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Kirjailijan kenttä
tutkimus onnen 
olemuksesta tahtoo 
livetä käsistä. 
Petri Tamminen
Mitä onni on

Futurix+ Oma valintani
9. luokan oppilaille, ammat-

tistarttiin ja lisäluokan  
ohjaukseen yhdessä Jatko- 

opinto-oppaan kanssa. Huomi-
oitu yhteishaun ja ammatillisen 

koulutuksen uudistukset.

Futurix+ Omatoimikirja
Oppilaanohjauksen ops:n 

valtakunnallinen oppimäärä ja 
peruskoulun jälkeiset koulu-
tusvaihtoehdot. Huomioitu 

Opintopolku.fi -portaali.

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

suunnittelua.

FUTURIX+
TET-aineisto

Käyttöön- 
ottovuosi

Oppilaan nimi 
ja luokka

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Otava

Edullinen paketti luokkien 7–9  
oppilaanohjaukseen
  - Futurix+ Omatoimikirja 2014–2017
  - Futurix+ Oma valintani 2014–2015
  - 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.  

Oppikirjailijat: 
Raimo Heikkinen, Erkki Koski, Erja Öhman ja  
Laura Makkonen (Jatkoopintoopas)

Oppilaanohjauksen  
suosituin jo yli  

15 vuotta! FUTURIX+
Tuttu ja toimiva

Futurix Jatko-opinto-opas  
2014–2015
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
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“Elämme samalla rajun teknologisen vallankumo-
uksen aikoja. Monet tutut tehtävät loppuvat, am-
matit katoavat. Suomessa tämä näkyy teollisuuden 
murroksena  yt-neuvotteluina, irtisanomisina. 
Mutta on huomattava, että samalla syntyy koko-
naan uusia ammatteja ja uusia mahdollisuuksia. 
Kyllä meistä niihinkin on!” 

“Samtidigt lever vi i en tid av en kraftig tekno-
logisk revolution. Många välbekanta arbetsupp-
gifter upphör, yrken försvinner. I Finland märks 
detta som en brytningstid inom industrin  – som 
samarbetsförhandlingar och uppsägningar. Men 
det är värt att beakta att det samtidigt uppstår helt 
nya yrken och nya möjligheter. Visst ska vi ta vara 
på dem också!”

Mistä oheinen lainaus on peräisin? Kuinka 
moni tunnisti heti?  Entä kuka mahtaa olla seu-
raavien lauseiden takana?

“Viiden vuoden aikana maamme teollisuuden 
työpaikoista on hävinnyt viidennes, työttömiä 
on 25 prosenttia enemmän, bkt on laskenut viisi 
prosenttia. Ongelmien taustalla on kaksi megat-
rendiä. Toinen on globalisaatio eli käytännössä 
kansainvälisen työnjaon muutos. Ja toisaalta 
taustalla on myös teknologian kehitys ja auto-
maation lisääntyminen, joka osaltaan on vienyt 
meiltä työpaikkoja. Kehitys näkyy muuallakin 
kuin tehtaissa. Verkkopankit ovat esimerkiksi 
vieneet töitä pankkivirkailijoilta. Teknologia vie 
nimenomaan keskiluokan työpaikkoja. Tämä 
on omiaan johtamaan kahtiajakautuneisiin työ-
markkinoihin, joissa ihmiset ovat joko korkeissa 
asiantuntijatehtävissä tai sitten pienpalkkatöissä.”

Kaksi ajankohtaista puheenvuoroa. Kummal-
lakin puhujalla on ollut sama huoli. Työelämän 
muutos on rajua ja heitä kumpaakin pohdituttaa 
sama asia kuin meitä opinto-ohjaajia. Mihin suo-
malainen työelämä on menossa? Mistä löytyvät 
ne tulevaisuuden ammatit?  

Oikeat vastaukset. Ensimmäinen lainaus oli Ta-
savallan presidentti Sauli Niinistön Uuden vuoden 
puheesta ja toinen lainaus valtionvarainministeri 
Jutta Urpilaisen haastattelusta HS:n lauantaivie-
raassa. Politiikan raskas sarja on kiinnostunut 

Ajankohtaisia aiheita

samoista asioista kuin me. Opinto-ohjaajat saavat 
runsaasti huomiota. Parin viikon päästä perintei-
sille Opopäivät 2014  Studiehandledardagar2014 
tapahtumaan on tulossa hyvin arvovaltainen jouk-
ko politiikan ja kouluhallinnon kermaa. Mukana 
Seinäjoen mahtipäivillä on menossa mukana ope-
tusministeri Krista Kiuru ja sosiaali- ja terveys-
ministeri Paula Risikko sekä Opetushallituksen 
pääjohtaja Aulis Pitkälä.

Seinäjoella nährään!
     

Jukka Eero Vuorinen
puheenjohtaja

Jukka Eero Vuorinen
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Tammikuussa 2014

Uusi työrauhalaki toi 
kaivattuja keinoja
koulukurin ylläpitämiseen

Opettajat ja rehtorit ovat uuden koulujen työrauhalain ansiosta saaneet  mahdollisuuden 
puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen.  

Koulumaailma on valitettavasti tullut tilanteeseen, jossa tällaista lakia tarvitaan. 
Opetuksen ja työrauhan turvaaminen vaatii uusia keinoja.

Hanke sai vauhtia Sastamalasta, jossa rehtori toimi apulaisoikeuskanslerin mielestä 
ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa. Tosin yleinen mielipide oli enimmäk-
seen rehtorin kanssa samaa mieltä. Joka tapauksessa se antoi sysäyksen lainsäädännön 
muuttamiselle.

Kasvatuskeskustelu on uusi keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen 
käyttäytymiseen. Jälki-istunnossa saa teettää  kasvatuksellisia tavoitteita tukevia tehtäviä. 
Tärkeää on myös se, että opettaja saa nyt tarkastaa oppilaan tavarat, jotka vaarantavat 
hänen omaa tai muiden turvallisuutta tai häiritsevät opetusta. Tällaiset esineet, joihin 
kuuluu terä- ja muiden aseiden lisäksi myös kännykkä, saa tietyin edellytyksin ottaa 
pois oppilaalta. Muun muassa edellämainitut asiat kuuluvat lainmuutoksen jälkeen 
opettajan uuteen keinovalikoimaan.

Laki ei kuitenkaan vielä yksin riitä – vasta käytäntö näyttää, miten se toimii. Lisäksi 
tarvitaan ohjeet lain soveltamisesta. 

Ohjeet on tässä tapauksessa ennättänyt antamaan OAJ,  jonka toiminta vaikutti 
ratkaisevasti myös lain syntymiseen. OAJ ansaitsee  kiitokset siitäkin, että se pystyy 
tarjoamaan koulutusta ja asiantuntija-apua viranomaisille, joiden toiminta yleensä on 
hitaampaa ja kankeampaa.

Perusteellinen selonteko koulujen työrauhalain soveltamisesta on kaikkien  jäsenten  
luettavissa Opettajien Ammattijärjestön nettisivuilla. OAJ:lle paljon kiitoksia.

Ritva Mäkelä
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Kasvatuksesta sekä esi-
merkiksi riippuvuuksista 
ja narsismista kymmenen 
kirjaa kirjoittanut sosiaa-
lipsykologi Janne Viljamaa 
korostaa työnteon merkitys-
tä onnistumisen edellytyk-
senä. Seinäjoen opopäivillä 
opinto-ohjaajille tarjoutuu 
tilaisuus tavata Viljamaa, 
sillä hän vetää siellä kaksi 
lyhyttä työpajaa.

Koulumaailmassa työnteosta seu-
raa hyviä arvosanoja.

– Mitä enemmän tekee työtä, 
sitä paremmat arvosanat. Onnis-
tuminen ei ole vahinko. Ellei tee 
työtä, ei saavuta mitään, sanoo 
Viljamaa.

Hän itse opettaa psykologiaa 
ammattikoululaisille ja kirjoittaa 
sen ohella kirjoja. Hän aloitti 
narsismista ja on kirjoissaan kä-
sitellyt myös nuorten addiktioita, 
syrjäytymistä ja lahjakkuutta. 

Huhtikuussa ilmestyy seuraava 
kirja, nimeltään  “Kuka täällä 
oikein määrää”. Se kertoo mm. 

kurin ja opettajien auktoritee-
tin katoamisesta, työrauhasta ja 
kiusaamisesta. Opettajille hyvin 
sopiva teos tarjoaa runsaasti myös 
käytännön kasvatusvinkkejä. Sa-
malla se selvittää, miten erilaiset 
kasvatustyylit muokkaavat lap-
sista erilaisia persoonallisuuksia.

Työnteossa Janne Viljamaa 
peräänkuuluttaa kurinalaisuutta 
ja uskoo esimerkin voimaan. Ku-
ria hän vaatii myös itseltään eikä 
viisilapsisen perheen aktiiviselta 
isältä muuten kirjoja syntyisikään: 

– Kuusi tuntia opettamista ja 
tunti kirjoittamista joka päivä.

Kirjoittamisesta pitävä sosiaalipsykologi Janne Viljamaa toivoo kirjojensa avulla voivansa vaikuttaa kas-
vatukseen ja sen epäkohtiin. Juuri nyt hän on huolissaan yhteiskunnan eriarvoistumisesta.

Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa:

Ilman työntekoa
ei tule tuloksia
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Henkinen turvallisuus
syntyy säännöllisyydestä

Janne Viljamaa on toiminut psy-
kologian lehtorina 14 vuotta ja 
pitää työstään.

– Opettaminen on elämäntapa, 
kuten kirjoittaminenkin.

Ongelmina opiskelussa ovat 
Viljamaan mukaan nykyisin sään-
nöllisyyden, kurin ja turvalli-
suuden puuttuminen. Hän uskoo 
kaiken lähtevän henkisestä tur-
vallisuudesta – siitä, että tehdään 
joka päivä säännöllisesti samoja 
asioita. 

Hänelle itselleen se merkitsee 
kirjan tekemistä joka vuosi.

– Oppilaat ymmärtävät esimer-
kin ja tajuavat, että kirjojen kirjoit-
taminen vaatii pitkäjänteisyyttä, 
hän sanoo ja yrittää kannustaa 
opiskelijoita säännölliseen työn-
tekoon ja haasteiden voittamiseen.

Janne Viljamaa luettelee teese-
jään jääkiekkoguru Juhani Tam-
misen tavoin: 

– Rehellisyys, työnteko, täs-
mällisyys, inhimillisyys, luotta-

mus ja virheistä oppiminen.

Sääntöjen selittäminen
vähentää häiriköintiä

Janne Viljamaa paheksuu jois-
sakin lehdissä julkaistuja artik-
keleita, joissa hänen on väitetty 
luon-nehtineen tämän päivän 
nuoria pilalle viihdytetyiksi.

– Eihän se näin ole. Suurin osa 
nuorista on älyttömän mukavia. 
Opettaja kyllä tulee heidän kans-
saan toimeen, kunhan selvittää 
säännöt. Totuus on kuitenkin se, 
että työnteon kulttuuri on muut-
tunut. Moni jättää tehtävät teke-
mättä, jos ei heti onnistu. Palkinto 
tulee yrittämisestä, ei tekosyihin 
uskomisesta, Viljamaa sanoo.

– Joillekin oppilaille on jo koto-
na iskotettu päähän, etteivät he voi  
oppia esimerkiksi matematiikkaa, 
kun “heillä ei ole matikkapäätä”. 
Tai “ei ole lukupäätä”. Samoin jos 
on diagnosoitu adhd-häiriö, ollaan 
sitä mieltä, että se sallii mitä vain. 
Janne Viljamaa tuomitsee tällaiset 

käsitykset harhaksi. Hän puhuu 
paljon siitä, miten työnteolla voi 
voittaa vaikeudet. Toki lukihäiriö 
voi toimia hidasteena, mutta sitke-
ästi harjoittelemalla jokainen edis-
tyy. Hän myöntää, että yhteiskunta 
altistaa keskittymiskykyhäiriöille: 
harva tuntuu enää olevan henki-
sesti läsnä nykyhetkessä.

Viljamaata viehättää vastikään 
lukemansa amerikkalaistutkimus, 
jonka avulla on saavutettu hyviä 
tuloksia: Tutkimuksessa kokeil-
tiin sitä, että ollaan joka päivä 15 
minuuttia hiljaa, Ja toden totta, 
säännöllinen vartin hiljaisuus 
vähensi monia ongelmia.

Janne Viljamaa on itsekin huo-
mannut, että häiriköinti vähenee, 
kun selittää oppilaille säännöt 
selkeästi ja ymmärrettävästi.

–Opettajien kommunikointiky-
vystä riippuu paljon.

Lisätietoa Janne Viljamaasta 
nettisivuilla: www.janneviljamaa.
com ja twitter.com/janne.viljamaa

Ritva Mäkelä
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Seinäjoella pidettävät val-
takunnalliset opopäivät 
ovat ovella. Järjestelyjen 
osalta kaikki alkaa olla val-
miina. Tammikuun alussa 
ilmoittautuneita on yli 500. 
Määrää voidaan pitää hy-
vänä, sillä kuntien tiukka 
taloudellinen tilanne on 
tarkoittanut joissakin kun-
nissa koulutuskieltoja ja sitä 
kautta on tullut myös jonkin 
verran peruuntumisia. 

 
Näytteilleasettajia on päiville 
ilmoittautunut yli 70. Seinäjoki 
Areenassa on siis luvassa varsin 
kattava tarjonta opoille erilaista 
nähtävää ja tutustuttavaa. Näyt-
teilleasettajat ovat tavattavissa 
Areenan pohjakerroksen eteläi-
sessä päädyssä. Näyttelyosastot on 
ryhmitelty neljään riviin ja välissä 
on tilavat käytävät, joten kaikki 
näytteilleasettajat on helppo löytää 
ja tutustumiselle on tarjolla par-
haat mahdolliset puitteet.

Ohjelmassa muutoksia

Ohjelma on ollut valmina jo 
syyskuusta lähtien. Aina ei kaik-
ki kuitenkaan mene niin kuin 
on suunniteltu. Lauantai-aamun 
ensimmäiseksi puhujaksi sovittu 
Duudsoni ja luokanopettaja H-P 
Parviainen joutui peruuttamaan 
osallistumisensa Duudsoneihin 
liittyvien kiireiden takia. Korvaa-
jan osalta neuvottelut ovat käyn-
nissä. Uskomme, että pystymme 
tarjoamaan tilalle yhtä mielen-
kiintoisen pohjalaisen uratarinan.

Toinen merkittävä muutos oh-
jelmaan on se, että perjantaina 
opetusministeriön puheenvuoron 
korkeakoulujen haku-uudistuksis-
ta käyttää opetusministeri Krista 
Kiuru. Lauantainahan paikalla 
on pohjalainen ministeri Paula 
Risikko. 

Sosiaali- ja terveysministeri 
Paula Risikon puheenvuoron aihe 
on oppilas- ja opiskelijahuolto-

lain uudistuminen. Jouduimme 
odottamaan puheenvuoron otsi-
kointia, koska lakiuudistuksen 
hyväksyminen varmentui vasta 
loppuvuodesta. 

Kahden ministerin läsnäolo an-
taa tietenkin arvovaltaa opopäivil-
le. Tänä vuonna päivien merkitys 
korostuu entisestään koulutusken-
tän suurten muutosten takia.

Opiskelijoita mukana 
järjestelyissä

Seinäjoen opopäivillä opiskelijat 
esiintyvät laajalla rintamalla. 
Torstaina kaupungin vastaanotolla 
saamme nauttia koulutuskeskus 
Sedun kokki-opiskelijoiden val-
mistamasta iltapalasta. Torstain 
ohjelmassa näemme pienen otok-
sen Seinäjoen ammattikorkea-
koulun kulttuurialan opiskelijoi-
den Chicago-musikaalista.

Perjantaina äänentoistosta vas-
taa aamun luentojen ja iltajuhlan 
osalta Sedu Kurikan elektroniik-
ka-asentaja-opiskelijat. Iltajuhlan 
somistus taas on saman opetus-
pisteen sisustaja-opiskelijoiden 
taidonnäyte.

Koko opopäivien ajan mukana 
ovat niinikään Sedu Kurikan tur-
vallisuusvalvoja-opiskelijat. He 
vastaava niin järjestyksen valvon-
nasta kuin narikkapalveluistakin. 
Odotettavissa on siis normaalia 
tiukempia “turvatoimia”. 

Tässä vaiheessa onkin jo syytä 
korostaa, että opopäivien osallis-
tumispassi ja erilaiset ruoka- ja 
kahvilipukkeet onkin oltava koko 
ajan mukana. Turvallisuusalan 
opiskelijat tekevät tarkkaa työtä 
tinkimättömästi koulutuksensa 
mukaisesti  yhteisen edun vuoksi.

Käytännön erilaisissa tehtävissä 
torstaina ja perjantaina on mukana 
myös Etelä-Pohjanmaan Opiston 
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen 
perustutkinnon opiskelijoita.

Opopäivien laskutus hoituu 
yrittäjähenkisesti Seinäjoen Tap-
kom-osuuskunnan kautta opiske-
lijavoimin tietenkin.

Opiskelijoita on siis läsnä koko 
ajan. He ovat valmiina myös kes-
kustelemaan opojen kanssa ja vas-
taamaan omaan koulutukseensa 
liittyviin kysymyksiin. Käyttäkää 
tilaisuutta hyväksenne!

Kaupungin vastaanotto

Sosiaalinen kanssakäyminen ja 
kollegoiden tapaaminen koulu-
tuspäivillä on tiukan asiaohjelman 
lisäksi hyvin tärkeää. Tänä vuonna 
siihen on panostettu erityisesti 
torstai-iltana kaupungin vastaan-
otolla.  Opopäivien ohjelmaan 
perinteisesti kuuluva kaupungin 
vastaanotto järjestetään Seinäjo-
en elävän musiikin keskuksessa, 
Rytmikorjaamolla. 

Seinäjoen kaupungin lisäksi 
illan järjestelyissä ovat merkittä-
västi mukana Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu ja järjestävä taho 
Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry. 
Illan ohjelmaa on rakennettu siten, 
että kaikki opot voisivat viettää 
iltansa yhdessä.

Illan aikana tervehdyksensä 
esittävät Seinäjoen kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja Kati 
Ojaniemi sekä Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun rehtori ja toimitus-
johtaja Tapio Varmola. 

Mukana on myös pieni näyte 
kulttuurialan opiskelijoiden pro-
duktiosta.

Torstain ohjelma on musiikki-
painotteinen. Illan aikana esiintyy 
Osku Ketolan Palava-yhtyeestä 
koostuva trio. Luvassa on siis 
hyvin pohjalaista nykymusiikkia. 
Loppuillan musiikista vastaa Kuo-
hu-orkesteri. Rytmikorjaamon 
aulaan on tarkoitus tulla myös 
karaokemahdollisuus laulamisesta 
innostuneille. Joku yllätystäkin 
saattaa vielä ohjelmassa olla.

Jaakko Mäkinen
Etelä-Pohjanmaan Opisto

Pohjanmaan opinto-ohjaajat 
ry, puheenjohtaja

Opopäivät lähestyvät
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Aalto-1 on pääosin opiskelijoiden 
rakentama satelliitti, joka laukaistaan 
avaruuteen piakkoin. Aalto-yliopistossa 
kannustetaan monitieteisiin hankkeisiin ja 
käytännönläheiseen opiskeluun.

Inspiroiva ilmapiiri kumpuaa innokkaasta, 
opiskelijalähtöisestä oppimisesta, jossa 
korostuvat luovuus ja kriittinen ajattelu. 
Videoita opiskelijaprojekteista, joissa mm. 
rakennetaan satelliittia, suunnitellaan 
ihmeellinen bussi ja paketti täynnä 
parempaa maailmaa sekä inspiroidutaan 
maagisesta matematiikasta löydät 
osoitteesta aalto.fi/showroom.

Tilaa opojen uutiskirje
Tilaa sähköinen opinto-ohjaajien uutiskirje lähettämällä viesti 
”OPOTILAUS” osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi.
Saat ajankohtaista tietoa Aalto-yliopistoon hakemisesta 
sekä opinto-ohjaajille ja hakijoille suunnatuista tapahtumista. 
Uutiskirje ilmestyy noin 2-4 kertaa vuodessa.

Lopputyö 800 km  
korkeudessa?
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Siitä on melko lailla tasan vuosi kun 
joukko asiantuntijaksi nostettuja henkilöitä 
kokoontui ensimmäistä kertaa laatimaan 
suomalaisille lukioille uutta tuntijakoa. 
Mukaan oli otettu lukion opinto-ohjauksen 
osaamista. 

Suomen opinto-ohjaajien edustajana oli Jukka Eero Vuo-
rinen Tampereen Norssista ja lukion kehittämishankkeen 
yhteydessä vahvasti mukana ollut Kaisa Helle Jyväskylän 
Cygnaeuksen lukiosta. 

Työryhmä on analysoinut ennakkoluulottomasti lu-
kio-opiskelun nykytilaa. Tässä pohdinnassa on auttanut 
Koulutuksen arviointineuvoston lukioraportit ja Lukiolaisten 
liiton selvitys lukion tilasta. Myös työskentelyn alkuvaiheis-
sa kuullut asiantuntijat rohkaisivat yrittämään jotain uutta. 
Yli kahdenkymmen kokouskerran jälkeen alkoi lopputulos 
hahmottua. 

Muutoksena nykyiseen työryhmä ehdottaa lukiokoulu-
tukseen opetusta eheyttäviä yhteisiä opintokokonaisuuksia 
ja teemaopintoja. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia 
tavoitteita ja tuntijaon uudistamista valmistellut työryhmä 
luovutti ehdotuksensa opetusministeri Krista Kiurulle 
joulukuussa.

Tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen yhteisöl-
lisempi ja osallistavampi toimintakulttuuri. Suomalaista 
lukiokoulutusta usean vuosikymmenen ajan tutkinut Jouni 
Välijärvi on kiteyttänyt lukiouudistamisen perusdilemman. 

Nykylukion 18 pakollista oppiainetta antaa pirstaleisen 
kuvan elävästä elämästä. Se ei anna mahdollisuutta syvem-
piin oppimiskokemuksiin.  

Tämän päivän lukioon on tullut vahvasti mukaan pakko-
suorittamisen maku. Kursseja suoritetaan. Aitoa innostusta 
on yhä vähemmän. Lukio-opiskelun sisäinen motivaatio 
on hukassa.

Työryhmä ehdottaa kolmea erillistä vaihtoehtoa A, B 
tai C lukion tuntijaoksi. Työryhmän selkeä enemmistä on 
mallin A kannalla. Itse asiassa malli A oli se, jota työryhmä 
koko viime vuoden työsti. 

Vaihtoehdon A mukaan luonnontieteelliset sekä humanis-
tis-yhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot ryhmiteltäi-
siin aineryhmiin, joista molemmista ryhmistä opiskeltaisiin 
vähintään kahdeksan kurssia. Näiden opintojen alussa 
olisi yhteiset opintokokonaisuudet. Sekä pitkän, että lyhyen 
matematiikan opiskelijoilla olisi opintojen alussa yhteinen 
opintokokonaisuus. Matematiikan ja kielten opintojen ny-
kyisiin tuntimääriin ei ehdoteta muutoksia.

Vaihtoehto A on se, joka on selvästi tulevaisuuteen suun-
tautunut. Siinä opiskelijan innostamisen tavoite on otettu 
vakavasti. Se on rohkea ja julkisuudessa esitetyn kritiikin 
mukaan radikaali.  Tulevaisuuden haaste on otettu aidosti 
vastaan. Nykyinen nuorisosukupolvi ja tulevaisuuden työ 
on tyystin erilaista kuin aiemmin. 

Työ on muuttumassa entistä tietovaltaisemmaksi pitäen 
sisällään vahvan palveluun tähtäävän komponentin. Siinä 
sisäisen motivaation osuus korostuu aiempaa selvästi 
enemmän. 

Opiskelijan innostukseen on kiinnittänyt huomiota myös 

SYL, joka on ansiokkaasti työskennellyt hankkeillaan tämän 
päivän korkeakouluopiskelussa tarvittavan opiskelukyvyn 
lisäämiseksi. Innostus on avain uudenlaiseen opiskelukult-
tuuriin. Innostuksen synnyttämiseen myös lukiotyöryhmä 
on nähnyt paljon vaivaa. Sen pukeminen ymmärrettävään 
muotoon on kohdannut ongelmia.

Työryhmän raporttia lukeneet ovat silmäilleet taulukoita 
osaamatta tulkita,  miten erilaiset tuntijaot realisoituvat 
opiskelijoille opinto-ohjelmiksi. Olen joutunut vääntämään 
rautalangasta – huonolla menestyksellä – sitä, miksi yhteis-
kuntaopissa 0 on käytännössä enemmän kuin 1. 

Vanhan yleissivistyksen äänekkäät puolustajat tuntuvat 
haluavan, että perinteinen tietoihin ja taitoihin keskittymi-
nen riittää. Yleissivistyksen nimissä historian evp. lehtorit 
vaativat lisää historiaa, kotrot filosofiaa, kristilliset uskontoa. 
Jokaisella aineella tuntuu olevan puolestapuhujansa.

Vaihtoehdossa C opiskeltaisiin jokaista oppiainetta vä-
hintään yksi kurssi. Opintojen alussa olevia yhteisiä opin-
tokokonaisuuksia ei sisältyisi aineryhmien alkuun. Tämä 
malli ei juuri eroa nykylukion tuntijaosta.

Työryhmän ehdotus on lähtenyt lausuntokierrokselle. 
Lausuntokierroksen pohjalta viimeistellään valtioneuvoston 
asetus, joka on tarkoitus antaa vielä kevään 2014 aikana. 
Uusi tuntijako otetaan käyttöön 2016.

Jukka Eero Vuorinen

Tulevaisuuden lukion tuntijaosta 
kehkeytymässä kuuma peruna

Englanninkielisiä koulutusohjelmia 
kandi-, maisteri- ja tohtoritasoilla 
Tallinnassa ja Helsingissä
Estonian Business School on arvostettu yksityinen 
kauppakorkeakoulu, jolla on sivutoimipiste Helsingissä 
Technopoliksen tiloissa Ruoholahdessa.
 
Helsingin toimipisteessä:
· International Business Administration kanditason 

koulutusohjelma
· UUSI! Yrittäjyyteen keskittyvä kanditason 

koulutusohjelma (Entrepreneurship) avataan syksyllä 
2014

 
Syksyn haku on alkanut.
 
EBS:stä valmistuneet työskentelevät johtavissa 
asemissa eritoten Baltiassa, Pohjoismaissa ja  
Keski-Euroopassa, sekä ympäri maailman.

LISÄTIETOJA:
p. 040 847 0031
info@ebshelsinki.fi
www.ebs.ee/en
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Suomen opinto-ohjaajat 
ja Lukiolaisten liitto ovat 
tehneet hyvää yhteistyötä 
lukion tuntijakotyöryhmäs-
sä. Ohessa on Lukiolaisten 
liiton kokoama tiivistelmä, 
mistä tässä uudistuksessa on 
kysymys. Kirjaukset ja pai-
notukset on tullut nuorilta.

Viimeisten viikkojen aikana julkisuu-
dessa on keskusteltu paljon opetus- ja 
kulttuuriministeriön työryhmän esi-
tyksestä lukion uudeksi tuntijaoksi. 
Esitystä on kritisoitu voimakkaasti 
ja sen on väitetty tuhoavan lukion 
yleissivistävyyden. Näin ei kuiten-
kaan ole. Tässä muistiossa käydään 
läpi tuntijakouudistuksen keskeinen 
sisältö ja yleisiä siitä esitettyjä väit-
teitä ja huolenaiheita. 

Tuntijako ja lukion 
opetussuunnitelma

Lukiossa annettava opetus perustuu 
tuntijakoon eli päätökseen siitä, miten 
opetusaika jaetaan eri oppiaineiden 
kesken. Nykyinen tuntijako on vuo-
delta 2002 ja siinä on 18 pakollista 
oppiainetta. Suurinta osaa pakolli-
sista aineista luetaan vain yksi tai 
kaksi kurssia pakollisena. Pakollisia 
kursseja on 47 tai 51, riippuen siitä 
valitseeko pitkän vai lyhyen matema-
tiikan. Kokonaiskurssimäärä on 75, 
jolloin nykylukiosta valinnaisuutta 
on jo 2428 kurssia, noin kolmannes 
koko tutkinnosta. 

Tuntijako uusitaan vakiintunees-
ti noin kerran vuosikymmenessä. 
Tuntijaon uusimisen jälkeen Ope-
tushallitus päättää valtakunnalliset 
opetussuunnitelman perusteet, joissa 
määrätään pakollisten ja valtakunnal-
listen syventävien kurssien sisällöt. 
Koulutuksen järjestäjät laativat vielä 
omat opetussuunnitelmansa, joissa 
määrätään esimerkiksi koulun tarjoa-
mien omien kurssien sisällöstä.

Miten uusi tuntijako 
poikkeaisi vanhasta?

Tuntijakotyöryhmä laati uudeksi 

Mistä on kysymys lukion 
tuntijakouudistuksessa?

tuntijakoesitykseksi kolme mallia. 
Valtaosa työryhmästä kannatti mallia 
A, myös Suomen Lukiolaisten Liitto. 
Esitykset eroavat toisistaan valin-
naisuuden määrän suhteen. Tässä 
kuvattu tuntijako on tuntijakomalli 
A:n mukainen.

Uusi tuntijako muuttaisi mer-
kittävällä tavalla lukio-opintojen 
rakennetta. Oppiaineet jaettaisiin 
neljään koriin: kieli- ja kommuni-
kaatio-opintoihin, matematiikkaan, 
luonnontieteellisiin opintoihin, hu-
manistis-yhteiskunnallisiin sekä kat-
somuksellisiin opintoihin ja taito- ja 
taideopintoihin. 

Matematiikassa, luonnontieteissä 
ja humanistis-yhteiskunnallisissa ai-
neissa opinnot aloitettaisiin yhteisellä 
opintokokonaisuudella, jossa käydään 
läpi korin aineiden yhteisiä sisältöjä, 
tyypillisiä tutkimuskysymyksiä ja 
-menetelmiä ja esitellään korin ainei-
den sisältöjä. 

Yhteisten opintokokonaisuuksien 
jälkeen opiskelija opiskelisi mate-
matiikasta joko lyhyen tai pitkän 
oppimäärän ja luonnontieteissä sekä 
humanistis-yhteiskunnallisissa aineis-
sa kummassakin vähintään kahdeksan 
kurssia. 

Taito- ja taideainekorissa opiske-
lija opiskelisi musiikkia ja/tai kuva-
taidetta vähintään kolme kurssia ja 
liikuntaa kolme kurssia. Äidinkielen, 
toisen kotimaisen kielen ja pitkän vie-
raan kielen lukeminen olisi edelleen 
kaikille pakollista. 

Uutta opiskelussa olisivat op-
piainerajat ylittävät teemaopinnot, 
joita pitäisi lukea kolme kurssia. 
Teemaopinnot olisivat oppiainerajat 
ylittäviä ja tukisivat näin opiskelijan 
kokonaisuuksien hallintataitojen ke-
hittymistä. Teemaopinnoissa voitai-
siin hyödyntää myös lukion ulkopuo-
lisia oppimisympäristöjä, esimerkiksi 
kansalaisyhteiskuntaa, työelämää tai 
korkeakouluja.

Kokonaisuudessaan pakollisia 
kursseja olisi 3539 matematiikka-
valinnasta riippuen. Valinnaisten 
kurssien määrä siis lisääntyisi jonkin 
verran, mutta merkittävämpää on 
valinnaisuuden rakenne: opiskelija 
voisi aiempaa paremmin keskittyä 
hänelle tärkeiden aineiden opiske-
luun.

Mikä nykylukiossa ja sen 
tuntijaossa on vikana?

Nykyinen lukio ei toteuta niitä tavoit 
teita, jotka sille on asetettu. Lukiolain 
mukaan lukiokoulutuksen tulee antaa 
valmiudet aloittaa opiskelu yliopis-
tossa tai muussa korkeakoulussa ja 
antaa laaja-alainen yleissivistys. 

Nykyinen tuntijako on kuitenkin 
sirpaleinen, eikä se anna mahdolli-
suutta syventyä opittavaan asiaan. 
Kurssit ovat täyteen ahdettuja eivätkä 
yksittäiset eri oppiaineiden kurssit 
muodosta selkeää kokonaisuutta. 

Tämä arkikokemus saa vahvistusta 
myös tutkimuksesta. Koulutuksen 
arviointineuvosto arvioi vuonna 2012, 
että lukion suurimmat puutteet liitty-
vät asioiden syvällisempään ymmär-
tämiseen, opintojen pirstaleisuuteen 
ja työelämätaitoihin. 

Arviointineuvoston mukaan lu-
kiossa tulisi nykyistä enemmän 
panostaa tietoteknisiin valmiuksiin, 
kriittisyyteen opettamiseen, oppi-
maan oppimiseen, itseohjautuvuuteen 
ja työelämävalmiuksien vahvistami-
seen. 

Arviointineuvosto esitti jo vuonna 
2010 nykyisen tuntijaon arvioinnis-
saan, että pakollisten kurssien mää-
rää tulisi vähentää ja oppiainerajat 
ylittäviä opetussisältöjä lisätä. Nyt 
esitetyn tuntijaon kaltaista tuntijakoa 
on ehdottanut myös opetus- ja kult-
tuuriministeriön lukiokoulutuksen 
kehittämistyöryhmä vuoden 2010 
raportissaan. Tuntijako onkin osa 
laajempaa lukion kokonaisuudistusta.

Lukion kehittämiskohteet vaati-
vat oppiainerakenteen voimallista 
kehittämistä. Ne vaativat, että opis-
kelija saa muodostaa entistä yksilöl-
lisemmän opintopolun ja keskittyä 
nykyistä vahvemmin niiden taitojen 
opiskeluun, joita hän tarvitsee jat-
ko-opinnoissa. 

Myös yleissivistys vaatii uudel-
leenmäärittelyä: se ei ole kokoelma 
irrallisia tietoja ja taitoja eri op-
piaineista. Sen sijaan 2010-luvun 
yleissivistys on ennen kaikkea tie-
donkäsittelytaitoja, laaja-alaista ja 
syvää ymmärrystä maailmasta ja sen 
toiminnasta, kykyä ajatella ja toimia 
itsenäisesti. Juuri näihin tarpeisiin 
tuntijakoesitys vastaa.
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Vaarantaako tuntijakoesitys
yleissivistyksen?

Mediassa käydyssä keskustelussa on 
keskeiseksi huoleksi noussut se, että 
tuntijakoesitys vaarantaa yleissivis-
tyksen. Pelkona on, että opiskelijoi-
den osaaminen romuttuu, kun hän voi 
jättää jonkin reaalioppiaineen koko-
naan pois opiskelusuunnitelmastaan.

Sama huoli on esiintynyt aiem-
minkin. Aina kun lukiokoulutuksen 
valinnaisuutta on lisätty, on pelkona 
ollut, että yleissivistys romuttuu. Näin 
ei ole käynyt. Esimerkiksi 1990-lu-
vulla järjestettiin nuorisoasteen kou-
lutuskokeilu, johon osallistuneissa 
lukioissa opiskelijoilla oli suurempi 
valinnanvapaus kuin tuon ajan luki-
olaisilla muuten. 

Valinnaisuuden lisääntyminen ei 
johtanut dramaattisiin muutoksiin 
opiskelijoiden tekemissä valinnoissa. 
Se ei myöskään johtanut oppimistu-
losten laskuun, vaan valinnaisemmas-
sa lukiossa opiskelleet kirjoittivat yhtä 
hyvin kuin ikätoverinsa ylioppilaskir-
joituksissa.

Tuntijakouudistuksessa on katsot-
tava yksittäisten aineiden sijaan koko-
naiskuvaa: lukion modernisoiminen ja 
sen tavoitteiden toteuttaminen vaatii, 
että opiskelija saa valita vapaammin 
ja keskittyä opiskelussaan esimerkiksi 
niihin aineisiin, joista on hyötyä hä-
nen jatko-opintojensa kannalta. 

On myös muistettava, että tunti-
jakoesityksessä pakollisten kurssien 
määrä vähenee vain jonkin verran; 
lukiota ei voi suorittaa lukematta 
luonnontieteellisiä tai humanistis-yh-
teiskunnallisia opintoja lainkaan. 

Suomeen ei siis olla rakentamassa 
Ruotsin mallin mukaista linjajakoista 
lukiota. Reaaliaineissa pakollisten 
kurssien määrä itse asiassa nousee 
nykyisestä: kun tällä hetkellä reaa-
liaineita on luettava vähintään 18 
kurssia, on niitä uuden esityksen 

mukaan luettava vähintään 23 kurssia, 
kun mukaan lasketaan reaaliaineisiin 
nojaavat teemaopinnot. 

Julkisessa keskustelussa syntynyt 
huoli lukiolaisten sivistyksestä on 
siten turha. Enemmistö opiskelijoista 
valinnee edelleen opintonsa pitkälti 
nykyiseen tapaan. Uusi tuntijako 
kuitenkin mahdollistaa sen, että ta-
voitteellinen opiskelija voi keskittyä 
etenkin luonnontieteiden ja ihmistie-
teiden piirissä niihin aineisiin, joista 
on hänelle hyötyä jatko-opinnoissa. 

Syytä on myös muistaa, että nuori 
on rakentanut yleissivistystään jo 
yhdeksän vuoden ajan ennen lukioon 
siirtymistä. Peruskoulun nimenomai-
nen tehtävä onkin ikäluokan yhtenäi-
sen yleissivistyksen takaaminen.  

Lukiossa sivistyksen tulee olla 
monimuotoisempaa ja samanmuot-
tisuuden sijasta opiskelijoita on 
kannustettava omien vahvuuksiensa 
seuraamiseen. 

On yhteiskunnan etu, että lu-
kiokoulutus mahdollistaa entistä 
syvemmän osaamisen synnyn eri 
elämänalueilla. Nykyisenkaltaisesta 
pakollisuudesta luopuminen mahdol-
listaa koko yhteiskunnan tasolla aivan 
uudenlaisen osaamisen saavuttamisen.

Voidaanko 16-vuotias lukion yk-
könen pakottaa tekemään loppuelä-
määnsä vaikuttavia ratkaisuja?

Julkisessa keskustelussa on pelätty, 
että liian vapaa valinnaisuus johtaa 
siihen, että nuoret lukiolaiset valitse-
vat väärin ja että nämä valinnat hait-
taisivat heidän koko loppuelämäänsä. 

Tällaisen ajattelun taustalla on epä-
luottamus nuorten kykyyn tehdä itse 
vastuullisia päätöksiä. Jo nykylukio 
on merkittävin osin valinnainen. Silti-
kään mitään katastrofia ei ole sattunut. 

Aikaisemmin mainitun nuorisoas-
teen koulutuskokeilun tulokset osoit-
tavat samaa: lisääntynyt valinnaisuus 
ei uhkaa nuorten tulevaisuutta eikä 
oppimista.

On myös tärkeätä huomata, että 
kysymys on valinnan mahdol-
lisuudesta, ei valintapakosta. 
Mikäli opiskelija ei ole varma, 
mihin hän haluaa syventyä, hän 
voi opiskella nykyisenkaltaisesti 
eli vähän kaikkia reaaliaineita  
valiten. 

Lukiolainen tarvitsee tukea koulu-
tusvalintojensa tekemiseen. Nykyisel-
lään lukioiden opinto-ohjaus ei toimi 
etenkään jatko-opintoihin ohjaamisen 
osalta, mikä ilmenee esimerkiksi 
SLL:n abiturienteille tekemästä sel-
vityksestä vuodelta 2012. 

Tuntijakoesityksessä opinto-oh-
jauksen määrää on lisätty. SLL on 
myös pitkään ajanut opinto-ohjauk-
sen määrän ja laadun parantamista 
lukioissa.

Lukiolaisen on saatava riittä-
västi henkilökohtaista ohjausta niin 
opinto-ohjaajaltaan, tutoriltaan kuin 
aineenopettajaltaan. Opiskelijan on 
saatava tehdä henkilökohtainen opis-
kelusuunnitelma heti lukion alussa ja 
sitä on tarpeen mukaan päivitettävä 
opintojen edetessä. 

Opinto-ohjaus on koko koulun 
asia. Uudessa tuntijaossa myös ai-
neenopettajan merkitys oman alansa 
koulutus- ja työllistymismahdolli-
suuksien tuntijana korostuu.

Tuntijakouudistus toimii 
vain suurissa lukioissa!

Keskustelussa on esitetty arvioita, 
jonka mukaan tuntijakouudistus on 
tehty vain suurten, useiden satojen 
opiskelijoiden lukioiden ehdoilla. 
Arvostelijoiden mukaan pienet lukiot 
eivät hyödy uudistuksesta mitään.

On totta, että uusi tuntijako toi-
mii kaikkein parhaiten sellaisessa 
lukiossa, jonka koko mahdollistaa 
laajan kurssitarjottimen. Silti uudis-

tus hyödyttää kaikkia 
lukioita. Yhteiset opin-
tokokonaisuudet järjes-
tetään kaiken kokoisissa 
lukioissa ja kaikki val-
takunnalliseen opetus-
suunnitelmaan kuuluvat 
kurssit ovat saatavilla 
kaikkialla maassa. 

Uudelta lukiolta odo-
tetaan tiiviimpää yh-
teyttä työelämään.
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OMAN ELÄMÄSI 
KÄSIKIRJOITUS SYNTYY OPISTOLLAMME!

•	Nuoriso-	ja	vapaa-ajan		
ohjauksen		
perustutkinnossa

www.ksopisto.fi

•	RokkiBreikki-linjalla

Koulutuksen järjestäjät voivat 
järjestää syventäviä kursseja myös 
yhteistyössä keskenään hyödyntäen 
esimerkiksi etä- ja verkko-opetusta. 
Näin pientenkin opiskelijamäärien 
kursseja voidaan järjestää pienissä lu-
kioissa. Uudistus ei siis millään tavalla 
vaaranna lukiokoulutuksen laatua ja 
saatavuutta kaikkialla maassa.

Lisäksi on huomattava, että nyt 
hyväksyttävä tuntijako on voimassa 
todennäköisesti 2020-luvun lop-
puun asti. Tuossa ajassa lukioverkko 
vääjäämättä harvenee nyt tehtävien 
julkisen talouden tasapainottamiseen 
pyrkivien rakenneuudistusten myötä 
ja oppilaitosten koot kasvavat. Nyt 
hyväksyttävä tuntijako onkin laa-
dittava seuraavan vuosikymmenen 
lukioverkkoa ajatellen. 

Myös etä- ja verkko-opetus kehit-
tyy valtavasti tulevan vuosikymmenen 
aikana monimuotoistaen perinteistä 
lähiopetusta ja vahvistaen opetustar-
jontaa haja-asutusalueiden pienem-
missä yksiköissä.

Tuntijakouudistus vie 
opettajilta työt!

Keskustelussa on myös erityisesti 
opettajien taholta pelätty, että kun 
opiskelijoiden ei tarvitse valita heidän 
oppiaineitaan, loppuvat pian joidenkin 
aineiden opettajilta työt. Huoli on 
ylimitoitettu. 

Uudistuksen vaikutukset ovat mer-
kittävämpiä yksilö- kuin järjestelmä-
tasolla. Oletettavaa on, että valinnai-
suuden asteen kasvaessa lukiolaisten 
tekemät valinnat menevät koulutuksen 
järjestäjätasolla keskenään ristiin. 
Tämä tasoittaa tuntijakouudistuksen 
työllisyysvaikutusta.

Pitkällä aikavälillä tuntijakouudis-
tuksella saattaa toki olla vaikutusta ai-
neenopettajien työtilanteeseen. Lukio-
ta ja koulutusjärjestelmää ylipäätään 
ei siltikään voida kehittää opettajien 

työtilanteen ehdoilla. Kehittämisen 
on aina pohjauduttava laajempiin 
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Kou-
lutuspolitiikkaa on tehtävä siten, että 
lukiokoulutuksemme on maailman 
huippua ja palvelee parhaalla mahdol-
lisella tavalla opiskelijoiden osaamista 
ja jatko-opintovalmiuksia. Lyhyt-
näköiselle työmarkkinapolitiikalle 
ei tässä yhtälössä ole sijaa. Pitkällä 
aikavälillä uudistuksesta hyötyy koko 
yhteiskunta.

Olisikin toivottavaa, että töistään 
huolestuneet opettajat näkisivät uu-
distuksen tarjoamat mahdollisuudet. 
Uuden tuntijaon lukiossa opettaja ei 
ole enää perinteinen luokkahuone-
opettaja vaan oman alansa asiantunti-
ja, joka ohjaa oppijoiden työskentelyä 
erilaisissa oppimisympäristöissä, 
ohjaa opiskelijoita tuntemaan alansa 
jatkomahdollisuuksia, kehittää kol-
legoidensa kanssa monitieteellistä 
opetusta ja verkostoituu muiden 
tieteenalansa asiantuntijoiden kanssa 
niin työelämässä kuin korkeakouluis-
sa. Lukion uudistuminen mahdollistaa 
opettajuuden uudistumisen nykyistä 
monimuotoisempaan suuntaan. 

Uudistuksen on tehnyt pieni eliitti, 
joka ei ole yhtään välittänyt pedago-
gisista näkökohdista!

Tuntijakoesityksen kriitikot ovat 
syyttäneet esitystä valmistellutta työ-
ryhmää siitä, ettei se ole kuunnellut 
niitä tahoja, joihin esitys vaikuttaa tai 
huomioinut uudistuksen pedagogisia 
vaikutuksia. Tämä ei pidä paikkansa. 
Tuntijakotyöryhmässä oli laaja edus-
tus koulutuskentän eri toimijoista aina 
opiskelijoista opettajiin, opinto-oh-
jaajista rehtoreihin ja koulutuksen 
järjestäjistä akateemikoihin. Lisäksi 
työryhmä kuuli työskentelyssään yli 
30 erilaista tahoa.

Tuntijakoesityksellä on koulu-
tuskentän laaja kannatus. Valinnai-
sempaa tuntijakoa ovat kannattaneet 
työryhmässä edustettuna olleista 

Opetushallitus, Ylioppilastutkinto-
lautakunta, Suomen rehtorit, Suomen 
opinto-ohjaajat, Kuntaliitto ja Suomen 
Lukiolaisten Liitto. Monet kannat-
taneista tahoista ovat pedagogiikan 
asiantuntijoita. Uudistusta on kan-
natettu myös akateemisissa piireissä. 

Onkin kovin outoa ajatella, että 
vain opettajajärjestöillä, jotka esityk-
sen ovat pääsääntöisesti teilanneet, 
voisi olla vakavasti otettavaa sanotta-
vaa lukion tuntijaosta. Myös muillakin 
koulutuskentän toimijoilla on perus-
teltuja kantoja lukion kehittämiseen.

Uudistus on valmisteltu 
liian nopeasti!
 
Keskustelussa on väitetty, että tun-
tijakouudistus on valmisteltu liian 
nopealla aikataululla ja ilman kunnol-
lista vaikutusten arviointia. Arvoste-
lijat ovat pelänneet, että uudistuksen 
toteuttaminen lukioissa tulee liian 
kiireellä ja että kaikkia asiaan vaikut-
tavia seikkoja ei ole pohdittu.

Uuden tuntijaon mukaiset opetus-
suunnitelmat on tarkoitus ottaa käyt-
töön 1.8.2016. Aikaa uudistukseen 
varautumiseen on siis runsaasti ja 
aikataulu noudattaa pitkälti edellisen 
tuntijakouudistuksen aikataulua. 
Työtä ei ole myöskään tarvinnut 
aloittaa täysin alusta, sillä työryhmä 
on hyödyntänyt valmistelussaan esi-
merkiksi vuonna 2010 julkaistua lu-
kiokoulutuksen kehittämistyöryhmän 
raporttia sekä mainittuja Koulutuksen 
arviointineuvoston raportteja. 

Tuntijakouudistus on osa laajem-
paa lukion uudistamista, joka on ollut 
valmistelussa jo useiden vuosien ajan. 
Viimeksi kuluneen kahden vuosikym-
menen aikana yliopistot, ammattikor-
keakoulut ja ammatilliset oppilaitok-
set on vuorollaan uudistettu. Nyt on 
viimein koittanut lukion aika siirtyä 
tälle vuosituhannelle. Valmistelutyötä 
on tehty vuosia. Nyt on päätösten aika.
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Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Mika Launikari / CIMO

euroguidance@cimo.fi 

www.cimo.fi /euroguidance
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EU:n uusi Erasmus+ -ohjelma (2014–
2020) jatkaa aiempien koulutus- ja nuori-
so-ohjelmien keskeisiä toimintoja. Nuoret 
ja opiskelijat sekä oppilaitoksissa ja nuori-
soalalla työskentelevät pääsevät edelleen 
kartuttamaan osaamistaan ulkomaille. 
Nyt ohjelmassa on mukana myös urheilu.

Erasmus+ -ohjelmassa kehitetään kou-
lutusta, nuorisotyötä ja ruohonjuuritason 
urheilua eurooppalaisella yhteistyöllä. Ra-
hoitusta voivat hakea organisaatiot.

Ohjelman rahoittamat hankkeet tarjoa-

KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUDET JATKUVAT 

ERASMUS+ -OHJELMASSA

vat vuosittain tuhansille suomalaisille oi-
van keinon tutustua toisiin kulttuureihin, 
parantaa kielitaitoa, syventää osaamista 
ja avartaa maailmankuvaa. Ulkomaan-
jaksosta on hyötyä monikulttuuristuvassa 
työelämässä ja kansainvälistyvässä yhteis-
kunnassa. 

Erasmus+ -ohjelma kokoaa yhteen 
EU:n aikaisemmat koulutus- ja nuoriso-
ohjelmat. Päättyneeseen Elinikäisen op-
pimisen ohjelmaan kuuluneet Comenius, 
Leonardo da Vinci, Erasmus ja Grundtvig 

MAAILMALLE.NET

CIMOsta saat myös henkilö-

kohtaista neuvontaa. 

Palvelutietomme löydät 

osoitteesta 

www.maailmalle.net/neuvonta 
   

Liity seuraamme 
Facebookissa!

KEVÄÄN ACADEMIA-OPINTOVIERAILUILLE ENNÄTYSMÄÄRÄ HAKIJOITA 

Osaamisen kehittäminen ulkomailla tuntuu kiinnostavan suomalaisia ohjausalan ammat-
tilaisia, sillä Jyväskylän ammattikorkeakoulu sai ennätykselliset 122 hakemusta kevään 
2014 Academia-opintovierailuihin. Matkaan pääsee 24 osallistujaa. 

Valinnoissa priorisoitiin sektorit ylittäviä työpareja: lähdössä ovat mm. TE-toimiston 
asiantuntija yhdessä ammattiopiston opinto-ohjaajan kanssa sekä etsivä nuorisotyön-
työntekijä yhdessä lukion opon kanssa. 

Valittuja kiinnostivat opintovierailut, joissa teemoina ovat siirtymävaiheet ja koulukes-
keyttämisen ehkäiseminen. Suomalaisosallistujat tutustuvat ohjaukseen Luxemburgissa, 
Espanjassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Romaniassa ja Sloveniassa. 

Lue lisää aiheesta osoitteesta www.cimo.fi /palvelut/euroguidance/academia-opinto-
vierailut.

sekä nuorisotoimintaohjelma Youth in Ac-
tion säilyvät uuden ohjelman sektoreiden 
nimissä. 

Ohjelmaan arvioidaan osallistuvan 4 
miljoonaa henkilöä: korkeakouluopiskeli-
joiden osuus on 2 miljoonaa, ammattiin 
opiskelevien ja oppisopimuskoulutuksessa 
olevien 650 000 ja vapaaehtoispalveluun 
osallistuvien nuorten 500 000. Lisäksi tu-
kea on luvassa 800 000 opettajalle, kou-
luttajalle tai nuorisotyöntekijälle. Suomen 
osuus tästä on noin 2 %.

Erasmus+:n budjetti on 14,7 miljardia 
euroa. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta 
saat CIMOn verkkopalvelusta osoitteesta 
www.cimo.fi /ohjelmat/erasmusplus .

Erasmus-opiskelijat kansainvälistävät suomalaiskampuksia. Kuva: Bobbo Ta-

nia / CIMOn Erasmus 25 -juhlavuoden valokuvakilpailu
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Kaksoistutkinnot ovat nou-
seva trendi kansainvälisessä 
korkeakoulukentässä. Kah-
den tutkinnon suorittami-
nen kahdessa eri maassa 
vahvistaa opiskelijan kilpai-
lukykyä työmarkkinoilla ja 
tulevassa urakehityksessä.

Seinäjoen ammattikor-
keakoulun liiketoiminnan 
ja kulttuurin yksiköllä on jo 
useita loistavia esimerkkejä 
opiskelijoista, jotka ovat 
suorittaneet kansainvälisen 
kaksoistutkinnon ja sijoittu-
neet upeasti työelämään.

Kansainvälisyys on osa jokapäi-
väistä toimintaa SeAMKin liike-
toiminnan ja kulttuurin yksikössä. 
Opiskelijoille tarjotaan useita 

Kansainvälisyys avaa 
mahdollisuuksia

erilaisia mahdollisuuksia kansain-
välistymiseen. He voivat kansain-
välistyä paikan päällä SeAMKissa 
esimerkiksi monikulttuuristen 
opiskelijaryhmien tai ulkomaisten 
vierailevien opettajien opettamien 
opintojaksojen avulla. 

Yksikössä on vuosittain reilut 
100 vaihto-opiskelijaa useam-
masta kuin 15 eri maasta. Heidän 
lisäkseen opiskelijaryhmiin tuovat 
kansainvälisyyttä lukuisat ulko-
maiset tutkinto-opiskelijat. 

Myös toimiminen kansainvälis-
ten opiskelijoiden tutorina antaa 
opiskelijoille mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia kansainväliseen 
verkottumiseen.

Osana tutkinto-opintojaan jo-
kaisella opiskelijalla on halu-
tessaan mahdollisuus opiskella 
lukukausi tai koko lukuvuosi ul-
komailla. Hän voi myös suorittaa 

työharjoittelunsa ulkomailla. 
SeAMK Liiketoiminta ja kult-

tuurilla on useita kymmeniä ul-
komaisia yhteistyökorkeakouluja 
ympäri maailmaa, joten jokaiselle 
vaihdosta kiinnostuneelle opiske-
lijalle pyritään löytämään mielui-
nen ja mielekäs vaihtokohde. 

SeAMKin opiskelijat voivat 
valita kohteen Euroopan noin 
150:stä tai muiden maanosien 
40 yhteistyökorkeakoulusta 46 
maassa.

Opiskelija voi halutessaan 
viettää ulkomailla myös lyhyem-
män ajanjakson, sillä hänen on 
mahdollista osallistua viikon tai 
parin mittaiselle monikansalliselle 
intensiiviopintojaksolle. Näillä in-
tensiivijaksoilla opiskellaan usein 
kulttuuriosaamista, kansainvälisiä 
liiketoimintakäytäntöjä ja muita 
erilaisia business-opintoja. Inten-

SeAMKissa opiskelijat voivat kansainvälistyä myös monikulttuurisissa opiskeluryhmissä. 
Kuva: Miikka Varila.
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siivijaksoja järjestetään SeAMKin 
yhteistyökorkeakouluissa Euroo-
passa tai muualla maailmassa.

Kaksoistutkinnolla 
vahvistetaan 
kilpailukykyä

Kansainväliset kaksoistutkinnot 
ovat nousseet esille yhtenä sy-
vällisemmän kansainvälisyyden 
muotona eurooppalaisessa korkea-
koulutuksessa. 

Kaksoistutkinnon suorittami-
nen vaatii opiskelijalta motivaatio-
ta ja paneutumista, mutta se myös 
antaa vastineeksi paljon. 

Kansainvälisen kaksoistutkin-
non tekeminen tarjoaa mahdol-
lisuuden integroida kaksi kor-
keakoulututkintoa kahdessa eri 
maassa, oppia kansainvälistä 
liiketoimintaa syvällisemmin 
kahdesta eri näkökulmasta sekä 
kehittää kulttuuriosaamistaan ja 
kielitaitoaan vahvaksi.

Käytännössä kaksoistutkinnon 
suorittaminen tarkoittaa opiskeli-
jalle lukuvuoden mittaista opiske-
lua ulkomaisessa korkeakoulussa, 
työharjoittelun tekemistä kansain-
välisesti toimivassa yrityksessä 
ja opinnäytetyön kirjoittamista 
englanniksi. 

Kaksoistutkinto-opinnoissa 
käytetään opintojen hyväksiluke-
mista kahden eri maassa toimivan 
korkeakoulun välillä. Vaadittavat 
opinnot tarkentuvat opiskelijakoh-
taisesti tehtävissä henkilökohtai-
sissa opintosuunnitelmissa.

Kansainvälisen kaksoistut-
kinnon suorittaminen perustuu 
korkeakoulujen välisiin sopi-
muksiin. SeAMKin liiketalouden 
opiskelijoilla on mahdollisuus 
suorittaa kaksoistutkinto kol-
messa korkeakoulussa Saksassa, 
kahdessa korkeakoulussa Tsekin 
tasavallassa sekä yhdessä korkea-
koulussa Unkarissa ja Liettuassa. 
Lisää kaksoistutkintosopimuksia 
on parhaillaan neuvotteilla Espan-
jassa, Alankomaissa ja Venäjällä.

Teksti: 
Marjo Arola ja 
Helli Kitinoja

Opiskelijat lähdössä ulkomaanjaksolle. Kuva: Mikko Lehtimäki.

Opiskelijoita uudisrakennus Frami F:n käyvällä. Kuva: Petri Olli.
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Opinto-ohjauksen tule-
vaisuus näyttää valoisalta  
ainakin, jos opiskelijoiden 
innostuksesta voi jotain 
päätellä. Jyväskylän yliopis-
tossa joulun alla opintonsa 
päättänyt  joukko vaikuttaa 
motivoituneelta ja valmiilta 
ottamaan tulevat haasteet 
vastaan.

Vasta valmistuneiden opinto-oh-
jaajien syyt koulutukseen hakeu-
tumiseen olivat pitkälle yhteneviä. 
Ammattiin valmistuneet haluavat 
työskennellä nuorten parissa, 
auttaa heitä, kulkea rinnalla, tsem-

pata ja etsiä uusia näköaloja. Osa 
kertoo pohtineensa opinto-ohjaa-
jaksi ryhtymistä pitkään, osa on 
jo tehnyt ohjaustyötä, ja mukaan 
mahtuu sellaisiakin, jotka ovat 
kokonaan harppaamassa uudelle 
alalle. 

Tuija Saarteinen Jalasjärveltä 
sanoo pitävänsä opinto-ohjaajan 
työtä yhtenä kasvatusalan mielen-
kiintoisimmista ja tärkeimmistä 
tehtävistä.

Sanna Lappalainen on työs-
kennellyt verkko-ohjaajana Ota-
van opistossa Mikkelissä jo nel-
jä vuotta ja lähti opiskelemaan 
tavoitteenaan vahvistaa omaa 
ohjausosaamistaan.

Valkeakosken Tietotien lukion 
liikunnan, terveystiedon ja tanssin  
opettaja Tuija Immonen puoles-
taan halusi pitkän aineenopettajau-
ran jatkeeksi ammatillista kasvua 
toiseen suuntaan. Samalla opis-
kelu antoi mahdollisuuden etsiä 
laajempaa näkökulmaa ja saada 
vaihtelua perustyöhön.

– Tämä oli viimeinen riuhtaisu 
vielä aukoa yliopiston ovia.

“Monella tavalla
erilainen kokemus”

Jyväskylän yliopistossa aloitti 
syksyllä 2012 opintonsa kaikkiaan 
40 hengen joukko. Opolehden 

Iloinen joukko ohjausuran kynnyksellä, vas. Maria Luhtaniemi, Sanna Lappalainen, Tuija Saarteinen, Saara 
Vierimaa ja Tuija Immonen (edessä).

Innostuneet ja motivoituneet
opiskelijat ohjausuraansa aloittamassa
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tapaamat henkilöt pitävät koulu-
tusta monella tavalla erilaisena 
kokemuksena.

– Koulutuksessa antoisinta 
olivat harjoittelut sekä pienryh-
mätyöskentely, jonka myötä opin 
paljon esimerkiksi ryhmän dy-
namiikasta ja ryhmäprosesseista, 
kertoo Sanna Lappalainen, joka 
uskoo kokemuksesta olevan hyö-
tyä ryhmien ohjauksessa.

Äitiyslomansa aikana opis-
kelleen jyväskyläläisen Saara 
Vierimaan mielestä hyvältä tun-
tui opiskelun suhteellisen suuri 
vapaus rakentaa sisältö omien 
kiinnostusten mukaan.

– Ajatusten jakaminen muiden 
kanssa antoi valtavasti virikkeitä. 
Vaikka opinnot luentoineen olivat 
varsin teoriapainotteiset, niin työ-
pajat ja tutustumiskäynnit toivat 
mukavaa vaihtelua lähijaksoihin, 
summaa Tuija Saarteinen.

Tuija Immonen kertoo katso-
vansa monia asioita nyt eri silmin. 
Lisäksi opiskelu antoi nimen 
usealle sellaiselle asialle, jota hän 
on tähän mennessä toteuttanut 
intuitiivisesti. Opiskelu oli tärkeää 
myös ammatillisesti.

Motiivina halu
auttaa nuoria

Tulevalta uraltaan uudet opin-
to-ohjaajat odottavat sitä, että 
pääsisivät auttamaan omia opis-
kelijoitaan.

– Odotan, että pääsisin mukaan 
ohjattavieni oikeisiin prosesseihin 
niin, ettei ohjaus jäisi vain lyhyeh-
köön tapaamiseen, sanoo jyväsky-
läläinen Maria Luhtaniemi. Hän 
tosin ymmärtää, että haasteena on 
resurssien kohdistaminen niin, että 

ohjaus olisi entistä “ketterämpää” 
ja joustavampaa. Esimerkiksi 
koulutuksen keskeyttämisiä voisi 
Marian mukaan ennakoida sekä 
harkita uutta polkua ennen kuin 
nuori joko turhautuu tai jopa 
syrjäytyy.

– Ketterä ohjaus tarkoittaa mi-
nulle myös joustavampia tapoja 
esimerkiksi työelämään tutus-
tumiseen ja kesätyöpaikkojen 
saamiseen. Uskon, että tulevaisuu-
dessa tarvitaan entistä enemmän 
ohjausta, joka ymmärtää ja on ajan 
tasalla työelämän vaateista ja Suo-
men mahdollisuuksista menestyä 
maailman markkinoilla.

Tuija Saarteinen toivoo mah-
dollisuuksia kokeilla erilaisia ope-
tusmenetelmiä: Pienryhmäohjaus 
tuntuu minusta kiinnostavalta. 
Haluan myös kehittää itseäni 
edelleen ja jatkan muun muassa 
erityispedagogiikan opiskelua. 
Opinto-ohjaus erityistä tukea tar-
vitsevien parissa on minulle tärkeä 
mielenkiinnon kohde.

Haasteina niukat resurssit
ja maailman muuttuminen

Opinto-ohjauksen keskeisinä 
haasteina uudet opinto-ohjaajat 
näkevät erityisesti niukat resurssit.

– Yksilöllistettyjen oppimis-
polkujen myötä myös opinto-oh-
jaukseen tarvitaan lisää henkilö-
kohtaistamista, jotta yksilöllisiin 
ohjaustarpeisiin voidaan vastata, 
sanoo Sanna Lapplainen. 

Valopilkkujakin on hänen mu-
kaansa onneksi jo nähtävissä:  
– Esimerkiksi lukiokoulutuksen 
tuoreessa tuntijakoesityksessä 
opinto-ohjausta ehdotetaan lisättä-
väksi pakollisina opintoina yhden 

kurssin verran. Luokkamuotoisen 
ryhmäohjauksen lisäksi tulee vara-
ta lisää resursseja yksilö- ja pien-
ryhmäohjaukseen, Sanna pohtii.

Tuija Saarteisen mukaan haas-
teet vaihtelevat paljon myös kou-
luittain.

– Suurimpana haasteena lienee 
kuitenkin mahdollisuus saada 
henkilökohtaista opinto-ohjausta 
kaikilla kouluasteilla.

Tuija mainitsee maailman suur-
ten muutosten luovan tiettyä 
epävarmuutta ohjaukseen: Mil-
laiseen maailmaan ja työelämään 
nuoria pitäisi ohjata, on varmaan 
kysymys, joka on useamman opin-
to-ohjaajan mielessä.

“Verkko-ohjaus 
huomioitava
monipuolisemmin”

Miten opinto-ohjausta sitten tulisi 
uudistaa? 

Verkko-ohjaajana toimiva San-
na Lappalainen vastaa: 

Opinto-ohjauksessa tulisi ottaa 
monipuolisemmin huomioon ver-
kon mahdollisuudet ohjauksessa. 
Verkon välityksellä tapahtuvan 
ohjauksen myötä voimme tuottaa 
entistä esteettömämpiä ja laaduk-
kaampia ohjauspalveluja. Tällöin 
ohjauspalveluiden piiriin saatai-
siin myös ne, joita ei tavoiteta 
kasvotusten tapahtuvan ohjauksen 
myötä. 

– Verkon välityksellä ja kas-
vokkain tapahtuva ohjaus eivät 
ole toistensa vastakohtia, vaan 
toisiaan täydentäviä ohjauksen 
muotoja.

Ritva Mäkelä

Luonnonvara- ja ympäristöalalle!

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

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

Kokkola
Kuopio

Lahti

Helsinki

Hingunniemi
Kiuruvesi

Peltosalmi
Iisalmi

Kajaani
Oulu

Tornio

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

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

Meillä valittavana myös ns. kaksoistutkinnot! Lisätietoja www.mahis.fi

Katso
videot!www.ysao.fi

Yli 15 v.
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Ikaalisten käsi- ja  
taideteollisuusoppilaitos
puh. (03) 450 9327

Ammatti-instituutti 
Iisakki
puh. (03) 345 7100

Ikaalisten 
kauppaoppilaitos
puh. 044 755 4548 
Kysy lisää suoraan oppilaitosten 
toimistoilta tai katso 
nettisivuiltamme

Meillä tehdään osaajia

www.sasky.fi

Yhteishaku  
24.2.-14.3.2014
osoitteessa www.opintopolku.fi

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

•	 opinto-ohjauksen	tunneilla		
(myös	OPO2!)

•	 tiedonlähteenä	henkilökohtaisessa	
ohjauksessa,	lukioaikana	ja	
sen	jälkeen

•	 ryhmänohjauksessa
•	 aineenopettajan	antamassa	

ohjauksessa

Futurix Lukion 
opinto-ohjauskurssi 
ja Jatko-opinto-opas

otava.fi
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Lukion tuntijakotyöryhmän julkaisema esitys 
lisää lukio-opetuksen valinnaisuutta merkittä-
västi.  Työryhmän ehdotuksen tavoitteena on 
vahvistaa yleissivistystä ja antaa tarvittavat 
eväät jatko-opintoihin ja työelämään. Koulu-
järjestelmän ja erityisesti lukion tehtävä on 
yleissivistää ja kasvattaa nuoria ajattelemaan 
itseään aktiivisina kansalaisina osana yhteis-
kuntaa. Yleissivistävässä koulussa opitaan, 
miten omalla toiminnallaan jokainen voi edistää 
näkemystensä toteutumista yhteiskunnassa.

Lukio-opetuksen uudeksi tuntijaoksi esite-
tään kolmea vaihtoehtoa. Niistä ensimmäisessä 
pakollisten kurssien määrä vähenisi 12:sta, 
toisessa kymmenellä ja kolmannessa kolmella 
nykyisestä. Tällä hetkellä pakollisia kursseja 
lukiossa on 47-51. Lukion oppimäärä säilyisi 
ehdotuksessa ennallaan. Valinnaisuuden aste 
vaihtelisi sen mukaan, mitä mallia tuntijaossa 
noudatettaisiin. Yhteistä malleissa on ns. tee-
maopinnot, jotka rakentaisivat tietoja ja taitoja 
oppiainerajat ylittäen. 

Nykymuodossaan lukion tuntijakoa on pi-
detään liian suurena. Nykylukiossa opiskellaan 
rinnan 17 erillistä oppiainetta. Pakollisten ainei-
den määrä on nykyisen tuntijaon keskeinen on-
gelma, joka tekee opinto-ohjelmasta hajanaisen. 
Monissa oppiaineissa opiskellaan vain yksi tai 
kaksi kurssia. Onko näihin opintoihin käytetty 
aika enemmän tai vähemmän hukkaan heitet-
tyä? Tekeekö laaja oppiainevalikoima lukiosta 
yleissivistävän koulun? Opiskelusta puuttuu 
nykyaikaiselle yleissivistykselle välttämätön 
syväsuuntautuneisuus. Nojaako suomalaisten 
yleissivistys tulevaisuudessa yhä vahvemmin 
Googlen ja muiden hakukoneiden tarjoamien 
yksittäisten tiedon sirpaleiden varassa? Katoaa-
ko lukion yleissivistävä vaikutus, jos tiedon op-
pimisen sijaan tulevaisuudessa vain opetellaan 
etsimään tietoa? 

Kaikissa esitetyissä malleissa valinnanvapaus 
lisääntyisi. Lukiolaiselle annetaan mahdollisuus 
keskittyä häntä kiinnostaviin oppiaineisiin. Pa-
kolliset kurssit vähentyisivät enimmillään jopa 
kahdellatoista. Toisaalta liian voimakas keskit-
tyminen yksittäisiin oppiaineisiin ei ole hyväksi, 

sillä se saattaa johtaa yksipuoliseen maa-
ilmankuvaan. Lukion tuntijakotyöryhmä 
on luovuttanut raportin opetusministeri 
Krista Kiurulle. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen 
tiedotustilaisuudessa lausumin sanoin: 
“Asia on kimurantti.” Katseet kohti 
taivaanrantaa! Nyt uudistetaan lukiota.

Armi Nurmi

Pirstaleisesta lukiosta  
syväsuuntautuneeseen 
yleissivistykseen

Armi Nurmi
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Opetushallituksen verkko-
palvelu Opintopolku avau-
tui viime syyskuun alussa. 
Opintopolun tavoitteena 
on tarjota yhden luukun 
periaatteella kaikenikäisille 
tietoa koulutuksesta, väli-
neet koulutukseen hakeu-
tumiseen sekä oppimista 
ja urasuunnittelua tukevia 
palveluita. Jatkossa Opin-
topolusta löytyvät sekä 
kansalaisten että opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjien 
palvelut esiopetukseen il-
moittautumisesta aikuiskou-
lutukseen asti. 

Opintopolku rakennetaan osana 
Oppijan verkkopalvelut -hanketta, 
joka on osa valtakunnallista Säh-
köisen asioinnin ja demokratian 
vauhdittamisohjelmaa (SADe-oh-
jelma). Se on ensimmäinen koko-
naisvaltainen ja valtakunnallinen 
sähköisten palvelujen kehittä-
misohjelma Suomen julkisessa 
hallinnossa. 

Ensimmäisenä Opintopol-
kuun valmistuvat ammatillisen 
ja lukiokoulutuksen yhteishaku, 
perusopetuksen jälkeisen koulu-
tuksen haku sekä korkeakoulujen 
yhteishaku. 

Opintopolku laajenee asteittain 
kaikkien Oppijan verkkopalvelut 
-hankkeeseen kuuluvien palve-
luiden kansalliseksi portaaliksi. 
Opintopolku korvaa erilliset ja 
päällekkäiset koulutustietopal-
velut sekä koulutuksen haku- 
ja valintapalvelut. Lopullisessa 
laajuudessaan Opintopolku on 
käytössä vuonna 2015.

SADe-ohjelma edistää 
sähköistä asiointia

SADe-ohjelma tuottaa kansalais-
ten, yritysten ja viranomaisten 
käyttöön asiakaslähtöisiä ja yh-
teensopivia sähköisiä palveluko-

konaisuuksia, jotka vahvistavat 
julkisen sektorin kustannustehok-
kuutta ja laatua. SADe-ohjelma 
jatkuu vuoden 2015 loppuun. 

Ohjelmaan kuuluu seitsemän 
hanketta, joiden valinnassa on 
painotettu kustannustehokkuuden 
ja merkittävyyden ohella poikki-
hallinnollisuutta, asiakaslähtöi-
syyttä, laatua ja innovatiivisuutta. 
Oppijan verkkopalvelut on yksi 
ohjelman hankkeista.

Opintopolusta löytyvät ai-
kanaan tiedot kaikesta julkisin 
varoin tarjottavasta koulutuksesta 
sekä kattavasti palveluja koulu-
tukseen hakeutumiseen ja opiske-
lijavalintoihin sekä opiskeluun ja 
urasuunnitteluun elinikäisen oppi-
misen periaatteella. Opintopolussa 
vaihtoehdoista ja opiskelumah-
dollisuuksista myös kerrotaan 
selkeästi ja konkreettisesti. 

Esimerkiksi koulutustakuun 
toteutuminen edellyttää, että nuo-
relle varmistetaan sekä pääsy 
koulutukseen että joustavat kou-
lutusväylät. Tämä puolestaan 
edellyttää palveluita, joilla tuetaan 
opiskeluun pääsyä ja opintojen 
etenemistä. Opintopolku helpottaa 
nuorten yksilöllisten oppimispol-
kujen suunnittelua ja toteuttamista 
ja näin osaltaan ehkäisee nuorten 
syrjäytymiskehitystä. 

Opintopolku on 
kehittyvä palvelu 

Vuoden 2014 alussa palvelussa 
julkaistiin enemmän sisältöä. Toi-
sen asteen koulutusinformaation 
lisäksi palvelusta löytyy nyt myös 
tietoa korkeakoulutuksesta. Kou-
lutusinformaation lisäksi palve-
lussa julkaistaan kevään kuluessa 
lisää tarinallista aineistoa, kuten 
haastatteluja, kuvakertomuksia ja 
videoita. 

Kevään ammatillisen koulutuk-
sen ja lukiokoulutuksen hakuajan 
jälkeen maaliskuussa 2014 palve-
lussa julkaistaan myös uusi aikuis-
koulutusosio, josta löytyy tietoa 
aikuisten eri koulutusvaihtoehdois-
ta ja opiskelun tukimuodoista. Ai-
kuisten koulutustarjonta julkaistaan 
palvelussa syksyllä 2014.

Koulutustiedon 
hakeminen helpottuu

Tammi-helmikuun vaihteessa 
2014 Opintopolku-palvelussa 
otetaan käyttöön koulutustarjon-
nan etsimisessä ns. fasettihaku. 
Sen perustana on sanahaku, mutta 
käyttäjä voi halutessaan rajata 
hakutuloksia eri hakuehdoilla, esi-
merkiksi alueella, opetuskielellä 
tai koulutuksen tyypillä.

Opintopolusta koulutukseen 
hakijan palvelut yhdeltä luukulta

Opintopolku tarjoaa eväät hyvään tulevaisuuteen. Palvelussa voi tu-
tustua koulutusaloihin ja ammatteihin sekä hakea koulutuksiin kevään 
2014 yhteishaussa. Kuva: Jyrki Vesa.
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Hakutulossivun rajausehtoja 
lisätään palveluun sitä mukaa kun 
Opintopolkuun tulee uusia koulu-
tustyyppejä, kuten korkeakoulu-
jen koulutuksia, perusopetuksen 
jälkeisiä valmistavia koulutuksia, 
aikuiskoulutuksia, vapaan sivis-
tystyön ja muita tutkintoon johta-
mattomia koulutuksia. 

Maaliskuussa 2014 hakutu-
loslista uudistuu, jolloin listalla 
näytetään tutkintoja. Jos hakukoh-
teena on tutkinto, näytetään vain 
tutkinto, johon sisältyvät koulu-
tusohjelmat näytetään vasta kun 
käyttäjä valitsee linkin ja katsoo 
koulutuskuvausta. Myöhemmin 
keväällä 2014 hakutuloslistan 
koulutuksia voi avata ja sulkea 
jo listasivulla ja nähdä lisätietoja, 
myös listauksen tutkinnon sisältä-
mistä koulutusohjelmista.

Miten koulutukseen 
haetaan vuosina 2014–2015

Ammatillinen koulutus ja lukio-
koulutus
Ammatillisen koulutuksen ja lu-
kiokoulutuksen kevään yhteishaku 
järjestetään 24.2.–14.3.2014. Ha-
kuaika päättyy viimeisenä haku-
päivänä klo 15.00. Syksyn yhteis-
haku ammatilliseen koulutukseen 
järjestetään 24.9–3.10.2014. 

Kevään yhteishauissa vapaiksi 
jääneille paikoille ei enää kesästä 
2014 lähtien järjestetä yhteistä 
täydennyshakua. Oppilaitokset 
järjestävät omia lisähakujaan, joi-
hin hakeutuminen on mahdollista 
käynnistää heti yhteishaun tulosten 
tultua julki. Hakija täyttää Opinto-
polussa lisähaun hakulomakkeen 
jokaiseen lisähaussa olevaan kou-
lutukseen, johon aikoo hakea. 

Perusopetuksen jälkeinen val-
mistava koulutus
Yhteishaun tulosten julkaisemisen 
jälkeen Opintopolussa voi hakea 
yhteisellä hakulomakkeella yhtei-
senä hakuaikana 16.6.–25.7.2014:
• perusopetuksen lisäopetukseen
• ammatilliseen peruskoulutuk-

seen ohjaavaan ja valmistavaan 
koulutukseen

• maahanmuuttajien ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmis-
tavaan koulutukseen sekä

• maahanmuuttajien lukioon val-

mistavaan koulutukseen. 
Hakija voi hakea enintään kol-

meen hakutoiveeseen, jotka hän 
asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. 
Hakija hyväksytään ylimpään ha-
kutoiveeseen, johon koulutuksen 
järjestäjä on merkinnyt hänen 
hyväksytyksi. 

Haku järjestetään yhteishaun 
tulosten julkaisemisen jälkeen, 
koska hakija silloin tietää, onko 
hän saanut opiskelupaikan yhteis-
haussa vai ei. Tarkoituksena on, 
että mahdollisimman moni nuori 
hakisi yhteishaussa tutkintoon 
johtavaan koulutukseen. Siksi 
näiden koulutuksen haku on vasta 
yhteishaun jälkeen.

Ammatillinen erityisopetus 
sekä valmentava ja 
kuntouttava opetus ja 
ohjaus
Erityisopetuksena järjestettäviin 
ammatillisiin perustutkintoihin 
sekä valmentavaan ja kuntoutta-
vaan opetukseen ja ohjaukseen 
haetaan vielä vuonna 2014 suo-
raan oppilaitoksiin oppilaitosten 
omilla hakulomakkeilla. Yhteinen 
haku näihin koulutuksiin on tulos-
sa Opintopolkuun vuonna 2015. 

Vuonna 2015 Opintopolussa 
haetaan 

• yhteishaussa ammatilliseen kou-
lutukseen ja lukiokoulutukseen

• yhteisessä haussa perusope-
tuksen jälkeiseen valmistavaan 
koulutukseen ja 

• yhteisessä haussa erityisope-
tuksena järjestettäviin amma-
tillisiin perustutkintoihin sekä 
valmentava ja kuntouttava 2 
-koulutukseen. 

Nämä haut ovat toisistaan erillisiä, 
ja hakija voi halutessaan hakea 
kaikissa näissä hauissa. 

Korkeakoulujen 
yhteishaku 

Ammattikorkeakoulujen ja yli-
opistojen yhteishaut toteutetaan 
keväällä 2014 vielä erillisissä ha-
kupalveluissa: www.admissions.
fi, www.amkhaku.fi ja www.
yliopistohaku.fi.

Syksyllä 2014 järjestetään en-
simmäinen uusi korkeakoulujen 

yhteishaku 8.–22.9.2014. Ammat-
tikorkeakouluihin ja yliopistoihin 
haetaan tällöin samassa yhteis-
haussa. Hakija täyttää vain yhden 
hakulomakkeen. Hakea voi enin-
tään kuuteen koulutukseen, jotka 
hakija asettaa hakulomakkeella 
ensisijaisuusjärjestykseen. 

Uuden yhteishaun myötä opis-
kelijalle tarjotaan korkeakoulujen 
yhteishaussa vain yhtä opiskelu-
paikkaa. Hakija valitaan ensisi-
jaisesti ylimpään vaihtoehtoon, 
johon hänen pisteensä riittävät. 

Jatkossa osa korkeakoulujen 
aloituspaikoista varataan ensim-
mäistä korkeakoulupaikkaansa 
hakeville. Jos syksyllä 2014 alka-
vasta korkeakoulukoulutuksesta 
ottaa paikan vastaan, ei hakija 
seuraavissa hauissa ole enää 
ensikertalainen. Suomalaisessa 
korkeakoulussa korkeakoulutut-
kinnon suorittanutta ei myöskään 
katsota ensikertalaiseksi hakijaksi.

Haku aikuiskoulutukseen
Yhteishaun ulkopuoliseen aikuis-
koulutukseen haetaan suoraan 
oppilaitoksiin. Ammatillisen tut-
kinnon ja korkeakoulututkinnon 
suorittaneet eivät voi enää hakea 
ammatillisen koulutuksen ja lu-
kiokoulutuksen yhteishaussa. 
Koulutuksen järjestäjä voi halu-
tessaan varata paikkoja sellaisille 
opiskelijaryhmille, jotka eivät voi 
hakea yhteishaussa. 

Kevään 2014 yhteishaun aikaan 
Opintopolku palvelee erityisesti 
nuoria. Aikuiskoulutusta järjestä-
vät oppilaitokset löytyvät palve-
lusta helmikuusta lähtien. Aikuis-
ten koulutustarjontaan voi tutustua 
oppilaitosten omilla sivuilla, joilla 
on myös tietoa koulutukseen ha-
kemisesta ja valintaperusteista. 
Lisätietoja koulutuksista saa suo-
raan oppilaitoksista.

Kevään yhteishakujen jälkeen 
Opintopolussa julkaistaan tietoa 
muun muassa aikuisten eri kou-
lutusvaihtoehdoista, opiskelun 
tukimuodoista sekä muuta kou-
lutukseen haettaessa tarpeellista 
tietoa. Aikuisten koulutustarjonta 
julkaistaan Opintopolussa ensi 
syksynä.

Johanna Pystynen ja 
Sampo Utriainen, Opetushallitus
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Taloudellisen tiedostustoi-
miston TATin Asiantuntija-
verkosto.fi -palvelu rohkai-
see opettajia ja opinto-oh-
jaajia etäyhteyksien käyt-
töön. Verkon välityksellä 
asiantuntija on aina lähellä.

Helsingin Uuden yhteiskoulun 
lukion opinto-ohjaaja Anu Han-
hirova kutsui syventävälle opin-
to-ohjauksen kurssilleen kaksi 
kaupan alan asiantuntijaa esitte-
lemään eri puolia toimialastaan.

Yliopiston apteekin ja R-ki-
oskin vierailut toteutettiin etäyh-
teydellä Asiantuntijaverkos-to.fi 
-verkkopalvelun kautta. Vierailu-
jen aikana kuultiin muun muassa 
farmaseutin ja proviisorin opin-
noista ja työtehtävistä sekä Yli-
opiston Apteekista yrityksenä.  

Tutuksi tulivat myös myyjän 
työ ja yrittäjänä toimiminen R-ki-
oskilla.

– Vaikka koulumme sijaitsee 
Helsingissä, tutustumiskäynnit 

ottavat aina oman aikansa mat-
koineen, valvojineen ja opiske-
lijoiden poissaoloineen muilta 
tunneilta. Etävierailu on tosi help-
po täsmätapa saada esittely juuri 
oikeaan aikaan ja eri oppiaineisiin, 
Hanhirova iloitsee.

Yliopiston apteekkia esitellyt 
farmaseutti ja tuleva proviisori 
Eero Lounasvaara innostui vir-
tuaalivierailujen mahdollistamasta 
matalan kynnyksen yhteistyöstä 
koulujen kanssa.

– On kaikkien etu, että nuorille 
pystytään kertomaan vaihtoeh-
toja tulevaisuuden valinnoista! 
Saamme samalla näkyvyyttä alal-
lemme ja ohjattua nuoret itseään 
kiinnostaville aloille heti lukion 
jälkeen. Kannatan ehdottomasti 
vastaavanlaisia vierailuja tulevai-
suudessakin, Lounasvaara toteaa.

Eri alojen ammattilaiset 
yhdessä paikassa

Asiantuntijaverkosto.fi on Talou-
dellisen tiedotustoimiston TATin 

ylläpitämä maksuton verkkopal-
velu, joka on tarkoitettu yläkoulun 
ja lukion opettajille sekä opin-
to-ohjaajille. Sieltä voi kutsua eri 
alojen asiantuntijoita vierailulle 
oppitunnille etäyhteyden välityk-
sellä. 

Etävieraiden avulla on mah-
dollista luoda oppitunnin aiheelle 
käytännön yhteys työelämässä 
tarvittaviin taitoihin sekä esitellä 
erilaisia ammatteja ja yrityksiä. 
Täysin verkossa toteutettuna 
vierailu on nopea ja ympäristöys-
tävällinen järjestää.

Etäyhteys mahdollistaa työelä-
mäyhteistyön ilman maantieteel-
lisiä rajoitteita. Asiantuntijavie-
railulla voi helposti ylittää myös 
oppiainerajat. 

Yhteydenpito työelämään ei ole 
kouluissa vain opinto-ohjaajien 
vastuulla, vaan asiantuntijaver-
kosto helpottaa lisäämään myös 
aineenopettajien työelämäkon-
takteja ja työelämäsoveltamisen 
luomista kouluoppimiseen. 

Lyseonpuiston lukion opin-

Eero Lounasvaara 
teki virtuaalivierai-
lun Yliopiston Ap-
teekin pöäkonttoril-
ta Helsingin Uuden 
yhteiskoulun lukion 
opinto-ohjauksen 
tunnille. 

Virtuaalivierailut tarjoavat 
uusia mahdollisuuksia 
työelämäyhteistyöhön
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to-ohjaaja Anu Turunen Ro-
vaniemeltä kannustaa koulunsa 
opettajia työelämäyhteistyöhön.

– Biologian ja maantieteen 
opettajamme mielestä verkoston 
asiantuntijoiden alat ja tietämys 
sopivat hyvin kurssien sisältöihin. 
Lisäksi ne antavat mahdollisuu-
den laajentaa tietämystä eli tuoda 
tietoa siitä, missä juuri nyt ollaan 
menossa esimerkiksi kestävässä 
energiantuotannossa. Opettaja on 
kutsunut asiantuntijat sekä biolo-
gian että maantieteen kursseilleen, 
Turunen iloitsee.

Toiveena enemmän 
tietoa työelämästä

Turkulaisessa Puropellon koulus-
sa oppilaanohjaaja Petri Niemi on 
luotsannut tieto- ja viestintätek-
niikkapainotteista oppilaanohjaus-
ta vuodesta 2009. Virtuaalisten 
asiantuntijavierailujen järjestä-
minen sopii hyvin tähän teemaan. 
Niemi toteutti syksyllä 2013 
yhteensä kuusi virtuaalivierailua.

Niemellä on muitakin syitä 
etävierailujen järjestämiseen: 
Ohjauksen tila Turun yläkouluissa 
-arvioinneissa oppilaat ovat nosta-
neet toistuvasti esille näkemyksiä 
työelämäyhteistyön riittämättö-
myydestä sekä aineenopetuksessa 
että oppilaanohjauksessa.  Kolmas 
ja erittäin painava syy on, että 
oman yhteistyöverkoston raken-
taminen ja kontaktointi yrityksiin 
vie oppilaanohjaajalta valtavasti 
aikaa. 

Halua ja kiinnostusta työelä-
mäyhteyksien rakentamiseen 
löytyy, mutta resurssit tulevat 
usein vastaan.

– Erittäin pienellä ajankäytöllä 
sai kattavan näkökulman eri toi-
mialoihin, toteaa Niemi syksyn 
virtuaalivierailujen päätteeksi.

Niemen oppilaanohjauksen 
tunnilla vieraili lokakuussa muun 
muassa teollisia entsyymejä tuot-
tavan Roal Oy:n erikoistutkija 
Marja Paloheimo.

– Vierailujen toteuttaminen 
sujui omalta kannaltani hyvin. 
Kuormitus ei ollut suuri, aikaa 
kului vain hetki yhteyden testaa-
miseen ja aiemmin tehdyn esityk-
sen muokkaamiseen, Paloheimo 
toteaa.

– Mielestäni yhteistyö kou-
lumaailman kanssa on tärkeää. 
Nuoret joutuvat jo lukion ensim-
mäisellä luokalla valitsemaan 
aineyhdistelmiään, joten heille 
on hyvä esitellä monipuolisesti 
työelämää ja erilaisia ammatteja 
ja työtehtäviä sekä sitä, minkä 
aineiden osaamista ja minkälaista 
muuta osaamista tehtävät vaativat, 
rohkaisee Paloheimo.  

– Opo on kiinteä osa nuorten 
arkea, mutta aina välillä kaivataan 
muidenkin suulla tuotuja uusia 
ulottuvuuksia ja uskottavuutta 
keskusteluun koulutus- ja ura-
vaihtoehdoista, muistuttaa Niemi 
lopuksi.

Osana Asiantuntijaverkostoa 
lähetetään lukuvuonna 20132014 
nuorille suunnattu Talous & työ-
elämä -webinaarisarja. Vuoden 
aikana toteutetaan yhteensä kah-
deksan tunnin mittaista verkko-
lähetystä, joissa avataan ajan-
kohtaisia ja toisinaan nuorille 
vaikeaselkoisia käsitteitä sekä 
teemoja taloudesta ja työelämästä. 
Puhujina on työelämän konkarei-
ta ja yrittämisen ammattilaisia. 
Webinaareja voi seurata reaaliai-
kaisesti verkossa tai jälkikäteen 
tallenteina.

Tutustu Asiantuntijaverkos-
toon, rekisteröidy mukaan ja 
kutsu asiantuntija oppitunnillesi 
osoitteessa:

 www.asiantuntijaverkosto.fi

Teksti:
Auri Kohola

Virtuaalicoach
Taloudellinen tiedotustoimisto 

TAT
auri.kohola@tat.fi

Kuvat:
Minna Forsman

Ville Poranen

Kevään 2014 webinaariaikataulu

4.2.2014 klo 1314  Lauri Järvilehto (Filosofian Akatemia): Kohti kutsumustyötä?

11.3.2014 klo 1314  Terho Puustinen (Pure Media Company): Miten työllistän itse itseni?

9.4.2014 klo 1314  Camilla Karhunen (Varova) ja Timo Pynnönen (Metsä Wood): 
Työelämän pelisäännöt

7.5.2014 klo 1314 Anne Stenros (KONE): Sukupuoli työelämässä

Syksyn 2013 Talous & työelämä -webinaarissa vieraili muun muassa 
professori Suxten Korkman.
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Ammattikorkeakoulu-uu-
distuksen ympärillä on ollut 
vahvaa ja pelkojenkin vä-
rittämää keskustelua uuden 
rahoitusmallin vaikutuk-
sista koulutuksen laatuun. 
Toimilupien uudelleen hake-
misen myötä pohdittavaksi 
tuli jopa olemassa olemisen 
jatkuvuus. Pelot ovatkin ai-
heellisia, jos toimimme
uudessa systeemissä van-
hoilla tavoilla. Kaikissa 
ammattikorkeakouluissa 
toimintaa jouduttiin tarkas-
telemaan kriittisesti. 

Tässä artikkelissa valotamme sitä, 
miten ravistelu vaikutti Hämeen 
ammattikorkeakoulun (HAMK) 
toimintaan ja  lukijakunta huo-
mioiden  erityisesti oppimisen ja 
ohjauksen uuteen ajattelumalliin. 

Toimilupaprosessi herätti 
radikaaliin uudistumiseen

Toimilupien hakuprosessi oli 
työläs. Vaikka varsinainen ra-
kennemuutos jäikin odotettua 
pienemmäksi, hyötyä työstä oli  
jos sen vain otti käyttöön. HAM-
Kissa toimilupaprosessin ohessa 
syntyi uusi strategia, ja sen poh-
jalta radikaali kokonaisuudistus 
toimintatavoissa. 

Uusi visiomme on lyhyt: “in-
nostavin korkeakoulutus ja työelä-
mäläheisin tutkimus”. Uskomme 
innostuksen olevan se ydinasia, 
katalyytti, jolla oppimistulokset 
paranevat. Tätä tarvitaan Pisa-tu-
losten valossa jo peruskoulussa ja 
keskeyttämislukujen perusteella 
myös korkeakoulutasolla.  Toinen 
asia, joka tulee näkymään uudis-
tuneessa toiminnassamme, on 
“opiskelija keskiössä” -ajattelu. 
Se konkretisoituu mm. siinä, että 
työn painoarvo siirtyy opetuksesta 
ohjaukseen, opiskelijan ammatil-
lisen kasvun tukemiseen. 

Arviointikin muuttuu kylmästä 
todistuksen numeroarvioinnista 
dynaamiseksi ja monimuotoi-

seksi, opiskelijan innostumista 
tukevaksi. Otamme syksyllä sys-
temaattisesti käyttöön digitaalisen 
portfolion, johon osaaminen ja 
kehittyminen tulee kirjatuksi.  

Opiskelun 
kokonaismullistus 

Opiskelijan kannalta oleellisin 
uudistus, tietääksemme ensimmäi-
nen Suomessa, on mahdollisuus 
valita itselleen paras opiskeluta-
pa kolmesta vaihtoehdostamme: 
“816 työpäivä”, “24/7 ohitus-
kaista” ja “18100 työn ohessa”. 

Opiskelumallissa 816 opiskelija 
tekee opintonsa päivätyönä, illat 
ja viikonvaihteet ovat pääsään-
töisesti vapaat. Opintopisteet ja 
kehittävä oppimispalaute kirjataan 
aina viikon lopussa. Opiskelija 
näkee selkeästi etenemisensä. 
Ryhmästä vastaa opettajatiimi, 
joka järjestää opiskelijoille in-
nostavia oppimistehtäviä tule-
van ammatin osaamisteemoista. 
Luentoja korvataan aktiivisilla 
tiedonhakutehtävillä verkossa val-
miina olevista lähteistä. Teorian ja 
ammattityön yhdistämistä tehdään 
monimuotoisesti mm. suoraan 
työelämää palvelevissa projek-
teissa. Perinteiset lukujärjestykset 
eivät ole rajoittamassa oppimisen 
monimuotoisuutta.

Osalla opiskelijoistamme on 
hyvät valmiudet suorittaa opinnot 
nopeutetusti. Tähän tarjoamme 
24/7 -opiskelumallia. Sen perus-
lupauksena on, että opiskelijalle 
on aina tarjolla tutkintoa kohden 
vieviä oppimistehtäviä. Tässä 
hyödynnetään kehittyvän vir-
tuaalikampuksemme ja verkon 
valmistarjontaa.  Opiskelijalta 
tämä valinta edellyttää vahvaa 
tahdonvoimaa ja oman tavoitteen 
selkeyttä. Tässäkin mallissa an-
namme opiskelijalle jatkuvasti 
palautetta ja tukea. 

Kolmas mallimme, 18100, on 
suunniteltu työelämässä oleville 
opiskelijoille. Sen pääperiaate on 
nähdä opiskelijan palkkatyö uu-
denlaisena oppimisympäristönä, 
jossa hän soveltaa ja harjoittaa 

kulloistakin opiskelun teemaan-
sa. Toiseksi oppimisympäristöksi 
rakentuu vertaisopiskelijaryhmä, 
joko tapaamisissa tai sitten verk-
komaailmassa. Tunnistamme, että 
opiskelijoille on erittäin tärkeätä 
olla osana ryhmää, oppivaa yh-
teisöä.  

Ohjauksen merkitys 
oppimisen varmistajana

 
Kokonaisuudistuksemme perus-
tuu opiskelija keskiössä -ajat-
teluun. On siis ilmiselvää, että 
ohjauksen merkitys kasvaa ja 
toteutustavat muuttuvat. 

Uskomme, että kokonaisuu-
distuksella lopultakin pääsemme 
siihen, että opiskelijan ohjaus on 

Visiona innostavin korkeakoulutus 

Rakennustekniikan opettaja Tomi 
Karppinen opastaa opiskelija 
Artjoms Slotskisia.
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aidosti integroitu kaikkeen teke-
misiimme. 

Uusi kehittymässä oleva ura-
ohjauksemme tulee olemaan yh-
distelmä oppimisen arviointia 
ja palautteita, urasuunnittelua ja 
mikä oleellista, myös opiskelijan 
elämäntaitojen kasvun tukemista. 
Ehkä ajatteluamme kuvaa parhai-
ten se, että tavoitteemme on että 
jokainen opiskelija tuntisi aidosti 
olevansa hyväksytty ja kokisi että 
häntä kuunnellaan.  

Opsit oskuiksi 

Koulutuksen rakenteita uudistet-
tiin remontoimalla opetussuunni-
telmat (ops). Perinteinen, pienestä 
“opintojaksosälästä” koostuva 
ops korvataan 15 opintopisteen 
moduuleista koostuvilla tutkinnon 
osaamiskuvauksilla. 

Ops muuttui oskuiksi. Ydinaja-
tus on, että kukin moduuli tuottaa 
tulevan ammatin jonkun ilmiön, 
tehtäväkokonaisuuden, vaatiman 
osaamisen. Esimerkkinä olkoon 
vaikkapa agronomikoulutuksen 
kasvinviljely. 

Toteutukset tehdään aina teori-
an ja käytännön tekemisen yhdis-
telminä  perinteisestä didaktiikasta 
voidaan poiketa kokeilemalla 
ensin ilmiötä ja sitten vasta jä-
sentämällä sitä teorialla. Tavoit-
teena on, että opiskelija oivaltaa 
oppineensa jotain ammatissa 
tarvittavaa osaamista. Tulee on-
nistumisen ilo.  

Välittävä työtapa 

Ops-muutokset usein tuppaavat 
jäämään kirjoituksen tasolle  to-
teutunut opetus kun tahtoo pysyä 
samana, “piilo-opsin” mukaisena. 

Tämän estämiseksi HAMKissa 
siirrytään syksyllä 2014 alkavilla 
ryhmillä moduulien tiimimäiseen 
toteutukseen. 

Opettajatiimi  jossa on toivot-
tavasti mukana muutakin henki-
löstöä  vastaa ihan uudella tavalla 
moduulista. 

Opettajien rooli muuttuu pe-
rinteisestä asiantuntijan roolista 
monimuotoiseksi. Uskomme, 
että oppimisen määrä korreloi 
enemmän opiskelijan tekemään 

työhön kuin opettajan työmäärään. 
Luentotyyppinen opetus vähenee 
huomattavasti, ja tilalle tulee 
kokeiluja, projekteja, tiedon etsi-
mistä ja ties mitä. Uskomme, että 
tämä innostaa opiskelijaa. 

Uutta tapaamme toimia kuvaa 
ehkä parhaiten käsite “välittävä 
työtapa”. Siinä on mukana jat-
kuvaa ohjausta, kanssaihmisestä 
välittämistä ja aitoa läsnäoloa. 
Poistutaan substanssin suojista ja 
katsotaan kasvun kokonaisuutta. 

Teksti:
Risto Salminen

Hämeen ammattikorkea-
koulun vararehtori

Lea Mustonen
Hämeen ammattikorkea-
koulun viestintäpäällikkö

Molemmat kirjoittajat ovat 
toimineet myös opinto-ohjaajan 

tehtävissä.

Kuva: 
HAMKin kuva-arkisto / Ville 

Salminen

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa Joensuun kampuksella ainut-
laatuista koulutusohjelmaa, jossa yhdistyvät aineenopettajan-
koulutuksen ja luokanopettajankoulutuksen parhaat puolet. 
Matemaattisten aineiden opettajan kelpoisuuden lisäksi kaikki 
ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa sivuaineena 
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuk-
sien opinnot, jotka yhdessä pedagogisten opintojen kanssa 
antavat myös luokanopettajan kelpoisuuden.  

Hakuaika: 3.3.–1.4.2014

Soveltuvuuskoe järjestetään Joensuussa 16.–17.6.2014

Lisätietoja: www.uef.fi/fysmat/maolk

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Aineenopettajan ja luokanopettajan 
koulutus: matematiikka, fysiikka, kemia
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Kerro kuntatyöstä – materiaalit kätevästi netistä

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

Hyödynnä työssäsi – www.kuntatyö.fi
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Toimi-
kunnatAmmatilliset opot kokoontuvat 

ajankohtaisten asioiden äärelle 
Seinäjoen opopäivien toimikun-
tatapaamisessa. Olethan sinäkin 
mukana!

Ammatillinen toimikunta on 
kokoontunut toimintavuoden 
aikana käsittelemään mm. opo-
jen palkkausta ja työehtoja ja 
valmistelemaan omalta osaltaan 
Sopon tekemiä lausuntoja ja  kan-
nanottoja. 

Kevättalvella toteutimme  am-
matillisille opoille nettikyselyn, 
johon osallistui 275 opoa. Kyse-
lyssä kartoitettiin ammatillisen 
opon työtä. Seinäjoen Ammatilli-
nen workshop keskittyy keväällä 
tehdyn tutkimuksen teemoihin.  

Tutkimuksen mukaan amma-
tillinen opo on opokoulutuksen 
käynyt kokoaikaisesti opoilua te-
kevä keski-ikäinen nainen. Vaikka 
olisit mies ja nuorempi, vaikka 
opoilu olisi vain osa työstäsi, tule 
tapaamiseemme. Jokaisen panos 
on tässä kokonaisuudessa tärkeä.

Tutkimuksen yhteenvedossa 
todettiin, että opinto-ohjaajan työ 
on muuttunut. Koulu ja sitä ym-
päröivä yhteiskunta on muuttunut, 
opiskelijat ja heidän tarpeensa 
ovat yhä moninaisempia. 

Olemme uudenlaisten haas-
teiden edessä. Millaisia välineitä 
meillä on vastata tulevien opiske-
lijoiden vaatimuksiin? 

Tervetuloa lukioworkshopiin 
Seinäjoelle
Seinäjoen opinto-ohjaajien päivät 
ovat tuota pikaa. Olettehan nyt 
kaikki arvoisat päiville ilmoittau-
tuneet lukioiden opinto-ohjaajat 
ilmoittautuneet myös lukiowork-
shopiin. 

Lukiossa tapahtuu tulevaisuu-
dessa paljon ja huikeita muutos-

Millaisia me olemme - mitä 
me voimme itse tehdä?

Työehdot ympäri Suomea ovat 
tiukkenemassa, uusia opoja ei 
välttämättä palkata eläkkeelle tai 
muuten poislähtevien tilalle. 

Samanaikaisesti opetussuun-
nitelmauudistukset ja muut kou-
lumaailman muutokset  - yhteis-
haku ja opiskelijaksi ottamisen 
perusteet, oppijan verkkopalvelu 
ja opintopolku.fi., nuorisotakuu, 
ecvet - huutavat lisää ohjausta. 

Olisiko opolla töitä tässä ti-
lanteessa! Mitä eväitä meillä 
itsellämme on asioiden paranta-
miseksi?

Tutkimuksen johtopäätöksissä 
tuli selkeästi esille, että opot toi-
vovat parempia osallistumismah-
dollisuuksia työtänsä koskevaan 
päätöksentekoon ja työnsä kehit-
tämiseen. Miten me voimme lisätä 
omaa työtyytyväisyyttämme?

Tervetuloa kaikki ammatilliset 
opot Seinäjoen workshoppiin!

Ammatillinen toimikunta
Anu Hietarinta

Asta Kurhila
Heli Aaltonen

Jari Pöyhönen
Ritva Manelius

Sini Siren
Sirpa Puikkonen

suunnitelmia on ilmassa. Tunti-
jakoehdotelmat lupaavat, kaikki 
mallit, kahta pakollista opinto-oh-
jauksen kurssia lukioon, mikä on 
uutta. 

Mitä sisällöksi uuteen pakolli-
seen kurssiin? Työelämätietout-
tako, niin kuin tällä hetkellä aika 

usein on sisältönä valtakunnalli-
sessa syventävässä kurssissa. 

Joka tapauksessa uusi pakol-
linen kurssi tuo mukanaan myös 
uutta työtä, joka täytyisi jotenkin 
saada palkkauksen piiriin. Hyvä 
ratkaisu ei ole se, että uusi pakol-
linen kurssi on pois henkilökoh-
taisesta ohjauksesta..

Mutta mitä ohjelmaa olemme 
suunnitelleet Seinäjoen workshop-
piin. Aika usein workshopissa on 
tullut kiire, sillä ohjelmaa on ollut 
paljon. Nyt toivottavasti ehdimme 
kaiken suunnittelemamme. 

Lukioworkshop on muiden 
workshoppien tapaan to 6.2.2014 
klo 16.00-17.30, ja paikka on 
hotelli Lakeudessa joku kabinetti, 
joka selviää tarkemmin ohjel-
masta.

Vierailevina esiintyjinä work-
shopissa ovat lukiolaisten liiton 
edustajat Joonas Mikkilä ja uusi 
puheenjohtaja Otto Alhoniemi, 
jotka esittelevät lukiolaisten liiton 
uusimman kyselyn. 

Seuraavaksi jakoon tulee ly-
hyesti esiteltynä Keski-Suomen 
lukiohankkeen opas “Lukioista 
työelämään”, ja kolmannen pu-
heenvuoron käyttää opetusneuvos 
Aija Rinkinen opetushallituk-
sesta. 

Aija Rinkinen kertoo OPH:en ja 
OKM:ön yhteisen perus- ja toisen 
asteen opinto-ohjauksen laatuk-
riteerityöryhmän työskentelystä. 

Kaiken edellisen jälkeen on ti-
laa keskustelulle ja ajankohtaisille 
teemoille, mitä ne sitten ovatkin, 
ja mitä yleisöstä nousee. 

Aiempina vuosina ovat puhut-
taneet paljon palkkauskysymykset 
ja eiväthän ne mihinkään ole nyt-
kään kadonneet. 

Lukion opinto-ohjaajien epäta-
sainen ja epäoikeudenmukainen 
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Hakuaika ammati llisiin erityisoppilaitoksiin 14.3.2014 mennessä.
Haku suoraan oppilaitokseen.
Koulutus on tarkoitett u opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea.

www.ameo.fi

Suunta yhdessä eteenpäin

Peruskoulutoimikunta on val-
mistellut Sopo ry:n kannanottoa 
Opintopolun puutteista ja uusien 
valintaperusteiden vaikutuksesta 
toisen asteen koulutukseen ha-
keutumiseen. 

Meitä on kuultu. Demo tuli tar-
peeseen, kuten myös uudenlaiseen 
ajatteluun kouluttaminen. 

Parannettavaa ja kehitettävää 
vielä löytyy esim.

– puuttuva tekstiviestivarmen-
nus 

– palvelun keskeneräisyys
– suora linkki hakulomakkeelle
– hakutoimintojen puutteet ja 

“kummallisuudet” 
– tekstien vaikeaselkoisuus -
“Opo, voitko sanoa, mitä tämä 

tarkoittaa suomeksi”
Opopäivien workshopissa meil-

lä on aiheena perusopetuksen 

Toimi-
kunnat

palkkausjärjestelmä ei parane, 
ennenkö hyvä valtakunnallinen 
palkkausjärjestelmä on luotu. 

Tällä hetkellä tuntuma valta-
kunnallisen palkkaratkaisun suh-
teen saattaa olla se, että työnantaja 
mielellään ajaisi läpi vuotuisen 
työajan kokeilumallin, joka ei 
sisällä 20-vuotiskorotusta. Pai-
kallisia sopimuksia ei ole enää 
tullut lisää, pikemminkin niitä on 
purettu.  

Olemme ajatelleet jotenkin 
ujuttaa workshopiin myös sosi-
aalista mediaa ja interaktiivista 
osallistumista.

Lämpimästi tervetuloa lukio-
workshoppiin keskustelemaan 
ja kuuntelemaan ajankohtaisia 
teemoja.  

Maija Pasanen
puheenjohtaja

lukiotoimikunta 

Peruskoulutoimikunnan
kannanottoja on kuultu

opetussuunnitelmauudistus ja 
opinto-ohjauksen laatu. Laatu-
työryhmän sihteeri opetusneuvos 
Aija Rinkinen puhuu laatukri-
teereiden valmistelusta. Opetus-
suunnitelmatyöryhmän jäsenet 
kertovat OPS-työn etenemisestä.

Tavataan Seinäjoella!

Peruskoulutoimikunta
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Palauttamalla täytetyn lomakkeen Editan edustajalle saat itsellesi lahjan
 

  

UU
DISTETUT Sarja uudistuu!

Yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi

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

 

  

UU
DISTETUT Sarja uudistuu!

Yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi

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

 

  

UU
DISTETUT Sarja uudistuu!

Yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi

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

WWW.OPPINET.FI

OPETTA JAPALVELU@EDITA.FI

PALVELUNUMERO OPETTA JILLE 020 450 010

UU
D
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ETTU

Valmentaja innostaa opiskelemaan ja tukee oppilaan vahvuuksia
•  Selkeä rakenne rytmittää opiskelun etenemistä ja mahdollistaa myös 

erilaiset etenemistavat.
•  Kirja sisältää entistä enemmän tietoa ammattialoista ja 

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

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

huomioon ottamista.

Oppilaanohjaus

ValmentajaValmentaja
7–97–9

Valmentaja 7–9 Sähköinen ohjaajan aineisto
•  tuntidiat joka oppitunnille
•  opetusvinkkejä oppituntien toteutukseen
•  oppikirjan tehtävien ratkaisuja
•  lisämateriaalia lukuvuoden suunnitteluun

Valmentaa  
oppimiseen ja  

ammatinvalintaan

Valmentaja  

7–9 on  

uudistunut!

 • 30.1. Oulu
 • 4.2. Pori
 • 11.2. Turku

 • 12.2. Helsinki
 • 17.2. Tampere
 • 18.2. Jyväskylä

Tervetuloa Valmentajan oppimateriaali-
tilaisuuksiin keväällä 2014! 
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Alumnitoiminta on yliopis-
tomaailman ilmiö, joka on 
alkanut levitä myös lukioi-
hin. Verkostoituminen on 
tärkeää myös nykylukiolai-
selle ja kun oikeaan osuvan 
ohjauksen tarve muuttuvas-
sa yhteiskunnassa korostuu, 
yhteydet lukioiden entisiin 
opiskelijoihin ovat arvok-
kaita. 

Olen itse opinto-ohjaajana sekä 
suuressa Salon lukiossa että pie-
nessä Perniön lukiossa. Molem-
missa lukioissa on alumnitoimin-
taa. Salon lukiossa järjestettiin 
vuoden 2014 toisena koulupäivänä 
ensimmäistä kertaa “alumnipäi-
vä”, jonka kollegani Mari-Anne 
Mielikäinen organisoi. 

Perniön lukiossa vuosittaisel-
la alumnipäivällä on jo pitkät 
perinteet. Itse olen ollut järjestä-
mässä päivää kolme kertaa. Joka 
vuosi saamme Perniöön yhdeksi 
iltapäiväksi useita vierailijoita, 
joiden esityksiä kaikki lukiolaiset 
käyvät kuuntelemassa. Lukiou-
ransa aikana jokainen Perniön 
lukiolainen osallistuu siis kolmeen 
alumnipäivään ja tutustuu yhteen-
sä vähintään kuuteen erilaiseen 
Perniön lukiosta alkaneeseen 
opintopolkuun. 

Sosiaalinen media voi auttaa 
alumnipäivien järjestämisessä. 
Kun itse tulin uutena opona kah-
teen lukioon, jotka eivät sijait-
se asuinpaikkakunnallani, omat 
verkostoni olivat olemattomat. 
Perniössä apuun tuli kuitenkin 
opettaja, jonka kaverilistoilla 
FB:ssa oli monia lukion entisiä 
opiskelijoita. Alumnipäivälle oma 
tapahtuma (“event”) pystyyn ja 
kutsuja eteenpäin. Homma toimi 
oikein mukavasti.

FB-tapahtumassa on kuitenkin 
se ongelma, että kutsut tämän-
kaltaisiin tapahtumiin eivät leviä 
yhtä helposti kuin sivut, joista voi 
tykätä sitoutumatta juuri muuhun 
kuin satunnaisen julkaisun vilkai-
semiseen uutisvirrassaan. Niinpä 

loin jo vuosi sitten Salon lukiolle 
omat alumnisivut, jotka hitaan 
alun jälkeen ovat nyt ensimmäisen 
alumnitapahtuman jälkeen saaneet 
vauhtia, uutta sisältöä ja kymme-
niä uusia tykkäyksiä. 

Loin myös Perniön lukiolle 
omat sivunsa 3.1.2014 ja vinkka-
sin niistä tämän vuoden alumnipäi-
vään osallistuneille ja kutsutuille. 
Sana alkoi levitä. Vuorokaudessa 
tykkäyksiä oli jo sata, muutama 
päivä myöhemmin reilusti yli 
kaksisataa! Alle viikossa sivu on 
tavoittanut arviolta kuuden vuo-
sikerran verran entisiä Perniön 
abiturientteja. Uskoakseni tämä 
kertoo jotain paitsi sosiaalisen 
median voimasta, myös pienen 
maalaislukion hienosta hengestä. 
Entiset opiskelijamme haluavat 
olla yhteydessä meihin ja alumni-
päiväperinnekin on monille tuttu.

Aion hyödyntää Perniön lukion 
alumnisivua järjestäessäni nykylu-
kiolaisille jatko-opintoesittelyjä. 
Syrjäiseen pikkulukioon ei aina 
saa vierailijoita kaukaisista kor-
keakouluista, jos Salon seutu ja 
Perniö eivät ole heidän kotikontu-
jaan. Alumneille lukio on jo tuttu 

ja lomiensa yhteydessä he usein 
ovat jo valmiiksi Perniössä, jolloin 
matkatkaan eivät ole ongelma.

Alumnitkin voivat hyötyä tällai-
sesta foorumista. Sivu on vaivaton 
linkki lukion nykyarkeen ja kätevä 
verkostoitumisen väline. Siksi on 
mielestäni hyvinkin luontevaa 
viedä toiminta osin sosiaaliseen 
mediaan. Sehän on luotu juuri tätä 
tarkoitusta varten! Nykyviidakon 
digirummut moukaavat  ja alumnit 
tarttuvat verkkoon. 

Tällä hetkellä pohdin, mahtaa-
ko digirumpujen pauke koskaan 
kantautua erään Perniön lukion 
tunnetun alumnin korviin. Oop-
peralaulaja Karita Mattila, olet 
tervetullut vierailemaan entisessä 
lukiossasi milloin tahansa!

Johanna Ahonen
opinto-ohjaaja

Salon lukio ja Perniön lukio

http://www.facebook.com/Johan-
nanOpoilut
https://www.facebook.com/Per-
nionLukionAlumnit 
https://www.facebook.com/Sa-
lonLukionAlumnit

Salon lukion kamerakerholaisia tutustumassa lukion alumnisivuihin. 
Kuva: opiskelija Inka Kaasinen, Salon lukio.

Somessa nähdään, lukioalumni
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Suomen CP-liitto ry

Suomen CP-liiton Työharjoittelu – portti työelämään 
-projekti tarjoaa CP-, MMC- ja hydrokefaliavammai-
sille opiskelijoille työssäoppimispaikkojen välityspal-
velua. Palvelu on suunnattu ammatillisten oppilaitos-
ten ja ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijoille. 
Välityspalvelussa projektin työntekijät etsivät työssä-
oppimispaikkaa yhdessä opiskelijan kanssa hyödyn-
täen projektin työnantajaverkostoa sekä ottamalla 
yhteyttä uusiin työpaikkoihin. 

Kiinnostuitko?
Lisätietoja projektista: 
www.tyossaoppimispaikat.fi. 
www.facebook.com/tyossaoppimispaikat.fi

Työharjoittelu – portti työelämään -projekti auttaa 
liikuntavammaisia opiskelijoita työssäoppimispaikan 
etsimisessä.

TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA 
HAKUSESSA?

Lapin ammattiopiston opin-
to-ohjaaja Tapio Lindfors on 
valittu vuoden 2013 lappi-
laiseksi opinto-ohjaajaksi. 
Tunnustus myönnettiin tänä 
vuonna kuudennen kerran. 

Tunnustus ja palkinto luovutettiin  
Rovaniemellä pidetyn Opinvipi-
nää 2013 -opinto-ohjauksen ajan-
kohtaispäivän päätteeksi.

Lindfors on aloittanut uransa 
Rovaniemellä yleisaineiden opet-
tajana vuonna 1986 ja yleisainei-
den yhdysopettajana hän toimi 
vuodesta 1993 siihen saakka, kun-
nes vuonna 2003 hän aloitti työnsä 
opinto-ohjaajana. Hän valmistui 
opinto-ohjaajaksi vuonna 2005. 

Tapio Lindfors on opinto-oh-
jaajana tunnettu suurimmassa 
osassa Lappia. Hän on oman 
opinto-ohjaajan työnsä tiimoilta 

Tapio Lindfors on vuoden 2013
lappilainen opinto-ohjaaja

toiminut linkkinä ammatillisen 
koulutuksen ja peruskoulujen 
nivelvaiheen yhteistyössä koko 
Lapin alueella, mutta erityisesti 
Rovaniemen alueella. 

Lindforsilla on laaja tuntemus 
ammatillisesta koulutuksesta, 
mikä tekee nivelvaiheyhteistyöstä 
sujuvaa. 

Hän on toiminut Ammatilliset 
opettajat AO ry:n hallituksessa 
vuodesta 2010 ja siellä valvonut 
erityisesti opinto-ohjaajien etuja, 
mm. työaikaan liittyvien tulkin-
tojen osalta. 

Tapio Lindforsin motto on 
“Kavahda aina, jos parempaan 
palveluun pyritään pienemmällä 
resurssilla. Aukaise suu, ota kynä 
käteen ja vaikuta!”. 

Tapio Ljndfors, vuoden 2013 
lappilainen opinto-ohjaaja.
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KUTSU
Suomen opinto-ohjaajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Seinäjoen Aree-
nalla perjantaina 7.2.2014 klo 15.45. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 10 
§:n mukaiset vuosikokousasiat. 

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2013 ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa toimikaudeksi 2014
11. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014
12. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja perimistapa
13. Hyväksytään talousarvio ja puheenjohtajan palkkio vuodeksi 2014
14. Kokouksen päättäminen 

Suomen opinto-ohjaajat ry
Hallitus 

VILLA LANTE KUTSUU OPINTO-OHJAAJIA
Sopo ry:lle on myönnetty opettajakurssi Villa Lanteen Roomaan 1.  15.6.2014. Kurssin 
ohjelmaan kuuluu Rooman koulutusjärjestelmään tutustumista antiikista nykypäivään mm. 
luennoilla ja opintokäynneillä. Kurssille valitaan 8 - 12 osallistujaa. Edellytys valinnalle on 
Sopo ry:n jäsenyys.

Kurssille valinnan perusteena ovat aktiivisuus opinto-ohjaajien järjestötoiminnassa, opin-
to-ohjauksen kehittäminen sekä kurssin hyödyntämismahdollisuudet omassa opinto-ohjaus-
työssä. 

Kurssin opetus on maksutonta. Majoitus kurssin ajalta maksaa n. 500 €/ henkilö. Edestakai-
nen lento Roomaan maksaa n. 500 €. Lisäksi osallistujat maksavat itse ruokailukustannukset. 
Laita hakemukseen seuraavat tiedot:
– Nimi, koulutus, syntymäaika
– Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
– Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– Toiminta opinto-ohjaajana
– Toiminta opinto-ohjauksen järjestötoiminnassa
– Toiminta opinto-ohjauksen kehittämistoiminnassa
– Miten voit hyödyntää Villa Lanten kurssia omassa työssäsi?

Lähetä hakemus 12.2. mennessä satu.haime@edu.hel.fi 

Lisätietoja kurssista antaa Satu Haime, puh. 040 334 8836 tai 050 5957 035.
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www.seamk.fi/haku

KULTTUURI  |  LIIKETALOUS  |  TEKNIIKKA  |  LUONNONVARA-ALA  |  RAVITSEMISALA  |  SOSIAALI- JA TERVEYSALA  

                       Haku
3.3.–1.4.2014

Nuorten koulutus  |  Aikuiskoulutus  |  Ylempi AMK -koulutus

Hyria koulutus – ammatillinen oppilaitos Hyvinkäällä ja Riihimäellä

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

Enemmän osaamista  
– yhteishaku 24.2.–14.3.2014

LÄHIHOITAJA

SÄHKÖ-
ASENTAJA

KOKKI

AUTOMAATIO-
ASENTAJA

MAALARI

TALON-
RAKENTAJA

KONEISTAJA

ICT-ASENTAJA

MERKONOMI

AJONEUVO-
ASENTAJA

LEVYSEPPÄ-
HITSAAJA

DATANOMI

MEDIA-
ASSISTENTTI

TURVALLISUUS-
VALVOJA

KUNNOSSA-
PITO-

ASENTAJA

KONEISTAJA

PUTKIASENTAJA

AUTON-
KULJETTAJA

MAALARI

KUVA-
ARTESAANI

SUUNNITTELU-
ASSISTENTTI

MEDIA-
ASSISTENTTI

AUTON-
KULJETTAJA

MAASEUTU-
YRITTÄJÄ

TARJOILIJA

KOSMETOLOGI

KOKKI

PARTURI-
KAMPAAJA

AUTOMAATIO-
ASENTAJA

LÄHIHOITAJA

KUNNOSSA-
PITO-

ASENTAJA

PUUTARHURI

ELÄINTEN-
HOITAJA

MEDIA-
ASSISTENTTI

ELÄINTEN-
HOITAJA

MEDIA-
ASSISTENTTI

3D

YMPÄRISTÖN-
HOITAJA

KUVA-
ARTESAANI

KOSMETOLOGI

PUUSEPPÄ

DATANOMI

MAASEUTU-
YRITTÄJÄ

LEVYSEPPÄ-
HITSAAJA

ICT-ASENTAJA



www.turkuamk.fi

Opinto-ohjaajien tietopaketin 
löydät osoitteesta

turkuamk.fi/opoille

MATKA ALKAA TÄSTÄ.

Matka kohti 
osaamista ja 
ammattia alkaa 
yhteishausta. 

Turun AMK.sta 
löytyy monta
kiinnostavaa 
mahdollisuutta. 

YhTeiShAKu 2014
vieraskielinen yhteishaku 

7.1.–11.2. 
yhteishaku, kevät 

3.3.–1.4.
vieraskielinen ylempien 

erillishaku 3.3.–1.4.   
yhteishaku, syksy 

8.9. –22.9.

Kuvataiteilija (AMK)
•  Kuvataiteen koulutus 
(kuvataide, valokuva)

Medianomi (AMK)
•  Media-alan koulutus 
   (animaatio ja elokuva, journalismi, 
   mainonnan suunnittelu) 

Muotoilija (AMK) 
•  Muotoilun koulutus

Musiikkipedagogi (AMK) 
•  Musiikin koulutus

Tanssinopettaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
•  Esittävän taiteen koulutus
   (nukketeatteri, sirkus, tanssi, teatteri)

Muotoilija (ylempi AMK), 
Master of Culture and Arts
•  Design

Bachelor of health Care 
•  Nursing

Bioanalyytikko (AMK) 
•  Bioanalyytikkokoulutus 

ensihoitaja (AMK) 
•  Ensihoitajakoulutus 

Fysioterapeutti (AMK) 
•  Fysioterapeuttikoulutus 

Kätilö (AMK) 
•  Kätilökoulutus 

Röntgenhoitaja (AMK)
•  Röntgenhoitajakoulutus

Sairaanhoitaja (AMK) 
•  Sairaanhoitajakoulutus, Turku
•  Sairaanhoitajakoulutus, Salo

Sosionomi (AMK) 
•  Sosionomikoulutus, Turku
•  Sosionomikoulutus, Salo

Suuhygienisti (AMK)
•  Suuhygienistikoulutus 

Terveydenhoitaja (AMK) 
•  Terveydenhoitajakoulutus, Turku
•  Terveydenhoitajakoulutus, Salo 

Toimintaterapeutti (AMK) 
•  Toimintaterapeuttikoulutus

Sosiaali- ja terveysalan 
ylemmät AMK-tutkinnot
•  Kliinisen asiantuntijan koulutus
•  Terveyden edistämisen koulutus
•  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen 
    ja johtamisen koulutus
•  Kuntoutuksen koulutus
•  Sosiaalialan koulutus

Bachelor of engineering 
•  Information Technology

insinööri (AMK)
•  Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus 
•  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 
•  Kone- ja tuotantotekniikan koulutus 
•  Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus
•  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus  
•  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
•  Tuotantotalouden koulutus 

Rakennusmestari (AMK)
•  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

insinööri (ylempi AMK)
•  Rakentamisen koulutus
•  Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
•  Ympäristöteknologian koulutus

Bachelor of Business Administrations 
•  International Business

Tradenomi (AMK)
•  Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus 
•  Liiketalouden koulutus, Turku   
•  Liiketalouden koulutus, Salo BisnesAkatemia 
•  Liiketoiminnan logistiikan koulutus 
•  Myyntityön koulutus
•  Tietojenkäsittelyn koulutus

Tradenomi (ylempi AMK)
•  Kirjasto- ja tietotopalvelun koulutus 
•  Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus

Tradenomi (ylempi AMK), 
Master of Business Administration
•  International Business Management

www.turkuamk.fi/haku


