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terVeiSiÄ JÄSeNSihteeriltÄ
Vuoden 2015 jäsenmaksukirjeet postitettiin viikolla 10. 

Ole hyvä ja maksa se eräpäivään mennessä, jotta vältymme muistutuskirjeiltä! 
Muista käyttää viitenumeroa, joka vähentää niin selvitystyötä kuin pankkikulujakin.

Jäsenmaksuja ei korotettu Joensuun vuosikokouksessa. 

Jäsenmaksukirjeeseen on merkitty rekisterissämme oleva sähköpostiosoitteesi.
tArkiStAthAN, ettÄ SÄhkÖPOStiOSOitteeSi ON OikeiN! 
Tee tarvittaessa korjauspyyntö sähköpostitse.

Mikäli et ole vielä rekisteröinyt tietojasi www.sopo.fi-sivustollemme, 
tee se nyt jäsenkirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

tuija.mantsala@sopo.fi E
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Puheenjohtajalta » Jukka Eero Vuorinen

SAfArillA

Hiihtolomalla tein mielenpainuvan mat-
kan Afrikkaan. Tutustuminen nuorek-
kaaseen ja dynaamiseen Etelä-Afrikkaan 
oli odotettua mielenkiintoisempi. Tämän 
hetkisen Afrikan kehityksen kärkenä on 
maa, joka kaksikymmentä vuotta sitten 
monien taistelujen jälkeen pääsi vihdoin 
eroon rotusortopolitiikastaan ja puskee 
nyt eteenpäin monella alueella.

Etelä-Afrikan ja Mosambikin rajalla 
sijaitsee maailman yksi suurimpia luon-
nonpuistoja, Kruger. Sen alue on lähes 
400 km pitkä ja melkein 100 km leveä. 
Puistossa käyskentelevät kuuluisat “Big 
Five”-listaan kuuluvat eläimet. Sen ni-
säkäslajien määrä on suurempi kuin mis-
sään muussa afrikkalaisessa luonnon-
puistossa, niitä on siellä puolisentoista 
sataa. Leijonia tuli bongattua sekä yöllä 
että päivällä. Viime aikoina käsittämät-
tömän salametsästyksen uhriksi ovat 
joutuneet sarvikuonot. Näitä on kaadettu 
Krugerissakin useita satoja. Näitäkin, 
hyvin sympaattisen oloisia luontokap-
paleita onnistuimme havaitsemaan. 

Viitosesta jäi uupumaan vain leopardi, 
mutta sen tilalla näimme gepardin.

Tein tämän safarireissun pienen
kapkaupunkilaisen matkatoimiston sii-
pien suojassa. Kolmen päivän retkelle 
osallistui hyvin mielenkiintoinen ryh-
mä. Meitä oli yksi valkovenäläinen tyttö 
ja saudi-poika, jotka opiskelivat Kii-
nassa. He olivat tehneet reppumatkaa 
jo pitempään Afrikassa. Intian Delhistä 
oli kotoisin mies, joka nykyisin työsken-
telee Piilaaksossa Kaliforniassa. Sitten 
oli vielä kaksi jenkkiä, joista toinen oli 
kotoisin Hong Kongista ja toinen Min-
nesotasta, mutta nykyään he vaikuttavat 
Washingtonissa. He olivat kaikki minua 
selvästi nuorempia. Heillä kaikilla oli 
työ- ja opiskelukokemusta muualtakin 
kuin kotimaastaan.

Keskustelut tämän ryhmän kanssa 
maailmanmenosta, ihminen-luonto-
suhteesta, elokuvista ja kulttuurista oli-
vat syvällisiä ja mielenpainuvia. Mikä 
hämmästyttävintä, myös suomalaisen 
koululaitoksen korkea taso tunnettiin hy-

vin ja siitä haluttiin kuulla lisää. Olisiko 
minun pitänyt kertoa heille kaikesta yhä 
kiihtyvällä tahdilla lisääntyvästä taakas-
ta, jota suomalaisten opettajien niskaan 
kaadetaan? Opettajat ovat tätä nykyä 
vahvin osa Suomi-brändiä. Maailmalla 
ei ole kuultukaan Kuntatyönantajista!

Öiset savannikeskustelut johdotti-
vat minut myös ajattelemaan sitä, miten 
hyvin kannustamme nuoria verkottunee-
seen maailmaan. Ymmärrämmekö todel-
la, miten globalisoituneessa maailmassa 
oppilaamme ja opiskelijamme tulevat 
elämään? Mietin myös sitä, miten paljon 
Suomi on avartunut viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. Murheel-
liseksi mielen veti, kun ajattelin miten 
paljon jytkyttyneessä Impivaarassa on 
tunkkaista omahyväisyyttä, joka estää 
meitä näkemästä, miten hieno paikka on 
tämä meidän oma planeetta.

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

VirtUAAliNeN OPiNtO-OhJAAJA

Sanonta ”pitää olla siellä, missä 
asiakaskin on”, pitää yleensä paikkansa. 
Opinto-ohjaaja on perinteisesti koulus-
sa, jossa nuoret – siis ohjattavat eli opin-
to-ohjaajan asiakkaat – viettävät suuren 
osan ajastaan. Mutta nuoret ovat myös 
muualla, ostoskeskuksissa, harrastusten-
sa parissa, kotona ja tietysti sosiaalisessa 
mediassa.

Opinto-ohjaaja ei seuraa oppilasta 
kotiin ja harrastuksiin, mutta vaikka so-
siaalinen media olisikin pää-asiassa nuo-
ren omaa aikaa, se on myös potentiaali-
nen kenttä saada yhteys. Virtuaalisesta 
ohjaamisesta puhuttiin paljon opopäi-
villä Joensuussa ja aihe tuntuu puhut-
tavan myös Opinto-ohjaajan sivuilla. Ja 
miksi ei puhuttaisi, se kun ei ole aivan 
yksinkertainen juttu.

Kun siirrytään pois turvalliselta 
maaperältä ja hypätään uudenlaiseen 
ympäristöön, pelisäännötkin muuttu-
vat nopeasti. Oli kyse sitten luottamuk-
sesta (josta Jaakko Helander kirjoittaa 
tämän lehden sivulla 22) tai kohtaami-
sesta (josta keskustelin vuoden opinto-
ohjaajan Petri niemen kanssa sivulla 
7) asioita pitää tarkastella aivan uudesta 
näkövinkkelistä.

Millaisessa tilanteessa virtuaalinen 
ohjaus sitten voisi pelastaa päivän? Ku-
vitellaan vaikka tilanne, jossa korkea-
kouluopiskelija Matti lähtee ulkomaille 
vaihtoon. Vaihtokohteessa Mattia kiin-
nostaa kurssi, jonka soveltuvuudesta 

omiin opintoihinsa hän ei ole ihan var-
ma. Puhelut kohdemaasta Suomeen ovat 
kalliita. 

Entäpä, jos Matin opinto-ohjaaja 
olisikin tavoitettavissa virtuaalisesti esi-
merkiksi Skype-videoyhteyden kautta. 
Tulisiko Matille parempi mieli, kun 
hän voisi keskustella opinto-ohjaajan-
sa kanssa kasvotusten, sen sijaan, että 
läheteltäisiin sähköpostia. Minä uskon, 
että tulisi.

Tai sitten voidaan kuvitella ylä-
koululainen Liisa, joka on lakannut 
käymästä koulussa. Liisaa ei saa puhe-
limella kiinni, mutta hän on aktiivisesti 
Facebookissa. Voisiko opinto-ohjaaja 
lähettää hänelle viestin ja löytää sitä 
kautta yhteyden?

Toki Liisan tapaus on monella ta-
paa mutkikkaampi kuin Matin. Liisan 
tapauksessa  täytyy pohtia esimerkiksi 

sitä, onko opinto-ohjaajalla oikeus tai 
edes velvollisuus astua Liisan henkilö-
kohtaiselle alueelle Facebookiin? Esi-
merkki tuo mielestäni hyvin esiin sen 
murroksen, jota virtuaalisuus meille 
tarjoaa. Loputtomien mahdollisuuksien 
merestä on löydettävä laidat eli ne rajat 
ja raamit, joihin virtuaaliusen ohjauksen 
pelisäännöt asettuvat.

Tässä on hyvä paikka yhteistyölle. 
Monet opinto-ohjaajat kokeilevat ja in-
nostuvat. Toiset osuvat kultasuoneen, 
toiset oppivat virheistään. Toiset paini-
vat tekniikan kanssa. Jakakaa koke-
muksia virtuaaliohjaamisesta – hyviä ja 
huonoja. 

Opinto-ohjaaja lehden ilmestyessä 
Sopon Facebookissa käynnistetään kes-
kustelu pääkirjoituksen pohjalta. Tule 
mukaan.

Frida Pessi
Päätoimittaja

Kuva: Elina Kivilä

Jatkossa Sopo on 
myös twitterissä. 
Sopon livertelyt 
löydät nimellä 
Opinto-ohjaaja
@Sopo_ry
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Opolehdessä 3/2014 pyydettiin opinto-
ohjaajia ja opettajia vastaamaan kyse-
lyyn, jossa selvitettiin yhdenvertaisuu-
den toteutumista koulutuksessa.

Kysely liittyi sisäministeriön käyn-
nistämään tutkimukseen, jossa tarkaste-
lun kohteena oli syrjinnän ilmeneminen 
ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 
koulutuksessa, painopisteenä opintojen 
ohjaus. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 417 vastausta. 
Kiitos kaikille Sopo ry:n jakelun kautta 
vastanneille! 

yhdeNVertAiSUUdeN tOteUtUmiNeN 
kOUlUtUkSeSSA -tUtkimUkSeN tUlOkSiA

Tutkimuksessa on tuotettu tietoa syrjin-
nän ilmenemisestä ja yhdenvertaisuutta 
edistävistä toimenpiteistä koulutukses-
sa. Tutkimuksen empiirisessä osassa 
käsiteltiin erityisesti yhdenvertaisuuden 
toteutumista vähemmistöryhmiin kuu-
luvien nuorten opintojen ohjauksessa 
perusopetuksessa (painopiste yläkou-
lussa), ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa ja lukiokoulutuksessa. Aineistona 
oli kyselyn lisäksi eri vähemmistöryh-
miin kuuluvien nuorten haastatteluja, 
aikaisempia tutkimuksia ja selvityksiä ja 
laillisuusvalvojilta sekä hallinto-oikeuk-
sista koottuja tietoja. 

Tutkimus julkaistaan huhtikuun aikana 
osoitteessa www.yhdenvertaisuus.fi. 
Sivulla on myös nähtävissä kevään 2015 
aikana videotallenteet, joissa esitellään 
tutkimuksen tuloksia sekä yhdenver-
taisuuslain muutoksen vaikutuksia kou-
lujen ja oppilaitosten toimintaan.

Lisätietoa tutkimuksesta:
www.owalgroup.com

Laura Jauhola, Owal Group Oy
laura@owalgroup.com, 050 443 7841

Jukka Vehviläinen, DiaLoog -tutkimuspalvelut
jukka.vehvilainen@dialoog.fi, 040 542 7009

leNtÄJÄOPiNNOt
mahdollisuus monelle
Suomen Ilmailuopisto (SIO) on Porissa 
toimiva ammatillinen erikoisoppilaitos, 
joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen 
liikenneilmailun tarpeisiin. SIO:sta 
valmistuu vuosittain noin 30-40 lentäjää. 
Opintojen kesto on suhteellisen lyhyt, 
noin 2,5 vuotta. SIO:n kalusto on huip-
puluokkaa, vastaavaa löytyy maailmalta 
vain joidenkin isojen lentoyhtiöiden 
omista lentokouluista. Lentäjien työl-
lisyys ei tällä hetkellä ole paras mahdol-
linen, mutta tilanteen uskotaan parane-
van.

SIO:lle hakiessa lukio tai muu kes-
kiasteen tutkinto riittää pohjaksi, len-
tokokemusta ei tarvita, mutta kiinnos-
tus ilmailuun katsotaan eduksi. Haku 
koostuu useasta karsivasta vaiheesta. 
Paperikarsinnassa huomioidaan muun 
muassa koulutustausta ja terveydentila. 
Huomiota kiinnitetään matematiikan, 
englannin ja äidinkielen arvosanojen 
lisäksi myös mahdollisiin ilmailuharras-
tuksiin. Edellisessä haussa osalle haki-
joista annettiinkin mahdollisuus edetä 
pääsykokeiden seuraavaan vaiheeseen 
heikommillakin arvosanoilla, jos haki-
jalla oli näyttöä ilmailuharrastuksista.

Psykologisissa soveltuvuustesteissä tes-
tataan hakijoiden yleislahjakkuutta, 
johtamiskykyä, paineensietokykyä ja 
persoonallisuutta. Fyysisiä testejä ei ole. 
Lentokapteenit, psykologit ja lennon-
opettajat haastattelevat testien jälkeen 
kelpuutetut. Viimeinen hakuvaihe on il-
mailulääkärin suorittama tarkastus.

Hauissa ovat pärjänneet tekniselle 
alalle suuntautuneet, ja moni valituista 
opiskelee tai on jo valmistunut tekniikan 
alalta. Viime haussa 900 hakijasta noin 

90 hyväksyttiin oppilaaksi. Hakijoista 
vain 8 % oli naisia, mutta lentäjäopin-
not ja lentäjän työ sopivat hyvin myös 
naisille.

LiSää TiEToa:
www.finaa.fi > ammattilentäjän koulutus

katso myös koululentovideo 
oppilas Taru Mönttisen 
lennosta suihkukoneella:
http://youtu.be/Uq7s2Mvmm8Q
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Vuoden opinto-ohjaaja Petri Niemi: 
itSeOhJAUtUVUUdeN 
kehittÄmiNeN ON tÄrkeÄÄ

Petri Niemi haluaa kiinnittää peruskou-
lun opinto-ohjauksessa enemmän huo-
miota ohjauksen pedagogiikkaan. 

– Vähintään kolmasosa perus-
koulun opinto-ohjaajan työajasta kuluu 
oppitunteihin. Miksi emme rakentaisi 
ohjaustyötä oppituntien ympärille ja 
kiinnittäisi enemmän huomiota oppilaan 
toimintavalmiuksiin, Niemi pohtii. 

Opinto-ohjaajan työssä kohtaami-
nen on tärkeää. Niemelle se ei tarkoita 
pelkästään opinto-ohjaajan ja oppi-
laan välistä kohtaamista, vaan opinto-
ohjaajan pitäisi tehdä mahdolliseksi 
myös oppilaan ja hänen ennakkokäsi-
tystensä kohtaaminen sekä työelämän 
mahdollisuuksien ja omien koulutustar-
peiden kohtaaminen.

– Kun ohjaustyön ydin määrittyy 
henkilökohtaisen ohjauksen ympärille, 
oposta tehdään portinvartija oppilaan 
tulevaisuuteen. Itse haluan kehittää
ryhmätyöskentelyn menetelmiä, jotka 
edistävät oppilaan itseohjautuvuutta. 
Henkilökohtainen ohjaus on tärkeä 
työmuoto, mutta työaikaa tulisi kohden-
taa enemmän ohjauksen koordinointiin 
sekä yhteistyöverkoston toimintaedel-
lytysten ja toiminnan sisällön kehittämi-
seen, Niemi sanoo.

Myös yhteistyötä koulun, kodin ja 
työelämän välille tarvitaan enemmän. 
Tämä edellyttää opinto-ohjaajien ajatus-
ten näkyväksi tekemistä sekä yhteistyön 
edellyttämien rakenteiden ja työvälinei-
den kehittämistä. 

– Työelämäyhteistyössä sinänsä ei 
ole mitään uutta. Yhteistyöverkostoissa 
opinto-ohjaajan tulisi kuitenkin luopua 
vastaanottajan roolista ja vaihtaa se ak-
tiivisen toimijan rooliin, Niemi sanoo.

Työssään Niemi on oppinut ar-
vostamaan kollegoitaan. Usein opinto-
ohjaajat ovat hajanainen ryhmä, mutta 
yhteistyön avulla voidaan kehittää sekä 
työoloja että yhteisiä toimintamalleja. Se 
helpottaa jokaisen arkea.

Vuoden opinto-ohjaajaksi valittiin Joensuun opopäivillä turkulainen Petri Niemi. 
Valintaraati luonnehti Puropellon koulun opinto-ohjaajaa kehittäjäksi,
joka huomioi myös kollegat ja jakaa osaamistaan.

monenkirjavia virikkeitä

Omassa ohjaustyössään Niemi käyt-
tää paljon tieto- ja viestintätekniikka. 
On tehty virtuaalisia yritysvierailuja 
esimerkiksi São Pauloon Brasiliaan tai 
tutustuttu suomalaisten yrittäjien arkeen 
oppilaiden tekemien haastatteluvide-
oiden avulla. Välillä otetaan esiin Nie-
men kehittämä korttisarja, jonka avulla 
voidaan harjoitella päätöksentekoa ja 
omien valintojen arviointia.

Vastapainoksi työlle Niemi kaipaa 
luontoon. Monenkirjaviin urheiluhar-
rastuksiin kuuluu esimerkiksi retkiluis-
telua ja melontaa. Uransa alkuaikoina 
Meltauksen ja Vanttauskosken kylä-
kouluissa Rovaniemellä Niemi retkeili 
myös oppilaidensa kanssa. Turussa hän 
tajusi kaupunkilaisnuorten elävän irti 
ympäristöstään.

– Irrallisuus on syrjäyttävä 
tekijä. Nuoren elinpiiri kape-
nee eikä hänellä ole monen-
kirjavia virikkeitä. Toivoisin, 
että elämä näyttäytyisi jokai-
selle nuorelle kirjavien mah-
dollisuuksien kenttänä. Laaja 
virikeympäristö auttaisi myös 
löytämään omat vahvuutensa 
työelämässä, Niemi pohtii.

Tulevaisuudessa Niemi 
ei kuitenkaan halua nähdä 
uhkakuvia, vaan mahdolli-
suuksia.  

– Opinto-ohjaus ei ehkä 
pohjimmiltaan ole muuttu-
nut, mutta työelämä muuttuu. 
On tärkeää tunnistaa mah-
dollisuudet, jotka sisältyvät 
muutokseen. Jatkossa hyvän 
tiedottamisen tarve kasvaa. 
Suomessa on hyvä, ei aktii-
visesti syrjäyttävä koulutus-
järjestelmä, jota meidän tulee 
vaalia.

Vuoden opon valitsevat Suomen opinto-
ohjaajat ry, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK ja Taloudellinen 
tiedotustoimisto TAT.  Joensuun val-
takunnallisilla Opopäivillä vuoden opo 
valittiin 24. kerran.

Petri Niemi harrastaa paljon ulkoilua 
ja liikuntaa työnsä vastapainoksi. Se, 
montako kertaa Niemi on täyttänyt 
termospullonsa lukuvuoden aikana 
ja lähtenyt retkelle, kertoo aika hyvin 
sen, miten hymyileväinen kaveri 
kurvaa seuraavana päivänä fillaril-
laan työpaikalle. Niemi kuvaa ilmiötä 
termospulloindeksiksi.
Teksti ja kuva: Frida Pessi
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JOeNSUUN OPOPÄiVillÄ
hyvää ja hyödyllistä ohjelmaa
Esikosketukseni Opopäiviin sujui mukavasti toi-
mikuntiin tutustumalla ja Joensuun kaupungin vas-
taanotolla taidemuseossa, joka oli osuvasti aikaisem-
min ollut koulu. 

Perjantaina potkaistiin varsinainen ohjelma 
käyntiin Rytmihäiriköiden Pohjoiskarjalaan-sovituk-
sella ja mielenkiintoisella paneelikeskustelulla. Mes-
sujen, työpajojen, asiantuntevien luennoitsijoiden ja 
todella monen uuden ihmisen tapaamisen jälkeen oli 
aika rentoutua hotelli Kimmelin loistavan iltaohjel-
man parissa. 

Järjestelyt Joensuussa toimivat hyvin. Sen huo-
masi hymyistä ihmisten kasvoilla ja innokkaista 
keskusteluista, joita virisi jokaisen ohjelmanumeron 
jälkeen. En aio jaaritella enempää Opopäivien mei-
ningeistä, sillä informaatiota löytyy monesta tämän 
lehden artikkelista. Sen sijaan annan kuvien puhua 
puolestaan.

kÄytÄNNÖN JÄrJeStelyt SUJUiVAt hyViN
Opopäiviä järjestäneet Merja Tamminen, Sanna Turunen ja Silja 
niittymäki ovat tyytyväisiä päivien kulkuun.

– Meillä on ollut riittävästi porukkaa tekemässä päiviä  ja vierailijat 
ovat viihtyneet, Niittymäki summaa.

Joensuussa päiviä valmisteltiin melkein pari vuotta. Kun tieto 
järjestämisvastuusta tuli, hommiin ruvettiin heti. Vuoden 2014 Seinä-
joen Opopäiville matkustettiin yhdessä fiilistelemään tunnelmaa ja ot-
tamaan oppia.

Yhteishenki Joensuussa on ollut hyvä ja kehuja saa myös Pohjois-
Karjalan opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtaja ja vetovastuun Joensuun 
Opopäivistä ottanut Jouni oinonen.

– Kyllä tässä näkyy sellainen karjalainen mentaliteetti. Tehdään to-
sissaan, mutta ei ryppyotsaisesti. Vaikka ei kaikki karjalaisia ollakaan, 
järjestäjät nauravat.

Opetusneuvos ja Sopo ry:n ensimmäinen puheen-
johtaja Erkki Koski piti puheen iltajuhlassa.
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PANeelikeSkUStelUSSA hAlUttiiN 
SUOmi rOhkeASti NOUSUUN!
“Innostuneen opettajan työ kannustaa myös opiskelijaa.”
Jukka Eero Vuorinen, puheenjohtaja, Suomen Opinto-ohjaajat ry

“Toivon, että työelämään löytyy hyvän ja 
positiivisen innostumisen kierrettä.”
Saana Siekkinen, SAK:n työelämäasioiden johtaja

“Unelmat vievät eteenpäin, mutta jos unelmat 
toteutuisivat itsestään, kukaan ei tekisi mitään.”
kasimir Sandman, yrittäjä, Lastenkaivos

“Toivo ei ole strategia. Toivomalla ei tapahdu, tekemällä tapahtuu.”
Harri Broman, toimitusjohtaja, Broman Group Oy

“Parasta, mitä opot voi tehdä, on luoda uskoa nuoriin.”
HP Parviainen, Duudsoni, luokanopettaja

“Suuri kysymys on, miten näköalattomien nuorten 
unelmat saadaan siiville.”
Päivi-katriina Juutilainen, yliopettaja, FT, opinto-ohjaaja 

“On tärkeää, että nuorilla on unelmia ja tavoitteita. 
Toiveiden ääneen sanominen tekee niistä totta.”
ilkka Pirskanen, johtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

“On parempi kilpailla itsensä kuin toisten kanssa 
ja oppia iloitsemaan myös muiden menestyksestä.” 
Store Fjäder, Akavan puheenjohtaja

Paneelin puheenjohtajana toimi 
toimitusjohtaja kari Väisänen, 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Rytmihäiriköt täyttivät tanssilattian hetkessä.

Tekstit ja kuvat:
Frida Pessi

 Illan showsta vastasi LittleBigMusic.

Iltajuhlassa jaettiin ansiomerkkejä. Myös Opopäiviä Joen-
suussa luotsannut Jouni Oinonen (keskellä) sai ansiomerkin.

Joensuun kaupungin vastaanotolla 
oli tiivis tunnelma.
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OPiNtO-OhJAAJiA 
kOlmeSSA POlVeSSA
risto tanskasen, tanja Paasikallion ja fiia Söderholmin perheessä ollaan opinto-ohjaajia ja erityisopettajia 
kolmessa polvessa. Opetusalalla ovat myös useat muut perheenjäsenet. Ammatin-valinnan lisäksi 
joensuulaista isää, tytärtä ja tyttärentytärtä yhdistävät arvomaailma ja halu olla heikompien puolella.

– Osittain saattaa olla minun syytäni, 
että tytär ja tyttärentytär ovat päätyneet 
opinto-ohjaajiksi ja erityisopettajiksi, 
Risto Tanskanen toteaa.

Tanskaselle oma uravalinta ei 
kuitenkaan ollut itsestään selvä. Yliop-
pilaaksi valmistuttuaan hän listasi am-
matit, joihin hän ei missään tapauksessa 
halunnut. Listalta löytyivät vanginvar-
tija, poliisi, ulosottomies ja opettaja. 
Kaikista niistä Tanskasella oli huonoja 
kokemuksia. Opiskeltuaan Helsingissä 
valtiotiedettä ja sosiologiaa, hän kuiten-
kin päätyi Opettajakorkeakouluun ja 
valmistui luokanopettaksi.

Tanskasen kurssilta valmistuivat 
Suomen ensimmäiset opinto-ohjaajat. 
Pätevyys rakentui erityispedagogiikan ja 
opinto-ohjauksen kurssista.

Kun Tanskasen tytär, Tanja Paasi-
kallio, meni ensimmäiselle luokalle 
seitsemänkymmentäluvun alussa, alkoi 
hänen isänsä kouluttaa opinto-ohjaajia 
Joensuussa. Kun Paasikallio oli yläas-
teella, isä siirtyi Joensuun normaalikou-
luun opinto-ohjaajaksi.

– Koko kouluhistoriani isä on joko 
kouluttanut opoja tai toiminut itse opona. 
Lukiossa en ajatellut vielä, että minusta 
tulisi opinto-ohjaaja, mutta opettajaksi 
olen kyllä halunnut aina, Paasikallio 
kertoo.

Ensin Paasikalliosta tuli lastentar-
hanopettaja ja sitten puheviestinnän ja 
kasvatustieteen aineenopettaja. Vuonna 
2001 hän valmistui opinto-ohjaajaksi 
ja pari vuotta myöhemmin erityisopet-
tajaksi. Alalla hän on ollut nyt viisi-
toista vuotta ja työskentelee Joensuun 
lukioiden erityisopettajana ja aikuis-
lukion opinto-ohjaajana.

Myös Paasikallion tytär, Fiia Sö-
derholm, on valmistumassa opinto-
ohjaajaksi ja erityisopettajaksi. 

– Äidin työn seuraaminen sai kiinnos-
tuksen heräämään. Opinto-ohjaajan ja 
erityisopettajan yhdistelmä oli suoraan 
tavoitteena, Söderholm kertoo.

– Meille molemmille on Fiian kans-
sa välittynyt se, miten vanhemmat viih-
tyvät työssään, Paasikallio sanoo. – Ja 
joku magiahan tässä opoilussa on, koska 
olemme kaikki tykänneet työstämme.

– Varmaan meillä on myös sa-
mankaltaiset luonteenpiirteet ja so-
vimme alalle, Söderholm jatkaa.

Ainakin yksi aikuinen, 
johon oppilas voi luottaa

Tanskasen, Paasikallion ja Söderholmin 
mielestä erityispedagogiikka ja opinto-
ohjaus tukevat hyvin toisiaan. 

– Ei haittaisi ollenkaan, jos opoilla 
olisi erityispedagogiikan opintoja, ja 
erityisopettajat tarvitsisivat ehdotto-
masti ohjauksen ja dialogin koulutusta, 
Paasikallio sanoo. – Myös lukion erityis-
opettajuus on ohjauksellista. En opeta 
mitään ainetta, kaikki työ on puhtaasti 
yksilöohjausta. Siinä saan äärettömän 
hyvin yhdistettyä erityisopetuksen ja 
ohjauksen.

– Myös laaja-alaisen erityisopetta-
jan työ on paljon lähempänä ohjaustyötä 
kuin perinteistä luokanopettajan työtä. 
Siinä oppilaan kohdataan yksilöinä 
tai ihan pienissä ryhmissä, Söderholm 
toteaa.

Tanskanen muistaa ajan, jolloin 
koulussa oltiin sitä mieltä, että opinto-
ohjaaja olisi paras järjestämään rangais-
tuksia oppilaille, valvomaan arestia ja 
takavarikoimaan tavaroita. Siihen Tans-
kanen ei kuitenkaan suostunut. Hänen 
mielestään ohjaajan oli tärkeää olla op-
pilaan puolella.

– Opinto-ohjaaja on ainakin se yksi ai-
kuinen ihminen, johon oppilas voi luot-
taa, Tanskanen toteaa.

– Toki ryhmänohjaajat ja luokanval-
vojatkin voivat olla lähiaikuisia nuorille, 
mutta monesti se on opinto-ohjaaja, jolle 
tulee kerrottua elämästä ja kotiasioista-
kin, Paasikallio pohtii. 

Viimeaikoina on vaadittu auk-
toriteettia takaisin opettajille. Tanskanen 
ei ole asiasta samaa mieltä.

– Minun nuoruudessani opettajilla 
oli auktoriteetti ja mielestäni osa käytti 
sitä väärin. Auktoriteetti ja kunnioitus 
on ansaittava jokapäiväisellä työllä, hän 
toteaa. – Itse olen ylpeä siitä, että mo-
lemmat tytöt ovat aina halunneet olla 
heikompien ja epäoikeudenmukaisesti 
kohdeltujen puolella.

– Opolla taitaa olla vähän sellai-
nen puolustusasianajajan rooli. Opin-
to-ohjaaja seilaa siellä oppilaiden ja 
opettajien välimaastossa, Paasikallio 
täydentää.

tiedon hankinnan ohjaaminen 
yhä suuremmassa roolissa

Sekä erityispedagogiikka että opinto-
ohjaus muuttuvat koko ajan yksilöl-
lisemmäksi. 

– Nykyiset 15-16-vuotiaat alkavat 
olla sitä porukkaa, joita on neuvolasta 
ja päiväkodista asti kohdeltu yksilöinä. 
He ovat ehkä siksi myös vähän hukassa, 
Paasikallio sanoo.

Valintojen määrä on kasvanut ja 
ammatit sekä opintopolut muuttuneet. 
Samaan aikaan, kun työelämä muuttuu, 
tulee uusia aloja ja ammatteja. Nyt uu-
distetaan toisen asteen ja korkeakoulu-
jen hakujärjestelmää.

– Jatkossa nuoret joutuvat etsimään 
tietoa ja päättämään, mikä tieto on hy-
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vää ja luotettavaa. Tiedon hankinnan 
ohjaaminen tulee olemaan yhä isom-
massa roolissa. Sitten on kaikki somet ja 
sähköistyminen, joiden hyödyntäminen 
ei välttämättä ole ihan helppo juttu. Sik-
si tarvitaan myös nuoria digiajan opoja, 
Paasikallio sanoo.

tuki aina lähellä

Tanskanen, Paasikallio ja Söderholm 
ovat yhtä mieltä myös siitä, että ohjaus 
voi olla joskus yksinäistä työtä. Isoissa 
kouluissa voi olla lähikollega, mutta 

riSTo TanSkanEn
• Syntynyt 1936
• Opiskeli Helsingin yliopistossa  

valtiotieteitä 1960–1963
• Valmistui Helsingin  

Opettajakorkeakoulusta 1965
• Valmistui Suomen ensimmäiseltä opinto- 

ohjaajakurssilta Joensuusta 1972
• Liperinsalon kansakoulun  

johtaja 1965–1966
• Joensuun erityiskoulun  

opettaja 1966–1973
• Joensuun korkeakoulu,  

ohjauksen lehtori vuodesta 1972
• Joensuun normaalikoulun  

ohjauksen lehtori 1984–1992
• Eläkkeelle 1992
• Opo-lehden vakituinen kolumnisti  

toistakymmentä vuotta 1980- ja 
1990-luvuilla

suurin osa työskentelee oppilaitoksensa 
ainoana opinto-ohjaajana.

– Verkostoa voi rakentaa erityis-
opettajista, psykologista, kuraattorista ja 
ryhmänohjaajista, Söderholm miettii.

– Toki myös lähikollegat ovat 
tärkeitä. Esimerkiksi lukioiden opinto-
ohjaajat ovat minun tiimini. Aika pal-
jon soitellaan ja nähdään, vaikka ei olla 
päivittäin samassa koulussa, Paasikallio 
sanoo.

Muutenkin Joensuussa on hyvä 
opinto-ohjaajaverkosto. Paikallisyh-
distyksen jäsenet tapaavat paljon ja 

opinto-ohjaajilla on oma opotiimi, joka 
kokoontuu säännöllisesti miettimään 
kaupungin opinto-ohjausasioita. 

– Vaikka olisi kuinka hyvä opinto-
ohjaaja, hänen menestyksensä on kiinni 
rehtorista ja koulun ilmapiiristä, Tans-
kanen kuitenkin muistuttaa. 

Söderholm on iloinen siitä, että 
työasioista voi puhua myös yhdessä 
perheen kanssa. Äiti on hänelle lähikol-
lega, jolta voi tarvittaessa kysyä neuvoa. 
Työelämään siirtyminen ei jännitä, kun 
tuki on aina lähellä. 

Teksti ja kuva: Frida Pessi

TanJa PaaSikaLLio
• Syntynyt 1967
• Valmistui kasvatustieteiden maisteriksi 

1997, opinto-ohjaajaksi 2001 ja  
erityisopettajaksi 2004

• Opinto-ohjaajana ammatillisessa  
oppilaitoksessa 2001–2005 (yläkoulun 
opinto-ohjaajana 2003–2004)

• Erityisopettaja ammatillisessa  
oppilaitoksessa 2006–2008

• Lukion erityisopettajan virassa  
vuodesta 2008 ja Joensuun Lyseon 
lukion aikuislinjan opinto-ohjaajana 
vuodesta 2011

• Toiminut sekä Sopo ry:n että  
Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajat ry:n 
hallituksissa

Fiia SödErHoLM
• syntynyt 1992
• Valmistuu kasvatustieteiden  

maisteriksi 2015–2016  
(pääaine erityispedagogiikka) 

• Ohjauksen opinnot sivuaineena
• Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan 

sijaisuuksia yläkoulussa, lukiossa ja 
avoimessa ammattiopistossa

»



kasvamaanyllyttäjän vala syntyi risto tanskasen toimiessa opinto-ohjaajien kouluttajana. 
kahdenkymmenen kohdan luettelo kertoo siitä, mitä kaikkea valmistuneen opinto-ohjaajaan 

pitää osata. Alun perin valaa kutsuttiin joensuulaisen opinto-ohjaajan valaksi 
ja se on kelvannut koulutusmonisteeksi myös muun muassa tanskalaisille ja ruotsalaisille. 

Pilke silmäkulmassa kirjoitettu vala kätkee myös monia viisauksia.

kaSVaMaanyLLyTTäJän VaLa
koonnut risto Tanskanen

1. Olen itsenäinen, omaehtoinen ja vapaa, mutta siedän muita samanlaisia. 
Elän kuitenkin ihmisiksi – hukuttaudun elämään.

2. En tarkoituksellisesti loukkaa toista ihmistä, enkä myöskään käytä häntä hyväksi.

3. Rakastan hellästi omaa ja lähimmäiseni puolisoa tässä järjestyksessä 
– unohtamatta naimattomia, leskiä ja eronneita.

4. Olen uskollinen itselleni ja rehellinen kumppanilleni.

5. Mieluummin petyn kuin petän.

6. En sano väärää todistusta lähimmäisestäni, vaikka jotkut sitä toivoisivatkin.

7. Olen puolueellinen; olen tarvittaessa voimallisesti oikeana, kauniina ja hyvänä pitämäni puolella.

8. Olen aina heikomman puolella, ”vahvoja” vastaan.

9. Pieni on minusta kaunista, pehmyt vahvaa, taipuisa lujaa.

10. Olen epäoikeudenmukainen; sanon myönteistä pitämistäni henkilöistä 
enkä sano kielteistä henkilöstä, josta en pidä. Etsin hänestä kuitenkin myönteistä, 

mitä hänessä varmasti on ja sanon sen – jos jaksan.

11. En varasta enkä omi toisten ideoita, omani annan vapaaseen käyttöön.

12. En aina suosi turvallisia teitä, vaikka itse niitä arvostankin: 
riskien ottaminen on kasvamista. Kaikki, mikä ei tapa, vahvistaa.

13. Jos toistuvasti huomaan olevani samaa mieltä enemmistön kanssa, menen vuorille, vaaroille, suuriin 
metsiin tai avarille vesille miettimään, mikä minussa on mennyt pilalle ja teen parannuksen.

14. En anna ”opetusta”, vaan autan tiedon etsimiseen – oppimiseen ja kasvamiseen.

15. Silloin tällöin suon itselleni joutilaisuuden hetken ja mietin, minkä tähden tätä työtä teen. 
Onnellisia ovat joutilaisuuden hetket, silloin sielu työskentelee.

16. Viikoittaisesta työajastani käytän viranomaisten toimenpiteiden vastustamiseen 
ainakin kaksi tuntia, niiden epäilemiseen enemmän.

17. Etsin itsenäisesti ja toisten kanssa omaehtoisesti koettua ja oivallettua totuutta
 – erityisesti yksityisiin ja yhteisiin kasvuongelmiin.

18. Olen onnellinen – en kätke (=omista) onneani.

19. Elämässäni ja toimissani olen kuitenkin niin, että siinä on aina parantamisen varaa: 
on hienoa olla keskeneräinen. Se on pitkän ja onnellisen elämän salaisuus.

20. Olen koko elämäni filosofi – elämänfilosofi.
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Bussillinen opoja virittäytyy itäsuoma-
laiseen tunnelmaan ja ottaa iloisesti mit-
taa Joensuu-tiedoistaan. Jussi Lounas-
salo kysyy ja porukka pohtii: hmm... 
Ilovaari-rock, kaupungin asukasmäärä, 
sultsinat ja mitä kaikkea. Ollaan matkal-
la Joensuun Opopäiville Keski-Suomen 
opinto-ohjaajat ry:n järjestämässä bus-
sissa – yhdessä ja hyvillä mielin.

Keski-Suomen opinto-ohjaajien 
yhteisbussissa on matkattu aikaisem-
millekin opopäiville. Yhteinen matka 
on koettu tärkeäksi, ja bussi on saatu 
täyteen; nytkin mukana oli 34 kes-
kisuomalaista opinto-ohjaajaa. Usean 
tunnin yhdessäoloa on hyödynnetty 
hupiin ja hyötyyn. Paitsi tietokilpailuja 
matkakohteesta, matkaajille tarjottiin 
myös tietoiskuja Sopon toiminnasta ja 
oman alueyhdistyksen tulevista tapah-
tumista. Eurooppalaisen ohjauskentän 
ajankohtaisia kuulumisia meille kertoili 
raimo Vuorinen, joka toimii Euroopan 
ohjauspolitiikan verkoston johdossa. 

OmAllA POrUkAllA  
Joensuun Opopäiville

Yhteinen matka onkin mitä luontevin 
jäsenilta yhteisille asioille sekä pai-
kallisen opoverkoston ja ohjausasioiden 
päivittämiseen. 

Lauantaina puolen päivän jälkeen 
bussi täyttyi tiiviiden opopäivien väsyt-
tämistä mutta tyytyväisistä  kotiinpalaa-
jista. Kuljettajan idea pysähtyä tauolle 
Valamon luostariin otettiin innostuneesti 
vastaan: lounas itäisessä tunnelmassa ja 
kauniiden ikonien alla sopii mainiosti 
Pohjois-Karjalassa pidettyjen päivien 
päätteeksi. 

Paluumatka tarjosi mahdollisuuden 
onnistuneiden opopäivien kokemusten 
vaihtoon ja saadun vertailuun. ”Leppoi-
saa meininkiä iloisessa Itä-Suomessa.” 
”Hyvä yhteishenki näkyi, monipuolinen 
ohjelma, yhdessä tekemistä.” ”Toimin-
nalliset työpajat parhaita, sain ideoita ar-
keen.” ”Opopäivistä jäivät mieleen kaksi 
sanaa: unelmat ja toivo.” ”Vaikuttavia 
luennoitsijoita, monenlaisia tunteita 
ja toimikunnissa akuutteja arjen kysy-

myksiä.” ”Ohjauksen ydin: rakkaus, 
rohkeus, usko, kärsivällisyys, intuitio.” 
”Sopivassa suhteessa asiaa ja viihdettä.” 
”Kerubin iltapala oli tooodella hyvä.” 

Monen puheessa toistui lauantaiaa-
mun Markku Pölönen: ”Pölösen esitys 
herätti katsomaan elokuvaa uudella ta-
valla.” ”Pölösen esitys sulatti sydämen. 
Elokuvaohjaaja on aina lapsen puolella, 
ihan niin kuin opokin oppilaan.”

Joensuun kokemuksia jakaessa in-
nostuttiin suunnitelmaan, millaiset 
päivät saataisiin kasaan Jyväskylässä, 
jos järjestämislupa saataisiin. Bussin 
kaartaessa Jyväskylään tapailtiin oulu-
laisten tervetulotoivotusta: ”Ookkonää 
opo, tuukkonää Ouluun?” Kyllä. Tul-
laan. 

Keski-Suomi kiittää Joensuuta ja 
varaa yhteisen kuljetuksen 
myös ensi vuodeksi Ouluun.

Vasemmassa kuvassa ollaan luonaalla luostarissa. 
Kuvassa alhaalla ajellaan bussilla kohti Opopäiviä.
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Helsingin yliopiston Avoimessa yli-
opistossa opettajat ja lehtorit vastaavat 
ensisijaisesti opintojen sisällöllisestä 
ohjauksesta, koulutussuunnittelijat vas-
taavat opintokokonaisuuksien suorit-
tamiseen liittyviin kysymyksin ja opin-
tosihteerit sekä opiskelijaneuvonta 
hoitavat monia käytännön asioita opis-
kelijoiden kanssa. 

Opintojen ohjaus auttaa opiskeli-
joita opintojen suunnittelussa (HOP), 
oppiainevalinnoissa sekä tavoitteiden 
saavuttamisessa eri elämäntilanteissa. 
Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi 
vastaamme tuhansiin sähköposteihin ja 
puheluihin, järjestämme opiskelutaidol-
lisia kursseja sekä vierailemme eri op-
pilaitoksissa. Neuvomme myös erityistä 
tukea tarvitsevia heidän opetusjärjes-
telyissään.

AVOimeN yliOPiStON OPiSkeliJOillA 
on monenlaisia opiskelumotiiveja

helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijoille tarjotaan 
monipuolista opintojen ohjausta opintojen eri vaiheissa. 
Ohjausta toteuttaa koko henkilökunta. 

yliopisto-opiskelu käyntiin 
Avoimessa yliopistossa

Tutkintotavoitteiset opiskelijat muo-
dostavat opiskelijoista suurimman ryh-
män (n.40%). Tutkintotavoite voi tarkoit-
taa sitä, että opiskelija haluaa täydentää 
aiempia opintojaan kandidaatin tai mais-
terin tutkinnoksi.  Opintojen ohjaukses-
sa keskustellaan opiskelijan kanssa yli-
opiston tutkintorakenteesta ja käsitteistä, 
mietitään mahdollisia pää- ja sivuaine-
valintoja ja kieliopintoja.

Aikuisopiskelijoiden joukossa on 
paljon ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneita, jotka haluavat myös yli-
opistotutkinnon. Huono työllisyysti-
lanne näkyy selvästi ja mahdollisuutta 
opiskella työttömyysetuudella käytetään 
jo paljon. Näiden opiskelijoiden kanssa 

käydään läpi työ- ja elinkeinotoimiston 
pyytämiä opiskelusuunnitelmia ja -ai-
katauluja. Työelämässä olevat käyttävät 
mahdollisuuttaan opintovapaaseen ja 
aikuiskoulutustukeen. Joissakin aineissa 
on mahdollista opiskella yli 100 opin-
topistettä valmiiksi ennen yliopistoon 
hakeutumista. 

Tutkinto on tavoitteena myös nuo-
rilla aikuisilla, jotka löytävät Avoimen 
abivuonna tai heti sen jälkeen. Moni 
valmistautuu yliopiston pääsykokeisiin 
ja suorittaa samalla jo havitteleman-
sa oppiaineen perusopinnot, jolloin 
suoritukset löytyvät valmiina opiskeli-
jarekisteristä ja ne voi liittää tutkintoon. 
Useassa lukiossa on mahdollista sopia, 
että avoimessa yliopistossa suoritetun 
kurssin voi hyväksyttää lukion vapaa-
valintaisiin kursseihin. 

Kuva: Wilma Hurskainen
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Opiskelijavalintauudistuksen tultua 
voimaan ensi kertaa korkeakouluun 
pyrkivät hakijat ovat valinnoissa etusi-
jalla. Välivuoden viettäjien määrä 
saattaa kasvaa, mikäli nuoret eivät ha-
lua menettää ensikertalaisasemaansa 
seuraavassa haussa, eivätkä sen takia ota 
vastaan toissijaista opiskelupaikkaa.

”Avoimen väylä” on lähes ai-
noa mahdollisuus yliopistoon hakeu-
tumiselle, jos hän ei ole ole hakukel-
poinen päähaussa. Väylähaun kriteerit 
vaihtelevat tiedekunnittain, eikä opis-
kelijoita oteta kovinkaan montaa vuo-
dessa. Lisäksi näistä paikoista kilpailevat 
erilaisista syistä myös opiskelijat, jotka 
voisivat hakea yliopistoon päähaussa tai 
ovat jo suorittaneet tutkinnon. Väylän 
kautta hakua suunnittelevien kannattaa 
olla ajoissa yhteydessä opintojen ohjauk-
seen.  Ohjeemme on että hakukelpoisten 
opiskelijoiden kannattaa aina hakea en-
sisijaisesti varsinaisessa päähaussa yli-
opistoon. 

Asiantuntijaksi kasvaminen 

Valtaosa Avoimen opiskelijoista opis-
kelee työn ohella ja heillä tärkein opis-
kelumotiivi on ammatillisen osaamisen 
täydentämisen. Opiskelijat haluavat 
ymmärtää, kuinka he voivat soveltaa 
ja hyödyntää oppimaansa työelämässä. 
Opintojen ohjauksen näkökulmasta näin 
suuntautuneiden opiskelijoiden moti-
vaatio opiskeluun on hyvä ja he haluavat 
edetä kohtuullisen ripeästi opinnoissa. 

Tehokas opintojen organisoimi-
nen, verkko-opiskelu mahdollisuudet ja 
rauhallisen ajan- ja paikan varaaminen 
opinnoille, on työelämässä mukana 
oleville erityisen tärkeää. Useimmat ha-
luavat suorittaa kokonaisuuksia kuten 
perus- ja aineopintoja kokonaan ja osa 
saa työnantajalta joko rahallista tukea 
tai työajan kompensaatiota. Mukana on 
myös uuden uran etsijöitä, jotka perehty-
vät kokonaan uuteen alaan. 

Edellä kuvattujen ryhmien lisäksi 
avoimen yliopiston opiskelijoilla on mo-
nia muitakin motiiveja osallistua opetuk-
seen. Osalle opiskelu on elinikäinen 
harrastus ja vastapainoa työlle. Joille-
kin avoimen opinnot avaavat portin yli-
opistotasoiseen opetukseen alalta, joka 
voi liittyä harrastuksiin. Monille maa-
hanmuuttajille avoin tarjoaa mahdolli-
suuden tutustua suomalaisten yliopisto-
opintojen sisältöön. Helsingin yliopiston 

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta kohta neljäkym-
mentä vuotta. Avoimen yliopiston tehtävänä on tarjota yleissivistävää, tut-
kimukseen perustuvaa ja tutkintovaatimusten mukaista yliopisto-opetusta. 
Tämä opetus tuodaan jokaisen kansalaisen ulottuville, koulutustaustasta 
ja iästä riippumatta. Aikuisopiskelijat ovat löytäneet nämä opinnot hyvin, 
vuosittain n. 100 eri oppiainetta opiskelee n. 14 000 Avoimen yliopiston 
opiskelijaa ja pääasiassa kesäisin opintojaan vauhdittavat lisäksi n. 5000 
perustutkinto-opiskelijaa.

opintotarjonta ja kurssien lisätiedot verkossa
www.avoin.helsinki.fi

Netti-ilmoittautuminen on jatkuvaa kunnes kurssi alkaa tai täyttyy. 

ilmoittautuminen alkaa:
14.4.2015 kesäopinnot
17.8.2015 syyslukukausi
17.11.2015 keväällä alkavat opinnot

avoimen yliopiston opintojen ohjaajat:
avoin-ohjaus@helsinki.fi

Tilaa uutiskirjeemme verkosta!

Avoin yliopisto toteuttaa yleissivistävää 
tehtäväänsä paitsi järjestämällä hyvin 
edullisia opintoja niin myös täysin il-
maisia Studia Generalia luentosarjoja, 
joita voi seurata myös verkossa.

Helsingin yliopiston Avoin yliopis-
to tekee mielellään yhteistyötä muun  
muassa lukioiden, aikuislukioiden ja am-
mattikorkeakoulujen kanssa sekä nivel-

vaiheiden ohjauksessa. Opintopolku.fi 
otetaan valtakunnallisesti käyttöön myös 
avoimissa yliopistoissa syksyn kuluessa 
ja tämä tuo mukanaan uusia tiedotuk-
sellisia haasteita.

Susanna Pitkänen
opinto-ohjaaja, koulutussuunnittelija

Kuva: Wilma Hurskainen
Kuva: Päivi Leppänen
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Maahanmuuttajakesälukioon osallis-
tui yhteensä 20 nuorta, jotka edustivat 
neljää eri kansallisuutta ja kulttuuria. 
Opiskelijat olivat iältään 15–19-vuoti-
aita. 

Ennen kesälukion alkua pohdin mie-
lessäni, miten maahanmuuttajanuoret 
ovat päätyneet Suomeen ja millainen 
heidän matkansa uuteen kotimaahan on 
ollut. Pakolaistaustaiset maahanmuutta-
jat ja turvapaikanhakijat ovat joutuneet 
jättämään kotimaansa kenties pysyvästi. 
Jännityksellä mietin, miten pärjäisin eri 
kulttuureista tulevien vieraskielisten 
nuorten kanssa ja mitä annettavaa mi-
nulla olisi opinto-ohjaajana 10 päivän 
leirin aikana. 

Ohjausta vaikka 
aamupuuron äärellä 

Monikulttuurisessa opettajatiimissämme 
oli mukana viisi omakielistä ohjaajaa, 
kaksi S2-opettajaa, vapaa-ajan ohjel-
masta vastaava harjoittelija sekä itsekin 

kiPiNÄ mONikUlttUUriSeeN OhJAUkSeeN 
syttyi maahanmuuttajakesälukiossa

Viime kesänä pääsin opinto-ohjaajaharjoittelijaksi 
kesälukioseuran maahanmuuttajakesälukioon, 
joka järjestettiin Anjalan nuorisokeskuksessa 6.–15.6.2014. 

maahanmuuttajana Suomeen alun perin 
tullut rehtori. Ohjausta toteutin yhdessä 
toisen opo-opiskelijan kanssa. 

Opinto-ohjauksen pienryhmissä 
käsittelimme suomalaisen koulutus-
järjestelmän mahdollisuuksia ja kan-
nustimme nuoria hankkimaan toisen 
asteen tutkinnon, jolla he takaavat itsel-
leen jatko-opintokelpoisuuden. Monen 
haaveena olikin korkeakoulututkinnon 
vaativa ammatti. 

Jokaisen opiskelijan kanssa omia 
suunnitelmia käytiin vielä tarkemmin lä-
pi yksilöohjauksessa. Kesälukion aikai-
set ohjauskeskustelut olivat ennen kaik-
kea ”tsemppikeskusteluja”, kuten niitä 
työparini kanssa kutsuimme. Tärkeintä 
oli tarjota nuorelle paikka, jossa saa kes-
kustella luottamuksellisesti aidosti läsnä 
olevan ja kannustavan aikuisen kanssa. 

Aivan korvaamattomana apuna 
opo-pienryhmissä olivat omakieliset 
ohjaajat eli mentorit, jotka tulkkasivat 
ohjauskeskusteluja tarvittaessa nuoren 
äidinkielelle. Itsekin Suomeen nuorena 

muuttaneet ohjaajat olivat panostaneet 
suomen kielen opiskeluun ja pyrkineet 
määrätietoisesti kohti toivomaansa kou-
lutusta. Mentorit kannustivat omilla 
esimerkeillään nuoria tekemään töitä 
tavoitteidensa eteen: hekin olivat pär-
jänneet esimerkiksi lukio-opinnoissa, 
saaneet työpaikkoja oman aktiivisuu-
tensa ansiosta ja päässeet opiskelemaan 
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Kesälukiossa pääsimme to-
teuttamaan ohjaustoimintaa ilman kou-
lumaailman velvollisuuksia tai paineita. 
Ohjauksessa ei siis ollut mikään ”pakko” 
keskustella ammatinvalinnasta tai jatko-
opinnoista. Itse asiassa moni nuori oli jo 
hakenut yhteishaussa opiskelemaan jo-
honkin lukiokoulutukseen, ammattiopis-
toon tai maahanmuuttajien valmentaviin 
opintoihin. Kesälukion aikana syntyi 
kuitenkin useita ”informaaleja ohjaus-
tilanteita”. Nämä ohjaukselliset hetket 
saattoivat syntyä missä ja milloin vain, 
esimerkiksi kesälukion aamupalapöy-
dässä tai uintireissulla.

Maahanmuuttajakesälukiossa korostui nuorten yhdessäolo ja vertaisten kohtaaminen.
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Huomasin yksilöohjauskeskusteluiden 
aikana, että osa nuorista ei ollut ehtinyt 
tutkia tai harkita jatko-opintovaihto-
ehtojaan riittävästi. Yhteishaussa oli ollut 
vain ”pakko hakea jonnekin”. Aloinkin 
pohtia, mihin kaikkeen maahanmuutta-
januorten voimat riittävät ensimmäisen 
Suomi-vuoden aikana. Ammatinvalin-
nan tai unelmien työpaikan miettiminen 
eivät välttämättä ole ensimmäisenä mie-
lessä siinä vaiheessa, kun nuori on vasta 
saapunut uuteen kotimaahansa. 

On totta, että vieraan kielen ja  
kulttuurin oppiminen vievät energiaa. 
Jossain vaiheessa voi olla myös ajan-
kohtaista käsitellä kotimaassa tai pa-
kolaisleirillä tapahtuneita asioita. Kou-
lutukseen osallistuminen on kuitenkin 
tärkeä tekijä suomalaiseen yhteiskun-
taan kiinnittymisessä. Mielenkiinnon 
suuntaaminen kohti tulevaisuutta antaa 
toivoa, määrätietoisuutta ja sisua ta-
voitella unelmia uudessa kotimaassa.

Suomen kieltä ja 
monikulttuurisia kohtaamisia

Opiskelijoiden palautteesta päätellen 
kesälukion suurinta antia olivat suomen 
kielen opiskelun rinnalla ennen kaikkea 
uudet ystävät ja yhdessäolo. Nuoria ei 
tarvinnut montaa kertaa houkutella ur-
heilemaan tai purkamaan energiaa nuori-
sokeskuksen ulkoilukentälle. Pääsimme 
kokeilemaan perinteisten joukkuepelien 
lisäksi muun muassa taijia. Mieleen pai-
nui myös kongolaisten poikien oman 
kulttuurin iltaan valmistama upea tans-
siesitys. 

kesälukiotoiminta käynnistettiin 1965
tarjoamaan vaihtoehtoja perinteiselle 
kouluopetukselle. Asialla olivat  kou-
lun kehittämisestä kiinnostuneet kas-
vatusalan asiantuntijat, opettajat ja 
järjestökentän edustajat. Ensimmäinen 
kesälukio pidettiin 1965 Punkaharjul-
la, ja pian toiminta levisi valtakunnal-
liseksi. Kesälukiotoimintaa koordinoi
kesälukioseura ry, joka saa toimintaan-
sa tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
Seura on yleishyödyllinen yhdistys eikä 
sen tavoitteena ole tuottaa voittoa.

Kesälukiot ovat intensiivisiä kesäkou-
luja eri puolilla Suomea ja ulkomailla. 
Ne tarjoavat
• lukion oppimäärän kursseja, jotka 

voi hyväksilukea omiin lukio-
opintoihin

• kertausta peruskoulusta lukioon 
siirtyville sekä lukion päättö- 
tutkintoon tähtääville

• opinto-ohjausta ja valmennusta 
jatko-opintoihin

• taide- ja taitoaineita ja myös 
harvinaisia kieliä

Lukiokurssien opetuksesta vastaavat 
muodollisesti pätevät lukion opettajat.
Kursseilla on mukana myös natiivi-
opettajia vieraiden kielten opetukses-
sa, eri alojen asiantuntijoita sekä kor-
keakouluopiskelijoita opetusharjoitte-
lijoina. Kesälukiot kestävät viikosta
kolmeen viikkoon, jonka aikana voi 
suorittaa 1–4 lukiokurssia valinnan 
mukaan. Kesälukiot Suomessa ja ulko-
mailla järjestetään kurssikeskuksissa ja
kansanopistoissa, ja ne tarjoavat majoi-
tuksen ja ylläpidon sekä harrastus-
mahdollisuuksia. Kesälukiot ovat avoi-
mia lukiolaisille, lukioon siirtyville
sekä muille toisen asteen opiskelijoille.

Opinto-ohjaus kesälukioissa toteutetaan 
sekä henkilökohtaisena opinto-ohjauk-
sena, ryhmäohjauksena että integroituna 
aineenopetukseen. Kesälukioihin kut-
sutaan vierailevia eri alojen asiantunti-
joita ja tehdään vierailuja teollisuus- ja 
tutkimuslaitoksiin, kulttuuri- ja taide-
instituutioihin sekä muihin opetuksen 
kannalta merkittäviin kohteisiin. Kesä-
lukioiden käytössä on vierailevia opin-
to-ohjaajia. Kesälukiolaiset voivat myös 
hyödyntää verkossa toimivaa Kesälukio-
seuran Suvi-opo -palvelua.

Lisätietoja www.kesalukio.fi

Vertaistoiminta on tärkeä osa Maahan-
muuttajakesälukiota: kesälukion aikana 
eri kulttuureista tulevat nuoret pääsevät 
kertomaan kokemuksistaan ja tapaavat 
toisia samassa tilanteessa olevia.

Usein maahanmuuttajat tulevat 
Suomeen varsin levottomista tai epä-
vakaista olosuhteista. Yllätyinkin siitä, 
kuinka positiivinen ja toiveikas elämän-
asenne kesälukion nuorilla oli. Heidän 
iloisuutensa ja välittömyytensä tarttui-
vat myös meihin opoihin ja opettajiin. 
Nuorelle vasta uraansa aloittelevalle 
ohjausalan ammattilaiselle Maahan-
muuttajakesälukio tarjosi intensiivisen 
ja erittäin avartavan työkokemuksen 
monikulttuurisen ohjauksen parissa.  

LuETTaVaa: 
Banks, J. A. 2007: Educating Citizens in 
a Multicultural Society. Teachers College 
Press: 2nd edition.

Nieto, S. 2009: The Light in Their Eyes:  
Creating Multicultural Learning 
Communities. Teachers College Press: 10th 
Anniversary edition.

Korhonen, V. & Puukari, S. Monikulttuu-
rinen ohjaus- ja neuvontatyö. PS-kustannus.

Høigaard, R. & Mathisen, P. 2008: 
Counselling in Action: Informal situated 
counselling in a school contexty. Counselling 
Psycho-logy Quarterly, Vol. 21, No. 3, 
September 2008, 293–299.

Noora Mononen
Ohjauksen koulutus
Itä-Suomen yliopisto

Opinto-ohjaajaopiskelija Noora Monosen (vasemmalla) kipinä 
monikulttuuriseen ohjaukseen syttyi Maahanmuuttajakesälukiossa.



Enemmän    
osaamista!

Hyria koulutus – ammatillinen oppilaitos Hyvinkäällä ja Riihimäellä

YHTEISHAKU 24.2.–17.3.2015

Taitavaa, vastuuntuntoista ja itsenäistä tule-

vaisuudentekijää tarvitaan. Ammatillinen 

koulutus tarjoaa opiskelijalle tutkinnon sekä 

suoran väylän työelämään. Koulutamme 

osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin.

 
hyria.fi   |   opinto-ohjaajat@hyria.fi 

facebook.com / hyriakoulutus

Hyria palkittiin kunniamaininnalla 
ammatillisen koulutuksen laatupalkinto-

kilpailussa 2014. Erityisteemana oli 
koulutuksen läpäisyn edistäminen 
ja keskeyttämisen vähentäminen.

“Merkityksellinen työ on meille tärkeintä.” 

Opiskele tutkinto 
jolla työllistyt!

Kevään yhteishaku  
17.3.–9.4.2015

Sosionomi (YAMK),
mediatuottaja, sosiaalipedagogiikan säätiö

Jari-Pekka Hietsilta

Sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (YAMK),
koordinaattori, päihde-,  

mielenterveystyö ja pelihaitat

Sari Ilvonen
Sairaanhoitaja (AMK)-diakonissa,

mielenterveystyöntekijä, 
kuntoutujien tuettu asuminen 

Marianna Sohlberg

opintopolku.fi
fb.com/diakamk

diak.fi

Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin.
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Kolumni » Raimo Vuorinen 

SiilOiStA 
SillOikSi?

Kun erilaisissa ohjauksen tehtävissä 
työskentelevät ammattilaiset kohtaavat 
seminaareissa tai työkokouksissa, 
kysytään usein: ”Mitä me tarkoitamme 
ohjauksella?”  Vastauksissa vilisee 
termejä, kuten opinto-ohjaus, oppi-
laanohjaus, koulunkäynnin ohjaus, am-
matinvalinnan ohjaus, nuoriso-ohjaus, 
palveluohjaus, potilasohjaus, sosiaali-
ohjaus, työnohjaus, valmennus, men-
torointi jne…  

Eri hallinnonalojen kelpoisuusvaa-
timuksista tai työehtosopimuksista löy-
tyy Suomesta lähes viisikymmentä am-
mattinimikettä, joihin sisältyy muodossa 
tai toisessa sana ohjaus.  Näihin tehtä-
viin hakeudutaan eri koulutusohjelmista, 
joiden nimissä on sana ohjaus. 

Kun eri ammattinimikkeillä toimi-
vat ohjaajat puhuvat työstään, kuvauk-
set työn tavoitteista ja ohjausprosessista 
ovat hyvin samansuuntaisia. Kaikilla 
on omat lähes samansisältöiset eettiset 
periaatteensa. Kaikki ovat ammattilai-
sia ja kokevat toimenkuvien vertailun 
hyödylliseksi. Kaikki ovat samaa mieltä 
siitä, että ohjauksen kysyntä on kasvanut 
viime vuosina, eikä yksikään ammatti-
ryhmä voi yksin siihen vastata.  

Ratkaisuksi esitetään moniammatil-
lista verkostotyötä.   Yhteistyötä käyn-
nistäessä halutaan kunnioittaa toisten 
aiempia työnimikkeitä luomalla uusia 
ohjausta sivuavia termejä tai verk-
ko-osoitteita. Yhteiseen päämäärään 
pyrkimistä hidastaa silti se, että kaikki 
kuvaavat sitä, mitä he työssään ammatti-
laisina tekevät, mikä on oma tiedeperus-

ta tai mitkä normit säätelevät päivittäistä 
työtä. Esimerkiksi opetushallinnossa 
puhutaan syrjäytymisen ehkäisystä, työ- 
ja elinkeinohallinnossa työmarkkinoille 
siirtymisestä sekä sosiaali- ja terveys-
hallinnossa osallisuuden edistämises-
tä.  Kaikki ovat periaatteessa oikeassa, 
mutta samasta asiasta käytetty organi-
saatiokieli ylläpitää erillisyyttä.   

Olisiko ohjausalan yhteistyön käyn-
nistäminen joustavampaa ja ohjauksen 
merkityksen kuvaaminen kollegoille ja 
päättäjille helpompaa, jos keskusteluissa 
toimenkuvien vertailun tai ohjattavien 
ryhmittelyn sijaan lähdettäisiin liikkeelle 
siitä, mihin kukin kokee pyrkivänsä 
tai mitä lisäarvoa ohjauksella on kou-
lutusjärjestelmälle, työmarkkinoille, 
taloudelle ja koko yhteiskunnalle?  

Useiden kansainvälisen tutkimus-
ten mukaan ohjauksessa kansalaiset 
oppivat ja syventävät urasuunnittelutai-
tojaan ja parantavat työllistyvyyttään 
joko palkkatyössä tai yrittäjinä. Eri 
koulutusasteet hyötyvät siitä, että opis-
kelijat sitoutuvat paremmin oppimiseen 
ja opiskeluun. Työmarkkinoilla ohjaus 
tasoittaa osaamisen kysyntää ja tarjon-
taa.  Tätä kautta urasuunnittelutaitojen 
oppiminen näyttäytyy jatkumona, jonka 

syventämistä eri ammattiryhmät omalla 
osaamisellaan ja ammattitaidollaan eri 
yhteyksissä edistävät. 

Elinikäinen ohjaus käsitteenä toi-
mii kokoavana siltana eri hallinnon-
alojen alla toimiville monikanavaisille 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluille, 
joiden avulla kansalaiset voivat oman 
toimintansa subjektina elämänsä eri 
vaiheissa omien valmiuksiensa mukaan 
syventää taitojaan tehdä ja toteuttaa 
omaa elämää, opiskelua sekä työtä 
koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. 
Pyrkimyksenä on edistää dialogia orga-
nisaatiokielen ja ”asukaskielen” välillä. 

”Vaikuttava elinikäinen ohjaus” 
julkaisu saatavilla maaliskuussa 2015:
http://elgpn.eu/publications

Raimo Vuorinen
Project Co-ordinator
European Lifelong Guidance 
Policy Network
Finnish Institute 
for Educational Research
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reijo Päivärinta: 
OPPiVAt OPettAJAt
reijo Päivärinta vastasi vuosina 1985–
2008 SAK:n koulutiedotuksesta ja yhteis-
työstä. Näiden vuosien kokemuksista 
on syntynyt Päivärinnan uusin teos: Op-
pivat opettajat – menestystarina SAK:n 
koulutiedotuksesta 1985–2008. Kirjassa 
on paljon historiaa ja runsaasti luettavaa.  
Yli kuuteensataan sivuun ja kymmeniin 
lukuihin mahtuu paljon yhteistyötä ja 
omistautumista yhteisen asian puolesta. 

Kirjaan tutustuessa on hauska 
huomata, että yhteiset koulutuspäivät, 
hyväksi havaitun tiedon ja materiaalin 
jakaminen sekä edunvalvonta ovat kul-
keneet mukana jo pitkän tovin. Nippeli-
tiedon nälkäisille kirjasta löytyy muun 
muassa menneiden koulutuspäivien 
ohjelmia ja osallistujaluetteloja. Itse 
tykästyin nostalgisiin kuviin ja skannat-
tuihin lehtiartikkeleihin.

Välillä sivuilla vilahteli myös tut-
tuja nimiä ja naamoja – kuten nyt vaikka 
eräs Jukka Vuorinen, vuoden opo vuo-
simallia 2001. Lehtiartikkelin vuoden 
oposta Sopo News –lehteen oli kirjoit-
tanut ritva Mäkelä. 

Koska itse olen opinto-ohjauksen 
maailmassa vielä vähän vierailla ve-
sillä ja vasta opettelen tuntemaan alaa 
ja ihmisiä, koin Päivärinnan teoksen 
hyödylliseksi tietolähteeksi. Välillä nau-
ratti, välillä koin ahaa-elämyksiä ja sivu 
sivulta tajusin, että olen hypännyt aika-
moisen porukan matkaan. 

Reijo Päivärinnalle laajan historiateok-
sen toteuttaminen on ollut useamman 
vuoden urakka. Materiaalia on kerätty 
alusta asti, eikä sen kansiin saattaminen 
ole ollut mikään pieni työ. On hienoa, 
että tällainen tietojärkäle on nyt ole-
massa.

 reijo Päivärinta: 
oppivat opettajat 
– menestystarina Sak:n 
koulutiedotuksesta 1985–2008

iSBn 978-952-93-5041-4
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erkki koski: 
OPPilAANOhJAUkSeN
 SyNtyVAiheet
Erkki kosken nimi lienee jokaiselle 
opinto-ohjaajalle tuttu. Opetusneuvos 
Erkki Koski on ollut keskeisesti mu-
kana opinto-ohjaajan toimenkuvan, 
koulutuksen ja työehtojen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa sekä työn käyn-
nistämisessä. Suomen opinto-ojaajat 
ry:n perustajajäsenenä ja ensimmäisenä 
puheenjohtajana Koski on nähnyt  uuden 
ammattikunnan synnyn ja aseman va-
kiintumisen.

Teoksessaan oppilaanohjauksen 
syntyvaiheet Koski muistelee kehit-
tämisvuosien tapahtumia ja ratkaisuja. 
Samalla hän kommentoi myös ohjauk-
sen nykytilaa. 

Teoksen lähtölaukaus on Suomen 
kansanopetuksen lyhyt historia, josta 
siirrytään peruskoulukokeilujen jälkeen 
opinto-ohjaajien uuteen ammattikuntaan 
ja tulevaisuuden näkymiin.  Teoksen lo-
pusta löytyy (Suomen) Opinto-ohjaajat 
ry:n ensimmäisen puheenjohtajan testa-
mentti, jossa Koski kehottaa suosimaan 
ryhmäohjausta ja perustelee suositte-
lunsa kahdella teesillä. 

Erkki koski: oppilaanohjauksen syntyvaiheet
kustannusosakeyhtiä otava

iSBn 978-951-1-28761-2

OPISKELE MATKAILUN AMMATTILAISEKSI LAPISSA
MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI       

tarjoaa opiskelijoille mielenkiintoisia yhteistoteutuksia,  
projekteja ja ristiinvalittavia opintoja!

Lapin matkailuopisto   
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala              
Matkailuala

Lapin yliopisto             
Matkailututkimus

Lapin ammattikorkeakoulu  
Restonomiopinnot:    
Matkailu- ja palveluliiketoiminta   
Degree Programme in Tourism

www.luc.fi/matkailu
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Verkko-ohjauksen rajamailla:
kySymykSiÄ 
lUOttAmUkSelliSUUdeStA
Verkossa tapahtuva ohjaus on kehittynyt isoin harppauksin viime vuosina. Verkko-ohjaus ei 
ole yhtenäinen tai selvä käsite, vaan sillä voidaan ymmärtää hyvin monia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluiden (tNO) osa-alueita. tarkastelen seuraavassa verkko-ohjauksen yhtä tärkeää 
kysymystä, luottamuksellisuutta, joka saattaa jäädä ”hypetyksessä” vähemmälle huomiolle. 
kirjoitus perustuu opinto-ohjaajien ja ohjaajaopiskelijoiden kanssa käymiini keskusteluihin.

kotisivuista someen: 
ryhmittelyä

Internetin syntyhistorian alkuvaiheesta 
asti ovat oppilaitosten ja muiden or-
ganisaatioiden nettisivut olleet tiedon 
jakamisen paikkoja. Rinnalle ovat syn-
tyneet oppilaitosten omat opiskelijatie-
tojärjestelmät (esim. Winha, Helmi), 
joihin on kehitetty ajoittain paljon kes-
kustelua herättäneitä käyttäjäliittymiä 
niin opiskelijoille kuin heidän huoltajil-
leen.

Verkko-oppimisalustat (esim. Mood-
le, Fronter) ovat yhdistelmä staattista ja 
vuorovaikutteista TNO-palvelua. Eri-
laiset pikaviestimet (esim. Skype, Whats-
app) ovat tarjonneet mahdollisuuden 
reaaliaikaiseen video- ja tekstipohjai-
seen ohjaus- ja neuvontatyöhön. Eri-
tyisesti oppilaitosten hakuaikoina 
käyttöön ovat yleistyneet anonyymit
ja helppokäyttöiset chat-palvelut. 

Edelleen sosiaalinen media on tar-
jonnut kehittyneitä alustoja yksilö- ja 
ryhmäohjaukseen (esim. Facebook, Ins-
tagram). Oma lukunsa ovat ohjauksen 
verkkotyövälineet, joita voi pääsääntöi-
sesti käyttää anonyymisti (esim. AVO-
testi, ohjaustarvearvio.fi). 

Kansallinen keskustelunaihe, opin-
topolku.fi -palvelu, pyrkii kokoamaan 
koulutustiedon ja haut keskitetysti 
yhteen portaaliin. Varsin moni opinto-
ohjaaja käyttää edelleen päivittäisessä 
työssään perinteistä sähköpostia.

Anonyymi vai tunnistettu
ohjattava

Opinto-ohjaajan työn yksi keskeinen 
ammattieettinen ja juridinen kulmakivi 
on luottamuksellisuus. Miten tämä to-
teutuu verkko-ohjauksessa? Asiaa voi 
arvioida ainakin kolmen kysymyksen 
avulla: Mitä tietoja kulkee ja käsitellään? 
Miten vahva tunnistautuminen on palve-
luun? Kuka on palvelun ylläpitäjä?

Anonyymit keskustelupalstat ja 
chatit sekä useimmat verkko-ohjauksen 
työkalut eivät muodosta ongelmaa luot-
tamuksellisuuden suhteen. Sen sijaan 
kaikki palvelut, joissa ohjattava on tun-
nistettavissa, muodostavat potentiaali-
sen riskin luottamuksellisuudelle. 

Yleisen tason tiedottaminen ja 
neuvonta, faktatietojen käsittely, saat-
taa näyttää sinänsä varsin viattomalta. 
Kun ohjattava tuo keskustelussa esiin 
esimerkiksi omaa elämäntilannettaan, 
hyvinvointiaan, sosiaalisia suhteitaan tai 
taloudellista tilannettaan koskevia asioi-
ta, voidaan yllättäen liukua neuvonnasta 
ohjauksen alueelle. 

Lähtökohtaisesti sähköposti on kuin 
avoin postikortti. Sosiaalisessa mediassa 
ja pikaviestimissä yksityisyysasetuksia 
voi periaatteessa säädellä. Kuitenkin 
näiden palveluiden ylläpitäjä on yleensä 
muu kuin opinto-ohjaajan työyhteisö 
eikä varmuudella voi tietää, kuinka vies-
tiliikennettä seurataan, tallennetaan tai 
käytetään. Yksityisyydensuojalausek-

keet eivät ole monien esimerkkien pe-
rusteella pitäviä. (Järvinen 2010.)

Oppilaitosten omat tietojärjes-
telmät, joihin tunnistaudutaan henkilö-
kohtaisilla käyttäjätunnuksilla, lienevät 
tietosuojan kannalta vahvempia. Kaik-
kein vahvinta tunnistusta (sähköinen 
henkilökortti, pankkitunnukset tai mo-
biilivarmenne) edellyttäviä järjestelmiä 
on opinto-ohjauksessa käytössä vähän, 
lähinnä sähköiset hakujärjestelmät. 

Vahvalta tunnistukselta on odo-
tettu paljon, mutta kansalaisen sähköi-
nen henkilökortti kortinlukijoineen ja 
ohjelmistoineen löytyy harvalta eikä 
kaikilla ohjattavilla ei ole pankkitunnuk-
sia. Tunnistukseen perustuvien palve-
luiden osalta on luottamuksellisuuden 
lisäksi varmistuttava, ettei palvelu muo-
dosta henkilörekisteriä – tai mikäli muo-
dostaa, on huolehdittava sitä koskevista 
määräyksistä.

käytettävyys vs. tietosuoja

Näyttäisi siltä, että kaupalliset some- ja 
viestinsovellukset ovat muodostuneet 
suosituiksi niiden käytettävyyden kan-
nalta. Ne ovat visuaalisesti ja toiminnal-
lisesti houkuttelevia, nopeasti omaksut-
tavia ja ohjattavalähtöisiä. Hallinnolliset 
ja viranomaispohjaiset järjestelmät eivät 
yllä samalle tasolle, mikä saattaa olla 
yksi niiden käyttöastetta vähentävä teki-
jä niin ohjattavan kuin opinto-ohjaajan 
näkökulmasta. Opintopolku.fi -palvelun 
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rinnalle on syntynyt muitakin kansalai-
sen sähköisiä palveluja (esim. kanta.fi 
tai kela.fi).

tarkistuksen paikkoja

Verkko-ohjauspalvelun järjestäjän tulee 
huolellisesti arvioida luottamuksellisuu-
den ja tietosuojan kysymyksiä. Yksit-
täisen opinto-ohjaajan ei tulisi joutua 
ratkaisemaan sitä välineiden ja palvelui-
den valikkoa, joka oppilaitoksessa on 
käytössä. Olisi perusteltua käyttää aikaa 
edellä esitettyjen kolmen peruskysy-
myksen analysointiin. 

Myös toisin päin: Vastuu verkko-
ohjauksen luottamuksellisuudesta on 
palvelun järjestäjällä. Tulee sopia me-
nettelyistä, jos esimerkiksi ohjattava 
lähestyy avoimen sähköpostin tai somen 
kautta asiassa, johon sisältyy selvästi 
arkaluonteisia tai salassapidettäviä ele-
menttejä. Myös ohjattavien kanssa 

tehtävistä tarpeellisista suostumuksista 
ja sopimuksista tulisi olla yhtenäinen 
dokumentoitu käytäntö.

Yksi tapa jäsentää luottamuksel-
lisuutta ja tietosuojaa on tarkastella 
sitä kahdella ulottuvuudella. Millai-
sesta palvelusta on kyse: tiedottamises-
ta, neuvonnasta vai ohjauksesta. Miten 
väljä tai vahva on tietosuojan ja tunnis-
tautumisen tarve ja aste.

Luottamuksellisuus verkko-ohjauk-
sessa on tärkeä ja varmistettava kysymys, 
kun palveluiden ja välineiden kehitys 
kasvaa edelleen. Samalla, käytännöl-
lisemmin, siitä ei saisi muodostua estettä 
sujuville, osin ajasta ja paikasta riippu-
mattomille TNO-palveluille.

Jaakko Helander 
Yliopettaja, opinto-ohjaajankoulutus
HAMK Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu

LuETTaVaa:
Henkilötietolaki 523/1999, 
erityisesti luvut 2–3 

Järvinen, Petteri. 2010. 
Yksityisyys. Turvaa digitaalinen kotirauhasi. 
Saarijärvi: Docendo.

Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta 621/1999, 24§

Vehkamäki, P.,Lahtinen, M. ja 
Tamminen-Dahlman, A.2013. 
Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. 
Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön. 
Oppaat ja käsikirjat 2013:7. 
Helsinki: Opetushallitus.

Suunta yhdessä eteenpäin!

Haku ammatillisiin erityis-
oppilaitoksiin 14.–29.4.2015 
www.opintopolku.fi

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

Tutustu koulutustarjontaan  
yhteisillä nettisivuillamme 
www.ameo.fi

Huomaa muuttunut hakuaika!
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NAiSeN eUrO ON 80 SeNttiÄ
opinto-ohjaajillakin!
itä-Suomen yliopiston tutkijat helena Puhakka ja Jussi Silvonen ovat ansiokkaasti kartoittaneet 
opinto-ohjaajien työhyvinvointia ja työoloja laajalla kyselytutkimuksella vuosina 2008 ja 2010. 
keskeisiä tuloksia tässä tutkimuksessa olivat opinto-ohjaajien kokema voimakas työn imu ja 
opinto-ohjaajien vankka työhön sitoutuminen, sekä merkittävä ero mies- ja naispuolisten 
opinto-ohjaajien palkkojen välillä, vaikka ikä ja työkokemus otettiin huomioon.  

Puhakan ja Silvosen tutkimuksesta voi 
lukea tarkemmin esim. seuraavasta 
lähteestä: Puhakka, Helena & Silvonen, 
Jussi (2011) Opinto-ohjaajan työstä 
ja työhyvinvoinnista. Kasvatus, 42 (3), 
256-267. Tämä tutkimus jatkuu, ja syitä 
sekä voimakkaaseen työn imuun, että 
sukupuolten väliseen palkkaeroon py-
ritään selvittämään tarkemmin. Tutki-
musaineiston pohjalta on syntynyt useita 
pro gradu -tutkielmia Itä-Suomen yli-
opistossa. 

Tutkimustuloksissa työhön sitou-
tuminen ei ehkä niinkään yllättänyt, 
mutta sen sijaan varsin hämmentävä 
tulos oli merkittävä palkkaero nais- ja 
miespuolisten opinto-ohjaajien välillä, 
vaikka ikä ja työkokemus otettiin huo-
mioon. Ero ilmeni erityisesti peruskou-
lun ja ammatillisen koulutuksen opinto-
ohjaajilla. Juttelin tästä tutkimuksesta 
vastikään erään lukioni matematiikan 
opettajan kanssa, ja hän jäi pohtimaan, 
voisiko tätä tutkimustulosta yleistää 
myös muihin opettajaryhmiin? Toivot-
tavasti ei!

Useassa virkaehtosopimus-
järjestelmässä

Kuten me kaikki lukioiden opinto-
ohjaajat tiedämme, meitä on ainakin 
kolmessa virkaehtosopimusjärjestel-
mässä. Osa lukioiden opinto-ohjaajista 
on opettajasopimuksen piirissä, joka 
tarkoittaa 22 tunnin opetusvelvollisuutta 
ja sen lisäksi mahdollisia ylitunteja. Osa 
lukioiden opinto-ohjaajista on paikalli-
sen virkaehtosopimuksen piirissä, 
jolloin työaika on vuotuinen, ja muut 
ehdot vaihtelevat paikkakunnittain. 

Näitä paikallisia virkaehtosopimuksia 
on n. 30 kappaletta ja OAJ :stä annettiin 
joskus ymmärtää,  että ne aikanaan joh-
taisivat valtakunnalliseen lukion opinto-
ohjaajien virkaehtosopimukseen, mutta 
niin ei käynyt.  Näin olen itsekin toivo-
nut muun muassa Opolehden numeroon 
2/2008 kirjoittamassani artikkelissa. 

Osa lukioiden opinto-ohjaajista on 
voimassa olevan virkaehtosopimuksen 
sisältämän ns. kokeiluliitteen mukaises-
sa vuotuisessa työajassa. Tämä kokeilu-
liitteen mukainen vuosityöaikasopimus 
ei sisällä 20-vuotis määrävuosikorotusta, 
mikä on iso puute. Näitä kokeiluliitteen 
mukaisia sopimuksia on ainakin joitakin 
tehty uusille nuorille virkaan tuleville 
opinto-ohjaajille, ja heillä ei ole vai-

kutusmahdollisuutta siihen, millaisek-
si heidän työnkuvansa määritellään 
vuotuisen työajan vastineeksi. Myös 
lukion opinto-ohjaajan kesätyöaika, tuo 
kummajainen, pitäisi pystyä määrit-
tämään tarkasti tuntimäärinä ja korvat-
tavuus rahana tai vapaana tulisi selvästi 
kirjoittaa virkaehtosopimustekstiin. 
Olen pohtinut, voisiko yksi selittävä 
tekijä mies- ja naisopinto-ohjaajien 
palkkaeroihin lukion opinto-ohjaajien 
kohdalla olla ylläkuvattu sekava vir-
kaehtosopimusjärjestelmä? En tiedä, 
ovatko opettajavirkaehtosopimuksessa 
olevat miesopinto-ohjaajat paremmin 
pystyneet saamaan itselleen ylitunteja, 
mutta ainakin parissa isossa pääkau-
punkiseudun kunnassa taannoiset yri-
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tykset saada aikaan paikallinen vir-
kaehtosopimus karahti kiinni eräiden 
miesopinto-ohjaajien kovaan vastus-
tukseen ja ilmeisen suureen ylitun-
timäärään. Ei ole tietenkään mikään 
vika, jos onnistuu hankkimaan itselleen 
suuren määrän ylitunteja, mutta se asia 
ei saisi olla vinouttamassa koko ammat-
tikunnan palkkausta. 

Sopimusjärjestelmähän voisi 
sisältää siirtymämahdollisuuden, jolloin 
nämä suuren ylituntimäärän omaavat 
opinto-ohjaajat voisivat pysytellä opet-
tajavirkaehtosopimuksessa jos se olisi 
heille edullisempi. Tätä mahdollisuutta 
esitti aikoinaan Helsingin opettajien 
pääluottamusmies, kun Helsingissä kar-
toitettiin mahdollisuutta paikallissopi-
mukseen. 

Tämän hetkinen taloustilanne on 
kuitenkin sen verran huono, ettei  mitään 
uutta sopimusrintamalla ole odotettavis-
sa, ja pidemmälle katsoen on  toden-
näköistä että vuotuisen työajan kokei-
lusopimus laajennetaan koskemaan 
kaikkia lukioiden opinto-ohjaajia. Tässä 
tapauksessa sopimukseen olisi ehdotto-
masti saatava puuttuva 20-vuotismäärä-
vuosikorotus ja sopimusteksti olisi 
muutenkin saatava järkeväksi.

Pohjoismaiden 
suurimmat palkkaerot

Yksi uusi palkkadetalji, joka nousi esil-
le Joensuun opopäivien lukiowork-
shopissa, oli lukion opinto-ohjaukseen 
tuleva toinen pakollinen kurssi, ja sii-
tä saatava korvaus. Kun me lukioiden 
opinto-ohjaajat nyt olemme ylläluetel-
luissa ainakin kolmessa palkkausjärjes-
telmässä, olisi mielenkiintoista tietää, 
miten nämä uudet pakolliset kurssit kor-
vataan? Tätä asiaa on varmaankin ruvet-
tava OAJ:stä kyselemään.

Yllä olen kuvannut vain lukion 
opinto-ohjaajan palkkausta. Erot mies- 
ja naisopinto-ohjaajien palkoissa oli-
vat Puhakan ja Silvosen tutkimuksessa
suurimmat peruskoulun ja ammatil-
lisen puolen opinto-ohjaajien palkoissa. 
Peruskoulun opinto-ohjaajat ovat vuo-
tuisessa työajassa, joten he eivät voine 
ylitunneilla kikkailla. Ammatillisen 
puolen opinto-ohjaajien palkkaus on kir-
java, mutta en tunne sitä riittävästi, jotta 
voisin siitä mitään johtopäätöksiä tehdä.

Naisten ja miesten palkkaerot ovat 
suunnilleen saman suuruisia kaikilla 
ammattialoilla, ja merkittäviä muutok-
sia niissä ei ole viime vuosina tapahtu-
nut. Erot naisten ja miesten palkoissa 

Suomessa ovat Pohjoismaista suurim-
mat. Kun tänään lukiolaisten opinto-
ohjauksen tunnilla sivusin tätä asiaa, 
eräs miesopiskelija kommentoi, että 
naiset eivät vaadi riittävästi palkkaa, 
vaan suostuvat tekemään töitä huonom-
malla palkalla. Ei uusi oivallus, mutta 
totta. Siis hyvät sisaret, opinto-ohjaajat, 
vaatikaa korvausta kaikesta työstä, 
mitä teette. Ilmaisen työn tekeminen ja 
kaikkeen mahdolliseen ylimääräiseen 
puuhasteluun suostuminen syö myös 
muiden palkkaa ja väsyttää lopulta myös 
tekijän itsensä.

Maija Pasanen

Käsityksiä palkkaerojen syistä voi 
kommentoida tutkijalle osoitteeseen 
jussi.silvonen@uef.fi

KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI JATKOON:

KANSANOPISTOLINJAT
•	 väylä jatko-opiskeluun  

ja korkeakouluihin
•	 perustietoa ja pohjaa  

ammatilliseen koulutukseen

KANSANOPISTOKYMPIT 
•	 tuettua kasvua ja opiskelua 
•	 opiskeluvalmiuksien  

parantamista ja  
arvosanakorotuksia

MUUT KOULUTUKSET
•	 ammatillista perus-  

ja lisäkoulutusta 
•	 kansanopistolukiosta  

ylioppilaaksi 
•	 koulutuksia  

maahanmuuttajille



26

Lukiotapaamisessa käsittelimme lukio-
koulutuksen ajankohtaisia aiheita Lukio-
toimikunnan jäsen anna Quagraine 
kertoi meille kaikille IB-lukioiden 
opinto-ohjauksen erityispiirteistä ja IB-
lukio-laisten jatko-opintoihin pyrkimi-
sestä. Voit lukea hänen artikkelinsa edel-
lisestä Opinto-ohjaajalehdestä. Suomen 
Lukiolaisten Liitosta annakaisa Tikki-
nen kertoi lukiolaisten näkökulmia lukio-
koulutuksen ajankohtaisiin asioihin. 

Tapaamisemme keskeisinä teemoi-
na olivat: opetussuunnitelman perusteet, 
sähköiset ylioppilaskirjoitukset, opis-
kelijavalintauudistus, rahoitusjärjes-
telmän uudistus ja järjestäjäverkko-
uudistus. Uudessa opetussuunnitelmassa 
saamme lukioon toisen pakollisen kurs-
sin opinto-ohjausta. Jokaisella opis-
kelijalla on oikeus laadukkaaseen opin-
to-ohjaukseen koko lukioajan. Kun 
turvataan opiskelijan oikeus laaduk-
kaaseen ohjaukseen, tulee myös turvata 
opinto-ohjaajalle riittävät resurssit työn 
tekemiseen. Ilman resursseja ei ole 
laadukasta ohjausta. 
Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat tu-
lossa lukioon kovaa vauhtia. Lukioiden 
sähköistyminen ei etene kaikissa luki-
oissa samaa tahtia. Opiskelijoilla alkaa 
olla huoli, miten he tulevat pärjäämään 
sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa. 
Abitti-koejärjestelmä tulisi ottaa käyt-
töön kaikissa lukioissa mahdollisimman 
nopeasti, jotta opiskelijat pääsevät har-
joittelemaan sähköisten ylioppilaskirjoi-
tusten kaltaisten tehtävien tekemistä. 

Korkeakoulujen opiskelijavalinta-
uudistus etenee. Edelleen emme osaa 
vastata kaikkiin opiskelijoiden meille 
esittämiin kysymyksiin, jotka liittyvät 
korkeakoulujen opiskelijavalintauu-
distukseen. Kevään Abiturientit hakevat 
jatko-opintoihin nyt, joten vastauksia 
olisi pitänyt olla antaa jo viime syksynä 
ja aiemminkin. 

»Toimikunnilta
LUKIOTOIMIKUNTA

terVeiSet JOeNSUUN OPOPÄiVieN
lUkiOtAPAAmiSeStA

Rahoitusjärjestelmä-  ja järjestäjä-verk-
kouudistus puhuttavat meitä kaikkia. 
Perusrahoitus, suoritusrahoitus ja tulok-
sellisuusrahoitus. Mikä ohjausvaikutus 
näillä on? Mitä tämä vaikuttaa koulutuk-
sen järjestäjiin, ja opiskelijan asemaan? 
Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus 
yksilölliseen opintopolkuun lukioaikana. 
Laadukas lähiopetus ja –ohjaus on tur-
vattava. Meitä kaikkia huolettaa  omien 
koulujemme kohtalot, mutta niin huolet-
taa myös opiskelijoitakin. Suomen Luki-
olaisten Liitto mukaan tärkeää on antaa 
opiskelijoille  ajantasaista ja oikeaa tie-
toa kouluun liittyvistä asioista.

Kaunis kiitos teille kaikille Joensuun 
Opopäivien lukiotapaamiseen osallistu-
jille! Hyvää kevättä teille kaikille! 

Armi Nurmi (PJ)
Anna Quagraine
Jussi Lounassalo
Maija Pasanen
Anu Turunen
Riitta Valkonen
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»Toimikunnilta

AmmAtilliSet OPOt NÄkÖAlAPAikAllA
JOeNSUUN OPOPÄiVillÄ  
Ammatillisen koulutuksen toimikunta
järjesti Joensuun opopäivillä työpajan,
jossa oli mahdollisuus jakaa tietoa ja 
ajatuksia tutkintouudistuksen aiheuttamis-
ta haasteista ammatillisen koulutuksen 
opon arkeen. Upealla näköalalla varuste-
tussa kokoustilassa oli paikalla lähes 100 
opoa. Keskustelu ajankohtaisista haasteis-
ta kävi vilkaana. Työskentelyalustana 
toimi tieke.fi -palvelun sähköinen muistio, 
joka korvasi perinteiset fläpit. Uusi työta-
pa sai kiitosta, vaikka palvelu ruuhkautui 
pahasti parhaimmillaan yli 30 käyttäjän 
samanaikaisesta kirjautumisesta.  

Työpajasta dokumentoitiin vastaukset 
tärkeimpiin kysymyksiin ja näkökulmia 
toimikunnan työskentelyssään esiin nous-
seiden ongelmakohtien sekä niiden rat-
kaisumallien tueksi. Työpajan anti oli niin 
polttavan ajankohtainen, että toimikunta 
päätti kokoontua heti työpajan jälkeen ja 
laati vielä opopäivien aikana kannanoton 
tutkintouudistukseen liittyvistä haasteista 
ratkaisuehdotuksineen. Kannanotto osoi-
tetaan opetushallitukselle. 

materiaalia jakoon ja 
hyvä työ kiertämään 

Työpajassa jaettiin lisäksi yhdessä mate-
riaalia muiden oppilaitosten muutostyön 
helpottamiseksi. Esillä olivat Salpauksessa 
tehty Tietotekniikan verkkokurssi, Sedussa 
tehty muuntotaulukko vanhoista atoista 
uusiin yhteisiin tutkinnon osiin ja toimi-
kunnan laatima muuntotaulukko lukio-
opintojen hyväksilukemisesta. 

Materiaalia voi lähettää edelleen osoit-
teeseen attoahot@gmail.com, josta se 
jaetaan edelleen kaikille osoitteensa 
sähkömuistioon jättäneille. Voit lähettää 
oman sähköpostiosoitteesi samaan osoit-
teeseen ja liittyä ”jakajarinkiin”.  

Työpajan sähkömuistio sekä esitelty 
aineisto säilyy osoitteessa: 
http://muistio.tieke.fi/p/opopaja2015 
ja keskustelu teemasta jatkuu 
facebookissa osoitteessa:
https://fi-fi.facebook.com/ammatillinenopo 

Opinto-ohjauksen mitoitus 
tutkintouudistuksen jälkeen

Tutkintouudistuksen haasteiden lisäksi 
keskustelua heräsi opinto-ohjauksen 
määrän mitoituksesta uusissa opetussuun-
nitelmissa. Osaamisperusteisuuden myötä 
opinto-ohjauksen liittyvät mitoitukset (vrt. 
opintoohjausta 1,5ov ) on poistettu opetus-
suunnitelmista. Miten opinto-ohjaus jat-
kossa resursoidaan? Mikä on riittävä määrä 
opinto-ohjausta? Laki ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta astuu voimaan 1.8.2015 
(787/2015) 

ja sen pykälässä 29 todetaan, että opis-
kelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta, 
henkilökohtaista ja muuta tarpeellista 
opinto-ohjausta. Samalla kuitenkin ku-
motaan valtioneuvoston asetuksesta 
(6.11.1998/811) pykälä, jossa on määritel-
ty opinto-ohjauksen toteuttamisesta. 
Toimikunta seuraa asian etenemistä ja 
sen vaikutuksia tarkasti. Ammatilliselle 
toimikunnalle voikin välittää kokemuksia 
uuden lainsäädännön vaikutuksista opinto-
ohjaukseen.  

Sopon hallitus- ja ammatillinen 
toimikuntatyö 2015

SOPO ry:n hallituksen jäsenenä amma-
tillisen koulutuksen edustajana jatkaa 
neljättä vuotta anu Hietarinta Seinäjo-
elta (SEDU) ja uutena hallitukseen valit-
tiin kaksivuotiskaudelle Sirpa Puikkonen 

Jyväskylän ammattiopistosta, henkilökoh-
taisina varajäseninä Timo Vainionpää 
(SEDU) ja Virpi Salminen (TREDU).  

Anu Hietarinta toimii vuoden 2015 
ammatillisen toimikunnan puheenjohtajan 
ja koollekutsujana. Jos olet kiinnostunut 
toimikuntatyöstä ota yhteyttä:
anu.hietarinta@sedu.fi.

 
Nähdään kentällä ja viimeistään seuraavil-
la opopäivillä Oulussa 2016!  

Vuoden 2014 ammatillinen toimikunta ki-
ittää kuluneesta kaudesta! 

Jari Pöyhönen, Puheenjohtaja
Koulutuskeskus Salpaus
jari.poyhonen@salpaus.fi 
anu Hietarinta
Koulutuskeskus Sedu 
anu.hietarinta@sedu.fi 
Heli aaltonen
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
heli.aaltonen@raisio.fi 
asta kurhila 
Hyria koulutus, Riihimäki 
asta.kurhila@hyria.fi 
Sirpa Puikkonen
Jyväskylän ammattiopisto 
sirpa.puikkonen@jao.fi 
Virpi Salminen
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 
virpi.h.salminen@tampere.fi
Timo Vainionpää
Koulutuskeskus Sedu 
timo.vainionpaa@sedu.fi

AMMATILLINEN TOIMIKUNTA

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta ”keppiselfiessä” 
opopäivillä 5.2.2015 
Joensuussa
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Joensuun opopäivien korkeakoulutyö-
pajaan osallistui 28 niin yliopiston kuin 
ammattikorkeakoulunkin ohjauksen 
asiantuntijaa. Työpajassa käsittelimme 
ajassa liikkuvia aiheita. Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulun verkkopeda-
gogiikan asiantuntija, projektipäällikkö 
Päivi rajaorko tutustutti meitä verkko-
ohjauksen maailmaan – verkkoyhteyden 
avulla, kuinkas muuten. 

Päällimmäiseksi tuokiosta jäi tunne, 
että tämä on nykypäivää ja asiaa kannat-
taa rohkeasti kokeilla. Verkko-ohjauksen 
medioita löytyy paljon, mm. sähköposti, 
tekstiviesti, verkko-oppimisympäristöt 
(Moodle, Optima jne.), verkkokokous-
järjestelmät (Adobe Connect, Lync, 
Skype, TodaysMeet jne.), videot, face-
book, twitter, whatsapp, blogi ja ePort-
folio.

Verkko-ohjauksen lisäarvoa miet-
tiessämme Päivi Rajaorko toi esiin, että 
se on ajasta riippumatonta ja tallenteita 
voi katsoa uudelleen ja uudelleen. Se va-
pauttaa aikaa lähiohjauksen vuorovaiku-
tukseen. Sen avulla ohjaukseen on hel-
pompi osallistua myös muita toimijoita 
kuin opinto-ohjaajat, esim. oppilaitok-
sen ulkopuolisia asiantuntijoita (online/
tallenteet). 

»Toimikunnilta
KORKEAKOULUTOIMIKUNTA

kOrkeAkOUlUtyÖPAJA 
JOeNSUUN OPOPÄiVillÄ 2015

Verkko-ohjauksessa on Päivi Rajaorkon 
mukaan huomioitava, että 
• kaikki eivät hallitse tekniikkaa 
• kaikki eivät halua luoda tunnuksia 

yleisiin sosiaalisen median palve-
luihin

• ohjaajan kannattaa valita itselle so-
pivimmat mediat 

• verkkopalveluiden käytön pelisään-
nöistä on hyvä sopia opiskelijoiden 
kanssa

• ohjaus ei ole vain opinto-ohjaajien 
vastuulla 

• ohjaajan resurssit sekä jaksaminen 
on huomioitava – ei ohjausta 24/7. 

Verkko-ohjauksen lisäksi korkeakou-
lutyöpajassa keskustelimme ja poh-
dimme, mitä keinoja korkeakouluissa on 
käytössä 55 opintopisteen saavuttamisen 
tukemiseksi ja mistä asioita tällä hetkellä 
korkeakouluissa keskustellaan. 

55 opintopisteen saavuttamiseksi 
todettiin, että teknisten asioiden on ol-
tava kunnossa mm. opintorekisterin 
osalta. Isot opintojaksot on voitava 
merkitä rekisteriin pienemmissä osissa, 
osasuorituksina. Sen lisäksi totesimme, 
että seurantajärjestelmien kehittäminen, 
varhainen tuki ja yhteisöllisyyden ra-

kentaminen sekä vaihtoehtoiset peda-
gogiset oppimistavat ovat perusasioita 
opintojen etenemisen takaamiseksi. 
Hyviksi vinkeiksi totesimme ”Hullut 
tenttipäivät”, ”rästiviikon” ja ”nollat 
pois” tehokurssin. Osallistujien mielestä 
ohjaus on yhteisvastuullista, mutta oma 
opettajatuutori on tärkeä.

Mistä asioista tällä hetkellä korkea-
kouluissa keskustellaan? Ajassa liik-
kuvia aiheita ovat mm. organisaation 
muutos uudelleen organisoitumisineen, 
ohjauksen tarpeen lisääntyminen, eri-
tyinen tuki, oppimistaidot, ajanhallinta 
ja resurssit, uusi rahoitusmalli, opiskeli-
javalinnan muutokset (miten tieto välit-
tyy hakijoille, miten järjestelmä toimii) 
sekä avoimen ammattikorkeakoulun 
polkuopiskelijat.

Työpajan työskentely oli antoisaa 
ja vilkasta. Keskusteltavaa asiaa olisi 
riittänyt pidemmäksikin aikaa. Kiitos 
kaikille korkeakoulutyöpajaan osallistu-
neille!

Peter Edelskjöld, Vesa Kuhanen, 
Ritva Liinamaa, Auli Pekkala, 
Erja Salminen
(Korkeakoulutoimikunta 2014)
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kosmetologi on 
ihONhOidON AmmAttilAiNeN
kosmetologin, ihon ja ihonhoidon ammattilaisen, työnkuvan sisältö on muuttunut 
luksushoidoista lähemmäksi terveydenhuollon rajapintaa ja hyvinvointia edistäviksi hoidoiksi.

Kosmetologi on ihonhoidon todellinen 
ammattilainen. Koulutettu, ammattitai-
toinen kosmetologi hallitsee ihon toimin-
not ja tehtävät sekä anatomian ja noudat-
taa tarvittavia hygieniamääräyksiä. Hän 
toimii yhteistyössä ihotautilääkärien 
kanssa, tuntee tuotteiden ainesosat ja
osaa tarvittaessa lähettää asiakkaan 
eteenpäin lääkärille hoidettavaksi. 

Kosmetologin tutkinto kuuluu 
kauneudenhoitoalaan, mutta työteh-
tävät liittyvät nykyään enemmän en-
naltaehkäisevään terveydenhoitoon kuin 
kauneudenhoitoalan dekoratiivisiin, es-
teettisiä arvoja korostaviin palveluihin. 
Hoitojen ja palveluiden tukena ja apuna 
käytetään usein erilaisia laitteita kuten 
mikrohionta-, höyrytys- ja mikroneu-
lauslaitteita. Hoitojen monipuolistuessa 
ja aineiden sekä laitteiden muuttuessa 
tehokkaimmaksi koulutetun kosme-
tologin tekemä hoito muuttuu asiakas-
turvallisuuden kannalta entistä merkit-
tävämmäksi. 

Suomen Kosmetologien Yhdistys ry 
on esittänyt kosmetologian koulutuksen 
siirtämistä hyvinvointialalle ja tutkinto-
nimen muuttamista kauneudenhoitoalan 
tutkinnosta ihonhoidon perustutkinnok-
si. Ihonhoidon ammattilaiset toimivat 
hoitoloiden lisäksi kosmetiikkaosas-
toilla, apteekeissa ja kylpylöiden spa-
hoitoloissa, koulutuksen sekä opetuksen 
parissa, meikkaajina, alan maahantuo-
jien palveluksessa sekä terveydenhuol-
lon rajapinnassa palvelutaloissa.

Kosmetologin koulutus on Eu-
roopan tasolla huippuluokkaa. 120 
opintoviikon laajuiseen koulutukseen 
sisältyy anatomian, fysiologian ja hy-
gieenisten toimintatapojen opintoja 
sekä tuotetietoutta. Tutkintoon kuuluu 
vähintään 60 opintoviikkoa ihoon liit-
tyviä opintoja. Se on enemmän kuin 
sairaanhoitajatutkinnossa.

Hyvä ihohoidon peruskoulutus antaa 
mahdollisuuden suunnata osaamista 
omien toiveiden mukaan. Opinnoissa 
painottuu erikoistuminen ja osaamisen 
keskittäminen dekoratiivisiin palvelui-
hin, hoidollisiin palveluihin tai myynnil-
lisiin tehtäviin. Ihonhoidon ammatti-
laisen osaamisen tärkeä kivijalka lepää 
kuitenkin aina perusihonhoidossa. Alas-
ta kiinnostuneen tulee myös tulevaisuu-
dessa tuntea iho ja hallita ihonhoito.

Suomen kosmetologien yhdistys – 
kosmetologföreningen i Finland ry 
edustaa koulutettuja kosmetologeja, 
kosmetiikkaneuvojia, erikoiskosme-
tologeja sekä alan opiskelijoita, opet-
tajia ja alan maahantuojia. Alalla toimii 
tällä hetkellä toimijoita, joilla ei ole alan 
koulutusta. Alan säätelyn puutteen takia 
on mahdollista, että kuka tahansa voi pe-
rustaa kauneushoitolan/hoitolan ja tehdä 
näitä vaativia ihonhoitoja. SKY tekee 
työtä alan säätelyn lisäämiseksi ja on to-
teuttamassa kauneudenhoitoalan palve-
luiden standardia yhteistyössä Suomen 
standardoimisliiton kanssa. 

SKY:ssä on noin 3500 jäsentä. Jäse-
nillä on oikeus käyttää Yhdistyksen 
SKY-jäsenmerkkiä, josta tunnistaa kou-

lutetun kosmetologin. Valtaosa kosme-
tologeista työskentelee mikroyrittäjinä, 
ammatinharjoittajina ja vuokratuoliyrit-
täjänä. Vain pieni osa kosmetologeista 
työskentelee työsuhteessa. Yhdistyksen 
toiminnan tavoitteena on kasvattaa ja 
helpottaa mikroyrittäjien työllistämis-
mahdollisuuksia.

Hanne Niemistö
toiminnanjohtaja 
Suomen Kosmetologien Yhdistys – 
Kosmetologföreningen I Finland ry

Suomen kosmetologien yhdistys ry ja Skyo-opisto
järjestävät yhteistyössä Suomen opinto-ohjaajat ry:n kanssa 

oPinTo-oHJaaJiLLE inFoPäiVän 
perjantaina 8.5.2015

Skyo-opiston tiloissa Helsingin Haagassa. 

infopäivän aiheena on ihonhoidon ammattilaisten, 
kosmetologien ja kosmetiikkaneuvojien, osaaminen, 

koulutus sekä työnkuva. Lisää tietoa ilmoittautumisesta
 ja muusta tulee kevään aikana alueyhdistyksiltä.
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LOpinto-ohjaajan varaventtiili

kun opinto-ohjaajasta tuli
rUOkAtOimittAJA JA kirJAiliJA
Olen ensimmäiseltä ammatiltani 
äidinkielen opettaja. Myöhemmin mu-
kaan tuli uskontotieteen opiskelu ja 
myös uskonnonopettajuus. Kolmas ta-
pahtuma ammatillisella urallani on ollut 
– kuten huomataan – opinto-ohjaajaksi 
opiskeleminen ja kasvaminen: siis se 
työ, josta tällä hetkellä tienaan leipäni ja 
joka eniten palkitsee vaivan ja ravitsee 
minua.

Vaikka opinto-ohjaus työelämässä-
ni viekin voiton, en silti ole unohta-
nut uskontotieteilijää minussa. Kuulun 
edelleenkin omasta kiinnostuksestani 

Suomen uskonnonopettajien liittoon; 
samoin olen kuulunut vuodesta 2005 
alkaen kyseisen liiton Synsygus-lehden 
toimituskuntaan. Koska en ole teologi 
vaan siis uskontotieteilijä, kirjoitukseni 
ovat vuosien aikana käsitelleet lähinnä 
uskontoa kulttuurisena ilmiönä. Ja toi-
saalta kirjoittamisesta ja erilaisiin us-
konnollisiin ilmiöihin tutustumisesta 
on ollut hyötyä koulun opinto-ohjauk-
sessakin, minkä vuoksi uskontotieteily 
on minulle mielenkiintoista vastapainoa 
varsinaiseen päivätyöhöni.

Uskonnonopettajien lehdessä minulla 
on ollut vuodesta 2009 alkaen oma 
ruokapalsta. Äkkiseltään ei uskoisi, että 
pedagogisen järjestön lehdessä voisi olla 
jonkinlainen ruokapalsta. Olin kuitenkin 
jo kauan aikaa sitten kerännyt itselleni 
materiaalia ruoan ja uskonnon suhteesta, 
ruokaan ja uskontoon liittyvistä tavoista 
ja ennen kaikkea eri ruokien ja ruoka-
lajien uskonnollisesta historiasta. Toisin 
sanoen olin jo aiemmin löytänyt uskon-
nollisen ruokakulttuurin. 

Varsinaisesti kaikki alkoi kuitenkin 
saksalaisesta nunnasta Hildegardista ja 
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hänen hermo- ja älypipareistaan, joista 
olin kirjoittamassa Synsygukseen juttua. 
Ajattelin, että hermopipareista pitäisi 
kertoa ihan omalla palstalla. Kun eh-
dotin silloiselle lehden päätoimittajalle 
oikean ruokapalstan perustamista, ideaa 
pidettiin hyvänä ja minusta tuli kyseisen 
lehden ruokatoimittaja.

Jokainen ruoka kertoo tarinan. On 
monia arkipäivänkin herkkuja, joiden 
uskontoon viittaavasta taustasta ruoista 
nauttiva ei kenties tiedä mitään. Mo-
nesti ruoilla ja ruokalajeilla on uskon-
nolliseen kulttuurihistoriaan pohjautuva 
menneisyys. Taustalla voi olla kiehtova 
ruokatarina ruoan alkuperästä tai histo-
riasta. 

Tarinat ja kertomukset herättävät 
aivan uudenlaisen kiinnostuksen ruoan 
maailmaan. Kun laskiaisena syömme 
hernerokkaa ja laskiaispullia, emme 
tule ajatelleeksi, että kummankin ruoan 
alkuperä liittyy uskontoon. Ruokakult-
tuuri on sidonnaista vuodenaikoihin ja 
juhlapyhiin, mutta harva taitaa tuntea 
lussekatter-pullien, Lucian-päivän pul-
lien jopa ”paholaismaisen” historian. 
Tällaisista tarinoista minä saan innoituk-
seni ja kirjoitan niistä ruokapalstalle.

Kulloisenkin jutun kirjoittaminen 
on joskus vaatinut paljon työtä, tut-
kimusta ja jopa ulkomaille matkuste-
lua. Pariisissa halusin etsiä sen ainoan 
oikean kolmen kuninkaan kakun ja sitä 
varten jouduin kävelemään useita kilo-
metrejä kaupungin katuja pitkin. Italias-
sa näin vaivaa saadakseni maistaa vain 
yhden pienen leivoksen. Ruokiin liittyvä 
perinne kiehtoo. Ruokahistoria ja men-
nyt elämä auttavat jäsentämään nyky-
päivää. Ne auttavat ymmärtämään myös 
erilaisten ruokailmiöiden taustalla olevat 
syyt sekä tarinat ja kertomukset.

Ruokatoimittajan urani käännekohta 
oli muutama vuosi sitten, kun sain puhe-
linsoiton Maahenki-kustantamolta, että 
se julkaisee ruokatarinoista kirjan. Olin 
sitäkin onnellisempi, kun tiesin Maahen-
gen tekevän hyvin kauniita ja laaduk-
kaita kirjoja. Omaa tulevaa tietokirjaani 
tehtiin hitaasti ja rakkaudella ja sen ul-
konäköön satsattiin.

Niinpä yksi elämäni huippuhetkistä 
oli viime joulukuussa Raumalla, kun 
Kulttuuritalo Posellissa vietettiin kult-
tuurihistoriallisen ruokakirjani Taivaal-
lista mannaa julkaisujuhlaa. Kirjani esit-
telee ruokaperinnettä kristillisessä kult-
tuurissa ja ruokien unohdettuja tarinoita 

ja ohjeita. Kirjalla on ollut ympärillään 
ammattitaitoiset tekijät, ja paikallinen 
kirjakauppias kehuu kirjaa kauniiksi 
kuin koru. 

Itse jouduin ehkä yllättäen ja valmis-
tautumatta pieneen mediapyöritykseen, 
kun valtakunnallinen sanomalehti puhu-
mattakaan länsirannikon muutamista 
paikallisista lehdistä halusi haasta-
tella kirjan kirjoittajaa. Myös Yleisra-
dio halusi ohjelmiinsa kirjan ja uuden 
kirjailijan. Samoin olen käynyt erilai-
sissa tilaisuuksissa kertomassa kirjan 
synnystä ja puhumassa ruokatarinoiden 
taustoista. Ylipäätään julkaisujuhlasta 
ja sen jälkeisistä tilaisuuksista on jäänyt 
hyvä mieli. Kaikesta on seurannut myös 
paljon henkilökohtaista hyvää ja onnel-
lisuutta. 

Silti en ole vaihtamassa ihan koko-
naan alaa ja uraa: opinto-ohjaajana on 
kiva työskennellä - kunhan välillä saa 
tutkia ja kirjoittaa, puhua tai kertoa 
ruoan historiasta sekä nauttia siitä, että 
uskonto on myös ruokakulttuuria.

Ai niin, Hildegardin hermo- ja 
älypiparit! Ne lisäävät älykkyyttä, aut-
tavat keskittymisessä ja parantavat lähes 
kaikki taudit – ovat hyväksi siis myös 
opinto-ohjaajalle. Kohtuus kuitenkin 
kaikessa: Hildegardin oppien mukaan 
sopiva päiväannos on vain 3-4 piparia.

Marja Tanhuanpää
opinto-ohjauksen lehtori Rauman 
Lyseon lukiossa

taivaallista mannaa –
ruokaperinnettä kristillisessä
kulttuurissa 

Parhaat ruokakirjat ovat sellaisia, joiden 
takana on tarina. Marja Tanhuanpään 
Taivaallista mannaa on sellainen. Oi-
keastaan kirja ei ole perinteinen resep-
tikokoelma, mutta siitä löytyy monia 
mielenkiintoisia ruokalajeja, joita voi 
tarjota vaikka vieraille tai perheelle tari-
nan kanssa. 

Taivaallista mannaa esittelee kristil-
lisen kulttuurin ruokaperinnettä. Ruoka 
on ollut aina osa ihmisten kulttuuria 
ja identiteettiä. Nykyään laihdutusgu-
rut muistuttelevat, että ruoka on vain 
polttoainetta, joka pitää moottorimme 
käynnissä. Sellaisten viestien joukossa 
Taivaallista mannaa on piristävä lisä 
ruokakirjahyllyyn.

Kirjan tarinan ovat mukaansatem-
paavia ja kiinnostavat varmasti niitäkin, 
jotka eivät ole kiinnostuneita kristilli-
sestä kulttuurista. Tarinoilla on kuitenkin 
myös historiallinen arvo. Vatsan ravit-
semisen lisäksi kirja ravitsee ajatuksia ja 
aisteja. Upea kuvitus pitää huolta jälkim-
mäisestä. Itse upposin kirjan tarinoihin. 
Kun ruoasta kerrotaan näin houkuttele-
vasti, tekee mieli päästä maistelemaan. 

Kirjan takakannessa sanotaan: Mis-
tä tulee viipurinrinkelin muoto ja mihin 
liittyy ranskalaisten kuuluisa galette des 
rois -kakku? Monella eurooppalaisella 
leivonnaisella ja ruoalla on värikäs ja 
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tunkertomuksiin ja kristillisiin legen-
doihin. Taivaallista mannaa esittelee 
ruokaperinnettä kristillisessä kulttuuris-
sa ja kertoo niin tuttujen kuin eksoot-
tisempien ruokien unohdettuja tarinoita 
ja herkullisia ohjeita.

Frida Pessi

Marja Tanhuanpää:  
Taivaallista mannaa - 
ruokaperinnettä 
kristillisessä kulttuurissa
iSBn 978-952-301-021-3
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Avhandling: Grynnor och
farleder i karriärvalsprocessen
– UNGA med rÖrelSehiNder
Och derAS hANdliNGSUtrymme

Att välja studie- och yrkesväg kan vara 
knepigt för alla och en var. Vad passar 
jag till, vad tycker jag är roligt, hur ser 
möjligheterna ut på arbetsmarknaden 
o.s.v. är rimliga frågor att ställa sig. 
Om man har ett rörelsehinder som gör 
att både man själv och andra tvivlar 
på ens förmåga blir valet inte lättare. I 
avhandlingen har jag granskat samhällets 
eventuella grindvakteri, men också 
individens tro på den egna förmågan i 
förhållande till en, ibland begränsande 
omgivning, och sökt efter faktorer som 
främjar motståndsresurser. 

Jag har studerat vilka vägar 
respondenterna velat gå och vilket stöd 
samhället erbjudit eller vilka hinder 
man mött. Jag har även undersökt vilka 
andra faktorer som kan ha bidragit 
till hur karriären tett sig hittills för 
respondenterna, t.ex. tron på den egna 
förmågan. Den process som rör individers 
val och beslutsprocess över tiden är 
komplex. Många påverkansfaktorer 
kan komma in och antingen hämma 
eller främja individens valmöjligheter. 
Jag har främst undersökt livshistorier 
avseende hämmande och främjande 
faktorer i studie- och yrkesvalsprocessen 
för en grupp personer med rörelsehinder. 
Mina urvalskriterier för respondenterna 
var följande. 

de skulle:

• vara myndiga
• inte vara över 40
• ha haft sitt rörelsehinder under 

uppväxten
• i alla fall delvis ha genomgått det 

svenska skolsystemet
• anse sig själva ha ett rörelsehinder

Syftet för avhandlingen var att undersöka 
hur man kan förstå:

Faktorer som hämmar respektive 
främjar karriärvalsprocessen över tid 
hos personer med rörelsehinder, utifrån 
deras eget perspektiv.

De frågor som jag ställt till avhandlingens 
empiriska material behandlar:

Vad berättar respondenterna

• om villkor och materiella 
betingelser som varit betydelsefulla 
för dem i studie- och yrkesvalet? 

• om sina upplevelser av olika 
professionella aktörer, t ex 
studie- och yrkesvägledare samt 
arbetsförmedlare, och hur de 
relaterar till valen? 

• om inverkan av personliga 
relationer i valsituationerna? 

• om självuppfattning (såsom känsla 
av sammanhang och tro på den 
egna förmågan) och dess betydelse 
för valen? 

Resultatet visade att alla respondenterna, 
utom en, upplever att rörelsehindret 
påverkat studie- och yrkesvalet. 
Påverkan ser dock olika ut för de skilda 
individerna. Några respondenter kan se 
att påverkan till vissa delar varit positiv. 
Det kan då vara att man har ett annat sätt 
att se på saker som gör en extra lämpad 
för särskilda uppgifter, att man har 
lättare att bli ihågkommen etc. Samtidigt 
har lejonparten av dessa anpassningar 
gjorts efter vad som upplevts som 
realistiskt, ibland av andra och ibland av 
individerna, varit begränsande. 

Resultaten har visat att 
handlingsutrymmet varit begränsat 
för respondenterna i karriärvalen. De 
flesta människor i Sverige vill inte vara 
beroende av bidrag och andras välvilja 
och det vill inte mina respondenter 
heller. Dock hamnar mina respondenter 
på efterkälken. De har svårt att få 
sommarjobb, har svårt att utbilda sig där 
de vill på grund av dålig tillgänglighet 
och känner sig inte eftertraktade på 
arbetsmarknaden. Jag har funnit en stark 
känsla av stolthet över vem-jag-är, hos 
respondenterna.  

De uppskattar däremot inte det 
bemötande de ofta får av omgivningen, 
ett bemötande som de anser ofta präglats 
av fördomar och låga förväntningar. 
Visst kan personer med rörelsehinder 
behöva extra hjälp med vissa saker, men 
det betyder inte att de saknar kompetens 
och kapacitet och mycket att bidra med. 
Många av mina respondenter känner 

en ny avhandling i väglädning i Sverige. elisabet Söderberg disputerare om 
unga med rörelsehinder och deras handlingsutrymme i karriärvalet
i Stockholms universitet 16 december 2014.
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sig nedvärderade av omgivningen och 
upplever att de kan så mycket mer än de 
tillåts göra. 

Nyckeln till att klara sig genom 
motgångar verkar vara att man har ett mål 
att sträva mot. Det är den gemensamma 
nämnaren för mina respondenter. 
Deras väg kantas av olika hämmande 
faktorer, och dessa kan sammanfattas 
som funktionshinderstress (strukturella 
hinder, till exempel dålig tillgänglighet, 
krångliga regler och nedvärderande 
normer) och låg tilltro till sin förmåga. 
Låg tilltro till sin förmåga kan bero på 
överbeskydd (detta kan utövas av till 
exempel familj, vänner och samhällets 
grindvakter), men även andra faktorer 
till exempel mobbing under uppväxten 
kan spela in.  Dessa utgör en del av de 
hinder som identifierats och de är en del 
av den spiral som leder till en dränering 
av självbilden och en devalverad 
självbild. 

Överbeskydd är den faktor som 
identifierats som verkar utgöra ett av 
de största hindren i respondenternas 
karriärvalsprocess. Målet, det vill säga 
ett självständigt och yrkesverksamt 
liv, utifrån sina förutsättningar, verkar 
utgöra en starkare kraft än de hämmande 
faktorer de erfar. Det betyder inte att 
de gått oskadda genom livet, bara att 
de fortfarande strävar mot sitt mål. 
Passivitet är dem alla främmande.

Följande är slutsatserna
i sammandrag:

1. Att rörelsehindret påverkar 
studie- och yrkesvalet och att 
påverkan oftare är hämmande 
än främjande

2. Det som påverkar är 
strukturella faktorer 
(”funktionshinderstress”), 
oftare än kroppens 
begränsningar

3. Att överbeskydd är en av de 
mest hämmande faktorerna och 
att den kan bidra starkt till låg 
tilltro till den egna förmågan, 
en dränering av självbilden

4. Att målet: Ett självständigt och 
yrkesverksamt liv, utifrån de 
egna förutsättningarna, inte 
en omsorgstagarkarriär, utgör 
en avgörande motståndsresurs 
visavi motgångar och hämsko

Det största kunskapstillskottet som 
den här avhandlingen givit, kan vara 
att mina respondenter tycker sig i, 
mångt och mycket, bli, vad jag tolkar 
som, överbeskyddade av samhället 
(av föräldrar, lärare, studie- och 
yrkesvägledare, arbetsförmedlare osv) i 
förhållande till studie- och yrkesvalen, 
och det vill de inte bli.

Elisabet Söderberg
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Vid Yrkeshögskolan Novia har 
en modell för projektbaserat 
mångprofessionellt lärande inom 
social- och hälsovårdsutbildningen 
utvecklats. Modellen (Project-based 
Interprofessional Learning, PIL) innebär 
att studerandes lärande sker samtidigt 
som de utvecklar arbetsmetoder, 
modeller och material i samarbete med 
social- och hälsovårdens aktörer. 

Den här formen av lärande har 
utvecklats eftersom utmaningarna 
inom social- och hälsovården innebär 
att framtidens yrkesverksamma 
bör kunna samarbeta inom 
mångprofessionella team. Kompetens 
i mångprofessionellt arbete förutsätter 
i sin tur mångprofessionellt lärande.  
Under hela studietiden betonas ett 
utvecklingsinriktat arbetssätt som 
är förankrat i ett resursförstärkande 
perspektiv där klientens bästa är i 
centrum. 

För att framgångsrikt kunna 
förändra arbetslivet bör således 
utbildning och arbetslivet samarbeta 
kring frågor som grundutbildning, 
fortbildning och utvecklingsverksamhet.  
Under flera års tid har därför Novias 
Socionomutbildning samarbetat med 
Folkhälsans förbund r.f. i projektet 
Daghem utan mobbning. 

Daghem utan mobbning (2011-2014) 
var ett fyraårigt projekt som Folkhälsans 
förbund r.f. genomförde med finansiering 
av Penningautomatföreningen RAY. 
Det praktiska materialet Kompisväskan 
utvecklades eftersom pedagogerna i 
daghemmen efterlyste mer konkreta 
redskap och praktiskt material att 
använda i det mobbningsförebyggande 
arbetet i barngruppen. Materialets syfte 
var att stöda barns kamratrelationer 
genom att vägleda och handleda barn 
att bygga upp meningsfulla relationer 

från studerande till kollega 
GeNOm PrOJektbASerAt 
lÄrANde

till jämnåriga och att främja och stärka 
kamratkulturen i barngruppen. 

Studerandes insats för att 
utveckla Kompisväskan har under 
de första studieåren varit att utforma 
och testa material.  Inom teoretiska 
kurser har teori i samband med 
mobbningsfenomenet behandlats. I 
samband med praktikperioder har 
metoderna testats och utvärderats. Den 
egentliga materialutvecklingen har 
främst skett inom ramen för studerandes 
lärdomsprov. 

Under studerandes sista termin fick 
de som uppdrag av projektet Daghem utan 
mobbning att utvärdera Kompisväskan.  
En uppgift var att sammanställa de 
477 utvärderingsblanketterna från de 
inspirationsdagar, som ordnats för 
att introducera Kompisväskan. Den 
andra uppgiften var att undersöka hur 
Kompisväskan använts i daghemmen. 
En enkät uppgjordes och skickades 
ut till den daghemspersonal som 
deltagit i inspirationsdagarna. För att 
ytterligare belysa implementeringen 
av Kompisväskan valdes fyra daghem 
där en noggrannare utvärdering 
genomfördes och där personal, barn 
och vårdnadshavare fick möjlighet att 
delta i utvärderingen. Studerande höll 

fokusgruppintervjuer med personalen 
vid daghemmen. Barnen intervjuades 
i grupper och studerande testade 
på olika metoder för utvärdering, 
exempelvis smileys och värdering enligt 
metoden tumme upp – tumme ned. 
Vårdnadshavarna fick i sin tur svara på 
en skriftlig enkät. 

Utbildning genom projektbaserat 
lärarande innebär att studerandes insatser 
är viktiga. Studier är inte enbart studier då 
man arbetar inom arbetslivsförankrade 
projekt. Studerandes idéer, tankar och 
erfarenheter tas tillvara i utvecklingen 
av material och metoder.

Studerandes insats och kravnivå 
ökar succesivt och när de utför de 
sista uppgifterna är som i exemplet 
Kompisväskan redan beställningar 
från det omgivande arbetslivet. De 
socionomer (YH) som utexamineras 
är därför inte längre oerfarna 
nyutexaminerade utan kompetenta, 
professionella utvecklare.

Eva Juslin
Avdelningschef, utbildningsansvarig
Yrkeshögskolan Novia
Avdelningen för vård 
och det sociala området
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