28.4.2014

Peruskoulun oppilaanohjaajan tehtävänkuvaus Turun
kaupungissa
Työryhmä: Kirsi Jarkia, Ari-Pekka Elomaa, Timo Kouki, Petri Niemi
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan oppilaanohjaajaan
työtehtävän hoitoon on varattu n. 1221 vuosityötuntia. Työtunnit jakaantuvat lukuvuodelle
oppilaiden ohjaustarpeen mukaan siten, kun rehtorin kanssa on erikseen sovittu. Osa
työnantajan määrättävissä olevasta työajasta on varattu kesäkeskeytysaikana tehtäviin
yhteishakuun liittyviin työtehtäviin. Oppilaanohjaajan laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6. ja
jatkuu vuosilomapäivien lukumäärän mukaan (OVTES A, 33 §). Oppilaanohjaajalta ei siis voida
odottaa oppilaanohjaustehtävien hoitoa 16.6. alkaen.
Tehtäväkuvauksen määrittelyn lähtökohta on oppilaanohjaajan toimenkuvan vertaaminen
opettajan toimenkuvaan. Molemmat tekevät rajallisella työajalla ennalta osoitettuja työtehtäviä.
Oppilaanohjaajan perustehtävä on kuitenkin laajempi ja monitahoisempi kuin opettajan, sillä se
rakentuu oppitunneista, oppilaiden henkilökohtaisesta ohjauksesta ja pienryhmäohjauksesta,
tiedottamisesta, koulun ohjaustoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä laajasta
yhteistyöstä. Näiden tehtävien hoitamiseen on varattu oppilaanohjaajalle rajallinen vuotuinen
työaika (OVTES B, 13 §).

Oppilaanohjaajan perustehtävä
Oppilaanohjaajan työtä tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa hän vastaa yläkoulun aikana
oppilaan ura- ja koulutusvalintaan liittyvästä oppilaanohjaustyöstä ja osallistuu kiinteästi
oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseen.
Kaikkia peruskoulun lehtoreita ja opettajia koskevien määräysten lisäksi, oppilaanohjaajan
tehtävän järjestelyissä tulee huomioida työmuodot, oppilaslähtöisyys ja velvoite yhteistyöhön.
Yhteistyöllä tarkoitetaan koulukohtaista moniammatillista yhteistyötä, nivelvaiheyhteistyötä
sekä työelämään ja jatkokoulutukseen liittyvää yhteistyötä. Koulukohtaisella yhteistyöllä
tarkoitetaan oppilashuoltoon liittyvää yhteistyötä, aineopettajien ja luokanvalvojien kanssa
tehtävä yhteistyö ja koulun ohjaustyön koordinointia.
Oppilaanohjaajan tehtäväkentän laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi tehtäväkuvauksen
määrittelyn lähtökohtana on huomioitava myös seuraavat asiat:
•

•

Perusopetuksen laatukriteereissä on määritetty tavoitetaso oppilaanohjaajan
tehtäväkentästä. Perusopetuksen laatukriteerien (ks. Opetusministeriön julkaisuja
2010:6, 45) mukaan 250 oppilasta kohden tulisi varata yksi päätoiminen
oppilaanohjaaja.
Oppilaanohjaajalla, jolla on yli 250 oppilasta vastuualueellaan, ei tulisi sisällyttää
vuotuiseen työaikaan muita kuin ura- ja koulutusvalintaan liittyviä virkatehtäviä. Työaika
tulisi kohdentaa oppituntien lisäksi henkilökohtaiseen ohjaukseen,
pienryhmäohjaukseen ja virkatehtävän mukaiseen yhteistyöhön. Jos kuitenkin muita
kuin uraohjaustehtäviä määrätään, tulisi oppilaanohjaajan vastuualueena olevien
ohjattavien määrää vähentää.
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•

•

Jos oppilaanohjaajan tehtävän hoitamiseen ei ole osoitettu koko vuotuista työaikaa,
tulee kuitenkin varmistaa, että oppituntien lisäksi varataan työaikaa, oppilaiden
henkilökohtaiseen ohjaukseen ja pienryhmäohjaukseen sekä yhteistyöhön.
Oppilaanohjausta tulee siis tässäkin tapauksessa tarkastella mainituista työmuodoista
koostuvana kokonaisuutena ja koko yläkoulun kestävänä ura- ja
koulutusvalintaprosessina.
Koulun ulkopuolisen yhteistyön tekemiseen tulisi varata oppitunniton perjantai. Koulun
ulkopuoliset yhteistyökumppanit olettavat, että opinto-ohjaajilla on mahdollisuus
osallistua yhteistyöhön perjantaipäivien aikana. Tämän takia on toivottavaa, että
perjantait ovat oppitunnittomia. Perjantaipäivätkin ovat rehtorin direktio-oikeuden piiriin
kuuluvaa työaikaa. Työajan oikeaa kohdentumista tulee arvioida kaikkien työpäivien
osalta samalla kriteerillä. Työaikamme on tarkoitettu oppilaiden ura- ja
jatkokoulutusvalintaan kytkeytyviin moninaisiin työtehtäviin.

Oppilaanohjaan työajan kohdentumisesta tehdään koulukohtainen kuvaus (ks. liite 1).
Oppilaanohjaan tulee sopia ennen lukuvuoden alkua rehtorin kanssa, miten vuotuinen työaika
käytetään opetussuunnitelmassa rajattujen tehtävien hoitoon sekä mahdollisesti muihin
oppilaanohjaajalle osoitettuihin tehtäviin (vuosityöaikalaskuri). Samalla tulee sopia työajan
kohdentamisesta lukuvuoden eri vaiheissa (vuosikello) ja siitä, miten turvataan oppilaan
tarpeen mukainen ohjaus peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa. Vuosityöaikalaskuri
löytyy osoitteesta www.oppilaanohjaus.fi (>Opettajalle >Materiaalipankki)
Jokaisella koululla on erityispiirteensä, jotka vaikuttavat oppilaanohjaajan työn vaativuuteen.
Oppilaanohjaajalle voidaan myös määrätä lisätehtäviä, jotka eivät sisälly perustehtävään.
Näistä tehtävistä sovitaan erikseen. Erityispiirteet ja lisätehtävät tulee huomioida
palkkauksessa TVA-korvauksena. TVA-korvauksesta päättää kasvatus- ja
opetustoimenjohtajan esityksestä Turun kaupungin henkilöstöpäällikkö.

Liite 1: Ohjeita vuosityöaikalaskurin täyttöön
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Liite 1: Ohjeita vuosityöaikalaskurin täyttöön
Oppitunnit
Oppilaanohjaajalle voidaan määrittää enintään 500 tuntia (60 min) opetusta vuodessa (OVTES B,
13 §, 2.mom.). Valvontatehtävät lasketaan osaksi oppitunteihin varattua työaikaa ja ne niveltyvät
pidettyihin oppitunteihin. Rehtori harkitsee koulukohtaisesti oppilaanohjaajan osallistumisen
valvontatehtäviin.
Henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus
Oppilaille tulee varmistaa mahdollisuus tukitarpeen mukaiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen.
Etenkin nivelvaiheissa tulee oppilaan saada oppilaanohjaajan henkilökohtaista ohjausta. Yleisen
tuen lisäksi tulee tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tarvitsema lisäohjausaika huomioida
oppilaanohjaajan työajan kohdentamista suunniteltaessa.
Henkilökohtainen ohjaus sisältää mm. urasuunnittelun ja jatko-opintojen suunnittelun ohjaamista,
TET-ohjaamista sekä oppilaan kokonaisvaltaista kasvun, kehityksen, opiskelun, oppimaan
oppimisen, opintojen edistymisen ja koulunkäynnin ohjaamista.
Yhteistyö
Tähän kenttään merkitään seuraavia tehtäviä:
• yritysvierailut
• jatkokoulutukseen tutustuminen,
• TET-paikoilla vierailu,
• oppilashuoltotyöryhmän työskentely,
• opettajain kokoukset,
• yhteistyö luokanvalvojien ja aineenopettajien kanssa,
• kodin ja koulun välinen yhteistyö kasvuun ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa,
• vanhempainiltoihin osallistuminen,
• oppilaanohjauksen mukainen tiedottaminen,
• nivelvaiheyhteistyö (alakoulut ja 2. aste, yläkoulusta toiseen muuttavat),
• moniammatillinen yhteistyö (toinen aste, korkea-aste, elinkeinoelämä, työvoimahallinto,
etsivänuorisotyö, oppisopimustoimistot),
• moniammatillinen yhteistyötä ohjaus- ja tukiorganisaatioiden kanssa (esim. Linkki, MLL,
Koho, seurakunnat, Wimma, TAT, YES ).
Ohjauksen organisointi
Ohjauksen organisointi -kohtaan lasketaan esim. työelämään tutustumiseen,
nivelvaiheyhteistyöhön ja yhteishakuun liittyvän ohjaustyön organisointi. Työelämään tutustuminen
sisältää kaikki koulun yritysyhteistyöhön liittyvä työn: yhteydenpito yrityksiin ja huoltajiin, TETjaksojen organisointi, TET-torin ylläpito, Ope-TET sekä yritysvierailujen organisointi. Tämän lisäksi
toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksiin tutustumisen organisointi, alakoulun ja yläkoulun
yhteistyö sekä yhteishakuun liittyvä ohjaustyön organisointi ja hakumenettelyn hallinnointiin
tarvittava työaika merkitään tähän kenttään.
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Tiedottaminen
Hallintolain edellyttämä oppilaanohjaukseen liittyvä selvittämis- ja tiedottamistyö oman
tehtäväkentän puitteissa merkitään Tiedottaminen -kohtaan.
Täydennyskoulutus
Oma uraohjaustaitojen kehittäminen ja työnantajan määräämä koulutus.
Kehittäminen
Oman työn ja koulun ohjausympäristön kehittäminen uraohjauksen näkökulmasta, koulun
ohjaustyön koordinointi, koulun moniammatilliseen yhteistyöhön varattu yhteissuunnittelutyöaika
(OVTES B, Liite 1, 6 §) kuuluvat tähän kenttään.
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