
 

1. Haastattele opiskelija 
2. Mieti pystyttekö yhdessä miettimään vapaa-ajan 

viettoa / erilaisia nuorten tapahtumia / tutoreitten 
avun hyödyntämistä 

3. Keskustelu vapaa-ajasta 
4. Konsultoi tarvittaessa kuraattoria ja/tai 

terveydenhoitajaa, varsinkin jos vastaus on ”ei 
mitään” tai ”nukun” 

Oletko saanut tukea aikaisemmissa opinnoissa em. asioihin? 
(rastitusvaihtoehdot, kyllä/ei) 

- Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus 
- Keskittymisen vaikeus 
- Matematiikan oppimisen vaikeus 
- Vieraiden kielten oppimisen vaikeus 
- Väsymys, yksinäisyys tai stressi 
- Oppimis- tai opetustilanteisiin liittyvä jännitys 
- Opiskelurytmin kevennys 
- Koti/parisuhde/kaverisuhteiden haasteet 

 

1. Haastattele opiskelija 
2. Pyydä mahdolliset siirtotiedot 

opiskelijalta/huoltajalta 
3. Ota yhteys OTR:n 
Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus 
Keskittymisen vaikeus 
Matematiikan oppimisen vaikeus 
Vieraiden kielten oppimisen vaikeus 
 Konsultoi erityisopettajaa 

Väsymys, yksinäisyys, stressi 
Oppimis- tai opetustilanteisiin 
liittyvä jännitys 
Koti/parisuhde/kaverisuhteiden 
haasteet 
 Konsultoi kuraattoria 

Ei huolta 
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KYSYMYS Kyllä Ei 

Tarvitsetko tukea nykyisissä opinnoissa joihinkin edellä 
mainittuihin asioihin 
 
 
 

1. Haastattele opiskelija 
2. Arvioi vaikutusta opiskelijan 

oppimiseen/opiskeluun 
3. Ota yhteys… 
Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus 
Keskittymisen vaikeus 
Matematiikan oppimisen vaikeus 
Vieraiden kielten oppimisen vaikeus 
 Ota yhteys erityisopettajaan 
 Kirjaus HOJKS:iin, jos opiskelija 

nimeää opiskelutapoja, joista 
ollut ennen hyötyä  

Väsymys, yksinäisyys, stressi 
Oppimis- tai opetustilanteisiin liittyvä 
jännitys 
Koti/parisuhde/kaverisuhteiden 
haasteet 
 Ota yhteys kuraattoriin 

Ei huolta 
 
 
 
 
 

Olen keskeyttänyt jonkin aikaisemman koulutuksen esim. 
lukion tai ammatilliset opinnot 
 
 
 

1. Haastattele opiskelijaa 
2. Pyydä aiemmat todistukset 
3. Arvioi vaikutusta opiskelijan 

opiskeluun sekä omia 
mahdollisuuksiasi motivoida 
opiskelijaa opiskeluun 

4. Ota yhteys opinto-ohjaajaan 
osaamisen tunnustamisessa 

5. Ota opiskelijan aiemmat 
keskeytykset puheeksi OTR:ssä 

Ei huolta 
 
 
 


