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Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät sisäsivuilla
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Kansanopisto
ponnahduslaudaksi jatkoon:
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Suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita ovat olleet 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Taloudellisesti vaikeina 
aikoinakin on pyritty takaamaan kansalaisten yhdenver-
taiset oikeudet peruspalveluihin ja hyvään elämään. 

Myös koulutusjärjestelmän perustana ovat olleet 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Kaikilla oppilailla on 
oltava samanlaiset mahdollisuudet oppia ja päästä eteen-
päin. Asuinpaikasta ja taustasta riippumatta kaikille on 
taattava samanlaiset opetus- ja ohjauspalvelut. Puhutaan 
jopa tavoitteiden tasa-arvosta.

Laissa säädettyjen tavoitteiden ja todellisuuden välillä 
on jo kuitenkin suuria repeämiä. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen kohdalla ovat alueelliset ja sosiaaliset erot 
näkyneet jo pitempään ja räikeämmin. Opetustoimessa 
on myös havaittavissa eriarvoistumista opinto-ohjauksen 
osalta prosessi on jo jatkunut pitempään.  

Erityisesti opetusryhmien koko ja pätevät opettajat 
ovat olleet tasa-arvon toteutumisen arvioinnin mitta-
reina. Joka syksy ovat opetusryhmien koot ja pätevien 
opettajien määrät syynissä koulujen alkaessa. Ohjatta-
vien määriä eivät kunnat julkaise. Opetusministeriö on 
osoittanut koulutuksen järjestäjille korvamerkittyä rahaa 
opetusryhmien pienentämiseen. 

Ohjattavien määrät vaihtelevat edelleen suuresti 
alueittain ja kouluittain. Tämä on todettu jo monissa 
selvityksissä - myöskin muissa kuin opinto-ohjaajien 
tekemissä. Silti ohjattavien määrien pienentämiseen em. 
määrärahoja ei voi käyttää.   

Päteviä opinto-ohjaajia on noin 80% koko ammatti-
kunnasta. Eräät koulutuksen järjestäjät ovat esittäneet 
alimitoitettujen ohjauksen resurssien syyksi vaikeutta 
saada päteviä opinto-ohjaajia virkoihin. Opinto-ohjaa-
jakoulutukseen on kuitenkin ollut hakijoita ja koulutet-
tavia. Mutta monet valmistuneet eivät ole hakeutuneet 
opinto-ohjaajan töihin. 

Opinto-ohjaajakoulutuksessa on aloituspaikkoja li-
sätty. Tavoitteena on myös täyttää se tarve, joka syntyy, 
kun opinto-ohjaajien suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. 
Nähtäväksi jää miten mitoitus riittää. Erityisesti am-
matillisella puolella ovat opinto-ohjaajat hakeutuneet 
muualle huonon opo-sopimuksen vuoksi; huono palk-
kaus ja työolot sekä työajan seuranta ovat saaneet väen 
lähtemään. 

Opinto-ohjauksen resurssien puutetta on pyritty mo-
nissa kunnissa selittämään määrärahojen pienuudella. 
Miksi kuitenkin suurimmalla osalla kunnista on varaa 
järjestää opinto-ohjaus säädösten mukaisesti vaikka ne 
eivät saa siihen mitään lisärahaa. Kysymys on selvästi 
asenteista ja tietämättömyydestä.

Eräät koulutuksen järjestäjät ja jopa opinto-ohjaajat 
- selittävät pois resurssiongelmaa sillä, että kaikki 
opettajatkin ohjaavat oppijoita työssään. Opettajat eivät 
kuitenkaan tee opinto-ohjaajan työtä. Ajatus on yhtä 
epäviisas kuin se, että esim. matematiikan opetuksen 
väärinkäytökset ja resurssien puute selitettäisiin sillä, 
että kyllähän muissakin oppiaineissa esim. käsitöissä 
tai kotitaloudessa käytetään matematiikkaa.

Opinto-ohjaajien palkkausjärjestelmän kehittämisen 

tavoitteena on mahdollistaa työn monipuolisuus, moni-
muotoisuus, vaihtelevuus sekä liikkuvuus. Vuosityöaika 
toimii kohtalaisen hyvin perusasteella mutta lukioissa 
se on otettu käyttöön vain muutamassa kymmenessä 
koulussa. Ammatillisen koulutuksen kokonaistyöaika 
on osoittautunut huonommaksi ratkaisuksi. 

Palkkauksessa voi olla todella suuria eroja. Opinto-
ohjaaja voi saada huonompaa palkkaa kuin kollegansa, 
jolla on yksi kouluaste ja 200 ohjattavaa, vaikka hänellä 
olisi puolet enemmän ohjattavia tai hän toimisi kahdella 
eri kouluasteella. Työaika voidaan määritellä hyvinkin 
mielivaltaisesti. Sukupuolten väliset palkkaerot samasta 
työstä voivat olla jopa 500 euroa kuussa.  

On käsittämätöntä, että opinto-ohjauksen toimeen-
panossa ja seurannassa on näin pahasti epäonnistuttu. 
Korjauksia ei ole tehty, vaikka selvitykset osoittavat, että 
kymmenet tuhannet oppilaat ovat jääneet ilman riittävää 
ja pätevää ohjausta. Ja tuhannet jäävät koko ajan. 

Samanaikaisesti puhutaan kuitenkin opinto-ohjauksen 
tärkeydestä ja ollaan huolissaan nuorten koulutukseen 
hakeutumisesta, opintojen keskeyttämisestä ja opintojen 
venymisestä. Peruskoulun päättävistä jopa 5000 nuorta 
ei hae koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen aloitta-
neista vain noin 2/3 suorittaa opinnot loppuun. 

Nuorisotyöttömyys on koko ohjausjärjestelmän 
haaste tällä hetkellä meillä on yhtä ikäluokkaa vastaava 
määrä nuoria työttömänä. Lähes puolet ei ole edes työ-
ministeriön rekistereissä hakijoina. Suurella osalla ei ole 
edes peruskoulun jälkeistä koulutusta. Näitä ongelmia 
ei irrallisilla projekteilla saada kuntoon.

Itä-Suomen yliopiston selvityksen mukaan opinto-
ohjaajat ovat opettajakunnan innostuneimpia ja työhönsä 
sitoutuneimpia ammattilaisia. Päättäjien ja hallinnon 
tulee käyttää tätä osaamista ja tahtoa tehdä työtä nuor-
ten hyväksi. Tarvitsemme perusremontin; ohjauksen 
resurssit kuntoon, pätevät opinto-ohjaajat kaikkiin 
oppilaitoksiin, ohjattavien määrille rajat, työaika- ja 
palkkausasiat kuntoon. 

SOPO ry juhlii tänä vuonna merkkipäiväänsä 
Hämeenlinnan Opo-päivillä.  Päiville mahtuu osallis-
tumaan lähes 700 ohjauksen ammattilaista. Suomen 
opinto-ohjaajat ry:ssä on yli 1100 jäsentä. Tämä on 
vaikuttava näyttö siitä, että me olemme valmiit kehit-
tämään työtämme. 

Kari Hernetkoski

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu
opinto-ohjauksessa  ei oppilaan eikä opinto-ohjaajan kannalta
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Tammikuussa 2012

Ammattikorkeakoulujen 
aloituspaikkojen
lakkauttamiset hämmentävät

Ammattikorkeakoulujen nuorille suunnattua koulutustarjontaa ollaan supistamassa noin 
2200 aloituspaikalla. Eniten supistukset tulisivat näkymään kulttuurialan ja viestinnän, 
matkailualan sekä tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla. Pohjimmiltaan kyse on tieten-
kin rahasta. Säästöjä pitäisi saada aikaan eivätkä kaikki aloituspaikkojen lakkauttamiset 
ole perusteettomia, kun ikäluokat ovat pienenemässä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemä leikkausesitys on  kuitenkin saanut varsinkin 
ammattikorkeakoulukentän kulttuurialan toimijat takajaloilleen. Monet esimerkit osoit-
tavat lakkautukset harkitsemattomiksi. Toisaalla tässä lehdessä muun muassa todetaan, 
että kulttuurialan koulutuksen lakkauttaminen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakou-
lusta merkitsisi katastrofia maakunnan kulttuurielämälle. Turussa taas esimerkiksi 
muotoilun koulutuksen lakkauttamista pidetään käsittämättömänä tilanteessa, jossa 
sitä päinvastoin tulisi paikallisten mukaan entisestään kasvattaa. Myös muualla maassa 
vastaavia esimerkkejä riittää.

Kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset ja koulutuspaikkojen lakkauttamiset osoittavat, 
että tosipaikan tullen kulttuurin arvostus on vieläkin  hyvin ohutta. Edelleenkään ei 
nähdä edes kulttuurin  positiivista vaikutusta terveyteen, vaikka asia on monissa tutki-
muksissa todistettu.

Lakkautuksia on perusteltu muun muassa työllisyysnäkökohdilla. Työvoimatarvetta 
on kuitenkin vaikea ennakoida etukäteen, ja täytyyhän Suomessa muutakin tulevaisuu-
dessa tehdä kuin hoitaa toinen  toistaan. 

Opinto-ohjaajat ovat huolissaan myös koulutusalalla tapahtuvien jatkuvien nopeiden 
muutosten takia, jotka huomattavasti vaikeuttavat heidän työtään. Miten pystyy ohjaa-
maan nuoria, jos esimerkiksi lukion ensimmäisenä vuonna suositeltuja koulutuspaikkoja 
ei enää lukion päättyesä ole olemassakaan? Epävarmuus lisääntyy, ja riskinottokykyä 
kysytään entistä enemmän.

Entä onko lainkaan otettu huomioon lakkautusten vaikutusta siihen suureen koulutuk-
sen ja työn ulkopuolella olevien nuorten joukkoon, joka jo nyt on kymmeniä tuhansia? 
Lisääntyykö syrjäytyneiden määrä entisestään?

Ritva Mäkelä
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Puheenjohtajaehdokkaat tentissä

Sopon puheenjohtajuus on 
avoinna kahden vuoden 
välein vuosikokouksessa. 
Halusimme tarjota puheen-
johtajaehdokkaille tilaisuu-
den esittäytyä lehdessä, jotta 
jäsenistö voi tutustua kandi-
daatteihin ennen kokousta. 
Esittäytymismahdollisuutta 
tarjottiin aluepuheenjoh-
tajien ja Sopon hallituksen 
kautta joskin hyvin kiirei-
sellä aikataululla. Tämän 
esittelyn lisäksi kandidaat-
teja voi ilmestyä vielä vuosi-
kokouksessa, joka pidetään 
Hämeenlinnan opo-päivien 
yhteydessä perjantaina 
27.1.2012. Tietoomme tuli 
6.1. mennessä nyt esiteltävät 
kandidaatit. Tutustu ja tule 
vuosikokoukseen päättä-
mään Sopon puheenjohta-
jasta.

Kari Hernetkoski

Yläasteen ja lukion opinto-ohja-
uksen lehtori

Koulutuksesi ?
Opinto-ohjaaja
Peruskoulun opettaja
Huk
Eu-neuvoja

Opo-historiasi?
Opinto-ohjaajakokemusta 16 
vuotta (josta peruskoulussa 9 ja 
lukiossa 16)
Aikuisten ammatillisessa koulu-
tuksessa ohjaajana neljä vuotta 
Suomessa ja maailmalla (YK)
Opinto-ohjauksen oppikirjante-
kijä 

Mitä muuta olet tehnyt?
YK:n apulaisasiantuntijana kaksi 
vuotta  
Kouluhallintovirkamiehenä ja 
oppimateriaalikeskuksen johtajana 
neljä vuotta

Olen opiskellut kieliä, matkusta-
nut ja asunut ympäri maailmaa.
Olen kirjoittanut aktiivisesti opin-
to-ohjauksesta. ja 

Kokemuksesi järjestötyöstä? 
SOPO ry:n puheenjohtajana neljä 
vuotta, hallituksen jäsen viisi 
vuotta
OAJ:n paikallisyhdistyksen halli-
tuksen jäsen 
NFSY:n hallituksen jäsen
Olen osallistunut aktiivisesti myös 
IAEVG:n toimintaan kokousedus-
tajana ja esitelmänpitäjänä.
 
Missä kehittämistehtävissä / 
opetushallinnon työryhmissä 
olet toiminut? 
Puheenjohtajana olen ollut mukana 
lukuisissa opetusalan järjestöjen ja 
yhdistysten sekä opetushallinnon 
ja työhallinnon kuulemistilaisuuk-
sissa ja kehittämisseminaareissa: 
mm. OPH:n yliopistohakua laa-
tivassa työryhmässä, OPH:n ja 
TEM:n nuorten ohjausverkoston 
kehittämistyöryhmässä.   

Kari Hernetkoski

Mikä on Sopon merkitys ny-
kyään?
SOPO kokoaa opinto-ohjaajat 
yhteen, jäsenmäärä on noussut, 
opinto-ohjaajat osallistuvat todella 
aktiivisesti koulutuksiin, mikä on 
osaltaan tehnyt opinto-ohjaajista 
opetuksen kentän innostuneimpia 
ammattilaisia. Opinto-ohjaajien 
ääni ja osaaminen kuuluu aiempaa 
paremmin. 
  
Mitkä mielestäsi ovat Sopon 
keskeiset tavoitteet?
Opinto-ohjauksen kehittäminen 
ja opinto-ohjaajien ammattitaidon 
edistäminen

Kaikkien opinto-ohjaajien toi-
mintaedellytysten parantaminen 
työpaikalla

Hallintoon ja päättäjiin suun-
tautuvan vaikuttamisen lisäämi-
nen yhteistyössä OAJ:n kanssa   

Millaisena haluaisit nähdä So-
pon viiden vuoden kuluttua?
Kaikkien opinto-ohjaajien yh-
distyksenä, joka edustaa opinto-
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ohjauksen ja ohjauksen parasta 
asiantuntemusta Suomessa.  

Millainen olisit puheenjohta-
jana?
Asioihin keskittyvä, jäsenten ja 
alueiden välistä vuorovaikutusta 
lisäävä, SOPO:n ohjausosaamista 
kehittävä opinto-ohjaajien ja ohja-
uksen edustaja 
    
Mitä annettavaa sinulla olisi 
Sopolle?
Kahden puheenjohtajakauden 
tuoma kokemus sekä tunnettuus 
ja kontaktit

Opinto-ohjauksen osaaminen ja 
kokemus kaikilta ohjauksen tasoil-
ta  myöskin kansainvälisesti   

Mottosi:
“Toive lentää, teko kulkee jalan”

Jukka Eero Vuorinen

Opinto-ohjaaja Tampereen nor-
maalikoulusta. Ikää on 54 vuot-
ta. 

Koulutuksesi?
Olen opiskellut sekalaisia yhteis-
kunta- ja käyttäytymistieteellisiä 
aineita Jyväskylän, Joensuun ja 
Tampereen yliopistoissa.  FM Jo-
ensuusta, samoin opinto-ohjaajan 
opinnot. 

Olen harrastanut koulutusso-
siologian jatko-opintoja, mutta 
harrastukseksi ne ovat viime 
vuosina jääneet.

Opo-historiasi?
Olen työskennellyt opinto-ohjauk-
sen alalla varmaan jo kolmekym-
mentä vuotta. 

Aluksi Keski-Pohjanmaalla 
Perhossa ja Kokkolassa. 

Viime vuosikymmenet Tam-
pereen normaalikoulussa sekä 
yläkoulussa että lukiossa.

Mitä muuta olet tehnyt?
Aktiviteettini on suuntautunut 
nimenomaan ohjausalalle. 

Ohjattavina on nykyään lapsia 
jo toisessa sukupolvessa. 

Olen kouluttanut toistakym-
mentä vuotta opinto-ohjaajalinjan 
opiskelijoita Hämeen ammatilli-

Jukka Eero Vuorinen

sessa opettajakorkeakoulussa. 
Aiemmin tein paljon myös 

media-alan töitä sanomalehtiin ja 
YLE:lle. 

Avustan edelleen monia lehtiä 
ja olen toiminut pitkään OPO-
LEHDEN toimitusneuvostossa.

Kokemuksesi järjestötyöstä?
Olen toiminut tosi pitkään opinto-
ohjaajien järjestötoiminnassa. 
Pirkanmaalla ja myös valtakun-
nan tasolla. Kokemusta on myös 
SOPO:n hallitustyöskentelystä.

Monien opo-päivien järjes-
telyissä on oltu mukana, ehkä 
vaikuttavin kokemus on ollut 
IAEVG:n Tampereen konferens-
sin ohjelmakomitean puheenjoh-
tajuus. 

Olen myös OAJ-aktiivi. Olen 
koulumme luottamusmies ja mu-
kana TOAY:n ja OAJ-Pirkanmaan 
toiminnassa. 

Kunnalliset luottamustehtävät 
ovat tuttuja mm. Tampereen kau-
pungin lasten ja nuorten palvelu-
jen lautakunta ja Päivähoidon ja 
perusopetuksen johtokunta.

Myös maamme harjoittelukou-

lun opettajien SUHO:n hallituk-
sessa ja OAJ:n opettajankoulutus-
neuvostossa olen vaikuttanut.

Hyvä valtakunnallinen ver-
kosto on peräisin jo niiltä ajoin 
kun toimin SYL:n hallituksessa 
80-luvulla.

Missä kehittämistehtävissä / 
opetushallinnon työryhmissä 
olet toiminut? 
Ykkösosaamisalueeni on nimen-
omaan koulutuspolitiikka. 

Olen ollut eduskunnan sivis-
tysvaliokunnassa asiantuntijana 
moninaisia kertoja. 

Tunnen koululainsäädännön 
erityisen hyvin. Olen ollut mukana 
laatimassa tämän hetkisiä lukion 
opetussuunnitelman perusteita. 

Olen työskennellyt OAJ:n 
opinto-ohjausta käsittelevissä 
työryhmissä. 

Viime ajat olen ollut mukana 
Koulutuksen arviointineuvoston 
hankkeessa, joka selvittänyt lukio-
laisten jatkokoulutusvalmiuksia 
korkeakoulujen näkökulmasta. 
Tästä kaikesta osaamisestani nou-
see oikeastaan keskeinen motiivi 
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ryhtyä tähän tehtävään.
Nyt on koulutuspoliittinen vaikuttamisen momen-

tum, jota ei viitsisi hukata. 
Nykyinen opetusministeri ja OAJ:n puheenjoh-

taja ovat henkilöinä enemmän kuin tuttuja. Myös 
Opetushallituksen uudella pääjohtajalla on opinto-
ohjaajatausta. 

Mikä on Sopon merkitys nykyään?
Opinto-ohjaus oli Suomessa koulutuspolitiikan kes-
kiössä vielä 80-luvulla. Siitä on tultu sivuun.

SOPO on onnistunut vielä kohtuullisesti pitämään 
asiaamme kansakunnan agendalla, mutta koko ajan 
on nähtävissä merkkejä siitä, että opinto-ohjaus on 
menossa entistä pahemmin sivuraiteille ja koulutus-
politiikan marginaaliin.  

Näin on käynyt jo Ruotsissa ja osittain myös muis-
sa Pohjoismaissa.

Tuoreessa KESU:ssa on maininta: “Perusopetus ja 
oppilaan ja opintojen ohjausta kehitetään aiemmin to-
detulla tavalla.”  Nyt pitäisi hälytyskellojen soida.

Mitkä mielestäsi ovat Sopon keskeiset tavoit-
teet?
Mielestäni SOPO:n ykköstehtävä on koulutuspolitiik-
kaan vaikuttaminen. Opinto-ohjaukselle on tarjolla 
tärkeä kansallinen missio.

Tulevien vuosien aikana, jolloin kestävyysvaje 
tekee olomme entistä tukalammaksi, maamme 
koulutusjärjestelmän tulee toimia entistä fiksummin 
ja ketterämmin. Ja juuri tässä on opinto-ohjauksen 
paikka. Tätä merkittävää roolia ei tule meille kukaan 
tyrkyttämään. Se on meidän hoidettava itse.

Olen sitä mieltä, että arvovaltaista järjestöä kuul-
laan myös edunvalvonnassa. Tällä saralla on paljon 
petraamista.

Millaisena haluaisit nähdä Sopon viiden vuoden 
kuluttua?
SOPO voisi olla koulutuspolitiikan vahva toimija, 
jota kuunnellaan. 

Jokainen SOPO:n jäsen voisi olla ylpeä siitä, että 
kuuluu järjestöön, jolla on vaikutusvaltaa niin kou-
lutuspolitiikassa kuin OAJ:ssa.

Millainen olisit puheenjohtajana? 
Olen joukkuepelaaja. Haluan, että henkilöt jotka ovat 
hallituksessa, ovat valmiita tekemään töitä. 

Valtakunnan tason tehtävät SOPO:ssa eivät ole mi-
tään palkintopaikkoja. Asetan tavoitteet korkealle.

Mitä annettavaa sinulla olisi Sopolle?
Voi haiskahtaa omakehulta, mutta olen oikeasti 
maamme opinto-ohjauksen yksi keskeisimmistä 
asiantuntijoista.  

Pitkä kokemus ja syvällinen osaaminen on ehdoton 
meriitti tulevaisuuden vaikeina vuosina.

Mottosi:
“Alte et late”

Kuvataiteilija (AMK)
Medianomi (AMK)
Muusikko (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)
Tradenomi, liiketalous
Tradenomi, tietojenkäsittely
Restonomi (AMK)
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Insinööri (AMK)
Metsätalousinsinööri (AMK)
Laboratorioanalyytikko (AMK)
Rakennusmestari (AMK)

AMK-TUTKINTO

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

AMK-TUTKINTO 
AIKUISKOULUTUKSENA

Medianomi (AMK)
Muusikko (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)
Tradenomi, tietojenkäsittely
Tradenomi, liiketalous
Tradenomi, liiketalous, 
oikeudellinen asiantuntijuus
Bioanalyytikko (AMK), Jyväskylä
Geronomi (AMK)
Sosionomi (AMK)
Restonomi (AMK), palvelujen 
tuottaminen ja johtaminen 
Insinööri (AMK), rakennustekniikka

> 
> 
> 
> 
> 
>

>  
> 
>
>

>  

DEGREE PROGRAMMES IN ENGLISH

Environmental Engineering 
International Business
Media
Nursing
Tourism

> 
> 
> 
> 
>  

Lisätietoja ja hakuohjeet: 

KEVÄÄN  YHTEISHAKU

5.3.–3.4.2012

ENGLANNINKIELISET 
OHJELMAT

9.1.–14.2.2012
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Oppia ja elämää varten
Valmentaja 7–9 on uudistunut!

Monipuolinen, selkeä ja iloinen
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Uudistettu Valmentaja 7–9, sähköinen aineisto

Muista myös Lukiolaisen opas – kaikki yksissä kansissa!
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Kansainvälisessä verkostoi-
tumisessa pitkälle päässeen 
Keski-Pohjanmaan am-
mattikorkeakoulun rehtori 
Marja-Liisa Tenhunen nä-
kee ulkomaalaisten opiske-
lijoiden kouluttamisen in-
vestointina oman maamme 
hyvinvoinnin kehittämiseen.  

Maksuton korkeakouluopetus 
on rehtori Marja-Liisa Tenhusen 
mukaan tärkeä vetovoimatekijä, 
joka on saanut ulkomaalaiset 
opiskelijat tulemaan Suomeen. Se 
on hänen mukaansa myös oikean-
laista politiikkaa.

– Millä muulla tavoin maatalo-
usvaltainen maa olisi yhtä nopeasti 
pystynyt kansainvälistymään? hän 
kysyy.

Tenhunen ei pidä ulkomaa-
laisten kouluttamista pelkkänä 
menoeränä, vaan uskoo Suomessa 
koulutuksensa saaneiden opiskeli-
joiden hyödyttävän myös meitä.

– Kun tutkintonsa suorittanut 
opiskelija palaa kotimaahansa, 
hän usein päätyy sellaiseen lii-
ketoimintaan, josta on hyötyä 
suomalaisille.

Kipinä jo 
lapsuudessa

Rehtori Marja-Liisa Tenhunen 
kertoo itse saaneensa kansainvä-
lisyyden kipinän jo omassa lap-
suuskodissaan ja vanhempiensa 
yhteyksistä.  

Aikaisemmin laskentatoimen 
opettajana ja Helsingin Kauppi-
aitten Kauppaoppilaitoksen apu-
laisrehtorina toiminut Tenhunen 
hakeutui jo vuonna 1984 vaihto-
opettajaksi Budapestiin – kesälu-
kukauden ajaksi omalla ajallaan, 
koska se ei muuten onnistunut.  Se 
kokemus rohkaisi minua kansain-
välistymään, auttoi ymmärtämään 
erilaisia kulttuureja ja avarsi tavat-
tomasti maailmankuvaani.

Kansainvälistyminen 
kannattaa

Kaksikieliseen Kokkolaan siir-
ryttyään hän oli mukana jo en-
nen ammattikorkeakoulun aikaa 
luomassa kauppaoppilaitokselle 
pohjoismaisia yhteyksiä ruot-
salaisten ja norjalaisten kanssa: 
järjestämässä seminaareja sekä 
pienimuotoista oppilasvaihtoa. Se 
oli siihen aikaan suurta.

Yhteys
 Kiinaan

Kiina alkoi voimakkaasti kehittyä 
samaan aikaan, kun Suomeen ol-
tiin perustamassa ammattikorkea-
kouluja. – Silloinen Ammattikas-
vatushallitus kannusti hakemaan 
suhteita Kiinasta. Kun aikuiskou-
lutusjohtajamme oli yksityisesti 
lähdössä Pekingiin, pyysin häntä 

samalla käymään Shanghaissa, 
koska olin ymmärtänyt sen ole-
van pääkaupunkia merkittävämpi 
liike-elämän keskus.

– Kiinasta oli alussa oli vaikea 
löytää englanninkielisiä kontakte-
ja, ja ensimmäinen meillä käynyt 
opettaja oli  englannin professori.  
Hän kammoksui lunta ja ihmetteli 
hiljaisuutta, joka oli hänelle suuri 
kulttuurishokki.  Siitä se kuiten-
kin lähti; sen jälkeen täältä meni 
opettaja  Kiinaan, ja nyt meillä on 
Shanghaissa neljä yliopistoa tär-
keinä strategisina kumppaneina. 

Keski-Pohjanmaan ammatti-
korkeakoulun kautta Kiinaan on 
lähtenyt lukukaudeksi opiskele-
maan jo 2000 opiskelijaa, sekä 
omasta oppilaitoksesta että muista 
suomalaisista korkeakouluista.

Kauppatieteiden tohtori Marja-Liisa Tenhunen on vuodesta 1995 lähtien  
toiminut Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun rehtorina, joka on 
voimakkaasti pyrkinyt kansainvälistämään oppilaitostaan sekä luomaan 
tiiviit yhteydet alueensa elinkeino- ja työelämään.
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Yhteistyö on opiskelija- ja opet-
tajavaihdon lisäksi saanut paljon 
muitakin muotoja: Kokkolassa on 
vieraillut suurlähettiläitä, ja oppi-
laitoksen edustajia on osallistunut 
monenlaisiin tapahtumiin, mm. 
maailmannäyttelyyn.

Kiina näkyy myös esillä olevina 
erilaisina esineinä. Huomio kiin-
nittyy esimerkiksi ruokailutilan 
seinää koristavaan, Kiinan muuria 
esittävään taideteokseen, joka on 

sikäläisen korkea-arvoisen hallin-
toviranomaisen lahja ammattikor-
keakoululle.

Afrikkalaisten 
määrä kasvussa

Keski-Pohjanmaan ammattikor-
keakouluun tulijoiden joukossa 
on sekä tutkinnon suorittajia että 
lyhyemmäksi ajaksi vaihtoon 
saapuvia. Tutkintoon tähtäävät 

ovat yleensä kauempaa, varsinkin 
afrikkalaiset ovat nousseet tärkeäl-
le sijalle sosiaali- ja terveysalan 
tutkintojen opiskelijoina.

– Afrikkalaisten kielitaito on 
yleensä kunnossa, mutta heillä 
on usein taloudellisia vaikeuksia. 
Heidän hyvä puolensa kuitenkin 
on se, että he ottavat ilta- ja vii-
konlopputyönä vastaan kaikkea 
mitä tarjotaan, ja myös alueen 
työnantajat ovat oppineet tarjoa-

Vetelistä kotoisin olevat tietotekniikan opiskelija Taneli Peltoniemi (vas.) ja automaatiota opiskeleva Mika 
Läspä yhdessä opinto-ohjaaja Helinä Moilasen kanssa automaatiolaboratorion laitteita tutkimassa.
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maan heille töitä.
– Tällä hetkellä ulkomaalaisten 

tutkinto-opiskelijoiden määrä on 
noin 560 kaikkiaan noin 3300 
opiskelijasta. Englanninkielisiä 
koulutusohjelmia on yhteensä 
seitsemän.

Määrällisesti suurin joukko 
ovat lyhyemmäksi ajaksi tulevat 
vaihto-oppilaat, joiden enemmistö 
on Euroopan Unionin alueelta.

– Vaihto-opiskelijoita meillä on 
kaikkiaan 83, suurin osa Ranskas-
ta, Espanjasta ja Puolasta, kertoo 
kansainvälisten asioiden päällikkö 
Peter Finell.

Rehtori Marja-Liisa Tenhunen 
on sitä mieltä, että vaihtoon pitäisi 
pystyä houkuttelemaan paljon 
enemmän opiskelijoita. Hän sa-
noo tosin joskus miettineensä, 
mikä saa opiskelijan esimerkiksi 
Pariisista lähtemään johonkin 
Kokkolaan.  Pisa-tutkimuksen hän 
arvelee olevan eräs tärkeä tekijä:  
Se on merkittävästi vaikuttanut 
siihen, että ulkomailla ollaan 
kiinnostuneita suomalaisesta kou-
lutuksesta.

Kaikilla Keski-Pohjanmaan 
ammattikorkeakoulun opiske-
lijoilla on mahdollisuus lähteä 
kansainväliseen vaihtoon. Yh-
teistyökorkeakouluja on noin 
130 yli 30 eri maassa. Helpoiten 
paikka järjestyy liiketalouden 
opiskelijoille, mutta tilanne on 
viime aikoina parantunut kaikkien 
muidenkin kohdalla.

– Yli kolmen kuukauden pitui-
seen vaihto-opiskeluun tai harjoit-
teluun ulkomaille meiltä lähti 128 
opiskelijaa, joiden suosituimmat 
kohdemaat olivat Espanja, Kiina 
ja Puola, sanoo  Peter Finell.  
Opettajia ja muuta henkilökuntaa 
vaihtoon meni kaikkiaan 98, kun 
muualta saapui 42 henkeä.

Tiiviit
työelämäyhteydet

Kansainvälisyyden ohella rehtori 
Tenhunen pitää oppilaitoksensa 
vahvuutena tiiviitä työelämäyh-
teyksiä, mistä osoituksena Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 
on kaksi kertaa tullut palkituksi 
aluekehitysvaikuttavuudesta.

– Meillä on laajat alueemme 

tarpeista johtuvat sidosryhmä-
verkostot alueen vientivaltaisen 
teollisuuden ja muiden yritysten 
kanssa. Olemme tällä alueella ai-
noa ammattikorkeakoulu, ja meitä 
tarvitaan monessa, erityisesti har-
joittelupaikkoja täyttämään.

Tenhunen pitää tiiviitä työelä-
mäyhteyksiä tärkeinä myös kan-
sainvälistymisen näkökulmasta. 
Lisäksi hän huomauttaa opiskeli-
joiden pääsääntöisesti työllistyvän 
Keski-Pohjanmaan alueelle.

Kulttuuriopetuksen 
lopettaminen olisi katastrofi

Huolenaiheena Keski-Pohjan-
maalla ovat tällä hetkellä ope-
tusministeriön suunnittelemat 
koulutusalojen lakkauttamiset. 
Rehtori ymmärtää matkailun 
opetuksen lopettamisen, sillä se 
on yhdistettävissä esimerkiksi 
tradenomin tutkintoon. Sen sijaan 
kulttuuriopetuksen loppuminen 
olisi hänen mukaansa katastrofi 
paikalliselle kulttuurielämälle.

– Meillä on 20 musiikkipeda-
gogin ja 20 teatteri-ilmaisutaidon 
ohjaajan ammattiin valmistavaa 
paikkaa, jotka aiotaan nyt koko-
naan leikata pois.

Marja-Liisa Tenhunen täh-
dentää, että ilman kulttuurialan 
opiskelijoita ja opettajia eivät tule 
toimeen sen paremmin alueella 
voimakkaasti vaikuttava kansan-
musiikkiharrastus kuin paikallinen 
teatteri, ooppera tai kamariorkes-
terikaan.

– Pitäisi ottaa huomioon sekin, 
että kulttuurin häviäminen vai-
kuttaisi moneen muuhun asiaan, 
esimerkiksi elinkeinorakentee-

seen. Yritystenkin voi olla vaikea 
saada työntekijöitä, ellei alueella 
ole kulttuuritarjontaa ja harrastus-
mahdollisuuksia lapsille.

Työelämä mukaan
opintojen ohjaukseen

Rehtori Marja-Liisa Tenhunen on 
Koulutuksen arviointineuvoston 
jäsenenä ollut korkeakoulutuksen 
näkökulmasta arvioimassa lukio-
laisten jatkokoulutusvalmiuksia.

– Olen siinä yhteydessä törmän-
nyt moniin surullisiin tarinoihin 
siitä, miten useilla opiskelijoilla 
ei edes lukion loppuvaiheessa ole 
mitään mielikuvaa siitä, mihin 
hakeutua.

Tenhunen kysyy myös, kuka 
kantaa vastuun, jos esimerkiksi ns. 
pakkoruotsikeskustelu saa aikaan 
sen, että opiskelija ei ole kiinnos-
tunut ruotsin kielen opiskelusta ja 
huomaa myöhemmin sen olevan 
edellytyksenä ammattinsa harjoit-
tamiselle. Tai jos matemaattisesti 
suuntautunut opiskelija ei ole 
ymmärtänyt valita pitkää mate-
matiikkaa.

– Melkein sääliksi käy opinto-
ohjaajia, jotka parhaansa mukaan 
yrittävät tehdä työtään tilanteessa, 
missä  koko järjestelmä perus-
koulusta alkaen pitäisi uudistaa. 
Yksittäinen opinto-ohjaaja ei 
voi hoitaa koko koulun kaikkien 
oppilaiden asioita, vaan myös 
työelämä pitäisi tiiviimmin saada 
mukaan, jotta nuoret osaisivat 
ohjautua oikeille urille ja työvoi-
matarve tulisi tyydytettyä.

Ritva Mäkelä

– tavoitteena profiloitua kansainvälisenä ja yrittäjyyteen suuntau-
tuneena ammattikorkeakouluna.

– Suomen monialaisimpiin kuuluva koulutustarjonta.
– tarjolla tekniikkaa, liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa, matkai-

lualaa, kulttuurialaa sekä humanistista ja kasvatusalaa.
– kampukset Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa.

Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulu
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Kerro kuntatyöstä – materiaalit kätevästi netistä

Uudistunut Kuntatyo.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen. 
Kerro verkkosivuston ja sieltä ladattavan esitysmateriaalin avulla kuntatyön 
yli 5000 ammatin mahdollisuuksista.

Hyödynnä työssäsi – www.kuntatyo.fi

 | asiakaspalvelu | hallinto | kulttuuri | liikunta | markkinointi ja viestintä | matkailu | opetus | pelastusala | rakentaminen | sosiaaliala | talous | tekninen ala | terveydenhuolto | tietotekniikka | 
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Ammattiin valmistavaa koulutusta:
NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN  • 
PERUSTUTKINTO  
Yhteishaussa 27.2. - 16.3. 2012

LUOVA VÄLIVUOSI -linjallamme voit 
opiskella erilaisin painotuksin tai 
aihepiirejä yhdistellen:
R• okkiBreikki (musiikki)                                 
T• aideBreikki (taide) 
HevonBreikki (hevostoiminta) • 
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Budapestissa järjestettiin 
5.-7.12.2011 kuudes kan-
sainvälinen symposium, 
jossa tarkastellaan  Sympo-
siumit käynnistyivät vuonna 
1999 Kanadassa ja niitä on 
järjestetty kahden vuoden 
välein. Mukana olevat maat 
valmistelevat ennakkoon 
sovituista teemoista tiiviin 
kansallisen tilannekatsauk-
sen, ja näiden yhteenvedot 
toimivat keskustelujen poh-
jana. 

Teemat liittyvät vuosina 2001-
2004 tehtyjen kansainvälisten 
ohjauksen arviointien toimenpide-
ehdotusten seurantaan.  Tavoit-
teena on ollut, että mukana olevat 
maat lähettävät symposiumiin 
kansallisen tiimin, jossa olisi sekä 
hallinnon että eri sidosryhmien 
edustajia.  Joulukuussa Suomesta 
mukana olivat Jaana Apiainen 
Työ- ja elinkeinoministeriöstä 
sekä Raimo Vuorinen ELGPN 
verkostosta.  

Symposiumissa oli mukana yh-
teensä 127 osallistujaa 31 maasta. 
Symposiumin keskustelujen poh-
jalta koottiin kommunikea, joka 
julkaistiin 16.12.2011.  Laajempi 
materiaalipaketti on saatavilla 
symposiumin verkkosivuilta: 
http://eletpalya.munka.hu/web/
eletpalya-folyoirat/iccdpp1. Ai-
empien symposiumien materiaalit 
ovat koottuna elinikäisen ohjauk-
sen toimintapolitiikan kansainvä-

lisen tutkimusverkoston sivuille 
http://www.iccdpp.org.

Alla oleva suomennos vuoden 
2011 symposiumin kommunike-
asta on Prof. Anthony G. Wattsin 
laatima yhteenveto päivien aikana 
käydyistä keskusteluista, eikä 
niinkään osallistujien kansallista 
toimintaa sitova dokumentti. 
Tämä kommunikea on suunnattu 
ensisijaisesti kansallisten tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalvelujen 
(TNO-palvelujen) järjestämisestä 
vastuussa oleville päättäjille. Siinä 
kootaan teemoja, joihin kansal-
lisesti toivotaan kiinnitettävän 
huomiota TNO-palvelujen jär-
jestämisessä, alan ammattilaisten 
koulutuksessa sekä niitä koske-
vassa tutkimuksessa ja julkisessa 
päätöksenteossa. 

Teema 1: Taloudelliset, poliittiset 
ja yhteiskunnalliset muutokset 
sekä TNO-palvelujen ja niiden 
järjestämistä koskevan päätök-
senteon roolin muutokset

Lähtökohtia
1.TNO-palvelujen keskeinen 
tavoite on auttaa kansalaisia hallit-
semaan prosesseja, jotka liittyvät 
heidän omien elinikäisten työ-
elämävalmiuksien kehittämiseen 
taloudellisissa, poliittisissa ja 
yhteiskunnallisissa muutostilan-
teissa sekä oman henkilökohtaisen 
että koko yhteiskunnan lisäarvon 
näkökulmasta.
2. Jotta tämä TNO-palvelujen 
tehtävä olisi toteutettavissa, palve-
lujärjestelyjen ja yksittäisten pal-

velujen tulee pyrkiä tasapainoon 
sekä odotusten ja realismin että 
henkilökohtaisten ja työmarkki-
noiden välillä.
3. Taloudellisen kriisin aikana 
TNO-palvelujen kysyntä ja tarve 
kasvavat, vaikka tähän haastee-
seen vastaamiseen käytettäviä 
julkisia varoja usein leikataan

Toimenpide-ehdotuksia kansalli-
sille päätöksentekijöille
1. TNO-palvelujen saatavuus tuli-
si olla kansalaisten subjektiivinen 
oikeus, joka liittyy ihmisarvon 
varmistamiseen sekä toivoon 
tulevasta.
2. TNO-palvelujen merkitys tulisi 
nähdä muiden rinnakkaisten po-
liittisten tavoitteiden edistäjänä, 
esimerkiksi taloudellisen kasvun 
edistäjänä tai julkisten varojen 
säästäjänä (esimerkiksi opintojen 
keskeyttämisten vähentäjänä). 
3. TNO-palvelujen järjestämises-
sä tulisi olla tasapaino kaikille 
suunnattujen ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden sekä erityistä tukea 
tarvitseville kohdennettujen inten-
siivisempien työmuotojen kesken. 
Tavoitteena on välttää tilannetta, 
jossa ennaltaehkäisevään toimin-
taan ei ole varoja.

Kansainvälistä yhteistyötä koske-
via toimenpide-ehdotuksia
1. ICCDPP:n1 IAEVG:n2 avulla 
tulisi vahvistaa ELGPN -verkos-
ton3 jäsenmaiden sekä symposi-
umissa mukana olleiden maiden 
keskinäistä yhteistyötä, jotta EL-
GPN -verkostossa kehitettyjä yh-

Elinikäisen ohjauksen järjestelyjä 
koskeva julkinen päätöksenteko 
Budapestin symposiumin tarkastelun kohteena

1 International Center for Career Development and Public Policies, ICCDPP,  http://www.iccdpp.org (Vuosina 2001-2003 
OECD:n toteuttamien kv. arviointien kehittämisehdotusten seurantaan keskittyvä verkosto, joka on ollut suunnittelemassa 
symposiumien sarjaa 2000-luvulla)
2  International Association for Vocational and Educational Guidance, IAEVG,  http://www.iaevg.org (Ohjausalan kv. 
keskusjärjestö)
3  European Lifelong Guidance Policy  Network, ELGPN,  http://elgpn.eu  (Euroopan unionin jä sen maiden elinikäisen 
ohjauksen toimintapolitiikan verkosto)
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teistyömuotoja voitaisiin edistää 
Euroopan ulkopuolisten maiden 
kokemusten sekä vertaisoppimi-
sen kautta. 

2. Edellä kuvatun yhteistyön 
kautta tulisi taata, että ELGPN 
-verkoston tuottamat työvälineet 
olisivat laajemmassa kansainvä-
lisessä käytössä. Samalla on huo-
mioitava, että kehittämistyön tulee 
perustua vertaisoppimiseen, eikä 
toimintamallien kopioimiseen. 

Teema 2: Elinikäisen ohjauksen 
toimintapolitiikka osana osaa-
van työvoiman kehittämistä  
haasteita ja mahdollisuuksia

Lähtökohtia
1. Elinikäinen ohjaus integroituu 
osaksi kansallisen osaamispää-
oman kehittämistä; sen avulla 
edistetään yksittäisten kansalais-
ten osaamista sekä motivaatiota, 
jolla on lisäarvoa sekä taloudelli-
selle että laajemmalle yhteiskun-
nalliselle kehitykselle. 
2. TNO-palveluja koskeva pää-
töksenteko ja palvelujen järjestä-
minen jakaantuu usein eri hallin-
nonalojen kesken (yleissivistävä, 
ammatillinen, korkea-asteen sekä 
aikuiskoulutus sekä työ- ja elinkei-
nohallinto). Elinikäisten työelämä-
valmiuksien kehittyminen voidaan 
nähdä sillan rakentamisena näiden 
eri hallinnonalojen välille. Tämän 
takia palvelujen kehittäminen tuli-
si tapahtua jatkumona. Vastaavasti 
elinikäisiä TNO-palveluja koske-
vien strategioiden tulisi perustua 
eri hallinnonalojen keskinäiseen 
ja yhteisesti sovittuun kommu-
nikaatioon, yhteistyöhön sekä 
koordinaatioon.
3. Edellä kuvattujen strategioiden 
laatimista varten voidaan perustaa 
kansallisia elinikäisen ohjauksen 
toimintapolitiikan työryhmiä tai 
muita vastaavia yhteistyö- tai 
koordinaatioryhmiä. Työryhmien 
jäseninä voivat olla soveltuvien 
ministeriöiden, sidosryhmien 
(työnantajajärjestöt, ammatti-
järjestöt) tai alan järjestöjen ja 
muiden yhteistyötahojen edus-
tajia. Etenkin Euroopan unionin 
jäsenmaat ovat perustaneet tämän 
kaltaisia kansallisia yhteistyöryh-
miä. 

Toimenpide-ehdotuksia kansalli-
sille päätöksentekijöille
1. Niiden maiden, joissa ei vielä 
ole kansallista elinikäisen ohja-
uksen toimintapolitiikan työryh-
mää tai vastaavaa yhteistyö- tai 
koordinaatioryhmää, tulisi arvi-
oida, mikä työmuoto olisi heidän 
kohdallaan tarkoituksenmukaisin. 
Lisäksi kannattaa arvioida, miten 
muiden maiden kokemuksia näistä 
ryhmistä olisi hyödynnettävissä 
omassa kehittämistyössä. 
2. Niiden maiden, joissa tällai-
set ryhmät ovat olemassa, tulisi 
säännöllisesti arvioida ryhmien 
asemaa, tavoitteita, tehtäviä, jäse-
nyyksiä sekä toimintaprosesseja, 
jotta voitaisiin varmistaa ryhmien 
pysyvyys ja tehokas toiminta.

Kansainvälistä yhteistyötä koske-
via toimenpide-ehdotuksia
1. ELGPN -verkoston kehittämiä 
jäsenmaiden keskinäisen viestin-
nän ja koordinaation työmuotoja 
tulisi levittää myös EU:n ulko-
puolelle. Tavoitteena tulisi olla 
olemassa olevien työmuotojen 
syventäminen ja pysyvyyden 
edistäminen sekä vastaavien yh-
teistyömuotojen kehittäminen 
vertaisoppimisen keinoin muiden 
alueellisten verkostojen kesken. 
2. ELGPN -verkoston kehittämän 
elinikäisen ohjauksen toimintapo-
litiikkaa koskevaa sanastoa tulisi 
kehittää kansainvälisenä yhteis-
työnä, jotta sillä olisi laajempaa 
käyttöä. 
3. Toimintapolitiikkaa koskeva 
sanasto tulisi kehittää useammal-
la tasolla, jotta siinä otettaisiin 
huomioon päätöksentekijöiden, 
palvelun tuottajien ja palvelujen 
käyttäjien näkökulmat.

Teema 3: Muuttuva maailma 
ja elinikäisen ohjauksen muu-
tokset  alan ammattilaisten 
kompetenssit

Lähtökohtia
1. TNO-palvelujen toimintapo-
litiikan laadun näkökulmasta 
on oleellista, että kansallisesti 
varmistetaan että työtehtävissä 
olevien ammattilaisten osaami-
nen ja kompetenssit vastaavat 
työtehtäviä.

2. Laadukkaat TNO-palvelut 
edellyttävät vahvoja alan ammat-
tilaisia. Tällä hetkellä alan ammat-
tilaisten koulutus- ja osaamistasot 
(mukaan lukien lakisääteiset kel-
poisuusvaatimukset) vaihtelevat 
eri maiden kesken ja myös eri 
maiden sisällä.  

Toimenpide-ehdotuksia kansalli-
sille päätöksentekijöille
1. Eri hallinnonaloilla toimiville 
alan ammattilaisille tulisi laatia 
kansalliset kelpoisuusvaatimuk-
set tai -standardit, jotka liitetään 
TNO-palvelujen kansallisiin laa-
tujärjestelmiin. Kelpoisuusvaati-
muksissa tulisi erikseen määritellä 
kaikille yhteiset ydinosaamisen 
alueet sekä kontekstisidonnaiset 
erityisosaamisen alueet. Tarvit-
taessa alan järjestöille tai muille 
tarkoituksenmukaisille tahoille 
voidaan osoittaa rahoitusta näi-
den standardien kehittämiseksi ja 
käyttöön ottamiseksi
2. Kansalliset standardit tulisi 
liittää kansallisiin tutkintokuvauk-
siin. Niissä tulisi ottaa huomioon 
aiemman opitun tunnistaminen ja 
tunnustaminen. Lisäksi standar-
deissa tulisi ottaa huomioon alan 
ammattilaisten oma urakehitys.
3. Päättäjien, alan järjestöjen, 
työnantajien sekä alan koulutuk-
sesta vastaavien yhteistyötä tulisi 
lisätä, jotta alan koulutus vastaisi 
TNO-palvelujen kehitystä ja tu-
kisi innovaatioita (esimerkiksi 
työmarkkinoita ja niiden kehitystä 
koskevan ennakointitiedon sekä 
tieto- ja viestintäteknologian käy-
tön osalta).

Kansainvälistä yhteistyötä koske-
via toimenpide-ehdotuksia
1. Alan ammattilaisten standarde-
ja, alan koulutusta ja sitä koskevaa 
kansallista päätöksentekoa (koulu-
tusohjelmien sisältöjä ja metodo-
logiaa) tulisi kehittää kansainväli-
senä yhteistyönä vertaisoppimisen 
keinoin ICCDPP:n ja IAEVG:n ja 
muiden vastaavien kansainvälis-
ten verkostojen avulla.
2. Alan järjestöille tulisi kehittää 
itsearvioinnin työvälineitä ja 
kriteerejä, jotta ne voisivat myös 
itse arvioida alan ammattilaisten 
kompetenssien tarkoituksenmu-
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kaisuutta, tehokkuutta sekä kehit-
tämistarpeita.
Teema 4: TNO-palvelujen ja 
niiden järjestämistä koskevan 
päätöksenteon tutkimusperus-
tainen kehittäminen

Lähtökohtia
1. Jotta TNO-palvelujen julkinen 
rahoitus on perusteltua, niiden 
tulee perustua tutkittuun tietoon, 
joka koskee niiden tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta
2. Tietoperustan tulee sisältää 
luotettavat menetelmät palveluru-
tiineja koskevan tiedon kokoami-
seen sekä pitkittäistutkimukseen 
TNO-palvelujen pitkän aikavälin 
vaikutusten arviointiin
3. TNO-palvelujen lupaavien/
hyvien käytäntöjen edistämiseksi 
tarvitaan vahvaa tutkimusta ja 
tietoperustaa.

Toimenpide-ehdotuksia kansalli-
sille päätöksentekijöille
1. Kansallisella tasolla kannattaa 
arvioida olemassa olevat palaute-

järjestelmät ja niiden toimivuus. 
Arviointikohteina voisivat olla 
esimerkiksi käytettävissä olevat 
voimavarat, kansalaisten työ-
elämävalmiuksen kehittyminen, 
lyhyen aikavälin tuloksellisuus 
(esim. kansalaisten osallistumi-
nen koulutukseen tai työllisty-
vyys) sekä pitemmän aikavälin 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset muiden kansallisten 
laatukriteereiden rinnalla (esim. 
henkilöstön kelpoisuudet, kansa-
laisten osallisuus, palvelujärjeste-
lyt ja kehittämisstrategiat, kustan-
nustehokkuus sekä yhteiskunnan 
että yksilön näkökulmasta).
2. Kansallisella tasolla tulisi ke-
hittää pysyvä tutkimusstrategia 
TNO-palvelujen järjestämisen 
ja niitä koskevan päätöksenteon 
perustaksi.

Kansainvälistä yhteistyötä koske-
via toimenpide-ehdotuksia
1. ELGPN -verkostoa rohkaistaan 
kehittämään tulevan toimintakau-
den (2013-14) aikana päättäjille 

suunnattu käsikirja, johon kootaan 
yhteen arviointitietoa TNO-palve-
lujen vaikuttavuudesta sekä erilai-
sia vaihtoehtoja (esimerkkeineen) 
kansallisista palautejärjestelmistä. 
Tämä kehittämistyö tulisi tehdä 
yhteistyössä ICCDPP:n sekä mui-
den rinnakkaisten kansainvälisten 
verkostojen kanssa.  
2. Rohkaistaan OECD:tä ja muita 
kansainvälisiä organisaatioita 
uusimaan vuosina 2001-2003 to-
teutettu kansainvälinen ohjauksen 
toimintapolitiikkaa koskeva arvi-
ointi siten, että otetaan huomioon 
tällä hetkellä muista lähteistä 
saatavilla oleva rinnakkainen ar-
viointitieto.

Raimo Vuorinen
Koulutuksen tutkimuslaitos

raimo.vuorinen@jyu.fi

Symposiumin osallistujat: Kuva: IS 2011 team.
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OPOLEHDEN ILMESTYMINEN LOPPUVUONNA:

Perjantaina 11. maaliskuuta. HUOMIO: Aineisto viimeistään 17.2.

Perjantaina 14. syyskuuta. Aineisto viimeistään 31.8.

Perjantaina 23. marraskuuta. Aineisto viimeistään 9.11.

Patrik, som flyttat från 
Åland till Helsingfors 
storstadsliv, studerar 
till socionom på Arcada. 
Det händer sig att den 
avspända killen förvandlas 
till klassisk konsertpianist.

FÖR BÅDA
HJÄRNHALVORNA.

Arcada är en modern högskola i 

Helsingfors, som erbjuder högklassig 

utbildning och fortbildning på svenska 

och engelska för våra 2 900 studenter. 

Vi tror på nära kontakt med arbets-

livet, samarbetar med ett nittiotal 

högskolor och universitet världen över 

och bedriver också samhällsrelevant 

nyttoforskning. Därför är en  

examen från Arcada inom företags-

ekonomi, turism, me dia, teknik, idrott 

eller social- och hälsovård relevant och  

eftertraktad bland arbetsgivare.

Joint application 9.1–14.2.2012. 
Gemensam ansökan 5.3–3.4.2012.

HÖGSKOLAN FÖR LIVET. 

www.arcada.fi
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Paljastan pienen paheeni. Tykkään salakuunnella 
julkisissa kulkuvälineissä ihmisten puheita. 

Viime syksynä korviini kantautui jotain aivan 
ihmeellistä. Istuin bussissa ja matkani suuntautui 
kohti Lielahtea, josta olin noutamassa vuosihuol-
lossa ollutta autoani.

Korviini kantautui takana istuvien tyttöjen 
koulumatkan jutustelua. He olivat ilmeisesti 
aloittaneet lukion. Toinen siinä manaili, miten 
hänellä menee suuri osa kuukausirahasta oppi-
kirjoihin. 

Tämä herätti uteliaisuuteni. “Ahaa, aika mie-
lenkiintoinen rahoituskuvio.”  

Toinen tytöistä tuomitsi ajatuksen heti. Hänen 
mielestään kuukausirahasta ei pitäisi maksaa 
koulukirjoja. Ne rahathan on tarkoitettu “elä-
miseen”.

Matka jatkui hiljakseen. Hämeessä kun ol-
tiin. 

Kunnes toinen tytöistä taas katkaisi hiljaisuu-
den. “Arvaas, mitä eilen tein?” 

Toinen ei arvannut ja juttu jatkui. “Mä silitin.” 
Siinä vaiheessa korvani olivat jo höröllään. 

Mitä se oli silittänyt? Jotain kotieläintäkö, 
hevosta, koiraa vai jotain vielä villimpää. Sitten 
paljastuikin, että nuori neiti oli uskaltautunut 
silittämään vaatteitaan. 

Tämä oli uutinen myös sen toisen tytön mie-
lestä ja hän innostui kyselemään. “Eiks se ookin 
aika vaarallista. Miten sää osasit?” Toinen myön-
si, ettei se helppoa ollut. Rauta oli kuulemma 
ollut tosi kuuma. 

Tässä vaiheessa korvani liimautui tiiviisti is-
tuinselkänojan ja ikkunan väliseen tyhjää tilaan. 
Tätä täytyy kuulla lisää. 

Silittämiseen uskaltautunut väitti muistaneen-
sa joitakin toimenpiteen yksityiskohdista yläas-
teen köksästä. Niin toinenkin muisteli ja kysyi: 
“Kai sää muistit ottaa vedet pois?” “Joo, kyllä 
muistin. Ei niitä saa jättää sinne sisään.”

Yhdessä tuumin tytöt rupattelivat ja muis-
telivat, milloin oli tapahtunut yhtä ihmeellistä. 
Toinen tunnusti, ettei ollut tehnyt mokomaa 
sitten yläkoulun.  Silittäminen kyllä todettiin 
aika lailla turhaksi jutuksi.  Sitten toinen kysyi: 
“Ook sää koskaan tiskannut?”

Pahaksi onneksi jouduin jäämään seuraavalla 
pysäkillä pois. Olisin halunnut kuulla, miten 
tämä shockohorror- juttu oikein päättyy.

 Olin jälleen yhtä kokemusta viisaampi. 
Odotan jännityksellä ensi syksyn autohuoltoa.

Jukka Eero Vuorinen

Vaikuttavia elämyksiä
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Hakuaika päättyy 
30. 3. 2012

”Koulutuskeskuksemme on ammatillinen erityisoppilaitos, tarjoamme myös ammatillisen 
erityisopetuksen asiantuntijapalveluita.”

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Mannilantie 27 - 29 (PL 46), 04400 Järvenpää, puh. 09 292 011 (keskus) 
faksi 09 2920 1270, sähköposti opintotoimisto@ijkk.�, www.ijkk.�

Kulttuuriala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma 
Artesaani, Kultaseppä

Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Käytön tuen koulutusohjelma 
Datanomi

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Kotityöpalvelujen koulutusohjelma 
Kodinhuoltaja

Tekniikan ja liikenteen ala

Autoalan perustutkinto
Autotekniikan koulutusohjelma 
Ajoneuvoasentaja

Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
Kelloalan koulutusohjelma 
Kelloseppä

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Kiinteistönhoidon koulutusohjelma 
Kiinteistönhoitaja

Kone- ja metallialan perustutkinto
Valmistustekniikan koulutusohjelma 
Hienomekaanikko

Logistiikan perustutkinto
Varastopalvelujen koulutusohjelma 
Varastonhoitaja

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
ja hallinnon ala

Liiketalouden perustutkinto
Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 
Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma 
Merkonomi

AVA: Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus I

AVA Ammatinvalintaan ja opiskeluun 
valmentava (useita ryhmiä) 

AVA-Alma Liikuntarajoitteisille maahanmuuttajille 

AVA-Kauha Liiketalouden alalle 

AVA-Ltt Logistiikka-alan työtehtäviin. Koulutus 
alkaa elokuussa ja tammikuussa. 

AVA-Meku Aikuisille mielenterveyskuntoutujille 

AVA-Ovi Vaikeasti liikunta- ja monivammaisille 

AVA-S Asperger-henkilöille 

AVA-Sykli Nuorille psyykkistä tukea tarvitseville 

AVA-Tahko Tekniikan ja liikenteen alalle 

AVA-Tekva Tekniikan ja liikenteen alalle, työpainotteinen 

AVA-Tikva Tieto- ja viestintätekniikan alalle 

AVA-Tutka Aikuisille ammatinvaihtajille. 
Koulutus alkaa elokuussa 

AVA-Valpas Sosiaali- ja terveysalalle 

TYVA: Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 
ja kuntouttava opetus ja ohjaus II

TYVA Erilaisiin työtehtäviin valmentava 

TYVA-Väylä Opiskelu- ja työhönsijoittumisvalmiuksien 
vahvistaminen 

Talouskoulu Koulutus alkaa elokuussa ja tammikuussa.

Valmentavat koulutukset
20–120 ov  Järvenpää  Jyväskylä  Tampere

Kotitalousopetus
20 ov, Järvenpää

Ammatillinen peruskoulutus
120 ov, Järvenpää

Tule tavoittelemaan unelmiasi
ammatista, työstä ja toimivasta arjesta

• Ammattiin ja työhön kiinni ammatillisen perus-
tutkinnon avulla. 

• Valmennusta opiskelutaitoihin, oman arjen 
hallintaan sekä tukea sopivan työn tai opiske-
lupaikan löytämiseen voit saada opiskelemalla 
erilaisissa AVA- ja TYVA-ryhmissä.

• Käytännön tietoja ja taitoja arjen hallin-
taan ja oman kotitalouden hoitamiseen 
Talouskoulusta.

Haku opiskelijaksi lukuvuodeksi 2012–2013

Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, 
jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 
ovat erityisen tuen tai erityisten olosuhteiden tar-
peessa. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon 
koulutuksen oikea-aikaisuus ja soveltuvuus.

Koulutuskeskukseen on suora haku, mikä tarkoit-
taa, että emme ole mukana yhteisvalinnassa.

• Elokuussa 2012 alkavaan koulutukseen opiske-
lijahaku päättyy 30.3.2012.

• Tammikuussa 2013 alkavaan koulutukseen 
opiskelijahaku päättyy 16.11.2012.

Hakemus laaditaan joko vapaamuotoisesti tai 
hakulomakkeelle, joka löytyy kotisivuiltamme.

www.ijkk.�

Hakemukseen liitetään kopiot koulu- ja opis-
kelutodistuksista sekä lääkärinlausunnoista ja 
muut todistukset ja lausunnot, joihin halutaan 
vedota. Voit hakea korkeintaan kolmeen eri 
koulutukseen.

Hakemus lähetetään osoitteeseen: 
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 

Opintotoimisto 
PL 46 

04401 Järvenpää

Oppimisen iloa
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Opolehden toimituskunnassa 
heräsi ajatus, että lehtemme 
päätoimittaja Ritva Mäkelää 
pitäisi jotenkin tehdä 
tunnetuksi. Onhan hän 
ollut vetämässä yhtäkyytiä 
jo lähes 15 vuotta opinto-
ohjaajien ammatti- ja 
järjestölehden toimitusta. 

Ritva Mäkelä on ammatti-ihmi-
nen. Sen huomaa, kun työskente-

Meidän lehden päätoimittaja on Ritva

Ritva Mäkelä on vetänyt opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehden toimitusta jo lähes 15 vuotta.

lee hänen kanssaan. Pienistä vih-
jeistä hän tempaisee jutun, joka on 
täyttä asiaa. Hän ymmärtää meitä 
amatöörikirjoittajia. Hienotuntei-
sesti hän ohjaa meitä parantamaan 
otsikoita ja lyhentämään lauseita.

Lehden tekeminen on väliin 
kaoottista. Väliin on juttuja liikaa. 
Hyvin usein jutut ovat liian pitkiä. 
Jatkuvasti on kuvia liian vähän. 
Kuvat ovat pönöttäviä.

Ritva on kärsivällinen. Hän 
korjailee ja paikkailee kärsiväl-

lisesti meidän opinto-ohjaajien 
hengen tuotteita.

Aika ajoin käy myös niin, ettei 
juttuja ole tarpeeksi. Sitten toimi-
tuskunnan jäsenet saavat kyytiä. 
Juttuja väsätään yötä myöten vii-
me metreille saakka. Taas Ritvan 
hermoja koetellaan. Tuleeko niitä 
juttuja vai ei? Otetaanko käyttöön 
suunnitelma B? 

Lehden taitto kuuluu päätoi-
mittajalle. Paljon pitää asioita 
tarkistaa ennen kuin aineisto 
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lähtee Mänttään, jossa Opolehden 
painaminen tapahtuu.

Miten kaikki alkoi?

Miten Ritva Mäkelästä tuli opinto-
ohjaajien lehden päätoimittaja?

Viime vuosisadan loppupuolel-
la oli tilanne, että lehden tekemi-
nen haluttiin tehdä professionaa-
limmaksi.  

Kasvavan ja kehittyvän ammat-
tilehden toivottiin olevan entistä 
edustavampi. Omasta joukosta 
ei tekijää löytynyt. Joten sivu-
toiminen päätoimittajan homma 
laitettiin hakuun. Ritva Mäkelä 
tarttui syöttiin.

Hakijoita haastateltiin. Paikalla 
olivat puheenjohtaja Heli Piikki-
län kanssa miestrio Ilkka, Jorma 

ja Simo. Ritva muistelee. Heli ky-
syi, mitä tiedän opinto-ohjaajien 
työstä ja vastasin, että enpä juuri 
mitään. Sitten Heli kysyi, onko 
minulla lapsia, joiden kautta oli-
sin joutunut tutustumaan opinto-
ohjaukseen. Vastasin, että ei ole. 
Seuraavaksi hän kysyi, että onko 
opinnoissani jotain kasvatustie-
teeseen liittyvää. Vastasin, että ei 
mitään. Lopuksi Heli kysyi, onko 
minulla käytössä auto. Vastasin, 
että en aja autoa. Samana iltana 
kuitenkin Heli soitti ja sanoi, että 
minut on valittu päätoimittajaksi. 

Näin se käy, kun on ammatti-
ihminen ja osaa hommat.

Mitä muuta Ritva tekee?

Ritva on kirjoittamisen ammatti-

lainen. Aika harva meikäläisistä 
tietää, että hän on kirjoittanut 
yli 30 kirjaa. Nämä teokset ovat 
järjestö-, yritys- ja kylähistorioita. 
Viimeisenä pullahti ulos viime 
vuoden loppupuolella Lempäälän 
seurakunnan historia. Lähiajan 
haasteena on Lempäälän Nuoriso-
seuran 120-vuotishistoriikki. 

Monien kirjojen aihepiiri liit-
tyy Lempäälään. Se on noin 
20 000 asukkaan kunta Tampereen 
eteläpuolella. Siellä ilmestyy 
Lempäälän-Vesilahden Sanomat, 
jonka päätoimittajana Ritva oli 
aikoinaan pari vuosikymmentä. 
Tämän ikivanhan pitäjän hän 
tuntee kuin omat taskunsa. 

Ritva on Lempäälän merkki-
henkilö. Hänen viimesyksyisiä 
merkkipäiviään oli juhlimassa 
Lempäälän kerma. Kunnanjohta-
jasta aina paikkakunnan kulttuu-
ripersooniin.

Unkari sydämellä

Ritvan erityinen kiinnostuksen 
kohde on Unkari.Veljeskansan 
kieltä hän on harrastanut vuo-
desta 1982 lähtien. Joku ihmeen 
vimma sai hänet tuolloin lähte-
mään Debrecenin kesäyliopistoon 
opiskelemaan ja Ritva oli myyty. 
Puolensataa kertaa on sen jälkeen 
piipahdettu Pusztan paikoilla.

Monilla kesäkursseilla on kart-
tunut unkarin kieli, joka alkaa 
nyt olla jo vähitellen hallinnassa. 
Haastetta piisaa. Unkarin kielessä 
sijapäätteitä on vielä enemmän 
kuin suomen kielessä ja verbe-
jäkin taivutetaan kaksin verroin 
enemmän  subjektiivisesti ja ob-
jektiivisesti.

Unkarin viimeaikaiset tapahtu-
mat ovat huolestuttaneet Ritvaa. 
Hänen suosikkimaassaan toimitta-
jakollegat ovat tätä nykyä ahtaalla. 
Lisääntynyt rasismi huolestuttaa 
häntä.

Opolehden päätoimittajana hän 
toivoo juttuja meiltä kaikilta. Ly-
hyet ja hyvillä kuvilla varustetut 
jutut ovat Ritvalle - ja myös luki-
joille – kaikkein mieluisimpia.

Jukka Eero Vuorinen

Ritva täytti viime syksynä 60 vuotta ja piti Lempäälässä juhlat, joiden 
teemana oli keskiaika. 

Keskiaikapukujen loistoa Lempäälässä.
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Lokakuussa 2011 julkaistiin Pohjoismaiden 
yhteinen tutkimusprojekti “Voice of Users”, 
jota rahoitti Nordiskt Nätverk för Vuxnas 
Lärande (NVL) eli Aikuisten oppimisen 
pohjois mainen verkosto. NVL puolestaan 
on Pohjoismaiden ministerineuvoston ra-
hoittama hanke. 

Voice of Users -tutkimusprojektin tarkoituksena oli 
selvittää ohjauksen asiak kaiden näkemyksiä ohjaus-
palveluista ja kartuttaa siten tietoperustaa aikuis oh-
jauksen vaikuttavuudesta. 

Erityisesti tutkimuksessa haluttiin saada selville, 
ovatko asiakkaat mukana ohjauksen järjestämisessä 
ja ohjausta koskevassa päätöksenteossa ja jos ovat, 
miten ja missä määrin. 

Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka asiakkaiden osal-
listuminen voi parantaa ohjauspalveluja ja ohjauksen 
tuloksia sekä mitä ideoita asiakkailla ja ohjauksen 
ammattilaisilla on asiakkaiden ottamisesta mukaan 
ohjausprosessiin, ohjauksen toimintatapojen suun-
nitteluun ja päätöksentekoon.

Tutkimusaineisto koottiin kaikista pohjoismaista 
fokusryhmäkeskusteluissa sekä verkkokyselynä.  
Tutkimukseen osallistui aikuisten tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja käyttäviä asiakkaita, ohjaustyössä 
toimivia sekä ohjauspalvelujen järjestämisestä vas-
taavia päättäjiä. 

Asiakkaiden ohjaukseen osallistumisen astetta 
arvioitiin luokittelulla, jossa osallistuminen on 
suppeimmillaan asiakkaan tiedonhankintaa ja 
laajim millaan kumppanuutta ohjausta koskevassa 
päätöksenteossa. 

Hankkeen loppuraportin mukaan henkilökohtainen 
ohjauskeskustelu oli yleisin työmuoto kaikissa poh-
joismaissa. Vähemmän käytettyjä työmuotoja olivat 
ryhmäohjaus, puhelimen tai verkkoyhteyden kautta 
tapahtuva ohjaus tai keskustelut opetushenkilöstön 
kanssa. Tosin Suomessa Internetin käyttö ja keskus-
telut opetushenkilöstön kanssa oli yleisempää kuin 
muissa pohjoismaissa. 

Aikuiset kokivat, että ohjaus auttoi omien vah-
vuuksien tunnistamisessa sekä  koulutusvalinnoissa 
enemmän kuin omien työelämävalmiuksien tai per-
soonallisuuden kehittymisessä.  

Tutkimukseen osallistuneet olivat pääosin tyyty-
väisiä ohjauskokemuksiinsa. He kokivat olevansa 
osallisia ohjausprosessissa ja että heillä oli mahdolli-
suuksia antaa palautetta suoraan ohjaajille. Toisaalta 
he kokivat, että heillä oli vähän mahdollisuuksia 
vaikuttaa palvelujen rakenteisiin tai palvelujen suun-
nitteluun. Vain kymmenesosa ilmoitti, että heillä oli 

Ohjauspalvelujen laadun parantaminen Pohjoismaissa

mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen järjestämistä 
koskevaan päätöksentekoon. 

Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää TNO-palve-
lujen jatkokehittämisessä, koska suurin osa vastaa-
jista piti tärkeänä, että heitä kuultaisiin enemmän jo 
palvelujen suunnitteluvaiheessa. Tulosten mukaan 
on myös tarve monipuolistaa työmuotoja eri asiakas-
ryhmien tarpeisiin. Kolmanneksi käyttäjien osallistu-
minen palvelujen suunnitteluun helpottaa palvelujen 
kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista. 

Voice of Users projektia koordinoi Islannin yli-
opisto, tutkimuksen toteu tuk sesta Suomessa vastasi 
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. 
Koulutuksen tutkimuslaitokselta projektin pohjois-
maisessa työryhmässä mukana olivat projektipääl-
likkö Raimo Vuorinen ja projektitutkija Minna 
Koivunen. 

Koko tutkimnusraportti ja maakohtaiset liitteet 
ovat saatavilla NVL:n sivuilta: http://www.nordvux.
net/page/1143/vagledning.htm

VOICE OF USERS

Keväästä 2012 lähtien Vaasan 
yliopistoon haetaan pääaineiden 

sijasta koulutusohjelmiin.

Katso uudet 
koulutusohjelmamme 

osoitteesta 
www.uwasa.�/hakeminen!

Yliopistojen yhteishaku 5.3.–3.4.2012

SINULLE SOPIVA

KAUPPATIETEET   HALLINTOTIETEET   KIELET JA VIESTINTÄ   TEKNIIKKA
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Arkipäivän ohjaustyössä 
opinto-ohjaaja joutuu päi-
vittäinen vakavan eettisen 
dilemman eteen. Tiedänkö 
minä todella tarpeeksi talo-
udesta? Mihinkä perustuu 
näkemykseni siitä, mikä 
“ala vetää”?  Tai minkälai-
nen analyysi on taustalla, 
kun ajattelen, että joidenkin 
koulutusalojen opiskelu 
todella kannattaa. Onko 
minulla oikeasti tietoa taus-
talla? Vai kuljenko kuin 
sopuli?

Kansantalouden perusjuttujen 
tunteminen on täysin olennaista 
ammattiosaamista. 

Talouden perusasiat ovat tä-
nään tärkeämpiä kuin koskaan. 
Talouden syklien tunteminen on 
kaiken A ja O. 

On aivan selvä asia, että aivan 
huipputyypeilläkin on vaikeuksia 
työllistyä laman aikana. Ja nousu-
suhdanteen aikana keskinkertai-
setkin saavat töitä ongelmitta. 

Tälle ajalle tyypillinen epävar-
muus panee meidät pohtimaan jo 
sitä, että pysyvään epävarmuuteen 
on myös pakko varautua. Epävar-
muus on olotila, joka on entistä 
todennäköisempää kuin koskaan. 

Entä voiko tällä hetkellä Eu-
roopassa vellovaa talouskriisiä 
ymmärtää?

Tämänkertainen finanssikriisi 
on kyllä sellainen, että siitä selvän 
ottaminen on vaikeaa. Edes tämän 
kriisin mittasuhteita on vaikea 
käsittää. 

Olen odottanut pitkään tietokir-
jaa, jossa tähän globaaliin kriisin 
saisi jotain selitystä. 

Moni ekonomisti ei ole uskal-
tautunut asialle, koska tieto vanhe-
nee viikossa. Uutta kriisiä pukkaa 
koko ajan nurkan takana.

Talouden tilan seuraaminen 
kuuluu tänä päivänä opinto-ohjaa-
jan työhön. Siihen hyvän työväli-
neen tarjoaa internet.  

Tässä yhteydessä täytyy an-
taa vahva tunnustus esimerkiksi 
Taloussanomien erinomaisesta 
kriisipaketista. Se edelleen luet-
tavissa ja siitä saa hyvän kuvan, 
mitä oikein tähän mennessä on 
tapahtunut. Katso lisää www.ta-
loussanomat.fi/talouskriisi.

Myös kaunokirjallisuuden ken-
tällä talous on noussut kiinnosta-
vaksi teemaksi. 

Viime syksynä näitä talousfik-
tioita ilmestyi aikamoinen läjä. 
Kari Hotakaisen Jumalan sana ja 
Miika Nousiaisen Metsäjätti ovat 
siinä pinossa ihan kärkipäässä. 

Hotakaisen talouspoliittiset afo-
rismit ovat muodostuneet lyhyessä 
ajassa klassikoiksi. Nousiainen 
kirjoittaa siitä, mikä loppujen 
lopuksi on tärkeintä.

Taloustieteellisen kirjallisuu-
den puolelta ehdotonta huippua  
ainakin selitysvoimansa puolelta 
on suomalaisten nuorten ekono-
mistien toimittama Kurssi kohti 
konkurssia. 

Tämä Vastapainon joulukuussa 
julkaisema kirjoituskokoelma on 
analyyttisintä puhetta pitkään ai-
kaan talouskriisin synnystä. 

Teos paaluttaa vääjäämättömäl-
lä tavalla tämän globaalin kriisin 
mittasuhteet.

Finanssikriisin 
huimat 
kustannukset

Jos Yhdysvaltain ja Euroopan 
lisäksi lukuun otetaan muualla 
maailmassa tehdyt tiedossa olevat 
finanssipoliittiset elvytystoimet, 
finanssikriisin hinta nousee yli 20 
biljoonaan dollariin. 

Tämä vastaa noin kolmannesta 
koko maailman vuoden 2009 brut-
tokansantuotteesta, joka oli reilut 

58 biljoonaa dollaria.
Finanssikriisi on näin ollen 

maksanut enemmän kuin New 
Deal, Marshall-apu, kuukävely, 
NASA:n tähänastinen budjetti 
ja Yhdysvaltain, Kiinan, Iso-
Britannian ja Intian vuotuiset so-
tilasbudjetit sekä Vietnamin sota, 
Korean sota, Afganistanin sota ja 
Irakin sota yhteensä. 

Tässä melko vaikeatajuissa 
artikkelikokoelmassa kansainvä-
lisesti tunnetut tutkijat selvittävät 
hyvinkin seikkaperäisesti finans-
sikriisinä alkaneen globaalin 
talouskriisin taustoja.  

He käyvät läpi Yhdysvaltain 
asuntokaupan kiemurat, “finan-
sialisaatioksi” kutsutun ilmiön 
peruskäsitteet sekä asunto- ja 
pörssikeinotteluun kannustaneen 
politiikan taustavaikuttimet.

Teoksen henki on luonnollisesti 
uusliberalismin vastainen. Osa 
kirjoittajista on vahvasti keyne-
siläisiä, mutta osa yrittää löytää 
myös uutta mallia ulos tästä ny-
kyisestä kriisistä.

Ranskalaisten 
ekonomistien 
manifesti

Kirjan mielenkiinoista antia on 
ranskalaisten taloustieteilijöiden 
hiljattain ilmestynyt manifesti, 
jossa monet tämän hetken talous-
poliittista ajattelua paaluttavat 
olettamat laitetaan uudelleen 
arvioitavaksi. 

Samassa yhteydessä nämä 
tuohtuneet taloustieteilijät (Éco-
nomistes Atterrés) esittävät toi-
menpidekokonaisuuksia, joilla 
keskustelua saadaan johdettua irti 
umpikujasta.

Monet näistä talouspoliittisista 
“itsestäänselvyyksistä” ovat sel-
laisia, että uudelleenarviointeja on 
alettu tehdä. 

Vielä muutama vuosi sitten 
täysin tyrmätty transaktiovero on 

Mitä opinto-ohjaajan 
pitäisi tietää taloudesta
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tyydyttää osakkaidenomistajien 
rikastumisenhalua.

Tämä on johtanut etenkin Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissa koh-
tuuttomiin tuotto-odotuksiin.

Tämä on sitten estänyt in-
vestointeja, joita pulassa olevat 
kansantaloudet todella tarvitsisi-
vat, jotta taloudessa päästäisiin 
eteenpäin.

Kirjassa muistutetaan moneen 
kertaan, että julkisten talouksien 
tila ei ollut mitenkään surkea 
ennen vuotta 2007. Sen jälkeen 
on tehty tukku mittavia virherat-
kaisuja. 

Nyt on myös pelko siitä että, 
kun julkisen talouden alijäämää 
ryhdytään vähentämään, heiken-
tää se välittömästi taloudellista 
toimintaa. 

Niinpä velka kasvaa taas enti-
sestä suuremmaksi. 

Julkisen velan hoito maksaa 

esimerkiksi Ranskassa vuosit-
tain 40 miljardia euroa eli mel-
kein yhtä paljon kuin tuloverotus 
tuottaa valtiolle. 

Saavutuksen tekee entistä 
hämmästyttävämmäksi se, että 
poliitikot ovat saaneet kansan 
uskomaan julkisen velan olevan 
työntekijöiden, eläkeläisten ja 
sairaiden syytä.

Koulutukseen 
kannattaa 
panostaa

Tulevaisuuden kasvun 
kannalta kansantalo-
uksien tulisi panostaa 
taantumasta huolimatta  
tai juuri sen takia  entistä 
enemmän koulutukseen, 
tutkimukseen ja muuhun 
järkevään infraan.  

Tuohtuneilla talous-
tieteilijöillä on paljon 
sanottavaa. Ja koko ajan 
tuntuu siltä, että heitä on 
alettu kuunnella. 

Heillä on vielä usko 
Euroopan selviämiseen. 
Heidän mielestään EU:n 
jäsenvaltiot on irrotetta-
va rahoitusmarkkinoi-
den puristuksesta. 

Ainoastaan näillä 
edellytyksillä eurooppa-
lainen projekti voi saada 
takaisin sen demokraat-
tisen oikeutuksen, joka 
siltä nykyisin kansalais-
ten silmissä puuttuu. 

Vaikka kirja Kurssi 
kohti konkurssia on pai-
koin vaikeaselkoinen, 
on se lukukokemuksena 
avartava. 

Kirjan loppuun on koottu 
sanasto arbitraasista yhteisösi-
joittajaan. Se helpottaa kirjan 
läpikahlaamista.  

Antaako se opinto-ohjaajalle 
sitten kättä pitempää käytännön 
ohjaustyössä, se onkin taas toi-
nen juttu.

    

Jukka Eero Vuorinen

menossa vahvasti eteenpäin. 
Bonukset ja optiot ovat tulleet 

entistä kriittisemmän arvioinnin 
alle. Finanssikeinottelijat jäävät 
entistä herkemmin kiinni.

Finanssikupla 
puhkeaa taas 
 nyt Kiinassa

Yksi perustavanlaa-
tuinen virheoletta-
ma on tehokkaiden 
markkinoiden teo-
rian keskeisin aja-
tus: finanssikilpai-
lu tuottaa itsestään 
hintoja, jotka ovat 
luotettavia signaa-
leja investoijille ja 
siten taloudellisen 
kehityksen tehok-
kaita oppaita. 

Tosiasiassa fi-
nanssikilpailu aihe-
uttaa usein epätasa-
painoa sekä johtaa 
liioiteltuihin hintoi-
hin ja järjettömiin 
heilahteluihin, talo-
uskupliin. 

Helsingin Sano-
missa oli 11.1.2012 
jo uutinen siitä, mi-
ten finanssikupla on 
jälleen puhkeamas-
sa, nyt tällä kertaa 
Kiinassa.

Kysynnän ja tar-
jonnan laki pätee 
normaalissa talou-
dellisessa toimin-
nassa, mutta finans-
simarkkinoilla ti-
lanne on kuitenkin 
aivan toinen. Hinnan 
noustessa kysyntä ei useimmiten 
suinkaan laske vaan päinvastoin 
nousee.

Ranskalaisten taloustieteilijöi-
den toimenpide-ehdotukset ovat 
loogisia. Globaaliin talouteen 
tarvitaan pääomaliikkeiden tehok-
kaampaa valvontaa ja rahaliikkei-
den verottamista.

Nykyisen talouspolitiikan pe-
rusprinsiippeihin on kuulunut 
yleinen hokema: Pörssiin listat-
tujen yritysten johtajien ensisijai-
nen ja yksinomainen tehtävä on 
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Raportti perustuu palkan-
saajakeskusjärjestöjen 
vuonna 2009 aloittamaan 
Työllisyysvoimala  tapah-
tumasarjaan.  Eri puolilla 
Suomea järjestettyihin tilai-
suuksiin kutsuttiin palkan-
saajia, tutkijoita, ay-toimit-
sijoita, yrittäjiä ja elinkeino-
elämän edustajia  aktiiveja 
ja tavallisia kansalaisia - 
keskustelemaan työstä ja 
taloudesta.  Työmenetelminä 
käytettiin ryhmätöitä ja re-
aaliaikaista kommentointia 
verkossa.

Työministeri Lauri Ihalainen ja 
tutkija Pilvi Torsti ovat koonneet 
raportin ja vastaavat johtopäätök-
sistä ja ajatuksista, joilla keskuste-
lua halutaan viedä eteenpäin.  

Tekijöiden ideana on ollut laatia 
raportti, joka antaisi äänen työtä 
tekeville tai sitä etsiville,  taval-
lisille  suomalaisille, toisi heidän 
ajattelunsa ja kysymyksensä mu-
kaan ajankohtaiseen ja tärkeään 
taloudesta ja työstä käytävään 
julkiseen keskusteluun.  

Kirjan tarkoitus on tuoda heidät 
keskustelun seuraajista sen aktii-
visiksi kävijöiksi ja aloitteenteki-
jöiksi.  Teoksessa on referoitu aja-
tuksia siitä, miten työelämä voisi 
olla parempaa, inhimillisempää 
ja miten työhön voisivat päästä 
kiinni myös ne ihmiset, jotka ovat 
tällä hetkellä työtä vailla.  Nuorten 
asema työmarkkinoilla on myös 
huomioitu raportissa.

Tekijöiden mukaan yksi suu-
rimpia yhteiskunnallisia haasteita 
on se, miten nopeasti muuttuvassa 
maailmassa jokaiselle kyetään 
takaamaan hyvät mahdollisuudet 
osallistua vaativille työmarkki-
noille, jotka kansainvälistyvät 
jatkuvasti.  Työntekijä joutuu 
tuotteistamaan ja markkinoimaan 
omaa osaamistaan ja tietämys-
tään.  

Työntekijältä odotetaan jatku-

vaa uudistumista.  Vaatimukset ja 
taitotarpeet muuttuvat nopeasti.  
Ajattelu onkin taivutettava siihen, 
että koulutus jatkuu läpi työelä-
män vuosien.  Suurin osa ihmisistä 
hankkii elämänsä aikana useam-
man ammatillisen koulutuksen, 
joita hän päivittää ja yhdistelee 
koko ajan.  Portfolio-yhteiskun-
nassa tämä ei vielä riitä, vaan 
työntekijän pitää lisäksi jatkuvasti 
myydä itsensä työnantajille.

Raporttiin on koottu kattava 
näkökulma työelämään, työmark-
kinoihin ja koulutukseen.  Asioita 
on tarkasteltu niin yksilön, yritys-
ten ja yhteiskunnan sekä lopulta 
globaalin tason näkövinkkelistä.  
Raporttiin on pyydetty yli kym-
menen poliitikon ja vaikuttajan 
näkökulmat siihen,  miten työt 
kytketään käyntiin. 

Tekijät toteavat, että syntynyt 
aineisto on kiinnostavaa.  Se on 
laaja-alainen kokoelma tuntoja, 
ajatuksia ja mietteitä.  Ennen 
kaikkea siinä esille tulleet kysy-
mykset haastoivat tekijät etsimään 
vastauksia.  

Lukijana raportti haastaa 
minut tekemään kysymyksiä:

Ensiksikin;
Miten on mahdollista, että näin 
korkean tason asiantuntijat eivät 
ole käsitelleet ollenkaan ohja-
usta?

Elinikäinen koulutus maini-
taan, mutta elinikäisestä ohjauk-
sesta ei puhuta?

Miksi raportissa ei käsitellä 
ohjausta tai opinto-ohjausta?

Mistä työntekijät saavat niitä 
taitoja ja tietoja, joita he tarvit-
sevat työmarkkinoilla?

Kenen kanssa he miettivät ja 
suunnittelevat ura- ja ammatti-
polkujaan?

Miten he osaavat käyttää 
hyväkseen jatkuvasti muuttuvia 
koulutuspalveluja?

Työstä joustavasti koulutuk-
seen ja takaisin  mistä ohjaus?

Mistä he saavat harjoitusta, 
taitoja oman osaamisensa tuot-
teistamiseen?

Mistä työntekijät saavat taitoa 
oman osaamisen markkinoin-
tiin?

Millaisia henkilökohtaisen 
ohjauksen palveluja he tarvit-
sevat?

Millaisia ohjauksen verkko-
palveluja tulisi olla tarjolla?

Millaisia ohjauksen palveluja 
työnantajat tarvitsevat löytääk-
seen oikeaan aikaan oikeanlaista 
työvoimaa?

Miten nuoret jo koulutukses-
saan saavat työmarkkina- ja työ-
elämävalmiuksia, joilla selvitä 
työelämässä  ja omalla panoksel-
laan kehittää työelämää?

Lopuksi;
Voivatko työmarkkinat ja työ-
elämä kehittyä ilman toimivaa 
elinikäistä ohjausjärjestelmää?

Kari Hernetkoski 

Tämä raportti on tarpeellinen ja 
hyödyllinen ja se on täyttänyt 
tehtävänsä  minäkin haluan viedä 
keskustelua eteenpäin.

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖn 
julkaisuja 1/2011
KYTKETÄÄN 
TYÖT KÄYNTIIN
Voimaa työllisyysvoimalasta
Johtopäätökset 
Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti

Näkökulma työelämään
ja koulutukseen
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Portfolio = ePortfolio = Personal Learning Environment 
Monien asiantuntijoiden mielestä työelämän nopeiden 
muutosten takia yhteiskunta tarvitsee hyvin koulutettuja 
ja luovia osaajia, joilla on kykyä kehittää aktiivisesti 
itseään koko elämänsä ajan. Tämä on nostanut 
portfolion jälleen oppimisen työvälineeksi. Aiemmin 
hyllyyn pölyttymään jääneet kansiot ovat IT-aikakaudella 
siirtyneet verkkoon ja niitä kutsutaan ePortfolioiksi. 
ePortfolion ympärille voidaan rakentaa monipuolisia 
henkilökohtaisia oppimisympäristöjä (Personal Learning 
Environment), joissa henkilö voi reflektoida omia 
oppimiskokemuksiaan, tuoda esille omia taitojaan ja 
kehittyä osaajana.

Kyvyt.fi ePortfolio-palvelussa jo tuhansia käyttäjiä
Ensimmäisen suomalaisen ePortfolio-palvelun Kyvyt.fi:n 
perustamisesta on kulunut vuosi. Tänä päivänä palve-
lua käyttää yli sata toisen asteen ja korkea-asteen oppi-
laitosta sekä tuhansia opiskelijoita ja opettajia. 

Hyödyt oppilaitoksille
Kyvyt.fi on oppimisympäristö, jossa opettajat, opinto- 
ja työpaikkaohjaajat voivat tukea, ohjata ja arvioida 
omia opiskelijoitaan tai harjoittelijoitaan. Kyvyt.fi 
on mahdollista integroida oppilaitoksen Optima- ja 
Moodle-oppimisympäristöihin. 

Avoimena verkostona Kyvyt.fi tukee oppilaitosten välistä 
yhteistyötä ja verkostoitumista, sekä mahdollistaa 
projektien vetämisen yhteisessä ympäristössä. Se myös 
tukee työelämän sidosryhmien ja oppilaitosten välistä 

yhteistyötä mm. työharjoittelun ja näyttötutkintojen 
ohjauksen kautta. Oppilaitoksille Kyvyt.fi on toiminta-
varma, edullinen ja kustannustehokas palvelu, joka on 
helppo ottaa käyttöön. 

Opettajan työkalu ohjauksessa
Kyvyt.fi toimii opettajan työkaluna silloin, kun hän haluaa 
hallita ja ohjata opiskelijoiden portfoliotyöskentelyä, HOPS:in 
laatimista tai työharjoittelua. Opettaja voi käyttää sitä 
myös materiaalien jakamiseen opiskelijoille ja kollegoille. 

Edut opiskelijalle
Kyvyt.fi tarjoaa monipuoliset työkalut sähköisen 
portfolion rakentamiseen ja sen julkaisemiseen esim. 
harjoittelupaikan tai työpaikan haun yhteydessä. 
Opiskelijalle palvelun käyttö on ilmaista ja hän voi jatkaa 
oman ePortfolionsa kehittämistä myös valmistumisensa 
jälkeen. Näin Kyvyt.fi tukee aidosti elinikäistä oppimista.

Kenelle Kyvyt.fi on tarkoitettu?
Palvelu on tarkoitettu toisen asteen oppilaitoksille, 
ammattikorkeakouluille, yliopistoille, vapaan sivistys-
kentän oppilaitoksille, koulutusyrityksille sekä kaikille 
yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita 
ePortfolio-palvelusta ja kokevat siitä olevan hyötyä 
heidän toiminnassaan.

Lisätietoja
info@kyvyt.fi
http://kyvyt.fi

ePortfolio: elinikäisen oppimisen ekosysteemi 
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Toimi-
kunnat

Hämeenlinnan opopäivät ovat 
ihan tuota pikaa, ja nyt hyvät 
kollegat, arvoisat Suomen luki-
oiden opinto-ohjaajat, tulkaapa 
joukoin kuulemaan lukion opoille 
suunnatun kyselyn tuloksia. Lu-
kioworkshopin tila on Aulangolla 
nro 22, joka on ensimmäinen osa 
Aulanko salia.

Kysely sai hyvän vastaan-
oton, ja vastauksia on tullut run-
saasti. Kysely käsitteli lukion 
opinto-ohjaajan toimenkuvaa ja 
palkkausta. Lukioworkshoppiin, 
kyselyn tuloksia kuulemaan, on 
tähän mennessä ilmoittautunut 
99 osallistujaa, joka on varsin iso 
osallistujamäärä, mutta mukaan 
mahtuu vieläkin.

Lukion opinto-ohjauksen his-
toriassa nämä itse toteuttamamme 
kyselyt ovat olleet tähän asti var-
sin tärkeä tietolähde, sillä muut 
tahot, lukiolaisten liittoa lukuun 
ottamatta, eivät kyselyjä ole juuri 
tehneet. 

Lukiotoimikunnan kyselyn 
tulosten lisäksi Hämeenlinnan 
opopäivien lukioworkshopissa 
on esillä lukion kehittämispi-
lottien aikaansaannoksia,  ja 
lukiolaisten liitto tulee esittele-
mään omia kyselyjään, joita he 
ovat toteuttaneet viime vuonna. 
Näissä kyselyissä teemoina ovat 

lukiokoulutuksen nykytila ja 
kehittämissuunta, maahanmuut-
tajanuorten koulutusvalinnat ja 
lukiolaisten talous- työ ja yrittä-
jyysasiat.

Ohjelmaa lukioworkshopin 
puoleentoista tuntiin mahtuu siis 
paljon.

Lukiotoimikunta on viime 
vuonna tavannut pari kertaa 
OPH:n lukioasioiden johtajan 
Jorma Kauppisen ja keskustellut 
hänen kanssaan lukion kehittä-
misen suuntaviivoista. Lisäksi 
lukiotoimikunta on ollut vankasti 
mukana laatimassa Sopo ry:ltä 
pyydettyjä lausuntoja. 

Alkuvuodesta työllisti lukion 
kehittämistyöryhmän raportista 
laadittu lausunto, ja loppuvuo-
desta korkeakoulujen sähköisten 
hakujärjestelmien uudistamista 

koskeva lausunto. Oli mukava 
huomata, että Helsingin Sanomien 
toimittaja oli noteerannut viimeksi 
mainitusta Sopon lausunnosta säh-
köiseen hakujärjestelmään esittä-
mämme hakutoiveiden määrän,  
joka siis oli Sopon lausunnossa 
kahdeksan hakutoivetta. Tässä 
suhteessa Sopon lausunto poikkesi 
ilmeisesti muista lausunnoista, 
joissa oli myötäilty esitettyä kuut-
ta hakutoivetta.

Uusi virkaehtosopimus toi 
muutoksia lukioiden opinto-oh-
jaajille lomarahojen kertymiseen, 
ja paikallisten sopimusten laati-
miseen. Kannattaa lukea uudesta 
virkaehtosopimuksesta tarkkaan, 
miten lukioresurssista maksettava 
palkanosa kerryttää lomarahaa 
opettajasopimuksessa olevalle 
lukion opinto-ohjaajalle. Paikalli-
sesti solmittavia lukioiden opinto-
ohjaajien virkaehtosopimuksia 
ei Jukon tarvitse enää hyväksyä, 
vaan nyt riittää pääluottamusmie-
hen/paikallisyhdistyksen päätös. 

Lukiotoimikunta:
Asta Ikonen
Armi Nurmi

Maija Pasanen, pj
Hannu Soro

Anja Tiainen
Anu Turunen

Lopokyselyn tulokset esitellään opopäivillä

Itä-Suomen yliopistossa suoritet-
tujen tohtorintutkintojen määrä on 
kasvanut huomattavasti edellisestä 
vuodesta. Ennakkoarvion mukaan 
Itä-Suomen yliopistossa on suori-
tettu 140 tohtorintutkintoa vuoden 
2011 aikana. 

Kasvua on yli 25 prosenttia 
vuodesta 2010 jolloin yliopistossa 
suoritettiin 109 tohtorintutkintoa.  
Tulos on oikein hyvä, Itä-Suomen 
yliopiston akateeminen rehtori 
Kalervo Väänänen toteaa.

Tohtorintutkintojen määrä 
kasvuun Itä-Suomen yliopistossa

– Erityisesti yhteiskuntatietei-
den ja kauppatieteiden tiedekunta 
menestyi ylittämällä sille asetetut 
tutkintotavoitteet.

Itä-Suomen yliopistossa jär-
jestettiin vuonna 2011 kaikkiaan 
148 väitöstilaisuutta, joista 56 
luonnontieteiden ja metsätieteiden 
tiedekunnassa, 49 terveystieteiden 
tiedekunnassa, 25 yhteiskuntatie-
teiden ja kauppatieteiden tiede-
kunnassa ja 18 filosofisessa tiede-
kunnassa. Kaikki väitelleet eivät 

kuitenkaan välttämättä lukeudu 
vuoden 2011 tutkintotilastoon. 

Vuoden 2011 aikana väitelleistä 
82 oli miehiä ja 66 naisia, joten 
ensimmäistä kertaa vuosiin enem-
mistö väitelleistä on miehiä.

Itä-Suomen yliopiston rehtori 
Perttu Vartiainen on myös tyyty-
väinen tulokseen.  Tohtorintutkin-
tojen määrä on odotetusti palannut 
normaalille tasolle.
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Kirjailijan kenttä-
tutkimus onnen 
olemuksesta tahtoo 
livetä käsistä. 
P���� T�������
Mitä onni on

Futurix� Oma valintani
9. luokan oppilaille, ammat-

tistarttiin ja lisäluokan  
ohjaukseen yhdessä Jatko- 

opinto-oppaan kanssa.

Futurix� Omatoimikirja
Peruskoulun jälkeiset  
koulutusvaihtoehdot.

Futurix� TET-aineisto
Helpottaa TET-jaksojen toteu-
tusta ja tukee tulevaisuuden 

suunnittelua.

Käyttöön- 
ottovuosi

Oppilaan nimi 
ja luokka

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Edullinen paketti luokkien �–�  
oppilaanohjaukseen
  - Futurix+ Omatoimikirja 2012–2015
  - Futurix+ Oma valintani 2012–2013
  - Futurix+ TET-aineisto

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen.
Voi tilata myös erikseen.

Futurix Koulutyöopas
Oppilaskohtainen materiaali  
luokanohjaajan tunneille

Futurix� Opettajan aineisto
Sähköinen aineisto antaa Futurix-
käyttövihjeitä. Sitä päivitetään  
vuosittain.  

���������������: 
����� ���������, ����� �����, ���� ����� ��  
����� �������� ������-������-�����

Oppilaanohjauksen  
suosituin jo 15 vuotta! FUTURIX+

Tuttu ja toimiva

Futurix Jatko-opinto-opas  
����–����
Käsittelee laajasti koulutusta, 
ammatteja ja työelämää. Sovel- 
tuu perusopetuksen oppilaan-
ohjaukseen sekä lukioiden, 
ammatillisten oppilaitosten ja 
kansanopistojen opinto-ohjauk- 
seen lähdekirjaksi. Kirjassa on  
kuvattu kaikki jatko-opinto-
mahdollisuudet ja koulutus-
ohjelmat. 

Päivitetään  

vuosittain

Uutuus

otava.fi
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HAKU OPO-PÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN

Suomen Opinto-ohjaajat ry:n valtakunnalliset Opo-päivät ovat jo perinne. Ne ovat saavuttaneet suuren 
suosion opinto-ohjaajien keskuudessa. Myös yritykset ovat halunneet olla mukana Opo-päivillä.  Viime 
vuosina osallistujien määrä on ollut 500 - 700. Vuoden 2012 Opo-päivät pidetään Hämeenlinnassa ja 
vuonna 2013 Opo-päivät ovat Kouvolassa. 

Suomen Opinto-ohjaajat ry:n hallitus julistaa alueyhdistysten haettavaksi 

OPO-PÄIVIEN JÄRJESTÄMISOIKEUDEN vuosille 2014, 2015 ja 2016.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallitukselle 31.3.2012 men-
nessä. Aiemmin lähetetyt hakemukset ovat voimassa.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse
Suomen opinto-ohjaajat ry.

Varapuheenjohtaja Satu Haime
satu.haime@edu.hel.fi

Lisätietoja antavat 
varapuheenjohtaja Satu Haime, p. 050 595 7035 tai satu.haime@edu.hel.fi
hallituksen jäsen Erja Salminen, p. 050 598 5440 tai erja.salminen@turkuamk.fi
hallituksen jäsen Hannu Soro, p. 050 553 8686 tai hannu.soro@koulut.tampere.fi

Futurix Lukion opinto 
-ohjauskurssi
+ sisältää pakollisen opinto- 
   ohjauskurssin keskeiset sisällöt
+ käyttöä helpottaa se, että sisällöt  
    ovat käsittelyjärjestyksessä
+ kirja on nyt työkirjatyyppinen 
+ lukion aikana johdatellaan opiskelija  
    löytämään omat jatko-opintonsa
+ lisätietoja Opo-päivillä 2012 
    Hämeenlinnassa!

Futurix Jatko-opinto 
-opas
+ käsittelee laajasti koulutusta, 
    ammatteja ja työelämää
+ ainoa korkea-asteen koulutusta 
    monipuolisesti käsittelevä lähdekirja
+ sisältää kaikki jatko-opintomahdolli-
    suudet ja koulutusohjelmat
+ oivallinen henkilökohtaisen ohjauksen 
    apuväline
+ lukion opinto-ohjauksen tunneille 
    lähdekirjaksi ja opiskelijoille lainaksi
+  Huom! Lukio voi tilata kirjan myös erikseen 

pelkästään lähdekirjana käytettäväksi

Tulossa!

Uudistuu toiveiden mukaan!
Opinto-ohjauskurssi on sijoitettu  
kirjan alkuun ja tehtävät tehdään  
kirjaan. Hinnaltaan edullinen! 

Käsittelyvihjeitä, lisätietoja ja keskustelukysymyksiä sähköisestä opettajan aineistosta!

otava.fi
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Kesälukioseura neuvoo opinto-
ohjaajia kannustamaan oppilaitaan 
kesälukioon siinä vaiheessa kun 
valkolakki häämöttää, kirjoitukset 
ovat edessä ja kursseja uupuu tai 
kertausta kaivataan. Kesälukio 
soveltuu myös peruskoulun päät-
täville nuorille ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskeleville.

Kesälukiossa voi kerrata pe-
ruskoulun tietoja ja valmistau-
tua tuleviin lukio-opintoihin, 
suorittaa lukiokursseja, kerrata 
lukiossa opittua ja valmentautua 
ylioppilaskirjoituksiin, innostua 
uusien asioiden oppimisesta ja 
saada virikkeitä jatko-opintoja ja 
ammatinvalintaa varten ja saada 

Kesälläkin on lupa oppia

kokemuksia kansainvälisestä opis-
keluilmapiiristä niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin

Kesälukio on 
toisenlainen koulu

Osa kesälukioista on yleiskesä-
lukioita, joissa opiskellaan pää-
sääntöisesti lukioaineita. Teema-
kesälukioiden kurssit painottuvat 
muun muassa taideaineisiin, ym-
päristöön, luonto- ja erätaitoihin, 
draamaan. 

Kesälukioiden tarjoamat lukion 
oppimäärään kuuluvat kurssit vas-
taavat sisällöltään, tuntimäärältään 
(38 tuntia) ja arviointimenetelmil-

tään lukion opetussuunnitelmille 
asetettuja vaatimuksia. Kurssien 
opetuksesta vastaavat pätevät ai-
neenopettajat. Tarjolla on lukion 
pakollisia, syventäviä ja sovelta-
via kursseja.

Kesällä 2012 järjestetään yh-
teensä 24 kesälukiota, joista kuusi 
ulkomailla. Lukion oppimäärän 
kursseja voi suorittaa liki kolmes-
sakymmenessä eri aineessa. Tar-
jontaa on myös ruotsinkielisissä 
oppilaitoksissa opiskeleville, ja 
saamen kieltä ja kulttuuria opis-
keleville lukiolaisille. Katso lisää 
www.kesalukio.fi

Hämeen ammattikorkea-
koulun ylempien korkea-
koulututkintojen yksikössä 
on alkanut  kriisi- ja ka-
tastrofityöhön painottuva 
Sosiaali- ja terveysalan 
kehittämisen ja johtamisen 
koulutusohjelma, joka joh-
taa ylempään ammattikor-
keakoulututkintoon. 

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti 
verkossa. Opinnot sisältävät kaksi 
tai kolme lyhyttä lähiopetusjaksoa 
lukukaudessa. Opintojaksoja to-
teutetaan osin FUAS-yhteistyössä 
Lahden ammattikorkeakoulun 
ja Laurea-ammattikorkeakoulun 
sekä walesilaisen Glamorganin 
yliopiston kanssa.

Opiskelun on aloittanut 30 
sosiaali- ja terveysalan esimiesteh-
tävissä toimivaa tai niihin aikovaa 
henkilöä. Opiskelu kestää n. 2,5 
vuotta. Tutkinnon suorittaneilla 
on valmiudet asiantuntija-, kehit-
tämis- ja esimiestehtäviin sosiaali- 
ja terveysalalla erityisesti kriisi- ja 
katastrofityössä. 

Koulutusohjelman painotusalu-

Kriisi- ja katastrofityön 
koulutusta  HAMKissa

eita ovat muutos ja tulevaisuuden 
ennakointi, kriisi- ja katastrofityön 
johtaminen, monikulttuurisissa ja 
monialaisissa työryhmissä toimi-
minen sekä yksilöiden ja ryhmien 
johtaminen myös vaikeasti enna-
koitavissa olosuhteissa.

Koulutusta työelämän 
tarpeisiin

Koulutuksessa korostetaan työ-
elämän kehittymistä ja työelämän 
tarpeisiin vastaavaa koulutuksen 
suunnittelua, toteutusta ja arvi-
ointia. 

Työelämän osaamisvaatimuk-
set ohjaavat opetusta ja sen ke-
hittämistä. 

Opiskelijalle tämä tarkoittaa 
sellaisen asiantuntijuuden kehitty-
mistä, joka turvaa menestymisen 
työelämässä ja luo edellytykset 
työelämän kehittämiselle. 

Verkostoitunut 
asiantuntijayhteisö

Toimintaympäristö on asiantunti-
jayhteisö, jossa opiskelija kehittää 
taitojaan työtehtäviensä ohessa 

opiskellen. 
Verkostoitunut toimintatapa 

opiskelijakollegoiden ja opetta-
jien välillä mahdollistaa sen, että 
opiskelijalla on takanaan asiantun-
tijayhteisö, jossa syvällinen osaa-
minen muodostuu asiantuntijuutta 
jakamalla ja toisilta oppien. 

Opiskelija toimii myös työelä-
män asiantuntijayhteisöissä raken-
taen samalla omaa verkostoaan. 

Ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon suorittaneella on siten 
hyvät valmiudet kehittää sosiaa-
li- ja terveysalaa ja sen kriisi- ja 
katastrofityön käytänteitä sekä 
toimia alan kehittämis- ja esimies-
tehtävissä. 

Verkkototeutus työssä-
käyvälle opiskelijalle 

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti 
verkossa. Opinnot sisältävät kaksi 
tai kolme lyhyttä lähiopetusjaksoa 
lukukaudessa. 
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Entisen Oulun läänin opinto-
ohjaajien keväinen tet-matka on 
muodostunut alueellamme perin-
teeksi, jota monet opot osaavat jo 
odottaa. Koska takana on monia 
hyviä retkiä, on aina uuden tet-
matkan järjestäjillä suuret onnis-
tumisen paineet. Tälläkin kertaa 
saimme nauttia erinomaisesti jär-
jestetystä tet-matkasta mielenkiin-
toisine tutustumiskohteineen, josta 
erityiskiitos Tiina Töyrälle.

 
Aurinkoisen Tornion 
ammattikorkeakoululla

Tämänkertainen matkamme suun-
tautui toukokuussa 2011 Perä-
pohjolaan ja Norrbotteniin, joista 
kohteiksi olivat valikoituneet 
Tornio ja Luulaja. 

Ensimmäinen vierailukohteem-
me oli nyttemmin opetusminis-
teriönkin hampaisiin joutunut 
Kemi-Tornion ammattikorkea-
koulu. Koska saavuimme sopivasti 
lounasaikaan, saimme osallistua 
Lappia ammattiopiston opiske-
lijoiden espanjalaisen lounaan 

näyttöön. Ammattikorkeakoulun 
puolesta meidät vastaanotti vies-
tintäpäällikkö Heli Lohi ja saim-
me  lounastapaamisen yhteydessä 
kattavan tietopaketin Tokem:n 
koulutustarjonnasta.

Kemi-Tornion ammattikorkea-
koululla on kaksi päätehtävää, 
jotka ovat korkeakouluopetuksen 
tarjoaminen mahdollisimman 
työelämäläheisesti ja kehittää 
opetusta sekä alueen hyvinvoin-
tia lisäävää tutkimus- ja kehitys-
työtä. Tokem:n vahvuus perustuu 
korkealaatuiseen osaamiseen ja 
innovatiiviseen asiantuntijuu-
teen. Erityisen mieleinkiintoista 
oli kuulla LiikeAkatemiasta, 
jossa on yhdistetty alueelle vahva 
yrittäjyys ammattikorkeakou-
luopintoihin innovatiivisella 
tavalla.

Keväinen aurinkoinen sää loi 
upeat puitteet kaiken muun kat-
sottavan lisäksi. Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulu osoittautui 
mielenkiintoiseksi vierailukoh-
teeksi, jota voimme lämpimästi 
suositella muillekin.

 
Kauniin Kivirannan 
kansanopisto

Vapaan sivistystyön merkeissä 
päivän toinen tutustumiskohde 
oli Peräpohjolan opisto Tornios-
sa. Siellä oli koulun kampuksen 
alueelle pystytetty pihakirppis, 
jossa teimme upeita löytöjä todella 
edulliseen hintaan. Varsinaisen 
opiston esittelyn hoiti koulutusjoh-
taja Maarit Pulkkinen. Saimme 
kuulla opiston olevan  monipuo-
linen ja nuorekas koulutuskeskus, 
jolla on pitkät perinteet Tornion 
Kivirannalla. Opisto on perustettu 
vuonna 1901 ja sen ylläpitäjänä 
toimii Peräpohjolan Kansanopis-
ton Kannatusyhdistys ry.

Opisto on sitoutumaton kansan-
opisto, joka antaa yleissivistävää 
koulutusta, eriasteista ammatil-
lista koulutusta sekä ammatillista 
lisäkoulutusta kasvatus- ja oh-
jausalalla. Kävimme värikkään 
keskustelun opistolaisten kanssa. 
Sitten olikin aika jo suunnata kohti 
raja-asemaa ja seikkailuja Ruotsin 
puolella.

Oulun seudun opomatka Ruotsiin

Oulun ja Kainuun alueiden opot Luulajan teknisellä yliopistolla. 
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Luulaja näyttää 
parastaan

Illansuussa saavuimme Ouluakin 
keväisempään Luulajaan, ja ma-
joituimme ennen illallista. Tiina 
oli järjestänyt meille Luulajan 
kulttuuritalon ravintolan upeisiin 
puitteisiin retken kohokohdaksi 
yhteisen illallisen. Maisemien li-
säksi myös ruoka oli erinomaista, 
ja ilta sujui rattoisasti opoporukal-
la rupatellen.

Perjantaina suuntasimme aamu-
palan jälkeen Luulajan tekniselle 
yliopistolle, joskin myöhemmin 
saimme huomata nimen kuvaavan 
erittäin suppeasti monipuolisen 
yliopiston laajaa tarjontaa.  Yli-
opiston yleisesittelyn aikana poh-
dimme, että olisi kätevää ainakin 
opinto-ohjaajan näkökulmasta, jos 
Suomessakin voisi samasta oppi-
laitoksesta valmistua niin alempiin 
kuin ylempiinkin korkeakoulutut-
kintoihin. 

Esimerkkinä tästä insinöörikou-
lutus, jossa Luulajan yliopistossa 
voi opiskella niin meidän in-
sinööri, amk tutkinnon vastaavan 

högskoleingenjör tutkinnon kuin 
diplomi-insinöörin tutkintoa vas-
taavan civilingenjörin tutkinnon.

Lähemmin saimme tutustua 
teknilliseen tiedekuntaan, jota 
meille esitteli Lars Bernspång ja 
opiskelija Susanne Ljunghager. 
Susannen esityksen kautta saim-
me mielenkiintoisen katsauksen 
yliopisto-opiskeluun Luulajassa 
opiskelijan näkökulmasta. Erityi-
sesti mieleen jäi yhteistyö paikal-
lisen yrityselämän kanssa sekä 
monipuoliset kansainväliset kon-
taktit. Lisäksi Luulajan kampus 
on todella viihtyisä ja erityisesti 
Tekniska huset vaikutti mielen-
kiintoiselta tutustumiskohteelta.

Kampusalueella nauttimamme 
maittavan lounaan jälkeen siir-
ryimme yliopiston naapuriin

Luleå Näringslivin ja yritys-
hautomo Aurorum Business In-
cubatorin tiloihin. Näringsliviä 
meille esitteli Gunnar Bengts-
son ja yrityshautomoa Sarah 
Gotthold. Tämän tutustumisen 
mielenkiintoisinta antia oli kui-
tenkin Bothnia Invent ab:n Vesa 
Sihvolan esittely. Sihvolan Both-

nia Invent oli yrityshautomossa 
kehitellyt face2face kioskin, jota 
voidaan hyödyntää esimerkiksi 
autonvuokrauspalveluissa. Vesa 
Sihvolasta, joka on yrittäjyyden 
ohella on myös tutkija, jäi todella 
innovatiivinen kuva.

 
Gammelstadin ja Haapa-
rannan kautta kohti kotia

Kaappasimme Luulajasta mukaan 
herkulliseksi osoittautuneet eväät, 
ja ehdimme pistäytyä Luulajan 
vanhaan kaupunkiin. Paikka on 
Unescon suojelukohde ja histori-
allisine, viehättävine rakennuksi-
neen todellakin vierailun arvoinen 
paikka. 

Seuraava pysähdyspaikkam-
me oli Haaparannassa, jossa oli 
mahdollisuus tehdä ostoksia. 
Haaparannassa nautimme myös 
maittavan piknik-illallisen, jonka 
turvin jaksoimme kotiin asti.

Markku Rajala
Opo 

Kaakkurin koulu / Oulu
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Opintoaikojen lyhentämi-
nen ja työurien pidentämi-
nen ovat olleet viimeisen pa-
rin vuoden ajan voimallisen 
keskustelun aiheina.  Huoli 
talouskasvun hiipumisesta 
ja huoltosuhteesta on aihe-
uttanut selvästi vauhtisoke-
utta.  

Asian valmistelussa ja päätöksen-
teossa ei ole käytetty riittävästi 
ohjauksellista lähestymistä eikä 
ohjauksen ammattilaisten osaa-
mista.  On haluttu löytää nopeita 
ja yksinkertaisia ratkaisuja, joita 
on voitu helppotajuisina tarjota 
niin päättäjille kuin suurelle ylei-
söllekin.

Nuoriin kohdistuva epäluulo 
ja moralismi ovat myös nosta-
neet päätään.  Innokkuutta ovat 
osoittaneet niin hallinnon kuin 
päättäjienkin edustajat sekä monet 
yhteiskunnan merkkihenkilöt.  

Nuoriin liitetyt negatiiviset 
olettamukset on haettu syiksi 
siihen, että nuoret eivät heti ha-
keudu opintoihin, keskeyttävät 
opinnot tai vaihtavat alaa ja käyt-
tävät opintoihin enemmän aikaa 
kuin muut eurooppalaiset nuoret.  
Luulo ja vanhentuneet tiedot ovat 
olleet arvioinnin pohjana.

Opiskelun aikaista työntekoa 
on pidetty vahingollisena opis-
kelijan valmistumiselle.  Eräiden 
professoreiden mielestä ns. hant-
tihommien teko olisi haitallista 
erityisesti yliopisto-opiskelijoille.   
Nyt ovat selvitykset osoittamassa, 
että työnteko valmistaa opiskeli-
joita työelämää varten niin, että he 
pääsevät koulutustaan vastaaviin 
tehtäviin aikaisemmin kuin eu-
rooppalaiset kollegansa.  

Välivuosi on ollut erityinen ki-
rosana ja se on kovin sanankään-
tein tuomittu laiskotteluna.  Nyt 
on kuitenkin julkaistu painavaa 
tutkimustietoa siitä, että välivuo-

Kuva:
www.freeimagesco.uk

YLLÄTYS YLLÄTYS:  

Opintojen aikainen työnteko, 
välivuosi ja kiireetön opiskelu 
voivat tukea nuoren opiskelua ja työllistymistä koulutusta vastaaviin tehtäviin

den pitäminen voi olla hyödylli-
nen niin opiskelijan palautumisen 
ja jaksamisen kuin myös tulevan 
oikean opiskelu-uran löytämisen 
kannaltakin.

Nopea suorittaminen ei tue 
yliopistojen selvitysten mukaan 
syvällisen ajattelun ja osaamisen 
kehittymistä.  Kasvu tieteelliseen 
ajatteluun vaatii aikaa ja ohjausta.  
Pelkkä suorittaminen ei sinällään 
anna niitä valmiuksia, mitä akatee-
minen maailma ja tuleva työelämä 
edellyttävät.

Opintotuen leikkauksia ja tuen 
ehtojen kiristämistä on esitet-
ty mm. talouselämän asiantun-
tijoiden taholta.  On katsottu, 
että opintotuki laiskistaa nuoret 
korkeakouluopiskelijat.  Nyt on 
sitten huomattu, että opintotuki 
on jäänyt jälkeen kustannusten 
noususta ja se halutaankin sitoa 
elinkustannusindeksin nousuun.

Suomalaiset tohtoriopiskelijat 
valittavat vuosittain sitä, että he 
eivät saa riittävästi ohjausta väi-
töstyöhönsä.  Kun perusopiskelijat 
vaativat ohjausta, heille on vastat-
tu, että heidän täytyy itsekin osata  
ei kaikkea voi neuvoa.  

Aaltoyliopiston hallituksen 
talouselämää edustava jäsen on 

verrannut Suomen korkeakoulujen 
ohjausta amerikkalaisiin yliopis-
toihin ja todennut, että olemme 
tässä asiassa pahasti jäljessä.  

Meillä Suomessa on tarjottu 
lähinnä nivelvaiheisiin liittyvien 
tukitoimien lisäämistä.  Kokonais-
valtaisen ja elinikäisen ohjauksen 
ohjausjärjestelmän kehittämi-
nen on vasta aloitettu.  Vaikka 
opiskelijajärjestöjen edustajatkin 
ovat osanneet tuoda hyvin esille 
jo perusasteella alkavan opinto-
ohjauksen merkitystä ohjauksen 
jatkumolle korkea-asteelle ja sieltä 
aikuisopiskeluun ja työelämään.

Ohjauksellinen ajattelu on vielä 
kehittymätöntä.  Elinikäisen ohja-
uksen merkitystä ei vielä ole ym-
märretty.  Ohjausta ei vielä nähdä 
luonnollisena osana opetusta ja 
oppimista.  

Nuorten kasvu ja kehitys, jat-
ko-opintoihin hakeutuminen ja 
opintojen suorittaminen sekä 
siirtyminen työelämään edellyt-
tävät ammattitaitoista ohjausta ja 
päteviä ohjaajia.  Prosessia ei voi 
hoitaa ad hoc  tyyppisillä, hel-
poilla ja nopeilla hallinnollisilla 
ratkaisuilla. 

Kari Hernetkoski
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Eri puolilla maata on käyn-
nissä 12 erilaista hanketta, 
joiden tarkoituksena luoda 
pysyviä toimintarakenteita 
lukioihin ja lukioiden, yli-
opistojen, ammattikorkea-
koulujen sekä alueen työvoi-
maviranomaisten ja työelä-
män välille. Pilotit esiteltiin 
Opolehdessä 4/2011 – aino-
astaan Järvenpään hanke oli 
jäänyt esittelemättä, joten se 
julkaistaan tässä numerossa.

Järvenpään lukiossa hankkeen 
nimi “Ohjauksella eteenpäin” 
kiteyttää myös sen keskeisen 
sanoman: opinto-ohjauksen ta-
voitteena on minimoida lukio-
opintojen tarpeeton pitkittyminen 
tai keskeytyminen, tukea opiske-
lijan sitoutumista ja hakeutumista 
jatko-opintoihin. 

Ohjauksella eteenpäin 

Tarkoituksena on myös tuot-
taa iloa ja helpotusta opiskelijan 
opintopolkuun ohjauksella sekä 
moniammatillisella tuella. Ohjaus 
on yhteistyötä, jossa toimijoina 
ovat opiskelijahuoltohenkilös-
tö, ryhmänohjaajat, opettajat 
sekä opinto-ohjaajat. Ytimissään 
ohjaus on opiskelijan järkevää 
kannustamista, rohkaisemista ja 
tukemista. 

Hankkeen konkreettisena ta-
voitteena on luoda lukioon oh-
jauksentoimintamalli. Ohjaus on 
ympärivuotisesti läsnä opiskeli-
jan arjessa - ja se nivoutuu koko 
koulun toimintaan ja lukuvuoden 
kiertoon. 

Lukion opinto-ohjauksen sisäl-
tö koostuu opiskelijoiden kanssa 
käytävistä henkilökohtaisista 
ohjauskeskusteluista, opinto-
ohjauksen kursseista sekä ryh-
mänohjauksesta. 

Oman lisänsä opinto-ohjauksen 

kokonaisuuteen tuovat ainekoh-
taisesti toteutettavat koulutus- ja 
työelämävierailut, oppilaitok-
sessa järjestettävät koulutus- ja 
uratapahtumat sekä mahdollisuus 
suorittaa opintoja esimerkiksi am-
matillisessa oppilaitoksessa. 

Ennalta ehkäisevä opiskelija-
huoltotyö on kiinnostuksen osoit-
tamista siihen, mitä koulumme 
käytävillä päivittäin kulkeville 
opiskelijoille kuuluu. Tässä työs-
sä ovat mukana koulun kaikki 
aikuiset. 

Hanke etenee yhteistyössä 
opiskelijoiden, opiskelijahuollon 
toimijoiden,ryhmänohjaajien sekä 
ulkoisten sidosryhmien kanssa. 
Toki keskeisiä toimijoita hank-
keessamme ovat opinto-ohjaajat.  
Hankevetureina  toimivat pro-
jektisihteeri Sanna Mäkinen 
ja projektikoordinaattori Päivi 
Järvinen.

Osaavissa käsissä tulevaisuus

Hingunniementie 98,
Kiuruvesi, p. 0400  827 251
etunimi.sukunimi@ysao.fi

Hevostalouden perustutkinnot
Ratsastuksenohjaaja Ratsastuksenohjaajan työhön kuuluu:

ratsastustuntien pitäminen eritasoisille asiakasryhmille 
ratsastustallin tai -koulun hevosten terveydentilan seuranta 
tallityöt hevosten ratsastaminen 
erilaisten hevosharrastekerhojen pitäminen 
yhteistyö ratsastusseurojen kanssa

Hevostenhoitaja Hevostenhoitajan työhön kuuluu:
hevosten hoitaminen hevoskasvatus 
hevosharrastepalvelujen tuottaminen 
hevosvarusteiden valmistaminen

Opiskelu tapahtuu Hingunniemen koulutilalla Kiuruvedellä.
Kysy lisää opinto-ohjaaja Anneli Lämsä p. 0400 793 136

Kokkola
Kuopio

Lahti

Helsinki

Hingunniemi
Kiuruvesi Peltosalmi

Iisalmi

Kajaani
Oulu

Tornio

Rovaniemi

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

www.ysao.fi

Maaseutuyrittäjä Maaseutuyrittäjän työhön kuuluu:
maatilan kasvinviljelyyn ja kotieläintenhoitoon liittyvät työt sekä 

niissä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö ja huoltotyöt
taloussuunnittelu, kannattavuuden seuranta ja kirjanpidosta 

huolehtiminen ja niissä käytettävien atk-sovellusten käyttö 
maatilan metsätalouteen liittyvät työt

Eläintenhoitaja pk/yo Eläintenhoitajat voivat
työskennellä eläintenhoitajina sekä yrittäjinä mm.

eläinhoitoloissa maatiloilla kotieläinpihoilla
kunnan lomittajina karjanhoitajina  sekä lemmikkieläinliikkeissä

Opiskelu tapahtuu Peltosalmen koulutilalla Iisalmessa.
Kysy lisää opinto-ohjaaja Paavo Härkönen, p. 0400 793 146

Kotikyläntie 254,
Iisalmi, p. 0400  827 251 
etunimi.sukunimi@ysao.fi

Tuplaa mahdollisuutesi ja valitse MAHIS!
MAHIS on oppilaitosten yhteistyöverkosto, jossa on mahdollisuus yhdistää 
sekä ammatillisia että lukio-opintoja. Lisätietoja www.mahis.fi 
Kysy lisää! MAHIS-opinto-ohjaaja Päivi Vanninen, p. 0400 793 126.

www.facebook.com/ysao.fi

koko suomi ja muu
maailma tarvitsee
Ammattiosaajia!

Lisätietoja ja haku aikuiskoulutukseemme  www.ysao.fi/koulutuskalenteri

Yli 15 v.

Maatalousalan perustutkinnot
esimerkkinä luonnonvara-alan perustutkinnot nuorille

Hae meille
yhteishaussa

27.2.–16.3.2012
www.haenyt.fi
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Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Anni Lehtonen

euroguidance@cimo.fi

www.cimo.fi/euroguidance

CIMOn tieto- ja 
neuvontapalvelut:

 neuvontapuhelin

020 690 501 

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

 tietopalvelu Tietosilta

Hakaniemenranta 6,  

Helsinki

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

 cimoinfo@cimo.fi

www.maailmalle.net

........
SUUNTANA SAKSA -MAAOPAS VERKOSSA
Saksa on yksi suomalaisopiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelun suosituimmista koh-
demaista. Tammikuussa CIMO julkaisee tästä suosikkikohteesta Suuntana Saksa -verk-
komaaoppaan.

Maaopas tarjoaa perustietoa Saksasta opiskelu- ja työskentelymaana. Lisäksi oppaas-
sa kerrotaan hyödyllistä tietoa monista käytännön asioista, mm. asumisesta, elinkus-
tannuksista ja verotuksesta. Opasta voi käyttää ohjaus- ja neuvontatyön apuvälineenä 
ja se mahdollistaa myös itsenäisen tiedonhaun maasta kiinnostuneelle lisätietolähteille 
johdattavien linkkien avulla.

Suuntana Saksa -opas:  www.maatieto.net/saksa

CIMOn Euroguidance-tiimi on mukana 
-

voit hakea materiaalia kansainvälisty-
misasioista sekä tulla kuulemaan ja ky-
symään, miten CIMOn Euroguidance-toi-
minta voi tukea työtäsi. 

LÄHTIJÄT ACADEMIA-OPINTOVIERAILUILLE VALITTU

MITÄ TARVITAAN KV-OHJAUKSEN TYÖKALUPAKKIIN?
Kerro CIMOlle mielipiteesi Hämeenlinnan opo-päivillä!

CIMO kehittää tämän vuoden aikana 
ohjaajille työkalupakin kansainvälisyyteen 
ohjaamiseen. Tähän työhön haluamme 
kutsua myös palveluidemme käyttäjät 
mahdollisimman laajasti mukaan. Vuoden 
ensimmäinen mahdollisuus siihen tarjou-

Kerro meille, millaisista työvälineistä olisi 
sinulle eniten apua: kiinnostaako valmis 
tuntipaketti kansainvälisyydestä, tarvit-
setko harjoituksia yksilöohjaukseen vai 
haluatko haastaa oppilaasi pohtimaan 
asenteitaan ja valmiuksiaan kulttuurien 
kohtaamisessa?

Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille 
suunnattu Academia-opintovierailuoh-

-
nätyksellisen suosittu: hakemuksia lähe-

-
mattilaista.

Kansallinen valintaryhmä, johon kuului 
jäseniä JAMK-AOKK:sta, työ- ja elinkein-
oministeriöstä sekä Opetushallituksesta, 
painotti valinnoissa sitä, että työpari oli 

tehnyt hakemuksen yhdessä sekä sitä, että 
työparin osapuolet edustivat eri hallinnon-
aloja tai opetushallinnon eri osia. Lisäksi 
valinnassa painotettiin sellaisia hakijoita, 
jotka eivät ole osallistuneet Academia-oh-
jelmaan kahdella edellisellä kierroksella.

eurooppalaisia ohjauksen ammattilaisia 
-

Academia-opintovierailuja rahoitetaan 
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman Leo-
nardo da Vinci -alaohjelmasta.

viime vuoden Academia-opintovierailui-
den parhaita käytäntöjä sekä kuulos-
telemme tämänvuotisten vierailijoiden 
tuntemuksia opintovierailua edeltävässä 
lähtövalmennuksessa.
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Bioanalytik kan studeras i 
Finland vid sju olika yrkes-
högskolor som ligger i Vasa, 
Helsingfors, Uleåborg, Tam-
merfors, Joensuu, Kuopio 
och Åbo (Bioanalyytikko-
liitto 2010). Yrkeshögskolan 
Novia, enheten för social- och 
hälsovård i Vasa, är det enda 
stället som ger utbildningen 
på svenska. Utbildningspro-
grammet för bioanalytik om-
fattar 210 studiepoäng och 
tar vanligen 3,5 år. Antag-
ning till utbildningsprogram-
met sker vartannat år.

Utbildningen består av grund- 
och yrkesstudier, valfria studier, 
praktik, alternativa studier samt 
lärdomsprov. Studerande lär sig 
under utbildningens gång att hand-
ha laboratorieundersökningar från 
början till slut. I en av de första 
kurserna, Bioanalytikens grunder, 
gås laboratorieundersökningspro-
cessen, metodik och provtagning 
igenom. Exempel på provtagnin-
gar är blodprovstagning, prov 
för bakterieodling, handledning 
inför urinprovtagning.  Kurserna 
genomförs i form av föreläsningar, 
övningar, egna arbeten, projekt, 
virtuella studier och praktiska  la-
borationer i skolans laboratorier. 

Bioanalytikstuderandena är på 
tre praktikperioder under utbild-
ningstiden. Den första är under 
första studieåret inom provtag-
ningsverksamheten. Under andra 

och tredje läsåret gör studerande 
20 veckor praktik och under sista 
terminen 8 veckor på olika labo-
ratorier i regionen vid sjukhus och 
hälsovårdscentraler. Sammanlagt 
har bioanalytikstuderande 30 
veckor praktik under studietiden. 
Vid praktiken har den studerande 
möjlighet att tillämpa den teore-
tiska kunskapen och därmed få 
en djupare insikt i sitt kommande 
yrke. Praktiken hjälper även till att 
knyta kontakter inom arbetslivet.

Vid en förfrågan bland några 
bioanalytikstuderande under sin 
praktiktid framkom att alla var 
nöjda med sina yrkesval. De tyck-
te att praktiken dittills hade mots-
varat deras förväntningar och var 
både intressant och varierande. 

När de studerandena efter den 
20 veckor långa praktiken kom-
mer tillbaka till skolbänken inle-
der de sina alternativa studier och 
planeringen inför lärdomsprovet. 
Lärdomsprovet är oftast ett bes-
tällningsarbete från ett sjukhusla-
boratorium, ett läkemedelsföretag 
eller ett forskningslaboratorium.

Utbildningsprogrammet för 
bioanalytik är med i nordiska och 
europeiska utbytesprogram. Inom 
Nordplus samverkar programmet 
med ett nätverk; NORDLABB 
med nordiska högskolor i nätver-
ket. Inom Erasmus förekommer 
studerande- och lärarutbyte med 
högskolor i Belgien och Litauen. 
(Novia 2011)

Vid julen 2009 utexaminerades 
bland andra Johanna Järf och Mi-
kaela Eur som bioanalytiker vid 

Yrkeshögskolan Novia. Efter nå-
gra månaders arbetslivserfarenhet 
intervjuades de.

Johanna Järf, som halkade in 
på banan tack vare att mamma 
tipsade om utbildningen, säger 
att hon är nöjd med sitt yrkesval. 
Hon tycker att yrket är intressant, 
speciellt för att det finns så många 
områden att välja mellan. Efter 
examen jobbade hon vid klinisk 
fysiologi och senare vid klinisk 
mikrobiologi. Båda på centrals-
jukhuset i Vasa.

Mikaela Eur ville börja stu-
dera bioanalytik efter gymnasiet 
eftersom hennes favoritämne var 
biologi. Hon jobbar nu vid klinisk 
mikrobiologi där hon trivs bra 
både med arbetet och med kol-
legerna och hon skulle inte kunna 
tänka sig ett annat yrke. Hon 
tycker det skulle vara intressant 
att jobba utomlands en tid för att 
se hur man arbetet fungerar på 
andra ställen.

UP för bioanalytik i Vasa har 
verkat i 12 år och utformat en ut-
bildning som studerande är nöjda 
med. Ett gott samarbete i regionen 
och i utlandet ger utbildningen ett 
värdefullt stöd och nya impulser 
för utveckling. Studerandeintag 
vartannat år har visat sig vara ett 
bra koncept med tanke på de re-
surser som finns inom programmet 
och i form av praktikplatser. 

Margareta Antus
programansvarig  

Solveig Nykvist
bioanalytiker,

Bioanalytikutbildningen i Vasa
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