
1

Kouvola valmiina opopäiviin



2

www.turkuamk.�

MATKA ALKAA TÄSTÄ.
Matka kohti osaamista ja ammattia alkaa yhteishausta. 
Turun ammattikorkeakoulusta löytyy monta kiinnostavaa mahdollisuutta. 

AMK-tutkinnot Bachelor’s Degrees

YHTEISHAKU 2013

Ylempi AMK

matka.turkuamk.�

Opinto-ohjaajien tietopaketin 
löydät osoitteesta

www.turkuamk.�/opoille



3

Jukka Eero Vuorinen

Vuoden alusta astui voimaan nuorisotakuu. Syr-
jäytymisen ehkäisyyn tähtäävä hanke on maamme 
hallituksen asialistan kärjessä. Myös presidentti 
on vahvasti liputtanut nuorisotakuun puolesta. 
Parasta koko projektissa onkin ollut laaja yhteis-
ymmärrys siitä, että tämän taantuman aikana ei 
nuoria jätetä. 

Nuorisotakuu lupaa nuorille töitä tai koulutusta 
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutu-
misesta. Lupaus on kova. Uudistus on lähtenyt 
liikkeelle varsin pienellä panostuksella ja moni 
on epäillyt hankkeen mielekkyyttä, kun saman-
aikaisesti karsitaan paikallisesti ammatillisen 
koulutuksen aloituspaikkoja. 

Nuorisotakuu on alkukankeuksista huolimatta 
hieno asia. Nuorten asia on kerrankin nostettu 
tärkeiden asioiden joukkoon.

Nuorisotakuussa on toistaiseksi parasta ollut 
henki ja tunnelma. On tärkeää, että nuorisotakuun 
ajatus viedään läpi koulutusjärjestelmän. Nuori-
sotakuu on paljon enemmän kuin vain etsivän 
nuorisotyön tehostaminen. Nuorisotakuussa on 
olennaista uusi ajattelutapa. 

Opinto-ohjaajat ovat tähänkin asti olleet vah-
vasti nuorten asialla. Nuorisotakuu tarvitsee puo-
lestapuhujia. Opinto-ohjauksen asialle on nyt laaja 
yhteiskunnallinen tilaus. On turha odottaa, että 
kouluille tullaan kertomaan, mitä nuorisotakuu 
tarkoittaa tai mitä pitää tehdä. Meidän pitää itse 
muotoilla sen sanoma: kaveria ei jätetä.

On varmaa, että hankkeen alkuvaiheessa kaikki 
ei mene nappiin. Rahoitus on riittämätön ja kaikki 
tahot eivät osaa tai ei halua lähteä mukaan. Epäi-
lijöitä ja kyynikoita on aina riittävästi.  

Suomalaisten hanke on herättänyt myönteistä 
huomiota myös EU:n piirissä. Monissa maissa 
tilanne on dramaattinen. Espanjan ja Kreikan nuo-
risotyöttömyys on jo yli 50 %. Ote näihin nuoriin 
on jo pahasti katkolla. Toivoa on niukalti. 

Nuorisotakuu on 
kovasikajuttu

Opinto-ohjaajien maailmankonferenssi viime 
syksynä Mannheimissa vetosi vahvasti oikeu-
denmukaisen yhteiskuntakehityksen puolesta. 
Nuorisotakuu on Suomen vastaus eurooppalai-
seen hätähuutoon.

Jukka Eero Vuorinen
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Helmikuussa 2013

Viro vetää
suomalaisopiskelijoita

Naapurimaastamme Virosta on tullut yksi suosituimmista maista Suomen ulkomaille 
lähtevien opiskelijoiden keskuudessa. Viroon on helppo mennä:  se sijaitsee lähellä 
sekä tuntuu tutulta ja turvalliselta, kulttuurierot ovat pieniä. Suomalaisten on myös 
helppo oppia viron kieli. Englanniksikin siellä voi opiskella.

Viron korkeakouluissa on kaikkiaan noin 70.000 opiskelupaikkaa. Korkea-asteen 
koulutusta on mahdollista saada 24 oppilaitoksessa, joista osa on akateemisia ja osa 
ammatillisia.

Virolaisten korkeakoulujen listoilla on jo liki tuhat suomalaisopiskelijaa. Määrä 
kasvaa kovaa vauhtia; reilu toistasataa henkeä  päättää vuosittain siirtyä opiskelemaan 
Suomenlahden eteläpuolelle. Eniten suomalaisia on Tallinnan teknillisessä yliopistossa, 
Tarton yliopistossa. Viron maatalousyliopistossa sekä  Estonian Business Schoolissa. 
Suosituinta on perinteisesti ollut opiskella lääketiedettä Tartossa.

Virossa opiskelusta  kerrotaan toisaalla tässä lehdessä kahdessakin eri artikkelissa. 
Opiskelijoiden kokemukset tuntuvat valtaosin myönteisiltä, vaikka vaatimustaso siellä 
on tiukka ja opinnot maksullisia. Suomalaisen opintotuen turvin Virossa kuitenkin elää 
alempien elinkustannusten takia mukavasti. Monet ovat halvan asuntolapaikan sijaan 
jopa pystyneet vuokraamaan asunnun vapailta markkinoilta. Plussapuoliin voinee 
laskea senkin, että ainakin Tallinnasta on helppo käydä viikonlopputöissä Suomen 
puolella, jos haluaa.

Kansainvälinen koulutus on monella tavoin hyödyllistä. Suomi on tähän asti aina 
tuntunut sijaitsevan maailman syrjällä, josta on pitkä matka lähteä muiden maiden 
opinahjoihin. Viro merkitsee tässäkin mielessä virkistävää  poikkeusta. 

Koulutuksen tärkeä tarkoitus lienee avata ovia tulevaisuuden työpaikkoihin. Suurin 
osa opiskelijoista taitaa vielä palata takaisin kotimaan työmarkkinoille, sillä palkka-
taso  lahden toisella puolella on edelleen huomattavasti alhaisempi kuin Suomessa 
Mutta ehkä eteläinen naapuri tulevaisuudessa muuttuu kilpailukykyisemmäksi siinäkin 
suhteessa.

 Ritva  Mäkelä
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Kouvolan iltalukion moni-
kulttuurinen peruskoulu 
on kaksivuotinen. Oppi-
velvollisuusiän ylittäneille 
tarkoitettu peruskoulu an-
taa hyvät valmiudet jatko-
opintoihin 2. asteella, sillä 
opetussuunnitelmaan sisäl-
tyy myös taito- ja taideainei-
ta: liikuntaa, kotitaloutta, 
musiikkia, kuvataidetta ja 
tietojenkäsittelyä. Todistus 
on siten vertailukelpoinen ja 
antaa yhteishaussa myös tai-
to- ja taideaineiden pisteet. 
Opiskelijoilla on mahdol-
lisuus osallistua iltalukion 
kursseille. 

Ensimmäiset Kouvolan iltalukion 
Monikulttuurisen peruskoulun op-
pilaat saivat päättötodistuksensa 
toukokuussa 2012. 

Erityisopettaja Irma Kärkkäi-
nen on tyytyväinen, että jokainen 
viime keväänä valmistunut on 
löytänyt paikkansa joko lukiossa 
tai nuorten tai aikuisten ammatil-
lisessa koulutuksessa. 

– Ainoastaan yhdestä paikka-
kunnalta poismuuttaneesta opis-
kelijasta ei ole vielä tällä hetkellä 
tietoa. Kaikille pyritään jatkos-
sakin räätälöimään sopiva polku 
tulevaisuuteen, Irma Kärkkäinen, 
Kouvolan iltalukion ja keskustan 
lukioiden erityisopettaja sanoo.

Oppilailla on mahdollisuus 
saada peruskoulun päättötodistus 

kahdessa vuodessa tai joustavasti 
kahdessa ja puolessa vuodessa. 
Tällä hetkellä M11-  ja M12  luo-
killa opiskelee yhteensä kolme-
kymmentä oppilasta kahdeksasta 
eri maasta. Monet heistä osallistu-
vat syysloman jälkeen alkaneelle 
ranskan kurssille yhdessä lukio-
opiskelijoiden kanssa. 

Integrointi suomalaiseen yh-
teiskuntaan on luonnollinen osa 
monikulttuurisen aikuisten perus-
koulun opetusta, kertoo Kouvolan 
iltalukion rehtori Maria Lammi. 

Retkiä ja tutustumiskäyntejä 
virastoihin ja paikallisiin yrityk-
siin toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan. Molemmat luokat ovat 
valinneet edustajan Kouvolan 
nuorisovaltuustoon.

Lampaanpolskaa 
monikulttuurisessa 
aikuisten peruskoulussa
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kahdella soinnulla Lampaanpols-
kaa.

– Sehän kuullostaa jo kokolailla 
mahtavalta, Raskinen kannustaa. 
Viiskielinen kannel on siitä mu-
kava soitin, että sen saa soimaan 
melko nopeasti.  

Kansansoittimet 
kiinnostavat

Dyanity, Sahro ja Asraf tu-
tustuvat pitkähuiluun.  Aline ja 
Asraf tekevät yhteistyötä, ja niin 
yläsävelhuilusta saadaan ääni. 
Vieressä istuvaa Sahroa hymyilyt-
tää. Kaikki kääntyvät katsomaan, 
kun Ysuf töräyttää tuohitorvella 
komean äänen. Minna Raskinen 
on koonnut luokkaan näyttelyn 
omista koti- sekä ulkomaanmat-
koilta hankkimistaan soittimista. 
Kysymyssateesta päätellen soit-
timet kiinnostavat opiskelijoita. 
Yksi eksoottisimmista soittimista 
on poronnahkainen rumpu. Sen 
äänessä on jotain maagista. 

Kanteleen soiton ja erilaisiin 
soittimiin tutustumisen lisäksi 
nuoret ovat opiskelleet musiikin 
teoriaa, laulaneet, tanssineet sekä 
kuunnelleet sekä opettajan että 
oppilaiden itsensä valitsemaa 
kansanmusiikkia. Musiikkitunteja 
ovat avustaneet Valkealan kristil-
lisen kansanopiston  koulunkäyn-
ninohjaajaopiskelijat.

Alinen haaveissa
lääketieteen opiskelu

Kongolainen 17-vuotias Aline 
Mukagaju opiskelee toista vuotta 
Kouvolan iltalukion järjestämässä 
aikuisten monikulttuurisessa pe-
ruskoulussa. Peruskoulun oppi-
määrä alkaa olla koossa, ja Aline 
käy jo iltaisin suorittamassa lukio-
kursseja biologiasta, fysiikasta ja 
matematiikasta sekä suomi toisena 
kielenä - kursseista. Tähtäimessä 
on ylioppilastutkinto ja haaveena 
lääketieteen opiskelu ja lääkärin 
työ Suomessa.

Aline tuli vanhempiensa ja 
seitsemän sisaruksensa kanssa 
Ruandan pakolaisleiriltä Suomeen 
kaksi vuotta sitten. Leirillä hurahti 
13 vuotta. Aline ehti suorittaa 
Ruandassa ranskankielisen perus-
koulun. Suomessa Aline pitää eni-
ten matematiikasta ja fysiikasta.

– Opettajat neuvovat ja aut-
tavat minua, hän kiittelee silmät 
loistaen. Numerothan ovat samoja 
kuin Afrikassa, mutta biologia 
on haastavaa. Ajattele nyt, miten 
erilainen luonto ja eläimet siellä 
on, Aline nauraa.  

Aline Mukagaju pitää eniten ma-
tematiikasta ja fysiikasta. 

Yhteisiä säveliä

Musiikissa kaikki ovat samalla 
viivalla eikä sanoja välttämättä 
tarvita. Yhteisen sävelen löytymi-
nen ei ole kielitaidosta kiinni. Ja 
onhan musiikki myös oiva keino 
tutustua suomalaiseen kulttuuriin 
tai tutustuttaa opiskelukavereita 
omaan kotimaahan. 

Kansanmusiikkiliitto lainasi 
musiikkikurssin ajaksi viisitois-
ta viisikielistä kannelta, joita 
oppilaat saavat soittaa. Intoa 
heillä riittää, vaikkei tekniikka 
vielä hallussa olisikaan. “Yksi, 
kaksi, kolme, neljä. Anna iloinen 
olla...” 

Läänintaiteilija Minna Raski-
nen laulaa oppilaiden säestäessä 

Dyanity, Sahro, Asraf ja Aline 
tutustuvat pitkähuiluun.

Teksti: 
Birgitta Smolander

Monikulttuurinen 
peruskoulu:

– Oppivelvollisuusiän ylittäneil-
le nuorille
– Toimii Kouvolan iltalukion 
alaisuudessa
– Aloitti toimintansa vuonna 
2010
– Kaksi luokkaa M11 (aloittanut 
vuonna 2011) ja M12 (aloittanut 
vuonna 2012)
– Oppilaita yhteensä 30, kah-
deksasta eri maasta
–  Mahdollisuus suorittaa kurs-
seja myös iltalukion puolelta
– Noudattaa aikuisten perus-
opetuksen valtakunnallisen 
opetussuunnitelmaa 
– Opetussuunnitelmaan sisältyy 
myös taito-ja taideaineita
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Kouvolan Lyseon lukion 
abi Juuso Kauppinen muut-
ti kesällä 2012 Kouvolaan 
koripalloseura Kouvojen 
kutsusta. Kouvot tarjoaa 
Juusolle hyvät harjoitte-
lu- ja pelimahdollisuudet ja 
hiukan taloudellista tukea. 
Lähtöpäätös oli helppo, ja 
elämä Kouvolassa on suju-
nut mukavasti.  Hyvä paik-
ka, kiva kaupunki ja muka-
vat ihmiset, summaa Juuso.  

Helsingissä Juuso pelasi koripal-
loa Torpan poikien riveissä ja ehti 
opiskella kaksi vuotta Mäkelän-
rinteen lukiossa. Tavoitteena on 
saada ylioppilastutkinto kolmessa 
vuodessa. Se merkitsee melkoisen 
tiukkaa aikataulua sekä hyvää 
suunnittelua ja ajanhallintaa. 

Harjoitteluun menee 18 tuntia 
viikossa, ja yksin asuvalla nuorella 
miehellä on iltaisin ja harjoitusten 

Koripallo kuljetti Kouvolaan
jälkeen hoidettavana läksyjen 
ohessa myös kodinhoidollisia 
askareita. 

Urheiluakatemia on Pohjois-
Kymenlaakson urheiluseurojen 
ja 2. asteen oppilaitosten yhteinen 
järjestelmä, joka mahdollistaa kil-
paurheilun ja valmentautumisen 
opiskelun ohella. 

Urheiluakatemialla on kiinteät 
toiminta-ajat tuntikaaviossa. Käy-
tännössä Urheiluakatemia on siinä 
mukana oleville laaja valinnainen 
opintokokonaisuus. Siitä voi ker-
tyä lukio-opintoja 10-13 kurssia.

Urheiluakatemiaan haetaan 
erikseen 2. asteen yhteishaun 
rinnalla. Hyväksymisen edellytyk-
senä on urheilullisten ansioiden 
lisäksi opiskelupaikka jossakin 
Pohjois-Kymenlaakson 2. asteen 
oppilaitoksessa. Urheiluakatemi-
alaisia on eniten Lyseon lukiossa, 
tällä hetkellä Juuson lisäksi kuu-
tisenkymmentä. 

Suomessa toimii viisitoista alu-
eellista urheiluakatemiaa, joiden 

tehtävänä on auttaa urheilijoita 
opiskelun ja urheilun yhdistämi-
sessä.  

Akatemiat toimivat toisella ja 
korkea-asteella, ja niiden toimintaa 
koordinoi valtakunnallisesti Suo-
men Olympiakomitea. Valmennus 
tapahtuu akatemiavalmentajien ja 
henkilökohtaisten valmentajien 
yhteistyöllä. Akatemiat varmis-
tavat myös urheilijoille tärkeiden 
tukipalvelujen saatavuuden. Poh-
jois-Kymenlaaksossa valmennus-
lajeja ovat koripallo, jääkiekko, 
pesäpallo, jalkapallo, lentopallo, 
yleisurheilu, paini, golf, saliban-
dy, suunnistus ja amerikkalainen 
jalkapallo.

Juuso Kauppinen aikoo pa-
nostaa koripalloon seuraavat pari 
vuotta vakavissaan. Aika näyttää, 
tuleeko pelaamisesta mahdollises-
ti jopa ammatti vai hyvä harrastus 
oikeustieteen opiskelun ja työn 
oheen.  

Anja Tiainen

Urheiluakate-
mialaiset Juu-
so Kauppinen 
ja Oskari 
Leino ovat 
tyytyväisiä 
urheilun ja lu-
kio-opiskelun 
yhdistelmään. 
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Kiviharjunlenkki 1 E
90220 Oulu

Postiosoite / Tampere
Finlaysoninkuja 9
33210 Tampere

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

Puhelin 020 718 1850

ePortfolio: elinikäisen oppimisen ekosysteemi

Kyvyt.fi tarjoaa monipuoliset työkalut oman portfolion rakentamiseen ja kehittämiseen 
verkossa. Se on toimintavarma ja kustannustehokas sovellusvuokrauspalvelu (SaaS), joka 
on helppo ottaa käyttöön. 

Kyvyt.fi on tarkoitettu toisen asteen oppilaitoksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille, 
vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja koulutusyrityksille. Sitä voivat käyttää myös yritykset 
ja organisaatiot, joita kiinnostaa ePortfolio-palvelu. 
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Keväällä 2010 vahvistettu 
“Eurooppa 2020: Älykkään, 
kestävän ja osallistavan 
kasvun strategia” pyrkii 
älykkäämpään ja vihreäm-
pään talouteen paremmalla 
resurssien käytöllä ja kan-
salaisten osaamisen kehittä-
misellä. 

Strategian mukaan “uu-
sien taitojen hankkiminen, 
luovuuden ja innovoinnin 
edistäminen, yrittäjyyden 
kehittäminen ja joustava 
siirtyminen työpaikasta 
toiseen ovat tärkeitä maa-
ilmassa, jossa paremman 
mukautumiskyvyn vasti-
neena on tarjolla enemmän 
työpaikkoja.” 

Euroopan Komission marraskuussa 
2012 julkaisemassa tiedonannossa 
koulutuksen uudelleenajattelusta1 
sekä joulukuussa 2012 esitetyssä 
nuorisotyöllisyyspaketissa2 kes-
keisiä tavoitteita ovat aktiivinen 
kansalaisuus, henkilökohtainen 
kehittyminen, hyvinvointi sekä 
työllistyvyyttä edistävien taitojen 
parantaminen. 

Jäsenmaita kutsutaan luomaan 
joustavampia oppimisväyliä ja 
helpottamaan siirtymiä eri koulu-
tussektorien välillä sekä selkeyttä-
mään työmuotoja aiemman opitun 
tunnistamiseksi ja tunnustamisek-
si.  On myös pyrittävä edistämään 
aikuiskoulutusta, parantamaan 
ohjausjärjestelmien laatua ja lisää-
mään oppimisen houkuttelevuutta 
yleensä. 

Opiskelujen keskeyttämisen 
vähentämiseen tulisi pyrkiä enna-
koivien toimenpiteiden ja varhai-
sen puuttumisen keinoin.  Elin-
ikäisen oppimisen edellytysten 
parantamiseen liittyy eri koulutus-
sektorien välinen synergia. 

Lähtökohtana on jäsenvaltioi-

Elinikäinen ohjaus eri toimialoja 
yhdistävänä tekijänä EU:ssa

den vastuu omista koulutusjärjes-
telmistään, mutta jäsenvaltioiden 
yhteistyötä pyritään edistämään 
koulutusta koskevilla yhteisillä 
puitteilla.  

Viime vuosina kattavia ohjaus-
palveluja on esitetty yhä useammin 
yhtenä keinona makrotavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ohjauksessa 
tarvitaan enemmän elinikäisten 
työelämävalmiuksien kehittämistä 
itsenäisenä elinikäisen oppimisen 
kompetenssina. Nämä valmiudet 
(uranhallinta- ja urasuunnittelutai-
dot) rakentuvat useista erillisistä 
kompetensseista, joiden avulla 
yksilöt tai ryhmät voivat koota, 
analysoida, syntetisoida sekä 
organisoida omaa itseään, opis-
kelua, koulutusta, työtehtäviä ja 
työmarkkinoita koskevaa tietoa 
(sisältöulottuvuus). 

Näihin urasuunnittelutaitoihin 
sisältyvät lisäksi taidot tehdä, ar-
vioida ja toteuttaa päätöksiä sekä 
tietoisia aktiivisia siirtymiä (pro-
sessiulottuvuus). Tällä yksilön 
omien valmiuksien kehittämisen 
painotuksella ei haluta kuitenkaan 
syyllistää kansalaisia tilanteessa, 
jossa he ovat mahdollisesti työt-
tömiä. 

Ohjaus tai henkilökohtaiset työ-
elämävalmiudet eivät sinänsä luo 
työpaikkoja, koska työllistyminen 
joko palkkatyössä tai yrittäjänä 
on yhteydessä kansalliseen talo-
udelliseen tilanteeseen. Ohjausta 
tarvitaan edelleen tukiverkkona 
osallisuuden ja aktiivisen kansa-
laisuuden edistämiseksi.

Elinikäisen ohjauksen merkitys 
korostuu aiempaa selkeämmin 
yhteisenä rajapintana EU:n eri 
toimialojen välillä  erityisesti 
työllisyyden, yrittäjyyden, sosi-
aalipolitiikan, nuorisopolitiikan 
ja kulttuurin aloilla. Jatkossa olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
koulutuksen, tutkimuksen ja in-
novoinnin välisiin synergioihin 
ja keskinäiseen täydentävyyteen 

eurooppalaisen tutkimusalueen ta-
voitteiden kanssa. Samalla ohjaus-
alan ammattilaisten kompetensse-
ja tulee tarkastella monitieteisinä 
ja -alaisina. 

Suomen EU puheenjohtajakau-
della 2006 perustettu Euroopan 
unionin jäsenmaiden elinikäisen 
ohjauspolitiikan verkosto, EL-
GPN on vakiinnuttanut asemansa 
jäsenmaiden yhteistyön vahvista-
jana. Edellisellä toimintakaudella 
2011-12 verkosto tarkasteli, miten 
elinikäinen ohjaus liittyy EU 
2020 -strategioihin. Kyproksella 
24.10.2012 järjestetyssä 4. EU:n 
elinikäisen ohjauksen konferens-
sissa julkaistiin käsikirja, joka 
kokoaa yhteen verkoston neljän 
temaattisen työryhmän (elinikäiset 
työelämävalmiudet, palvelujen 
saatavuus, monihallinnollinen 
yhteistyö, palautejärjestelmät) 
esitykset TNO-palvelujen kehit-
tämiseksi.  

Verkoston tulevan toimintakau-
den 2013-14 aikana tavoitteena 
on testata käsikirjan toimivuutta 
eri jäsenmaissa.  Käsikirjan suo-
menkielinen versio julkaistaan 
myöhemmin keväällä 2013. 

ELGPN verkosto julkaisee 
verkkosivuillaan (http://elgpn.eu) 
tietoja kansallisista linjauksista, 
joissa elinikäinen ohjaus liittyy 
eri hallinnonalojen tavoitteisiin 
(yleissivistävä, ammatillinen, 
korkea-asteen sekä aikuiskoulu-
tus, työ- ja elinkeinohallinto ja 
osallisuus).  

Verkkosivuilla on lisäksi tiivis-
telmiä keskeisimmistä ohjaukseen 
liittyvistä EU:n dokumenteista 
sekä temaattisia julkaisuja esimer-
kiksi ohjauksen rajapinnoista jous-
toturvaan ja nuorisotyöttömyyden 
vähentämiseen. 

Raimo Vuorinen, KT
ELGPN koordinaattori

Koulutuksen tutkimuslaitos
raimo.vuorinen@jyu.fi

1 http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_fi.pdf
2 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9223&langId=en
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Oppiminen avaa uusia maailmoja
Ratkaisuja lukion opinto- ja ryhmänohjaukseen

Tutustu osoitteessa www.sanomapro.fi/lukiosuunta.

asiakaspalvelu@sanomapro.fi  |  puh. 0203 91000  |  www.sanomapro.fi   

Opettajan  
sähköinen esitys-

materiaali ilmestyy  
syksyllä 2013!

Uudistettu!
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Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Mika Launikari

euroguidance@cimo.fi

www.cimo.fi/euroguidance

.................

Suomalaiset ohjausalan ammattilaiset 
pääsevät tulevanakin keväänä tutustu-
maan ohjaustyön haasteisiin ja tuloksiin 

toimistoista, oppilaitoksista sekä sosiaali- 
ja nuorisosektorilta lähtee viikon mittaisel-
le Academia-opintovierailulle.

Kansallinen valintaryhmä valitsi osal-
listujat edellistä hakukierrosta tuntuvasti 

-
-

tiin ensikertalaisia sekä työpareja, jotka 
edustavat eri hallinnonaloja tai opetushal-
linnon eri osia. 

SUUNTANA RANSKA-VERKKO-OPAS ILMESTYI

Uusi Suuntana Ranska -verkko-opas tarjoaa ajankohtaista tietoa opiskelusta, harjoittelus-
ta ja työskentelystä Ranskassa. Oppaasta saa myös perustietoja asumisesta, verotuksesta 
ja sosiaaliturvasta. Opasta pääsee selaamaan CIMOn Maatieto.netissä osoitteesta www.
maatieto.net/ranska. 

Maatieto.netin Suuntana-oppaiden valikoimasta löytyy myös juuri päivitetty Suuntana 

CIMON VERKKONEUVONTA UUDISTUU  

MAAILMALLE.NET

CIMOsta saat myös henkilö-

kohtaista neuvontaa. 

Palvelutietomme löydät 

osoitteesta 

www.maailmalle.net/neuvonta 

CIMOn neuvontapalveluissa on vuoden 
-

palvelujärjestelmää. Muutoksen ensisijai-
sena tavoitteena on palvelun sujuvuuden 
parantaminen.

Asiakkaiden näkökulmasta keskeisin 
muutos on se, että kysymykset CIMOn 
neuvojille lähetetään verkossa täytettäväl-
lä lomakkeella aiemman cimoinfo@cimo.

asiakkaat saavat entiseen tapaan omaan 
sähköpostiinsa.

Kysymyksiä voi lähettää silloin, kun 
verkosta löytyvä tieto ei riitä: Maailmalle.
net-palvelusta saa tietoa nuorten kansain-
välistymismahdollisuuksista, cimo.fi-pal-
velusta Euroguidance-asioista. Lomakkeet 
löytyvät CIMOn neuvontapalveluista tie-
dottavilla sivuilla: http://www.cimo.fi/
neuvonta ja http://www.maailmalle.net/
neuvonta.

Opintovierailuun osallistuminen eri hal-
linnonalalta tai erilaisesta ohjausympä-
ristöstä tulevan kumppanin kanssa tukee 
monialaisen yhteistyön lisäämistä alueilla 
ja osallistujien ammatillisen osaamisen 
kehittämistä. 

Suomalaiset isännöivät keväällä kah-
ta Academia-opintovierailua. Muualta 
Euroopasta tulevat ohjaajat tutustuvat 
ohjauksen kehittämishankkeisiin pääkau-
punkiseudulla sekä aikuisohjaukseen ja 
monikulttuurisessa ympäristössä tapah-
tuvaan ohjaukseen Mikkelissä. CIMOn 

Nähdään Opo-päivillä! 
CIMO on mukana Kouvolan Opo-

-

UUSI VUOSI, UUDET ACADEMIA-OPINTOVIERAILUT

Euroguidance-keskus tukee paikallisia jär-
jestäjiä vierailujen toteutuksessa. 

Academia-vierailut rahoitetaan EU:n 
elinikäisen oppimisen ohjelman Leonardo 

Lisätietoja 

-
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Sosiaalinen media on ajan-
kohtainen, mutta tieto-, 
ohjauksen- ja neuvontapal-
velujen (TNO-palvelujen) 
kentällä vielä vähän tutkittu 
alue. 

Tämä tutkimus pyrkii osaltaan 
vastaamaan tähän kysymykseen 
tarkastelemalla millaisia käsityk-
siä sosiaalisesta mediasta ja sen 
roolista ohjauksessa on ohjaajilla, 
jotka eivät ole vielä käyttäneet sitä 
työssään. 

Tulokset pohjautuvat vuonna 
2010 - 2011 toteutettuihin fo-
kusryhmähaastatteluihin, joihin 
osallistui eri oppilaitosmuodois-
sa työskenteleviä ohjaajia sekä 
työvoimatoimistojen koulutus-
neuvojia ja ammatinvalintapsy-
kologeja.

Uuden teknologian ja sosiaali-
sen median käytön räjähdysmäi-
sen kasvun myötä on ohjauksen 
toimintakentällä tunnistettu tarve 
modernisoida ohjauspalveluja 
sekä parantaa niiden saatavuutta. 
Esimerkiksi viime vuosien aikana 
reaaliaikaisen tekstin, kuvan ja 
äänen välittäminen on avannut toi-
mijoille runsaasti mahdollisuuksia 
vuorovaikutukseen. 

Sosiaalinen media - sen sosi-
aalisuus ja  yhteistoiminnallisen 
tiedon tuottamisen ja jakamisen 
ajatus -  on saanut yhä useamman 
ohjaajan pohtimaan ja sovelta-
maan näiden uusien kanavien 
mahdollisuuksia. Siinä missä 
ajatus sosiaalisen median käytöstä 
ohjauksessa innostaa toisia, se 
arveluttaa toisia. 

Tutkimus osoitti, että ohjaajien 
käsitykset sosiaalisesta mediasta 
ja sen roolista ohjauksessa vaih-
telivat melkoisesti. Käsitykset 
voitiin jakaa viiteen laadullisesti 
erilaiseen, mutta toisiinsa yh-
teydessä olevaan kategoriaan. 
Sosiaalinen media nähtiin ohja-
uksessa tarpeettomana, turhana, 
mahdollisena, tavoiteltavana ja 
tarpeellisena. 

Suppeimmillaan sosiaalista 
mediaa pidettiin ohjauksessa tar-
peettomana. Siihen suhtauduttiin 
yleisellä tasolla negatiivisesti ja 
se koettiin jossain määrin jopa uh-

kana niin omalle työlle kuin koko 
ohjauksen toimintakentälle. Oh-
jaajien korostivat lausunnoissaan 
ohjauksen luonnetta henkilökoh-
taisena ja kasvokkain tapahtuvana 
vuorovaikutustilanteena, jossa 
ohjaaja nähtiin asiantuntijana ja 
ohjattava lähinnä tiedon tai pal-
velun vastaanottajana. 

Laajimmillaan sosiaalista me-
diaa pidettiin ohjauksessa tarpeel-
lisena. Siihen suhtauduttiin posi-
tiivisen innostuneesti ja se nähtiin 
tärkeänä väylänä ohjauspalvelujen 
saavuuden laajentamisessa. 

Ohjaajat ilmaisivat tarpeen ja 
halun olla läsnä siellä, missä hei-
dän asiakkaansakin tänä päivänä 
ovat. Ohjauspalveluja ja niiden 
saatavuutta tarkasteltiin käyttäjän 
näkökulmasta. Ohjaajat näkivät 
itsenä lähinnä yhtenä mahdolli-
sena resurssina yksilön elämässä. 
Ohjauksellisissa kysymyksissä 
vertaisryhmän ja muiden tietä-
myksen hyödyntäminen nähtiin 
positiivisena mahdollisuutena. 

Tutkimuksen tulokset osoit-
tavat, että ohjaajien omalla oh-
jauksellisella lähestymistavalla 
näyttää olevan yhteys ohjaajien 
käsityksiin sosiaalisesta mediasta 

ja sen roolista ohjauksessa. Mikäli 
tavoitteena on tukea ammatillista 
ymmärrystä uusien teknologien 
mahdollisuuksista ohjauksessa, 
tulee tarkoituksenmukaisten tek-
nologian käyttötaitojen lisäksi 
entistä tärkeämmäksi arvioida 
ja kehittää samanaikaisesti alan 
ammattilaisten käsityksiä sekä oh-
jauksen kokonaisuudesta että tek-
nologiasta. Tässä tutkimuksessa 
tunnistettuja näkökulmia voidaan 
hyödyntää tähän tarkoitukseen. 

Tutkimustulosten pohjalta voi-
daan ehdottaa, että olemassa 
olevien ja uusien teknologioi-
den hyödyntäminen sisällytetään 
määrätietoisemmin sekä alan 
ammattilaisten perus- ja täyden-
nyskoulutukseen että ohjauksen 
tuleviin opetussuunnitelmien val-
takunnallisiin perusteisiin.

Lisätietoa tutkimuksesta:
Jaana Kettunen, Koulutuksen tut-
kimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
jaana.h.kettunen@jyu.fi  

Raimo Vuorinen, Koulutuksen tut-
kimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
raimo.vuorinen.@jyu.fi  

Ohjaajien käsitykset 
sosiaalisesta mediasta 
vaihtelevat tarpeettomasta 
tarpeelliseen

Jaana Kettunen ja Tony Watts keskustelivat syksyn IAEVG konferens-
sissa sosiaalisen median käytöstä ohjauksessa.
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Grennaskolan Riksinternat, Box 95, 563 22 Gränna 

                                                                                             tel +46 (0)390 561 50 (engl)  |  tel +46 (0)738 079292 (suom) 
info@grennaskolan.se  |   www.grennaskolan.se 

 

Grennakoulu on mukana OPO-päivillä Kouvolassa 8.2. Tule tapaamaan 
meitä Kuusankoskitalolla tai ota yhteys, yhteystiedot alla! 



15



16

Suomalaisopiskelijat ovat 
viime vuosien aikana löytä-
neet Ruotsin ja Englannin 
ohella uuden opiskelupaikan  
lähinaapurimme Viron. Täl-
lä hetkellä Virossa opiskelee 
924 suomalaisopiskelijaa ja 
viimeisen kolmen vuoden 
aikana on Virossa opiske-
levien suomalaisten määrä 
kasvanut noin 50 prosenttia.

Viro on muuttunut suosituksi 
myös muiden kuin suomalaisten 
keskuudessa, ja Viron korkeakou-
lumarkkinat ovatkin viimeisen 
viiden vuoden aikana käyneet läpi 
suuria muutoksia. 

Paikalliset valtiolliset ja yk-
sityiset korkeakoulut tarjoavat 
kandidaatti- ja maisteriopintoihin 
noin 100 erilaista englanninkielis-

tä opintosuunnitelmaa, jotka ovat 
kansainvälisesti tunnustettuja ja 
jotka saavat osakseen aina vain 
enemmän kiinnostusta. 

Aina kansainvälisemmäksi 
muuttuva koulutussektori on 
houkutellut opiskelijoita yli sa-
dasta valtiosta ja ulkomaisten 
opiskelijoiden joka vuosi kasvava 
määrä on todisteena koulutuksen 
nousevasta laadusta. 

Tukeaan tarjoaa Viron valtio, 
joka on luonut koulujen tueksi 
yhteisen markkinointiverkoston 
Study in Estonia.

Yhdeksi suomalaisten ja mui-
den ulkomaisten opiskelijoiden 
määrän nousun syyksi on yhä 
enemmän yrittäjyyttä suosiva 
yhteiskunta ja liikesektori, joka 
tarjoaa myös aloitteleville opis-
kelijoille mahdollisuuden kokeilla 
taitojaan omassa yrityksessä sekä 
yhdistää opinnot ja työ. 

Yli 30 prosenttia suomalaisopis-
kelijoista on valinnut opiskelupai-
kakseen Viron kansainvälisimmän 
yliopiston  Tallinnan teknillisen 
yliopiston (Tallinn Tech), joka on 
tunnettu suurista innovaatioistaan 
ja tuestaan start-up -yritysten ke-
hittämisessä. 

Virolaisyliopistot tarjoavat 
useita suosittuja kandidaattitason 
opintosuunnitelmia juuri suoma-
laisopiskelijoille (talous, oikeus, 
kansainväliset suhteet). 

Suomalaiset kokevat Viron poh-
joismaisen ilmapiirin ja omaa kiel-
tään muistuttavan kielen ansiosta 
vähemmän kulttuurin vierautta ja 
sopeutuvat muita nopeammin. 

Englanninkielinen opintosuun-
nitelma ei kuitenkaan velvoita 
ketään opiskelemaan viroa, vaan 
sitä opiskellaan yleensä vapaa-
ehtoisesti ja henkilökohtaisesta 
kiinnostuksesta. 

TALLINNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO (TALLINN TECH):
–   Kansainvälisin ja innovatiivisin yliopiston Virossa
–  Kompakti ja moderni kampus
–  1000 ulkomaista opiskelijaa yli 75 valtiosta
–  Yli 300 suomalaisopiskelijaa
–  Aktiivinen yhteistyö TSOJ:n kanssa (Tallinnan Suomalaiset Opiskelijat ry)
–  Edustus Silicon Valleyssä (USA)
–  Aktiivinen ja viihtyisä opiskelijaelämä

Tallinna voittamassa suomalaisten 
jatko-opiskelijoiden sydämet 

Tallinnan 
teknillisen 
yliopiston 
kansain-
välisiä 
opiskelijoita.
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MyTechissa voi oppilaiden kanssa 
tehdä aikajanoja heidän tulevai-
suuden työpäivistään. Design-
MyJob -sovelluksen avulla kou-
lulaiset pääsevät “kuvittelemaan” 
itselleen työpäiviä erilaisissa 
toiveammateissa.

Teknologiateollisuuden uuden 
MyTech.fi-verkkopalvelun ydin-
sisältöä ovat yritysten nuorten 
osaajien tarinat. Nuoret kertovat 
omasta ammatistaan ja osaamises-
taan - tiedoista ja taidoista, joita 
työssä tarvitaan. 

Mytech.fi-palvelu on tehty 
vahvistamaan koululaisten ja 
opiskelijoiden työelämätunte-
musta.  Palvelu on monipuolinen 
työväline myös opinto-ohjaajille. 
Se auttaa havainnollistamaan 

200 tarinaa ammateista ja työtehtävistä

Suomalaisopiskelijat ovat tyy-
tyväisiä myös opiskelupaikka-
kuntansa sijaintiin  vain 2 tunnin 
laivamatka Helsingistä antaa 
mahdollisuuden käydä kotona 
tarpeeksi usein, mutta silti samalla 
tilaisuuden asua ulkomailla. 

Opiskelijat kehuvat myös yli-
opistojen moderneja tiloja ja 
kansainvälistä kokemusta. Tyyty-
väisiä ollaan myös hakuprosessin 
nopeuteen ja opiskelijoiden tuki-
palveluihin.

 

“Tallinnan teknillisessä yliopis-
tossa opiskelu on minusta ollut 
erittäin hauskaa sekä haastavaa. 
Koulurakennus on moderni ja 
hieno, opetuksen taso on korkeaa 
sekä haastavaa. Opiskelemme 
englanniksi, joten muiden opis-
keluiden lomassa myös englannin 
tuntemukseni on kasvanut aivan 
mielettömästi näiden 2 vuoden 
aikana, jotka olen opiskellut Tal-
linnassa. Tallinnan teknillisessä 
yliopistossa kaikki asiat toimivat 
erittäin hyvin, olen saanut nope-
asti apua kaikkiin ongelmiini yli-
opiston opinto-ohjaajilta, opetta-
jilta sekä muulta henkilökunnalta.
Hakuprosessi oli mielestäni selkeä 
ja yliopistolta oltiinkin yhteydessä 

jo nopeasti hakemisen jälkeen.
Minulle Tallinnan teknillinen yli-
opisto on tarjonnut erittäin hyvät 
edellytykset opiskeluun ja olen 
enemmän kuin tyytyväinen opiske-
luuni juuri tässä koulussa.”

Jiri Lindström

Eduksi ovat varmasti myös Kelan 
suomalaisopiskelijoille myöntämä 
kuukausittainen opintotuki ja 
Viron matalat asumis- ja elämis-
kulut. 

Ulkomailla asumisen ei opin-
tojen aikana tarvitse rajoittua vain 
Viroon  kaikilla Viron ulkomai-
silla opiskelijoilla on yhtäläinen 
mahdollisuus virolaisten kanssa 
viettää lukukausi tai vuosi jossain 
Aasian, Euroopan tai Amerikan 
yhteistyöyliopistossa. 

Monet jatko-opiskelijat palaa-
vat opintojen jälkeen Suomeen 
töihin tai jatkamaan valitsemaansa 
opiskelualaa kotimaassaan. 

Monet kuitenkin jatkavat mais-
teriopintojaan Virossa tai kauem-
panakin kuten Amerikassa, Länsi-
Euroopassa tai Kiinassa. 

Menestyksekkäimmät tekevät 
uraa maailman kymmenessä huip-
pukorkeakoulussa. Yksi esimerkki 

tällaisista suomalaisopiskelijoista 
on Markku Räsänen.:

“Opiskelin Tallinnan teknillisessä 
yliopistossa vuosina 20062009 oi-
keustiedettä. Valitsin Tallinn Tech 
oikeusinstituutin (Tallinn Law 
School), koska sillä oli kansainvä-
linen lähestymistapa oikeustieteen 
opetukseen sekä oppilaitoksen 
kansainvälisen opiskeluympäris-
tön vuoksi. Ollessani nyt Stanfor-
din yliopiston maisteriohjelmassa 
ja omatessani jo työkokemusta 
kansainvälisistä lakitoimistoista 
ja johtavien teknologiayritysten si-
säisiltä juridisilta osastoilta, voin 
rohkeasti väittää, että minulla ei 
olisi monia näistä mahdollisuuk-
sista, jos en olisi opiskellut juuri 
Tallinnan teknillisen yliopiston 
oikeusinstituutissa (Tallinn Law 
School). Erittäin tärkeää minulle 
on se, että yliopisto opetti minut 
ajattelemaan asioita kotimaani 
kontekstin ulkopuolella.” 

Merili Reismann
Tallinnan Teknillinen Yliopisto

teknologiateollisuuden erilaisia 
työtehtäviä ja niissä tarvittavaa 
osaamista  tietoa, jota nuoret tar-
vitsevat valintojen tueksi. 

Nuoret ammattilaiset kertovat 
omasta osaamisestaan, työtehtä-
vistään ja työyhteisöstään sekä 
siitä, mikä heitä työssä erityisesti 
kiinnostaa. Tarinat ovat My-
Techissa videoina, tekstinä ja ku-
vina. Nuorten osaajien opintojen 
ja työelämän alkuvaiheita sekä 
työpäivien sisältöä ja kulkua ku-
vataan myös aikajanoilla.

Teknologiateollisuuden yri-
tykset ovat pitkään tehneet yh-
teistyötä koulujen kanssa. Uutta 
vetovoimaohjelmaamme, Tek-
nologiateollisuus  mahdollisuuk-
sien maailma nuorille, tehtäessä 

yritykset kaipasivat erityisesti 
suoraa kontaktia nuoriin; tietoa ja 
kokemuksia siitä, minkälaisia tek-
nologiateollisuuden työympäristöt 
ja työt ovat.  

Teknologiateollisuuden yritys-
ten innostus osallistua MyTech.fi-
palvelun toteuttamiseen ja sisällön 
tuottamiseen kertoo yritysten si-
toutumisesta nuorten työelämätie-
tojen ja -taitojen vahvistamiseen. 
MyTechin  200 tarinaa osoittavat, 
että yrityksissä ollaan ylpeitä 
osaajista ja osaamisesta. 

 
Pirkko Pitkäpaasi ja 

Birgitta Ruuti 
Teknologiateollisuus ry

etunimi.sukunimi@
teknologiateollisuus.fi
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Joukko suomalaisia opinto-
ohjaajia vieraili Virossa 
toukokuussa 2012 Viron 
Suomi-Instituutin ja Study 
in Estonian järjestämällä 
matkalla. Tiiviin ohjelman 
aikana tapasimme siellä 
opiskelevia suomalaisia. 
Miksi lähteä opiskelemaan 
Viroon ja vielä maksamaan 
opinnoista, kun Suomessa 
saa opiskella ilmaiseksi?

Tällä hetkellä Virossa kaikki 
joutuvat maksamaan opinnois-
taan. Opintojen hintaan vaikuttaa 
opiskeluala.

Lukukausimaksut vaihtelevat 
n. 2.000–8.000 euron välillä 

vuodessa. Humanistiset opinnot 
ovat edullisempia ja lääketieteen 
opiskelu kalleinta. 

Suomalaiset nuoret eivät pi-
täneet opintojen maksullisuutta 
ongelmana. Päinvastoin he nä-
kivät, että maksullisuus motivoi 
valmistumaan nopeasti. “En halua 
maksaa yhtään turhaa lukukausi-
maksua.”

Suomen opintotuki riittää hyvin 
melko mukavaan elämään Viros-
sa. Tästä kertoo se, että useat ovat 
vuokranneet asunnon vapailta 
markkinoilta, vaikka asuntolapai-
kan saisi vajaalla sadalla eurolla 
kuukaudessa. Tallinnassa opiske-
levat saattavat tulla viikonlopuksi 
töihin Helsinkiin. 

Erään lääketieteen opiskelijan 

äiti oli todennut, että he ovat 
valmiita maksamaan lapsensa 
opinnoista.

 “Monet vaihtavat autoa ja mat-
kustavat. Meidän mielestä lapsen 
koulutukseen kannattaa satsata.” 
Viro on muuttamassa maksupoli-
tiikkaansa niin, että viron kielellä 
opiskelu tulee jatkossa olemaan 
ilmaista, mutta englanninkieliset 
opinnot säilyvät maksullisina.

Opiskelemaan 
hakeminen

Moni Viroon opiskelemaan ha-
kenut oli hakenut opiskelemaan 
Suomeen. Kun se ei ollut tärpän-
nyt, oli ryhdyttävä miettimään 
muita vaihtoehtoja. Viro oli tullut 

Ei maksamalla, vaan opiskelemalla
TUTKINTO VIROSTA

Joukko suomalaisia opinto-ohjaajia kävi viime keväänä Virossa ja tapasi matkan aikana suomalaisia opis-
kelijoita., jotka kertoivat kokemuksiaan Virossa opiskelemisesta.
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mieleen, koska sinne on lyhyt 
matka, kieli vaikuttaa helpolta ja 
opintomaksut ovat kohtuullisia. 

“En vaan jaksanut ajatella, 
että joudun hakemaan Suomessa 
monta kertaa ennen kuin pääsen 
lääkikseen. Tuntui järkevältä 
aloittaa opinnot heti.” 

Opiskelijat arvostivat myös 
hakuprosessin nopeutta. 

“Viroon hakeminen oli mahdol-
lista vielä heinäkuussa, kun sain 
tietää, että en päässyt Kauppakor-
keaan. Laitoin hakemuksen, mi-
nuun otettiin yhteyttä seuraavalla 
viikolla. Menin haastatteluun 
paperit mukanani ja parin viikon 
päästä sain tietää, että olin pääs-
syt sisään. Sitten oli vielä muuta-
ma viikko opintojen alkuun. 

Päätin, että menen aluksi asun-
tolaan asumaan ja järjestelen 
sitten asioita, kun olen paikan 
päällä. Se on näin jälkeenpäin 
ajateltuna tuntunut hyvältä rat-
kaisulta.”

Pehmeä lasku
opintoihin?

Lääketieteen opinnot voi aloittaa 
englannin kielellä. Kahden vuo-
den jälkeen opetuskieli muuttuu 
viroksi. Useimmat ovat siihen 
mennessä oppineet sujuvan viron 
kielen taidon. 

Estonia Business Schoolissa 
(EBS) koko kandidaatin tutkinnon 
voi opiskella englanniksi. EBS on 
aloittanut opetuksen myös Suo-
messa. Neljässä vuodessa kandin 
tutkinnon pitäisi olla kasassa ja 

sen jälkeen voi hakea maisterioh-
jelmaan joko Tallinnaan, Suomeen 
tai jonnekin kolmanteen maahan. 

Virossa opiskelutahti on kui-
tenkin tiivis, joten varsinaisesti ei 
voida puhua mistään pehmeästä 
laskusta. Vaatimustaso on tiukka 
ja palautteen anto ei aina ole kovin 
pehmeää. 

“Ensimmäisenä vuotena oli 
kyllä tippa linssissä monta kertaa, 
mutta nyt palautteen antotapaan 
on jo tottunut.”

Virossa opiskelevia suomalaisia 
hämmästytti, että miten Suomessa 
opiskelevat opiskelijat ehtivät 
käymään töissä. 

“Virossa opiskelu on täysipäi-
väistä työtä. Päivät ovat pitkiä ja 
lukemista on paljon. Yksinkertai-
sesti töissä ei pysty käymään kuin 
viikonloppuisin eikä silloinkaan 
molempina päivinä.”

Taideaineiden opiskelua Kunsti 
Academia ja Tallinnan yliopistos-
sa, tekniikkaa ja taloutta Tallinnan 
teknillisessä yliopistossa

Estonian Academy of Arts eli 
Viron taideakatemia on monelle 
suomalaiselle, taideopiskelusta 
kiinnostuneelle nuorelle erin-
omainen mahdollisuus laajen-
taa kulttuurialan hakukohteiden 
määrä ja aloittaa taideopinnot 
korkeakoulussa. 

Taideakatemiassa voi opiskella 
lähes kaikkia samoja aineita kuin 
suomalaisissa alan kouluissa. Li-
sänä ovat virolaisille kulttuurisesti 
tärkeät nahkataide ja keramiik-
kataide, joita Suomessa ei omina 
koulutusohjelminaan ole.  

Audiovisuaalista viestintää ja 
elokuvaa voi opiskella Tallinnan 
yliopistossa. Tallinnan teknillinen 
yliopisto tarjoaa monipuolisia tek-
niikan, tieto- ja viestintätekniikan 
sekä talouden opintoja.

Vilkasta 
opiskelijaelämää

Fraternitas Fennica on Tarton 
suomalaisten opiskelijoiden osa-
kunta. Osakunta on perustettu jo 
v. 1926 ja herätetty henkiin Viron 
uudelleen itsenäistymisen jälkeen 
v. 1994, jolloin suomalaiset opis-
kelijat palasivat Tartoon. 

Osakunta järjestää monipuolis-
ta toimintaa opiskelijoille pitkin 
lukuvuotta, tekee yhteistyötä 
muiden osakuntien kanssa ja tuo 
suomalaista opiskelijakulttuuria 
tutuksi virolaisille. 

Fraternitas Fennica ylläpitää 
ja edistää suomalaista kulttuuria 
Tartossa ja juhlistaa vuosittain 
suomalaisia merkkipäiviä kuten 
itsenäisyyspäivää, vappua ja Floo-
ran päivää. 

Tartossa toimii myös suoma-
laisten lääketieteen ja hammas-
lääketieteen opiskelijoiden oma 
yhdistys. Yhdistys järjestää toi-
mintaa kuten osakunnat ja aine-
järjestöt Suomessa. 

Lääketieteen opiskelijoilla on 
myös kirjasto, josta voi lainata 
kurssikirjoja ja muuta ammatti-
kirjallisuutta. Suomalaisia lää-
ketieteen ja hammaslääketieteen 
opiskelijoita Tartossa aloittaa 
vuosittain n. 20 eläinlääketieteen 
opiskelijoita hieman vähemmän, 
joten äidinkieltäänkin voi käyttää 
päivittäin. 

Study in Estonia on järjestämäs-
sä vastaavanlaista matkaa kevään 
aikana. Etusija matkalle pääsyyn 
on heillä, jotka eivät mahtuneet 
viime kevään matkalle.

Teksti :
Satu Haime  ja Sari Vahtera

Kuvat 
Grete Ahtola

Opinto-ohjaajien Viron-matkan ohjelma oli tiivis ja tarjosi paljon  
hyödyllistä tietoa.
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Useassa viime aikoina julkistetus-
sa tutkimuksessa on kerrottu, että 
teollisuuden työpaikat ovat vähe-
nemässä. Tämä ei ole kuitenkaan 
koko totuus ja tilanne vaihtelee 
suuresti teollisuusaloittain. Esi-
merkiksi suomalainen metsäteolli-
suus ja kemianteollisuus tarjoavat 
nyt ja jatkossakin mielenkiintoisia 
työhaasteita eri puolilla Suomea. 

Globaalissa markkinatalou-
dessa jokainen valtio tarvitsee 
vientituotteita. Me emme pysty 
pyörittämään yhteiskuntaamme 
pelkästään palveluilla. Suomen 
vienti on pitkälti teollisuuden va-
rassa. Teollisuuden työpaikoista ja 
niiden tuomista euroista pyritään 
pitämään kiinni. Opetushallituk-
sen pääjohtaja Aulis Pitkälä on 
todennut, että meillä on “puuta ja 
päätä”, joita olemme vieneet ulko-
maille, ja joita tulemme viemään 
jatkossakin. 

Metsäteollisuus työllistää yhä 
yli 50 000 ja koko metsäala noin 
170 000 suomalaista, joten ala ja 
sen kerrannaisvaikutukset ovat 
merkittävät. Toimialan työpaikat 
jakautuvat suhteellisen tasaisesti 
kaikkialle Suomeen, mikä on 
harvinaista pääkaupunkikeskei-

Teollisuudessa edelleen 
hyviä työmahdollisuuksia

sessä maassamme. Lähivuosina 
metsäteollisuudesta lähtee väkeä 
eläkkeelle runsaasti ja tätä kautta 
alalle avautuu työpaikkoja.

Metsäteollisuus on aiemminkin 
selvinnyt rakennemuutoksesta 
sekä teknologisista mullistuksista. 
Aina on kehitetty uusia, korvaavia 
tuotteita. Suomalainen osaaminen 
näkyy mm. älypakkauksissa, bio-
dieselissä, komposiiteissa ja sellun 
käytössä kankaan raaka-aineena.   

Kemianteollisuus on kolmen 
suurimman teollisuuden alan jou-
kossa Suomessa, ja on työllistänyt 
pitkään yli 30 000 työntekijää. 
Automaation lisääntymisestä ja 
muusta tuotannon tehostamisesta 
huolimatta kemian alan yrityksis-
sä on paljon rekrytointitarpeita, 
etenkin henkilöstön eläköitymis-
ten myötä. Esimerkiksi proses-
sinhoitajista ja laboranteista alkaa 
olla paikoin jo pulaa, ja useista 
ammatillisista oppilaitoksista 
valmistuneet nuoret työllistyvät 
saman tien alan palvelukseen.

Kemiaan perustuva liiketoi-
minta on hyvin innovaatio- ja 
tutkimusintensiivistä ja tulee jat-
kossakin rekrytoimaan luonnon-
tieteitä ja teknologioita hallitsevia 

tutkijoita, insinöörejä ja ympä-
ristöasiantuntijoita. Kemialla on 
merkittävä rooli myös kestävän 
kehityksen ja biotalouden edistä-
misessä, jotka niin ikään luovat 
uusia työpaikkoja uudenlaisilla 
osaamisprofiileilla.

Teollisuuden toimialat ovat 
parhaillaan isossa murroksessa. 
Monien toimialojen rajat häviävät 
ja vanhat toimintatavat väistyvät, 
mutta tilalle syntyy uutta. Nuoret 
tarvitsevat ajanmukaista tietoa 
myös teollisuuden tarjoamista 
työmahdollisuuksista. Tehokkain 
ratkaisu tiedon välittämiseen on 
oppilaitosten ja yritysten välinen 
yhteistyö, jossa opettajat ja nuoret 
saavat tietoa työelämästä ja sen 
osaamistarpeista, ja yritykset taas 
pääsevät tutustumaan tulevaisuu-
den työntekijöihin, nuoriin.

Maarit Mattila
metsäteollisuuden koulu-coach, 

Lappeenranta
Riitta Talvenlahti

kemianteollisuuden 
koulu-coach, Helsinki

Taloudellinen Tiedotustoimisto 
TAT

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
panostaa tänä vuonna vahvasti 
nuorten työelämäosaamiseen nuo-
risotakuun hengessä.

– Työ on tärkein tapa nuorelle 
kiintyä osaksi yhteiskuntaa ja se 
estää nuorten syrjäytymistä, toteaa 
STTK:n koulutuspoliittinen asian-
tuntija Mikko Heinikoski.

Tammi-maaliskuussa STTK 
jalkautuu ammattikorkeakouluihin 
ja ammatillisiin oppilaitoksiin 
Työelämään-kiertueella. Kiertu-
eella on mukaan myös paikallisia 
työelämän edustajia, jotka auttavat 
opiskelijoita työhakemusten ja 
ansioluetteloiden laatimisessa.

STTK panostaa nuorten työelämäosaamiseen

– Haluamme kertoa nuoril-
le heidän oikeuksiensa lisäksi 
myös heidän velvollisuuksistaan 
työelämässä. Tämä edesauttaa 
työelämään siirtymistä sekä estää 
ikäviä yllätyksiä.

STTK:n “Tervetuloa työelä-
mään” opasta jaettiin viime vuonna 
kymmeniä tuhansia kappaleita 
maamme ammattikorkeakouluihin, 
aikuisopistoihin, TE -keskuksiin 
sekä eri koulutuskeskuksiin. Se on 
saanut erittäin hyvän vastaanoton. 

– Oppaasta on myös ruotsin-
kielinen versio sekä englannin-
kielinen versio. Oppaita on jaettu 
runsaasti esimerkiksi maahan-

muuttajien työelämäkoulutuksien 
yhteydessä, Heinikoski kertoo. 

Tänä vuonna “Tervetuloa työ-
elämään” opas saa rinnalleen 
“Työelämään tulevan muistilis-
ta” -videon sekä siihen liittyvää 
opettajien avuksi tarkoitettua 
materiaalia. Heinikoski toteaa vi-
deon jatkavan samalla linjalla kuin 
printtiopas. Video on nähtävillä 
osoitteessa: työelämään.fi
Kiertue on liikkeellä seuraavasti: 
5.–6.2. Oulu,
12.–13.2. Kuopio, 
19.2–20.2. Seinäjoki, 
26.–27.2.Turku ja
5.–6.3. Helsinki.
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  Valmentava koulutus
 Ammatilliset perustutkinnot
 Aikuiskoulutus
 Opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut
 Kehittäminen ja asiantuntijapalvelut

Hakuaika elokuussa 2013 alkaviin  
koulutuksiin päättyy 28.3.2013.

Bovallius-ammattiopisto on ammatillinen 
erityisoppilaitos nuorille ja aikuisille. 
Järjestämme koulutusta Jyväsky-
lässä, Pieksämäellä ja Turussa 
sekä useilla muilla paik-
kakunnilla.

www.bao.fi I p.(02) 274 1100

 ammatillisesta   erityisopetuksesta
Taitoa ja tunnetta

ansokan.novia.fi  | admissions.novia.fi  | novia.fi 

Degree Programmes in English
7.1-12.2.2013 | admissions.fi 

Examensinriktad ungdoms-, vuxen- och högre 
YH-utbildning 4.3-3.4.2013 | yhansokan.fi 

Centria
AMMATTIKORKEAKOULU
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Talvella 20122013 ympäri 
Suomea kiertävä koulutus-
kiertue Studentum Road-
show on auttanut jatko-
opiskelupaikkaa etsiviä 
nuoria löytämään itselleen 
sopivan koulutuksen. Kier-
tueen järjestäjä, Studentum.
fi ylläpitää suosittua kou-
lutussivustoa, joka tavoit-

Omakohtaiset kokemukset 
vaikuttavat koulutuspaikan valintaan

taa kuukausittain 130 000 
koulutusta etsivää nuorta ja 
aikuista. 

Studentum.fi on koulutussivusto, 
jonka visiona on auttaa kaikkia 
suomalaisia löytämään koulutuk-
sensa suomalaisista ja ulkomaisis-
ta oppilaitoksista. Hakupalvelun 
avulla jatkokoulutuspaikkaa etsivä 
opiskelija löytää vaivattomasti it-

selleen sopivimmat koulutusvaih-
toehdot ja pääsee vertailemaan 
niitä keskenään, esimerkiksi paik-
kakunnittain, koulutusasteittain tai 
kategorian mukaan. 

Studentum korostaa sivustol-
laan henkilökohtaisen kontaktin 
ja omakohtaisten kokemusten ja-
kamisen tärkeyttä opiskelupaikan 
valinnassa. Perinteisten oppilaitos- 
ja koulutusohjelmaesittelyiden 

Studentum on perustettu Ruotsissa 
vuonna 2001. Suomen sivusto, 
Studentum.fi, aloitti toimintansa 
tammikuussa 2009. 

Studentum.fi-sivustolla on esi-
telty kaiken kaikkiaan 3 700 
peruskoulunjälkeistä jatkokou-
lutusta.

Ensimmäistä kertaa järjestettä-
vä Studentum Roadshow vierailee 
yhteensä 40:ssä lukiossa, kolmella 
kasarmilla ja viisillä eri koulu-
tusmessuilla. Koulutuskiertueella 
on mukana parisenkymmentä eri 
yhteistyöoppilaitosta.

Helsingin luonnontiedelukion 
iloisesta ryhmästä useimmat eivät 
olleet vielä tehneet päätöstä jatko-
koulutuspaikasta, vaan halusivat 
mieluusti kuulla opiskelijoiden 
itse kertomia omakohtaisia koke-
muksia päätöksenteon tueksi. 

Kuvassa Vibian Lindholm, 
Elina Nyholm ja Gaby Ooi sekä 
Meeri Seppä, Siru Nissinen ja 
Sanni Räsänen.



23

lisäksi koulutussivustolta löytyy 
useita tosielämän opiskelijatari-
noita, koulutusfoorumi, opiske-
lijablogeja, koulutusarvosteluja 
ja yhteydenottolomake. Sivuston 
kohderyhmään kuuluvat kaikki 
peruskoulun jälkeistä koulutusta 
itselleen etsivät henkilöt.

Omakohtaisia kokemuksia ja 
tietoa jaetaan myös koulutuskier-
tueen aikana, sillä mukana kier-
tävät innokkaat opiskelijaedus-
tajat eri oppilaitoksista kertovat 
omista opiskelukokemuksistaan 
ja vastaavat nuorten kysymyk-
siin. Lisäksi Studentumin omat 
Roadshow-työntekijät opastavat 
koulutustiedonhaussa. Jos oma ala 
on vielä kokonaan löytämättä, Stu-
dentumin sivuilla pääsee tekemään 
myös ammatinvalintatestin.

Koulutuskiertue Helsingin 
luonnontiedelukiossa

Studentum Roadshow vierai-
li marraskuun puolessavälissä 
Helsingin luonnontiedelukiossa, 
jossa lukion opinto-ohjaajat olivat 
järjestäneet opiskelijoilleen jatko-
koulutusaamupäivän. Lukiolaiset 
pääsivät yhden aamupäivän aikana 
osallistumaan eri oppilaitosten 
esittelytunneille omien mielen-
kiinnonkohteidensa mukaan.

Myös Studentumin edusta-
jat pitivät esitykset kahdelle eri 
ryhmälle. Esitysten jälkeen lu-
kiolaiset pääsivät kysymään lisää 
Studentum.fi:n toiminnasta ja eri 
oppilaitosten koulutuksista lukion 
ala-aulassa. Osa omaa alaa vielä 
etsivistä opiskelijoista intoutui 
myös tekemään Studentumin am-
matinvalintatestin.

Suurimmalle osalle Helsingin 
luonnontiedelukion opiskeli-
joista Studentum.fi ja sivustolta 
löytyvä sisältö olivat vielä melko 
tuntemattomia. Siru Nissinen 
kuitenkin tiesi, mikä Studentum.fi 
suunnilleen on, ja kertoi saavansa 
joka kuukausi Studentumin uu-
tiskirjeen sähköpostiinsa. Lisäksi 
Nissinen muistaa tehneensä jokin 
aika sitten Studentumin sivuilla 
testin. –En tosin muista, oliko se 
ammatinvalintatesti vai minkä 
silloin tein. Siitä on hetki aikaa, 
Nissinen kertoo nauraen.

Opiskelijat haluavat kuulla 
omakohtaisia kokemuksia

Monella lukiolaisella oli Studen-
tumin esittelypisteeltä lähtiessään 
mukanaan iso nippu oppilaitosten 
esittelylehtisiä. He kertoivat ar-
vostavansa vielä enemmän opis-
kelijoiden omia kokemuksia kuin 
paperisia esitteitä tai listauksia 
mahdollisista koulutuslinjoista.

Jatkokoulutusaamupäivän jäl-
keen Helsingin luonnontiedeluki-
on ruokalasta löytyi innostunut ja 
iloinen ryhmä lukion kakkosluok-
kalaisia. Suurin osa kaveriporukan 
nuorista neidoista ei vielä ollut 
tehnyt selvää jatko-koulutussuun-
nitelmaa itselleen.

Joukosta löytyi kuitenkin yksi 
lukiolainen, jolla oli jo selvät 
sävelet jatko-opiskelupaikan suh-
teen. Meeri Seppä kertoi nimit-
täin hakevansa kauppakorkea-
kouluun. Seppä oli aamulla osal-
listunut luennolle, jonka aikana 
oli saanut tietää lisää opiskelusta 
kauppakorkeakoulussa. Luento 
oli vahvistanut edelleen hänen 
päätöstään hakea opiskelemaan 
kauppatieteitä.

Elina Nyholm ja Gaby Ooi 
olivat sitä mieltä, että jatkokou-
lutuspäivän kaltaiset tapahtumat 
käynnistävät usein ajatustyön, 
jos ei vielä ole edes ehtinyt ottaa 
kaikista opiskelumahdollisuuk-
sista selvää. Koko kaveriporukka 
oli ehdottomasti sitä mieltä, että 
opiskelijoiden itse kertomat oma-
kohtaiset kokemukset helpottavat 
usein oman päätöksen tekemistä.

Myös Studentumin syksyn 2012 
käyttäjäkyselyn tulokset vahvista-
vat tätä väitettä, sillä miltei 80 
% käyttäjäkyselyyn vastanneista 
kokee, että sivustolta löytyvät 
opiskelijoiden itse tekemät arvos-
telut ja heistä tehdyt haastattelut 
auttavat päätöksenteossa.

Vivian Lindholm oli sitä miel-
tä, että suoraan nykyisiltä opiske-
lijoilta saadut vastaukset tuntuvat 
luotettavammilta tiedonlähteiltä 
kuin pelkät hakuoppaat. Lindhol-
min mielestä oli hyvä, että hän 
pääsi jatkokoulutusaamupäivän 
aikana esittämään kysymyksiä 
suoraan opiskelijoille.

Opiskelupaikan etsijät 
arvostavat henkilö-
kohtaista yhteydenottoa

Studentum.fi:n käyttäjäkyselystä 
selvisi myös, että sivuston kävijät 
toivovat ja arvostavat henkilökoh-
taista yhteydenottoa oppilaitoksil-
ta. 62 % kyselyyn vastanneista on 
sitä mieltä, että henkilökohtainen 
kontakti vaikuttaa joko suuresti 
tai jonkin verran päätökseen, 
hakevatko he johonkin tiettyyn 
oppilaitokseen.

Studentum.fi-sivuston yksi 
erityisominaisuus on yhteyden-
ottopyyntölomake. Jokaisen op-
pilaitos- ja koulutusesittelyn yh-
teydestä löytyy yksinkertainen ja 
käyttäjälle täysin ilmainen yhtey-
denottolomake, jonka avulla voi 
vaivattomasti kysyä lisää itseään 
askarruttavista asioista suoraan 
oppilaitokselta. Kukaan kaveripo-
rukasta ei ollut vielä hyödyntänyt 
Studentumin sivuilta löytyvää yh-
teydenottolomaketta, mutta kaikki 
tosin kiinnostuivat siitä heti, kun 
saivat tietää, mistä on kyse.

Elina Nyholm ja Siru Nissinen 
olivat yhteydenottomahdollisuu-
desta ja -lomakkeesta kuullessaan 
sitä mieltä, että voisivat hyvinkin 
kuvitella hyödyntävänsä kyseistä 
lomaketta sopivaa koulutuspaik-
kaa etsiessään. Nissisen mielestä 
yhteydenottolomakkeen toiminta-
periaate kuulosti todella helpolta 
ja mutkattomalta.

Studentum.fi haluaa sivustonsa 
ja koulutuskiertueensa kautta aut-
taa kaikkia jatko-opiskelupaikan 
hakijoita mahdollisimman hyvin. 
Studentumin koulutussivustosta 
voi olla korvaamaton hyöty myös 
opinto-ohjaajille, jotka etsivät 
opiskelijoilleen tietoa sopivasta 
ammattialasta, opiskelupaikka-
kunnasta, oppilaitoksesta tai yk-
sittäisestä koulutusohjelmasta. 
Sivustolla jaetut omakohtaiset 
kokemukset ja opiskelijahaas-
tattelut voivat tuoda myös opin-
to-ohjaajalle uusia ideoita, kun 
opiskelijahaastattelusta voi lukea 
esimerkiksi opiskelijoiden tulevai-
suuden suunnitelmista tai nykyi-
sistä ammattinimikkeistä.

Hannele Salmi
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Jyväskylän ammattiopiston 
opiskelijoille on tarjolla 
ammattikorkeakouluopin-
toja osana ammatillista 
perustutkintoa. Jyväskylän 
ammattiopiston ja Jyväsky-
län ammattikorkeakoulun 
yhteistyö on tulosta ESR-ra-

Ammatillisen perustutkinnon aikana
ammattikorkeakouluopintoja

Vuoden verran ovat opinto-
ohjaajat Armi Nurmi Some-
ron lukiosta ja Anna-Maija 
Kirsi-Korhonen Kiiruun 
koulusta Somerolta käyttä-
neet työssään Facebookia 
opinto-ohjauksen apuväli-
neenä.  Oppilaiden puolelta 
vastaanotto on ollut erittäin 
positiivinen. 

Facebook toimii tiedotuskanavana 
perinteisen ilmoitustaulun rinnal-
la. Se tarjoaa myös erinomaisen 
keskustelualustan. 

Oppilaat mielellään jakavat 
kokemuksiaan eri asioista sosiaa-
lisessa mediassa. 

Facebook on matalankynnyk-
sen väline ottaa yhteyttä opinto-
ohjaajaan. Oppilaat ovat innostu-
neet asiasta niin, että suurin osa 
ajanvarauspyynnöistä ja kysy-
myksistä tulee opinto-ohjaajalle 
Facebookin kautta. Lähes kaikilla 
oppilailla on Facebook -profiili. 

Jaetaan tietoa ja 
pidetään yhteyttä

Facebook on helpottanut opinto-
ohjaajan työtä. Tiedotteet ja viestit 
menevät nopeasti perille. Oppilaat 
käyttävät sosiaalista mediaa suju-
vasti älypuhelimillaan. 

Oppilaiden kanssa on tehty sel-
vät pelisäännöt, joita Facebookin 

Somerolla opinto-ohjaajat menivät 
Facebookiin ja oppilaat tykkäävät

Opon kanssa on mukava keskustella Facebookin kautta. Katri Salo-
mäenpää, Someron lukio.

käytössä noudatetaan. Kaikki on 
mennyt hyvin. 

Oppilaita kannustetaan itsenäi-
seen tietojen etsimiseen opinto-
ohjauksen tunneilla ja vapaa-
aikana. 

Tärkeää on oppia erottamaan 
luotettavat tiedonlähteet muusta 
tiedosta. 

Sosiaalinen media luo myös yh-
teisöllisyyttä. Facebookin avulla 
pidät yhteyttä elämäsi ihmisiin ja 
jaat tietoja heidän kanssaan. 

Viime kesänä Anna-Maija 
Kirsi-Korhonen hoiti peruskou-
lulaisten jälkiohjauksen osittain 

Facebookin kautta. 
Aluehalintoviraston järjestä-

millä ohjauksen ajankohtaispäi-
villä lokakuussa Turussa Var-
sinais-Suomen poliisilaitoksen 
nettipoliisi Ville Lahti kannusti 
puheenvuorossaan opinto-ohjaa-
jia, aineenopettajia ja rehtoreita 
lähtemään mukaan Facebookiin. 
Meidän pitää olla siellä, missä 
nuoretkin ovat. Se luo turvalli-
suutta.

Armi Nurmi
Anna-Maija Kirsi-Korhonen

hoitteisista Kiihdytyskaista 
1 ja 2 hankkeista. 

Kiihdytyskaista 2 hakkeessa ovat 
mukana myös Jyväskylän koulu-
tuskuntayhtymän lukiot. 

Opinnoilla halutaan  konk-
reettisesti tukea opiskelijoiden 

yksilöllisiä opinpolkuja ja mah-
dollisuuksien mukaan nopeuttaa 
jatko-opinnoista valmistumista, 
sillä tehtyjä opintoja opiskelijat 
voivat hyödyntää myös mahdol-
lisissa tulevissa ammattikorkea-
kouluopinnoissa. 

Opinnot antavat myös hyvän 
mahdollisuuden tutustua amk-
opiskeluun.
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Lähihoitajaopiskelijat 
laajentavat ja syventävät 
osaamistaan amk-opinnoilla

Jyväskylän ammattiopiston lä-
hihoitajaopiskelijoilla oli mah-
dollisuus suorittaa lukuvuoden 
2011-2012 aikana  Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan tutkinto-opintoja osa-
na omaa tutkintoaan. 

Hanke mahdollisti yhteistyön, 
käytännön toteutuksen suunnitte-
lun sekä palautteen kokoamisen 
opintojen jälkeen, varsinaisis-
ta opetuskustannuksista vastasi 
ammattiopiston hyvinvoinnin ja 
kulttuurin yksikkö. 

Opettajat olivat ammattikorkea-
koululta, opetus toteutettiin osin 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
ja osin Jyväskylän ammattiopiston 
tiloissa. 

Opiskelijalle opiskelu oli il-
maista. Opinnot suunnattiin vii-
meisen vuoden lähihoitajaopiske-
lijoille. Tarjolla oli kolme viiden 
opintopisteen laajuista opintoko-
konaisuutta. 

Asiakkuus sosiaali- ja terveys-

Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistön käynnistä-
mä nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemisen Ihan taval-
lisia asioita - hanke on 
kuluneen syksyn aikana 
saanut paljon uusia tahoja 
toimintaan mukaan. Myös 
opinto-ohjaajat yhteistyös-
sä verkostojensa ja oman 
työn kautta osallistuvat tä-
hän työhön.  

Me, opinto-ohjaajat, toimimme 
kaikkien kouluikäisten lasten ja 
nuorten parissa.  Meillä on siis 
mahdollisuus ja velvollisuus vä-
littää huomiomme nuoren pahoin-
voinnista muille asiantuntijoille 

esim. oppilashuoltoryhmissä.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

lisäämiseksi kumppanuus on hyvä 
tapa toimia. Keskeinen kumppani 
on aina lapsi/nuori. Muut kump-
panit kulkevat hänen rinnallaan. 
Koulujen, työelämän ja järjestöjen 
muodostamat verkostot voivat yh-
dessä auttaa perheen ja kasvavan 
nuoren kasvamista ja kehittymistä.  
Verkostoissa voimme sopia vas-
tuista ja toimintatavoista yhdessä 
nuoren ja perheen kanssa. 

Tärkeää on tukea nuoren arkea 
ja tunnistaa orastava ongelma. Ole 
siis itse aloitteellinen, älä odota 
jonkun muun yhteydenottoa.  

Kokosimme Mikko Siippaisen 
kanssa hanketta varten lyhyen 
yhteenvedon ohjauksen mahdolli-

suuksista ja eri puolilla Suomea 
toimivien 20 aktiivisen ohjaajan 
yhteystiedot. Kolme opinto-
ohjaajien edustaa kutsuttiin 
syyskuussa Jakomäen koululle 
hankkeen lanseeraustilaisuuteen. 
Lisätietoa hankkeesta saa http://
www.tavallisia.fi/  sivuilta.

Hankkeen myötä ja Vuoden 
Opo 2012 tunnustuksen johdos-
ta sain tasavallan presidentin 
kutsun Itsenäisyyspäivän vas-
taanotolle Linnaan.  Jokainen 
opinto-ohjaaja on arjen työn 
sankari omassa ympäristössään. 
Oli hienoa edustaa koko opinto-
ohjaajakuntaa Linnan upeissa 
puitteissa.

Heli Piikkilä

alalla opintokokonaisuuden suo-
ritti 18, Gerontologisen hoitotyön 
perusteet opintokokonaisuuden 
22 ja Seksuaaliterveyden edistä-
minen opintokokonaisuuden 21 
opiskelijaa. 

Kaikkiaan näihin opintoihin 
osallistui 39 lähihoitajaopiske-
lijaa, joista kuusi opiskeli kaik-
ki kolme opintokokonaisuutta, 
kymmenen kaksi ja loput yhden 
opintokokonaisuuden.

Kokemukset ja opiskelijapa-
lautteet lähihoitajaopiskelijoille 
mahdollistetuita amk-opinnoista 
olivat niin positiiviset, että opin-
toja on tarjolla myös lukuvuonna 
2012-2013. 

Syksyllä 2012 aloitti 28 lähi-
hoitajaopiskelijaa amk-opintojen 
suorittamisen, heillä tavoitteena 
on suorittaa kaikki kolme opinto-
kokonaisuutta. 

Jatko-opinnoissa t
arvittavia ICT-valmiuksia

Tammikuussa 2013 Jyväskylän 
ammattikorkeakouluopintojen 
tarjontaa ammattiopiston opis-

kelijoille laajennettiin ICT-val-
miuksien opintokokonaisuudella 
(3 opintopistettä). 

Opinnot soveltuvat kaikille 
ammattiopiston aloille ja ne on 
sijoitettavissa ammattitaitoa täy-
dentävien tutkinnon osien valin-
naisiin opintoihin. 

Opintokokonaisuus kuuluu 
pakollisena opintona kaikkiin 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
koulutusohjelmiin. Opintoihin 
osallistuu 17 ammatillisen pe-
rustutkinnon ja kahdeksan lukion 
opiskelijaa.

Kiihdytyskaista 2 hankkeessa 
yhteistyötä kehitetään edelleen, 
tavoitteena on saada korkeakou-
luopintojen tarjonta pysyväksi ja 
vakiintuneeksi toiminnaksi.

Tarja Nykänen
opinto-ohjaaja

yhdistelmäopinnot
projektitoimija

Jyväskylän ammattiopisto

Ihan tavallisia asioita 
- ohjauksen mahdollisuudet 
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Ammattiin valmistavaa 
koulutusta:

NUORISO- JA  
VAPAA-AJANOHJAUKSEN  
PERUSTUTKINTO  
 Yhteishaussa 25.2.–15.3.2013

Käsikirjoita oma välivuotesi:
RokkiBreikki -linja

       Hakuaika 2.4.–5.7.2013

Lisää infoa osoitteessa: www.ksopisto.fi

Kaipaatko tietoa akavalaisista 
ammateista tai uravaihtoehdoista?

Tutustu palveluumme
www.akavalaisetammatit.f i

Akavan jäsenjärjestöistä Opo-päivillä 8.2.2013 
mukana: Akavan Erityisalat,Uusi Insinööriliitto UIL, 
Suomen Farmasialiitto,Tradenomiliitto

Opo paivat ilmoitus 77x123 pysty.indd   1 1/15/2013   11:06:24 AM

Vuosittain päivitettävä tieto- ja 
tehtäväkirjan yhdistelmä, jota voi 
käyttää kolmen vuoden aikana 
monipuolisesti:

ohjauksessa

Futurix Lukion 
opinto-ohjauskurssi 
ja Jatko-opinto-opas

otava.fi
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Millaisia koulumuistoja si-
nulla on ajalta, jolloin olit 
oppilaana koulussa? Oletko 
työskennellyt koulussa opet-
tajana tai jossain muussa 
tehtävässä koululaitoksessa? 
Millaista oli olla kouluikäi-
sen lapsen vanhempi? Kerro 
muistoistasi ja kokemuksis-
tasi!

Voit muistella aikaasi kansakou-
lussa, oppikoulussa, peruskou-
lussa, lukiossa tai ammatillisessa 
koulutuksessa.

Keruu on päätetty myös kohden-
taa muutamille ryhmille. Tällaisia 
ovat kouluhallinnossa työsken-
nellet virkamiehet, matematiikan 
opettajat sekä eri kouluasteiden 
opinto-ohjaajat. 

Kiinnostavia olisivat esimer-
kiksi opinto-ohjaajien muisteluk-
set niiltä ajoilta kun peruskoulu 
tuli Suomeen ja oppilaanohjaus 
käynnistyi. Keruuta ei kuitenkaan 
ole rajattu peruskoulun tulovai-
heeseen, vaan muutkin kouluelä-
män vaiheet ja eri koulumuotojen 
opinto-ohjaajien tuntemukset 
sopivat hyvin muistelujen koh-
teeksi.

Aineisto arkistoidaan Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkistoon, jossa se 
on käytettävissä muun muassa 
koululaitoksen historiaa koskevia 
tutkimushankkeita varten. Keruun 
järjestävät Suomen kasvatuksen ja 
koulutuksen historian seura ja Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura.

Keruu päättyy 31.12.2013

Kirjoitusohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylil-
läsi. Kirjoituksen pituus on vapaa. 
Kerro aluksi, kenen näkökulmasta 
muistelet. Toivomme saavamme 
muistoja kirjoituksina tai äänit-
teinä, mutta myös valokuvat, 
piirustukset sekä muu materiaali 
on tervetullutta. Valokuvien, ää-
nitteiden ja muun materiaalin lä-
hettämisestä ota yhteyttä arkistoon 
etukäteen.

Lähetä kirjoituksesi 31.12.2013 
mennessä joko postitse osoittee-
seen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 
259, 00171 Helsinki tai sähköpos-
titse osoitteeseen keruu@finlit.fi. 

Jos lähetät tekstiä liitetiedosto-
na, käytä mieluiten doc-, rtf- tai 
txt-muotoa. Merkitse kuoreen tai 

sähköpostin aihekenttään tunnus 
”Minun koulumuistoni”. Aineis-
toa ei palauteta, joten ota itsellesi 
kopio. Jos lähetät tekstisi paperil-
la, kirjoita vain paperin toiselle 
puolelle. Älä käytä tarroja, teip-
pejä tai niittejä. 

Kirjoita erilliselle paperille tai 
sähköpostin viestikenttään tausta-
tietosi: nimi, koulutus ja ammatti 
(myös entiset), syntymäaika ja 
-paikka, osoite, puhelinnumero 
ja mahdollinen sähköpostiosoite, 
sekä allekirjoitettu suostumuksesi 
siihen, että lähettämäsi aineisto 
arkistoidaan nimelläsi kansan-
runousarkistoon tulevaa tutki-
muskäyttöä varten. Liitä mukaan 
tiedot koulusta, jota muistelet: 
koulun nimi ja paikkakunta sekä 
aika, jota muistelusi kuvaa.

Lisätiedot

Keruun tueksi laadittuja vihjeky-
symyksiä ja lisätietoa keruusta 
löydät osoitteesta http://www.
kasvhistseura.fi. Opinto-ohjaajille 
tarkoitetussa kyselyssä Suomen 
kasvatuksen ja koulutuksen his-
torian seuran yhdyshenkilö on 
kouluneuvos Erkki Merimaa os. 
erkki.merimaa(at)kolumbus.fi.

Koulumuistot talteen
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Toimi-
kunnat

Peruskoulu-
toimikunta
ajankohtaisten
aiheiden äärellä
Peruskoulutoimikunnan work-
shopissa puhutaan ajankohtaisista 
aiheista mm. opinto-ohjaajien työ-
hyvinvointitutkimuksesta, verkko-
ohjauksesta ja oppilaanohjauksen 
uuden opetussuunnitelman perus-
tetyöstä. 

Tutkija Jussi Silvonen tulee 
kertomaan Itä-Suomen yliopis-
ton opinto-ohjaajatutkimuksen 
tuloksista ja sen tänä keväänä 
toteutettavasta jatko-osasta. Tule 
kuuntelemaan opinto-ohjaajan 
työn imusta ja sukupuolen palk-
kaeroista.

Toisena aiheena Tehtaanpuiston 
ja Vuosaaren yläasteiden opinto-
ohjaaja Anu Japisson kertoo 
työpajassa oppilaslähtöisestä 
verkko-ohjausprojektistaan, jossa 
painotetaan tiedonhakutaitoja, 
joista Anu ja me muutkin opinto-
ohjaajat olemme huolissamme. 
Anu on kerännyt Facebook-sivuil-
le ajankohtaista tietoa ja materiaa-

Lukioworkshop
ajan hermolla
Hyvät ystävät, arvoisat lukioiden 
opinto-ohjaajat kautta maan, 
Teitä on ilmoittautunut lukio-
workshoppiin Kouvolaan yli 80 
opinto-ohjaajaa. On todella mu-
kava jälleen kerran huomata, 
että workshopit kiinnostavat ja 
niinpä me workshopin järjestäjät 
yritämme parhaamme mukaan 
tehdä ohjelmasta mielenkiintoisen 
ja ajankohtaisen.

Kouvolan lukioworkshoppiin 
suunnittelimme ensin laajempaa 
lukioiden ohjauspilottihankkeiden 
ja niissä kehiteltyjen hyvien käy-
tänteiden esittelyä, mutta koska 
hankkeita on esitelty laajasti syk-
syllä Jyväskylässä lukion opinto-
ohjauksen kehittämispäivässä, 
tätä aluetta esitellään lyhyesti 
workshopissa. 

Sen sijaan isomman osan 
workshopin ohjelmasta haukkaa 
opinto-ohjaaja, projektipäällikkö 
Liisa Lamminsivu-Riskun esitys 
Keski-Suomen lukiohankkeen 
lukioiden ja työelämän yhteistyö-
malleista.  Edellisessä Opolehden 
numerossa tätä hanketta ja sen 
tuottamaa LukiostaTyöElämään 
-verkkojulkaisua esiteltiin. 

Lukiolaisten liiton uusi pu-
heenjohtaja Daniel Sazonov tulee 
esittämään lyhyen Lukiolaisten 
liiton tervehdyksen workshoppiin 
ja uutena mielenkiintoisena asia-
na Itä-Suomen yliopiston tutkija 
Jussi Silvonen tulee esittelemään 
opinto-ohjaajien hyvinvointitutki-
muksen jatko-osan toteuttamista. 

Workshopin loppuun on varattu 
aikaa keskusteluun workshopin 
teemoista ja kaikista ajankohtai-
sista kysymyksistä. 

Workshopin ohjelmaan ehdo-
tettiin palkkausasioiden käsittelyä, 
siis paikallisten virkaehtosopi-
musten ja nykyiseen virkaehto-
sopimukseen kuuluvan vuotuisen 
työaikakokeilumahdollisuuden 
käsittelyä. 

Nämä asiat eivät ole juurikaan 
edistyneet. Paikallisia sopimuksia 
ei ole tullut lisää, ja vuotuisen 
työajan kokeilujakaan ei ole juuri 
syntynyt. Nämä ovat tärkeitä tee-

moja, mutta tällä hetkellä näyttää 
siltä, että lukioiden opinto-ohjaaji-
en palkkausasiat ovat jämähtäneet 
paikalleen. 

Hyvät paikalliset sopimukset 
ovat kunnille kalliita, ja niistä 
halutaan jopa eroon, jos se on 
mahdollista. 

Lukioiden opinto-ohjaajille 
myös ehdotetaan ammatillisen 
puolen opinto-ohjaajien työaikaa, 
koska joku työnantaja katsoo, että 
miksi samalla rahalla ei teetettäisi 
lukion opinto-ohjaajalla enemmän 
töitä? 

Opettajavirkaehtosopimukses-
sa pysyttelevät innokkaimmin 
kiinni ne, joilla on ylitunteja. 
Ylitunnitkin kyllä voidaan leikata 
pois milloin tahansa. Tervetuloa 
lukioworkshoppiin. Workshopin 
materiaalit toimitetaan kaikille 
osanottajille.

Maija Pasanen
Lukiotoimikunta 

puheenjohtaja

lia oppilaiden avuksi. 
Tietoa tulviva maailmamme 

edellyttäisi paljon parempia val-
miuksia etsiä ja arvioida tietoa. 
Anulla on koulussa tällä hetkellä 
meneillään projekti Ykä Ysiluok-
kaisen matka yhteishaun ihmeel-
liseen maailmaan. Erilaisten tie-
donhakutehtävien ja pohdintojen 
avulla arvioidaan pienryhmissä ns. 
arkkityyppien tarpeita ja valintoja. 
Ryhmien työt julkaistaan blogissa 
ja siellä pienenä porkkanana on 
Voki-virtuaalihahmot, joista Anu 
myös kertoo workshopissa. Anun 
vastauksia nuorten kysymyksiin 
olet voinut lukea Kun koulu 
loppuu -sivuston Kysy opolta 
palstalta.

Jos sinulla on joku verkko-
ohjaukseen liittyvä opetusvinkki 
tai idea, jonka haluaisit jakaa 
workshopissa 5  10 minuutin 
puheenvuorossa, niin ilmoitat-
han siitä satu.haime@edu.hel.
fi viimeistään 4.2., jotta voimme 
huomioida sen workshopin ohjel-
massa. Laita mukaan lyhyt kuvaus 
ideasta ja tarvitsemasi aika 5–10 
minuuttia.

Kolmantena teemana on pe-
rusopetuksen juuri käynnistynyt 
opetussuunnitelman perusteiden 
valmistelutyö. Tule tapaamaan 
samalla opetusministeriön aset-
taman perusopetuksen oppilaa-
nohjauksen opetussuunnitelman 
perusteiden työryhmän jäseniä, 
kertomaan toiveistasi perusope-
tuksen oppilaanohjauksen ope-
tussuunnitelman perusteiksi ja 
kuulemaan ensimmäisiä koke-
muksia työryhmän työskentelystä. 
Työryhmän jäsenistä paikalle ovat 
lupautuneet Mikko Siippainen 
Tampereelta, Anu Japisson ja Satu 
Haime Helsingistä.

Peruskoulutoimikunnan puolesta
Satu Haime
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Kouvolan opopäivät lähestyvät ja 
sen myötä perinteiset koulumuoto-
kohtaiset workshopit. Tämänvuo-
tisessa korkeakoulutapaamisessa 
puhumme opiskelijavalinnan 
tulevista muutoksista ja opintojen 
etenemisen tukemisesta.

Opiskelijavalintaan tulevat 
muutokset puhututtavat niin kor-
keakouluissa kuin toisen asteen 

Ajankohtaiset haasteet ammatillisen 
koulutuksen workshopin teemana 

Kouvola toivottaa opinto-ohjaajat 
ja yhteistyökumppanit tervetul-
leiksi 7.-9.2. valtakunnallisille 
Opopäiville. 

Torstaina ohjelma alkaa Sokos 
Hotel Vaakunasta lähtevillä opin-
tokäynneillä työpaikoille ja oppi-
laitoksiin. Opintokäyntien jälkeen 
kuullaan Sopo ry:n toimikuntien 
ajankohtaiset kuulumiset. Ilta 
päättyy kaupungin vastaanotolle 
Kouvolan kaupungintalolla.

Perjantain ohjelma  Kuusan-

Kouvolaan lataamaan virtaa ohjaukseen
koskitalolla sisältää luentoja ja 
työpajoja. Luentojen välissä tai 
sijasta voi tutustua  aulatilassa 
olevaan  näyttelyyn. SOPO ry:n 
vuosikokous järjestetään Kuusan-
koskitalolla luentojen ja työpajo-
jen jälkeen.

Lauantain tapahtumapaikka 
on Kouvolatalo aivan Vaakunan 
naapurissa. Ohjelma päättyy puo-
liltapäivin vuoden 2014 Opopäivi-
en esittelyyn.

Opopäivät ovat saavuttaneet 

niin suuren suosion, että jo mone-
na vuonna osallistujia on ollut tu-
lossa enemmän kuin tiloihin mah-
tuu. Näin kävi Kouvolassakin. 
Opopäivät täyttyivät tammikuun 
alussa.

Opopäivien valmistelutyötä 
on tehty yli kaksi vuotta talkoilla 
ja yhteistyökumppani Kymen-
laakson ammattikorkeakoulun  
opiskelijoiden voimin.
www.opopaivat2013.fi

Korkeakoulutoimikunta kutsuu keskustelemaan
oppilaitoksissa. 

Arenen opiskelijavalintatyö-
ryhmä on työstänyt asiaa ja työn 
tämänhetkisestä tilanteesta meille 
tulee kertomaan opiskelijavalinta-
työryhmän jäsen Seija Aalto.

Toisena teemana on opintojen 
etenemisen tukeminen. Aiheesta 
alustaa opinto-ohjaaja Ritva Lii-
namaa.

Molemmista aiheista kuulem-
me lyhyet alustukset, jotka toi-
vottavasti innostavat osallistujat 
aktiiviseen keskusteluun. 

Lämpimästi tervetuloa osallis-
tumaan.

Tapaamisiin Kouvolassa.
Erja Salminen
puheenjohtaja

Julkisessa sanassa pohditaan päi-
vittäin nuorten yhteiskuntatakuun 
tavoitteita ja toteuttamismuotoja.   
Ammatillisen koulutuksen opiske-
lijavalinnan perusteet on muokattu 
palvelemaan tätä tavoitetta. Kou-
lutustiedon saantia tehostetaan 
parantamalla verkkopalveluita. 
Opiskelijahuoltoa kehitetään ja 
yhteistyötä tiivistetään. Koulu-
tustarjonta, tutkintorakenteet ja 
tutkintojen perusteet ovat jälleen 
tarkastelun kohteena ja mitoituk-
set muuttuvat.

Näistä ajankohtaisista teemoista 
- rajaten ja kohdentaen asiat opinto-
ohjaajan työhön  puhutaan myös 
ammatillisten opinto-ohjaajien 
workshopissa Kouvolan Opo-päi-
villä. Ilmoittautuneita on yli 100 
- ryhmämme on ilmoittautumisten 
perusteella suurin. Toivottavasti me 
kaikki näemme toisemme Vaakuna-
salissa to 7.2. klo 16.00 alkaen.

Toimintakatsauksen jälkeen 

nuorten yhteiskuntatakuun, opis-
kelijavalinnan ja opiskelijahuollon 
haasteista alustavat ja keskustelua 
virittävät toimikuntamme jäsenet 
Anu Hietarinta ja Sini Sirén. Ohja-
uksen koulutus ja tutkimus saavat 
lyhyet puheenvuorot. Opettajan-
koulutuspäällikkö Jukka Lerkkanen 
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 
ja yliopistotutkija, dosentti Jussi 
Silvonen Itä-Suomen yliopistosta 
kertovat ohjauksen tutkimushank-
keista ja koulutuskuulumisista.

Yhdistyksen vuosikokoukseen 
toivon runsasta osanottoa. Amma-
tillinen koulutus monipuolisuudes-
saan  ansaitsee nykyistä suuremman 
jalansijan yhdistyksen toiminnassa. 
Tämä on mahdollista vain jäsenten 
aktiivisen osallistumisen kautta. 
Hallituspaikkoja on jaossa 4, joista 
päätetään vuosikokouksessa teidän 
äänillänne.

Pelkkä alussa mainittujen ajan-
kohtaisten teemojen luetteleminen 

hengästyttää.  Ehkä kysymme, pi-
tääkö niitä pohtia vielä Opo-päivillä-
kin? Eikö päiville tulla virkistymään, 
tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan 
ajatuksia leppoisassa tunnelmas-
sa? Varmaan sillekin tilaa ja aikaa 
jää.  Nämä pj-terveiset ovat omalla 
kohdallani viimeiset tätä laatua, työ 
ohjauksen parissa toki jatkuu. 

Huom! Viime syksyksi suunni-
teltu kysely ammatillisille opinto-
ohjaajille siirtyy helmi-maaliskuul-
le. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän 
yliopistossa aikuiskasvatustieteen 
pro seminaari työnä. Vastaathan 
työnimellä  “Ammatilliset opot 
2013” lähetettävään nettikyse-
lyyn, jotta saamme kattavan kuvan 
ammattikunnastamme. Tutkimus 
toteutetaan yhteistyössä SOPO ry:n 
kanssa. 

Ritva Manelius
Puheenjohtaja

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta 
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Yksitoista vuotta sitten Alla 
Kukkonen muutti Suomeen 
uuden kielen ja kulttuurin 
keskelle. Tänä päivänä hän 
opettaa maahanmuuttajil-
le suomen kieltä, historiaa 
ja kulttuuria sekä auttaa 
jatko-opintojen valinnassa. 
Ohjaaminen omalle urapo-
lulle on tärkeää, siksi Kuk-
konen opiskelee parhaillaan 
opinto-ohjaajaksi JAMKin 
ammatillisessa opettajakor-
keakoulussa.

Alla Kukkonen meni naimisiin 
suomalaisen miehen kanssa ja 
muutti uuteen kotimaahan yhdes-
sä 7-vuotiaan tyttärensä kanssa 
vuonna 2001. Kulttuuriin sopeutu-
minen oli aika helppoa, yhteistyö 
viranomaisten kanssa toimi ja 
Suomi tuntui turvalliselta. Kie-
len oppiminen aiheutti kuitenkin 
päänvaivaa.

Miten perehdyttää 
Suomeen?

Yliopistosta valmistumisensa ai-
koihin Alla Kukkonen haki opet-
tajaksi Porvoon ammattiopistoon 
maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavaan 
koulutukseen. Kukkonen valit-
tiin tehtävään ja hän opettaa nyt 
viidettä vuotta suomen kieltä, 
kulttuuria ja historiaa sekä ohjaa 
opintoja ja työharjoittelujaksoja. 

Vaikka Kukkosella on vaki-
tuinen työ, tuntui omien taitojen 
kehittäminen opinto-ohjauksen 
saralla välttämättömältä. Aina 
eivät pelkät luokanopettajan tiedot 
ja taidot riitä ohjaustilanteissa. 

– Keväällä kaverini vinkkasi 
minulle maahanmuuttajataus-
taisille opettajille suunnatusta 
Specima-opinto-ohjaajankoulu-
tuksesta JAMKin ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa. Kuulosti 
siltä, että koulutuksessa käsitel-
lään juuri niitä haasteita, joita 

–Alkuaikoina kysyin miehel-
täni, onko suomen kielessä edes 
sanoja vai vain tavuja  en erotta-
nut, mistä sanat alkavat ja mihin 
ne loppuvat. Oli vaikeaa hyväksyä 
sitä, etten ymmärrä vaikka kuinka 
yritän, Kukkonen juttelee sujuvas-
ti suomeksi.

– Välillä tuntui, etten opi kos-
kaan puhumaan tarpeeksi hyvin. 
Onneksi mieheni tuki minua pal-
jon ja lisäksi kannustava suomen 
kielen opettajani vakuutti, että 
minäkin vielä joku päivä opetan 
Suomessa.

– Venäjällä luokanopettajaksi 
kouluttautuneelta Kukkoselta 
ei taistelutahtoa puuttunut. Hän 
opiskeli suomen kieltä, sai rin-
nastamispäätöksen opinnoistaan 
ja täydensi tutkintoaan Suomen 
lain vaatimalle tasolle. Lisäksi hän 
opiskeli vielä yliopistossa venä-
jän kieltä ja sivuaineena suomen 
kieltä sekä suomi toisena kielenä. 
Kielikylpy tuotti tulosta ja taidot 
paranivat.

Alla Kukkonen uskoo, että asettamalla itselleen tavoitteita ja tekemällä töitä niiden eteen voi päästä mihin 
haluaa.

Maahanmuuttajan oma 
polku löytyy ohjaamalla
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työssäni kohtaan. Opinnot aloitin 
tänä syksynä.

Maahanmuuttajien ohjaus on 
usein erilaista kuin suomalaisten 
opiskelijoiden. Uudessa koti-
maassa kaikki voi olla outoa ja 
liikkeelle lähdetään perusasioista. 
Kukkosen opettamassa valmis-
tavassa koulutuksessa opiskelee 
nuoria, alle 25-vuotiaita maa-
hanmuuttajia, joilla uravalinta on 
vielä edessä. 

– Maahanmuuttajanuorilta 
puuttuu sellaista tietoa, mikä 
suomalaisille on itsestään selvää. 
On vaikea ajatella tulevaa, jos 
ei edes tiedä, mihin voisi hakea 
opiskelemaan tai millaista koulu-
tusta tietty ammatti vaatii. Kun ei 
tunneta suomalaista koulutusjär-
jestelmää, odotukset voivat olla 
myös hyvin epärealistisia  perus-
koulututkinnolla ei vielä voi hakea 
opiskelemaan lääkäriksi.

Ohjaus- ja monikulttuuritaidot 
tarpeen

JAMKin ammatillisessa opet-
tajakorkeakoulussa järjestettävän 
maahanmuuttajataustaisille opet-
tajille suunnatun Specima-opinto-

ohjaajankoulutuksen rahoittaa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Tavoitteena on lisätä valmiuksia 
vastata maahanmuuttajataustais-
ten oppijoiden tarpeisiin. 

Monikulttuurisuus lisääntyy 
suomalaisissa kouluissa ja ohjaus-
tarpeet muuttuvat. Monikulttuuri-
taidoista on hyötyä kaikille opinto-
ohjaajille. Specima-koulutuksen 
lähipäivät toteutetaankin yhdessä 
ammatillisen opettajakorkeakou-
lun muiden opinto-ohjaajankou-
lutuksen ryhmien kanssa.

– Jo näin alkuvaiheessa koulu-
tusta olen saanut tutustua moniin 
eri paikoissa työskenteleviin 
ihmisiin. Verkostoituminen ja 
kokemusten vaihto ovat tosi tär-
keitä tässä työssä. On hienoa, että 
saan työni tueksi lisää tietoa ja 
varmuutta sekä virallisen opinto-
ohjaajan pätevyyden, tiivistää 
Kukkonen koulutuksen merkitys-
tä itselleen.

JAMKin ammatillisessa opet-
tajakorkeakoulussa syksyllä 2012 
alkanut puolentoista vuoden Spe-
cima-opinto-ohjaajankoulutuk-
sessa opiskelijat tulevat kuudesta 

eri maasta. Koulutuksen tarkoitus 
on auttaa myös heitä työllisty-
mään.  Osa on käynyt läpi koko-
naisen Specima-koulutuspolun ja 
osallistunut aiemmin jo JAMKin 
opettajankoulutukseen valmenta-
vaan koulutukseen sekä ammatil-
liseen opettajankoulutukseen.

Kukkonen uskoo, että oli kyse 
sitten kenestä tahansa, asettamalla 
itselleen tavoitteita ja tekemällä 
töitä niiden eteen, voi päästä mi-
hin haluaa.

– Sanon aina opiskelijoilleni, 
että älkää antako kenenkään 
negatiivisten juttujen vaikuttaa 
omiin valintoihin. Tällä hetkellä 
Suomessa on kaikkien vaikea 
löytää töitä, mutta pitää päättää 
tehdä töitä tavoitteidensa eteen. 
Sinä osaat tai jos et osaa, niin opit, 
jos vain haluat.

Haluatko kehittää monikulttuu-
risen opettamisen ja ohjaamisen 
osaamistasi? Astu monikulttuu-
risen osaamisen polulle: www.
jamk.fi/aokk/taydennyskoulutus/
monikulttuurisuus 

 
Sonja Rahkonen

Unelma
O N  H Y V Ä  A L K U

WWW.LUOVI.FI

Löydä oma unelmasi tulevaisuudesta. Me autamme 
Sinua löytämään työkalut sen toteuttamiseen. Luovi 
on ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii yli 20 
paikkakunnalla kautta maan. Haku ammatilliseen 
peruskoulutukseen 31.3. saakka.
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Keski-Suomen senioriopo-
jen juhlassa, Kuunkiertäjät 
20 vuotta, 9. syyskuuta 2012 
oli ohjaustoiminnan alku-
aikojen viewä, aikaansaava 
ja luova tunnelma. Tuntui 
hyvälle saada juhlia upeasti 
elämäntyönsä tehneen po-
rukan kanssa. Historiikeissa 
Anneli Kaartinen ja Erkki 
Koski muistelivat tärkeitä 
ammattiyhdistysasioita ja 
virkojen perustamista. Oli 
laulua, runoa, musiikillista 
yhteispohdintaa ja maittava 
ruokailu ystävien seurassa. 
Monet opinto-ohjaajakurs-
seihin liittyvät muistot 30-
vuotisen opo-kouluttajaura-
ni ajoilta nousivat elävästi 
mieleen.  Siinä osa suoma-
laisen koulun perustaa ja 
menestystarinaa.

Ajatuksena oppilaanohjaus tai 
opinto-ohjaus ei suinkaan ole 
suomalainen keksintö. Sen juuret 
ulottuvat antiikkiin, keskiajan 
espanjalaiseen yliopistokoulutuk-
seen  ja Amerikan Yhdysvaltojen 
counsellor-liikkeeseen 1900-
luvun alkupuolella.  Niistä kaikista 
myös suomalainen yhteiskunta ja 
koululaitos saivat virikkeitä, kun 
kehitettiin koulua ja ohjaustoimin-
taa yhteiskunnallisten haasteiden 
helpittamiseksi. Erityisesti am-
matinvalinnanohjaus, työnvälitys 
ja lasten erityishuolto ja ohjaus 
olivat saaneet uusia näköaloja.

Yhteiskunnallinen
murros 1970-luvun  alussa

Suomi ja suomalaiset elivät 1970-
luvun taitteessa suurta murrosta. 
Teollistekninen kehitys mullisti 
työelämää. Suomi kaupungistui 
ja teollistui. Koettiin suuri muut-
toaalto. Perhe-elämä, naisten ase-
ma ja osallistuminen työelämään 
muuttuivat. Tavat ja asenteet avar-
tuivat, ja epätietoisuus oikeasta 

ja väärästä aiheuttivat ahdistusta. 
Poliittinen kiehunta lisäsi epätie-
toisuutta ja ristiriitoja. Kaikkeen 
tähän oli kyllä varauduttu kirjoit-
tamalla lukuisia muistioita, joista 
keskeisimmäksi aiheeni kannalta 
muodostui Peruskoulukomitean 
mietintö 1970.

 
Opo-koulutuksen 
perusta

Mietinnössä määriteltiin peruskou-
lun oppilaanohjaus kasvatukselli-
seksi-, opetukselliseksi- ja amma-
tinvalinnanohjaukseksi. Samoin 
määriteltiin opinto-ohjaajan asema 
ja tehtävät. Työmuodoiksi  määri-
teltiin luokkamuotoinen oppilas-
lähtöinen ohjaus, henkilökohtainen 
ohjaus ja luokan ulkopuolinen työ 
koulussa ja muiden yhteiskunnan 
ohjauksellisten toimijoiden kans-
sa. Tämä ilmensi uutta radikaalia 
ajattelua koulutuksessa. 

Mietintö antoi selkeän perus-
tan peruskoulun opinto-ohjaajan 
tutkintosäännölle, jonka opetus-
ministeriö vahvisti 1971. Tutkin-
tosääntöön perustuva peruskoulun 
opinto-ohjaajan poikkeuskoulutus 
aloitettiin syksyllä 1971 Joen-
suun korkeakoulussa, Jyväskylän 
yliopistossa ja tuotsinkielisessä 
Vaasassa. 

Koulutukseen voitiin ottaa 
opettajantutkinnon suorittaneita, 
vähintään 35-vuotiaita kokeneita 
opettajia vuoden kestävään täys-
toimiseen opiskeluun. Koulutuk-
sen varhaisella aloituksella en-
nakoitiin vaiheittaista siirtymistä 
peruskouluun.

Haastava alku

Jyväskylän yliopistossa opinto-
ohjaajien koulutus sijoitettiin 
kasvatustieteiden tiedekunnan 
opettajankoulutuslaitokseen, mis-
sä se opettajankoulutuslain voi-
maantultua 1973 muodosti yhden 
opettajankoulutuslinjan. 

Alku oli monessa suhteessa 
haastava: tiedekunnassa oltiin var-

sin kriittisiä koko koulu-uudistusta 
kohtaan. Tilat ja opetushenkilöstö 
olivat hakusessa. 

Opetussuunnitelma, opiskeli-
javalinnan ja tutkintotodistuksen 
perusteet oli laadittava ja hyväk-
sytettävä silloisessa byrokratiassa: 
linja kokouksessa, opettajaneu-
vostossa ja tiedekunnassa. Olo 
oli kuin purjeveneessä, tuntemat-
tomilla vesillä, pimeässä. Mutta 
alkuun päästiin. 

Ensimmäiselle opo-kurssille 
osallistuin valintakokeen ja ns. 
työvoimaharjoittelun suunnit-
telijana ja ohjaajana. Amma-
tinvalintapsykologina minulla 
oli kokemusta ja työskentelystä 
ammatinvalinnanyhdysopettajien 
kanssa ja osallistumisesta heidän 
koulutukseensa. Se auttoi alkuun, 
kun 1972 aloitin työn opinto-
ohjauksen lehtorina vähän yli 
kolmikymppisenä.

Opisklun arkea

Ehkä kriittisin vaihe uuden am-
mattikunnan luomisessa on onnis-
tunut opiskelijavalinta. Hakijoita 
kyllä riitti: monesti 10 hakijaa 
opiskelupaikkaa kohden. Haku-
papereihin, valintakokeeseen ja 
haastatteluun perustuva opiske-
lijavalinta oli uuvuttava prosessi, 
joka tuntui onnistuvan vähintään 
kohtuullisesti vuosien saatossa.

Tiivis opiskeluvuosi jakautui 
syys- ja kevätlukukauteen, jossa 
oli vain joulutauko. Lukukaudet 
aloitettiin noin viikon mittaisella 
koko päivän ja monesti illankin 
ottavilla alkuseminaareilla, jois-
sa selvitettiin opiskelun sisältö 
ja tavoitteet ja opinto-ohjaajan 
kelpoisuustodistuksen arviointi-
perusteet.

Tiedekunnan määräyksestä 
kaikki opetus ja opiskelu oli ar-
vioitava. Se hiersi monia tuona 
vapautta tavoittelevana aikana, 
mutta antoi kiistatta ryhtiä sekä 
opetukseen että opiskeluun.

Seminaareissa kuultiin myös 
vierailevia ohjausalan asiantun-

Opo-koulutuksen alku 1970-luvulla
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tijoita. Kiinnostava, uusi yksi-
tyiskohta oli mm. ns. sensitivyt-
raining-koulutus, jolla pyrittiin 
avaamaan opiskelijoita itsensä ja 
toisten tuntemiseen sekä kehittä-
mistarpeittensa tiedostamiseen. 

Alkuseminaarin aikana opis-
kelijat laativat itselleen opiskelu-
suunnitelman koskien yliopisto-
opinnoista vapaasti valittavia 
opintoja, joita tutkinto-opinnoista 
oli noin viidennes. Opiskeluunsa 
he saivat sekä ryhmä- että hen-
kilökohtaista ohjausta, Erittäin  
tehokas tapa edistää opiskelua oli 
oppilaskunnan muodostaminen 
isäntineen ja emäntineen sekä eri-
laisine jaostoineen kuten opiske-
lun edistämisjaosto, matkajaosto, 
vapaa-aika ja liikuntajaosto yms. 
tarpeen mukaan. Yhdessä neuvo-
teltiin kehittämistehtävistä.

Kurssin tai koulutuslinjan lu-
ento-opetukseen saimme päteviä 
alansa taitajia tuntiopettajiksi kou-
luhallinnosta, kokeiluperuskoulus-
ta, ammatinvalinnanohjauksesta, 
kasvatusneuvolasta, mielenter-
veystoimistosta ja eri ammatinhar-
joittajista ja ammattiyhdistyksestä. 
Opiskelupäivät olivat pitkiä, vaih-
televia ja haastavia. 

Opintomaykoja
ja kouluvierailuja

Pienen hengähdyksen toi luku-
kauden puolivälissä tehty opinto-
matka Ruotsin Uumajaan, jonne 
muodostui kiinteä yhteydenpito 
SYO-konsulenttikoulutukseen 
Uumajan yliopistossa (SYO, stu-
die och yrkesorientering). 

Vaihtelevasti vierailimme myös 
kouluissa, ihailimme tiloa, kirjas-
toja ja välineistöjä ja ihmettelimme 
kouluissamme vielä vähän tunnet-
tua pienryhmäopiskelua. Pidimme 
luentoja kurssien kesken ja tietysti 
rentouduimme illanvietoissa. Ja 
vastavierailujakin saimme. 

Hektiseen syyslukukauteen 
kuuluivat myös kokeilukouluissa 
ja työvoimatoimistoissa suori-
tettavan harjoittelun ensijaksot. 
Alkuaikoina ne suoritettiin Jyväs-
seudulla, myöhemmin opiskelijan 
kotiseuduilla. 

Tärkeän osan syyslukukauden 
opiskelua muodosti 2-3 opiskeli-

asenne tietoon ja sen merkitykseen 
ja muutokseen kehittyi. 

Opo-kurssin yksi keskeisiä 
ajatuksia, tekemällä oppiminen, 
learning by doing, jäsentyi meille 
kaikille. 

Tärkeitä olivat myös koko 
kevätlukukauden ohjelman sel-
keyttäminen ja opiskelijoiden 
kuuleminen ja osallistuttaminen 
ohjelman toteuttamiseen. 

Ja opiskelu meni uomiinsa: 
yliopiston opetuksesta valittuihin 
kursseihin ja tuntiopettajiemme 
kursseihin.

Hankaluutena oli monien kurs-
sien päällekkäisyys. Opiskelijat 
hoitivat kyllä sen hienosti osallis-
tumalla vuorotellen ja järjestämäl-
lä luentomonistepalvelun. 

Asiantuntijaluennoitsijoittem-
me käytön ongelma oli se, että ne 
oli pidettävä virkatöiden vuoksi 
iltaluentoina. Luppoaikaa opiske-
luun tuskin jäi. 

Opiskelutehtäviin kuului mm. 
viikon peruskouluharjoittelu ja 
näytetuntien pito normaalikou-
lussa. Samoin henkilökohtaisten 
ohjausnäytteiden laatiminen sekä 
auditiivisena että videoituna näyt-
teenä. Kun niitä pienryhmissä 
opiskeljoiden kanssa tarkastelin, 
jäi mieleen opiskelijarouvan to-
kaisu: “Olo on kuin vanhapiika 
menisi raskaustestiin”. 

Kevään seminaarityön valmis-
telu oli myös suuri ja monelle 
“kunnianhimoinen” urakka. Niin-
pä se alettiinkin hyväksyä tasonsa 
johdosta suoraan arvosanaopin-
noksi. Professorit alkoivat muut-
taa asennettaan opinto-ohjaukseen 
ja ehkä peruskouluunkin. 

Opiskeluun kuului myös kurs-
seittain erilaisia opiskelijoiden 
ideoimia ja osin järjestämiä ta-
pahtumia. Säännöllisten työpaik-
kavierailujen lisäksi haluttiin 
kerran esim. tutustua Raumalla 
telakkateollisuuteen. Hieno retki 
oheistutustumiseen. 

Kurssina osallistuttiin myös 
monille opinto-ohjaajien valtakun-
nallisille opintopäiville. Kurssina 
järjestettiin monia yhteissemi-
naareja ja tapaamisia Joensuussa 
opoiksi opiskelevien kanssa, mil-
loin siellä, milloin täällä.

jan ryhmissä laadittava kirjallinen 
referaattityö, jossa tarkasteltiin 
viimeisintä ohjaukseen liittyvää 
kirjallisuutta. Tarkoituksena oli 
jatkaa tästä kevätlukukaudella toi-
nen seminaarityö, jossa kehiteltiin 
ohjauksen sisältöjä ja metodeja 
saatujen virikkeiden pohjalta. 
Vieläkin muisti aistii spriikoneella 
tehtyjen seminaaritöiden tuoksun. 
Ja pienryhmissä opiskelua pidet-
tiin silloin aluksi meillä kumma-
jaisena, jota joutui puolustamaan 
ja perustelemaan.

Syyslukukauden päättösemi-
naarissa arvioitiin saatua koke-
musta ja opetusta sekä tehtiin eh-
dotuksia kevätlukukauden opetuk-
seen. Silloin purettiin referaattise-
minaaritöiden antia tiiviisti useina 
päivinä ja kuunneltiin muistiin 
jäänyt opiskelijoiden opiskeluti-
loja koskenut kommentti: “Tuntuu 
kuin palaisi kivikauteen”. Niin se 
varmasti tuntui uusista kouluis-
taan tulevista opettajista. 

Oli totisinta totta vaihtaa vä-
hän väliä opetustiloja yliopiston 
kaupungilta vuokraamiin toimis-
totiloihin tai kauppahuoneistoon 
tai ravintoloihin jne. Olihan se 
tilanteen ja sen ajan mukaista ja 
hupaisaakin. Hallintojohtajan 
näkemys oli, että “lehtori ottaa 
mappinsa ja muuttaa...” 30 opis-
kelijan kurssi mukanaan. Ja taas 
luotiin uusia toiminta- ja opiske-
lujärjestelyjä.

Tekemällä oppiminen
keskeinen ajatus

Kevätlukukauden aloitti perintei-
nen alkuseminaari. Tavaksi muo-
dostui, että opiskelu oli alkanut 
jo ennen Jyväskylään tuloa opis-
kelijan lähiseudun ammatinvalin-
nanohjaustoimistossa opiskeluun 
kuuluvine harjoitustöineen. 

Oli selkeästi motivoivaa keskit-
tyä muutamaksi päiväksi amma-
tinvalinnan kysymyksiin ja ken-
tältä oppimistehtävien muodossa 
hankittujen ja tietojen pohdintaan 
omaan opinto-ohjaajan työhön 
soveltaen.

Kurssi otettiin “näppiin” ope-
tusmetodein ja ryhmätöin. Kurssin 
opettajana ja vetäjänä oli helpotta-
vaa havaita, miten opiskelijoiden 
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Eikä tämä kaikki vielä riittänyt 
elämänsä voimissa opiskeleville 
opettajille. Myös vapaa-aikaan oli 
saatava vauhtia. Kuntoa kohotet-
tiin uimalla, lento- ja jalkapallossa. 
Hiihdettiin milloin Laajavuoressa,  
Himoksessa ja kerran Peurunkaan 
yli 30 kilometriä. Osallistuttiin 
omin joukkuein yliopiston puulaa-
keihin, uitiin kilpaa joensuulaisten 
kanssa. Tietysti teatteri ja elokuvat 
kiinnostivat ja varmasti myös muu 
opiskelullinen ilottelu. Lauloin 
kurssin vahvistetussa kvartetissa 
taitavien kavereiden tukemana 
toista bassoa. 

Ei pelkää auvoa

Mutta ei se kurssilla olo ja työ 
pelkkää auvoa ollut. Oli väsymy-
sitkua perheen perään, oli eroja, 
oli alkoholismia, oli mielenterve-
ysongelmia, oli uskonnollista ja 
poliittista hurjastelua, oli vastaan-
panemisen pakkoa, oli ulkopuo-
lista painostusta, ministerisoittoa, 
oli valituksia hallintoon, eduskun-
taan, oikeusasiamiehelle. 

Eikä se aina kollegankaan kans-
sa helppoa ollut. Puukon saaminen 
selkään tekee kipeää, mutta ihme 
kyllä haavat saatiin paikkailtua 
puolin ja toisin ilman isompia hen-
kisiä vammoja. Olipa siinä totta 
tosiaan joskus kovassa koulussa.

Mutta aina päästiin kevääseen. 
Koko 1970-luku, joka kurssi, 
matkusti Neuvostoliittoon viikon 
matkalle. Yleensä ne olivat hyvin 
järjestettyjä, antoisia matkoja, 
Venäläiset panivat parastaan: 
Moskovassa, Leningradissa tai 
jossain muussa eksoottisemmassa 
kohteessa saimme näyttöjä upeas-
ta yhteisökasvatuksesta ja korkea-
kulttuurista ja vähän muustakin. 
Opiskelijamme edustivat hienosti 
suomalaisuutta niin kouluissa kuin 
muissakin vierailukohteissa. 

Päättösemaari ja ero

Ja sitten oli seminaarien seminaa-
ri, Päättöseminaari: seminaariesi-
telmineen ja opponointeineen, 
ryhmätöineen ja keskusteluineen, 
kurssin arviointeineen ja eväs-

tyksineen. Kurssit järjestivät 
yleensä mainion loppukaronkan 
mitä kekseliäimmin ja mitä eri-
laisimmissa keskisuomalaisissa 
paikoissa. Kurssivalokuva otettiin 
ja se kehystettäisiin esille uusien 
kurssien nähtäväksi. 

Ja sitten koitti todistusten jako 
Opettajakoulutuslaitoksen arvok-
kaassa kevätjuhlassa. Ei tullut 
mieleenkään, että joku olisi ollut 
poissa näistä tilaisuuksista. Me 
kouluttajat olimme arvioineet 
selkeällä viisiportaisella asteikolla 
opiskelutulosta. 

Tuntui hyvältä ja oikeudenmu-
kaiselta niin opiskelijaa, työnanta-
jia kuin kouluttajakollegoita koh-
taan julkistaa kaikkien yhteisen 
ponnistelun tulos. Olimme ylpeitä 
opintosuorituksista. 

Tiet erosivat, mutta jälleennäke-
misen riemu oli rajaton joissakin 
kurssien jatkotapaamisissa. Uudet 
vuosikymmenet, uudet haasteet, 
uudet arvioinnit, niitähän olimme 
kouliintuneet kohtaamaan.

Matti Partanen

Kauppatieteiden opiskelijaksi 
Helsingissä tai Tallinnassa?

Estonian Business School tarjoaa International Business 
Administration-kanditutkintoa englanninkielellä Tallinnassa ja 

Helsingissä. EBS:n Helsingin toimipiste sijaitsee Technopoliksen 
tiloissa Ruoholahden kampuksella. 

Kandiohjelman puitteissa on mahdollista hakeutua vaihto-opiskelijaksi – 
partneriyliopistoja on 70 maassa. Iso-Britannian Lancaster University 

Management Schoolin kanssa voi suorittaa tuplatutkinnon. 

Tallinnassa EBS tarjoaa kandiohjelmien lisäksi maisteriohjelmia sekä johtamis- ja 
Executive MBA koulutusta yhdessä EBS Executive Training Centren kanssa. 

EBS:stä valmistuneet ovat sijoittuneet työelämässä hyvin.

Syyslukukauden ensimmäiset valintahaastattelut järjestetään  4-5. kesäkuuta 2013. 
Hakupapereiden tulisi olla EBS Helsingin toimistolla 31. toukokuuta 2013 mennessä. 

Hausta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan EBS Helsingin toimintaan. 

EBS:n edustajan sekä opiskelijoita voi halutessaan kutsua vierailemaan paikalliseen 
lukioon pitämään tietoiskuja Estonian Business School:sta. 

www.ebs.ee/en

Lisätietoja: Heidi Peltonen
Opintokonsultti, p. 040-847 0031, 

heidi.peltonen@ebshelsinki.fi 
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Viime vuoden alusta tulivat 
logistiikka-alan oppilai-
toksissakin voimaan uudet 
Opetushallituksen laatimat 
ammatillisten perustutkin-
tojen perusteet. Päivityksen 
taustalla on lakimuutos, jon-
ka tavoitteena on varmistaa 
opiskelijan oikeusturva ja 
oppimisympäristön turval-
lisuus. 

Opiskelijalla tulee olla riittävästi 
tietoa tutkinnon sisällöstä, opin-
tojen suorittamista edistävästä 
opinto-ohjauksesta ja opiskelija-
huollosta sekä tutkintokohtaisista 
terveydentilan ja toimintakyvyn 
vaatimuksista. Lakimuutosta kut-
sutaan myös ratkaisuiksi opis-
keluun soveltumattomuuteen eli 
SORA-lainsäädännöksi. Päivitet-
tyjen tutkintoperusteiden tulee jo 
löytyä jokaisesta ammatillisesta 
opetussuunnitelmasta. Miten kul-
jetusalan terveydentilavaatimukset 
soveltuvat käytäntöön? 

Kuljettajan terveydentilavaati-
mukset esillä hakuoppaissa ja 
valintatilaisuuksissa  mistä on 
kyse?

Uuden lainsäädännön myötä opis-
kelijaksi ei voida ottaa sellaista 
henkilöä, jonka sairaus tai vamma 
on esteenä koulutukseen osallistu-
miselle. Tähän sisältyy myös työ-
paikalla eli kuljetusalan tehtävissä 
oppiminen ja toimiminen. 

Opiskelijavalintaa tehtäessä 
on otettava huomioon kaikki am-
mattiin ja työhön sisältyvät teh-
tävät. Mahdollisen sairastumisen 
tai vammautumisen vaikutukset 
koulutuksessa ja myöhemmin 
ammatissa selviytymiseen tulee 
selvittää - ja jos mahdollista myös 
ratkaista - etukäteen opetusjärjes-

telyiden ja opiskelijahuoltopalve-
luiden avulla. 

– Jotta opiskelijavalinta onnis-
tuu opiskelijan kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla, tulee hänelle 
tiedottaa logistiikka-alan perustut-
kinnon ja koulutusalan terveyden-
tilaa koskevista vaatimuksista ja 
edellytyksistä sekä mahdollisista 
terveysriskeistä hakuoppaissa ja 
opiskelijavalintatilaisuudessa. 
Pääsääntöisesti hakuvaiheessa riit-
tää opiskelijan oma kuvaus tervey-
dentilastaan. Jos alan erityispiir-
teet vaativat lääkärintodistuksen, 
tulee se toimittaa ennen lopullista 
oppilasvalintaa tai viimeistäänkin 
ennen opintojen aloittamista, ker-
too apulaisylilääkäri Jari Latvala 
Työterveyslaitokselta. 

Latvala on liikennelääketie-
teen erityispätevyyden omaava 
työterveyshuollon erikoislääkäri, 
joka toimii ammattiliikenteen 
työterveyshuollon asiantuntijana 
Työterveyslaitoksella ja TraFin 
valtuuttamana meri-, ilmailu- ja 
rautatieliikenteen asiantuntijalää-
kärinä.

“Sain kuulla, etten välttämät-
tä sovellukaan kuljetusalalle”  
mikä neuvoksi?

Vuoden alusta voimaan tullut mää-
räys koskee vain niitä opiskelijoi-
ta, jotka ovat aloittaneet opintonsa 
31.12.2011 jälkeen. Koulutuk-
sensa aikaisemmin aloittaneissa 
on todennäköisesti mukana myös 
sellaisia, jotka eivät terveyssyistä 
sovellu opiskelemalleen alalle. 17-
vuotias Tarmo on yksi heistä:

“Olen opiskellut logistiikka-alaa 
kohta puolitoista vuotta. Hain 
alalle, koska isot autot kiinnostaa 
ja kuljetusala on aika suosittu. 

Opinnot ovat sujuneet ihan 
mukavasti. Yllättävää on ollut, 

kuinka paljon ammattikuljettajan 
työ sisältää muutakin kuin pelkkää 
ajoa. 

Ammattikuljettajan tulee muis-
taa paljon eri lakipykäliä, ym-
märtää koko logistiikkaketjun 
toimintaa ja olla asiakaspalvelu-
taitoinen. 

Isoin ja ehkä epätoivoakin 
herättävin asia on ollut huomata 
kuinka fyysinen ammatti on, sillä 
minulla on reilusti ylipainoa. 

Kävin vasta terkkarilla, ja sain 
kuulla, että jos haluan toimia 
kuljettajana tulevaisuudessa, mi-
nun täytyy elää terveellisemmin. 
Verensokerikin on kuulemma 
koholla. Energiajuomia pitäisi 
vähentää, mutta miten sitä herää 
aamulla. 

Nyt pelottaa tulevaisuus. Va-
litsinko väärän alan? Vai oliko 
tämä tarkoitus, että eläisin vähän 
terveemmin, koska työ vaatii sitä? 
Onko minusta siihen? Saanko 
mistään tukea?”

– Tarmo, 17

Onko Tarmon peli menetetty 
vai voiko hän tulevaisuudessa 
toimia ammattikuljettajana?

– Liikenneammattiin voi olla 
opiskelemassa nuori, jolla on 
insuliinihoitoinen sokeritauti, 
epilepsia, päihteiden käyttöä tms. 
Todennäköisesti tällainen nuori 
ei koskaan tule työllistymään 
kuljetusalalle. 

– Vaikea tilanne on myös opis-
kelijalla, jolla on huomattava 
ylipaino, joka ennen pitkää to-
dennäköisesti johtaa sokeritaudin 
puhkeamiseen, uniapnean kehit-
tymiseen ja/tai sydänsairauteen, 
joka taas johtaa vaikeuksiin jatkaa 
työtä kuljettajana. 

– Olen työssäni liikennelää-
kärinä tavannut useita vaikeaan 
tilanteeseen joutuneita ammatti-

Tutkintokohtaiset terveydentila-
vaatimukset ovat kiristyneet 

ammatillisessa peruskoulutuksessa
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kuljettajia ja kuljetusalan yrittäjiä, joilla olisi kova 
halu ja motivaatio jatkaa alalla, mutta terveydentila-
vaatimukset eivät sitä salli. Silti heillä ei välttämättä 
ole edellytyksiä työkyvyttömyyseläkkeeseen, koska 
ajoterveysvaatimukset ja työkyvyttömyyseläkkeen 
edellytykset ovat eri asioita. 

– Tästä syystä toimialoilla, joille on määritelty var-
sin yksiselitteiset terveysvaatimukset, ne tulee ottaa 
huomioon jo alalle hakeuduttaessa. Jo opiskelemassa 
ja ammatissa olevillekin tämä on tärkeää, sillä moniin 
ajoterveyteen vaikuttaviin seikkoihin voi kuljettaja 
itse vaikuttaa ennaltaehkäisevästi elämäntavoillaan. 
Pyyhettä ei siis tarvitse Tarmonkaan heittää kehään, 
mutta tukea ja apua hän tarvitsee, toteaa liikennelää-
käri Latvala.

Koska terveydentilaan voidaan vaikuttaa elin-
tavoilla, on opinto-ohjaajalla, terveydenhoitajalla 
tai koululääkärillä tärkeä rooli tarjota opastusta ja 
herätellä motivaatiota muutoksiin, jotta nuori voi 
toimia haluamassaan ammatissa. 

Opiskelija tulee saada oivaltamaan, että itsestä 
huolehtiminen on osa ammattitaitoa ja työkykyä. 
Opinto-ohjaajilla on tässä työssä vaikuttamisen 
paikka ja mahdollisuus. Näiden tukitoimien onnistu-
misen myötä Tarmollakin on mahdollisuuksia toimia 
ammattikuljettajana. 

Nuori kuski osaa! hanke esittää: Yläkoulun ter-
veystarkastuksissa ammattihaaveet esille

Peruskoulussa kahdeksannella luokalla tehdään kol-
mesta laajasta terveystarkastuksesta viimeinen. Tar-
kastuksessa sekä koululääkäri että terveydenhoitaja 
arvioivat oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terve-
ydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen. 

Tarkastuksessa pyritään myös löytämään mahdol-
liset sairaudet sekä nuoren terveyttä ja hyvinvointia 
uhkaavat tekijät. Nykyisin oppilaan koko perheen 
tilanne huomioidaan. 

Työterveyslaitoksen Nuori kuski osaa! hankkeen 
mielestä tässä vaiheessa olisi tärkeää ottaa huomi-
oon myös oppilaan tulevaisuuden suunnitelmat ja 
ammattihaaveet. 

Kouluterveydenhuollollakin tulisi olla tietoa ala-
kohtaisista terveydentilavaatimuksista, jotta he pys-
tyvät reagoimaan oppilaan suunnitelmiin ristiriidan 
tullessa kohdalle. 

Jos oppilaan terveydentila ei riitä ammattihaavei-
siin, hänet tulisi ohjata opinto-ohjaajalle tai opiske-
lijahuoltoon, jossa hänen tulisi saada opastusta ja 
tukea sopivan ammatin löytämiseen. 

–Kun puhutaan sosiaaliryhmien välisistä ter-
veyseroista, pitkistä työurista ja syrjäytymisestä 
työelämästä, niin on hyvä puhua myös näihin vai-
kuttavien toimenpiteiden oikea-aikaisuudesta. Uusi 
lainsäädäntö ohjaa ja antaa mahdollisuuden siihen, 
että asioihin tartutaan ajoissa kuljetusalankin opin-
noissa, kannustaa Latvala.

Tilaa hakijan opas ja tutustu ammatillisen 
erityisopetuksen koulutustarjontaan.

 

Itsensä kokoiseen ammattiin

 

Nähdään Opopäivillä Kouvolassa 7.-9.2.2013!

Kuljetusalalle sopivaa opastusta ja maksutonta ma-
teriaalia elintapojen muuttamisen tueksi www.ttl.fi/
virkeanaratissa -> Materiaalit-sivulta
Seuraa Nuori kuski osaa! hanketta myös Facebookis-
sa, www.facebook.com/nuorikuskiosaa 

Susanna Kemppainen ja Anne Salmi
Nuori kuski osaa! hanke, Työterveyslaitos

Esteenä kuljetusalan ammatissa toimimiselle 
voivat olla:
– sokeritauti, joka edellyttää insuliinihoitoa tai 
jonka hoitoon muutoin liittyy matalan verenso-
kerin riski
·– epilepsia tai muu hermoston sairaus tai toimin-
tahäiriö
– huomattavasta ylipainosta tai muusta syystä 
johtuva uniapnea tai muu vireystilan häiriö
·– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 
tai lääkkeiden väärinkäyttö
·– näön tai kuulon heikkous, jota ei voi riittävästi 
korjata apuvälineillä (esimerkiksi silmälaseilla)
– mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
– sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus, johon 
liittyy äkillinen toimintakyvyn heikkenemisen 
vaara
·– muu sairaus, vika tai vamman jälkitila, joka 
vaarantaa liikenneturvallisuuden
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Tietotekniikka mahdollistaa jatkuvasti uusia asioita 
ympärillämme, kotona ja töissä. IT-ala (Information 
Technology) tarvitsee yhä enemmän huippuosaajia 
ja uuden luojia. 

Nice Tuesday-verkosto haluaa houkutella  erityi-
sesti nuoria naisia alalle kertomalla, millaista työtä 
IT-alalla tehdään nyt ja tulevaisuudessa. 

IT-alan tehtävät ovat luovia ja kansainvälisiä, 
alalla työskentelevät ovat hyvinpalkattuja ja sosi-
aalisia. Lisäksi alalla toimijat ovat kärkijoukossa 
vaikuttamassa miljoonien ihmisten arkeen päivittäin 
suunnittelemalla ja toteuttamalla sähköisiä palveluita 
sekä teknisiä laitteita.

Nice Tuesday on käynnistänyt Super-Ada- pro-
jektin, jonka tarkoituksena on houkutella erityisesti 
tyttöjä ja nuoria naisia IT-alalle. Kampanja huipentuu 
suureen tapahtumaan syksyllä 2013 pääkaupunkiseu-
dulla. Yhtenä kampanjan pääteemoista on lukiovie-
railut, joilla ammattilaiset kertovat työskentelystä 
IT-alalla. Projekti tarjoaa lukion 2.asteen opiske-
lijoiden oppilaanohjaajille mahdollisuuden kutsua 
vapaaehtoisvoimin toimivan verkostomme edustaja 
vierailemaan kouluunsa ja kertomaan lisää IT-alan 
työelämästä sekä siitä, miten alalle pääsee. Projekti 
haluaa auttaa oppilaanohjaajia nuorten mielenkiinnon 
herättämisessä sekä lukion jälkeisen opiskelupaikan 
valinnassa!

Yhteyttä voi ottaa Super Ada-projektin projektisih-
teeriin Nina Lukkariin (nina.lukkari@gmail.com tai 
0400 485 695) tai lähettämällä yhteydenottopyynnön 
Nice Tuesday -sivujen kautta (www.nicetuesday.fi).  
Verkosto toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla 
sekä Tampereella. 

IT ja naiset 
sopivat yhteen 

Nice Tuesday yhdistys
Nice Tuesday on riippumaton verkosto, jota pyöri-
tetään vapaaehtoisvoimin. Verkosto on perustettu 
vuonna 2006 ja sitä tukeva rekisteröity yhdistys 
2009. Verkostossa on jäseniä yli 600. Toimintaa 
järjestetään sekä Helsingissä että Tampereella. 
Nice Tuesdayn tarkoituksena on oppia uutta jat-
kuvasti muuttuvalla IT-alalla, vaihtaa ajatuksia 
samanhenkisten naisten kanssa ja muodostaa 
toimivia verkostoja. Lue lisää osoitteesta, 
www.nicetuesday.fi

Kuka on Super-Ada? 
Super-Ada on Suomen suurim-
man IT-naisten verkoston, Nice 
Tuesdayn, vuosina 2012-2013 
toteuttama kampanja, jonka tar-
koituksena on houkutella tyttöjä ja nuoria naisia 
IT-alalle. Kampanjan nimi on saanut innoituksensa 
maailman ensimmäisestä ohjelmoijasta, Ada 
Lovelacesta. Lue lisää projektin verkkosivuilta, 
www.superada.net

otto...
YHTEIS-
HAKU
aika... 
KEVÄT 
2013
kohde... 
HYRIA

PRODUCTION:

YHTEISHAKU

DATE:

25.2.–15.
3.2013

DIRECTOR / MORE INFO: 

Opiskelu Hyriassa on monipuolista ja käytännön-
läheistä. Tavoitteenamme on kouluttaa osaavaa työ-

voimaa työelämän tarpeisiin. Taitavaa, vastuun-
tuntoista ja itsenäistä tulevaisuudentekijää tarvitaan! 

Koulutusta Hyvinkäällä ja Riihimäellä. 
Tutustu lisää koulutustarjontaan: www.hyria.fi  

www.lpkky.�

TULE MEILLE -
Yhteishaku

25.2. - 15.3.2013
www.haenyt.�

Ikaalisten 
käsi- ja  
taideteollisuusoppilaitos
puh. (03) 450 9327

Ikaalisten 
kauppaoppilaitos
puh. 044 755 4548

Ammatti-instituutti 
Iisakki
puh. (03) 345 7100 
Kysy lisää suoraan  
oppilaitosten toimistoilta
tai katso osoitteesta:
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INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUS 
PL 46 (Mannilantie 27 - 29), 04401 Järvenpää, 
p. 09 292 011, opintotoimisto@ijkk.fi , www.ijkk.fi 

Koulutusta ammattiin ja työhön 

• Ajoneuvoasentaja
• Datanomi
• Hienomekaanikko
• Kelloseppä 
• Kiinteistönhoitaja 
• Kodinhuoltaja
• Kultaseppäalan artesaani
• Kuva-artesaani
• Merkonomi
• Varastonhoitaja

Valmennusta opiskeluun, työhön ja 
toimivaan arkeen 

• AVA ammatillisiin opintoihin valmentava
• TYVA työhön ja itsenäiseen elämään valmentava
• Talouskoulu Hakuaika päättyy 

28.3.2013

Mahdollisuuksien talossa tavoitteista totta 
- ammatti, työ ja toimiva arki

Haku opiskelijaksi lukuvuodeksi 2013 - 2014

• Koulutuskeskus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, 
jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 
ovat erityisen tuen tai erityisten olosuhteiden 
tarpeessa.

• Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon koulutuk-
sen oikea-aikaisuus ja soveltuvuus.

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

Lisätietoa hakemisesta kotisivuiltamme:

www.ijkk.fi /hakijalle



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. Huomi-
oitu Opintopolku.� –portaali

Futurix� Omatoimikirja
Oppilaanohjauksen ops:n 

valtakunnallinen oppimäärä ja 
peruskoulun jälkeiset koulutus-

vaihtoehdot.

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 2013–2016
  - Futurix+ Oma valintani 2013–2014
  - 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 yli  

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

Päivitetty

otava.fi


