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Uusi pätevä Futurix
Oppilaan tueksi Futurix 7–9
Täysin uudistettu oppilaanohjaksen kirja luokille 7-9! Oppilaskeskeinen lähestymistapa  
ohjaa myönteisesti tavoitteisiin. Kirja esittelee laajasti ja selkeästi peruskoulun jälkeiset  
vaihtoehdot ja auttaa jokaista oppilasta löytämään oman juttunsa. Monipuoliset tehtävät  
niin yksin kuin yhdessä tekemiseen. Futurix+ -sarjan vahvuudet on säilytetty. Kirja on aina  
ajan tasalla, se päivitetään vuosittain.

Opon avuksi Futurix ohjaajan aineisto  
Sähköinen, aina ajan tasalla oleva aineisto antaa monipuoliset ohjeet Futurix-kirjan käyttöön. 
Sisältää lisätehtäviä ja materiaalia ohjauksen tueksi. Ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutteisuus  
ja toiminnallisuus korostuvat tehtävissä. Uutuutena mukana ammattikortit!

Futurix TET-aineisto
Helpottaa TET-jaksojen toteutusta.   

Sarjaan kuuluvat myös aiemmin ilmestyneet Futurix Jatko-opinto-opas ja Futurix Koulutyöopas.

Oppikirjailijat: RAIMO HEIKKINEN,  
NIINA KUTVONEN, LEENA VALUTIE            Lue lisää: otava.fi/uusifuturix

Uutuudettammikuussa
2015!
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Puheenjohtajalta » Jukka Eero Vuorinen

Uusi pätevä Futurix
Oppilaan tueksi Futurix 7–9
Täysin uudistettu oppilaanohjaksen kirja luokille 7-9! Oppilaskeskeinen lähestymistapa  
ohjaa myönteisesti tavoitteisiin. Kirja esittelee laajasti ja selkeästi peruskoulun jälkeiset  
vaihtoehdot ja auttaa jokaista oppilasta löytämään oman juttunsa. Monipuoliset tehtävät  
niin yksin kuin yhdessä tekemiseen. Futurix+ -sarjan vahvuudet on säilytetty. Kirja on aina  
ajan tasalla, se päivitetään vuosittain.

Opon avuksi Futurix ohjaajan aineisto  
Sähköinen, aina ajan tasalla oleva aineisto antaa monipuoliset ohjeet Futurix-kirjan käyttöön. 
Sisältää lisätehtäviä ja materiaalia ohjauksen tueksi. Ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutteisuus  
ja toiminnallisuus korostuvat tehtävissä. Uutuutena mukana ammattikortit!

Futurix TET-aineisto
Helpottaa TET-jaksojen toteutusta.   

Sarjaan kuuluvat myös aiemmin ilmestyneet Futurix Jatko-opinto-opas ja Futurix Koulutyöopas.

Oppikirjailijat: RAIMO HEIKKINEN,  
NIINA KUTVONEN, LEENA VALUTIE            Lue lisää: otava.fi/uusifuturix

Uutuudettammikuussa
2015!

OpintOpOLku 
– uskOLLinen ystävämme
Opintopolku on ajaton tarina Suomes-
ta. Se on tarina suomalaisesta tieto-
yhteiskunnasta ja sen tuottamista palve-
luista opinto-ohjaajille. Opintopolun 
viimeiset seikkailut sijoittuvat suoma-
laisen yhteiskunnan finanssikriisin 
jälkeiseen aikaan, jolloin nuorten koulu-
tusuria sujuvoitettiin. Opinto-ohjaajille 
oli annettu määräys ohjata nuoria entistä 
sukkelammin. Tietoyhteiskuntamme oli
kaikessa armeliaisuudessaan antanut 
meille oivallisen ystävän – Opinto-
polun. Sitä uhkasivat kuitenkin pahat 
voimat. 

Opintopolun toimintaa ohjaava 
salainen koodi oli viety Viroon ja Ruot-
siin, jossa hakujärjestelmät toimivat 
moitteettomasti. Voi miten hienot ja mu-
kavat hakujärjestelmät ovatkaan näillä 
mailla, jotka vielä muutama vuosi sit-
ten olivat tietoteknologian kehitysmaita. 
Mutta nyt vanha tietoyhteiskunta Suomi 
oli pahassa pulassa. Tilanne näytti epä-
toivoiselta. Mutta Opintopolku ei anta-
nut periksi. Koodi oli päätetty hankkia 
takaisin kotiin; sitä rakastavien opinto-
ohjaajien hellään huomaan. 

Koodin kuljetuksella oli edessään ras-
kas matka, täynnä niin luonnon kuin ih-
misten ja koodaajien aiheuttamia vaaro-
ja. Mutta Opintopolku oli päättänyt ehtiä 
kevääksi kotiin.

Opinto-ohjaajien ilme oli iloinen ja 
yllättynyt! Kauan kaivattu ystävämme 
oli palannut vihdoin viimein aivan kesän 
kynnyksellä kotiin. Ja mikä parasta –  se 
oli tullut takaisin etuajassa. Opetushalli-
tus – tuo epäluotettava rankkuri – oli pit-
kään julistanut, etteivät opinto-ohjaajat 
pääse uskollisen ystävän pariin kuin 
aikaisintaan kesäkuun 12. päivänä. Satu 
oli kertonut meille, että tuo päivämäärä 
on AIKAISINTAAN. 

Turha meidän on odottaa Opintopolkua 
kotiin sitä aiemmin. Mutta ihme ta-
pahtui! Opintopolku tulikin iloisena 
meille kotiin heiluttaen häntäänsä. Se 
osasi tehdä kaik-ki temppunsa ja opinto-
ohjaajat olivat onnellisia, kun uskollinen 
ystävämme oli palannut kotipesäänsä. 
Tämä oli tarina, ja sen pituinen se.

Uskollista ystävää kaivaten

Jukka Eero Vuorinen
Suomen opinto-ohjaajat ry:n 
puheenjohtaja
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Paakirjoitus » Frida Pessi
.. ..

uudenLainen OpintO-Ohjaaja

Uusi vuosi, uudet kujeet. Mikä ihana kli-
see – ja toisaalta niin totta. Uuden vuo-
den alku on aina erinomainen ajankohta 
uudistua. 

Opolehdelle vuosi 2015 onkin suur-
ten muutosten vuosi. Pitelet juuri nyt 
käsissäsi ensimmäistä numeroa lehdestä 
nimeltä Opinto-ohjaaja. Ensi kuussa 
myös tuttu kansigrafiikka kuoriutuu 
uuden tieltä. Millaisen? Sen päätätte te, 
Suomen opinto-ohjaajat ry:n jäsenet, 
joille tätä lehteä tehdään. Miten? Se 
selviää, kun kurkistatte lehden keski-
aukeamalle sivulle 20.

Myös lehden sisältöä tullaan kehit-
tämään vuoden 2015 aikana. Tarkoituk-
senamme on edelleen toimittaa opinto-
ohjaajille tärkeää ja kiinnostavaa in-
formaatiota ja aitoja tarinoita kentältä. 
Jäsenten kirjoittamat artikkelit tulevat 
jatkossakin olemaan järjestölehden sielu 
ja sydän.

Uuden äärellä on moni opinto-
ohjaajakin lähivuosina. Suomalainen 
koulutusjärjestelmä muuttuu, Opinto-
polku aiheuttaa päänvaivaa ja ilmaisen 
koulutuksen säilyttäminen puhuttaa. Sa-
malla ohjaus kehittyy ja etsii uusia muo-
toja. Elämme mielenkiintoisia aikoja, 
hienoa jakaa ne kanssanne.

Mikä muu sitten on uutta? No ainakin 
minä, päätöimittaja, ihminen lehden ta-
kana.

Hauska tutustua. Olen Frida Pessi, 
turkulainen kulttuurituottaja ja viestin-
nän monitoiminainen, innokas opiskelija 
ja utelias toimittaja. 

Opinto-ohjajan lisäksi kirjoitan teat-
teriarvioita Turun Sanomiin ja viimeiste-
len opintojani sekä Turun AMK:ssa 
journalismin koulutusohjelmassa että 
Turun yliopistossa mediatutkimuksen 
oppiaineessa. Vapaa-aikanani kirjoitan 
fiktiota, urheilen koi-rieni kanssa ja an-
nan elokuvien viedä mennessään.

Nyt astun Ritva Mäkelän jalanjäl-
jissä aivan uuteen maailmaan. Olen ollut 
aikaisemminkin opetusalan järjestöleh-
den, Koulujen musiikinopettajat ry:n 
Unisono-lehden, päätoimittajana ja 
työskennellyt Turun ammattikorkea-

koulussa useita vuosia viestinnän ja 
markkinoinnin parissa. Opinto-ohjauk-
sen kenttä on minulle kuitenkin hyppy 
tuntemattomaan ja erinomainen tilaisuus 
oppia jälleen uutta.

Vaikka uusi pesti vähän jännit-
tääkin, tiedän olevani hyvissä käsissä. 
Sillä te, hyvät opinto-ohjaajat, osaatte 
varmasti ohjata minutkin lehden kanssa 
oikeille raiteille. Kuulenkin mielelläni 
ajatuksianne ja toiveitanne lehdestä ja 
sen sisällöistä. Siitäkin aiheesta tarken-
min sivulla 20.

Nähdään siis Opo-päivillä ja tutustutaan 
toisiimme!

Frida Pessi
Päätoimittaja

Kuva: Elina Kivilä
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[2:30PM]
UEF-LÄHETTILÄS  
JENNA HYVÄRINEN,  
MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJAN  
JA LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS
KIRJASTO, JOENSUUN KAMPUS

@UniEastFinlanduef.fi/blogi UEF

HETKI
HYVÄ

OLLA
ÄLYKÄS

YKSI ÄLYKÄS PÄÄTÖS. UEF.

HAKUAIKA  
17.3.–9.4.2015

uef.fi/hae

Aineenopettajan  
ja luokanopettajan  
koulutus: matematiikka,  
fysiikka, kemia

Ainutlaatuisessa koulutusohjelmassa yhdistyvät aineenopettajan ja 
luokanopettajan koulutusten parhaat puolet. Matemaattisten aineiden 
opettajan kelpoisuuden lisäksi opiskelija voi suorittaa sivuaineena 
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien 
opinnot. Valmistuttuaan hän voi työskennellä niin luokanopettajana 
kuin matemaattisten aineiden opettajana. 

Soveltuvuuskoe Joensuussa 16.–17.6.2015

Lisätietoja www.uef.fi/fysmat/maolk 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | SAVONLINNA

Biolääketieteen koulutusohjelma

Biolääketieteen koulutus yhdistää ainutlaatuisella tavalla luonnontieteiden ja lääketieteen 
osaamisen. Alan asiantuntijoita tarvitaan niin tutkimuksessa, yrityksissä kuin terveyden-
huollossakin. Esimerkiksi potilaiden yksilöllistetty hoito vaatii sekä perehtyneisyyttä sairauksien 
molekyylitason mekanismeihin että nopeasti kehittyvän teknologian ja tietomassojen hallintaa. 
Biolääketiede on kansainvälinen ala, joten työllistyminen ulkomaille on varteenotettava 
vaihtoehto. Kansainvälistä uraa pohjustaa koulutuksen englanninkielisyys maisterivaiheesta 
alkaen.

Biolääketieteen koulutusta antavat Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus ja Turun yliopisto. 
Lisätietoja: opintopolku.fi – hakusanalla ”biolääketiede”
www.uef.fi/biomed, www.utu.fi/biomed
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ammatillinen opinto-ohjaaja 

Oaj:n vaLtuustOOn
OAJ:n valtuusto on tärkeä vaikut-
tamisen väylä koulumaailmassa 
työskenteleville. Tarja Mäenpää on 
tuore OAJ:n valtuuston jäsen ja hän 
työskentelee Koulutuskeskus Sal-
pauksessa Lahdessa ammatillisena 
opinto-ohjaajana. 

Ammatillisen koulutuksen toi-
mikunta haastatteli Mäenpäätä, 
Opinto-ohjaaja julkaisi haastattelun 
kolumnina. Tutustu Tarja Mäenpään 
ajatuksiin ammatillisen opetuksen 
kentän muutoksesta Mäenpään ko-
lumnissa sivulla 17. 

Tuhannet kiitokset!
suomen opinto-ohjaajat ry kiittää 
ritva mäkelää, OpOLehden 
päätoimittajana tehdystä työstä. 

ritva jatkaa kirjallisia töitään 
edelleen, mutta opinto-
ohjaajien ammattilehdessä 
alkaa nyt uusi aika.

Opin tuntemaan ritvan tampereen 
yliopiston toimittajakoulun raudanlujana 
ammattilaisena. ihmetellä saattoi miten 
hyvä ja nopea hoksnokka hänellä oli 
ohjausmaailmaan, vaikka omakohtainen 
kokemus koulumaailmasta häneltä puuttui.

toivon ritvalle mitä parhainta menestystä 
uusissa kirjallisissa hankkeissa.

ezer köszönet !

jukka eero vuorinen
suomen opinto-ohjaajat ry
puheenjohtaja
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vaLmistun(kO?)
vuonna 2012 ammatilliset opintonsa keskeytti 8 970 nuorta (vehviläinen ja koramo 2013). 
vuodesta 2011 opinnoista valmistumisen lisäämiseksi on työskennelty Opetushallituksen 
rahoittamassa ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen hankkeissa.

Hankeoppilaitoksissa opiskelee 80 
prosenttia ammatillisista opiskeli-
joista. Vuoteen 2015 loppuun men-
nessä tavoitteena on vähentää kes-
keyttämisiä kymmenestä prosentista 
seitsemään. Samalla etsitään keinoja 
joilla yhä useampi (65 %) suorittaisi 
perustutkinnon 3–3,5 vuodessa. 

Tyypillistä opintonsa keskeyt-
täjälle on ollut, että hän on yli 
20-vuotias ja/tai hän lopettaa opin-
tonsa ensimmäisen puolen vuoden 
aikana, ja kertoo perusteluiksi väärän 
alavalinnan. 

Monesti keskeyttäjä on opiskel-
lut matkailu-, ravitsemis- ja talous-
alalla, mutta esimerkiksi tekniikan 
ja liikenteen alalla on myös ollut 
erittäin suurta vaihtelua keskeyt-
tämismäärissä perustutkinnoittain. 
Ylipäätään keskeyttäneiden määrät 
vaihtelevat rajustikin alueellisesti ja 
oppilaitoskohtaisesti. (Vehviläinen 
ja Koramo 2013).

Uudistunut yhteishaku toden-
näköisesti korjaa +20-vuotiaiden 
keskeyttämiset suosimalla peruskou-
lun päättäneitä opiskelijavalinnassa. 

Keskeyttäminen tai mieluummin 
alan vaihto heti opintojen alussa voi 
olla perusteltua varsinkin, jos väärän 
alavalinna taustalla on ainoastaan 
mielikuva esimerkiksi ihmeitä tai-
kovista kokeista ja leipureista. Näis-
säkin tilanteissa opiskelijoiden opin-
tojen mielekkyyden löytämiseen ja
yksilölliseen poluttamiseen ja näin
keskeyttämisen ehkäisyyn on läpäisy-
hankkeissa kehitetty monia toimin-
tatapoja. 
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»

somepedia

Jokaisen keskeyttämisen taustalla 
on yksilöllinen tarina, vaikka usein 
niihin liittyy Souton (2015) mukaan 
myös yhteisöön ja kulttuuriin liit-
tyviä tekijöitä. Väärä alavalinta on 
Souton mukaan usein hetken mieli-
johteessa tehty ja sosiaalisten teki-
jöiden rajaama pakkovalinta opintoi-
hin – minne paperit riittävät ja missä 
on tilaa. 

Samaan aikaan ammatillisen
koulutuksen suuri voimavara eli 
työelämälähtöisyys on jossain 
määrin osoittautunut Souton mukaan 
riskiksi siksi, että se sivuttaa kysy-
mykset kasvatuksesta ja nuoruuden 
tukemisesta. Aiemmin ammatillisen 
koulutuksen tuli vastata työvoiman 
tuottamisesta tehtaiden ja tuotanto-
laitosten tarpeisiin, nyt tavoitteena 
on ammattitaitoinen ja aktiivinen 
kansalainen, yrittäjä, luova inno-
voija, globaali moniosaaja. 

Ammatillisille opettajille tarvi-
taankin ammattitaidon opettamisen 
lisäksi osaamista osallistavasta kas-

vatuksesta, nuorten kohtaamisesta 
ja mahdollisuuksiin ohjaamisesta – 
ohjauksellista työotetta. 

Somepedia-läpäisyhankkeessa 
olemme Kanta-Hämeessä vastan-
neet haasteisiin ottamalla käyttöön 
sosiaalisen median välineet kokeil-
laksemme miten muun muassa Face-
book, blogit, YouTube, WhatsApp, 
Thinglink, Padlet, QR-koodit ja mo-
biililaitteet taipuvat pedagogisiin ja 
läpäisyn haasteisiin. 

Useiden kokeilujen, yritysten ja 
erehdysten kautta on pystytty huo-
mioimaan opiskelijoiden yksilöllisiä 
oppimispolkuja, monipuolistettu ja 
nykyaikaistettu opetusmenetelmiä, 
tehostettu ryhmän- ja työssäoppi-
misen ohjausta, tehty yhteistyötä ja 
ennen kaikkea innostuttu opiskelusta 
ja opettamisesta. 

Vaikka somen kirjo on laaja, 
on sen käyttö tuonut opettajan ja 
ohjaajan työhön – yllättävää kyllä 
– hallittavuutta; opettaja tuntee teh-
neensä työnsä ja tarpeeksi, kun tietää 
ajantasaisesti, että opiskelijoiden 
opiskelu ja työssäoppiminen sujuvat. 

Monen käytännön asian hoitami-
nen on myös sujuvoitunut, helpot-
tunut ja aikaa on jäänyt opettajan 
ydintehtävälle eli opettamiselle, 
ohjaamiselle ja kohtaamiselle. Silti 
sanoisin, että some on väline muiden 
joukossa, samoin kuin sorvi, vat-
kain tai tietokone. Tosin en enää itse 
tekisi töitä ilman sosiaalisen median 
mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Somepedia-hanke alkoi aikaan, 
jolloin mediassa käsiteltiin paljon 
mm. Facebookin esiintuomia kauhu-
tarinoita esimerkiksi kiusaami-
sesta. Hankkeen yksi ydinajatus 
onkin ollut netiketin eli internetin 
käytössääntöjen opettaminen, jotka 
muun muassa ehkäisevät kiusaamista 
ja toivottavasti tätä kautta myös opin-
tojen negatiivista keskeyttämistä. 

Hyvä esimerkki netikettisään-
nöistä on, että ”Kirjoita netissä kuin 
kirjoittaisit mummollesi”. Netiketin 
kautta olemme voineet myös pereh-
tyä siihen, millaista osaamista am-
mattilainen tarvitsee interaktiivises-
sa ja globaalissa työelämässä. 
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www.valmistun.info

www.valmistun.info on Somepedia-
hankkeessa kehitetty ja toteutettu 
ohjauksellinen sivusto, jonka tavoit-
teena on tsempata nuoria valmis-
tumisessa ja luoda uskoa siihen, että 
valmistuminen on mahdollista. Sen-
pä takia nimikin on valmistun.info. 
Siellä sinunkin opiskelijasi voivat 
testata etenevätkö opinnot tai ovatko 
he valmistumassa. 

Lisäksi nuori voi löytää monipuoli-
sia linkkejä opiskelun, valmistumi-
sen ja työnhaun tueksi. Kodeille ja 
kouluille on tehty omat osiot, muis-
tilistat opiskelijan valmistumisen 
tsemppauksen. Koulujen ammatti-
laisille löytyy linkkejä  muun muassa 
läpäisyn teemoista, somen pedago-
gisesta käytöstä ja netiketistä.

Ja jos minulta kysytään, kyllä
näillä eväillä valmistutaan tai vä-
hintäänkin siihen tsempataan! Mutta 
nuoren puolesta emme oppimis-
takaan voi tehdä saati valmistua.

PS: Joensuun opo-päivillä Some-
pedia on mukana kolmen opon voimin 
tutustuttamassa osallistujia opinto-
ohjauksen toiminnallisiin menetel-
miin. 

Toiminnallisten menetelmien tarkoi-
tuksena on ollut, että opot osaavat 
entistä monipuolisemmin tukea nuo-
ria kasvussaan ja uravalintojen te-
kemisessä sekä hyödyntää ryhmästä 
löytyvien voimavaroja. 

Ennakkoon pajaamme voi tutustua lin-
kistä: http://ohjaustoimii.blogspot.fi/ 

Tarja Koskinen
Projektipäällikkö 
KM, opinto-ohjaaja
Ammattiopisto Tavastia
tarja.koskinen@kktavastia.fi 

Lähteet: 

Jukka Vehviläinen ja Marika Ko-
ramo, 2013. Ammatillisen koulutuk-
sen läpäisyn tehostamisohjelma vuo-
sina 2011-2012. Raportit ja selvitykset 
2013:5. Opetushallitus.

Anne-Mari Souto 21.10.2015. Esitys 
Läpäisyhankkeiden seminaarissa: Ku-
kaan ei kysy, mitä minulle kuuluu?

Koulutuksen keskeyttäjät ja ammatilli-
seen koulutukseen kuulumisen ehdot. 
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Hyria koulutus – ammatillinen oppilaitos Hyvinkäällä ja Riihimäellä

Taitavaa, vastuuntuntoista ja itsenäistä tulevaisuudentekijää tarvitaan.
Ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijalle tutkinnon sekä suoran väylän työelämään.
Koulutamme osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin.
 
hyria.fi  |  opinto-ohjaajat@hyria.fi 
facebook.com / hyriakoulutus

Enemmän osaamista  
– yhteishaku 24.2.–17.3.2015

KUNNOSSA-
PITOASENTAJA

PUTKIASENTAJA

AUTOMAATIO-
ASENTAJA

DATANOMI

MAALARI

TALON-
RAKENTAJA

ICT-
ASENTAJA

AUTOMAATIO-
ASENTAJA

LEVYSEPPÄ-
HITSAAJA

PUUTARHURI

DATANOMI

ICT-
ASENTAJA

MEDIA-
ASSISTENTTI

TURVALLISUUS-
VALVOJA

KONEISTAJA

KOSMETOLOGI
AJONEUVO-
ASENTAJA

KUVA-
ARTESAANI

PUUSEPPÄ

AUTON-
KULJETTAJA

ELÄINTEN-
HOITAJA

MAASEUTU-
YRITTÄJÄ

TARJOILIJA

KOKKI

KONEISTAJA

PARTURI-
KAMPAAJA

AJONEUVO-
ASENTAJA

KUNNOSSA-
PITOASENTAJA

AUTON-
KULJETTAJA

LÄHIHOITAJA

SÄHKÖ-
ASENTAJA

ELÄINTEN-
HOITAJA

KOKKI

MERKONOMI

YMPÄRISTÖN-
HOITAJA

KOSMETOLOGI
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DISTETUT Sarja uudistuu!

Yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi

•	Sisältö	ja	ulkoasu	on	päivitetty.
•	Tehtäviä	on	lisätty.
•	Integraatiomerkit	osoittavat	eri	yhteiskuntaopin	kurssien	keskinäiset	yhteydet.
•	Uusi	näyttävä	Powerpoint-muotoinen	opettajan	aineisto.
•	Pakolliset	kurssit	valmiit	keväällä	2010.
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DISTETUT Sarja uudistuu!

Yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi

•	Sisältö	ja	ulkoasu	on	päivitetty.
•	Tehtäviä	on	lisätty.
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•	Uusi	näyttävä	Powerpoint-muotoinen	opettajan	aineisto.
•	Pakolliset	kurssit	valmiit	keväällä	2010.

WWW.OPPINET.FI

OPETTA JAPALVELU@EDITA.FI

PALVELUNUMERO OPETTA JILLE 020 450 010

Valmentaja innostaa opiskelemaan ja  
tukee oppilaan vahvuuksia

•  Selkeä rakenne rytmittää opiskelun etenemistä ja mahdollistaa myös 
erilaiset etenemistavat.

•  Kirja sisältää runsaasti tietoa ammattialoista ja 
koulutusvaihtoehdoista.

•  Konkreettiset opiskeluohjeet tukevat oppimaan oppimisen taitoja.
•  Monipuoliset tehtävät kannustavat erilaisia oppijoita  

selvittämään osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan.
•  Itsearviointitehtävät ja testit kehittävät itsetuntemusta ja  

toisten huomioon ottamista.

Oppilaanohjaus
ValmentajaValmentaja

7–97–9

Valmentaja 7–9 Sähköinen ohjaajan aineisto

•  tuntidiat joka oppitunnille
•  opetusvinkkejä oppituntien toteutukseen
•  lisätehtäviä ja oppikirjan tehtävien ratkaisuja
•  työvälineitä lukuvuoden suunnitteluun

Valmentaa  
oppimiseen ja  

ammatinvalintaan
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ammattiin 
yrittäjämäisesti oppien!
nuori yrittäjyys vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma voi olla oppimiskokemus omista 
yrittäjyyden taidoista, yrityksen elinkaaresta ja yrityksen pyörittämisestä, mutta se voi 
toimia myös perustana omalle oikealle yritykselle. aitojen työelämän projektien kautta 
luovuus kukkii ja oma-aloitteisuus ja yhteistyötaidot vahvistuvat.

Opiskelijoiden NY-yrityksiä on 
kolmen vuoden aikana perustettu 
Pohjois-Karjalan koulutuskunta-
yhtymässä jo lähes 70.  Lukuvuoden 
tai kalenterivuoden ajan toimivat 
NY-yritykset ovat sekä koulutusala-
kohtaisia että monialaisia. Yritys-
ten koko vaihtelee yhden miehen tai 
naisen yrityksistä aina useamman 
osakkaan yhteisyrityksiin. NY-yrit-
täjät hyödyntävät toiminnassaan 
pääasiassa oppilaitoksen tiloja ja 
laitteita kohtuullista vuokraa vas-
taan. NY-yritysten tuoton opiskelija-
yrittäjät saavat itselleen.

Yrittäjyyden vaihtoehtoisen op-
pimisympäristön kautta voi käytän-
nönläheisesti ja työelämälähtöisesti 
suorittaa työssäoppimisjaksoja, tut-
kinnon osia tai opintoviikkokoko-
naisuuksia sekä yrittäjyysopintoja.
NY-toiminta mahdollistaa lisäksi
tuotekehitystä, kannattavuuden ko-
keilua, verkostojen luomista sekä 
asiakashankintaa vakavasti yrittä-
jyyttä pohtiville opiskelijoille. 

Hyvin monelle se on myös konk-
reettinen väylä jatkaa omaa yrity-
stoimintaa toiminimellä tai osake-
yhtiönä valmistumisen jälkeen. Kai-
killa NY-yrityksillä on oma yrit-
täjyysvalmentaja, joko ryhmäoh-
jaaja, yrittäjyysopettaja tai muu opet-
taja, sekä neuvonantaja työelämästä 
kulkemassa rinnalla. Suuri rikkaus 
on, että kaikilla yrittäjyysvalmen-
tajilla on oma erilainen tapansa to-

teuttaa valmennusta.  Säännöllisissä 
tapaamisissa tai koulupäivän mit-
taisilla valmennuspäivillä käydään 
läpi yrityksen elinkaareen liitty-
viä asioita tai jaetaan onnistumisen 
kokemuksia ja hyviä käytänteitä 
sekä ratkotaan yhdessä ongelmia-

konkreettinen väylä
jatkaa omaa

yritystoimintaa
valmistumisen jälkeen

Teemavierailujen tavoitteena on
auttaa NY-yrittäjiä etsimään tietoa
yrityksen perustamiseen ja toi-
mintaan liittyen sekä verkottumaan 
omaa yritystoimintaa tukevien palve-
lujen kanssa. Työsaleissa ja työkei-
koilla valmennusta tapahtuu kuin 
huomaamatta muun ammatillisen 
ohjauksen ja yhteisten pohdintojen 
muodossa. 

Positiivisten kokemusten ja NY-
yritysten alati kasvavan määrän 
nojalla näyttää vahvasti siltä, että 
NY-toiminnasta on tullut osa arjen 
oppimista Pohjois-Karjalan koulu-
tuskuntayhtymässä! Opiskelijoiden 
palautteen mukaisesti NY-yrittäjyys 
edistää itsetuntemusta, aloitekykyä, 

ammatillista kehittymistä, yrittä-
jyystaitoja ja verkostoitumisen val-
miuksia. Opettajien kanssa käytyjen 
vapaamuotoisten keskustelujen kaut-
ta on noussut esiin, että valmenta-
va opettajuus on saanut opiskelijat 
näkemään oman työnsä aivan uusin 
silmin.

Seija Niiranen
opinto-ohjaaja
Pohjois-Karjalan ammattiopisto 
Joensuu tekniikka ja kulttuuri
Kulttuurin yksikkö

Seuraavalta sivulta voit lukea opis-
kelijoiden kokemuksia NY-yrit-
täjyyden opinnoista.

Opiskelijat ovat Pohjois-Karjalan 
ammattiopisto Joensuu tekniikka ja 
kulttuuri -opiskelijoita ja opiskelevat 
käsi- ja taideteollisuusalan perustut-
kintoa. 

NY-toiminnan vetäjänä ja ohjaajana 
on toiminut opettaja Tarja Malinen.

»
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Opiskelijoiden kokemuksia ny-opinnoista

kysymykset: 
1. miten ny-yrittäjyys on edistänyt oppimistasi?
2. mitä hyötyä näet ny-yrittäjyydestä olleen?
3. miten ny-yrittäjyyden opintojen ohjausta tulisi toteuttaa?
4. mitä ajatuksia sinulle on herännyt yrittäjyyteen liittyen?

vilma reijonen, 
vilmanni ny

1. NY-yrittäjyys sai tiedos-
tamaan omia vahvuuksia ja haastei-
ta. Tunneskaala vaihteli aikamoista 
vuoristorataa, kun uskoa itseen ja 
omaan liikeideaan koeteltiin. Vaik-
ka toiminta on pienimuotoista, niin 
oman luomuksen markkinointi ja 
esille tuominen on värikäs ja haasta-
va kokemus. 

Oli hyvä saada jo opintojen alku-
vaiheessa realistinen käsitys siitä, 
millaisten tuoteiden valmistus kan-
nattaa. Myin NY-yrittäjänä sekä tuot-

teita että palvelua. Verkostoituminen 
on myös tuonut elämääni uusia ih-
misiä, joiden kautta olen oppinut 
yrittäjyydestä. Yrittäjältä itseltään 
oppii yrittäjyydestä parhaiten.

Markkinointia pääsi harjoittele-
maan, kun kertoi NY-toiminnasta 
ihmisille. Kävin kertomassa TE-
toimiston yrittäjyyskurssilla toi-
minnastamme. Kun kuvailee NY-
toimintaa ihmiselle, joka ei sitä 
ennestään tunne, oppii kertomaan 
myös omasta yrityksestään selkeästi. 

 
2. NY-toiminta on ollut artesaani-

opintojeni keskeisimpiä sisältöjä. 
Tein myös opinnäytetyön NY-
yrityksestäni. Toiminta on pitänyt 
minut aktiivisesti kiinni työelämässä 
ja katseen kiinni tulevaisuudessa. 
Minulla on jo ennestään kokemusta 
työelämästä ja olen osannut toimia 
koulussakin omien tavoitteiden mu-
kaan. 

Ajatus ryhmänohjauspalvelua 
myyvästä yrityksestä oli minulla jo 
kun aloitin opinnot. Olen pystynyt 
hyödyntämään Nuori Yrittäjyys -toi-
minnan, koska olen itse ollut oma-
aloitteinen, aktiivinen ja määrätie-
toinen. Polku olisi ollut varmasti 
hyvin erilainen, jos en olisi niin it-
seohjautuva.

3. Itse koin välillä, että olisin 
kaivannut enemmän tukea kanssa-
opiskelijoilta ja toivoisin että jat-
kossa löytyisi tapoja tehdä vieläkin 
enemmän yhdessä. Meidän aloil-
lamme vaan taitaa olla luonnollisem-

paa aloittaa NY-yritys yksin, koska 
luultavasti oikeassa työelämässäkin 
yksin yrittäminen on realistista. 
Joukkuehenkeä enemmän! 

Kaikista ei kuitenkaan ole 
opiskelujen jälkeen yrittäjiksi ja sil-
loin toiminnan tavoitteet ovat eri-
laiset. Kaikille pitäisi löytyä sellai-
nen tehtävä, joka on itselle sopiva 
eikä painosta väärään suuntaan. 

Alussa ohjaavan opettajan rooli 
on keskeinen, jotta opiskelija pääsee 
kiinni toimintaan ja sitoutuu siihen. 
On hyvä, että ohjaaviksi opettajiksi 
on tullut ammatillisten aineidenkin 
opettajia, jotka voivat tukea tuote-
suunnittelussa. Myös yritystiedon-
opettajalla on mielestäni keskeinen 
rooli verkostoitumisen tukijana ja 
oman yrittäjyyden löytymisessä ja 
vahvistumisessa. 

Meillä piti olla mentoriyrittäjä 
NY-toiminnassa, mutta aika monella 
meistä yhteistyö taisi jäädä vain pa-
perille. Tässä voisi koulun puolesta 
olla napakampi ohjaus, koska tii-
viimpi suhde mentoriksi sitoutunee-
seen yrittäjään voisi olla todella he-
delmällinen.

4. Oman yrityksen perustaminen 
on ykkösvaihtoehto työllistymi-
seen valmistumisen jälkeen. Asiat 
järjestyvät opintojen loppua kohti 
ja toiminnan aloittamisen muoto 
on lähinnä päättämättä, jotta saisin 
käytännö asiat tasapainoon alussa. 



15

megumi pehkonen
time for kangastuksia ny

1. Minusta NY-yrittäjyyden 
ajatuksesta tuli mieleeni, että 
vakavasti opiskellaan.  Yrittäjänä 
pitää olla täydellisesti ammattilai-
nen. 

 
2. Oman yrityksen perustami-

seen NY-yrittäjyys on todella hyvä 
tilanne ja luulen, että perustan oman 
yrityksen tulevaisuudessa. Myös 
yrittäjän tutkinto aikuisopistossa 
olisi hyvä minulle. Liikeidea on jo 
valmiina konkreettisesti. 

 
3. Ainakin myyntityötapah-

tumissa voisi vahvistaa opiskelijoita. 
Voi kasata kokemuksia.

 
4. Oman yrityksen perustaminen 

ja ulkomaankauppa (vienti).

tiina eskelinen
time for kangastuksia ny

1. Omatoimisuudella ja innolla 
saa paljon aikaan ja vapaus tehdä it-
seä kiinnostavaa motivoi. Sain lisää 
vastuuntuntoa ja osaan etsiä parem-
min tietoa itsenäisesti yrittäjyyteen 
liittyen. Olen oppinut ja löytänyt it-
sestäni uusia puolia ja ulottuvuuksia 
ihmisenä.

2. NY-yrittäjänä sai harjoitella 
ja kokeilla monipuolisesti erilaisia 
yrittäjän työtehtäviä, esimerkiksi 
hinnoittelu, sarjojen valmistaminen, 
myyjäistapahtumiin osallistuminen-
myyntipöydän rakentamisineen kaik-
kineen, markkinointi, käyntikort-
tien suunnittelu ja toteutus, omat 
Facebook-sivut, myynti, kassatyös-
kentely sekä tilaustyöt.

NY-yrittäminen auttaa herät-
tämään todellisuuteen. Sen avulla 
sai myös uusia kontakteja. Muiden 
kanssa yhdessä työskentelykin oli 
hyödyllistä. Samalla pääsi kokeile-
maan kevyellä kaavalla, mitä yrit-
täjänä oleminen vaatii.

3. Nykyinen tapa toteuttaa NY-
opintoja on ollut ihan hyvä itsel-
leni. Tärkeää ovat kannustaminen 
ja asioiden realisoiminen. Mikäli 
oppilas hoitaa todella tunnollisesti 
koulunsa, hänelle voisi suoda liik-
kumavaraa koulutunteihin liittyen. 
Tähän mennessä on kaiketi onnistut-
tu siinä, että topin voi tehdä omalle 
yritykselle ja se on mielestäni hyvä, 
mikäli  opiskelija on motivoitunut.

Jotkin koulussa tehdyt työt, esi-
merkiksi asiakkaalle, voisi kenties 
yhdistää NY-toimintaan. Työn voisi 
tehdä oman yrityksen asiakkaalle tai 
tuotekehityksenä. Kaipaisin myös 
lisää NY-yrittäjyyden ja koulun yh-
distämistä.

4. NY-opintojen aikana yrit-
täjyys alkoi kiinnostaa siinä määrin, 
että ryhdyin suorittamaan yrittäjän 
ammattitutkintoa Aikuisopistolla.
Yrittäjyys kiinnostaa erittäin paljon 
omana mahdollisena tulevaisuuden 
toimeentulon hankintavaihtoehtona. 
Toisaalta yrittäjyys myös pelottaa, 
koska on paljon asioita, joita en vielä 
tiedä. »



16

mika kareinen
www.kareinen.fi

1. Monipuolisti oppimista, oma-
toiminen tiedonhankinta kasvoi ja 
NY-yritys antoi hyvin valmiuksia 

itsenäisempään tekemiseen. Lisäsi 
myös mielenkiintoa kursseihin kun 
pajatöitä pystyi tekemään omalle 
yritykselle.

2. Kokemuksena mitä parhain. 
Paras anti oli itsensä kokeileminen 
ja näin puuseppänä omien tuotteiden 
pienimuotoinen testaaminen markki-
noilla. Tärkeä seikka oli myös, että 
virheitä tekee jokainen ja niistä voi 
oppiakin. Omalla kohdallani NY-
yrittäjyys antoi lopullisen sysäyksen 
kohti omaa yritystä.

3. NY-yrittäjyys olisi hyvä saada 
sisällytettyä muuhun koulutoi-
mintaan mahdollisimman paljon. Itse 
näen hyvänä ratkaisuna, että kaikki 
kurssit missä tehdään asiakastöitä, 
tuotteita tai jotain konkreettista, 
voisi tehdä omalle NY-yritykselle. 
Tällainen yhdistäminen vaatii yrit-

täjyys- sekä ammattiopettajien 
yhteistyötä. Varsinainen opintojen 
ohjaus mielestäni pitäisi toteuttaa 
aika pitkälle tapauskohtaisesti. Toi-
set etenevät paljon itsenäisemmin 
kuin toiset.

4. Käsityöaloilla yrittäjyys voi 
olla se ainoa vaihtoehto päästä 
tekemään oikeasti mielenkiintoisia 
töitä. Yrittäjyys antaa lisäksi mah-
dollisuuden tehdä töitä omalla taval-
la ja omia mielenkiintoja painottaen. 

NY-yritys voi madaltaa yrit-
tämisen kynnystä, riippuen siitä 
miten vakavasti NY-yritystä pyörit-
tää. Kannattaa lisäksi muistaa, että 
NY-toiminnan jälkeen osuuskunnat 
antavat helpon tavan jatkaa yrittäjän 
polun ensiaskeleita. Yrittäjyyttä ei 
pidä siis pelätä, töitä ja hikeä onnis-
tuminen vaatii mutta mitäpä sitä ei 
tekisi unelmiensa eteen?

Suunta yhdessä eteenpäin!

Haku ammatillisiin erityis-
oppilaitoksiin 18.3.–8.4.2015 
www.opintopolku.fi

Koulutukset on tarkoitettu opiskeli-
joille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja 
työllistymisessä erityistä tukea.  

Tutustu koulutustarjontaan  
yhteisillä nettisivuillamme 
www.ameo.fi
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Kolumni » Tarja Mäenpää 

ammatiLLisen
Opetuksen kenttä
suuressa 
murrOksessa

Ammatillisen opetuksen kenttä on 
suuressa murroksessa ja se haastaa 
opinto-ohjauksen tulevaisuudessa. 
Osaamiseen painottuva arviointi ja 
formaalin oppimisen ulkopuolelta 
hankitun tiedon ja taidon tunnista-
minen ja tunnustaminen tulevat ole-
maan haasteita tulevina vuosina 
niin opettajille kuin myös opinto-
ohjaajille.

Opinto-ohjaajien tulisi olla ak-
tiivisesti mukana tutkintouudistuk-
sessa, jotta ohjauksellinen elementti 
huomioitaisiin kaikissa tutkinnon 
osissa. Henkilökohtaisten opiskelu-
suunnitelmien laadinta haastaa niin 
opettajat kuin opinto-ohjaajatkin. 
Miten ohjataan samanaikaisesti huip-
puosaajia ja nopeasti opinnoissaan 
eteneviä ja samalla tuetaan poten-
tiaaleja syrjäytyjiä.

Miten yksilöiden huomioiminen 
onnistuu tiukkenevissa rahoitusku-
vioissa, joka heijastuu muun muassa 
osassa oppilaitoksia kuraattorien 
määrän vähenemisenä, ryhmäkoko-
jen suurenemisena ja lähiopetuk-
sen leikkauksina. Tämä kaikki lisää 
opinto-ohjaajien työmäärää opis-
kelijoiden ongelmien ja ohjauksen 
tarpeen lisääntyessä.

Ammatillisen opinto-ohjauksen 
kentässä ei ohjauksen resurssoin-
nissa useinkaan huomioida erityistä 
tukea tarvitsevia, maahanmuuttaja-
taustaisia tai lisäopetuksen opiskeli-
joita, vaikka he tarvitsevat usein 
enemmän ohjausta kuin keskiverto 
opiskelija. 

Monet näistä opiskelijoista 
tarvitsisivat työpajamaisem-
paa opiskelua ja näitä mah-
dollisuuksia ei useinkaan ole 
ohjaajalla ohjauksessaan tar-
jolla. Ohjauksen resurssointi 
on myös hyvin eritavoin 
järjestetty oppilaitoksittain ja 
paikkakunnittain, ohjattavien 
määrä vaihtelee suositellusta 
200 jopa yli 500 opiskelijaan, tällöin 
ei yhdenvertaisuus ohjauspalveluissa 
voi toteutua.

Osalla perusopetuksen päät-
tävistä nuorista ei ole valmiuksia 
vielä aloittaa ammatillisia opintoja. 
Heidän ohjaamisensa valmentavaan 
koulutukseen on haaste perusas-
teen opinto-ohjaukselle. Ammatillisiin 
opitoihin päässeistä osa ei kykene 
vielä opintojaan aloittamaan tai 
toteavat alkuvaiheessa alavalinnan 
osuneen väärin ja tarvitsevat valmen-
tavaa koulutusta, jossa on aikaa miet-
tiä valintojaan. Oikeat valinnat ko-
rostuvat nykyisessä järjestelmässä. 
Myös alan vaihtaminen pitäisi olla 
nykyistä joustavampaa tulevaisuu-
dessa. Tämä kaikki haastaa opinto-
ohjaajien taitoa ohjata opiskelijoita.

Tulevat haasteet opinto-ohjauk-
sessa merkitsevät entisestään työn 
priorisointia ydintehtävien hoita-
miseen. Oppilaitosten johdon olisi 
mietittävä mihin opinto-ohjauksen 
resurssi parhaiten käytetään ja kes-
kitettävä asiantuntevan ohjaus-
henkilöstön osaaminen laadukkaan 
ohjauksen tuottamiseen. 

Opinto-ohjaukseen tarvittaisiin tule-
vaisuudessa ohjausresursseille ja oh-
jattavien ryhmän koolle normit 
kaikille kouluasteille. Myös opin-
to-ohjaajien työehdot ja niiden to-
teuttaminen oppilaitoksissa ovat haas-
teita, joihin jatkossa tarvitaan yhte-
näisempiä raameja. Opinto-ohjaajat 
tarvitsevat haastavassa työssään 
myös koulutusta, mahdollisuuksia 
tutustua työelämään ja työnohjausta 
jaksaakseen.

Tarja Mäenpää
Koulutuskeskus Salpaus
Ammatillinen opinto-ohjaaja 
AO:n hallituksen varajäsen
OAJ:n valtuutettu

Voit olla yhteydessä minuun 
opinto-ohjaajien asioissa 
puh. 050-384 3937
s-posti: tarja.l.maenpaa@salpaus.fi
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Taitajan ytimenä on nuorten alle 
20-vuotiaiden ja kilpailuvuonna 20 
vuotta täyttävien ammattitaidon SM-
kilpailu. Taitaja-finaalissa suomen-
mestaruuksista kilpailee noin 400 
nuorta 50 000 kävijän seuratessa kil-
pailusuorituksia. 

Lisäksi Taitaja2015-tapahtumas-
sa järjestetään erityistä tukea tarvit-
sevien opiskelijoiden Taitaja-PLUS-
ammattitaitokilpailu ja yhdeksäs-
luokkalaisille tarkoitetun Taitaja9-
kädentaitokilpailun finaali, sekä       moni-
puolisia kotimaisia ja kansainvälisiä 
seminaareja huippupuhujineen. Ylei-
sölle on tapahtumaan vapaa pääsy. 

uudistuneet 
ammattipolut 

Taitaja2015 tarjoaa ammattia etsi-
välle 7–9.luokkalaiselle, ylioppilaal-
le tai aikuiselle ammatin vaihtajalle 
mahdollisuuden tutustua kerralla 45
eri ammattiin. Tapahtumassa voi seu-
rata vaihe vaiheelta eri alojen kilpai-
lutehtävien suorittamista sekä lukea 
ammattialojen opiskelu- ja työnku-
vauksia. Näiden ohella opastettujen 
ammattipolkujen kautta saa tarkem-
paa tietoa ammateista. 

Ammattioppilaitosten opiskeli-
joista koulutetut tutor-opiskelijat 
toimivat tapahtumassa ammat-
tipolkuoppaina ja kierrättävät väkeä 

-tapahtumassa
on kaikille nähtäväätaitaja2015

toukokuussa turussa tapahtuu, sillä 5.-7.5.2015 
turun messu- ja kongressikeskuksessa sekä 
hk areenalla pidetään valtakunnallinen 
ammattitaidon sm-kilpailu, taitaja2015.

lajialueella kilpailupisteiltä toisille 
kertoen samalla eri ammateista.

Ammattipolkuihin on ennak-
koilmoittautuminen. Päivän aikana 
ehditään järjestää noin 480 am-
mattipolkukierrosta, joiden kesto 
vaihtelee puolesta tunnista tuntiin.  
Erona aikaisempiin vuosiin ammat-
tipolkuja on nyt kymmenen, ja ne on 
koottu siten, että eri ammatit polku-
jen sisällä tukevat tai ovat lähellä 
toisiaan. 

 

Osaaks tehdä hyvin -pisteet

Kilpailulajien yhteydessä sekä Am-
mattitorilla on erilaisia Osaaks 
tehdä hyvin -pisteitä. Niissä voi 
jokainen kokeilla monenlaisia am-
mattitehtäviä esimerkiksi askarella 
kukkatatuointeja, kokeilla kulje-
tuskuormausnosturisimulaattoria, 
sekoittaa alkoholittomia juomia, 
punnita jauhomatoja ja tehdä polt-
toraudalla avaimenperiä.  Näin kaik-
ki pääsevät tekemään ja kokemaan 
mitä erikoisimpia juttuja itsekin.

Ammattipolut päättyvät Am-
mattitorille, jossa voi kysellä 
opiskeluvaihtoehdoista ammatillis-
ten oppilaitosten, lukioiden, Turun 
ammattikorkeakoulun, Turun ylio-
piston ja Åbo Akademin koulutuk-
senjärjestäjiltä. Myös yrityksillä on 
Ammattitorilla omat osastonsa, jossa 

he esittelevät tuotteiden ja palvelui-
den lisäksi mahdollisia työpaikko-
jaan.

kotimaisia ja kansain-
välisiä seminaareja

Keskiviikko ja torstai ovat kilpailui-
den ohella myös seminaaripäiviä. 

Turun Messu- ja Kongressi-
keskuksen auditoriossa tartutaan 
keskiviikkoaamupäivänä aiheeseen 
”Suomi voi vielä kehittyä koulutuk-
sen mallimaana” ja iltapäivällä en-
glanninkielisen kansainvälisen semi-
naarin pääaiheena on ”Osaaminen, 
nuoret ja työelämä”. Torstaina semi-
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naarin aihe on suunnattu aikuiskou-
lutuksen väelle.

Taitaja2015-tapahtuma järjeste-
tään Skills Finland ry:n ja Varsinais-
Suomen koulutuskuntayhtymien 
yhteistyönä. Päävastuullisena toimi-
jana on Turun ammatti-instituutti, 
jonka kanssa tiiviissä yhteistyössä 
käytännön järjestelyissä muka-
na ovat Axxell Utbildning Ab, 
Bovallius-ammattiopisto, Lounais-
Suomen koulutuskuntayhtymä, Pei-
marin koulutuskuntayhtymä, Salon 
seudun koulutuskuntayhtymä ja Rai-
sion seudun koulutuskuntayhtymä 
sekä Turun Ammattiopistosäätiö.

Paula Kairinen

Lisätietoja: www.taitaja2015.fi

taitaja2015 on aktiivinen myös sosiaalisissa medioissa;
Facebook (Taitaja) sekä Instagram, Twitter ja YouTube 
(Taitaja2015).

taitaja2015 koulukoordinaattori vesa valkonen kiertelee 
lukuvuoden aikana Varsinais-Suomen alueen peruskou-
luissa Taitaja2015-tourneella. Voitte pyytää hänet op-
pilaitokseenne kertomaan Taitaja2015:sta ja kysellä 
lisätietoja ammattipoluista puhelimitse 044 770 4546 tai 
sähköpostilla vesa.valkonen@sskky.fi.

ammattipolkuihin ilmoittaudutaan ennakkoon helmi-
kuun puolesta välistä lähtien www.taitaja2015.fi -sivujen 
kautta. Opastettujen kierrosten lisäksi ammattipolkuja voi 
kiertää myös itsenäisesti kännykän avulla. 

Taitaja2015 tulevat ammattipolkututorit ensimmäisenä koulutuspäivänä.
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uusi nimi:

Opinto-ohjaaja 
OpOLehti uudistuu!

Opinto-ohjaaja on Suomen opinto-ohjaajat ry:n julkaisema ammatti- 
ja järjestölehti, joka neljä kertaa vuodessa kertoo, mitä opinto-ohjauksen 
maailmassa tapahtuu; mm. järjestöuutisia, henkilöhaastatteluja, tietoa 
tulevista tapahtumista ja selvityksiä siitä, mitä on tehty.

Opinto-ohjaaja esittelee uusia ja mielenkiintoisia koulutusaloja ja kertoo 
tarjolla olevista koulutuspäivistä ja -tapahtumista. Lehti on opinto-ohjaajien 
tietopaketti kaikissa opoiluun liittyvissä asioissa. Lehti lähetetään automaattisesti 
kaikille jäsenille.

Vuonna 2015 lehdet ilmestyvät seuraavasti; 30.1., 13.3., 11.9. sekä 20.11.

kirjOita OpintO-Ohjaajaan:
Lähetä tekstisi osoitteeseen frida.pessi@sopo.fi

aukeaman mittaisen artikkelin pituus on noin 6000 
merkkiä välilyönteineen. sivun mittaiseen juttuun 
mahtuu noin 3000 merkkiä välilyönteineen.

Opinto-ohjaaja ottaa vastaan myös 
juttuvinkkejä ja kuvia. C

äänestä OpintO-OhjaajaLLe uusi uLkOasu!
Joensuu valtakunnallisilla Opopäivillä 5.-7.2.2015 
jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa lehden ulkoasuun. 

Tule SOPO:n ständille, tapaa uusi päätoimittaja ja äänestä 
suosikkiasi lehden uudesta kansimallista ja värimaailmasta. 

haLuatkO tavOittaa suOmen OpintO-Ohjaajat?
iLmOita OpintO-Ohjaajien ammattiLehdessä!
LUE LISÄÄ: http://www.sopo.fi/mediamyynti



SUOMEN OPINTO-OhJAAJAT RY
Suomen opinto-ohjaajat ry (SOPO) toimii opinto-ohjauksen kehit-
tämiseksi sekä jäseniensä ammattitaidon ja yhteenkuuluvuuden 
edistämiseksi. Ohjausalan pedagogisena järjestönä SOPO ry 
pyrkii lisäämään ohjaus-alan ammattilaisten vaikuttamismahdol-
lisuuksia sekä opinto-ohjaajien perus- ja täydennyskoulutuksen 
saatavuutta ja laatua.

SOPO ry:n toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouk-
sessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksanjäseninen hallitus, jossa 
on edustus kaikista koulumuodoista. SOPO ry:ssä toimii hallituksen 
nimeämiä toimikuntia ja työryhmiä, joihin tarvittaessa voidaan 
kutsua myös asiantuntijajäseniä.

YhTEISTYöSTä hYödYMME KAIKKI

Ohjausalan ammattilaisena teet merkittävää työtä sekä yksittäi-
sen oppilaan ja opiskelijan että koulutusjärjestelmän ja 
työelämän hyväksi.  SOPO ry:n jäsenenä voit parantaa toimin-
taedellytyksiä ja vaikuttaa työsi arvostukseen, sillä OAJ:n kautta 
vaikutamme virka- ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

hALUATKO JäSENEKSI?

Kun haluat liittyä Suomen opinto-ohjajat ry:n jäseneksi, sinun 
tulee täyttää sähköinen liittymislomake ja maksaa jäsenmaksu 
SOPO ry:n tilille. 

Lue lisää: http://www.sopo.fi/jäseneksi

SUOMEN OPINTO-OhJAAJAT RY VERKOSSA

www.sopo.fi 
facebook.com/ohjaus.sopo

äänestä OpintO-OhjaajaLLe uusi uLkOasu!
Joensuu valtakunnallisilla Opopäivillä 5.-7.2.2015 
jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa lehden ulkoasuun. 

Tule SOPO:n ständille, tapaa uusi päätoimittaja ja äänestä 
suosikkiasi lehden uudesta kansimallista ja värimaailmasta. 

suOmen OpintO-Ohjaajat ry:n jäsen:
tarkista, että yhdistyksellä on oikea 
sähköpostiosoitteesi ja varmistat 
jatkossakin, että saat kaiken tärkeän 
postin yhdistykseltä.

helpoiten tarkistat ja muutat yhteystietosi 
kirjautumalla jäsensivuille www.sopo.fi/login.

haastavissa tilanteissa ota yhteyttä 
jäsensihteeriin tuija.mantsala@sopo.fi.
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Kuluva vuosi on mennyt opetus-
suunnitelmatyössä ja valmistellessa 
kannanottoja ja lausuntoja perus-
opetuksen kannalta keskeisiin val-
mistelussa olleisiin asioihin. 

Monet kannanotot ja lausunnot 
ovat tulleet nopealla varoitusajalla 
ja se on vaatinut toimikunnan jäse-
niltä valppautta ja ketteryyttä. An-
netut kannanotot ja lausunnot ovat 
nähtävillä Sopon nettisivuilla.

Uusi oppilas- ja opiskeluhuol-
tolaki herätti paljon kysymyksiä ja 
ajatuksia. Oppilaan tukeen liittyviä 
asioita käsitellään nyt useammassa 
oppilashuoltoryhmässä. Se on lisän-
nyt opinto-ohjaajien työmäärää. 

hyvän ohjauksen 
kriteerit valmistuivat! 

Kriteerit voitiin ottaa käyttöön sel-
laisenaan hyvän ohjauksen tueksi. 
Tilanteessa, jossa koko koulu ohjaa, 
on tärkeää määritellä mitä ohjaus 
on ja miettiä tehtävänjakoa. Jois-
sakin kunnissa on asetettu työryh-
miä pohtimaan hyvän ohjauksen 
kysymyksiä. Kun laaditaan paikalli-
sia hyvän ohjauksen kriteereitä, on
erittäin tärkeää, että työryhmässä on 
opinto-ohjaajia. 

»Toimikunnilta
PERUSOPETUSTOIMIKUNTA

perusOpetustOimikunnan
kuuLumisia

perusopetuksen 
opetussuunnitelma 

Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet valmistuivat ja kuntakoh-
tainen opetussuunnitelmatyö on
käynnistetty. Opetussuunnitelmatyön
tueksi on tulossa myös tukimateri-
aalia opetushallituksesta. 

Perusopetustoimikunta katsoo, 
että opetussuunnitelman perusteet 
toteutuvat, kun oppilaanohjauksen
luokkatunteja on kaikilla vuosi-
luokilla 7, 8 ja 9. Tunnit voi jakaa 
esimerkiksi 0,5 vvh 7. luokalla, 0,5 
vvh 8. luokalla ja 1 vvh 9. luokal-
la tai 0,4 vvh 7. luokalla, 0,6 vvh 8. 
luokalla ja 1 vvh 9. luokalla. 

sosiaalinen media
ohjauskäytössä

Perusopetustoimikunta on kutsunut 
tutkija Jaana Kettusen Jyväskylän 
yliopistosta kertomaan sosiaalisen 
median ohjauskäytäntöön liittyvistä 
tutkimustuloksista. Viimeisin osa so-
siaalisen median ohjauskäyttöön liit-
tyvästä tutkimuksesta on tarkastellut 
muun muassa opinto-ohjaajien käsi-
tyksiä sosiaalisessa mediassa tarvit-
tavista taidoista.

Ovatko oppilaat käyttämätön voi-
mavara koulussa? Onko digiaika 
ohjauksen arkea? Miten vastata 
tähän haasteeseen ja olla läsnä 
kohtaamassa nuorta yläkoulussa, 
kun hän pohtii jatko-opintoihin 
hakeutumista ja omaa tulevaisuut-
taan opinto-ohjaajia itseään uuvut-
tamatta. 

Tule kuulemaan tästä perus-opetus-
toimikunnan workshoppiin Joensuun 
opo-päiville.

Joensuussa tavataan!

Maarit Laaksonen
Jari Laukkanen
Tuija Ristimella
Satu haime
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»
LUKIOTOIMIKUNTA

Toimikunnilta

LukiOn OpetussuunniteLmasta
keskusteLLaan nyt viLkkaasti

Uusi vuosi on monelle uusien 
lupauksien aikaa. Toivotaan, että 
kevään eduskantavaalit ovat todel-
liset koulutusvaalit ja saamme sitä 
kautta eteenpäin lukion opinto-
ohjaukseen liittyviä asioita. 

Hitaasti, mutta varmasti asiamme 
etenevät. Tällä hetkellä työsken-
telemme lukion opetussuunnitelman 
parissa. Ennen joululomalle lähtöä 
saimme kutsun osallistua tammi-
kuussa lukion opetussuunnitelman 
perusteiden päivittäminen, ohjauk-
sen / opinto-ohjauksen kuulemis-
tilaisuuteen. Lukiotoimikuntalaisista 
mukaan kutsuttiin henkilökohtaisesti 
Anna Quagraine, Anu Turunen ja 
Armi Nurmi. 

Opetushallituksen järjestämässä kuu-
lemistilaisuudessa käsiteltiin lukion 
opetussuunnitelman perusteiden oh-
jauksen yleisten osuuksien sekä 
opinto-ohjauksen oppiaineiden päi-
vittämistä nykyisten opetussuun-
nitelmien pohjalta. 

Lukiolaissa tarkoitetun koulu-
tuksen yleisistä valtakunnallisista ta-
voitteista ja tuntijaosta tulee hyväk-
syä opetussuunnitelman perusteet 
niin, että tämän asetuksen mukaiset 
opetussuunnitelmat otetaan käyt-
töön viimeistään 1. päivänä elokuuta 
2016. 

Opetushallituksen tavoitteena 
on, että nuorten lukiokoulutuksen 
opetussuunnitelman perusteet oli-

sivat valmiit syksyyn 2015 lopussa 
ja aikuisten lukiokoulutuksen vuo-
den 2015 lopussa. Olemme tiiviisti 
mukana lukiokoulutuksen kehitys-
työssä ja otamme kantaa yhteisten 
asioidemme puolesta aina tarpeen 
mukaan. Keskustellaan lukion opin-
to-ohjaukseen liittyvistä ajankohtai-
sista asioista lisää Joensuun opopäi-
villä. Siellä nähdään!

Tervetuloa kaikki mukaan toimi-
kuntatapaamiseen Maaherra-ka-
binettiin Joensuuhun!

Lukiotoimikunnan puolesta
Armi Nurmi
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Sinun ja kollegoidesi ansiosta tuhannet nuoret löytävät vuosittain paikkansa 
– ja osalle tuo paikka on Aalto-yliopisto. Kiitos siitä. Haluamme olla 
luottamuksesi arvoinen ja varustaa opiskelijat monialaisilla, työelämässä 
hyödyllisillä tutkinnoilla. Aalto-yliopistossa on vapaus onnistua.

96 % alumneistamme suosittelee Aalto-yliopistoa opiskelupaikkana.* 
Tekniikan, taiteiden ja kauppatieteen alan koulutusohjelmat ja tietoa 
hakemisesta löydät osoitteesta: aalto.fi/studies/welcome

Taivaskaan 
ei ole rajana

Made in Aalto: 
Suomen ensimmäinen opiskelijasatelliitti

* Lähde: Alumni-kysely / Aalto-yliopisto 2011 
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ammatiLLinen OpO! 
tuOttaakO tutkintOuudistus harmaita hiuksia?

Ammatillisen koulutuksen toimi-
kun-ta järjestää Opopäivillä work-
shopin, jossa käymme läpi ja jaamme 
yhdessä konkreettisia työkaluja 
kevään kuumimpaan kysymykseen: 
KUINKA TULEVAN SYKSYN 
UUDISTUKSIIN TULEE VALMIS-
TAUTUA JO TÄMÄN KEVÄÄN 
AIKANA? 

Työskentelemme sähköisen alustan 
päällä, joten varaa mahdollinen mo-
biililaite (älypuhelin, pädi) tai läppäri 
mukaan. Tutustu myös ennakkoon 
OPH:n määräykseen 93/011/2014. 
Ohjelmassa myös muuta ajankoh-
taista ammatillisesta koulutuksesta. 

»
AMMATILLINEN TOIMIKUNTA

Toimikunnilta

Workshopin pääsisältö 
ja aihepiirit:

Uudistuksen ongelmakohdat ja nii-
den mahdollisia ratkaisuja (pohjana 
toimikunnan kannanottoluonnos)

Kuinka toteutetaan numeerisen 
arvioinnin ja lisäsuorituksen vaati-
mus aikaisemmin aloittaneille?

Mitä tarkoittaa saadun vapautuksen 
”peruuttaminen” yli 18v aloittaneil-
la?

Kuinka toteutuu uusien tutkinnonos-
ien taannehtiva velvoite?

tule paikalle ja  tuo myös kollegasi! 
to 5.2. klo 16.00-17.30 
kouluasteiden kuulumiset, 
sokos hotel kimmel, Lukko-kabinetti

Millaiset ovat valmistumisen ja jat-
ko-opintojen viivästymisen vaiku-
tukset?

Kuinka kohtaavat tavoitteet suh-
teessa aikatauluun ja resursseihin?

Terveisiä valtiohallinnolle/hallinnol-
ta tarvittava tuki

Vinkit kollegoille ja materiaalia 
yhteisesti jaettavaksi

Ammatillisen koulutuksen toimikunta
Lisätietoja: Jari Pöyhönen
jari.poyhonen@salpaus.fi
puh. 050-5265909
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kOhtaamisen 

ammattiLaiseksi
kovaa vauhtia kehittyviä hyvinvointitutkintoja metropolia 
ammattikorkeakoulussa opiskelevilla on alan tuorein tieto 
ja pienet keskeyttämisprosentit. ajan hallinnan 
vaikeudet tai väärät mielikuvat tulevista työtehtävistä 
saattavat silti heittää kapuloita opiskelijoiden rattaisiin.

Suurnopeuskamera, moniammatilli-
nen vanhustyö, pohjallisanturit, bio-
mekaniikka. Hyvinvointialan nopea 
kehittyminen näkyy alan opinnoissa 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Alalle harkitsevan kannattaa-
kin pitää mielessä kehittävä työote 
ja elinikäisen oppimisen periaate, 
Metropoliassa opinto-ohjaajana toi-
miva Ritva Liinamaa evästää. 

– Jatkuva kouluttautuminen lisää 
itseluottamusta ja on samalla asiak-
kaan parhaaksi.

Alalla on erinomainen työlli-
syystilanne. Väestö ikääntyy ja eri-
laiset hyvinvointiin ja terveyteen 
liittyvät palvelut monipuolistuvat. 
Tarvitaan siis korkeasti koulutettuja 
asiantuntijoita, jotka kehittävät ja 
suunnittelevat palveluita yksilölliset 
tarpeen huomioiden. 

työharjoittelu 
kasvattaa yrittäjyyteen

Hyvinvointialalle hakeutumisen mo-
tivaatioksi moni raapustaa paperiin 
lauseen ”Haluan olla ihmisten kans-
sa”.  

– Tämä ei ihan riitä perusteeksi, 
Liinamaa huomauttaa. – On paikal-
laan punnita, onko halua ja kykyä 
kohdata kaiken ikäisiä ihmisiä ai-
dosti, läsnäolevana ja kunnioittaen. 

 

Useille hyvinvointialojen amma-
teille, kuten jalkaterapeutille, apu-
välineteknikolle ja geronomille eli
vanhustyön asiantuntijalle on yhtei-
stä myös yrittäjyys. 

– Yrittäjyyteen kasvetaan työhar-
joittelujaksojen aikana, Liinamaa 
kertoo. 

Opiskelijat voivat sisällyttää 
markkinointia ja muita yrittäjille 
hyödyllisiä opintoja vapaasti valit-
taviin opintoihin. 

Kuten valmius kohdata erilaisia 
ihmisiä, myös valmius ryhtyä yrit-
täjäksi on syytä miettiä. Toisaalta 
tehtäviä on tarjolla myös julkisella 
sektorilla.

monipuolista ja 
kansainvälistä

Monialaiset tutkinnot ja yrittäjyys 
tarjoavat paljon mahdollisuuksia. 
Jalkaterapia ja apuvälinetekniikka 
ovat hyviä esimerkkejä aloista, joilla 
tehtävät ovat erittäin monipuolisia. 

Työt voivat pitää sisällään niin 
tiedottamista, sairauksien ennalta-
ehkäisyä, asentovirheiden tutkimista,
ammattiurheilijoiden liikeratojen
analysointia tai vaikkapa erityis-
jalkineiden suunnittelua. 

Metropolian liikelaboratorion 
modernilla laitteistolla perehdytään 

monialaisesti ihmisen liikkumiseen 
ja sen ongelmiin. Apuvälinetekniikan 
tutkinto on Suomessa lajinsa ainoa.

Tutkintoihin on hankittu run-
saasti oppia myös kansainvälisiltä 
kumppaneilta. Sekä opiskelija- että 
opettajavaihto on suosittua.

Hyvinvointialan tutkinnot ovat 
kansainvälisesti arvostettuja, mikä 
laajentaa työllistymisnäkymiä.

hakuun oikeat mielikuvat

Opinto-ohjaaja on huomannut, että 
ajankäyttö asettaa hyvinvointialan 
opiskelijoille jaksamishaasteita. Ai-
kapulmat ja raha saattavat yhdessä 
aiheuttaa loppuunpalamista, jos on 
käytävä töissä opintojen lomassa. 

Liinamaa opastaa kiireen kans-
sa kamppailevia miettimään, mil-
laisia asioita nämä voisivat ottaa 
elämästään väliaikaisesti pois opin-
tojen ajaksi. 

– Opiskelu vaatii ajallisia, hen-
kisiä ja fyysisiä resursseja, Liinamaa 
sanoo.

Keskeyttämisprosentit ovat silti 
alhaiset, noin viiden prosentin luok-
kaa.

On myös opiskelijoita, jotka 
eivät koe hyvinvointialaa omakseen. 
Esimerkiksi fysioterapiasta saattaa 
olla opiskelijalla kuva, että ammat-
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tiin liittyy liikuntaryhmien ohjaamis-
ta ja personal trainerina toimimista. 

Oikeiden mielikuvien löytä-
misessä auttaa opetussuunnitelmaan 
huolellinen lukeminen. 

– Opiskelijoiden kannattaa tu-
tustua myös alan työpaikkoihin. On 
kaikkien etu, että ei synny virheva-
lintoja, Liinmaa sanoo.

Minna Takkunen
freelance-toimittaja

Kuva: Toni Nisula, 
Apuvälinetekniikan 
tutkintovastaava
Metropolia AMK

Sirkanpolku 1, 44200 Suolahti
opisto@ksopisto.com | www.ksopisto.fi

Ohjausalan ammattilaiseksi!

NUORISO- JA VAPAA-AJAN 
OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 
(120 OV)

Koulutus antaa amma-
tilliset perusvalmiudet 
toimia ohjauksen alan 
monipuolisissa tehtävis-
sä eri-ikäisten ihmisten 
kanssa.

Tutkinto on 
yhteishaussa 
24.2.-17.3. 2015

Jos Sinulla on jo joku muu 
ammatillinen koulutus 
suoritettuna, haku 
aikuiskoulutukseen 
suoraan Opistolle 
12.4. 2015 mennessä.

Humanistit päätyvät 
 hanttihommiin.

töissä.fi

Suurin osa humanisteista ja muista korkeakouluista 
valmistuneista on koulutustasoaan vastaavassa työssä. 

Tämä ja muut faktat korkeakoulutettujen työllistymisestä: töissä.fi
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LOpinto-ohjaajan varaventtiili
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treffataan rautaa 
tai tanssitaan hiki pintaan
me salon lukion opot johanna ahonen, mari-anne mielikäinen ja armi nurmi sekä 
paimion lukion opo elina niemi tiedämme, että istumatyöläisen tulee työn vastapainoksi 
liikkua. erilaiset elämäntilanteet ja mielenkiinnon kohteet ohjaavat harrastuksia, mutta 
kaikkia meitä yhdistää se, että liikkeelle on päästävä! pyörällä, tanssien, kuntosalilla, 
yksin, lasten kanssa…

Opinto-ohjaajan työ on monella ta-
valla haastavaa ja palkitsevaa, mutta 
samaan aikaan fyysisesti valitetta-
van staattista. Suurin osa työpäivistä 
kuluu pääosin tietokoneen ääressä 
ja jos ihan rehellisiä ollaan, kuinka 
moni meistä muistaa tehdä tauko-
jumppaliikkeitä työpäivän aikana? 
Ei varmaankaan kovin moni. 

Työlle tarvitaan siis myös vas-
tapainoksi aktiivista liikkumista, 
sillä kaikkihan me tiedämme, miten 
vaarallista istuminen on terveydelle. 
Puhumattakaan siitä, miten niska- ja 
hartiaseutu ovat kovilla päätetyös-
kentelyn vuoksi.

Monen opon varaventtiili onkin
varmasti liikunta. Sitä se on myös 
meille täällä Salon seudulla. Työ-
päivän kiireet ja huolenaiheet unoh-
tuvat, kun lähtee treffaamaan rautaa 
tai tanssimaan hikeä pintaan. 

Opinto-ohjaaja Armi Nurmi on 
aktiivinen tekijä ja vaikuttaja opinto-
ohjauksen kentällä niin Salon seu-
dulla kuin valtakunnallisestikin. Hän 
on myös kahden pienen lapsen äiti, 
joka liikkuu ja ulkoilee mielellään 
lastensa kanssa. 

– Pyöräily on meidän perheen 
yhteinen harrastus, mutta kun ilmat 
kylmenevät, siirryn pyöräilemään 
sisäpyöräilytunneille, kertoo Armi. 

Bailatino on varaventtiilini

Perheen aikataulut ohjaavat myös 
opinto-ohjaaja Mari-Anne Mieli-
käisen liikuntaharrastuksia. Lasten 
harrastuskuskina toimivan Mari-An-
nen on helppo yhdistää omia tree-
niaikojaan lasten treeneihin ja käyt-
tää hyödyksi aika, jonka hän joka 
tapauksessa odottelisi kaupungilla. 

– Bailatino on ollut varavent-
tiilini jo viisi vuotta. Käyn samaa 
alkeiskurssia viidettä kertaa, koska
lapsen uintiharrastus viereisessä ra-
kennuksessa mahdollistaa tämän 
harrastuksen. Tänä vuonna aloitin 
Zumban ja innostuin siitäkin.

Tanssilliset harrastukset ovat-
kin meille kolmelle Salon lukion 
opolle yhdistävä tekijä, vaikka emme 
samoilla tunneilla käykään. 

Armi kertoo käyvänsä tanssil-
lisilla tunneilla aina kun ehtii: 

– Suosikkejani ovat Sha-
bam-,  Zumba- ja Salsa- tunnit. 
Nämä biletunnit saavat hymyn huu-
lille pitkäksi aikaa.

Mari-Anne on joutunut jättä-
mään itämaisen tanssin tunnit eikä 
jazztanssikaan ole mahtunut aika-
tauluihin, mutta vielä hän haaveilee 
aloittavansa vaikka aikuisbalettitun-
nit.

nappaa mukaan kamera

Oma liikuntaharrastukseni oli lähes 
20 vuoden ajan pääosin itämais-
ta tanssia, jonka kiistämättömän 
positiiviset vaikutukset selän liik-
kuvuuteen ja hartioiden rentou-
teen olivat minulle mukava bonus 
muutenkin ihanaan harrastukseen. 

Tanssi on nyt kuitenkin jäänyt 
harrastuslistaltani pois ja tilalle olen 
vaihtelevalla aktiivisuudella ottanut 
muita harrastuksia kuten ryhmälii-
kuntatunteja, joista erityisesti rauhal-
liset kehonhuoltotunnit ovat olleet 
mieluisia. 

Lisäksi olen käynyt nakkelemas-
sa erinäisiä valkoisia palloja ympäri 
Maskun metsiä, kun olen hapuillut 
golfin alkeiden parissa. Hauska har-
rastus, mutta golfkärpäsen puremaa 
en koe saaneeni. 

Paras liikunnallinen varaventtii-
lihetki minulle on se, kun nappaan 
mukaan kamerani ja painun jonnekin 
kuvaamaan. Siinä irtaudun arjesta 
aivan täysin ja saan sekä raitista il-
maa että hienoja valokuvia.

»
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Liikunta tuo energiaa

Paimion lukion opo Elina Niemi 
puolestaan kertoo, että liikunta on 
olennainen osa hänen elämäänsä 
eikä hän osaisi kuvitella röhnöt-
tävänsä kotona sohvaperunana. 

– Liikunta tuo energiaa, jak-
samista, terveyttä, uusia ideoita… 
Keho ja mieli pakottavat liikkumaan. 
Kuitenkaan liikunta ei ole minulle 
pakollista rääkkiä, vaan se tuo hy-
vän olon. Jos vaikka olen väsynyt, 
parhaiten auttaa liikunta eikä päivä-
unet, toteaa Elina. 

Koska me kaikki neljä opoa 
olemme harrastaneet ryhmäliikun-
tatunteja ja kuntosalitreenaamista, 
ajattelimme tämän yhteisen lehtijut-
tumme varjolla lähteä yhdessä tree-
naamaan johonkin turkulaiseen lii-
kuntakeskukseen.

Vierailukohteeksemme valikoi-
tui Turun Kupittaalla sijaitseva SATS 
Trivium, koska SATS ELIXIA -lii-

kuntakeskukset tekevät yhteistyötä 
OAJ:n kanssa. Lisäksi SATS Tri-
vium sijaitsee aivan Turun Ammat-
tikorkeakoulun tilojen naapurissa, 
joten sinne oli helppo suunnata kou-
lutusaamupäivän päätteeksi. 

Club Manager Tove Fihlström 
tapasi meidät pikaisesti saapuessam-
me ja jätti meidät PT Juuso Kor-
volan päteviin käsiin tutustumaan 
keskuksen tarjoamiin palveluihin. 
Saimme Juusolta tietoa sekä liikun-
takeskuksesta että personal trai-
nerin työstä. Juttutuokion päätteeksi 
meillä oli mahdollisuus vielä käyttää 
kuntosalipalveluita. 

Olimme vierailuumme erittäin 
tyytyväisiä ja tuumimme, että SATS 
Triviumin tarjoamat mahdollisuudet 
olivat monipuolisine ryhmäliikun-
tatunteineen ja kattavine personal 
trainer -palveluineen varsin houkut-
televia, jos asuu lähellä kyseistä lii-
kuntakeskusta. Lisäksi opimme uu-
sia asioita personal trainerin työstä 

ja koulutuksesta, joten tämäkin va-
raventtiili-iltapäivä oli samalla myös 
täydennyskoulutusta jatko-opinto-
ohjaukseen! Kätevää!

Haluammekin kiittää SATS 
Triviumin väkeä siitä, että saimme 
tulla tutustumaan liikuntakeskuk-
sen toimintaan. Samalla haluamme 
kannustaa kaikkia opoja lähtemään 
synkistä talvikeleistä huolimatta 
liikkumaan! Ei kannata jäädä soh-
vannurkkaan möllöttämään, kun 
kuntosalilta, jumpasta, polkupyörän 
selästä tai lenkkipolulta voi saada 
hurjasti energiaa arjen askareisiin!

Johanna Ahonen

L
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internatiOnaL BaccaLaureate 
kansainvälistä ohjausta ympäri suomea
me iB-ohjaajat olemme tavallisia opoja, jotka saamme toimia sekä kansallisen, että iB:n 
opetussuunnitelmien parissa. Ohjausta käydään usein englanniksi ja eri maiden korkea-
koulujärjestelmien lisäksi tulee tutuksi myös ulkomaalaisten opiskelijoidemme kulttuurit.

IB-lukio (the IB Diploma Prog-
ramme) on kaikkialla maailmassa 
tunnettu ja arvostettu kansainvälinen 
lukiotutkinto, joka antaa jatko-opin-
tokelpoisuuden yliopistoon ja muu-
hun korkea-asteen koulutukseen. 
Suomessa IB-tutkinto rinnastetaan 
ylioppilastutkintoon. 

IB-lukio on osa The Interntional 
Baccalaureate -organisaation (IBO) 
ylläpitämää maailmanlaajuista koulu-
tusjärjestelmää. 1960–luvulla perus-
tettu The International Baccalaureate 
Organisation on riippumaton kan-
sainvälinen järjestö. 

IB-kouluja on tällä hetkellä 
yli 2300, noin 135:ssä eri maassa. 
Suomessa kaksi ensimmäistä IB-
lukiota perustettiin jo vuonna 1994 
ja niitä on nyt yhteensä 17. Suomes-
sa on muutama koulu, jossa on mah-
dollista suorittaa myös peruskoulu 
IB-järjestelmän mukaisesti. Kaikkiin 
IB-kouluihin on jonkinnäköinen va-
lintakoe.

diploma programme

Varsinainen IB-lukio, Diploma Prog-
ramme, on kaksivuotinen. Jotta IB 
täyttäisi Suomen vaatimuksen toisen 
asteen koulutuksesta, suoritetaan 
valmistava vuosi, pre-Diploma year, 
ennen varsinaista IB:tä. 

Pre-DP:n kurssit opetetaan
englanniksi ja ne opiskellaan  
pääsääntöisesti kansallisen lukion 
opetussuunnitelman mukaan. Osa 
kursseista saattaa olla varsinaiselle 
IB:lle valmistavia kursseja. Ensim-
mäisen vuoden aikana hiotaan IB:llä 

tarvittavia englannin kielen taitoja 
sekä opiskeluvalmiuksia.

Kahden varsinaisen IB-vuoden 
aikana opiskelijalla on vain kuusi 
ainetta, joita hän opiskelee ja jois-
ta hän tekee loppukokeen. Aineet 
valitaan kuudesta aineryhmästä. 
Ryhmät ovat A-kieli, B-kieli, Ih-
minen ja yhteiskunta, Luonnontieet, 
Matematiikka sekä Taiteet. Jokaises-
ta ryhmästä on valittava yksi aine. 
Aineet vaihtelevat koulukohtaisesti, 
joten jos esimerkiksi taideaineita ei 
ole tarjolla, opiskelija valitsee toisen 
aineen ryhmästä 1-4.

Näiden aineiden lisäksi kaikki 
opiskelevat tiedonteoriaa (Theory of 
Knowledge), suorittavat CAS-ohjel-
man (Creativity, Action, Service), 
sekä kirjoittavat Extended Essay:n. 
Tiedonteorian kurssi valottaa eri tie-
teenalojen suhteita toisiinsa ja pyrkii 
saamaan opiskelijat suhtautumaan 
kriittisesti sekä koulussa että koulun 
ulkopuolella hankittuun tietoon ja 
kokemukseen. 

CAS–ohjelmaan kuuluu luovaa 
toimintaa, liikuntaa ja yhteisö-
palvelua. Se tarjoaa opiskelijoille 
mahdollisuuden kokemusperäiseen 
oppimiseen ja inhimilliseen kas-
vuun.  Extended essay on laajuu-
deltaan noin 4000 sanan tieteel-
linen tutkielma jostakin IB-aineesta.

Toukokuussa järjestetään kan-
sainväliset kirjalliset, moniosaiset 
loppukokeet. Kokeet ovat laajoja ja 
vastausaika on erittäin rajallinen. IB-
järjestön määräämät sensorit arvos-
televat loppukokeet kokonaan kou-
lun ulkopuolella. 

Ennen loppukokeita palautettavat, 
oman opettajan arvioimat, aine-
kohtaiset tehtävät ovat myös osa 
IB-lukion loppuarvosanoja. Näitä 
ovat esimerkiksi kielten suulliset 
kokeet, tiedeaineiden työselostuk-
set, erilaiset tutkielmat ja taideport-
foliot. Näiden painoarvo lopullisessa 
arvioinnissa on yleensä 20-30 %, 
taideaineissa jopa 50 %.

Ohjaus iB-lukiossa

Ohjaus IB-lukiossa on useimmiten 
hyvin samanlaista kuin kansallisessa 
lukiossa. Nuoret miettivät mitä ai-
neita lukea pre-DP vuoden jälkeen ja 
mihin korkeakouluun hakea valmis-
tumisen jälkeen. Haasteita ohjauk-
seen voi tulla esimerkiksi kun ulko-
mailta muuttaneet nuoret ikävöivät 
entistä kotimaataan ja kouluaan. IB 
on myös erittäin vaativa lukiomuoto 
akateemisesti, eikä se ole suoritus-
tavaltaan joustava kuten kansallinen 
lukio. 

IB-tutkinto valmistaa opiskelijat 
erittäin hyvin korkea-asteen opintoi-
hin ja suurin osa suuntaakin yliopis-
toon tai ammattikorkeakouluun, joko 
Suomessa tai ulkomailla. Tulevasta 
korkeakoulusta löytyy lähes poik-
keuksetta toinen IB-ylioppilas, joten 
yhteys tuttuun maailmaan ei ole kos-
kaan kaukana.

Anna Quagraine
opinto-ohjaaja
Mattlidens gymnasium
SOPO:n lukiotoimikunta
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Osaamista edistävän 
aLumnitOiminnan kehittäminen
ammattikOrkeakOuLussa
tässä artikkelissa tarkastellaan käytännönläheisesti alumnitoiminnan edellytyksiä, 
mahdollisuuksia ja haasteita ammattikorkeakouluissa. käytännön tasolla keskitytään 
centria ammattikorkeakoulussa kokkolassa osin Osataan-hankkeen tuella tehtyihin 
toimenpiteisiin alumnitoiminnan aktivoimiseksi ja eteenpäin viemiseksi. saatujen 
kokemusten ja havaintojen perusteella pohditaan, miten alumni-toiminnan määrää ja 
laatua voitaisiin edelleen parantaa toiminnan yleisen tuloksellisuuden ja hyötyjen 
edistämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi.

alumnitoiminnan 
edellytykset ja merkitys 

 
Alumnit, eli tietystä ammattikorkea-
koulusta valmistuneet työelämässä 
toimivat henkilöt, voivat olla mer-
kittävä voimavara esimerkiksi kou-
lutuksen työelämäyhteyksien syven-
tämisessä, nykyisten opiskelijoiden
motivoinnissa ja ammatti-identi-
teetin rakentamisessa sekä yritys-
ten ja oppilaitosten välisten osaa-
misverkostojen rakentamisessa.

Alumnitoiminnalla voi olla mer-
kitystä myös oppilaitosten markki-
noinnissa ja opiskelijarekrytoinnissa.
Suomen ammattikorkeakouluissa on-
kin havaittu alumniverkostojen mer-
kitys, mutta alumnitoiminnan mah-
dollisuuksia ei ole vielä useinkaan 
pystytty optimaalisesti hyödyntä-
mään.

Esimerkiksi niin sanottu 3R-
mallin mukaan menestyksekkään 
alumnitoiminnan edellytyksiä ovat 
rehtori, resurssit ja rekisteri. Tärkeää 
on korkeakoulun johtohenkilöstön 
sitoutuminen ja tuki, joka osaltaan 
mahdollistaa myös sen, että alum-
nitoiminnan rakentamiseen allo-
koidaan riittävästi resursseja, kuten 
rahaa, aikaa ja inhimillisiä voima-
varoja. Tärkeä edellytys alumnitoi-

minnan organisoinnille on ajanta-
sainen rekisteri,  jonka avulla alumnit 
voidaan tavoittaa.

Alumnien tavoittaminen ja si-
touttaminen vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvaan toimintaan on haaste, 
mutta parhaimmillaan voi syntyä 
lumipalloefekti, jossa ensimmäisten 
aktiivien sitoutuminen johtaa yhä 
kasvavan joukon innostumiseen 
asiasta. Tämä vaatii kuitenkin yleen-
sä aktiivisia toimia, ja alumneille 
tulisi pystyä osoittamaan alumni-
yhteistyön hyötyjä ja lisäarvoa. 

Alumnien näkökulmasta alum-
nitoiminta mahdollistaa asiantunti-
javerkostoja, yhteydenpitoa entisiin 
opiskelukavereihin ja sosiaalista 
kanssakäymistä sekä myös osaami-
sen päivittämistä. Lisäksi alumneille 
voi avautua mahdollisuuksia kehittää 
omia yrityksiään tai työpaikkojaan 
yhteistyössä ammattikorkeakoulujen 
kanssa myös esimerkiksi nykyis-
ten opiskelijoiden opinnäytetöiden, 
harjoittelun tai kehittämisprojektien 
kautta. 

Ammattikorkeakouluille alumni-
toiminta tarjoaa näköaloja ja link-
kejä jatkuvasti muuttuvaan työ-
elämään, mikä tuo sisällöllisiä
ja menetelmällisiä kehitysimpulsseja 
koulutukseen. Alumneilta voidaankin 

saada ideoita ja merkittävää infor-
maatiota koulutukseen esimerkiksi 
opetussuunnitelmien ja harjoitte-
lukäytänteiden kehittämiseen.

Suomen ammattikorkeakou-
luihin onkin jo perustettu joukko 
alumniyhdistyksiä, joiden yleisinä 
tavoitteina on syventää yhteyksiä 
työelämään, parantaa opiskelijoiden 
työnsaantia ja yleisesti kehittää 
korkeakoulun toimintaa. 

Alumnitoiminnan toivotaan edis-
tävän koulutuksen laadun, ammat-
tikorkeakoulujen yhteiskuntasuh-
teiden ja yhteistyön kehittämistä 
sekä myös valmistuneiden ja opis-
kelijoiden yhteiskunnallisen aseman 
vahvistumista. Etenkin kansainväli-
sesti alumneilla saattaa olla suurikin 
merkitys myös korkeakoulujen 
taloudellisina tukijoina.

 

centrian alumnitoiminnan
kehittäminen Osataan-
hankkeen tuella

Seuraavassa keskitytään Centria am-
mattikorkeakoulun (web.centria.fi)
alumnitoiminnan kehittämiseen eri-
tyisesti Kokkolassa. Alumnitoimin-
nan edistäminen on määritelty Centri-
an keskeiseksi kehittämistavoitteeksi 
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Osataan-hankkeessa. Osin hankkeen 
tukemana onkin käynnistetty jouk-
ko erilaisia kehitystoimenpiteitä. 

On kuitenkin huomattava, että 
hankkeen toimenpiteet eivät ole ai-
noita toteutettuja, vaan kytkeytyvät 
osaksi suurempaa alumnitoiminnan 
kehittämiskokonaisuutta.

Osataan-hankkeen tuella käyn-
nistettiin vuonna 2012 Centrian 
alumnirekisterin kehittäminen ja päi-
vittäminen.

Tätä työtä tehtiin määrätietoi-
sesti hyödyntäen erilaisia sähköisiä 
ja muita informaatiolähteitä. Samal-
la alettiin kehittää alumnitoiminnan 
tiedottamista esimerkiksi Internetin 
ja Facebookin välityksellä, sekä 
suoritettiin alumneille suunnattu 
kysely. Yhtä aikaa Osataan-hank-
keen toimenpiteiden kanssa myös 
Centrian opiskelijakunta Copsa teki 
työtä yhteistyössä alumniyhdistys 
Centria Alumnit ry:n kanssa alum-
nitoiminnan edistämiseksi ja lin-
jaamiseksi.

Osataan-hankkeeseen kytkeytynyt 
Vilppolan (2013) kysely Centrian 
alumneille kartoitti näkemyksiä toi-
saalta koulutuksen vastaamisesta
osaa-mistarpeisiin ja toisaalta vas-
taajien mahdollisista lisä- tai täy-
dennyskoulutustarpeista. 

Merkittävänä osana kyselyä 
selvitettiin myös kiinnostusta alum-
nitoimintaan sen eri muodoissa. Hie-
man yli 30% vastaajista ilmoittikin 
olevansa heti kiinnostunut alumni-
toiminnasta, ja lisäksi suuri joukko 
vastaajia (lähes 40%) toivoi aiheesta 
lisätietoa. Toisaalta noin 30% vas-
taajista ei ollut kiinnostunut toimin-
nasta, muun muassa ajanpuutteeseen 
vedoten. 

Kyselyssä kartoitettiin myös 
toiveita alumnitoiminnan muodoille. 
Esille nousivat yleinen työelämän ja 
Centrian yhteyksien syventäminen 
sekä esim. oman alan seminaarit/
luennot tai luokkakokous-tyyppiset 
tapahtumat. Myös täydennyskou-
lutuksesta ilmoitti olevansa kiin-

nostunut jopa yli puolet vastaajista, 
ja eniten kysyntää oli talouden ja 
johtamisen koulutuksille. 35% vas-
taajista kertoi myös olevansa halukas 
kertomaan työurastaan nykyisille 
opiskelijoille. Sen sijaan esimerkiksi 
alumnien yhteisiä liikunta- tai muita 
vapaa-ajan aktiviteetteja toivottiin 
vähemmän. 

Kyselyn tulokset olivat jakautu-
neita, mutta enemmistö vastaajista il-
maisi kiinnostusta alumnitoimintaan 
jossain sopivassa muodossa. 56 % 
vastaajista koki, että alumneilla voi-
si olla 1–2 virallista tapaamista tai 
tilaisuutta (kuten seminaaripäivää) 
vuodessa, ja 19 % toivoi näitä jopa 
2–3 kertaa vuodessa. 

Huhtikuussa 2013 Centria Alum-
nit ry alumniyhdistyksen nimissä 
järjestettiin ensimmäinen gaala-
tyyppinen viikonlopputapahtuma, 
johon kutsuttiin laajasti Centriasta 
valmistuneita henkilöitä. Myös Osa-
taan-hankkeen henkilöstöä osal-
listui tapahtuman suunnitteluun ja 
toteutukseen yhteistyössä alumniyh-
distyksen, ammattikorkeakoulun ja 
opiskelijakunnan kanssa. 

Tapahtuman osallistujamäärä 
jäi kuitenkin aiemmat kyselytulok-
set huomioiden yllättävän pieneksi. 
Tämä herätti kysymyksen, mistä ta-
pahtuman odotettua laimeampi suo-
sio johtui. Oliko syynä ajankohta, 
hinta, ohjelma, vai kenties jokin 
muu? Jälkeenpäin on myös ilmennyt, 
että kaikkia tapahtumasta mahdolli-
sesti kiinnostuneita ei yrityksistä 
huolimatta onnistuttu tavoittamaan. 

Alumnitoiminnan ja -tapahtumi-
en markkinointiin ja tiedotukseen
tuleekin kiinnittää jatkossa entistä
enemmän huomiota. Joka tapauk-
sessa osallistujat pitivät tapahtumaa 
onnistuneena ja hyödyllisenä, mikä 
motivoi järjestämään tapahtumia 
myös jatkossa. 

Centriassa ollaankin jo eri taho- 
jen yhteistyönä ja myös Osataan-
hankkeeseen kytkeytyen suun-
nittelemassa seuraavaa alumnita-
paamista huhtikuulle 2014, tällä 
kertaa asiapainotteisena iltapäiväta-
pahtumana. Toivotaan, että tämä 
tilaisuus toimii osaltaan uutena 
lähtölaukauksena entistäkin tavoit-
tavammille tavoitteellisille ja jatku-
ville alumnitoiminnan muodoille.

alumnitoiminnan 
nykytila ja tulevaisuuden 
kehitystarpeet

Kokonaisuutena Centrian alumni-
toiminta on sekä määrällisesti että 
laadullisesti vielä varhaisessa kehi-
tysvaiheessa. Lähimenneisyydessä 
on kuitenkin tehty merkittäviä kehi-
tystoimenpiteitä. 

Osataan-hanke, samoin kuin 
aiemmin esim. Stepit-hanke, on 
omalta osaltaan mahdollistanut kehi-
tystoimenpiteitä ja tuonut niihin tar-
vittavia resursseja. Alumnitoiminnan 
mahdollisuudet on tunnistettu, mutta 
toiminnan toteutukselle haetaan yhä 
sopivimpia ja hyödyllisimpiä muo-
toja. 

On myös huomattu, että ta-
voitteellinen alumnitoiminta vaatii 
onnistuakseen resursseja ja omis-
tautumista, joiden varmistaminen 
onkin eräs tulevaisuuden avain-
kysymyksistä. Kuitenkin alumnien 
potentiaaliset hyödyt esimerkiksi 
osaamistarpeiden kartoittamises-
sa, tulevaisuudessa tarvittavan 
työelämäosaamisen tunnistamisessa 
ja edistämisessä, rakentavassa jatku-
vassa vuoropuhelussa yms. nähdään 

alumnitoiminnan 
toivotaan edistävän 
koulutuksen laadun 

kehittämistä
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niin merkittäviksi, että organisaati-
ossa on vahva tahtotila alumnitoi-
minnan jatkuvaan kehittämiseen.  

Ammattikorkeakoulujen kesken 
olisi hyödyllistä kehittää keskuste-
lukäytäntöjä ja foorumeita, joiden 
kautta eri koulujen toimijat voisi-
vat vaihtaa ajatuksia ja oppia myös 
alumnitoiminnassa toinen toisiltaan. 
Näin hyviä käytäntöjä voitaisiin 
levittää, ja toisaalta mahdollisia vir-
heitä ei tarvitsisi toistaa eri paikoissa 
uudelleen. 

Kehitystyössä voitaisiin huo-
mioida muualla saadut opit ja koke-
mukset, toki oma toimintaympäristö 
huomioiden. Uskomme, että olemme 
Centriassa myös Osataan-hankkeen 
tukemana matkalla kohti entistä 
menestyksekkäämpää alumnitoi-
mintaa, ja mielellämme jakaisimme 
kokemuksia muiden samoihin ta-
voitteisiin pyrkivien tahojen ja hen-
kilöiden kanssa. 

Marko Ovaskainen
KTT, yliopettaja 
koulutusohjelmajohtaja
Centria ammattikorkeakoulu 
Kokkola-Pietarsaaren yksikkö
liiketalous Kokkola 

KysyMyKsiä pohdiTTAvAKsi:

• Mitkä ovat sopivimpia, osaamisen kehittämisen kannalta 
hyödyllisimpiä ja eri osapuolia motivoivia alumnitoiminnan 
muotoja ammattikorkeakouluissa?

• Miten alumneilla olevaa työelämätietoutta ja informaatiota 
voitaisiin parhaiten koota, prosessoida ja hyödyntää esim. 
opetussuunnitelmien, harjoittelun ja yleensäkin osaamisen 
ke-hittämisessä?

• Mitkä ovat parhaita tapoja organisoida alumnitoiminta? Miten 
turvataan pitkäjänteisesti toiminnan jatkuvuus ja resurssit?

• Miten eri ammattikorkeakoulut ja muut tahot voisivat parhai-
ten oppia toisiltaan alumnitoi-minnan ja sen hyötyjen kehit-
tämisessä?

Tekstissä hyödynnetyt lähteet:

Hohenthal, T., Lapiolahti, P., Sipola, T. 
Väyrynen, J. 2012. Alumnitoiminta osaksi 
korkeakoulujen työelämäkumppanuutta. 
Teoksessa T. Hohenthal (toim.). Työelämä-
kumppanuutta rakentamassa. Stepit - Kolme 
askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanu-
uteen. C: Centria tutkimus ja kehitys. Centria 
ammattikorkeakoulu, 37-45.

Häkkinen, T. 2008. Ajatuksia alumnito-
iminnan kehittämisestä. Kehittämishan-
keraportti. Toukokuu 2008. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opetta-
jakorkeakoulu. Www-dokumentti. Saa-tavis-
sa: https://publications.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/20215/jamk_1219128355_1.
pdf?sequence=1. Luettu: 11.10.2013.

Vilppola, N. 2013. Meillä tehdään mesta-
reita! Osaaminen, asiantuntijuus ja alum-
nitoiminta Centria ammattikorkeakoulusta 
valmistuneilla. Opinnäytetyö. Centria am-
mattikorkeakoulu, liiketalouden koulutu-
sohjelma. Kokkola.

Luonnonvara- ja ympäristöalalle!

n Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja (pk/yo)
n Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja (pk/yo)
n Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja (pk/yo)
n Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (pk/yo)

Hevostalous
Hingunniementie 98,
Kiuruvesi, p. 040 1778 511
etunimi.sukunimi@ysao.fi

Kokkola
Kuopio

Lahti

Helsinki

Hingunniemi
Kiuruvesi

Peltosalmi
Iisalmi

Kajaani
Oulu

Tornio

Rovaniemi

Koulutamme kädentaidon ammattilaisia, joilla on tulevaisuudessa kysyntää. 
Meiltä etenet halutessasi jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun ja yliopistoon saakka.

Maatilatalous ja maarakennus
Kotikyläntie 254,
Iisalmi, p. 0400 793 094
etunimi.sukunimi@ysao.fi

Meillä valittavana myös ns. kaksoistutkinnot! www.mahis.fi
youtube.com/

ysaomarkkinointi

Yli 15 v.

www.ysao.fi/haku
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Euro-
guidance 
tiedottaa

MAAILMALLE.NET
CIMOsta saat myös hen-
kilökohtaista neuvontaa. 
Palvelutietomme löydät 
osoitteesta 
www.maailmalle.net/
neuvonta

!

Diasarja ohjaus- ja opetustilanteisiin 

Löydä kansainvälinen osaamisesi -diasarja on suunni-
teltu ohjaus- ja opetustilanteisiin sopivaksi. Diat rakentuvat 
pohdinta- ja ryhmätehtävien varaan ja niistä voi valita 
sisältöalueita tarpeen ja kohderyhmän mukaan. 

Materiaalia voi hyödyntää opetus- ja ohjaustilanteissa 
eri koulutusasteilla.  Se sopii erityisen hyvin opinto-ohjauk-
sen oppimateriaaliksi, mutta sitä voi käyttää myös muiden 
aineiden opetuksessa.

Opetusmateriaalissa tarkastellaan kansainvälisen osaa-
misen merkitystä työelämässä kolmesta näkökulmasta. Siinä 
käsitellään globaalia työelämää, pohditaan, mitä kansain-
välisyys on ja autetaan ohjattavaa hahmottamaan omaa 
kansainvälistä osaamistaan. Koko materiaalia ei tarvitse 
käydä läpi kerralla, vaan siitä voi valita yksittäisiä harjoituksia 
tilanteen mukaan.

Diasarjan ovat ideoineet ja toteuttaneet opinto-ohjaaja 
Satu Syyrakki ja työnohjaaja Miika Kekki. Materiaali on 
julkaistu myös ruotsiksi.  

Tykkää meistä 
Facebookissa!

Nettitesti ja vinkkejä työnhakuun 

Myös nuorille ja opiskelijoille on suunnattu materi-
aalipaketti kansainvälisestä osaamisesta. Leikkimielisen 
nettitestin kysymyksiin vastaamalla henkilö saa tulokseksi 
profiilin, joka kuvaa hänen kansainvälistä osaamistaan. Testi 
on julkaistu Maailmalle.net-sivuston Facebook-sivulla, mutta 
sen voi tehdä ilman Facebook-tunnuksia. 

Kansainvälisen osaajan työkalupakki työnhakuun auttaa 
nuorta hahmottamaan omaa kansainvälistä osaamistaan 
ja tuomaan sitä esiin työnhakutilanteissa. Materiaalissa on 
vinkkejä työhakemuksen ja CV:n kirjoittamiseen kansain-
välisen osaamisen näkökulmasta. Rakenne on sama kuin 
Europassissa, joten näitä työvälineitä voi käyttää yhdessä. 
Työkalupakeista on tuotettu erityyppiset versiot ammattiin 
opiskeleville, lukiolaisille ja korkeakouluopiskelijoille.

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin CIMOn verkkopalveluissa: 
www.cimo.fi/piilotettuosaaminen
www.maailmalle.net/piilotettuosaaminen

       

Työvälineitä 
kansainvälisen osaamisen 

tunnistamiseen
CIMO on tuottanut ohjaustilanteisiin sopivia työvälineitä kansainvälisen osaamisen pohtimiseen. 

Materiaalit pohjautuvat CIMOn ja Demos Helsingin tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin  
kansainvälisyyden merkitystä yhteiskunnassa ja työelämässä.

Sivun toimitus:
Linda Tuominen
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
euroguidance@cimo.fi
www.cimo.fi/euroguidance



turkuamk.fi

”Haluan ammatin 
ja innostavan 
työpaikan.”

SUOSITTELEMME: 
Valitse yhteishaussa

Turun AMK

Turun AMK:ssa  MOnIA MAHDOLLISuuKSIA
Lue lisää: turkuamk.fi/haku

AMK-TUTKINNOT
Kuvataiteilija, Medianomi, Muotoilija, Musiikkipedagogi, Tanssinopettaja, Teatteri-ilmaisun ohjaaja, Ensihoitaja, Bioanalyytikko, 

Fysioterapeutti, Hammasteknikko, Kätilö,  Röntgenhoitaja, Sairaanhoitaja, Sosionomi, Suuhygienisti, Terveydenhoitaja, 
Toimintaterapeutti, Insinööri, Rakennusmestari, Tradenomi

YLEMPI AMK
Luova tuottaja, Soveltava taide, Kemiantekniikka ja bioteknologia, Projektijohtaminen, Rakentaminen, 

Teknologiaosaamisen johtaminen, Ympäristöteknologia, Kliininen asiantuntija, Sosiaaliala, 
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Terveyden edistäminen, Kirjasto- ja tietopalvelu,

 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen


