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Olen ollut opinto-ohjaajana neljällä vuosikymme-
nellä. Koskaan aiemmin ei tämä opinto-ohjaus ole 
tuntunut niin vaikealta kuin nyt. Tässä tietenkin 
voi ikä olla tärkeä tekijä. Vanha ei jaksa tehdä 
enää niin paljon kuin aiemmin. Tästä ei nyt ole 
kysymys. 

Olen sitä mieltä, että työmme reunaehdot ovat 
tulleet entistä tiukemmiksi. Meiltä vaaditaan 
enemmän. Odotuksia ja vaatimuksia tulee niin 
oppilaiden kuin heidän vanhempiensakin taholta. 
Vanhempainillat ovat muuttuneet painostaviksi. 
Ennen sai esitellä, mitä kaikkea kivaa koulussa 
tehdään. Nyt henki on, miksette tee enemmän. 
Koulun johto, opetuksen järjestäjät ja kouluvi-
rasto. OKM ja OPH kaikki tekevät meille lisä-
työlistoja. 

Viimeinen luomus oli Oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolaki, joka piti helpottaa koulun arkea. 
Lopputulos oli päinvastainen.

Aiemmin saimme julistaa, miten moninaisia 
ovat koulutusmahdollisuudet ja miten hienoja 
uranäkymiä on näköpiirissä. Henkinen ilmapiiri 
on nyt toinen. Meistä elämän vapausvisionääristä 
on tehty kapeutuvien mahdollisuuksien portinvar-
tijoita.  Porkkanan jakajista on tullut kepin antajia.

Hallituksen uuskieli kuvottaa entistä enemmän. 
Kun lukioverkkoa tiivistetään tarkoittaa, että sitä 
harvennetaan. 

Päivän sana on sujuvoitus. Kaikki toimet, 
joita on tehty sen nimissä, ovat vaikeuttaneet 
uranvalintaa ja tehnyt työstämme entistä haas-
teellisempaa.

Lähes jokaisessa ratkaisussa, jossa koulujärjes-
telmää on rukattu, on nakki viuhunut. Ammatilli-
sen koulutuksen, lukioiden sekä ammattikorkea-
koulujen uudet rahoitusmallit ovat ajaneet meidät 
oppilas- ja opiskelijavirtojen väylävahdiksi. 

On karseaa huomata, että opinto-ohjaajille on 
kasattu joka käänteessä aina lisää vastuuta. Meistä 
on tullut monien vaikeiden yhteiskunnallisten rat-
kaisujen käytännön toteuttajia. Tukea ja ymmär-
rystä työllemme on tullut aina vaan vähemmän

MEIDÄN TYÖ ON MUUTTUNUT!

Tällaisina aikoina vertaistuki on tärkeää. 
Osallistukaa opinto-ohjaajat alueyhdistyksien 
tilaisuuksiin. Tulkaa Joensuun Opopäiville. Kol-
legan tuki on vaikeina aikoina tärkeää.

Yhteistyötä, voimia ja ammattiylpeyttä toi-
voen.

Jukka Eero Vuorinen
puheenjohtaja

Jukka Eero Vuorinen.
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Marraskuussa 2014

Kiitos kuluneista vuosista

Viisitoista vuotta on  mennyt nopeasti. Viisitoista vuotta sitten, vuoden 1999 alusta, 
aloin tehdä Opolehteä, ja nyt on aika jäädä eläkkeelle. Uutena päätoimittajana aloittaa 
ensi vuoden alusta Frida-Maria Pessi.

Aloittaessani sukelsin täysin tuntemattomaan maailmaan. Omana kouluaikanani  koko 
ammattikuntaa ei edes tunnettu. Lapsia minulla ei ole, joten sitäkään kautta en ollut 
päässyt tutustumaan opinto-ohjaukseen. Enkä ole opiskellut mitään kasvatustieteisiin 
liittyvää.

Noita kaikkia silloinen puheenjohtaja Heli Piikkilä haastattelutilanteessa tiedusteli, ja 
jokaiseen kysymykseen vastasin kieltävästi. Vielä kun hän halusi tietää, onko minulla 
auto käytössä, sanoin etten aja autoa.

Haastattelun ei siis voi kehua sujuneen suotuisasti - silti kului vain pari tuntia, kun 
sain puhelinsoiton: minut oli valittu Opolehden päätoimittajaksi. Lehteä tekemään ei 
ollut löytynyt ketään omasta ammattikunnasta, joten siihen haluttiin toimittaja. 

Alusta alkaen tuntui mukavalta. Opinto-ohjaajat ovat oma ihmislajinsa. He aidosti 
välittävät muista, mutta ovat samalla rentoja. Heidän kanssaan on helppo tehdä töitä.

Koskaan en lakannut ihmettelemästä, että lehden  pystyy täyttämään aineistolla, jota 
tarjotaan spontaanisti. Useimmiten suurempi ongelma on, miten kaiken saa mahtumaan 
mukaan. Jos vajausta joskus harvoin jää, toimitusneuvosto täyttää sen. Useimmiten se 
on nykyinen puheenjohtaja Jukka Vuorinen, joka yön tunteina ammentaa asiantunte-
mustaan niin, että tyhjiä sivuja ei tarvitse lukijoille lähettää.

Opinto-ohjaajia olen tavannut varsinkin opopäivillä, joille olen paria poikkeusta 
lukuunottamatta osallistunut joka vuosi. Opopäiviä varmasti jään kaipaamaan. Olen 
päässyt haastattelemaan ministereitä, valtionhallinnon virkamiehiä ja muita tämän 
valtakunnan vaikuttajia, mikä on lisännyt työn mielekkyyttä ja kiinnostavuutta.

Kaikki kuitenkin loppuu aikanaan. Työvuodet ovat tulleet täyteen, on eläkevuosien 
aika. Kirjallista toimintaani en toki lopeta. Tietokirjailijana jatkan, koska kotipaikkakun-
nallani Lempäälässä kysyntää riittää: minun odotetaan edelleen tekevän kotiseutuaiheisia 
kirjoja, vaikka niitä on tähän mennessä ilmestynyt jo liki 40.

Lämpimästi kiitän Sopo ry:tä ja kaikkia opinto-ohjaajia sekä muita yhteistyökump-
paneita. Samalla toivon, että yhteistyö uuden päätoimittajan kanssa jatkuu samoissa 
merkeissä.

Olen kiitollinen siitä, että tämän lehden tekijäksi otettiin viisitoista vuotta sitten toi-
mittaja. On ollut ilo ja kunnia tehdä töitä kanssanne. 

Ritva Mäkelä
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Karelia-ammattikorkea-
koulu on Joensuussa toimiva 
noin 4000 opiskelijan ja 350 
työntekijän korkeakouluyh-
teisö. Kareliassa on pitkä-
jänteisesti ja suunnitelmalli-
sesti kehitetty opinto-ohjaus-
ta yhteistyössä henkilöstön 
ja opiskelijakunnan kanssa. 

Viime vuosien aikana Kareliassa 
on otettu käyttöön varhaisen tuen 
toimintamalli (VARTU), jonka 
avulla on pyritty edistämään suju-
vaa oppimista ja vähentämään kes-
keyttämisiä. Keinoina ovat olleet 
ohjauskäytäntöjen kehittäminen, 
ohjausta tukevien tieto- ja rapor-
tointijärjestelmien rakentaminen 
sekä yhteisöllisen toimintakulttuu-
rin vahvistaminen. Tulokset ovat 
olleet erittäin rohkaisevia. 

Perustana yhteinen opinto-
ohjauksen ja opiskelija-
hyvinvoinnin suunnitelma

Opinto-ohjauksen ja opiskeluhy-
vinvoinnin vahvistaminen on stra-
tegisesti tärkeä kehittämiskohde 
Karelia-ammattikorkeakoulussa. 
Arjen toimintaa ohjaa opinto-oh-
jauksen ja opiskeluhyvinvoinnin 
suunnitelma, jossa on määritelty 
opinto-ohjaukseen ja opiskeli-
joiden hyvinvoinnin tukemiseen 
liittyvät tavoitteet, toimintatavat 
ja eri toimijoiden roolit. Keskeiset 
tavoitteet näkyvät suunnitelman 
nimessä: “Välittävä yhteisö – su-
juva oppiminen”. Tärkein tavoite 
on tukea opiskelijan sujuvaa opis-
kelua ja oppimista sekä ylläpitää 
opiskelukykyä ja -hyvinvointia. 
Ohjauksessa noudatetaan varhai-
sen tuen ja läheisyysperiaatteita. 

Läheisyysperiaate toteutuu 
opettajatuutorin ja VIP-opiskeli-
jan (VIP = välittämisen ilmapiiri) 
arjen yhteistyössä. He toimivat 
työparina opiskelijaryhmän hy-
väksi huolehtien hyvästä opiske-
luilmapiiristä ryhmässä. Kaikilla 

koulutusaloilla on opinto-ohjaajat, 
jotka palvelevat opiskelijoita 
opintojen suunnitteluun ja laa-
jempiin opintokokonaisuuksiin 
liittyvissä asioissa. Keskeisiä oh-
jaukseen ja opiskelijahyvinvoin-
tiin liittyviä toimijoita ovat myös 
opintokuraattori, terveydenhoitaja 
sekä vastaava opinto-ohjaaja, joka 
vastaa ohjauksen koordinoinnista 
ja kehittämisestä koko ammatti-
korkeakoulussa.

Varhaisen 
tuen toimintamalli

Karelia-ammattikorkeakoulussa 
on rakennettu vuodesta 2011 
alkaen Varhaisen tuen toiminta-
mallia (VARTU). Ester ja William 
Otsakorven säätiö on tukenut 
toimintamallin kehittämistä. VAR-
TU-toiminnan tavoitteena on 
keskeyttämisten vähentäminen ja 
sujuvan oppimisen edistäminen. 

VARTU-toimintamallin peri-
aatteet on sisällytetty ammattikor-
keakoulun ohjaus- ja hyvinvoin-
tisuunnitelmaan. VARTU-mallin 
rakentaminen ja käyttöönotto on 
kolmen vuoden kehittämispro-
jekti, jonka aikana on määritelty 
selkeät roolit ja tehtävät eri toimi-
joille, vahvistettu ohjauksen toi-
mijoiden osaamista järjestämällä 
koulutuksia, otettu käyttöön oh-
jausta tukevia sähköisiä työkaluja 
opintojen edistymisen seurantaan 
sekä vuosittain käytäviin kehitys-
keskusteluihin. 

Ohjauksen uudelleen organi-
soinnin myötä ohjauksen paino-
piste on siirtynyt arjessa ennakoi-
vaan toimintaan eli varhaiseen 
tukeen (VARTU), kun ennen 
keskityttiin enemmän syntynei-
den aika laajojen ja vaikeidenkin 
ongelmien ratkaisuun. Varhaisen 
tuen toimintamallin ydinajatus 
on se, että me olemme tietoisia 
siitä, mitä opiskelijoillemme 
kuuluu ja miten opinnot sujuvat. 
Toisesta välittäminen ja puheeksi 
ottaminen on VARTU-toiminnan 
tärkeimpiä toimintamalleja. Tukea 

ja apua tarjotaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ja ohjaus-
keskustelussa pyritään löytämään 
opiskelijalle sopiva tuen malli. 
Tuki voi liittyä henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatimi-
seen, opiskelutekniikkaan, erilais-
ten suoritustapojen järjestämiseen, 
kielten tai matemaattisten aineiden 
tukikursseihin, kuraattorin apuun 
taloudellisten asioiden järjestelys-
sä tai terveydenhoitajien opiske-
luhyvinvointiin liittyvään tukeen.

Opettajatutorit ja 
VIP-opiskelijat 
yhteisöllisyyden perustana

Opettajatuutorit ja VIP-opiskelijat 
vastaavat opiskelijoiden lähioh-
jauksesta. Opettajatuutorit käyvät 
vuosittain kehityskeskustelut 
opiskelijoiden kanssa ja heillä 
on kokonaisvastuu ammatillisen 
kasvun ohjauksesta. Hän tukee 
opintoihin liittyvissä valinnoissa 
ja seuraa opintojen edistymistä. 
Hän puuttuu varhaisessa vaiheessa 
opiskelijan opinnoissa mahdolli-

Karelia satsaa varhaiseen
tukeen ja yhteisöllisyyteen

Opiskelijoiden liikuntailtapäivänä pelattiin ensimmäistä kertaa opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen pesäpallo-ottelu, joka päättyi sopuisasti tasapeliin. Artikkelin toinen 
kirjoittaja lukkarina toiminut vararehtori Auvinen takarivissä keskellä



7

sesti liittyviin ongelmiin tai opis-
kelukykyyn vaikuttaviin asioihin 
ja ohjaa hänet tarvittaessa opin-
to-ohjaajan, terveydenhoitajan tai 
opintokuraattorin luo. 

VIP-opiskelijat ovat opiskelija-
ryhmän opintojen alkuvaiheessa 
keskuudestaan valitsemia luotto-
henkilöitä. Heidän tehtävänään 
on tukea omalla toiminnallaan 
hyvää ryhmähenkeä ja ylläpitää 
hyvää opiskeluilmapiiriä. Ajatuk-
sena on, että kukaan ei jää yksin. 
Opiskelijakunta vastaa VIP-opis-
kelijatoiminnan organisoinnista. 
VIP-opiskelija saa tehtävään kou-
lutuksen, joka toteutetaan yhdessä 
opiskelijakunnan, opintokuraatto-
rin ja oppilaitospastorin kanssa. 
Arjessa VIP-opiskelijan lähin 
yhteistyökumppani on ryhmän 
opettajatuutori. Parhaimmillaan 
arjessa esiin nouseviin asioihin, 
kuten esimerkiksi ryhmähenki, 
yksinäisyys, kiusaaminen, voi-
daan VIPin ja opettajatutorin yh-
teistoiminnan kautta puuttua heti. 
Tavoitteena on hyvä opiskelu- ja 
työilmapiiri kaikille.

Tietojärjestelmät 
ohjauksen tukena

Osana VARTU-mallin käyttöön-
ottoa Kareliassa on rakennettu 
ohjausta tukevia tieto- ja rapor-
tointijärjestelmiä. Tutkintojen ja 
eronneiden määriä sekä opinto-
suoritusten kertymistä seurataan 
kuukausittain. Ammattikorkea-
koulun tasolla tuloksista rapor-
toidaan suhteessa tavoitteisiin 
ja niitä arvioidaan kuukausittain 
koulutuksen kehittämisryhmässä. 

Raportointijärjestelmästä saa-
daan koulutusohjelma-, opiskeli-
jaryhmä- ja opiskelijatason tietoa 
ohjauksen tueksi. Koulutusoh-
jelmatason tieto auttaa havaitse-
maan opetussuunnitelmassa ja 
opintojen toteutusjärjestelyissä 
olevia sujuvan oppimisen esteitä. 
Opiskelijaryhmää koskeva tieto 
tukee opinto-ohjaajien ja opetta-
jatuutorin työtä ryhmään liittyvien 
ohjaustoimien suunnittelussa. Yk-
sittäisiä opiskelijoita koskeva tieto 
tukee ohjaustarpeen havaitsemista 
ja mahdollistaa puheeksi ottami-

sen mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. 

Opiskelijakunta POKA 
strategisena kumppanina

Karelia-ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta POKA on yksi 
ammattikorkeakoulun viidestä 
strategisesta kumppanista. Yhteis-
työn tavoitteet ja toimintamuodot 
on kirjattu kumppanuussopimuk-
seen. Käytännön toiminnasta ja 
ammattikorkeakoulun osallistu-
misesta opiskelijakunnan toimin-
nan tukemiseen sovitaan vuosit-
tain. Strategisen kumppanuuden 
tunnistamisen ja tunnustamisen 
myötä opiskelijakunnan ja ammat-
tikorkeakoulun välinen yhteistyö 
on tiivistynyt ja systematisoitunut. 

Viime vuosien aikana opiske-
lijakunta on osallistunut erittäin 
aktiivisesti korkeakouluyhteisön 
kehittämiseen. Opiskelijakunnan 
aloitteesta Kareliaan on rakennettu 
yhdessä kaksi kertaa vuodessa 
toteutettavat yhteiset valmistumis-
juhlat sekä syksyisin järjestettävät 

Opiskelijoiden liikuntailtapäivänä pelattiin ensimmäistä kertaa opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen pesäpallo-ottelu, joka päättyi sopuisasti tasapeliin. Artikkelin toinen 
kirjoittaja lukkarina toiminut vararehtori Auvinen takarivissä keskellä
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festivaalityyppiset lukuvuoden avajaiset henkilös-
tölle ja opiskelijoille. Opiskelijat ovat mukana eri-
laisissa työryhmissä vaikuttamassa ja kehittämässä 
ohjausta ja opiskeluhyvinvointia tukevaa toimintaa. 
Parhaillaan valmistellaan opiskelijoiden hyvinvoin-
tiviikkoa ja siihen liittyvää hyvinvointikampanjaa 
opiskelijakunnan toimijoiden ja opintokuraattorin 
johdolla. Karelian yhteisöllisyyden rakentamisessa 
opiskelijakunnan järjestämällä kerho-, opintopiiri- ja 
liikuntatoiminnalta. Joensuun seudun korkeakoululii-
kuntaa kehitetään Karelian ja Itä-Suomen yliopiston 
opiskelijakuntien yhteistyönä.

Tavoitteellisella yhteistyöllä on 
päästy hyviin tuloksiin 

Yhteisöllisyys ja välittämisen ilmapiiri syntyy ak-
tiivisella toiminnalla ja tekemisellä, jossa jokaisella 
korkeakouluyhteisön jäsenellä on tärkeä merkitys. 
Oppilaitoksen arki tarjoaa monia mahdollisuuksia 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja luoda hyvää työilmapii-
riä sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. 
Hyvän ilmapiirin luomisessa pienillä teoilla, esimer-
kiksi tervehtimisellä, pysähtymisellä toisen rinnalle, 
osallistumisella, aidolla läsnäololla ja yhdessä teke-
misellä on tärkeä merkitys. VARTU-toimintamallin 
rakentaminen ja käyttöönotto ovat parantaneet mer-
kittävästi Karelia koulutustoiminnan tuloksia.

Karelian koulutustoiminnan tulokset olivat vuonna 
2013 monilta osin ennätyksellisen hyviä. Aktiivisten 
VARTU-toimenpiteiden ansiosta keskeyttäneiden 
määrä väheni yli 40 % aiempiin vuosiin verrattuna. 
Opintotuen mahdolliseen takaisinperintään liittyvien 
selvityspyyntöjen määrä on vähentynyt yli 50 % kah-
den viime vuoden aikana. Tutkinnon suorittaneiden 
määrä oli ammattikorkeakoulun historian korkein 
ja vähintään 55 op vuodessa suorittaneiden määrä 
kasvoi yli 20 %. Myös koulutuksen vetovoima oli 
ennätyksellisen korkea ja huomattavasti ammattikor-
keakoulun omia tavoitteita parempi. Hyvät tulokset 
rohkaisevat jatkamaan VARTU-mallin soveltamista 
ja edelleen kehittämistä koko korkeakouluyhteisön 
voimin.

Mervi Kurula
vastaava opinto-ohjaaja

Pekka Auvinen
koulutustoiminnasta vastaava vararehtori

Opopäivät 2015
Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana helmikuus-
sa 2015 Joensuussa järjestettävillä valtakunnallisilla 
opopäivillä. Opopäivien tutustumiskohteina ovat So-
siaali- ja terveysalan koulutuksen Voimala-ympäristö, 
sekä Musiikin koulutus, jossa pääsee osallistumaan 
musiikkipaja. Lisäksi lyhyessä pajassa on esitys, 
jossa kuullaan erityispedagogisesta ohjauksesta 
korkea-asteella, case Karelia-ammattikorkeakoulu. 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu 
013 244 3907 | amo.outokumpu@pkky.fi 

- media-assistentti  
   radio- ja TV-tuotanto 
   teatteri- ja esitystekniikka 
   valokuvaus ja graafinen suunnittelu 
   pelikoulutus

- artesaani, lavasterakennus 
- kuva-artesaani, maalaus 
- tanssija
- koneistaja ja levyseppähitsaaja 
- ICT-asentaja 
- lähihoitaja

Opiskele ammattiin! 

Haku 24.2.-17.3.2015 
 
- www.opintopolku.fi 
  peruskoulusta tai lukiosta hakeville 
- www.pkky.fi/erillishaku 
  jo toisen ammatillisen tutkinnon     
  suorittaneille

Lue lisää: www.pkky.fi/amoo 

Haku avoin kaikille
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Valokuvaus ja graafinen 
suunnittelu yhdistyvät
Ammattiopisto Outokummun graafisen suunnittelun 
linja laajenee ensi syksyyn mennessä. Opintojen 
painoa käännetään visuaalisen viestintään nyt myös 
valokuvauksen keinoin. Valokuvatuotanto pereh-
dyttää opiskelijan muun muassa tuotekuvaukseen ja 
kuvajournalismiin.

Myös kuvallinen ilmaisu siirtyy ensi syksystä 
lähtien täysin Outokumpuun. Aiemmin Joensuun ja 
Outokummun opistot ovat vuorotelleet linjan järjes-
tämisessä sekä opiskelut ovat alkaneet tammikuussa.

Outokummussa on tarjolla myös kevään haussa 
joka toinen vuosi alkava Käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinnon lavasterakentaminen

Valtakunnalliset Opopäivät järjestetään 
5.–7. helmikuuta Joensuussa. Vaikka tapah-
tumaan on vielä aikaa, ovat järjestäjät jo 
täydessä vauhdissa.
 

Noin kaksi vuotta sitten Pohjois-Karjalan opinto-oh-
jaajat päättivät hakea Opopäivien järjestämislupaa 
Suomen opinto-ohjaajat ry:ltä. Kun lupa myönnettiin 
maakuntaan, ei kaupunkivalinnasta ollut kiistaa.

– Tapahtuman järjestäminen jossain muussa Poh-
jois-Karjalan kaupungissa olisi ollut vaikeaa tilojen 
ja majoitusten takia. Päätimme siis pitää päivät Jo-
ensuussa, kertoo Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajien 
puheenjohtaja Jouni Oinonen.

Oinosen mielestä Opopäiville ei saavuta pelkäs-
tään hyvän  ohjelman tai mielenkiintoisien luentojen 
takia.

– Osa vierailijoista saapuu tapaamaan vanhoja tut-
tuja ja kollegoita. Uskon, että tänä vuonna saavutaan 
päiville myös muistelemaan omia opiskeluaikoja, 
onhan moni opo saanut koulutuksensa Joensuusta.

Päiville odotetaan noin 600 ohjausalan ammatti-
laista, näytteilleasettajia sekä yhteistyökumppaneita. 

Tapahtuman järjestelyt ovat hoituneet suuremmitta  
ongelmitta.

– Järjestäjätiimimme on hyvä. Pieniä haasteita 
on tullut eteen mutta niistä on selvitty hyvin, kertoo 
Oinonen.

Päivien ohjelmaan sisältyy muun muassa luennot 
tohtori Spencer Nilesiltä, Tommy Hellsteiniltä ja 
Markku Pölöseltä sekä Suomi Rohkeasti Nousuun! 
-paneelikeskustelu.

– Olemme mielestämme panostaneet ohjelmaan, 
opintokäynteihin sekä muuhun oheistoimintaan. 
Uskon, että osallistujat viihtyvät täällä. Lämpimästi 
tervetuloa Joensuuhun, Oinonen toivottaa.

Teksti: Miro Martikainen
Kuva: Tuukka Latumäki

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
graafinen suunnittelu

Opiskeluaikojen muistelu 
tuo vierailijoita opopäiville

Lisätietoja:
opehaku@haaga-helia.fi
040 488 7520, 040 488 7554
www.haaga-helia.fi/aokk

PÄTEVÖIDY

HAKU
7.-27.1.
2015

AMMATILLISEKSI OPETTAJAKSI,
ERITYISOPETTAJAKSI TAI
OPINTO-OHJAAJAKSI

HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjes-
tämät ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen 
opettajilta vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset pedagogi-
set opinnot on mahdollista opiskella työn ohessa monimuo-
toisesti myös Helsingissä, Turussa ja Porvoossa. 

Ammatillisen koulutuksen opettajille tarkoitetut erityisopet-
tajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset (60 op) järjestetään 
Helsingissä. Opiskelu alkaa toukokuussa 2015. Nettihaku 
osoitteessa opintopolku.fi
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Organisaatioille: 
  

   

   
   

     

    

Käyttäjälle: 
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SAK:n koulutiedotuksesta tulossa kirja
SAK:n koulutussuunnit-
telijana toiminut Reijo 
Päivärinta ei ole unohtanut 
opinto-ohjaajia eläkepäivi-
näänkään.  Viimeiset neljä 
viisi vuotta hän on koonnut 
aineistoa uusimpaan kir-
jaansa, jonka aiheena on 
SAK:n koulutiedotus.

Reijo Päivärinta ehti tulla tutuksi 
suurimmalle osalle suomalaisia 
opinto-ohjaajia, kun hän järjesti 
heille koulutustilaisuuksia yli 20 
vuoden ajan. Hän aloitti vuonna 
1985 muun työn ohella ja vuodesta 
1996 lähtien päätoimisesti. 

Koulutusta annettiin opin-
to-ohjaajien lisäksi  historian ja 
yhteiskuntaopin opettajille sekä 
kaikkien alojen – mukaan lukien 
ammattikorkeakoulut – ammatil-
lisille opettajille.

SAK:n järjestämän koulutuksen 
päätavoitteena oli ajankohtaisen 
työelämätietouden välittäminen. 

– Koulutustilaisuuksissa halut-
tiin tarjota käytännön näkökul-
maa opinto-ohjaajien opetus- ja 
kasvatustyöhön. Eri ammattien 
ammattitaito- ja koulutusvaati-
muksien esitteleminen muodosti 
siitä tärkeän osan.

Kun Reijo vuonna 2008 jäi 
eläkkeelle, koulutussuunnittelijan 
tehtävää ei enää päätoimisesti 
täytetty. Sen seurauksena toiminta 
väistämättä supistui.

Menestystarina
koulutiedotuksesta

Reijo Päivärinta teki työtään aktii-
visesti ja antaumuksella. Samalla 
hänelle kertyi mittava yksityinen 
arkisto, jota hän on nyt laittanut 
järjestykseen ja muokannut kir-
jaksi.

– Paljon valokuvia ja lehtileik-
keitä sekä tekstiä noin 700 liuskaa, 
hän esittelee loppusuoralla olevaa 
työtään. 

Aineisto on pikapuoliin läh-
dössä taittajalle sekä sen jälkeen 

painoon. Tarkoituksena on, että 
kirja valmistuu heti alkuvuodesta.

Teos, joka  on saanut nimekseen 
Oppivat opettajat; menestystarina 
SAK:n koulutiedotuksesta vuosi-
na 1985-2008, esittelee nimensä 
mukaisesti SAK:n järjestämää 
koulutusta luennoitsijoineen ja 
palautteineen.

– Käsittelen palautetta melko 
laajasti, mutta sataprosenttisen 
anonyymisti, sanoo Reijo Päi-
värinta. Myös vuoden opot on 
tarkkaan listattu -  SAK on alusta 
alkaen kuulunut valintaraatiin. 

Koulutuksen lisäksi kirjaan on 
koottu SAK:n opinto-ohjaajille ja 
muille opettajille suunnatut muut 
palvelut, jotka Päivärinnan aikaan 
sisälsivät oppimateriaaleja, muun 
muassa videoita, lautapelejä sekä 
lopussa myös verkkomateriaalia. 

Alkuvaiheessa tehtiin lisäksi 
opintomatkoja, esimerkiksi yh-
dessä Taloudellisen Tiedotustoi-
miston kanssa Brysseliin.

Kaksi runokirjaa
ja muistoteos

Nyt loppusuoralla oleva kirja ei 
suinkaan ole Reijo Päivärinnan en-
simmäinen. Häneltä on aikaisem-
min ilmestynyt kaksi runokirjaa 
sekä haastatteluihin ja muistitie-
toon perustuva tietoteos Kärkölän 
Marttilan kylän menneisyydestä.

Marttila on Reijon kotikylä, 
jonne hän rakensi 1990-luvun 
alussa omakotitalonsakin syn-
nyinkotinsa naapuriin asuttuaan 
sitä ennen liki kymmenen vuotta 
Helsingissä.  Työmatkaa Hakanie-
meen tuli 83 kilometriä.

Työ opinto-ohjaajien parissa oli 
Reijolle hyvin tärkeä ja nytkin hän 
tulee hyvälle tuulelle sitä muistel-
lessaan. Yhteyksiä opoihin Sopo 
ry:n kunniajäseneksikin nimetty 
Päivärinta vaalii edelleen myös 
osallistumalla opopäiville. 

Ritva Mäkelä

Reijo Päivä-
rinta on eläk-
keellä olles-
saan  koonnut 
kirjaksi SAK:n 
koulutussih-
teerin työs-
sään kertynyt-
tä aineistoa ja 
kokemuksia. 
Yhteistyötään 
opinto-ohjaa-
jien kanssa 
hän muistelee 
hyvillä mielin.
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Suomen opinto-ohjaajat 
ovat tällä kertaa Pohjois-
maisen ohjausalan järjestön 
(NFSY) puheenjohtajamaa. 
Suomen puheenjohtajakau-
den ensimmäinen kokous 
pidettiin Helsingissä loka-
kuun lopulla. Paikalla oli 
edustajat lähes kaikista jä-
senmaista.

Kokouksessa keskusteltiin ajan-
kohtaisista ohjausalan kysymyk-
sistä ja päätettiin Raimo Vuorisen 
asettamisesta ohjausalan maa-
ilmanjärjestön (IAEVG) presi-
denttiehdokkaaksi. Kokouksessa 
katsauksen ajankohtaisiin kysy-
myksiin kävi esittämässä myös 
Pohjoismaisen opettajajärjestön 
pääsihteeri Anders Rusk.

NFSY on aloittamassa hanket-
ta, jonka tavoitteena on korkea-
kouluopiskelijoiden liikkuvuuden 
edistäminen Pohjoismaissa. Kor-
keakouluopiskelijoiden liikkumi-
nen eurooppalaisella koulutusalu-
eella tulee jatkossa lisääntymään. 
Bolognan prosessin mukaisesti 
opiskelijat osaavat käyttää mah-
dollisuuttaan entistä paremmin 
opiskella 1. ja/tai 2. syklin tutkin-
tokokonaisuuksia muualla kuin 
kotimaassaan. Vaikka pohjois-
mainen liikkuminen on helppoa, 
on koko tutkinnon suorittaminen 
toisessa Pohjoismaassa edelleen 
harvinaista. Suomalaisia tutkinnon 
suorittajia on muutamia satoja 
Ruotsissa ja ruotsalaisia Suomessa 
muutamia kymmeniä.

Korkeakouluopiskelijoiden 
liikkuvuutta edistävän hankkeen 
aloituskonferenssi järjestetään 
24.–25.4.2015 Hanasaaressa. Pai-
kalle kutsutaan opinto-ohjaajia ja 
asiantuntijoita Pohjoismaista.

Pohjoismaat eivät ole 
tarpeeksi eksoottisia

Pohjoismainen koko tutkintoon 
tähtäävä opiskelijaliikkuvuus 
on vähäistä. Bolognan prosessin 

myötä tapahtunut liikkuvuuden 
edistäminen ei ole vaikuttanut 
pohjoismaiseen liikkumiseen. 
Naapurimaita ei koeta tarpeeksi 
eksoottiseksi. Pohjoismaita ei ole 
opiskelijoiden, korkeakoulujen 
eikä viranomaisten taholla miel-
letty yhteiseksi koulutusalueeksi. 
Yhteistyöhön suhtaudutaan pe-
riaatteessa myönteisesti, mutta 
käytännön toimet ovat jääneet 
vähäisiksi.

Pohjoismailta puuttuu tällä 
hetkellä yhteinen tietokanta siitä, 
kuinka paljon eri pohjoismaisia 
opiskelijoita suorittaa tutkintoja 
pohjoismaiden korkeakouluissa. 
Ruotsin Universitet- och Högs-
koleråd (UHR) tuottaa tarkat tie-
dot sisäänotetuista tutkinnoittain. 

NFSY:n hanke: Korkeakouluopiskelijoiden 
liikkuvuuden edistäminen Pohjoismaissa

Suomestakin aletaan saada vastaa-
via tietoja keväästä 2015 lähtien.

Tämän hankkeen kohderyhmä-
nä ovat toisen asteen opiskelijat 
Pohjoismaissa sekä heidän opin-
to-ohjaajansa. Pyrimme vaikutta-
maan siihen, että Suomen (Opin-
topolku.fi) ja Ruotsin (Studera.
nu) sekä muiden Pohjoismaiden 
vastaavilla opiskeluinformaatiota 
käsittelevillä sivuilla olisi entistä 
enemmän tietoa opiskelusta Poh-
joismaissa.

Tavoitteena on, että uuden 
yhteispohjoismaisen tietokannan 
avulla voimme jatkossa seurata 
myönteisiä tuloksia pohjoismaisen 
opiskelijaliikkuvuuden alueella.

Jukka Eero Vuorinen

Pohjoismaisen ohjausalan järjestön, NFSY:n hallitus koolla Helsin-
gissä. Kokous pidettiin Hufvudstadsbladetin tiloissa ja isäntänä oli 
Joakim Bonns.

Opettajan-
koulutusta 
mainos-
tetaan 
näyttävästi 
Tukholman 
tunnelba-
na-asemilla.
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2.0

10.-13.11.2015 KAAPELITEHDAS

Koulutusmessujen aika on ohi
2015 opiskelu on tekoja

Ammatinvalinta on seikkailu 
#nuoriltanuorille

Ruotsin korkeakouluihin 
pääsy on hieman vaikeutu-
nut. Kilpailu suosituimmista 
aloista on kovempaa kuin 
aiemmin. Selkeän työ-
markkina-aseman omaavat 
koulutukset ovat lisänneet 
suosiotaan. Toisaalta vaikka 
aloituspaikkojen määrä on 
vähennetty, tästä huolimat-
ta paikkoja jää edelleen 
täyttämättä. Tämä tuntuu 
suomalaisesta näkökulmasta 
oudolta.

Suomalaisia, kelpoisia hakijoi-
ta Ruotsin korkeakouluihin oli 
kevään 2014 yhteishaussa 2103 
ja heistä opiskelupaikan sai 628. 
Tanskalaisia otettiin Ruotsiin vain 
163 ja norjalaisia hieman enem-
män 195.

Ruotsin valtio on satsannut 
miljoonia kruunua tehdäkseen 

opettajankoulutusta nykyistä hou-
kuttelevammaksi nuorten kes-
kuudessa. Nyt myös palkkausta 
ollaan parantamassa. Ruotsissa 
opettajilla on nykyään vähän sama 
tilanne kuin Suomessa lääkäreillä. 

Kunnat joutuvat maksamaan 
ylimääräisiä stay-palkkoja, jotta 
saisivat opettajat pysymään vi-
roissaan. Pahin aallonpohja on nyt 
ohitettu ja opettajankoulutus on 
hieman lisännyt suosiotaan. Pieni 
nousu ei kuitenkaan riitä. 

Lähivuosina on odotettavissa 
oikea opettajapula. Ruotsalainen 
rekrytointi näkynee myös meillä.

Jukka Eero Vuorinen

Tuula Kuosmanen UHR:stä toi-
vottaa suomalaiset nuoret terve-
tulleiksi opiskelemaan Ruotsin 
korkeakouluihin.

Suomi edelleen suurin ulkomaalaisryhmä
Ruotsin korkeakouluissa
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Yksi lukion päätehtävistä 
on antaa opiskelijoille jat-
ko-opintojen ja työelämän 
kannalta tarpeellisia tietoja 
ja taitoja. Taloudellinen tie-
dotustoimisto kartoitti 2014 
Suomen lukiolaisten tulevai-
suuden suunnitelmia, koulu-
tuspaikan valintakriteerejä 
sekä työelämään liittyviä 
ajatuksia. 

Tutkimuksen mukaan työelämään 
liittyviä taitoja käsitellään lukiossa 
melko vähän; yli puolet lukiolaisista 
kaipaa lisää työelämään liittyvää 
tietoa ja opetusta. Vain 18% lukio-
laisista tietää varmasti, mihin aikoo 
pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen.

Riihimäen lukiolaisille tehdyssä 
kyselyssä saatiin esille opiskelijoiden 
toiveita, miten he haluaisivat työelä-
mää käsiteltävän koulussa:
- lisää tutustumis- ja vierailukäyn-

tejä työpaikoille
- vierailijoita erilaisista yrityksistä 

koululle
-  enemmän vierailuja opiskelupaik-

koihin
- projekteja työelämään liittyen
- lisää tietoa työnhausta sekä työnte-

kijän oikeuksista ja velvollisuuk-
sista

- TET-päiviä lukioon
Haaste on otettu vastaan!
Lukiossamme toimii ohjaus- ja 

työelämätiimi, jonka yhtenä pääteh-
tävänä on suunnitella ja lisätä lukion 
sekä työelämän välistä vuorovaiku-
tusta. Tiimiin kuuluvat apulaisrehtori, 
opinto-ohjaajat sekä kaksi aineen-
opettajaa. 

Yhteistyö Riihimäen-Hyvinkään 
kauppakamarin kanssa on ollut vireää 
ja olemme ideoineet sekä toteuttaneet 
lukuvuoden aikana useita erilaisia ta-
pahtumia, joissa lukiolaiset ja yrittä-
jät ovat päässeet tapaamaan toisiaan. 

Yksi mieleenpainuvimmista ta-
pahtumista oli viime keväällä totutet-
tu Mestarien areena – kilpailu, joka 
toteutettiin televisiosta tutulla Leijo-
naluola – konseptilla. Tapahtumaan 
saapui paikallisia yritysmaailman 
edustajia arvioimaan Riihimäen lu-
kion NY-yrityksiä. Tilaisuudessa oli 
yleisönä koko 1. vuosikurssi, ja tun-
nelma oli kilpailun edetessä huikea. 

Tänä lukuvuonna olemme käyn-
nistämässä kummi- ja kesätyösti-
penditoimintaa paikallisten yrittäjien 
kanssa. Vireillä on myös ammatin-
valintaan liittyvä kirjoituskilpailu, 
johon kauppakamari on luvannut 
hyvät palkinnot. 

Mitä on tehty?

Ensimmäinen vuosikurssi on tutus-
tunut opinto-ohjauksen toimintapäi-
vänä kaupungin henkilöstöpäällikön 
johdolla kunta-alan työpaikkoi-
hin sekä Hämeen ammattikorkea-
kouluun.

Toisen vuosikurssin opiskelijoille 
sisältyy OP1-kurssiin TET-päivä, 
jonka tavoitteena on mahdollistaa 
myös lukiolaiselle tutustuminen 
työelämään ja itseään kiinnostaviin 
ammatteihin. 

Tähän liittyy myös työhakemuk-
sen teko. Parasta antia oli käytän-
nönläheisyys, itse tekeminen ja 
mahdollisuus keskustella ammatti-
laisten kanssa. TET päiviä toivottiin 
enemmän. 

Kakkosten opokurssiin sisältyy 
myös ammattipaneeli, johon kut-
sutaan 4-5 eri alojen ammattilaista 
kertomaan omasta urapolustaan. 

Valinnaisina vierailukohteina 
opiskelijoille on tarjottu Meilahden 
kampuspäivä, Valio, Yritysviidak-
ko-tapahtuma, Joutsen Finland Oy, 
Riihimäen vankila, H.G. Paloheimo 
Oy, Verstakko, Aamuposti ja TE-toi-
misto. 

Myös OP2-kurssilla yksi kes-
keinen teema on työelämätaidot 
ja tiedot. Iso osa kurssin tunneista 
käytetään yritysvierailuihin, jotka 
osallistujat itse suunnittelevat.

Abivuonna opinto-ohjauksen pai-
nopiste siirtyy enemmän jatko-opin-
tojen suuntaan. Eri oppiaineiden 
kursseilla tehtävien yritysvierailujen 
kautta he pääsevät edelleen tutustu-
maan työelämään, koska opettajat 
aina pyytävät esittelijöitä kertomaan 
oman urapolkunsa.

Opettajat mukana

Opettajien mahdollisuus päivittää 
ja kehittää työelämäyhteyksiään on 
koettu tärkeäksi. 

Ohjaus- ja työelämätiimi on suun-
nitellut OPETET materiaalit ja muis-
tuttanut tasaisin väliajoin opettajia 
tästä mahdollisuudesta. 

Tähän mennessä opettajia on 
ollut tetissä ammattikorkeakoulun 
tapahtumapalveluissa, muotoilualan 
yrityksessä, kauppakamarilla, pai-
kallislehdessä ja eduskunnassa. 
Tarinoita ja kokemuksia on kerätty 
Fronter – oppimisalustaan.

Uusia ideoita ja innostusta liik-
kuu ilmassa. Olemme hakemassa 
myös ESR-rahoitusta lukiomme 
työelämäyhteistyön edistämiseen 
ja kehittämiseen. 

Opinto-ohjaajat 
Hanna-Kaisa Hietajärvi ja 

Riitta Valkonen

Työelämään Riihimäen lukiosta

Valion Riihimäen tehtaan ammatit ja työtehtävät tutuiksi.
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Lähes kuusi vuotta sitten, syksyllä 
2008, olimme seminaarimatkalla 
Tukholmassa tutustumassa sekä 
siellä vallitseviin pedagogisiin vir-
tauksiin että ruotsinkieliseen opin-
tomateriaaliin. Satuin luennolle jossa 
esitettiin ajatus tavoitekeskustelusta 
jonka keskiössä olisi aidosti oppilas. 

Tutkimuksissa oli todennettu, että 
vaikka luulemme opettajina oppilaan 
saavan vanhempainvartissa sanansa 
kuuluviin, on oppilaalla puhutusta 
ajasta häviävän pieni osa. Tähän oli 
tartuttu ja siirrettiin yhtälöstä opettaja 
pois. 

Pari vuotta kului asiaa ajatellessa 
ja hautoessa. Huomasin myös van-
hempana, että kysymykseni tyttäreni 
koulunkäynnistä olivat aika suppeita 
pedagogisesta taustastani huolimatta. 
Kysymykset käsittelivät useimmiten 
kouluruokaa, kavereita, vaatetusta tai 
voimistelutarvikkeita. Oppilaanoh-
jaajana osallistuin myös useampaan 
keskusteluun, joissa tuntui ettei asian 
ydin, oppilas, oikeasti aina tullut 
esille.

Neljä vuotta sitten ryhdyimme 
rehtorimme ohjeistamana rakenta-
maan koulumme kahdeksasluok-
kalaisille tavoitekeskustelumallia, 
joka kehittäisi myös oppilaan ja van-
hemman välistä kommunikaatiota. 
Perusajatuksena oli, että vahvuutensa 
ja kehitystarpeensa tuntee parhaiten 
itse oppilas, ei luokanopettaja, eri-
tyisopettaja tai oppilaanohjaaja. 

Aineenopettajat loivat ainekoh-
taiset, OPSiin perustuvat arvioin-
tilomakkeet (osaan erittäin hyvin, 
hyvin, osittain, en lainkaan), ja 
kommentoivat (kirjallisesti) lyhyesti 

oppilaan itsearvioinnin tasoa täyte-
tylle lomakkeelle. Arviointilomak-
keista tuli aineesta riippuen erilaisia. 
Luokanvalvojat olivat vastuussa 
täytetyistä ja kommentoiduista ar-
viointilomakkeista, joihin oppilaat 
pääsivät tutustumaan ennen keskus-
telua huoltajan kanssa. 

Oppilaat saivat muutaman oppi-
tunnin ajan tutustua hieman kom-
munikaatio-teorioihin ja käytäntöön, 
sekä ohjausta ohjatun keskustelun 
käymiseen. Luokanvalvojat saivat 
taasen käskyn pysytellä mahdol-
lisimman kaukana keskustelusta. 
Tietenkin opettajat vastasivat kysy-
myksiin, jos sellaisia ilmeni, mutta 
roolin kuului olla erittäin passiivinen.

Tänä (kolmantena) vuonna, koim-
me että olemme hitaasti saavuttamas-
sa tavoitteemme, aidosti oppilaskes-
keisen tavoitekeskustelun. 

Huoltaja dokumentoi keskustelun 
erityiselle lomakepohjalle, jonka 
pohjalta oppilas oli varautunut ja 
valmistautunut keskustelua käy-
mään. Ensin käsiteltiin aineet joissa 
viihdyttiin ja oltiin hyviä, ja sitten 
aineet, joissa oli mahdollisia haas-
teita. Haasteet kartoitettiin ja haettiin 
yhteisiä ratkaisumalleja. 

Keskustelujen alkuperäisen kes-
ton piti olla noin 15 minuuttia, mutta 
välillä ne venyivät yli puolituntisiksi. 
Oppilaan kyky kertoa olennainen, 
täyttää itseensä kohdistuneet odotuk-
set keskustelun puheenjohtajana ja 
oman oppimisensa eksperttinä, sekä 
asiallinen muutosehdotusten käsitte-
ly mitattiin tämän keskustelun kautta.  

Olen ylpeä opettajistamme, joiden 
lomakkeet ja aito välittäminen oppi-

laista välittyy kommenttien kautta 
vanhemmille. Samalla koen, että 
kokonaisvastuu oppilaasta siirtyy 
hieman “kotiinpäin” keskustelun 
myötä. Järjestelmällä mitataan oppi-
laan itsearviointitaitoja laajasti.

Oppilaat jotka ovat oppineet 
tekemään oppiainekohtaisia analyy-
seja, tuntuvat myös olevan monessa 
mielessä muita kypsempiä tullessaan 
päättöluokalle. Huoltajien yhteyden-
otot oppilaanohjaukseen koskien 
oppimisympäristöjä, arvosanoja 
sekä oppilaiden jatkotoiveita ovat 
vähentyneet. Myös yksilökohtaisen 
ohjauksen tarve tuntuu vähentyneen 
oppilaanohjauksessa siirryttyämme 
käyttämään kuvattua metodia.

Mielestäni järjestelmä tukee op-
pilaan kykyä tehdä tulevaisuuttaan 
koskevia päätöksiä, sekä antaa “kau-
panpäällisiksi” valmiuksia käydä 
esim. työhaastattelussa, jossa omat 
vahvuudet ja heikkoudet on tunnet-
tava ja osattava esittää asiallisesti.

Koska tämä ei ole Strömsö, on 
purnausta ja parannusehdotuksiakin 
kuulunut matkan varrelta jonkin 
verran. Kaikki on huomioitu, kuten 
“diskutera ja fundera”-kulttuuriin 
kuuluukin, ja nyt järjestelmä koetaan 
yhteiseksi asiaksi eikä vanhaan olla 
valmiita enää palaamaan. 

Kehitystyö jatkuu oppilaiden par-
haaksi ja olen onnellisessa asemassa 
saadessani olla mukana näkemässä 
miten huoltajien arvostus oppilaiden 
työtä kohtaan kasvaa käytyjen kes-
kusteluiden kautta.

Maria Viitasalo
Hagelstamska skolan

Kauniainen

Opinnot Tallinnan pääkampuksella (3 + 2 vuotta)
Kokopäiväiset opinnot Tallinnan keskustassa sijaisevassa 
yliopistossa tarjoavat kansainvälisen opiskeluympäristön.
 
Opinnot EBS Helsingin sivutoimipisteessä (3,5 + 2,5 vuotta)
Päätoimiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden tehdä esimerkiksi 
osa-aikaista työtä opintojen ohella, sillä luennot on järjestetty 
moduuleittain. Opinnot vaativat paljon itsenäistä opiskelua.

Haku on käynnissä!
Valintahaastattelut järjestetään
15. tammikuuta ja kesällä 2015.
 
Lisätietoa opinto-ohjelmista ja hausta: 
www.ebshelsinki.fi 
info@ebshelsinki.fi 

Kansainvälinen kauppatieteiden 
tutkinto Estonian Business Schoolissa
EBS tarjoaa englanninkieleisiä yliopistotason
opinto-ohjelmia kandi-, maisteri ja tohtoritasolla

Oppilas kehityskeskustelun keskiössä
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Opinto-ohjaajien on joskus aiheel-
lista pohtia, miltä työelämä näyttää 
2030 tai 2050. Tänään oppilaitoksien 
penkkejä kuluttavat nuoret ovat – jos 
töitä löytyy – vielä tuolloin vahvasti 
työelämässä. Viime vuosien aikana 
on ilmestynyt runsaasti kirjallisuut-
ta, jossa on analysoitu lisääntyvän 
automaation, älykkäiden koneiden ja 
robotisaation vaikutusta ammattien 
maailmaan. Työmarkkinatilanteen 
muutoksista on jo olemassa vahvaa 
näyttöä vallassa olevasta trendistä. 
Teknologia korvaa palkkatyötä yhä 
kiihtyvällä vauhdilla. Jäljelle jäävät 
ne ammatit, jotka ovat tarpeeksi mo-
nimutkaisia ja vaativia koneiden kor-
vattaviksi tai sitten niin simppeleitä, 
ettei niitä ole taloudellisesti järkevää 
robotisoida. Tämän kirjoituksen 
pohjana on kolme mielenkiintoista ja 
ajankohtaista teosta, jotka valottavat 
syvällisesti ammattien maailman 
tulevaisuuden kehitystä. 

TEM:n julkaisusarjassa syyskuus-
sa ilmestynyt raportti on näistä opti-
mistisin. Katsaus suomalaisen työn 
tulevaisuuteen on TEM:n sarjassa 
Työ ja yrittäjyys 30/2014. Vaikka 
tämäkin julkaisu pitää mahdollisena 
työn merkittävää vähenemistä, on 
mukana vahvaa optimismia siihen, 
että Suomen kaltainen, pieni ja 
ketterä sekä vahvan koulutuspoten-
tiaalin omaava valtio voisi selviytyä 
odotettavissa olevasta taifuunin 

Ammattimaailma ja työmarkkinatilanne rajussa muutoksessa

- keskiluokan töiden loppu

omaisesta työmarkkinamurroksesta. 
Viisi maailman kärkisosiologia tuotti 
viime vuonna syvällisen analyysin 
kapitalistisen markkinatalouden 
tilasta. Tässä artikkelikokoelmassa 
perusanalyysi lähtee siitä, että työn 
loppuminen on merkki kapitalis-
min rakenteellisesta heikkoudesta. 
Järjestelmän kykyä uusiutumiseen 
ovat kirjoittajat alkaneet epäillä vaih-
televasti. Tulevaisuutta on vaikea 

ennustaa, mutta mihinkään onnen au-
volaan ei kukaan kirjoittajista usko. 
Onko kapitalismilla tulevaisuutta? 
avartaa näköaloja tämän vuosisadan 
kehitykselle.  Kirjoittajat yrittävät 
aidosti ennustaa, mitä tuleman pitää. 
Jännittävä teos.

Syksyn kolmas, opinto-ohjauksen 
näkökulmasta mielenkiintoinen opus 
on suomalaisten sosiologien tiivis 
kokoelma viime aikojen kehityksestä 
kotimaisilla työmarkkinoilla. Eriar-
voisuuden rakenteet – Haurastu-
vat työmarkkinat Suomessa kuvaa, 
miten sosiaalinen kohoaminen on 
vaikeutunut ja työmarkkinat osoit-
tavat yhä vahvempia haurastumisen 
merkkejä, mikä ajaa ihmisiä kamp-
pailemaan työpaikoista ja sosiaali-
sista asemista.

Suurin murros sitten 
teollisen vallankumouksen

Viimeistään nyt on jokaisen opin-
to-ohjaajan havahduttava huomaa-
maan, miten suuresta murroksesta on 
kysymys, kun digitaalinen teknologia 
alkaa todella vyöryä työelämään. 
Digitalisaatio yleistyy kahdessa vai-
heessa. Ensimmäinen aalto on nyt 
ohitettu ja seuraava isompi hyöky on 
tulossa vuoden 2030 paikkeilla. Vii-
meaikainen keskustelu on pyörinyt 
häviävien vs. säilyvien ammattien 
ympärillä. Joku on saattanut jopa 
vetää yksioikoisen johtopäätöksen, 
kun nyt ohjaustyöllä näyttäisi olevan 
selkeästi tulevaisuutta, että asia on 
siltä osin kunnossa. 

On huomattava, että kaikkien am-
mattien työnkuvat ovat muuttumassa. 
TEM:n kirjassa on havainnollisia 
esimerkkejä, miten uusi teknologia 
ravistelee ammattirakenteita. 

Suomen suhteen kirjoittajat ovat 
optimistisia. Onnistuessaan muu-
toksessa Suomen kaltainen pieni 
kansantalous voi kasvattaa hyvin-
vointikakkuaan. Tulevaisuuden kuva 
ei kuitenkaan ole huoleton. On syytä 
olla huolissaan kehityksen yhtey-
dessä tapahtuvasta polarisaatiosta. 
Kasvava osa ihmisistä uhkaa pudota 
kehityksen kelkasta. Visainen ongel-
ma on siinä, miten kasvava kakku 
jaetaan.

Immanuel Wallerstein, Randall 
Collins, Michael Mann, Geor-
gi Derluguan, Graigh Calhoun 
(2014). Onko kapitalismilla tule-
vaisuutta. Vastapaino/Gaudeamus.  
206 s. 32 €

Kirsti Lempiäinen, Tiina Silvasti 
(toim.2014). Eriarvoisuuden ra-
kenteet - Haurastuvat työmarkkinat 
Suomessa. Vastapaino. 234 s. 35 €

Leena Pentikäinen (toim.)(2014). 
Katsaus suomalaisen työn tulevai-
suuteen. Työ- ja elinkeinoministeriö. 
Työ ja yrittäjyys, 30/2014
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Kasvatustieteiden, oikeustieteiden, 
taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat

• Haku englanninkielisiin maisteriopintoihin  
1.12.2014–30.1.2015

• Yliopistojen yhteishaku 17.3.–9.4.2015
• Haku suomenkielisiin erillisvalintoihin 16.4.–7.5.2015

Ota yhteyttä:
opinto@ulapland.fi
puh. 040 485 6583
hae.ulapland.fi

S A M A  M U T T A  
P I E N E M P Ä N Ä
Hae Lapin yliopistoon. Sinne eivät  
pienetkään unelmat huku. 

Mitä tapahtuu, 
kun työ loppuu

Aiemmin suomalaisten tehokkain 
sosiaalisen nousun välinen oli kou-
lutus. Sen avulla oli mahdollista 
nousta matalapalkkamaailmasta. 
Koulutuksen merkitys on edelleen 
suuri, mutta korkea koulutus ei enää 
entiseen tapaan takaa vakaata työ-
markkina-asemaa ja tulokehitystä. 
Taloudellisten rakennemuutosten 
aikana tavallisesti hidasliikkeinen 
luokkarakenne voi muuttua nopeasti. 
Ihmisen joutuessa syystä tai toisesta 
työmarkkinoiden ulkopuolelle alkaa 
hänen työmarkkina-asemansa hau-
rastua. Nykyisessä ja tulevaisuuden 
rakennemuutoksessa yhä useampien 
työurat ovat muuttumassa hauraam-
miksi. Suomalaisten sosiologien 
teoksessa analysoidaan suuren laman 
aikana ja sen jälkeen työtä vaille 
jääneiden ihmisten mahdollisuuk-
sien uudelleenrakentumista. Erityi-
sen huomion saa tässä analyysissä 
työttömien nuorten ja akateemisten 
työntekijöiden luokka-asema ja va-
rallisuus. Nämä kaksi ryhmää ovat 
voineet pudota kauas vanhempiensa 
tulotasosta ja objektiivisesta luok-
ka-asemasta.

Palkkatyötä ei ole nuorille tarjolla 

samaan tapaan kuin ennen 1990-lu-
vun lamaa. Toisaalta yliopistoissa on 
toteutettu supistuksia koko 2000-lu-
vun ajan. Nykyisin myös korkeasti 
koulutettu, hyväpalkkaisesta työstä 
työttömäksi tai pätkätyöläiseksi 
jäävä, voi tulojensa pienenemisen 
myötä siirtyä keskiluokasta nopeasti 
kohti alempia yhteiskuntaluokkia.

Horisontissa häämöttävä 
kriisi on suurempi kuin 
viime vuosien taantuma

Maailman eturivin sosiologien muo-
dostama viisikko on yhtä mieltä siitä, 
että maailma on astunut myrskyisään 
ja sameaan historian aikakauteen, 
joka kestää useita vuosikymmeniä. 
Heiltä tulee mielenkiintoisia, mutta 
myös toisistaan poikkeavia tulkintoja 
tulevaisuudesta. Höyrypäisimmät, 
Yalen yliopiston professori Wallers-
teinin, ennusteet ovat tarkkoja kuin 
maantiekartat. Mielenkiintoisimmat 
ovat harkittuja ja uskottavia pohdin-
toja kapitalismin uusiutumiskyvystä 
ja siitä, miksi ei sitä uutta työtä 
sittenkään ole tarjolla. Kun koneel-
listuminen kutisti työväenluokan, 
keskiluokan voimistuminen pelasti 
kapitalismin. Nyt kiihtyvä tekno-
loginen kehitys on alkanut työntää 

keskiluokkaa ulos työelämästä. 
Aikaisemmin järjestelmä onnistui 
luomaan uusia työpaikkoja eri reit-
tejä (uutta teknologiaa hyödyntävät 
työpaikat, laajentuvat markkinat, 
finanssiala, valtion suhdanneinves-
toinnit ja koulutus) pitkien. Nyt 
nämä työnuudistumisen pakotiet ovat 
sulkeutumassa.

Amerikkalaisten professorien 
arviot Euroopan kehityksestä ovat 
synkät. UCLA:n professori Michael 
Mann piirtää tarkasti omaa näkemys-
tään kapitalismin tulevaisuudesta. 
Hänen mukaan taloudesta kumpua-
vat voimat eivät johda kapitalismin 
kriisiin. Todennäköisempää on, 
että globaali talouskasvu hidastuu, 
kun valta jakautuu maailmassa 
tasa-arvoisemmin  luvassa on mah-
dollisesti siirtymä kohti vakaata ja 
vaurasta, mutta kasvultaan vähäistä 
kapitalistista taloutta. Tämä näkymä 
olisi maailman kannalta suhteellisen 
miellyttävä, paitsi että se saattaa 
tarkoittaa 1020 prosentin suuruisen 
poissuljettujen vähemmistön muo-
dostumista. Tämän pakan voi vielä 
sekoittaa arvaamaton globaali kriisi, 
ydinsota tai nopeasti paheneva ilmas-
tonmuutos.

Jukka Eero Vuorinen
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Valtakunnalliset opopäivät Joensuussa 5.–7.2.2015 
www.opopaivat2015.fi 
 
(Oikeudet muutoksiin pidätetään) 
 
Torstai 5.2.2015 
klo 9.30 - 15.30 Ilmoittautumisten vastaanotto Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1 
klo 13.00 Opintokäynnit lähtevät Hotelli Kimmelin edestä Matkahuollon linja-autoasemalta 
klo 14.00-15.30 Vuoden opojen tapaaminen (Sokos Hotel Kimmel, Niinivaara-kabinetti) 
 Hyvä Vuoden opo-tunnustuksen saanut!   

TAT ja SAK kutsuvat Sinut tervetulleeksi tapaamiseen torstaina 5.2. klo 14.00-15.30 Kimmelissä.   TATin 
toimitusjohtaja Kari Väisänen alustaa keskustelua ajankohtaisista nuoriin liittyvistä asioita. 
Keskustelun lisäksi tarjolla ruokailua ja yhdessäoloa Ilmoittautumiset: Katariina Lemström, 
Taloudellinen tiedotustoimisto, sähköpostilla: katariina.lemstrom@tat.fi tai gsm 040 760 0177. 

klo 16.00 Kouluasteiden kuulumiset (Sopo ry:n toimikunnat) 
klo 19.30 -21.30 Kaupungin vastaanotto ja jatkot ravintola Kerubissa 
 
Perjantai 6.2.2015 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Carelia, Agora ja Aurora 
klo 8.00 - 12.00 Ilmoittautuminen Carelian aulassa 
klo 9.00 alkufanfaari 
klo 9.05 Sopo ry, Jukka Eero Vuorinen sekä Itä-Suomen yliopiston rehtori  
klo 9.30 Paneelikeskustelu ”Suomi Rohkeasti Nousuun” Kari Väisänen, toimitusjohtaja TAT, ja mukana mm. 
Duudson HP Parviainen ja vuoden opon julkistaminen 
klo 10.45 -11.00 Tauko 
klo 11.00 -11.45 Spencer Niles Pennsylvania, State University, Hope-Centered Career Development Model 
klo 11.00 -13.00 Lounas (ravintolat Carelia ja Aurora) 
klo 13.00-15.30 Työpajat* (Carelia, Agora ja Aurora) 
klo 14.00 -14.30 Iltapäiväkahvit tarjoaa Taloudellinen tiedustustoimisto TAT yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa 
 
Työpajoja valitessasi huomaa, että voit valita joko kaksi lyhyttä pajaa tai yhden pitkän työpajan. 
*Lyhyet työpajat klo 13.00-14.00 SEKÄ 14.30-15.30 (Carelia, Agora ja Aurora) 

1. Ammatinvalinta.fi - työkalu nuorten ohjaukseen, Laura Sirkiä ja Sampo Harju 
2. Energiaa ohjaukseen, Hanna Partanen 
3. ENO-verkkokoulu 
4. Erityispedagoginen ohjaus korkea-asteella - case Karelia ammattikorkeakoulu 
5. Itsepuolustuspaja, Matti Pekurinen 
6. Kokonaisvaltainen ohjausmalli korkea-asteella -case Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
7. Liikunta työyhteisön tukena, POKALI 
8. Monet tiet vievät perille - työpaja koulutuspolkujen ja työtehtävien yhteydestä korkeasti koulutetuilla, 

Ida Mielityinen, Akava 
9. Näytteilleasettaja-paja 
10. Onnistunut monikulttuurinen opintojen ohjaus - käytännössä opittua, Riitta-Liisa Koponen 
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4. Erityispedagoginen ohjaus korkea-asteella - case Karelia ammattikorkeakoulu 
5. Itsepuolustuspaja, Matti Pekurinen 
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Ida Mielityinen, Akava 
9. Näytteilleasettaja-paja 
10. Onnistunut monikulttuurinen opintojen ohjaus - käytännössä opittua, Riitta-Liisa Koponen 

11. Opinto-ohjauksen toiminnalliset menetelmät, Eeva-Liisa Ilomäki, Tiina Mäki ja Tarja Koskinen 
12. Opiskelijasta yrittäjäksi - yrittäjyyspolut koulussa ja ulkopuolella, Suomen yrittäjät/Joona Mikkilä 
13. Parasta ohjausta nuorille urheilijoille, Tuuli Merikoski 
14. Parasta TETiä - millainen on työelämään tutustumisen tulevaisuus?, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT 
15. Sähköä opoiluun!, Miika Kinnunen ja Visa Tuominen 
16. Twitter/SOME, Timo Ilomäki 
17. Virtaava vuorovaikutus, Tero Sarkkinen 
18. Yrityskylä tulee yläkouluun, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT 

 
*Pitkät työpajat klo 13.00- 15.30 (kahvi pajojen yhteydessä) 

1. Kipinä -uraohjausmalli, Minna Kattelus 
2. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku, OPH 
3. KYLMÄÄ KYYTIÄ - Toiselle asteelle taipaleitten takaa, Päivi Harinen 
4. Käytäntö ja tutkimus - välillä kuilu vai kolmannen asteen yhteys?, Tutkimusfoorumi, Itä-Suomen yliopisto, 

Ohjauksen koulutus 
5. Ohjauksen työvälineitä pienryhmässä, Kati Huttu-Pantsari ja Jyrki Korkki 
6. Senioripaja 
7. Tunteiden säätely ja positiivinen vahvistaminen, Juha Siira 
 

klo 15.45 Sopo ry:n vuosikokous (Aurora) 
klo 19.30 -24.00 Juhlaillallinen, Original Sokos Hotel Kimmel 

- Puheenvuorot; Erkki Koski & Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun rehtori 
- Illan musiikista vastaavat Rytmihäiriköt sekä illan showsta LittleBigMusic 

 
Lauantai 7.2.2015 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Carelia 
klo 8.45 Pienet sievät 
klo 9.00 Markku Pölönen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja; ”Ohjaaja ja lapsinäyttelijät” 
klo 10.00 -10.30 Maanpuolustuskorkeakoulu ja Kontiorannan sotilaskoti tarjoaa munkkikahvit musiikin kera 
klo 10.30 Tommy Hellsten; ”Unelmat ja haaveet kertovat meille keitä me olemme tulevaisuudessa” 
klo 11.45 Seuraavat opopäivät esittäytyvät 
 
Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautuminen opopäiville: www.opopaivat2015.fi 
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Euro-
guidance 
tiedottaa

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

!

Opintojen rahoitus on yksi kysytyimmistä teemoista 
CIMOn neuvontapalveluissa. Rahoituksen suunnittelu on 
tärkeä osa ulkomaille hakeutumista. Rahoitussuunnitelma 
kannattaa tehdä hyvissä ajoin etukäteen, ei vasta sitten kun 
on opiskelupaikka on varmistunut.

Opintotuen turvin ulkomaille 

KELAn opintotuki on tärkein ulkomaisten opintojen ra-
hoittaja. Tukea voi hakea koko tutkinnon suorittamista var-
ten tai opiskelijavaihtoon. Edellytyksenä on, että ulkomaiset 
opinnot vastaavat Suomessa tuettavia opintoja. Opiskelun 
pitää olla päätoimista ja sen tulee johtaa tutkintoon. KELA 
arvioi jokaisen opintotukihakemuksen erikseen. 

Osassa Euroopan maita ei peritä lukukausimaksuja, 
mutta muualla maailmassa ne ovat yleisiä. Opintotuki on 
tarkoitettu kattamaan elinkustannukset, mutta se riittää 
harvoin lukukausimaksujen maksamiseen. Apurahat ovat 
suhteellisen harvinaisia, joten opintojen rahoitusta ei kanna-
ta jättää pelkästään niiden varaan.

Osa ulkomailla opiskelevista suomalaisista rahoittaa 
opintonsa työskentelemällä osa-aikaisesti opiskelumaas-

Tykkää meistä 
Facebookissa!

saan. Monet myös säästävät etukäteen esimerkiksi kesätöis-
tä kertyneitä tuloja opiskelukustannusten kattamiseksi. 

Kokonaiskustannukset ratkaisevat

Ulkomailla opiskelu ei välttämättä tule kalliimmaksi 
kuin Suomessa. Opiskelumaan ja -paikkakunnan hintataso 
vaikuttaa opintojen kokonaiskustannuksiin. Ne voivat joskus 
olla jopa matalammat kuin suurimmissa opiskelukaupun-
geissa Suomessa. Toisaalta lisäkuluja kertyy esimerkiksi 
matkustamisesta Suomeen loma-aikoina. 

Ulkomailla korkeakoulut saattavat periä maksuja 
opiskelijapalveluista kuten kirjaston käytöstä, ja oppima-
teriaalien hankinnasta voi kertyä yllättäviä kuluja. Edullisia 
opiskelijalounaita ei välttämättä tarjota samaan tapaan kuin 
Suomessa.

Opiskelu esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa tai Virossa voi 
olla kuitenkin kokonaiskustannuksiltaan samaa luokkaa 
kuin kotimaassa. Lue lisää Maailmalle.netistä: 
www.maailmalle.net/kustannukset

Opintotukea saa 
myös ulkomaille

Opintotuki kattaa opiskelijan elinkustannuksia, mutta se riittää harvoin lukukausimaksuihin. Apu-
rahat ovat harvinaisia, joten opintojen rahoitusta ei kannata jättää vain niiden varaan.

Sivun toimitus:
Linda Tuominen
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
euroguidance@cimo.fi
www.cimo.fi/euroguidance
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Toisen asteen ammatillisen tutkinnon 
tehneet on pudotettu toisen asteen 
yhteishausta pois koulutustakuun 
nimissä. Päätöksessä on hyvää vain 
se, että peruskoulun päättäneillä on 
paremmat mahdollisuudet saada 
opiskelupaikka. Päätöksentekijöiltä 
on arki karannut kovin kauas. Kuu-
lostaa siltä, että kaikki on hyvin, kun 
16-vuotias pääsee opiskelupaikkaan, 
joka pahimmillaan on yhteisvalinnan 
4. tai 5. vaihtoehto. 

On kovin vaikea kuvitella tämän 
päätöksen kestävyyttä. Minä kun en 
millään jaksa uskoa, että tuo 15-16 
-vuotiaiden joukko kokonaisuudes-
saan,  tai edes valtaosa, on pystynyt 
valitsemaan tulevaisuutensa am-
matin. Entäs sitten, kun opiskelija 
huomaa tehneensä väärän valinnan?

Näiltä osin koulutustakuu siirtää 
ongelmat tulevaisuuteen. 16-vuotias 
ilman koulupaikkaa omaa pääosin 
kuitenkin vielä perheen tuen ja las-
tensuojelulain turvan. Mitä tehdään 
nyt näiden 20-25 vuotiaiden kanssa, 
jotka ovat aikanaan valinneet väärin? 

Toimittaja Sanna Heinonen on 
huomannut jotakin oleellista näiden 
toisen asteen ammatillisen tutkinnon 
tehneiden kohtalosta; he ovat men-
neet uskomaan opettajia ja opinto-oh-
jaajia siitä, että “älä jätä koulua kes-
ken, koulutuksesta on aina hyötyä”. 
Valitettavasti on käynyt päinvastoin. 
Väärästä ammatillisesta koulutukses-
ta ei ole kuin haittaa. Yhteishakuun ei 
ole asiaa. Heidän kohtalonsa on kuin 
PMMP:n Lautturi-laulun sanoista 
“katuisin vaan en tiedä kuinka, enkä 
edes minkä tähden”.

Tulevina vuosina ammatillisen 
koulutuksen opot joutuvatkin kum-
mallisen eettisen kysymyksen äärelle. 
Toimiako kuten opetusministeriö ja 
opetushallitus tuloksellisuusrahoilla 
kannustaen toivovat. Vaikka ala olisi 
väärä, pitäisi opiskelija tavalla tai toi-
sella motivoida jatkamaan loppuun. 
Kuinka monen opon sielu antaa perik-
si sanoa näille motivoitumattomille: 
“Opiskele sitkeästi loppuun, opiske-
lusta on aina hyötyä”. Vai antaako 
opiskelijoille sen ohjeen, joka tällä 

Koulutustakuutako?

hetkellä on totta: “Ellei motivoi, jätä kesken ja hae 
jotakin toista koulutusalaa”. Opetusministeriö lisää 
tähän soppaan vielä yhden mausteen lisää. Jatkossa am-
matillisen koulutuksen rahoitus perustuu tutkintoihin. 
Tämä tietenkin lisää ammatillisen koulutuksen opojen 
tuskaa entisestään. Työantajien toiveet ja omakin leipä 
kun on jatkossa tutkintojen määrästä kiinni…

Näen tulevaisuutta ajatellen vain kaksi vaihtoehtoa. 
Mielestäni älytön päätös yhden ammatillisen tutkinnon 
tehneiden pudottamisesta pois yhteishausta pitäisi äk-
kiä perua. Toinen vaihtoehto tulee paljon kalliimmaksi. 
On luotava järjestelmä, joka takaa 20-25 -vuotiaiden 
työttömien ja opiskelupaikkaa vailla olevien selvi-
tymisen niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Itse 
ajattelen, että olisi parempi rehellisesti todeta, että 
virhe on tehty, mutta asia korjataan. 

Jaakko Mäkinen

Jaakko Mäkinen toimii opettajana ja opinto-ohjaajana 
Etelä-Pohjanmaan opistossa. Hän on myös Pohjan-
maan opinto-ohjaajien puheenjohtaja.
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Opon
varaventtiili

Onko sinulla jokin 
tärkeä harrastus, joka 

auttaa sinua jaksamaan 
arjessasi? Kerro siitä 
myös muille. Tämä on 

Opolehden sarja,
 joka esittelee opojen 

erilaisia vara-
venttiileitä.

Kaksi niin erilaista harrastusta ja 
oma maailmansa. Kuitenkin vie ai-
kaa, mutta hyvä vastapaino  opin-
to-ohjaajan työlle peruskoulussa ja 
lukiossa Sievissä, Pohjois-Pohjan-
maalla. Millaisia mielikuvia tämä 
herättääkin, varsinkin motocross 
ja enduro. Isojen poikien vai tei-
ni-ikäisten harrastuksia? 

Minulla on nelitahtiset 250- ja 
450-kuutioiset Honda ja Yama-
ha-moottoripyörät. Päätin siirtyä 
katuajelusta, vaikka sekin oli 
mahtavaa, urheilumoottoripyöriin. 
Kavereita on tullut ja muistan 
erään paltamolaisen abin sanoneen 
moottoripyöeäilystä, että “siinä on 
sitä jotain”.

Voin sanoa, että koukkuun jäät 
varmasti, jos käyt muutaman ker-
ran ajelemassa kaverisi pärrällä. 
Niin kävi minulle. Piti lähteä aika 
nöyränä näihin mopo-harras-
tuksiin, koska pyörät olivat niin 
erilaisia katupyöriini verrattuna.

Pyöriä yhdistää vauhdin hur-
ma, jännitys ja ajotaito. Myös 
urheilullisuutta on, varsinkin mo-
tocrossissa. Kun ajaa vähintään 
puoli tuntia, se tuntuu jo tunnin 
hiihtolenkiltä. Syke nousee yli 
160, kuten metsurillakin.

Endurolla voi ajaa liikenteessä 
ja motocrossilla vain suljetulla 
alueella. Kunto kyllä kohoaa ja 
lihaksissa tuntuu, varsinkin poh-
keissa ja ranteissa. Radalla-ajo! 
Se on siis motocrossrata, jota 
kierretään. Voi ajaa ympäri vuo-
den. Kaikkein parasta on jäällä 
ajo motocrossilla ja tietenkin piik-
kirenkaat alla. Pito on renkaissa 
parempi kuin kesällä.

Motocross- ja enduroharrastus 
herättää mielenkiintoa, varsinkin 
oppilaissani. Saan lähes päivittäin 
kysymyksiä välituntisin ja joskus 
jopa oppitunneilla. Oppilaita 
kiinnostavat hevosvoimat ja huip-
punopeudet. Kiinnostus on aitoa 
ja monilla nuorilla on haaveena 
saada vaikkapa se kevarikortti. 
Motoristina täytyy tietenkin näyt-
tää esimerkkiä: noudattaa liiken-
nesääntöjä, välttää keulimista jne.

Työpäivän jälkeen on tapana 
lähteä ajolenkille sora- ja metsä-

autoteille Jammullani. Ajatukset 
ovat muualla kuin töissä. Pyörän 
hallinnan kannalta on tärkeä ajaa 
järkeä käyttäen ja hillitysti. Pyö-
räni on todella ketterä ja sillä voi 
ajaa metsäpolkujakin. Kaatuminen 

kuuluu harrastukseen, joten ta-
sapainon harjoittelu on tärkeätä, 
varsinkin kun pyörän satulakor-
keus on 94.5 cm. Keskittyminen 
ajosuoritukseen on todella tärkeä 
turvallisuudenkin vuoksi. Täällä 
Pohjois-Pohjanmaalla on paljon 
sora- ja metsäautoteitä, joissa on 
hyvä ajaa. Enduroa ei ole tarkoi-
tettu jatkuvaan asfalttipohjalla 
ajeluun.

Pesäpallotuomarina olen ollut 
C-tuomaritasolla. Saan viheltää 

naisten ykköspesistä. miesten 
suomisarjaa ja olla pesätuomarina 
superpesiksessä. Tuomaroinnissa 
täytyy keskittyä ja valmistautua 
hyvin peliin: ajoissa kentälle, hyvä 
uni ja käydä tarvittaessa vähän 
sääntökirjaa sekä joukkueita läpi. 
Syöttötuomarina olen ollut eniten 
ja se on todella haastavaa. Lukka-
rit kokeilevat koko ajan tuomarin 
linjaa ja kaarella seisovat pelaajat 
kommentoivat syötön korkeutta, 
estämisiä, laittomia ym. Tietääk-
seni juuri syöttötuomarit saavat 
kritiikkiä tuomareista eniten. Pitää 
olla jämäkkä, viheltää nopeasti ja 
tarvittaessa huomauttaa pelaajia 
käytöksestä. Tuomari ei saisi 
koskaan provosoitua eikä mennä 
huutoihin, vaan tulkita tilanne niin 
kuinka sen esim. syötönkorkeuden 
näki. Epävarman tuomarin pelaa-
jat aistivat hyvin helposti, aivan 
niin kuin oppilaat opettajasta.

Molemmat harrastukset koen 
tärkeiksi. Siinä oppii tuntemaan 
aivan varmasti uusia ihmisiä, 
joukkueita ja pelikenttiä. Hyvä 
vastapaino opetustyölle.

Lasse Pippola
FM, opinto-ohjauksen lehtori

Jussinpekan koulu ja 
Sievin lukio

Mopoilua ja pesäpallotuomarointia

Lasse Pippola ja motocrosspyörä Honda CRF 250, joka sopii aloit-
telijallekin.
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Uusi pätevä Futurix
Oppilaan tueksi Futurix 7–9
Täysin uudistettu oppilaanohjaksen kirja luokille 7-9! Oppilaskeskeinen lähestymistapa  
ohjaa myönteisesti tavoitteisiin. Kirja esittelee laajasti ja selkeästi peruskoulun jälkeiset  
vaihtoehdot ja auttaa jokaista oppilasta löytämään oman juttunsa. Monipuoliset tehtävät  
niin yksin kuin yhdessä tekemiseen. Futurix+ -sarjan vahvuudet on säilytetty. Kirja on aina  
ajan tasalla, se päivitetään vuosittain.

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

Futurix TET-aineisto
Helpottaa TET-jaksojen toteutusta.   

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

Oppikirjailijat: Raimo Heikkinen,  
Niina Kutvonen, Leena Valutie            Otava.fi

Uutuudettammikuussa
2015!
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Ajatuksen tasolla ammattikor-
keakoulun koulutusohjelmien 
kehittäminen, kurssien suunnittelu 
ja johtaminen ja opiskelijoiden 
ohjaaminen eteenpäin on melko 
yksinkertaista hommaa. Antaahan 
laki selkeät paragraafit miksi täällä 
ollaan. 

Ammattikorkeakoulujen tehtä-
vänä on antaa

1) Työelämän ja sen kehittämi-
sen vaatimuksiin sekä tutkimuk-
seen, taiteellisiin ja sivistykselli-
siin lähtökohtiin perustuvaa kor-
keakouluopetusta ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin

2) Tukea yksilön ammatillista 
kasvua ja harjoittaa ammatti-
korkeakouluopetusta palvelevaa 
sekä työelämää ja aluekehitystä 
tukevaa ja alueen elinkeinoraken-
teen huomioon ottavaa soveltavaa 
tutkimus- ja kehitystyötä sekä 
taiteellista toimintaa. 

3) Tehtäviään hoitaessaan am-
mattikorkeakoulujen tulee edistää 
elinikäistä oppimista.

Siitä vaan sitten tekemään. Kos-
ka koulutuksen ja sen suunnittelun 
tulee aina olla tulevaisuusorientoi-
tunutta – huomista ei enää kannata 
suunnitella ja tätä päivää ei enää 
ehdi – niin pitäisi vielä tietää mitä 
työelämän vaatimukset opiskeli-
joiden työuralla, esim. tällä het-
kellä vuoteen 2062 saakka juuri 
aloittaneilla AMK-opiskelijoilla, 
ja mikä on se ammatti johon kas-
vetaan. Toki tuo kolmas kohta voi 
ratkaista ongelman, ammattikor-
keakoulu onkin paikka johon pala-
taan tarvittaessa kun vaatimukset 
muuttuvat, osaaminen rapautuu tai 
oma kasvu ottaa uuden suunnan? 

Muutamat viimeaikaiset tutki-
mustulokset ja asiantuntijaraatien 
mielipiteet painavat mietintä-
myssyn syvälle päähän: Miten 
koulutuksen kohteet, nuo tulevat 
ammattilaiset, visioivat työuras-
taan? Uskovatko kouluttajat itse 
tutkintojensa relevanssiin kupletin 
sanoin “kylymässä maailmassa”?

JAMKin International Bu-
siness-koulutusohjelmassa on 
vuodesta 2012 toteutettu Future 

Koulutuksella uralle - mille uralle?

Visions – tutkimushanketta, jossa 
on kartoitettu korkeakoulun eng-
lanninkielisten koulutusohjelmien 
opiskelijoiden visiota maailmasta 
20 vuotta tutkimushetkestä eteen-
päin. 

Vastaajajoukko on monikult-
tuurinen ja moniammatillinen 
(business, logistiikka, toimitila-
johtaminen, medialiiketoiminta, 
sairaanhoito). Kysymykset joihin 
on visioitu vastauksia kolmella 
tasolla: globaali, kansallinen ja 
henkilökohtainen ovat keskitty-
neet kolmen teeman ympärille: ta-
lous, ympäristö ja – OPO-teemaan 
tiukimmin kytkeytyen – työllisyys 
ja ura. 

Kaikista vuonna 2013 kyselyyn 
vastanneista 70 % uskoo että 
työttömyys on kasvava tai nykyi-
sellään pysyvä trendi, niin globaa-
lilla kuin kansallisellakin tasolla. 
Samaan aikaan väestönkasvu ja 
onneksi myös koulutustaso ke-
hitysmaissa kasvaa, työvoiman 
globaali liikkuvuus lisääntyy.

Jäljellejäävistä työpaikoista siis 
kilpailevat ja yhä useammat ja yhä 
koulutetummat tekijät. Millaisen 
työuran sitten näkevät edessään 
nuo tulevaisuuden tekijät, jotka 
ovat 2030-luvun alussa kukkeim-
massa työiässään keski-iän kyn-
nyksen ylittäneinä. Heille tarjot-
tiin 4 vaihtoehtoista visualisointia 
millaiseksi heidän työuransa tulee 
muodostumaan. Vastaajajoukossa 
oli siis mukana myös esim. tulevia 

sairaanhoitajia joiden urapolku 
on ehkä ennakoitavissakin melko 
pitkällä aikavälillä.

Jo lähes kolmannes siis mieltää 
että tuleva ura tulee siirtämään 
moniulotteisen uran elementtejä, 
siirtymiä “hierakisesti” horison-
taalisesti, jopa ajoittaisia pudotuk-
sia tai uusia alkuja. Ilahduttavaa 
kouluttajan näkökulmasta on että 
sykäyksittäin nousevaan urake-
hitykseen uskotaan vielä lähes 
50-prosenttisesti. Optimismia siis 
on, onko se sitten realismia.

Mitenkäs sitten opetuksen pro-
sessin toinen pää eli koulutuksen 
suunnittelijat ja toteuttajat? Bos-
tonin Yliopiston johtamana yli 
5000 liiketalouden kouluttamisen 
suunnittelijaa, johtajaa, toteuttajaa 
ja jopa opiskelijaa yli 100 maasta 
kokoontui ideoimaan koulutuksen 
uusia suuntia ja parhaita käytän-
töjä – Business Education Jam 
oli siis kansainvälinen “verk-
kotyöleiri” monine aiheineen ja 
välineineen: Chatit, uutiset, twiitit, 
kyselyt…Tässä pari nostoa, jotka 
osallistujana poimin ensimmäisen 
Jam-päivän jälkeen jolloin kaikki 
aikavyöhykkeet olivat jo olleet 
virkapaikalla, ja innokkaimmat 
olivat saaneet äänensä kuuluviin.

Eli siis puolet kouluttajista on 
sitä mieltä että vain 10 vuoden 
sisällä tutkinto – opintojen läpäi-
sy niin kuin joku oli ne sinulle 
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rakentanut – ei ole oleellinen 
todiste tarvittavista taidoista. Ja 
vain kolmannes uskoo (vahvem-
min tai heikommin) että valmis-
tuvilla liiketoimintaopiskelijoilla 
on nykyisen työelämän vaatimat 
taidot. Miten käynee tulevaisuu-
den töissä. Jobin postia tulossa…? 
Eikä myöskään ilahduta juurikaan 
huomio että lähes 40 % ei osaa tai 
halua ottaa kantaa onko riittäviä 
taitoja vai ei. Vahva julkilausuma 
sekin. 

Mitä tästä kaikesta opimme? 
Älä kouluta ihmisiä uralle, uraa ei 
perinteisessä mielessä välttämättä 
ole. “Urautua” ei voi, koska työt 
kiskovat tulevaisuuden osaajia uu-

siin ja outoihin suuntiin. Valmenna 
ihmistä, hänen taitojaan. Valtava 
haaste kouluttajille ja vähintään 
yhtä valtava vuori opinto-ohjaa-
jille. Ja opiskeljoille. 

“Oppija keskiöön” on paljon 
vaativa periaate myös oppijalle 
itselleen. Kehitä taitojasi, opi 
puhumaan ja todistamaan taitosi. 
Ehkä tällä näkökulman muutok-
sella myös opettajasi uskaltavat 
seuraavan kerran sanoa uskovansa 
että “kyllä meidän tyttö/poika 
pärjää…” 

Muutos on alullaan; Portfoliot, 
Get A Life-simuloinnit, tutor-
keskustelut ovat arjen tasolla 
tapahtuvaa liikettä. Muten kuten 

kuvista yllä näkyy, vielä ei mennä 
läpileikaten koko koulutuksen ra-
vintoketjun. Kuten Ollila ja Villa 
OPO-lehdessä 2/2014 esittivät, 
koulutus- ja uravalintoihin on 
saatavilla tulevaisuuteen tähtäävää 
näkökulmaa. Onko sama rohkeus 
katsoa eteen myös osa koulu-
tuksen suunnittelua?. Jääkiekon 
90-luvun leijonakuninkaan “lite 
bättre”-ajattelu uuden rahoitus-
mallin tuominen kirittäjineen ei 
välttämättä riitä. 

Juha Saukkonen
lehtori

International Business, JAMK

Kanta-Hämeen opinto-ohjaajat 
tutustuivat suomalaisille opiske-
lijoille soveltuviin koulutusvaih-
toehtoihin Tallinnassa ja Tarttossa 
syyskuussa neljän päivän ajan. 
Opintomatka järjestettiin yhteis-
työssä Study in Estonia –hankkeen 
kanssa. Suurena apuna matkan 
järjestelyissä toimi Grete Ahtola.

Kanta-Hämeen opot Viron kiertueella

Opoilla oli ennakkotehtävä-
nä tutustua opiskeluun Virossa 
maatieto.net-sivuston avulla. 
Ensimmäisenä kohteena oli Tart-
ton yliopisto, jossa esiteltiin eng-
lanninkielisiä koulutusohjelmia 
paikallisten koordinaattoreiden 
sekä suomalaisten opiskelijoiden 
voimin. Ohjelmaan kuului myös 

vierailu Tartton yliopiston lää-
ketieteen laitoksella sekä Viron 
maatalousyliopistossa. 

Tallinnassa kohteina olivat Tal-
linnan Teknillinen yliopisto sekä 
Tallinnan yliopisto. Ilahduttavaa 
oli, että jokaisessa esittelyssä oli 
mukana suomenkielisiä opiskeli-
joita. Tämä helpottaa kokemusten 
jakamista omille oppilaille ja opis-
kelijoille ohjaustilanteissa. 

Matkan aikana kehiteltiin ideaa 
siitä, että kootaan kerran vuodessa 
koko Kanta-Hämeen alueelta ul-
komailla opiskelusta kiinnostunei-
ta opiskelijoita lähtemään jonkun 
alueen opon kanssa samanlaiselle 
opintomatkalle. Myös suomalaiset 
opiskelijat Virossa olivat innostu-
neita tästä ja lupasivat perehdyttää 
vierailijoita parhaansa mukaan.

Riitta Valkonen

Kanta-Hämeen opinto-ohjaajat 
Tallinnan teknillisen yliopiston 
edustalla. Iloinen ylioppilas on 
koulun tunnus.



26

SAK:n aluetoimitsija Pekka 
Viljakainen, Pohjois-Karja-
lan opojen puheenjohtaja 
Jouni Oinonen ja Joensuun 
opotiimin puheenjohtaja 
Jari Laukkanen elvyttivät 
SAK:n järjestämät opo-
päivät Pohjois-Karjalassa 
uudelleen toimintaan. Päivät 
pidettiin 18-19.9. Kolilla.

Kolille saavuttuamme kuulimme 
ajankohtaisista asioista SAK:n 
hallituksen varapuheenjohta-
ja Matti Huutolan kertomana. 
Keskusteltiin vilkkaasti erityisesti 
juuri nyt agendalla olevasta eläke-
uudistuksesta. 

Yksi uudistuksen keskeisistä 
sisällöistä on eläköitymisikä; mer-
kityksellisempää on, kuinka kauan 
henkilö on tehnyt työtä, kuin se, 
minkä ikäisenä hän tarkalleen ot-
taen jää vanhuuseläkkeelle. 

SAK on huolissaan työnteki-
jöiden jaksamisesta erityisesti 
fyysisesti raskaissa ammateissa. 
Nyt jo kahdeksan kymmenestä ras-
kaiden alojen työntekijöistä joutuu 
jäämään sairauseläkkeelle ennen 
vanhuuseläkkeelle pääsemistä.

Torstai-iltana tutustuttiin Kolin 
uusittuun kylpylään – atmosfääri 
oli kieltämättä mannermainen. To-
sin paljuissa ja porealtaissa kuul-
tiin paljon opon työhön liittyviä 
asioita, mutta väki tuntui kuitenkin 
rentoutuvan. SAK:n tarjoamalla 
illallisella nautittiin nykyaikais-
tetusta, karjalaisesta pitopöydästä 
Pekan toimiessa isäntänä.

Perjantain ohjelma oli myös 
järjestetty opojen toivomusten 
mukaisesti. Kolin luontokeskuk-
sen auditoriossa hankepäällikkö 
Kaisu Tyni-Pyy Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymästä selvitti 
oppisopimukseen liittyviä asioita.  
OKM:n nuorten työssäoppimis-  ja 
oppisopimusuudistuksen hank-
keen tavoitteena on lisätä nuorten 
oppisopimuskoulutusta. Hank-
keen  kohderyhmänä ovat alle 25 
vuotiaat, perusopetuksen jälkeistä 
tutkintoa vailla olevat nuoret. 
Hankkeen keinot tavoitteeseen 

Tanakkaa tietoa kansallismaisemassa

pääsemiseksi ovat:
- työpaikkaohjaajien koulutus
- tuetun oppisopimuskoulutuk-

sen kehittäminen
- oppisopimuskoulutuksen ja 

oppilaitosmuotoisen koulutuksen 
joustava yhdistäminen

- korotettu koulutuskorvaus 
työnantajille

- oppisopimuskoulutuksen en-
nakkojakso, alaan ja työpaikkaan 
tutustuminen ennen varsinaisen 
oppisopimuksen solmimista

Hankepäällikkö Tero Vorna-
nen Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymästä kertoi Ohjaamos-
ta, ESR-hankkeesta, jonka koh-
deryhmänä ovat 15–25 –vuotiaat, 
työttömät nuoret. 

Ohjaamo-hanke paneutuu nuor-
ten työttömyyden ja syrjäytymisen 
ennaltaehkäisyyn.  Toimintamene-
telmänä on dialoginen, osallistava 
ja rinnalla kulkeva ohjaus.  Polku 
etenee seuraavasti: tutustuminen 
-> alkukartoituksen tekeminen -> 
yksilöllisen suunnitelman rakenta-
minen yhdessä ohjaajan kanssa -> 
elämäntilanteen ja sosiaalisen ver-
koston vahvistaminen -> ammatil-
listen tavoitteiden selkiyttäminen 
-> nivelvaihe ja jatkopolutus. 

Hanke päättyy v. 2014, mutta 
tulossa on Kestävää kasvua ja työ-
tä 2014 – 2010 valtakunnallisen 
osaamisteeman toteuttamissuun-
nitelma. Hankkeessa toimivat 
yhdessä TEM, OKM ja STM. 
Kohteena ovat alle 30- vuotiaat ja 
tavoitteena on matalan kynnyksen 
monialaiset palvelut  ja pysyvän 
toimintamallin luominen alueelle.

Tulliliiton liittohallituksen jä-

sen Jouni Martiskin valotti 
tullialan ja Tulliliiton toimintaa. 
Alan koulutusta järjestetään tul-
likoulussa Helsingissä. Koulutus 
kestää 2,5 vuotta ja sisältää 4 kk 
kestävän lähiopiskelujakson sekä 
runsaasti harjoittelua. Toisen 
asteen tutkinto vaaditaan pohja-
koulutukseksi.  Ensin hakeudutaan 
töihin tullilaitokseen ja sitten alan 
koulutukseen. 

Opot olivat toivoneet tullialan 
lisäksi myös tietoa Rikosseuraa-
muslaitoksesta. Asiantuntijana 
toimi Vankilavirkailijoiden liiton 
puheenjohtaja Jari Tuomela. 
Myös Rikosseuraamuslaitoksella, 
RISE:llä, on oma oppilaitoksensa, 
koulutuskeskus sijaitsee Tikkuri-
lassa. Viimeksi koulutukseen on 
otettu 40 opiskelijaa. Hakijalta 
vaaditaan toisen asteen tutkinto. 
Koulutuksen laajuus on 90 op, n. 
1,5 v. Rikosseuraamuslaitoksen 
toiminnan painopiste on uusinta-
rikollisuuden ehkäisyssä, lisäksi 
tavoitteena on lisätä avovankiloi-
den osuutta.

Työelämän muutokset puhutta-
vat paljon opoja. Olisihan meidän 
pystyttävä kertomaan oppilaille, 
millä aloilla tulee olemaan työt-
tömyyttä, mitkä alat ovat erityi-
sen haavoittuvaisia, minkä alan 
työt todennäköisesti lisääntyvät 
jne. Työllisyysasioiden päällikkö 
Pirjo Väänänen SAK:sta kertoi 
ETLA:n tutkimustuloksista, joi-
den mukaan kahdenkymmenen 
vuoden kuluttua kaikki fyysinen 
on häviämässä. 

Teknologia ja keinoäly korvaa 
hyvin pitkälle ihmisen suorittavan 

Kolin maisemia Kuva: Arto Pääkkönen.



27

työn.  Tosin kaikkia töitä ei voi ro-
botisoida, mm. LVI-alan työt ovat 
hankalasti siirrettävissä roboteille. 
Eniten uhattuja ammatteja ovat 
puhelinmyyjä, tallentaja, valoku-
vakehityksen prosessityöntekijä, 
tavarantarkastaja, käsinompelija, 
laskentainsinööri. vakuutusmyyjä.  

Tulevaisuudessa tarvitaan työn-
tekijöitä, jotka työskentelevät lii-
kunta- tai taideterapeutteina, asen-
tajien ja korjaajien työnjohdossa, 
onnettomuus- ja hätätilanteissa, 
mielenterveys- ja huumeterapias-
sa. Työ ei sinänsä tule häviämään, 

mutta sisältö muuttuu. Yhteiskun-
nalliset muutokset aiheuttavat 
työelämälle omat paineensa:

1. Väestö ikääntyy – mistä 
tekijät?

2.Työttömyyden kasvu, miten 
hoidetaan työttömyyttä?

3. Työllisyyden lasku
4. Globalisaation kiihtyvä 

vauhti
5. Tarve työvoima-, sosiaali- 

koulutus- ja maahanmuuttopoliit-
tisille päätöksille.

Sanotaan, että uusien teknolo-
gioiden ja robotisaation aiheutta-

maa muutos on yhtä mullistava, 
kuin teollistuminen aikoinaan.

Vankka tietopaketti ja mukavaa 
yhdessäoloa – SAK teki sen taas. 
Lämmin kiitos Pohjois-Karjalan 
opojen puolesta, toivottavasti 
opopäivien perinne jatkuu.

Johanna Kuikka
Oppilaanohjauksen lehtori

Pyhäselän koulu

Tornion kaupungin Raumon 
koulun oppilaanohjaaja 
Marja Hyytiäinen on valittu 
vuoden 2014 lappilaiseksi 
opinto-ohjaajaksi. Tunnus-
tus myönnettiin tänä vuon-
na seitsemännen kerran.

Vuoden lappilaiselta opinto-oh-
jaajalta edellytetään oman työn 
vastuullista ja ammattitaitoista 
hallintaa, osallistumista alueelli-
sen ohjaustyön kehittämiseen, laa-
ja-alaista toimintaa yhteistyöver-
kostoissa sekä ohjaustyön eettisten 
periaatteiden kunnioittamista.

Marja Hyytiäinen on nämä 
edellytykset hyvin täyttävä opin-
to-ohjaaja. Hän on aloittanut uran-
sa yläasteen tuntiopettajana Tor-
nion kaupungissa. Lisäksi hän on 
tehnyt pioneerityötä suomenkie-
listen luokkien opettajana Ruotsin 
Örebron kunnassa. Hyytiäinen 
on kouluttautunut erityisopetta-
jaksi ja työskennellyt sillä saralla 
useamman vuoden. Lisäksi hän 
on ollut kehittämässä Tornion ja 
Haaparannan kielikoulua ja työs-
kennellyt siellä luokanopettajana 
useita vuosia. Opinto-ohjaajaksi 
Hyytiäinen valmistui vuonna 
1999, jonka jälkeen hän on toimi-
nut opinto-ohjaajana eri kouluilla, 
viimeisimpänä Raumon koulussa.

Marja Hyytiäinen vuoden 2014 
lappilainen opinto-ohjaaja

Marja Hyytiäinen on uransa 
aikana kehittänyt omaa osaa-
mistaan sekä opettajana että oh-
jaajana muun muassa käymällä 
työnohjaaja- ja tukioppilasohjaa-
jakoulutukset. Hän on ollut aktii-
visesti mukana myös alueellisessa 
kehittämistyössä ja oli mukana 
tärkeässä oppilaanohjauksen ke-
hittämishankeessa, jonka tulok-
sena saatiin kehitettyä Tornion 
kaupungin yhtenäinen ohjauspro-
sessi alakoulusta yläkoulun kautta 
toiselle asteelle oppilaitosten, 
viranomaistahojen ja elinkeino-
elämän yhteistyöllä.

Ohjaajana Hyytiäinen pitää tär-
keänä turvallisen ja kannattelevan 
ilmapiirin luomista. Opinto-ohjaa-
jan oma olemus ja asennoituminen 

ovat tärkeitä, jotta ohjauksen 
tasa-arvoisuus, saatavuus, osal-
lisuus ja laatu toteutuvat. Hyyti-
äisen työssä painottuvat oppilaan 
tuntemus jahenkilökohtainen 
ohjaus sekä yhteistyö oman kou-
lun henkilökunnan, alueen opin-
to-ohjaajien, yrittäjien ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa.

Vuoden lappilaisen opinto-oh-
jaajan nimeää Lapin opinto-ohjaus 
ry. ja palkitsemisesta vastaa Lapin 
ammattikorkeakoulu. Palkinto 
jaetaan vuosittain ammattikorkea-
koulun järjestämässä Opinvipinää 
-infopäivässä, joka järjestetään 
vuorovuosin Rovaniemellä ja 
Kemi-Torniossa yhteistyössä La-
pin yliopiston ja Ammattiopisto 
Lappian kanssa.

Marja Hyytiäi-
nen tuli nimetyksi 
vuoden 2014 lap-
pilaiseksi opoksi. 
Kuva:
Jenni Ranta
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Koko syksyn ajan olemme odot-
taneet uutta lukion tuntijakoa 
julkaistavaksi. Laiha taitaa olla 
lopputulos. Lukion tuntijako on 
muuttunut poliittiseksi peliksi, jos-
sa kukaan ei ole valmis kompro-
misseihin. Mihin unohtui lukiolai-
nen? Nyt piti olla tuhannen taalan 
paikka uudistaa lukiokoulutusta, 
mutta poliittista tahtoa ei löydy. 
Lukiouudistus junnaa paikallaan. 

Juhlapuheet opinto-ohjauk-
sen tärkeydestä ja opiskelijoi-
den oikeuksista laadukkaaseen 
opinto-ohjaukseen ovat monesti 
unohtuneet puhujilta, kun puheet 
on pidetty ja kahvit on juotu. Tänä 
syksynä monella paikkakunnalla 
opinto-ohjauksen resurssit on 
leikattu minimiin. 

Olemme saaneet huolestut-
tavia viestejä opinto-ohjauksen 
resurssien pienentämisestä ilman 
perusteita tämän syksyn aikana 
ympäri Suomea. 

Opiskelijamäärät ovat monella 
lukion opinto-ohjaajalla huikeat 

ja kahdestasadasta ohjattavasta 
opiskelijasta saa vain haaveilla. 

Tehokkuus on tätä päivää. Raha 
on nyt se, joka ratkaisee. Ylitöitä 
saa tehdä, mutta niistä ei makseta 
korvausta. Jonkun tunnin saa 
pitää joskus vapaana, jos ehtii. 
Vaatimukset alkavat olla monesti 
kohtuuttomia työnantajan puolelta. 

Nyt eletään niitä hetkiä, jol-
loin lukiosta keväällä 2015 val-
mistuvat opiskelijat etsivät tie-
toa jatko-opintopaikoista. Me 
opinto-ohjaajat haluamme tarjota 
opiskelijoillemme ajantasaista, 
luotettavaa ja oikeaa tietoa jat-
ko-opintomahdollisuuksista. 

Oppijan verkkopalveluhank-
keessa on vuodesta 2011 raken-
nettu uutta koulutuksen tieto- ja 
hakupalvelua, Opintopolkua. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön johta-
man hankkeen etenemistä olemme 
seuranneet tiiviisti pitkin vuotta. 

Opetushallituksen rakentama 
Opintopolku-palveluportaali on 
tuonut ohjaustyöhön koomisia 

Opiskelijaa ohjataan haasteiden keskellä

piirteitä. Ohjaustyötä on tehty pil-
ke silmäkulmassa. Palvelun käyt-
töön on liittynyt lukuisia ongelmia, 
joista pahimpia ovat tiedonhaun 
ongelmat. Samoilla hakusanoilla 
hakukoneella voi saada, mitä kum-
mallisimpia tuloksia. 

Tarkkaavainen opinto-ohjaaja 
huomaa kyllä, milloin palvelu an-
taa virheellisiä tietoja, mutta opis-
kelija ei aina voi huomata virhettä. 
Opintopolku-palvelu on edelleen 
keskeneräinen ja vaatii paljon 
työtä ennen kuin se on luotettava 
opinto-ohjauksen työväline. 

Parhaillaan valmistelemme Jo-
ensuun opopäiville kouluasteiden 
omaan tapaamiseen ohjelmaa. 
Olette kaikki lämpimästi terve-
tulleita lukion opinto-ohjaajien 
tapaamiseen! 

Hyvää syksyn jatkoa teille kai-
kille! Nähdään Joensuussa!

Lukiotoimikunnan puolesta, 
Armi Nurmi

Enemmän    

osaamista!

Hyria koulutus – ammatillinen oppilaitos Hyvinkäällä ja Riihimäellä

Taitavaa, vastuuntuntoista ja itsenäistä tulevai-

suudentekijää tarvitaan. Ammatillinen koulutus 

tarjoaa opiskelijalle tutkinnon sekä suoran väy-

län työelämään.Tavoitteenamme on kouluttaa 

osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin.

 
www.hyria.fi  |  opinto-ohjaajat@hyria.fi 

www.facebook.com / hyriakoulutus
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Monet opinto-ohjauksen ilmiöt, 
menetelmät ja haasteet ovat yh-
teisiä kaikkien kouluasteiden ja 
muotojen opinto-ohjaajien työssä. 
Kaikkien kouluasteiden opin-
to-ohjauksessa on kuitenkin myös 
spesifejä piirteitä ja haasteita. 

Korkeakoulutoimikunnassa on 
aika ajoin mietitty mahdollisuut-
ta saada Opopäivien ohjelmaan 
myös selvemmin korkeakouluoh-
jaukseen liittyvää sisältöä. Kes-
kustelu asiasta käynnistyi jo 
edellisillä Opopäivillä Seinäjoella 
seuraavien päivien järjestäjän eli 
Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajien 
edustajan kanssa. Siitä se lähti ja 
yhteistyöllä asiaa on vaiheittain 
viety eteenpäin.

nan kokous eikä se ole tarkoitettu 
pelkästään SOPOn jäsenille. Ta-
paamiseen ovat lämpimästi terve-
tulleita kaikki, joita valitut aiheet 
kiinnostavat. 

Korkea-asteen tapaamiseen 
olemme valinneet toiseksi tee-
maksi verkossa tapahtuvan oh-
jauksen.  Keskustelun alustajaksi 
on lupautunut Päivi Rajaorko, 
HAAGA-HELIA ammattikor-
keakoulun verkkopedagogiikan 
projektipäällikkö. 

Toisena teemana on 55 opinto-
pistettä/vuosi ohjauksen haastee-
na. Tämä oli ehdotuksena myös 
usealla keväiseen kyselyyn vas-
tanneella. Toivottavasti saamme 
aiheesta hyvän keskustelun ja 
pystymme jakamaan hyviä koke-
muksia ja käytänteitä.

Toukokuussa SOPOssa val-
misteltiin lausunto Hallituksen 
esityksiin laeiksi yliopistolain ja 
ammattikorkeakoululain muut-
tamisesta. Elokuussa vastattiin 
OPH:lta tulleeseen kommentti-
pyyntöön Korkeakoulujen opis-
kelijavalintauudistuksen toisen 
vaiheen toteutuksesta. Toimikunta 
osallistui valmisteluun tuoden 
mukaan korkeakouluohjauksen 
näkökulman. 

Ammattikorkeakoululain toi-
sen vaiheen uudistus on edennyt 
eduskuntakäsittelyyn. Lain on tar-
koitus tulla voimaan vuoden 2015 
alussa. Korkeakoulutoimikunnalla 
on vuosien ajan ollut tavoitteena 
saada lakiin kirjaus opiskelijan 
oikeudesta opinto-ohjaukseen 
koko opintojensa ajan, mutta tätä 
lakiehdotuksessa ei valitettavasti 
ole. 

Sivistysvaliokunta esitti laki-
luonnokseen antamassaan mie-
tinnössä, että opettajien kelpoi-
suusvaatimuksista tulee määri-
tellä asetuksessa. Tämä poikkesi 
hallituksen esityksestä, mutta 
eduskunta hyväksyi esityksen 
sivistyslautakunnan mietinnön 
mukaisesti. 

Toisena toimikuntatyön kes-
keisenä tavoitteena on ollut, että 
opinto-ohjausta tekevällä lehto-
rilla/yliopettajalla tulee olla opin-

to-ohjaajan koulutus ja tämä tulee 
kelpoisuusvaatimuksena kirjata 
asetukseen. 

Toimikunta on viime vuonna 
laatinut edellä mainituista tavoit-
teistaan kannanoton ja toimittanut 
sen syyskuussa 2013 ja uudelleen 
kesäkuussa 2014 kaikille sivistys-
valiokunnan jäsenille ja varajäse-
nille sekä Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöön johtaja Hannu Sirenille, 
opetusneuvos Maarit Paloselle ja 
lainsäädäntöneuvos Eerikki Nur-
melle. Asetuksen valmistelu on 
meneillään.

Opintopolku ja uudistunut yh-
teishaku ovat puhututtaneet to-
della paljon tänä syksynä korkea-
koulumaailmassa. Opintopolun 
käynnistyksessä korkeakoulujen 
osalta on ollut suuria vaikeuksia. 
Tietojen kirjaamisessa palveluun 
oli ongelmia ja kun tiedot oli saatu 
tallennettua, palvelun avaaminen 
viivästyi. Opintopolku on nyt 
avattu, mutta edelleen käytössä va-
litettavasti on ollut häiriöitä. Tämä 
on ollut erittäin hankalaa hakijoille 
ja kaikille ohjaustyötä tekeville.

Ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen yhteishaku yhdistyi-
vät tänä syksynä. Myös tähän on 
liittynyt monenlaisia ongelmia, 
jotka ovat työllistäneet ammatti-
korkeakoulujen hakijapalveluita 
ja opinto-ohjaajia koko syksyn. 
Hakijoiden kannalta on ollut ikä-
vää se, että tieto valintakokeisiin 
kutsumisesta venyi pitkälle syk-
syyn eikä edes pystytty sanomaan, 
milloin tieto saadaan. 

Opetushallitus on saanut mo-
nelta taholta kipakkaa palautetta 
järjestelmän puutteista ja ongel-
mista. Korjauksia on jo tehty ja jär-
jestelmän luvataan toimivan, kun 
kevään yhteishaun ensimmäinen 
vaihe tammikuussa 2015 käyn-
nistyy. Toivottavasti aika riittää 
kaikkien tarvittavien korjausten 
tekemiseen.

Mukavaa lukukauden loppua!

Korkeakoulutoimikunnan 
puolesta

Erja Salminen
puheenjohtaja

Toimi-
kunnat

Korkeakoulut muutosten pyörteissä

Keväällä lähetimme Sopon 
jäsenrekisterissä oleville korkea-
kouluohjauksen opinto-ohjaajille 
sähköpostikyselyn, jossa kysyim-
me toiveita Opopäivien ohjel-
man aiheiksi. Vastauksia saimme 
useasta ammattikorkeakoulusta, 
sekä yksittäisiltä opoilta että opo-
ryhmiltä. Koosteen vastauksista 
toimitimme toukokuussa tulevien 
opopäivien järjestäjille.

Toimikunnan syyskuun ko-
kouksessa vielä keskustelimme 
ohjelmaehdotuksista ja välitimme 
omat ajatuksemme järjestäjille, 
joilla järjestäjinä vastaavat ohjel-
masta. Korkeakoulunäkökulma 
näkyy mukavasti ohjelmassa ja 
pajat toivottavasti tavoittavat 
kuulijansa. 

“Kouluasteiden kuulumiset” 
on perinteistä Opopäivien torstai-
päivän ohjelmaa. Toteutuksesta 
vastaavat SOPOn toimikunnat, 
mutta tilaisuus ei ole toimikun-
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Ammatillisen koulutuksen toimikun-
ta kirjoitti tilannekatsauksen amma-
tillisen koulutuksen muutoksista ja 
tulevaisuuden haasteista opolehden 
numerossa 3/2013. 

Nyt on hyvä aika katsoa mitä 
vuoden aikana on tapahtunut, mihin 
kysymyksiin on saatu vastauksia ja 
kuinka kehitys näyttäisi etenevän. 

Jo yksin muutoksia koskevan 
jutun pituus (yli 2000 sanaa) antaa 
osaviittaa meneillään olevien muu-
tosten laajuudesta. 

Kokemuksia uudistuvasta 
yhteishausta ja 
harkinnanvaraisesta hausta

Uusia opiskelijaksi ottamisen pe-
rusteita on nyt sovellettu kevään ja 
syksyn yhteishauissa. 

Kevään yhteishakujen tulosten 
osalta voidaan todeta, että haku oli 
nuorisotakuun näkökulmasta onnis-
tunut ja peruskoulunsa päättäneet 
nuoret sijoittuivat valtakunnallisesti 
erittäin hyvin. 

Harkintaa perustuvan valinnan 
hakijamäärän odotettiin laskevan 
oleellisesti verrattuna joustavan haun 
määriin, mutta oppilaitosten koke-
musten mukaan hakijamäärä pysyi 
edelleen korkeana. 

Valintaprosessi oppilaitosten sisäl-
lä muuttui oleellisimmin kaventunei-
den syiden vuoksi. 

Harkintaan perustuvan valinnan 
syyt ovat: oppimisvaikeudet, sosi-
aaliset syyt, koulutodistusten puuttu-
minen tai -vertailuvaikeuden. Uudet 
käytettävissä olevat valintaperusteet 
kaventavat oppilaitosten omaa valin-
nan mahdollisuutta oleellisesti. 

Oppilaitosten kokemusten mu-
kaan hakemusten liitteet olivat vali-
tettavan usein puutteellisia ja hake-
muksissa esitetyt perusteet eivät aina 
vastanneet uusia valintaperusteita. 

Erityisen työlääksi valintapro-
sessin teki kuitenkin Opintopolku 
-järjestelmään liittyneet vaikeudet, 
joiden vuoksi oppilaitoksissa joudut-
tiin tekemään paljon käsityötä esi-
merkiksi kielikokeisiin kutsuttavien 
opiskelijoiden osalta.

Nuorisotakuu ja laajennettu 
oppivelvollisuus 

Nuorisotakuu astui  voimaan 
1.1.2013. Tavoitteena oli, että jo-
kaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle 
ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistu-
neelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-
paikka 3kk kuluessa työttömäksi 
joutumisesta. Lisäksi jokaiselle 
peruskoulun päättäneelle taataan 
koulutuspaikka lukioissa, amma-
tillisissa oppilaitoksissa, oppisopi-
muksessa, työpajassa, kuntoutuk-
sessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuun toteutumisen 
tehostamiseksi oli esillä ajatus 
oppivelvollisuuden pidentämisestä 
yhdellä vuodella ja hanke ehti pääs-
tä budjettineuvottelujen viimemet-
reille saakka, kunnes se vedettiin 
pois. Toteutuessaan pidennetyllä 
oppivelvollisuudella olisi ollut mo-
nenlaisia vaikutuksia ammatilliseen 
koulutukseen. 

Periaatteessa hyvinä puolina 
voidaan pitää kaikkia vaikutuksia, 
joilla edistetään nuorten kiinnitty-
mistä koulutukseen. Kääntöpuolena 
olisi kuitenkin ollut mahdollinen 
opiskelijoiden eriarvoisuus kustan-
nusten näkökulmasta ja oppilaitos-
ten kustannusten nousu entisestään 
tiukkenevassa taloustilanteessa.  
SOPO ry teki asiasta lausunnon, 
jossa käsiteltiin asian eri puolia 
ohjauksen näkökulmasta. 

Valtakunnallinen kielikoe 
kehittyy ja kohdentuu 
tarkemmin

Ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijavalinnassa käytetään val-
takunnallista kielikoetta. 

Mikäli hakijan äidinkieli on muu 
kuin opetuskieli, kielikokeella mi-
tataan hakijan riittäviä valmiuksia 
opetuskielen hallintaan. 

Hakijaa ei kutsuta kielikokee-
seen, mikäli hän on osoittanut 
riittävän kielitaitonsa seuraavilla 
suorituksilla:

Asetus 4/2013
* Hakijalla on perusopetuksen päät-
tötodistus, joka on suoritettu vastaan-
ottavan oppilaitoksen opetuskielellä 
(suomi, ruotsi, saame)
* Hakija on suorittanut vähintään ar-
vosanalla 7 perusopetuksessa toisen 
kotimaisen A-kielen oppimäärän, 
joka on vastaanottavan oppilaitoksen 
opetuskieli
* Hakija on suorittanut vähintään 
arvosanalla 7 perusopetuksen suomi 
- tai ruotsi toisena kielenä oppimää-
rän kielessä, joka on vastaanottavan 
oppilaitoksen opetuskieli
* Hakija on suorittanut lukion op-
pimäärän tai ylioppilastutkinnon 
vastaanottavan oppilaitoksen ope-
tuskielellä
* Hakija on suorittanut lukiokoulu-
tuksen koko oppimäärän joissakin 
seuraavissa aineissa: äidinkieli ja 
kirjallisuus  suomi äidinkielenä, ruot-
si äidinkielenä, saame äidinkielenä, 
suomi toisena kielenä, ruotsi toisena 
kielenä, suomi saamenkielisille, 
suomi viittomakielisille tai toisen 
kotimaisen kielen koko oppimäärä
* Hakija on suorittanut yleisten kieli-
tutkintojen suomen tai ruotsin kielen 
tutkinnon kaikki osakokeet vähintään 
taitotasolla 3, tai hakija on suorittanut 
Valtionhallinnon kielitutkintojen 
suomen tai ruotsin kielen suullisen ja 
kirjallisen taidon tutkinnon vähintään 
taitotasolla tyydyttävä

Opetushallitus määrittelee kieli-
kokeen järjestämispäivän siten, että 
koe pidetään koko Suomessa samana 
päivänä ennen yhteishakuun liittyviä 
mahdollisia pääsy- ja soveltuvuus-
kokeita, jotta kielikokeesta hylätyn 
arvosanan saaneiden hakijoiden ei 
tarvitse turhaan osallistua niihin. 
Myös harkinnanvaraisessa haussa 
hakeneet kutsutaan kielikokeeseen, 
mikäli heiltä puuttuu asetuksen 
4/2013 mukainen osoitus kielitai-
dosta. 

Kielikokeessa käytettävä materi-
aali toimitetaan koulutuksen järjestä-
jille noin 10 päivää ennen kielikoetta. 
Kokeessa on neljä osiota, jotka ovat 
1) tekstin ymmärtäminen, 2) kirjoit-
taminen, 3) puheen ymmärtäminen 

Ammatillisen koulutuksen muutoksia eteen ja taaksepäin tarkasteltuna

Muutoksen huikea turbulenssi 
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ja 4) puhuminen. Kielikokeen kesto 
on noin kolme tuntia. Samaa kieli-
koetta voidaan käyttää mahdollisessa 
yhteishakua seuraavassa lisähaussa 
sekä erillishaussa. 

Mikäli kielikokeen tulos on hylät-
ty, hakijaa ei kutsuta mahdolliseen 
pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, kos-
ka hänellä ei ole riittävää valmiutta 
opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen 
käyttämiseen eikä ymmärtämiseen 
(asetus 4/2013).

Lähde: Opetushallitus, Tiedote 
Drno 59/2013, 18.2.2014.

VAKUVA2 jatkaa 
opiskelijavalinnan ja 
pääsykokeiden kehittämistä

VAKUVA2 eli ammatillisenperus-
koulutuksen opiskelijavalintaan 
liittyvien kokeiden kehittämishanke 
(2013 -2015), SOPO ry:n edustajana 
ryhmässä jatkaa Jukka Vuorinen. 

Vuoden 2015 pääsy- ja sovel-
tuvuuskokeet järjestetään samoin 
periaattein kuin keväällä 2014, esi-
merkiksi maksulliset pääsykokeet 
jatkunevat joillain aloilla vuoden 
2015 ajan. Opiskelijavalintaa liit-
tyvien kokeiden ja toimintamallien 
kehittäminen on laaja kokonaisuus, 
joka vaatii täsmennyksiä säädöksiin 
ja ohjeisiin. 

Laajojen valintaryhmien käyt-
töönotto opiskelijavalinnassa on näil-
lä näkymin mahdollista aikaisintaan 
vuonna 2016, koska muutos, jonka 
myötä hakijan koepisteet siirtyvät 
laajojen valintaryhmien sisällä, vaa-
tii säädösmuutoksen ja järjestelmän 
kehittämistä. 

Osa koulutuksen järjestäjistä ovat 
ilmoittaneet luopuvansa kokonaan 
pääsy- ja soveltuvuuskokeista. 

Kevään 2015 yhteishaun osalta 
tullaan antamaan vielä lisäohjeita. 

Oppimisvalmiuksia 
mittaava koe osana 
harkinnanvaraista hakua

Osana harkintaan perustuvaa valintaa 
koulutuksen järjestäjän tulee asetuk-
sen mukaan selvittää hakijan valmiu-
det suoriutua opinnoista. Helsingin 
yliopiston arviointikeskuksen kanssa 
on kehitetty ja pilotoitu oppimisval-
miuksia mittaava koetta. Testiä on 
pilotoitu 4 koulutuksen järjestäjän 

kesken keväällä 2014. 
Tulokset osoittavat, että koe on 

mahdollista kehittää. Pilotointia 
ja kehittämistä on jatkettu syksyn 
2014 yhteishaussa, ja tavoitteena on 
saada koe valtakunnalliseen käyttöön 
keväällä 2015. 

Opintopolku jättää 
paljon toivomisen varaa

Viime kevään toisen asteen yhteis-
haussa otettiin todenteolla käyttöön 
uusi Opintopolku -palvelu. Järjestel-
mä oli käytössä jo syksyn 2013 yh-
teishaussa, mutta syksyn yhteishaku 
on siinä määrin pienempi tarjonnan 
ja hakijoiden suhteen, että voitaneen 
puhua harjoituskierroksesta. 

Järjestelmän käyttäjillä oli monia 
epäilyksiä siitä kuinka uuden järjes-
telmän kanssa tullaan pärjäämään 
ns. tositoimissa ja valitettavasti moni 
peloista toteutui varsinkin meidän 
oppilaitosten toimijoiden näkökul-
masta katsottuna. 

Aluehallintovirastojen järjestä-
missä yhteishakuinfo-tilaisuuksissa 
ympäri Suomea on keskusteltu 
paljon siitä kuinka uudistuksen 
ensimmäinen vaihe sujui. Eniten 
ongelmia aiheutti haun eri vaiheissa 
järjestelmän sietokyvyn ylittänyt 
käyttäjämäärä, joka aiheutti järjes-
telmän hidastumisen tai hetkellisen 
kaatumisen. Toinen isoja panostuk-
sia vaativa osa-alue on järjestelmän 
raportointiominaisuudet, joiden 
puuttuminen aiheutti suuren määrän 
oppilaitoksissa tehtävää käsityötä 
erilaisten haussa tarvittavien tieto-
jen keräämisen parissa, esimerkiksi 
kielikokeeseen kutsuttavat hakijat 
jouduttiin poimimaan yksitellen ja 
käsityönä. 

Onnistumisiakin oli: Hakijat koki-
vat uuden hakujärjestelmän hyvänä 
ja varsinainen hakemusten täyttämi-
nen ja hakuaika sujui mainiosti. 

Ensi keväänä järjestelmässä pyö-
ritetään samaan aikaan sekä toisen 
asteen yhteishaku että korkea-asteen 
haku. Lisäksi aikuiskoulutusten 
tarjonta ja hakeminen ohjataan pal-
veluun. 

Nyt on vain syytä toivoa, että 
kokemuksista on otettu opiksi, ja että 
entistä suurempi käyttäjien määrä ei 
enää tällä kertaa yllätä järjestelmän 
ylläpitäjää.  

Uusi oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki otettu 
käyttöön

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
on nyt otettu virallisesti käyttöön. 
Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 
(1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014 
alkaen ja sen mukaan Opiskeluhuolto 
toteutetaan ensisijaisesti ennaltaeh-
käisevänä ja oppilaitosyhteisöä tuke-
vana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona

Kentän kuulumisten perusteella 
monilla kunnilla ja koulutuksen 
järjestäjillä ei ole vielä loppuun asti 
valmiiksi laadittuja suunnitelmia tai 
käytännön ohjeita. Lakia noudate-
taan, mutta käytännön työ hakee vielä 
uomiaan oppilaitosten arjessa.  

Yhteisöllisyyden oppilaitostasoi-
nen toteuttaminen monilla paikka-
kunnilla toimivissa ammatillisissa 
oppilaitoksissa on haasteellista. 

Käytännössä moniin oppilaitok-
siin on perustettu kolmiportaisen 
mallin mukaisesti yhteinen opiske-
luhuollon ohjausryhmä ja eri yksiköi-
hin omia yhteisöllisiä hyvinvointiryh-
miä, joissa on opiskelijoiden edustus. 

Kolmannen portaan muodostaa 
yksilökohtainen opiskeluhuolto. 
Opiskelijahuoltolain mukaista yksi-
lökohtaista tukea tarjoavat tervey-
denhoitaja, kuraattori ja psykologi. 
Mikäli opiskelijan tueksi kootaan 
moniammatillinen ryhmä, on opis-
kelijan omat toivomukset ja mieli-
piteet on otettava huomioon ryhmää 
koostettaessa. Ryhmän toimenpiteet 
tulee kirjata opiskelijahuollon ker-
tomukseen.

Oman osansa opiskelijakohtaiseen 
työskentelyyn tuo eri lakien ja toi-
mintatapojen yhteensovittaminen:  
kun puhutaan opetuksen järjestä-
misestä eli koululainsäädännön 
alaisesta toiminnasta, opiskelijan 
tukena ja yhteistyökumppanina on 
hänen ryhmänohjaajansa, opettajan-
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sa, opinto-ohjaaja, erityisopettaja 
ja koulun hallinnon väki. Lisäksi 
opiskelijahuoltolain alaisilla työnte-
kijöillä on roolinsa jokapäiväisessä 
opiskelun järjestämisessä. 

Esimerkiksi HOJKS:ssa käsitel-
lään pitkälti samoja asioita kuin mitä 
kirjataan opiskelijahuollon kerto-
mukseen. Pohdintaa aiheuttaakin, 
kirjataanko asiat molempiin asiakir-
joihin vai onko toinen asiakirja toisen 
osa. Kumpi tällöin olisi toisen osa? 

Ammatillisissa oppilaitoksissa 
lain voimaantulo aiheutti muutoksia 
kuraattorien ja psykologien asemaan, 
kun kunnat velvoitettiin järjestämään 
kuraattori- ja psykologipalvelut. Mi-
käli näiden ammattikuntien edustajia 
oli oppilaitoksen palkkalistoilla, lain-
muutos aiheutti monilla työnantajan, 
-olosuhteiden ja -kuvan muutoksia. 

Lain rikkomista ei ole sanktioitu 
mitenkään, joten kaikki kunnat eivät 
kentän kuulumisten mukaan ole vielä 
välttämättä aloittaneetkaan kyseisten 
henkilöiden rekrytointia. 

Yhtä kaikki, riippumatta siitä mi-
ten asia oppilaitoksessa on järjestetty, 
lain mukaan opiskelijoilla on oikeus 
saada opiskeluhuollon psykologi- ja 
kuraattoripalveluja kiireellisissä 
tapauksissa samana tai seuraavana 
oppilaitoksen työpäivänä. Muussa 
tapauksessa palveluita on saatava 
viimeistään seitsemäntenä oppilai-
toksen työpäivänä.

Rahoituksen leikkaaminen 
ja perusteiden muutokset

Rahoituksesta voidaan sanoa var-
masti, että sen perusteet ovat muut-
tumassa ja määrät pienenemässä. 
Alustavien tietojen mukaan rahoi-
tuksen perusteena tulevat olemaan 
opiskelijan läsnäolo 49%, suoritetut 
tutkinnon osat 45%, sekä oppilai-
toksen laatutekijät 6%. Muutoksia 
tulee myös aikaisempia tutkintoja 
suorittaneille maksettavien vuosien 
määrässä. 

ECVET - ammatillisen 
koulutuksen opinto-
suoritusten eurooppalainen 
siirtojärjestelmä

Ammatillisessa koulutuksessa ote-
taan samanaikaisesti 1.8.2015 käyt-
töön opintosuoritusten ammatillinen 
siirtojärjestelmä ECVET ja tutkinto-

rakenneuudistus TUTKE. 
ECVET- opintosuoritusten siir-

tojärjestelmässä keskiössä ovat tut-
kinnot ja tutkintojen osat, joiden 
arvioidut ja hyväksytyt oppimistu-
lokset - eli osaamisen - tunnistaa ja 
tunnustaa kunkin maan toimivaltai-
nen viranomainen.  Oppimistulokset 
voidaan kerätä tutkintoa varten tai 
tarvittaessa siirtää toiseen opinto-oh-
jelmaan tai tutkintoon.

ECVET-järjestelmä sisältää vä-
lineet ja menettelytavat, kuten tut-
kintojen kuvauksen tutkinnon osina, 
oppimistuloksina ja osaamispisteinä, 
opintosuoritusten siirtoon liittyvät 
toimenpiteet sekä asiakirjat. 

Perusperiaate on, että opiskelija 
voi hankia osaamista mistä vain. 
Sitä voivat myös arvioida muut kuin 
oman oppilaitoksen opettajat, kunhan 
yhteistyö- ja oppimissopimuksissa 
varmistetaan, että tavoiteltu osaami-
nen ja osaamisen arviointi vastaavat 
tutkinnon perusteita. ECVET-pisteil-
lä, joista Suomessa käytämme nimi-
tystä osaamispiste, annetaan edellisiin 
pohjautuen täydentävää tietoa. 

Osaamispisteiden määrittelyssä 
lähtökohtana ovat ECVET-suo-
situksen mukaiset kriteerit, ja ne 
korostavat tutkinnon osien pisteiden 
määrittelyssä osaamisen laajuutta 
aikaperusteisuuden sijaan. Näin myös 
osaamisen tunnistaminen ja tunnusta-
minen vahvistuu.

Opiskelijoiden kansainvälisen 
liikkuvuus ja ECVET 

ECVET suositusten kautta pyri-
tään entistä paremmin integroi-
maan ulkomailla suoritettu opin-
tojakso tai työssäoppiminen osaksi 
meneillään olevia opintoja. 

Opiskelijoiden ulkomailla suo-
ritettujen opintojen arvioimisessa 
osaamisperusteisuus ja elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen kehittyminen 
ovat keskeisiä arviointikriteerejä.

Ulkomaanjaksoa koskevat asiat 
dokumentoidaan oppimissopimuk-
seen. Oppimissopimus sisältää aiem-
min opitun kuvauksen, joka auttaa 
yhteistyökumppania valitsemaan 
sopivan työssäoppimispaikan opiske-
lijalle ja antaa tietoa työantajalle siitä 
mitä työssäoppija jo osaa.

Lisäksi sopimus sisältää ulko-
maanjakson oppimistavoitteet, arvi-
ointimenettelyt ja arviointiin liittyvät 

vastuut sekä tunnistamisen ja tun-
nustamisen menettelyt kotimaahan 
palatessa. 

Tutke tulee – ammatillisen 
koulutuksen tutkinto-
järjestelmän kehittäminen 

Ammatillisen perustutkinnon suorit-
taneella on lain mukaan laaja-alaiset 
ammatilliset perusvalmiudet alan 
eri tehtäviin sekä erikoistuneempi 
osaaminen ja työelämän edellyttä-
mä ammattitaito vähintään yhdellä 
osa-alueella. 

Uudet säädökset tulevat voimaan 
1.8.2015 ja tulevat koskemaan sekä 
aiemmin aloittaneiden että uusien 
opiskelijoiden koulutusta.

Jo pitkään on ammatillisessa 
koulutuksessa korostettu työelä-
mälähtöisyyttä ja osaamisperustei-
suutta. Oppilaitosten käytännöt ovat 
kuitenkin nojanneet varsin paljon 
vielä oppiainekeskeisyyteen. Nyt 
toimeenpantava muutos on muutos 
ajattelussa ja toiminnassa. Oppitun-
tien ja yksityiskohtaisten oppisisäl-
töjen sijaan hankittu osaaminen tulee 
korostumaan ja aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistaminen ja tunnus-
taminen tulee lähtökohdaksi koko 
opiskelulle.

Perustutkintojen laajuus tulee 
säilymään peruskoulutuksena suo-
ritettavissa opinnoissa, mutta se 
ilmaistaan osaamispisteinä (osp). 
Koko tutkinnon laajuus tulee jatkossa 
olemaan 180 osp.  

Lain mukaan ammatillisen perus-
tutkinnon suorittaneella on laaja-alai-
set ammatilliset perusvalmiudet alan 
eri tehtäviin sekä erikoistuneempi 
osaaminen ja työelämän edellyttä-
mä ammattitaito vähintään yhdellä 
osa-alueella. 

Ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa vuoden aikana keskimäärin 
saavutettu osaaminen vastaa 60:tä 
osaamispistettä. 

Toimi-
kunnat
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Tutkintonimikkeet säilyvät perus-
tutkinnoissa Koulutusohjelma -kä-
site tullaan korvaamaan osaamisala 
käsitteellä, joka kuvaa paremmin 
opiskelijalähtöisesti asiaa. 

Toinen merkittävä muutos osaa-
mispisteiden ohella tulee olemaan 
ammattitaitoa täydentävien tutkinnon 
osien sijaan muodostettavien yhteis-
ten tutkinnon osien muodostaminen. 
Muita muutoksia tulee varmasti 
myöhemmin.

Muutoksilla suuri vaikutus 
ammatillisen opon arkeen

Edessä on lukuisia uudistuksia: Muu-
tos kaikille opiskelijoille kerralla, 
osaamispisteisiin siirtyminen, osaa-
misen tunnistaminen ja tunnustami-
nen erityisesti yhteiset opinnot. Mitä 
tämä kaikki tarkoittaa ammatillisen 
opon arjessa?

Jo nyt ammatillisen oppilaitoksen 
opinto-ohjaajaa huolettaa opiskelijoi-
den elämänhallinnan suuret vaihtelut. 

Ammatillisen opon työ on muuttunut 
viime vuosina paljon, ja työajasta me-
nee opiskelijoiden tavoitteluun sekä 
uusien suunnitelmien tekemiseen yhä 
suurempi osa. 

Opiskelijat tarvitsevat jo nyt yhä 
yksilöllisempää ohjausta ja varmuu-
della voidaan sanoa, että osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen 
tulee monimutkaistumaan ja opojen 
työmäärä lisääntymään räjähdysmäi-
sesti. Tämä lisää myös valinnaisten 
tutkinnon osien ohjaustyötä ja ole-
tettavasti vaikeuttaa myös yhdistel-
mätutkintojen ohjaamista. 

Lain mukaan opiskelijalla on oi-
keus saada opetusta ja ohjausta, joka 
mahdollistaa tutkinnon tai opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisten 
ammattitaitovaatimusten ja osaamis-
tavoitteiden saavuttamisen. 

Näiden muutosten äärellä nousee 
kuitenkin muutamia suuria kysymyk-
siä, joita varmasti kaikki suomalaiset 
koulutuksen järjestäjät työstävät 
kiivaasti kuluvan lukuvuoden aikana. 

Opetushallitus määrittelee osaamistavoitteiden vastaavuuden lukion 
kursseihin.
* Perusteissa määritellään osaamistavoitteet ja arviointi 3 ops:lle. 
Opiskelijan on valittava vähintään yksi näistä osa-alueista.
Koulutuksenjärjestäjä voi päättää tarjottavista osa-alueista.

* Miten tutkinnon osien ammatti-
taitovaatimusten saavuttamista tuke-
va oppimisen ohjaaminen ja arviointi 
toteutetaan oppimistuloskeskeisesti?

* Miten painopiste siirtyy oppiai-
ne-, sisältö- ja aikakeskeisyydestä 
osaamiskeskeisyyteen?

* Miten yhteiset tutkinnon osat 
on integroitu ammatillisiin tutkinnon 
osiin?

* Miten työelämän osaamiskoko-
naisuuksiin pohjautuva oppiminen 
toteutetaan käytännössä?

* Miten huomio siirtyy opetuk-
sesta oppimiseen ja siihen, miten 
opiskelija voi saavuttaa työelämässä 
tarvittavan osaamisen?

Paremmat eväät 
uudenlaiseen työelämään

Avoimia kysymyksiä on paljon. 
Näissä olosuhteissa epävarmuutta 
ja epätietoisuutta tuntee väistämät-
tä kovahermoisin ja kokeneinkin 
opinto-ohjaaja.  

Muutos tulee olemaan viime vuo-
sikymmenten suurin, joka ammatilli-
sessa koulutuksessa on nähty.  Edessä 
oleva muutos on väistämätön, mutta 
varmasti tuleville sekä nykyisillekin 
opiskelijoille mielekäs ja ehdottoman 
tarpeellinen. 

Opinto-ohjaaja on tyypillisesti 
omassa työyhteisössään jo koulutuk-
sensa puolesta sekä usein pitkäänkin 
koulumaailmassa toimineina jonkin-
lainen muutosagentti ja osaa edustaa 
vaihtoehtoista näkökulmaa. Toivotta-
vasti saamme riittävästi perehdytystä 
riittävän ajoissa tämän muutoksen 
kohtaamiseen. 

Koko ammatillisen koulutuksen 
toimikunta haluaa toivottaa mielen-
rauhaa ja kylmäpäisyyttä tulevan 
turbulenssin keskellä. 

Kuten sanottu, muutos on vääjää-
mätön ja sitä vastaan kamppailemi-
seen ei kannatta käyttää energiaa. 

Pyrimme pysymään muutoksen 
kärryillä ja tiedottamaan teitä kolle-
goita parhaamme mukaan.  

Saat paremman huomisen, kun 
lopetat eilisessä vellomisen! Tämä 
kannattaa muistaa tulevina kuukausi-
na ja katsoa rohkeasti eteenpäin. Ota 
yhteyttä ja kysy tai jaa tietoasi meille!

Ammatillisen koulutuksen toimi-
kunnan puolesta:

Jari Pöyhönen,
Toimikunnan puheenjohtaja

Viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen 
11 osp (8 osp + 3 osp)

Matemaattis-
luonnontieteellinen 
osaaminen                   
9 osp ( 6 osp + 3 osp)

Yhteiskunnassa ja 
työelämässä 
tarvittava osaaminen                   
8 osp (5 osp + 3 osp)

Sosiaalinen ja 
kulttuurinen 
osaaminen                             
7 osp

Äidinkieli 5 osp + 0-3 osp Matematiikka              
3 osp + 0-3 osp

Yhteiskuntataidot         
1 osp + 0-3 osp

Kulttuurien tuntemus *

Toinen kotimainen kieli       
1 osp + 0-3 osp

Fysiikka ja kemia         
2 osp + 0-3 osp

Työelämätaidot            
1 osp + 0-3 osp

Taide ja kulttuuri *

Vieraat kielet                             
2 osp + 0-3 osp

Tieto- ja 
viestintätekniikka 
sekä sen 
hyödyntäminen              
1 osp + 0-3 osp

Yrittäjyys ja 
yritystoiminta               
1 osp + 0-3 osp

Etiikka*

Työkyvyn 
ylläpitäminen, 
liikunta ja 
terveystieto                   
2 osp + 0-3 osp

Psykologia*

Ympäristöosaaminen*
Jokin muista edellä 
luetelluista yhteisten 
tutkinnon osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opetushallitus määrittelee osaamistavoitteiden vastaavuuden lukion kursseihin.
* Perusteissa määritellään osaamistavoitteet ja arviointi 3 ops:lle. 
Opiskelijan on valittava vähintään yksi näistä osa-alueista.
Koulutuksenjärjestäjä voi päättää tarjottavista osa-alueista.

Ammatilliset tutkinnon osat 135 ops
Pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia

Työssäoppimista vähintään 30 osp

(pakollisia 19 osp + valinnaisia 16 osp)
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

Ammatillinen perustutkinto 180 osp



34

Under 2011-2014 erbjöd Yr-
keshögskolan Novia, enheten 
i Raseborg, studerande en 
valfri studiehelhet i entrep-
renörskap. Studiehelheten 
hette ENTRO och utgjorde 
ett ESF-finansierat projekt 
under tre år 2011-2014. 

De studerande som fick en plats 
i ENTRO kompletterade sina 
ämnesstudier med ett kurspaket i 
entreprenörskap under två år. 

Marknadsföring, ledarskap, 
teamarbete, trender och omvärlds-
analys ingick i studiehelheten. 

De studerande samarbetade 
gruppvis med ett fadderföretag och 
hade möjlighet att skaffa sig en 
individuell mentor från arbetslivet.

Portfolio som 
examinationsform

En del i ENTRO var den indi-
viduella portfolio de studerande 

Att skriva portfolio stärker 
studerandes skriftliga förmåga

skrev under två läsår. I portfolion 
samlade de information och re-
flektioner från varje föreläsning, 
gruppträff, fadderföretagsträff, 
mentorträff och företagsbesök. 
Portfolion var en del av examina-
tionen. Det vi efterlyste i portfo-
lion var egna reflektioner, tankar 
och åsikter kring innehållet. 

Inom ENTRO såg vi en chans 
att införa en träning i skriftlig 
kommunikation. Vi uppmuntrade 
de studerande att reflektera och 
uttrycka egna tankar och åsik-
ter kring det som var aktuellt i 
kursen. Det här visade sig vara 
ovant och därför ganska svårt för 
de studerande. Därför innehöll 
portfolion till en början mest 
återgivning. 

Det är lättare att återge vad 
som har sagts eller gjorts, i stället 
för att själv tänka, fundera och 
resonera. Detta ledde ofta till att 
studerande använde portfolion 
till att tycka till om någon före-
läsare, om undervisningsrummet 

och liknande. Här såg vi det som 
viktigt att utveckla och förbättra 
de studerandes förmåga att ge 
konstruktiv kritik samt att kunna 
motivera åsikter och tankar på ett 
sakligt och professionellt sätt. 

Kontinuerlig 
respons

I och med att vi halvvägs in i kur-
sen bad de studerande lämna in sin 
portfolio för så kallad mellancheck 
kunde vi få en uppfattning om vad 
de skrivit och hur de formulerat sig. 
Vi gav alltid skriftlig respons till 
var och en både vid mellanchecken 
och vid den slutliga inlämningen 
vid kursens slut.  Det här 
ansåg vi vara en viktig del i de 
studerandes möjlighet att utve-
cklas. Vid mellanchecken kunde vi 
poängtera om något saknades, om 
det var för kortfattat, om kritiken 
inte var konstruktiv eller om åsikter 
och kritik behövde motiveras eller 
förklaras. Att få respons halvvägs 

ENTRO på den årliga utbildningsmässan Högskoledagen, Yrkeshögskolan Novia, enheten Raseborg.
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och inte bara i slutet av kursen 
värdesatte de studerande. Och vi 
kunde se en utveckling hos de stu-
derande. De märkte inte alltid den 
mognad och utveckling vi såg. 

De studerande utvecklade sin 
förmåga att motivera sina åsikter 
och eventuella kritik och även ge 
konstruktiva förbättringsförslag 
och kommentarer. 

Tack vare de studerandes port-
folio fick vi i projektteamet regel-
bundet värdefull respons. Vi kun-
de läsa vad de hade lärt sig, vad 
som har varit nyttigt och viktigt 
för dem, hur de har upplevt någon 
föreläsare eller workshop.   
På det här sättet visste vi om det 
var något som hade blivit oklart 
eller otydligt för de studerande 
och hade möjlighet att korrigera 
det eller komplettera med någon 
information inom ett visst tema.

Muntlig 
kommunikation

I ENTRO tränade de studerande 
också sin muntliga kommunika-

tion. I och med att de studerande 
hade en individuell mentor, sa-
marbete med fadderföretag och 
muntliga slutpresentationer övade 
de sig regelbundet i att framföra 
något muntligt och att uttrycka 
något ärende muntligt. Vi såg en 
mognad och självsäkerhet växa 
fram hos de studerande och med 
det ett ökat självförtroende. Detta 
var också något de själva upplevde 
och lade märke till. 

Ur studerandes 
synvinkel

I samband med en skriftlig utvär-
dering i slutet av ENTRO ställde 
vi inom projektteamet en fråga om 
de studerande anser att de under 
sin tid i ENTRO har utvecklat sin 
skriftliga och muntliga färdighet. 
Bland de svar vi fick ingick bland 
annat dessa:

“Ja, mina färdigheter att fram-
föra mitt ärende och uttrycka mig 
muntligt har blivit bättre”

“Portfolion och presentatio-
nerna har definitivt utvecklat min 

skriftliga och muntliga förmåga”
“Skriftliga förmågan har upp-

rätthållits genom portfolion. För-
mågan att plocka ut det viktiga ur 
föreläsningar och företagsbesök 
har stärkts genom portfolio och 
skriftliga rapporter. Bra med pre-
sentationserfarenhet!”

“Nej. Jag upplever att jag alltid 
har haft relativt bra muntliga och 
skriftliga färdigheter, så de har nog 
inte utvecklats egentligen”

Vi inom projektteamet som har 
läst och följt med de studerandes 
utveckling kan ändå se att texterna 
förbättrats hos alla, oberoende av 
utgångsläge. 

Charlotta Svenskberg
Projektassistent i ENTRO

Lektor i svenska

SUOMEN OPINTO-OHJAAJAT RY:N VUOSIKOKOUS 2015

Suomen opinto-ohjaajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 6.2.2015
klo 15.45 Itä-Suomen yliopisto, Aurora AU100, Tulliportinkatu 1, 80130 Joensuu
Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 10 §:n mukaiset vuosikokousasiat.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2014 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
 tilivelvollisille
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa toimikaudeksi 2015
10. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015
11. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja perimistapa
12. Hyväksytään talousarvio ja puheenjohtajan palkkio vuodeksi 2015
13. Kokouksen päättäminen
 

Helsingissä 15.11.2015

Hallitus



Kerro kuntatyöstä – materiaalit kätevästi netistä

Kuntatyö.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen.
Kerro verkkosivuston ja sieltä ladattavan esitysmateriaalin avulla  
kuntatyön yli 7 000 ammatin mahdollisuuksista.
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