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Osallistuin pari viikkoa sitten Eduskunnassa 
järjestettyyn työelämän ajokortti tilaisuuteen.  
Puhuimme myös opinto-ohjauksesta. Kysyin mi-
nisteri Virkkuselta mahdollisuudesta tehdä koko 
koulutusjärjestelmää koskeva opinto-ohjauksen 
resurssien kartoitus  perusasteelta korkea-asteel-
le.

Ministeri piti ajatusta varteenotettavana mutta 
ei luvannut vielä mitään toimenpiteitä.  Siitä 
huolimatta teen edelleenkin uusia esityksiä, joita 
pidän varteenotettavina. 

Nuorisolain toimeenpano on alkanut. Radiotoi-
mittaja kysyi hallituspuolueen edustajalta, mistä 
resurssit nuorten tukemiseen saadaan.  Vastaus: 
“Jostakin ne on otettava.” Jatkokysymys kuului 
“Kuka vastaa tuen järjestämisestä?” Vastaus: “Se 
on kunnan asia.” 

Lainsäätäjän tulisi ennen lain säätämistä miettiä 
valmiiksi resurssit ja tekijät. Kuntien tehtävätaak-
kaa ei voi enää lisätä. Tämän on todennut jo ns. 
Normitoimikunta, joka on selvittänyt kuntien 
tehtävien määrittelyä käytännössä niiden vähen-
tämistä.

Erityisen tuen järjestelyt ovat myös alkaneet 
kunnissa.  Nämä koskettavat myös opinto-ohjaajia 
kuten edellinen nuorisolain toimeenpanokin. 
Nämä kaksi kokonaisuutta liittyvät yhteen.  
Kunnissa toimii jo nyt erilaisia moniammatillisia 
työryhmiä, joiden toimintaa voisi käyttää hyväksi 
uudessa tilanteessa. 

Täysin uusia ryhmiä ei tarvitsisi perustaa.   
Tärkeää on toiminnan uusi koordinointi ja se, 
että määritellään eri toimijoiden tehtävät ja roolit 
sekä niiden edellyttämät resurssit. Toimenpitei-
den kirjaaminen on tehtävä ainakin alussa hyvin 
täsmällisesti.

Opiskeluhuoltolaki ei päässyt lausuntokierrosta 
pitemmälle. Tavoitteena oli koota opiskeluhuoltoa 
koskeva lainsäädäntö samoihin kansiin  Toimin-
nallisena tavoitteena olisi ollut tietysti opiskelu-
huollon kehittäminen ja sen takaaminen kaikille 
oppilaille ja opiskelijoille.Tähän ei ollut resursseja 
ja hanke kaatui.

Korkea-asteen valintajärjestelmää ollaan muut-
tamassa. Ylioppilastutkinnon painoarvoa tullaan 
valinnoissa lisäämään. Tavoitteena on, että ha-
kijoilla olisi käytössään luettelot hakukohteiden 
pistemääristä, joilla edellisissä valinnoissa pääsi 
opiskelemaan. Hakukohteita vähennetään jo nyt.   

Suunta on oikea. Uudistuksessa on turvattava 

haujen oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys.  
Miten valitaan muut kuin ylioppilaat? Miten ote-
taan huomioon tietyn alan lahjakkuudet? Miten 
huomioidaan nuorten eriaikainen kypsyminen?  
Miten taataan ammattitaitoisen ja riittävän opinto-
ohjauksen toteutumi nen?

Elinikäisen ohjauksen työryhmä on vihdoin 
perustettu. Se koostuu pelkistä virkamiehistä.  
Nyt olisi ainutkertainen mahdollisuus luoda 
maailmanmitassakin toimiva, tehokas ja luova 
ohjausjärjestelmä, joka varmistaisi sen, että 
Suomessa laadukkaan koulutusjärjestelmän 
tuottama osaaminen ja lahjakkuus saataisiin 
hyötykäyttöön. 

Pienelle maalle, toimiva ohjausjärjestelmä 
takaisi sekä yksilön että talouden kasvun ja hy-
vinvoinnin sekä kilpailukyvyn tulevaisuudessa.  
Ei tuhlattaisi rahaa ja resursseja eikä inhimillisiä 
voimavaroja. Minut on SOPO:n puheenjohtajana 
kutsuttu ministeriöön puhumaan työryhmän jäse-
nille.  Ei siis työryhmän jäseneksi. 

OAJ ja Aineopettajaliitto ovat vaatineet opet-
tajien edustajien ja osaamisen mukaan ottamista 
koulutuksen kehittämiseen. Vaatimus on oikeu-
tettu. Meitä on kyllä kuultu, ja olemme saaneet 
lausunnoissa esittää näkemyksiämme, mutta se ei 
riitä. Sen osoittavat lakien valmistelussa esiinty-
neet vaikeudet. 

Olemmeko menossa kohti Unkarin mallia?  
Unkari on parhaillaan EU:n puheenjohtajamaa. 
Siellä säädettiin juuri lehdistölaki, joka asian-
tuntijoiden mukaan sopisi ehkä johonkin  yksin-
valtaisesti hallittuun kehitysmaahan ei eurooppa-
laiseen sivistysvaltioon. Miten siihen päädyttiin? 
Siten, ettei valmistelussa ollut mukana yhtään 
alan osaajaa, toimittajaa.

Kari Hernetkoski
Puheenjohtaja

VARTEENOTETTAVIA AJATUKSIA
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Maaliskuussa 2011

Eriarvoisuus yliopistojen 
opiskelijavalinnoissa

Yliopistot ovat edelleen koulutetuimpien ja hyvässä asemassa olevien vanhempien jäl-
keläisten opinahjoja. Yliopistolaitoksessa ja korkeakoulupolitiikassa vuosikymmenien 
mittaan tapahtuneet monet muutokset eivät ole helmikuussa Turun yliopistossa väitelleen 
Hanna Norin mukaan vaikuttaneet valikoitumisen peruslinjaan. 

Yliopistojen hakijajoukkoa muovaa tehokkaasti opiskelijavalintoja edeltävä itsevali-
kointi. Pyrkijät tulevat koko väestöön verrattuna huomattavasti korkeammista taustois-
ta, kun taas vähän kouluja käyneiden lapset ovat aliedustettuina hakijoiden joukossa. 
Uutena tuloksena väitöstutkimuksessa kuitenkin nousi esiin maatalousyrittäjäperheistä 
tulevien hakijoiden hyvä pärjääminen valinnoissa. Pitkäaikaistyöttömien jälkikasvulle 
opiskelemaan pääsy oli sen sijaan kaikkein vaikeinta.

Vaikuttaviksi tekijöiksi Hanna Nori totesi myös hakijan iän: mahdollisuudet päästä 
yliopistoon heikkenevät tasaisesti hakijan ikääntyessä. Myös asuinpaikka vaikuttaa, 
kaupunkilaisten ja mahdollisuudet olivat paremmat kuin maaseudulla asuvien.

Tutkimuksen tulos tuskin ketään yllättää, ei ainakaan opinto-ohjaajia. Opoille on tuttu 
myös monien nuorten keskuudessa elävä käsitys, jonka mukaan yliopistoissa kouluttau-
dutaan työttömiksi. Nuoret lisäksi usein pitävät yliopistoa liian hienona paikkana eikä 
sinne hakeminen sen takia kiinnosta. Vanhemmat tuskin pystyvät nuortensa valintoja 
tukemaan, jos heillä itselläänkään ei ole korkeampaa koulutusta. Kun tietämys eri vaih-
toehdoista on heikkoa eikä kotoakaan tietoa saa, yliopistoihin ei haeta.

Opinto-ohjaus nousee siis avainasemaan. Vaikka Hanna Nori ei väitöskirjassaan 
sinänsä opinto-ohjausta tutkinutkaan, johtopäätöksissään hän kuitenkin toteaa yläkou-
lussa annettavan henkilökohtaisen opinto-ohjauksen merkityksen  nousevan varsin  
keskeiselle sijalle.

Tiedon lisääminen on tapa edistää tasa-arvoa. Jos kouluja käymättömien vanhempien 
ja heidän jälkeläistensä ongelmana on nimenomaan vajavainen tietämys yliopisto-
opiskelusta, voisi oppilaanohjausta tai “vanhempienohjausta”  Hanna Norin mukaan 
järjestää myös vanhemmille.

Opinto-ohjaajat ovat sitä mieltä, että laadukasta ohjausta pitäisi pystyä järjestämään 
riittävästi edes nuorille. Valintojen tekeminen ei nykyaikana ole helppoa niillekään, 
joilla on paljon sekä kulttuurisia ja sosiaalisia että taloudellisia  resursseja.
 

Ritva Mäkelä
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Helsingin massiiviset opo-
päivät saivat liikkeelle 
yhteensä noin 900 henkeä. 
Suuresta osanottajamää-
rästä huolimatta järjestelyt 
sujuivat  ja päivät keräsivät 
runsaasti kehuja.

– Olen äärimmäisen tyytyväinen 
ja järjestelyihin osallistuneista ih-
misistä ylpeä, totesi opo-päivistä 
päävastuun kantanut Uudenmaan 
opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtaja 
Marika Väyrynen. – Osanotta-
jilta ja näytteilleasettajilta tullut 
palaute oli myönteistä. Kiitosta 
annettiin niin luennoista, niiden 

Noin 900 henkeä
osallistui opo-päiville

aiheista ja puhujista kuin mielen-
kiintoisista käyntikohteistakin.

Helsingin opo-päiville osallis-
tui kaikkiaan 780 opinto-ohjaajaa. 
Enemmänkin tulijoita olisi riit-
tänyt, mutta ilmoittautuminen 
jouduttiin sulkemaan jo marras-
kuussa.

– Kun katto tuli täyteen, otim-
me vielä nimiä jonotuslistalle. Sen 
perusteella tiedämme, että ran-
nalle jäi ainakin 50 henkeä.  Sen 
jälkeen tammikuussa ei päässyt 
enää edes  jonotuslistalle, kertoo 
Marika Väyrynen.

Näyttelyständejä oli yhteensä 
71. – Marina Congress Centeriin 
olisi voinut sijoittaa jopa 80 stän-
diä, mutta halusimme, että siellä 

pystyisi myös liikkumaan.
Uudenmaan opinto-ohjaajista 

opo-päivien valmisteluihin osal-
listui noin 30 aktiivia työntekijää. 
Lisäksi yhteistyökumppanina 
toimineet  Laurea-ammattikorkea-
koulun opiskelijat  hoitivat mm. 
mainosmyyntiä sekä yhteydenpi-
toa yhteistyökumppaneihin ja osin 
myös ilmoittautumista.

– Yhteistyö oli onnistunutta. 
Kenelläkään meistä ei olisi ollut 
aikaa tehdä sitä työtä, mitä he 
tekivät.

– Helsingin erityispiirre oli-
vat muuta maata selkeästi kor-
keammat ravintolakustannukset, 
jotka muodostivat meille suuren 
haasteen ja tekivät opo-päivien 

Valtiovallan tervehdyksen opo-päiville toi työministeri Anni Sinne-
mäki.
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järjestämisestä taloudellisesti 
jännittävää. Kaikki meni kuitenkin 
hyvin, kun väkeä tuli paljon.

Taju ja tietoisuus
työelämästä tärkeää

Opo-päiville perjantaina 3.2. 
valtiovallan tervehdyksen tuonut 
työministeri Anne Sinnemäki 
huomautti, että opinto-ohjaus 
on tällä hallituskaudella noussut 
avainasemaan, ja sitä on valtion 
hallinnossa käsitelty monessa eri 
yhteydessä.

– Suomalainen yhteiskunta on 
sellaisessa tilanteessa, että nyt 
tarvitaan joka ikinen yksilö. Se 
tarkoittaa, että jokaisella pitää olla 

koulutuspaikka. Opinto-ohjaajan 
tärkeä tehtävä on pohtia yhdessä 
nuorten kanssa heidän jatko-opin-
tojaan ja valintojaan, työministeri 
totesi ja muistutti, että on tärkeää 
miettiä myös työuraa 

– Nuorten taju ja tietoisuus työ-
elämästä on tärkeää jo varhaisessa 
vaiheessa.

Ennen tärkeinä pidetyt
arvot saaneet väistyä

Tulevaisuudentutkija Ilkka Ha-
lava sai luentoaan seuraamaan 
kokoontuneet opinto-ohjaajat 
melkein riehaantumaan. Suosion-
osoituksista ei ollut tulla loppua 
hänen esitelmänsä jälkeen, ja taisi 

joukossa kuulua joitakin bravo-
huutojakin. Kuulijoiden tunteet 
tiivistyivät lauseeseen:

– Kukaan meistä ei enää  kat-
so asiak kaitaan samoin silmin, 
vaan ne on avattu johonkin  ihan 
uuteen.

Ilkka Halavan aiheena olivat 
tulevaisuuden nuoret. Hänen 
viestinsä mukaan pelisäännöt ovat 
muuttuneet eikä aikaisempaa yh-
tenäiskulttuuria enää ole. 

Nuorten maailmakuvaa eivät 
enää säätele lait, normit tai pe-
rinteet. Viimeisten 20 vuoden 
aikana on syntynyt sellainen 
maailmankuvan rakenne, jossa 
raha ja palkka sekä brändikieli 
ja näkyvyys julkisuudessa ovat 

Helsingin  opo-päiville osallistui 
kaikkiaan ennätysmäiset liki 900 henkeä.
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tulleet ennen tärkeinä pidettyjen 
arvojen tilalle.

Opinto-ohjaajien on Halavan 
mukaan hyvä pitää mielessä syr-
jäytymisen logiikka.  Perinteisiin 
opetusjärjestelmiin ei enää pystytä 
sopeutumaan, mutta syrjäytyneet-
kin on mahdollisuus palauttaa, 

– Pitää vain hyväksyä se, että 
opetuksessa siirrytään pois perin-
teisestä, huomautti Halava.

Työelämän vallankumouksen 
hän totesi jo alkaneen.

– Työpaikat eivät enää täyty, 
työntekijät lähtevät omavaltaisesti 
pois ja joka paikassa on eritasoisia 
kriisejä. Yhtä lineaarista polkua 
ei enää ole, vaan työtä pätkitään 
ja välillä on ankaran työn jaksoja. 
Seurauksena on kovia kriisejä työ-
paikoille ja opettajainhuoneisiin.

Kunnioituksen kulttuurilla
väkivaltaa vastaan

Myös lastenpsykiatri Raisa Cac-
ciatoren luento sai innostuneen 
vastaanoton. Hänen aiheenaan oli 
nuoren itsetunnon tukeminen, mitä 
hän piti äärettömän tärkeänä.

– Hyvän itsetunnon avulla voi-
daan sietää pettymyksiä ja ottaa 
vastaan haasteita.

Koulun merkitystä itsetunnon 
rakentajana Raisa Cacciatore ko-
rosti, sillä itsetunto kehittyy eniten 
12-16-vuotiaana. 

Vanhempien mielestähän oma 
lapsi on yleensä aina hyvä, jo-

ten  paljon enemmän lasten ja 
nuortenitsetunnolle merkitsee, 
jos kiittävän lausunnon antaa ai-
kuinen asiantuntija ja vielä niin, 
että muutkin samanikäiset sen 
kuulevat.

– Kunnioituksen kulttuurin 
luominen on paras tapa taistella 
väkivaltaa vastaan, painotti Raisa 

Helsingin opo-päivillä myös näyttelyosastoja oli paljon, kaikkiaan 71. 
Kuvassa esittäytyy auto- ja kuljetusala.

Cacciatore. 
Hänen mielenkiintoisiin tee-

seihinsä kuului myös viesti siitä, 
että ne lapset ja nuoret, joilla on 
hyvät tavat, saavat 25-vuotiaina 
muita ikäisiään parempaa palk-
kaa.

Ensi vuonna
Hämeenlinnassa

Opo-päivien ohjelmaan sisältyi 
perinteisesti myös Sopo ry:n vuo-
sikokous ja sen valinnat. Hallitus 
valittiin pääosin entisenlaisena.  
Hallituksen kokoonpano yhteys-
tietoineen selviää toisaalta.

Iltajuhlan kohokohta oli vuo-
den opon julkistaminen. Valinta 
kohdistui tällä kertaa rovanieme-
läiseen Anu Turuseen.

Päivien päätteeksi esittäytyi-
vät ensi vuoden opo-päivät. Ensi 
vuonna kokoonnutaan Hämeenlin-
nassa tammikuun lopulla.

Ritva Mäkelä
Kuvat:

Petra Piitulainen
Pertti Raami

Sopo ry:n puheenjohtaja Kari Hernetkoski on mielissään jäsenistön 
runsaslukuisesta osallistumisesta opo-päiviin.
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Näytteilleasettajien joukossa pro-
jektipäällikkö Jarno Räsänen 
esitteli luonto- ja ympäristöalan 
ammatillista koulutusta.

– Opinto-ohjaajat ovat meille 
iso kohderyhmä ja ala kuitenkin 
sellainen, ettei siitä välttämättä 
ennestään ole paljon tietoa, hän 
mietti.

Jarno jakoi opoille uutta dvd:tä, 
jossa esiteltiin alaan liittyviä kou-
lutusohjelmia. Niiltä voi valmistua 
esimerkiksi luonto-ohjaajaksi, 
luonnonvaratuottajaksi, ympäris-
tönhoitajaksi ja poronhoita-jaksi.

Takana näkyvä kartta kertoi, 
että luonto- ja ympäristöalan am-
matillista koulutusta on jossain 
muodossa tarjolla peräti 36 eri 
oppilaitoksessa ympäri Suomea.

– Tuntuu, että osaston anti on 
otettu innostuneesti vastaan. Mi-
nulla oli mukana kaikkiaan 300 
dvd:tä ja nyt on menossa jo vii-
meinen sata, Jarno tuumi puolen 
päivän maissa perjantaina.

Jarno Räsänen jakoi tietoa luonto- 
ja ympäristöalan ammatillisesta 
koulutuksesta,.

Ritva Mäkelä

Ympäristöalaa
esittelemässä

Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen 
lukiosta laski käyneensä opo-päi-
villä ainakin kolme kertaa aikai-
semmin. Tällä kertaa kiinnostivat 
hyvä ohjelma sekä se, että päivät 
järjestettiin Helsingissä.

– Järjestelyt ovat sujuneet hyvin 
ja käyntikohteeni Biomedicum oli 
loistava valinta.

Keskusteluista näytteilleasetta-
jien kanssa Kaija kertoi saaneensa 

paljon uutta tietoa.
Eiran aikuislukion opinto-

ohjaaja Minna Dalyn oli vielä 
inspiroitunut juuri kuulemastaan 
Raisa Cacciatoren esityksestä ja 
sanoi saaneensa siitä ohjeita myös 
omaan olemiseensa ja itsensä 
hoitamiseen.

Minna oli mukana ensimmäistä 
kertaa. Mielenkiintoinen ohjelma 
kiinnosti.

Kaija Kumpukalliolla (vas.) ja Minna Dalynilla oli lyhyt matka tulla 
opo-päiville, ja se sai heidät lähtemään mukaan..

Paljon uutta tietoa

Tuulia Tikkanen Helsingin ope-
tusvirastosta ilmaisi olevansa 
tyytyväinen, että tuli lähteneeksi 
opo-päiville – ensimmäistä, vaan 
tuskin viimeistä kertaa.

Parasta päivillä oli hänen mu-
kaansa mahdollisuus verkostoitua 
ja vaihtaa ajatuksia kollegoiden 
kanssa sekä yhteisöllisyyttä luova 
tunnelma.

– Todella hyvältä tuntuu.

Yhteisöllisyyttä
luova tunnelma
parasta

Tuulia Tikkanen.
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Anu Turusesta vuoden opo
Rovaniemen Lyseonpuiston 
lukion opinto-ohjaaja Anu 
Turunen on tämänvuotinen 
vuoden opo. 
   Valinnan tekivät Suomen 
opinto-ohjaajat ry, Suomen 
Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK sekä Taloudel-
linen tiedotustoimisto, ja se 
julkistettiin opo-päivillä.

Anu Turusen valintaan vaikutti 
se, että hän on kehittänyt opinto-
ohjausta aktiivisella otteella ja 
tehnyt töitä nuorten asioiden 
edistämiseksi. 

Myös oppilaille mieluinen 
iloinen ja aurinkoinen olemus, 
rento mutta tiukka ote sekä kyky 
valaa nuoriin tulevaisuudenuskoa 
edesauttoivat valintaa.

Edelleen
hurahtanut työhönsä

– Tulevaisuuden työtekijän kolme 
tärkeintä ominaisuutta: vuorovai-
kutustaidot, halu kehittää omaa 
työtään ja asenne kuvaavat varsin 
keskeisesti myös meidän opinto-
ohjaajien työtämme. Ilman näitä 
taitoja tätä työtä on kyllä aika 
vaikea tehdä, totesi Anu Turunen 
kiitospuheessaan. 

Vuoden opo kertoi toimivansa  
kahdeksattatoista vuotta opinto-
ohjaajana ja sanoo olevansa edel-
leen hurahtanut työhönsä. 

– Minun kohdalla ammatinva-
linta on tainnut mennä kohdalleen; 
niin paljon nautin tämän työn 
tekemisestä. 

Anu Turunen soisi jokaisen 
aloittelevan opinto-ohjaajan saa-
van yhtä dynaamisen ja kannusta-
van paikan aloittaa oman uransa, 
kuin hän syksyllä 1993, jolloin 
lukio oli vielä luokallinen.

Aloittaessaan Anu Turunen oli 
ainoa opinto-ohjaaja 700 opis-
kelijan lukiossa. Lyseonpuiston 
lukiossa ohjaus nähtiin kuitenkin  
jo silloin laaja-alaisena toiminta-
na, jossa ryhmäohjaajilla, muulla 
henkilöstöllä ja opiskelijatutoreilla 

Anu Turunen Rovaniemeltä valittiin vuoden opoksi. Valintaraadin mu-
kaan tulevaisuuden ennakointi,  jatkuva kouluttautuminen ja nuorten 
näkökulman esiin tuominen ovat hänen työskentelynsä perusperiaat-
teita.

oli omat vastuualueensa.  – Into 
kehittää ja suunnitella oli kova.

Nyt Lyseonpuiston lukiossa  jo 
kolme opinto-ohjaajaa.

Monipuolisia verkostoja 
ja ammatillista toimintaa

Vuoden opon valintaraati korosti 

Anun yhteiskunnallisia verkostoja, 
jotka kattavat työmarkkinajärjes-
töt, yrittäjäyhdistykset, viranomai-
set, oppilaat ja vanhemmat.

Opinto-ohjaajien oman yhdis-
tyksen toimintaan Anu on vuosien 
varrella osallistunut monissa eri 
tehtävissä. Tällä hetkellä hän 
kuuluu Sopo ry:n hallitukseen va-
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rajäsenenä sekä toimii aktiivisesti 
lukiotoimikunnassa.

Anu kertoo, että lukiotoi-mi-
kunta oli mm. mukana yhdessä 
ammatillisen ja kk-toimikun-
nan kanssa tekemässä lausuntoa 
OKM:öön toisen asteen opinto-
jen nopeuttamisraporttia varten, 
lausunto lähetettiin 28.4.2010. 
Lausunnossaan toimikunta kiin-
nitti lausunnossa huomiota mm. 
muutoksesta tiedottamisen aika-
tauluun sekä siihen, että opiske-
lijavalinnoissa on syytä säilyttää 
riittävä kiintiö pääsykokeen kautta 
valittaville. Nyt lukiotoimikunta 
on tekemässä lausuntoa OKM:n 
lukion kehittämistyöryhmän ra-
portista.

Oman alan
kehitystyössä

Parhaillaan Anu Turunen koor-
dinoi Rovaniemen, Kittilän ja 
Ranuan lukiopilottia, jonka tarkoi-
tuksena on vastata nuorten kasva-
vaan ohjaustarpeeseen, varsinkin 
jatko-opintojen osalta. Vastaavia 
pilotteja on koko maassa kaksi-
toista. Tavoitteena on, että hyvät 
käytännöt levitetään myöhemmin 
kaikkien lukioiden käyttöön.

Anu sanoo Lukiolaisten lii-
ton tavoin huomanneensa, että 
tällä hetkellä lukiolaiset tarvit-
sisivat huomattavasti enemmän 
jatko-opintoja ja ammatinvalintaa 
koskevaa ohjausta ja etenkin hen-
kilökohtaista ohjausta. – Myös 
työelämätaitoja kaivataan lisää.

– Opo-päivillä lukiotoimikun-
nassa huómasimme, että monilla 
pilotin saaneilla oli aika lailla 
samat tavoitteet, joten yhteistyötä 
aiotaan tehdä sekä pilotin saanei-
den että myös muiden lukioiden 
kanssa, joilla on käytössä hienoja 
toimintamalleja. Pyörää ei tarvitse 
aina keksiä uudestaan, ja opot ovat 
siitä ihania, että hyviä toiminta-
malleja on mielellään jaettu myös 
muille.

Ohjaustyö on
kunnioituksen 
harjoittamista

Ohjauksen perusperiaatteena on 
Anun mukaan ohjattavan ihmisar-
von kunnioittaminen, hyvinvoin-

nin ja tasa-arvon edistäminen.
– Opinto-ohjaajan keskeinen 

työväline on hänen oma per-
soonansa. Hyvä ohjaus koostuu 
hyvinä pidetyistä inhimillisistä 
pyrkimyksistä ja arvoista; ih-
misarvosta, totuudellisuudesta, 
oikeudenmukaisuudesta, yksilön 
vapaudesta valita itse, hän sanoo. 

Ohjaustyötä sinällään Anu pitää 
kunnioituksen harjoittamisena  
kuka toinen on ja miksi hän yrittää 
tulla. Se tarkoittaa myös hänen 
kulttuuri-identiteettinsä kunnioit-
tamista.

– Yleensä toivon, että ohjaajana 
ja ihmisenä minulla olisi sensi-
tiiviset silmät, korvat ja mieli, 
jotta voisin kuulla, mitä opiskelija 
yrittää minulle sanoa. Jotta osaisin 
rohkaista opiskelijoita näkemään 
kaikki ne mahdollisuudet, mitä 
heillä on ja tukemaan heitä saavut-
tamaan heidän unelmansa.

– Unelmia ei keneltäkään voi 
viedä, mutta toisaalta unelmien 
tulee olla, ainakin jollain tavalla 
realistisia, huomauttaa Anu, joka 
näkee, että monipuolisen ohjauk-
sen tarkoituksena on juuri tukea 
opiskelijan myönteisen ja realis-
tisen minäkuvan rakentumista ja 
oma-aloitteisuuden kehittymistä; 
ohjauksessa opiskelija oppii pikku 
hiljaa tunnistamaan omat kykynsä 
ja vahvuutensa. Ohjaus antaa tilaa 
reflektoida. 

– Vielä toivon, että rohkeuteni 
säilyisi. Että jaksaisin joka päivä 
pitää ohjauksen ja sitä kautta 
nuorten puolta, että minä jaksai-
sin haastaa päättäjät näkemään 
ohjauksen tarpeellisuuden, että 
jokainen saisi oman äänensä 
kuuluviin.

– Hyvässä koulussa toimii 
opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto, 
sanoo Anu, jonka mielestä olisi 
jo aika resurssoida ohjaukseen 
ja moniammatilliseen opiskelija-
huoltoon. 

– Pitkään on ollut tavoitteena 
että eri asteilla opinto-ohjaajilla 
olisi noin 200 ohjattavaa, jotta 
vihdoin voitaisiin päästä siihen, 
että ohjauksen pitäisi olla proses-
si, jonka aikana opiskelijalla on 
mahdollisuus löytää oma juttunsa; 
hankkia  perustiedot ja -taidot, 
joiden varassa on mahdollista 
tehdä jatko-opintoja ja amma-

tillista suuntautumista koskevia 
päätöksiä.

Pitää nähdä
kauas ja lähelle

Anu Turunen on sitä mieltä, että 
opinto-ohjaajan työssä on tärkeää 
nähdä kauas ja lähelle. 

– On nähtävä kauas ja tu-
levaisuuteen, jotta pysyy ajan 
tasalla ja valppaana siitä, mitä 
yhteiskunnassa, työelämässä ja 
koulutuspolitiikassa tapahtuu, 
sanoo Anu, jonka mukaan on 
myös pystyttävä ennakoimaan 
ja näkemään, mitä mahdolliset 
uudistukset ja muutokset tarkoitta-
vat nuoren elämässä. Tarvittaessa 
niihin on uskallettava ottaa kantaa 
ja kyseenalaistaa.

– On nähtävä lähelle, jotta nä-
kisi nuoren yksilönä. Ohjauksessa 
on lopulta kysymys kunnioituksen 
harjoittamisesta.

– Koska opinto-ohjaajan kes-
keinen työväline on hänen oma 
persoonansa, on myös nähtävä 
todella lähelle, sisäänpäin. 

Anu sanoo, että on uskallettava 
katsoa itseä totuudenmukaisesti 
ja olla ohjattavien kanssa aidosti 
läsnä: painopiste on enemmän 
vuorokuuntelussa kuin vuoropu-
helussa.

Yhteisöllisyyttä
edistämässä

Ohjauksessa on Anun mukaan 
olennaista myös yhteisöllisyyden 
kehittäminen: – On tärkeää tehdä 
yhdessä nuorten kanssa. Antaa 
heille mahdollisuus osallistua, 
vaikuttaa ja välittää toisista sekä 
sitä kautta oppia yhteistyötaitoja, 
mitä työelämässä tarvitaan.  

Yhteisöllisyyttä Anu on ollut 
edistämässä mm. vapaaehtois-
järjestö  Neuvokkaan kanssa. 
Iso yhteisöllinen saavutus oli 
Koulu Afrikkaan-projekti, jossa 
he yhdessä oppilaskunnan kanssa 
keräsivät 45.000 euroa. Kerätyllä 
summalla Kirkon Ulkomaanapu 
perusti koulun Afrikkaan.

Ritva Mäkelä
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Kevään aikana opinto-ohjaajat saavat ihmetellä 
opiskelijoidensa päätöksentekoa. En nyt tar-
koita sitä asiaa, mikä nuoria kiinnostaa, vaan 
mitä päätöksenteon logiikkaa he noudattavat.  
Vaihtoehtojen runsaus tuottaa erilaisia toimin-
tamalleja. 

Modernista päätöksentekoteoriasta on 
löydettävissä tuttuja tyyppejä. John Rawlsin 
oikeudenmukaisuusteoriaa soveltaen opinto-
ohjaajan kannalta mukavia asiakkaita ovat 
ns. maxmin-tyypit. Heidän valintansa tuottaa 
huonoimmillaankin parhaan lopputuloksen. Jos 
heidän ykköstoiveensa ei sattuisi tärppäämään, 
niin loppupeleissä saatu ihan mukiinmenevä 
paikka voi kuitenkin olla se paras. 

Joskus on ihan mukavaa opiskella porukassa, 
jossa itse on osaamisen kärjessä. Varasijalta 
viimeisen paikan saanut voi huomata piankin, 
että on peränpitäjä koko opiskeluajan. Eikä se 
ole herkkua.

Ikävä kyllä näitä ns. maxmax-tyyppejä on 
joukossa aina runsaasti. Näille hakijoille vain 
paras on kyllin hyvä. He tekevät valintansa suu-
rella riskillä. Heille ei kelpaa opinto-ohjaajan 
esittelemät kohteet, jossa riski olisi alhaisempi. 
Tällä ryhmällä on suuri todennäköisyys joutua 
monivuotiseen hakukierteeseen, jonka lopputu-
loksena voi olla jackpot tai sitten henkilökoh-
tainen tragedia.

Muutaman vuoden takainen Barry Schwar-
zin bestseller The Paradox of Choice  Why More 
is Less  pohti näitä perustyyppejä perusteellises-
ti. Kirjassa on hyviä esimerkkejä, miten tunnis-
taa näiden tyyppien erilaisia valintatyylejä. 

Kirjoittaja lähtee siitä, että runsas jopa 
yltiörunsas valintamaailma tuottaa entistä 
enemmän näitä maxmax-tyyppejä. Tutkimus-
tulokset vahvistavat olettamuksen, jota viisas 
opinto-ohjaaja on aina uumoillut. Valinnan 
maksimoijat kokevat elämänsä vähemmän tyy-
dyttäväksi, he ovat vähemmän onnellisia, heiltä 
puuttuu optimismia ja he ovat taipuvaisempia 
masennukseen.

Pitäisikö valinnanteoriaakin opettaa opinto-
ohjauksessa? Ehkä pitäisi. Korkeakoulut ovat 
ainakin huomanneet, ettei hakukohteiden run-
saus tuo onnea. Monessa yliopistossa on tehty 
järkevä linjaus vähentää päävalintojen määrää. 
Less is More!

Jukka Eero Vuorinen

Monenlaista 
päätöksentekoa?

K
o

lu
m

n
i

Jukka Eero Vuorinen
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Onkohan muita ammatteja, 
joihin valmistuville voi taata 
varman työllisyyden, profes-
sori Jari Kellokoski kysyy.  
Itä-Suomen yliopiston ham-
maslääkärikoulutuksesta 
vastaava Kellokoski uskal-
taa luvata, että hammas-
lääkäreille kysyntää riittää 
vuosikymmeniksi eteenpäin. 
Hammaslääkäripulaa pa-
hentaa ammattikunnan 
ikääntyminen. 

Vuosina 20102015 eläkkeelle 
jääviä hammaslääkäreitä on yli 
600 enemmän kuin valmistuvia, 
ja vuonna 2015 hammaslääkäreitä 
on tuhat vähemmän kuin vuonna 
2000. Valmistuneet siis kiskotaan 
kilvan töihin.

Nykyisellä koulutustahdilla 
Suomessa on tarpeeksi hammas-

Hammaslääkäreille riittää töitä

lääkäreitä vasta vuonna 2040.  
Laskelma perustuu kuitenkin 
oletukseen, että kaikki tekevät 
työtä täysipäiväisesti eläkeikään 
asti. Näin ei oikeasti ole. Monet 
tekevät osa-aikatyötä.

Teknologia rynnisti 
vastaanotoille

Itä-Suomen yliopistossa Kuopios-
sa käynnistyi viime syksynä uusi 
hammaslääketieteen koulutusoh-
jelma, jonka missiona on paitsi 
kouluttaa taitavia hammaslääkä-
reitä, myös ravistella vanhentu-
neita käsityksiä hammaslääkärin 
työstä. 

Kellokoski lupaa, että Kuopi-
osta valmistuvat hammaslääkärit 
osaavat ottaa hoidossaan huomi-
oon koko ihmisen eivätkä pelkkää 
suuta. Suun terveydellä on monia 
yhteyksiä yleisterveyteen ja kan-
sansairauksiin, ja esimerkiksi 
uniapnean tai päänsäryn hoito voi 

alkaa hammaslääkärikäynnistä. 
Muu lääkärikunta voi myös 

konsultoida hammaslääkäreitä ti-
lanteissa, joissa tarvitaan vankkaa 
suun alueen ja purentaelimistön 
asiantuntemusta.

Teknologia on rynnistänyt ham-
maslääketieteeseen.  Cad/cam- eli 
tietokonepohjainen suunnittelu on 
käytössä esimerkiksi oikomishoi-
doissa, protetiikassa ja paikkauk-
sissakin.

Kipsimallit ovat historiaa, kun 
hampaat kuvataan 3-D-laserskan-
nerilla. Digitaalisella röntgenillä 
otettuja kuvia puolestaan voi 
käsitellä toisin kuin perinteisiä, 
mikä auttaa diagnoosin teossa. 
Tiedot tallennetaan ja siirretään 
sähköisesti.

Kuopion kampukselle syksyllä 
2012 valmistuvasta hammaslää-
ketieteen opetusklinikasta tulee 
maan suurin ja nykyaikaisin, pape-
riton klinikka. Hoitotuoleja tulee 
112. Ennen potilastöitä opiskelijat 

Kuopion yliopistollinen sairaala tulee hammaslääketieteen opiskelijoille tutuksi. Kuvassa professori Jari 
Kellokoski (vas.) sekä opiskelijat Satu Savolainen, Henri Kiviaho, Jyri Pale ja Anni Nieminen.
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Hammaslääketieteen opiskelija Lauri Tuuliainen tutustuu pään luus-
toon.

harjoittelevat taitoja opetusmal-
leilla eli fantomeilla oikeassa 
klinikkaympäristössä.

Heti tuntumaa
 ammattiin

Kuopiossa hammaslääkäriopiske-
lijat saavat aikaisemmin tuntumaa 
omaan alaan kuin muissa yksiköis-
sä, joissa alkuvuodet opiskellaan 
lääketieteen tahdissa.  

Motivoi huomattavasti opiske-
lemaan, kun pääsee heti kosketuk-
siin tulevan ammatin kanssa, opis-
kelija Anni Nieminen kiittelee.

Ensimmäisen vuoden opiske-
lijoille luennoivat muun muassa 
Kuopion yliopistollisen sairaalan 
erikoishammaslääkärit.   Käytän-
nön esimerkit valaisevat, mihin 

pohjatietoja solurakenteista, pro-
teiinien toiminnasta ja muusta 
tarvitaan, Kellokoski toteaa. 

Jännittävää on klinikkakynnyk-
sen ylittäminen kahden vuoden 
opintojen jälkeen. Kliinisessä vai-
heessa päästään kiinni tositoimiin 
eli potilastyöskentelyyn. Toinen 
kynnys ylittyy neljän vuoden 
jälkeen, jolloin saa jo tehdä ham-
maslääkärin sijaisuuksia.

Hammaslääketieteen kliini-
sestä koulutuksesta vastaavat 
sairaanhoitopiirit. Vain Kuopiossa 
sairaanhoitopiiri järjestää kliinisen 
koulutuksen itse eikä ole ulkois-
tanut sitä terveyskeskuksille.  Se 
on opiskelijoille suuri etu, sillä 
käytössä on kaikki yliopistosai-
raalan laitteisto, diagnostiikka ja 
erikoisalat.

Kovaa tiedettä ja 
käden taitoja

Miksi opiskella hammaslääkärik-
si? Opiskelija Henri Kiviahosta 
kovan tieteen ja käden taitojen 
yhdistelmä on kiehtova eikä ham-
maslääkärien palkoissakaan ole 
valittamista.

Työn kirjo on laaja ienhoidoista 
purennan korjauksiin, proteetti-
seen kuntoutukseen ja oikomishoi-
toihin. Tuiki tavallinen hampaiden 
paikkauskin on kirurginen toimen-
pide, jossa ei auta hutiloida. Siinä 
tarvitaan sadasosamillimetrien 
tarkkuutta, ja huolimaton työ voi 
aiheuttaa purentaongelmia ja ki-
puja, Kellokoski kertoo.

Hammaslääkäreistä puolet toi-
mii julkisella sektorilla, lähinnä 
terveyskeskuksissa ja osa sairaa-
loissa. Puolet työskentelee yksi-
tyishammaslääkäreinä.  Yrittäjyys 
antaa vapautta valita, miten pitkää 
työpäivää tekee. 

Valmistumisen jälkeen on mah-
dollisuus erikoistua kliiniseen 
hammashoitoon, oikomishoitoon, 
suun terveydenhuoltoon, diagnos-
tiikkaan tai suu- ja leukakirur-
giaan. Erikoishammaslääkäriksi 
opiskelee kuitenkin vain 1617 
prosenttia valmistuneista.  Toisaal-
ta jo hammaslääkäriksi valmistu-
essaan on jo erikoistunut yhteen 
lääketieteen osa-alueeseen, suun 
alueen sairauksiin.

Erikoishammaslääkäreitä tarvi-
taan silti enemmän, koska väestön 
ikääntyessä tarvitaan yhä vaati-
vampia hoitoja.

Hammaslääkäri voi suuntautua 
myös tutkijan uralle. Kuopiossa 
hammaslääketieteellä on omalei-
maista kipu- ja uniapneatutkimus-
ta sekä päänsärkyyn ja unihäiri-
öihin liittyvien purentaelimistön 
toimintahäiriöiden eli TMD:n 
tutkimusta.

Vuoden 2011 haussa Itä-Suo-
men yliopiston hammaslääkä-
rikoulutukseen otetaan 40 uutta 
opiskelijaa. Lisätietoja: www.uef.
fi/hammas/hae

Teksti: 
Ulla Kaltiala 

Kuvat: 
Raija Törrönen
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Ovatko tietosi metsäalan 
ammattikoulutuksesta ajan 
tasalla? Tarkista faktat uu-
distuneelta metsaopetus.fi 
saitilta! Mahdollisia polun-
päitä metsäammattiin löytyy 
useita. Ja kaikki polut johta-
vat kiinnostavalle työuralle, 
joka haastaa oppimaan, tur-
vaa toimeentulon ja tuottaa 
osaamisen  iloa tekijälleen. 

– Metsät kasvavat sata miljoonaa 
kuutiometriä vuodessa. Määrästä 
hakataan normaalivuonna 60 
prosenttia. Siinä riitää savottaa, 
hehkuttaa hankevetäjä Risto Jul-
kunen Pohjois-Karjalan metsä-
keskuksesta. 

Metsäperäisten raaka-aineiden 
käyttömahdollisuuksien kirjo on 
viime vuosina laventunut hui-
masti. 

– Nyt kehitellään puumuoveja, 
älypapereita ja erilaisia nanotek-
nologian sovelluksia. Bioenergian 
kehityspotentiaali on valtava. Nyt 
energiakäyttöön korjataan noin 
viisi miljoonaa kiintokuutiota 
puuta vuodessa. Vuoteen 2020 
mennessä kauppa- ja teollisuus-
ministeriön tavoite on nostaa 
korjuumäärä 13–15 miljoonaan 
kuutioon, Julkunen kertaa. 

Metsäalalla on jatkuva tarve 
koulutetuista työntekijöistä. Risto 
Julkunen arvioi, että töitä löytyy 
heti noin tuhannelle ammattilai-
selle. Metsäalan perusammatit 
mahdollistavat monelle asumisen 
maaseudulla tai muuttamisen 
maalle. Mainio esimerkki ovat 
metsäkoneenkuljettajat sekä yrit-
täjinä toimivavat metsuri-metsä-
palvelujen tuottajat, joille olisi 
kysyntää kaikkialla maassa.

Julkusen vetämä Työvoimaa 
metsäalalle -hanke kehittää keinoja 
törmäyttää ammatinvalintaikäisiä 
nuoria ja metsäalan kiinnostavaa 
maailmaa. Tulossa on “monipuoli-
nen metsä” -niminen TET-viikko, 
jonka aikana pohjoiskarjalainen 
nuori pääsee joka päivä näkemään 

Metsä kasvaa, tuottaa ja työllistää

uuden puolen metsäalasta.

Uraksi metsäkoneen-
kuljettaja vai astronautti?

Koneellinen puunkorjuu kehittyy 
valtavin harppauksin. Tätä nykyä 
suomalaismetsissä operoivat ko-
neet ovat täynnä huippuunsa trim-
mattua tietotekniikkaa. Ja koneita 
käyttävät taitavat ammattilaiset.

– Modernin metsäkoneen kul-
jettaja tekee minuutissa tuhansia 
itsenäisiä päätöksiä metsäympä-
ristön, koneen taloudellisen käytön 
ja puutavaran suhteen. Kuljettajan 
ammattitaito, analyyttisyys ja luo-

vuus ratkaisevat sen, kuinka puuta 
myyneen metsänomistajan, sitä 
ostaneen metsäyhtiön ja koneyrit-
täjän intressit toteutuvat. Työ on 
vaativaa, mutta palkitsee tekijänsä, 
pohtii Komatsu Forest Oy:n vies-
tintäpäällikkö Antero Siuro. 

Metsäalan ammattien vaati-
vuus ja arvostus ovat melkoisessa 
ristiriidassa, varsinkin rahassa 
mitattuna. Suuri osa puunkorjuu-
yrityksistä on pieniä, eikä palkkoja 
kireässä kilpailutilanteessa ole 
mahdollista hinata kovin korke-
alle. – Toisaalta tällä alalla päte-
vä nuori pääsee jo muutamassa 
vuodessa alansa huippupalkoille. 

Metsäkoneenkuljettaja taitaa high-techin ja metsäluonnon .
Kuva: Risto Julkunen.

Jari Taavitsainen (vas.) ja Risto Julkunen arpomassa kelkkasafaria 
opo-messuilla. Onnettarena Katja Winogradow.

Moderni metsäammatti yhdistää luovasti luonnon ja tekniikan
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Ei tarvitse odotella ikälisiä. Se ei 
kaikissa ammateissa ole mahdol-
lista, Siuro arvioi. Mahdollisuus 
pitkään, turvalliseen työsuhteeseen 
on sekin monelle tärkeä. Ja kone-
työn maailma sinänsä on sopivalle 
ihmiselle mainio mahdollisuus.

– Työnantajat ja konevalmista-
jat ohjaavat ja tukevat opinhaluisia 
heidän pyrkiessään eteenpäin. 
Metsäalan laaja koulutustarjonta 
antaa mahdolllisuuden hyödyntää 
taipumuksiaan monenlaisissa met-
säkoneisiin liittyvissä ammateissa, 
kannustaa Siuro, ja oikea väylä 
löytyy kaikille. Tekniikasta ja sen 
uusista sovelluksista innostunut 
hiljainen puurtaja saattaa erikois-
tua vaativiin korjaus- ja huoltoteh-
täviin, sosiaalisempi koulutuksen 
ja teknisen tuen osaajaksi.

– Moderni metsätyö on ergo-
nomista, turvallista ja haastavaa 
mihin tahansa ammattiin verrat-
tuna. Se sopii hiukan erähenkeä ja 
seikkailunhalua itsestään löytäväl-
le itsenäiselle ja vastuuntuntoiselle 
ihmiselle. Vaikkapa vaihtoehtona 
astronautin uralle, Siuro naurah-
taa.

Inssistä tuli yrittäjähenkinen 
metsätalousneuvoja

Timo Hokalla on näköalapaikka 
metsätalousinsinöörien työmark-
kinoille. Hämeen ammattikorkea-
koulun metsätalouden koulutus-
ohjelmajohtajan paikalta näkymät 
ovat valoisat.

– Työpaikkatilanne on huomat-
tavasti julkisuuskuvaa parempi, 
sanoo Hokka. Metsiä hoidetaan 
hyvin, puu kasvaa ja sille löytyy 
käyttöä!

Metsätalousinsinöörin työnku-
va on kovaa vauhtia kehittymässä 
kohti yrittäjämäistä työnkuvaa 
asiakastyötä tekevänä metsäneu-
vonnan osaajana. Neuvoja metsän 
moninaisista käyttömahdollisuuk-
sista kaipaavat erityisesti metsien 
käytöstä vieraantuneet kaupun-
kilaismetsänomistajat, Hokka 
linjaa. 

Perinteisen metsänhoidon tai 
metsäteollisuuden parissa työs-
kentelevät metsätalousinsinöörit 
askaroivat hekin yhä enemmän 
toimistossa sähköisten karttojen ja 
GPS-paikkatietojen parissa.

Metsänhoitajat ovat 
haluttuja akateemisia 

Professori Timo Tokola johtaa 
metsätieteiden osastoa Itä-Suomen 
yliopistossa Joensuussa. Myös 
hänen opinahjostaan valmistuneet 
työllistyvät taas mainiosti, iloitsee 
Tokola. – Metsänhoitajien tarve on 
vaihdellut paljon vuosittain, mutta 
työttömyys ei ole suurempi kuin 
akateemisilla aloilla yleensä. Heitä 
työllistyy monipuolisesti myös 
yleisen akateemisen koulutuksen 
vaativiin tehtäviin.

– Edellisen ammattilaispolven 
eläköityminen näkyy työmarkki-
noilla, mutta näkymät ovat valoisat 
muutenkin, hän jatkaa. Puun uusia 
käyttömahdollisuuksia tutkitaan 
paljon. Osa tuloksista näkyy jo 
metsänhoitajien työssä.

– Metsänhoitajien tehtäväkuva 
sijoittuu yleensä kannon ja tehtaan 
portin välille. Metsäraaka-aineiden 
käytön monipuolistuminen tietää 
lisäpalikoita puun logistiikkaan. 

Päivi Suuniittu
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Millaisen IT-uran
opiskelijasi valitsee?

Informaatioteknologiaa on kaik-
kialla arjessamme. Siksi IT-alalle 
tarvitaan erilaisista asioista kiinnos-
tuneita ihmisiä.

Jyväskylän yliopiston informaa-
tioteknologian tiedekunnassa opis-
kelija voi sisällyttää tutkintoonsa 
sivuaineita yliopistomme monipuoli-
sesta, yli 100 oppiaineen valikoimas-
ta. Sivuainevalinnoillaan opiskelija 
voi vaikuttaa tulevaan uraansa ja 
työtehtäviinsä.

Tietojärjestelmätiede on hyvä va-
linta hakijalle, joka on kiinnostunut 
kauppatieteellisistä opinnoista yh-
distettynä vahvaan IT-osaamiseen. 
Tavallista erikoisemman ekonomin 
tutkinto onkin maassamme ainut-
laatuinen.

Tietotekniikka on hyvä hakukoh-
de ohjelmoinnista tai matemaat-
tisesta ongelmanratkaisusta kiin-
nostuneille. Tutkinto antaa hyvät 
valmiudet edetä erilaisiin esimies- ja 
asiantuntijatehtäviin.

Meille voi päästä opiskelemaan 
kolmella eri tavalla: 1. todistus-
pisteillä, 2. valintakokeella ja 3. 
todistuspisteiden ja valintakokeen 
yhdistelmällä. Valintakokeemme on 
aineistopohjainen: pääsykoekirjoja 
ei tarvita.

Haku tapahtuu tutussa osoittees-
sa http://yliopistohaku.�. Haku jär-
jestetään sekä keväällä että syksyllä. 
Lisäksi tietotekniikkaan on jatkuva 
haku: hakea voi milloin vain.

Lisätietoja opiskelijavalinnasta on osoit-
teessa www.jyu.�/it/opiskelijavalinta.

Tulemme mielellämme kertomaan lisää 
myös koulullenne. Ota yhteyttä!

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä IT-alan mahdollisuuksista.

Lisätietoja antaa opintoasiain-
päällikkö Eija Ihanainen,
sähköp. opintoasiat@it.jyu.�,
puh. (014) 260 2791.

Jyväskylän yliopisto
Informaatioteknologian 

tiedekunta
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Kaikkien opinto-ohjaajien 
tuntema ja käyttämä AVO 
ammatinvalintaohjelma täyt-
tää tänä keväänä 12 vuotta. 
AVO on ohjauksen peruskau-
raa eikä se sen kummempia 
esittelyjä kaipaa. On korkea 
aika hieman raottaa ketä ja 
mitä tämän laadukkaan verk-
kotyökalun taustalta löytyy.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvot-
televa virkamies Harry Pulliainen 
on oikeastaan Mr. AVO. Hän kertoo, 
miten kaikki sai alkunsa.

AVO-ohjelma kehitettiin silloi-
sessa Työministeriössä virkatyönä. 
Mukana oli muutamia työvoimatoi-
miston ammatinvalintapsykologeja 
sekä opinto-ohjaaja lukiosta ja pe-
ruskoulusta. Idea “ohjausohjelman” 
teosta syntyi jo 90-luvun alkupuo-
lella, jolloin laadittiin suunnitelma 
siitä, miten tuloillaan olevaa tieto-
tekniikkaa hyödynnettäisiin myös 
ammatinvalinnanohjauksessa. 

AVO -ohjelmahanketta edelsi sel-
vitystyö, jossa tutkailtiin maailmalta 
löytyviä esimerkkejä. Aika monet 
näistä 1990-luvun puolivälissä oli-
vat CD-ROM -pohjaisia sovelluksia. 
AVO päätettiin kuitenkin toteuttaa 
tuolloin ennakkoluulottomasti ko-
vasti kasvavalta tuntuvaan Interne-
tiin. 90-luvun laman myötä nuorten 
osuus ohjauksessa alkoi selvästi 
vähetä ja ajateltiin atk -pohjaisen 
ohjausohjelman olevan jonkinlainen 
kädenojennus nuorille. 

Projekti käynnistyi vuonna 1997 
ja projektipäällikkönä toimi Jaakko 
Okkeri ja suunnittelijana Hannu 
Auer, joka tuli tehtävään Toijalan 
toimiston ammatinvalinnanohjauk-
sesta. Hänellä oli jo ennestään omia 
tämän suuntaisia viritelmiä. Harry 
Pulliainen toimi hankkeessa alusta 
lähtien. Hänelle jäi myös ohjelman 
ylläpito ja kehittämisvastuu. Varsi-
nainen ohjelma oli Hannu Auerin 
koodaama ja häneltä ostetaan edel-
leen ohjelman ylläpitotyöt. Hannu 
Auer on siis oikeastaan AVO:n isä!

Teoreettisena jäsennyksenä toimi 
eräänlainen simulaatio ammatinva-

linnan keskeisistä tekijöistä, jotka 
voisi tiivistää seuraavaan kolmeen 
ulottuvuuteen: 1. tieto omista toi-
veista ja tavoitteista, 2. tieto olemas-
sa olevista ammattivaihtoehdoista 
ja niihin johtavista koulutusväylistä 
sekä 3. näiden yhteensovittaminen 
toteuttamiskelpoisen ja itselle sovel-
tuvan suunnitelman tekemiseksi.

AVO on best!

AVO-ohjelma on erittäin suosittu. 
Viime vuonna testin teki lähes 
50 000 nuorta. Suurin käyttäjäryhmä 
oli alle 16-vuotiaat. Peruskoululaisia 
oli käyttäjistä 28 %, lukion opiskeli-
joita 20 % ja ammattioppilaitoksessa 
opiskelevia 7 %. Yli 80 % käyttäjistä 
piti AVO-ohjelmaa hyödyllisenä.

Jokunen vuosi takaperin Göte-
borgs Posten -lehti vertaili erilaisia 
ruotsinkielisiä “ohjausohjelmia” ja 
AVO -ohjelma sai maininnan “bästa 
testet”.

Vaikka AVO-ohjelmaa on helppo 
käyttää, ohjelman hienoudet ja sen 
monipuoliset ominaisuudet pääsevät 
esille parhaiten, jos opinto-ohjaaja 
voi tukea nuorta ja auttaa tulkitse-
maan nuoren tulosta.

AVO-ohjelman alkuvuosina mi-
nisteriössä oltiin huolissaan siitä, 
että käyttäjät joutuvat hukkaan 
tulosten tulkinnan kanssa. Ohjel-
maan suunniteltiin erillistä “kysy” 
painiketta, mutta rahanpuute esti 
tämän ratkaisun. Tilanne tulee kor-
jaantumaan viimeistään ensi vuoden 
lopulla ESR -rahoitteisen NUOVE 
-projektin (neuvontaa ja uraohjausta 

verkossa) myötä. Tarkoituksena on, 
että mm. AVO -ohjelmasta voisi 
lähettää kysymyksen HelpDeskiin 
ja vastaus tulisi sitten aikanaan 
omaan sähköpostiin. NUOVE:ssa 
kokeillaan 1.3. - 28.4.2011 Uraoh-
jaus -nimistä puhelinpalvelua (ma, 
to). AVO-ohjelmaan tulee tieto tästä 
puhelinpalvelumahdollisuudesta.

AVO-ohjelma on laadukas
Ohjelman kysymyksiä huolletaan 
jatkuvasti. Sen eri osioiden as-
teikkojen reliabiliteetit ovat olleet 
hyvin korkeita. Asteikkojen väli-
set korrelaatiot vastaavat hyvin 
Kiinnostus-osion taustalla olevaa 
Hollandin kuusikulmiomallia. 

Työn ominaisuus -tehtävästä ei 
voi laskea samalla tavoin reliabi-
liteettia kuin Kiinnostukset-tehtä-
västä. Uusintatestausreliabiliteetiksi 
pienellä aineistolla on tässäkin osi-
ossa saatu korkeat lukemat.

Kyvyt-tehtävästä AVO:n tes-
tiohjelmasta saadulla aineistolla 
laskettuja tuloksia on verrattu joi-
denkin itse arvioitujen kykytestien 
tuloksiin. Korrelaatiot olivat mer-
kittäviä.

Vastaavia ohjelmia on maailmal-
la, mutta AVO on monessa mielessä 
ainutlaatuinen. Muutama vuosi 
sitten IAEVG:n konferenssissa ker-
rottiin saksankielisestä vastaavasta 
verkko-ohjelmasta. Oli polleeta 
kertoa, että meillä on hieno AVO-
ohjelma ollut jo monta vuotta.

   Mitä Hollandin tyyppiä löytyy 
Suomesta sitten eniten? Harry Pulli-
ainen antaa intressikoodien jakautu-
masta löysin tällaisen tilaston:

           %
R  16 
I  18 
A  23 
S  24 
E  12 
C  7 
Sveitsissä käydessäni tutkailin 

vastaavaa tilastoa. Kelloseppien 
luvatussa maassa C-koodin osuus 
oli suurin. S-koodi näyttää olevan 
vahva Suomessa. On kuitenkin 
muistettava, että naisten osuus vas-
taajista on kaksikolmasosaa.

Jukka Eero Vuorinen

AVO-ohjelma – opinto-ohjauksen
työjuhta ja yleiskone

Harry Pulliainen.
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Peruskoulutoimikunnan work-
shopissa käsiteltiin peruskoulun 
opettajien ja oppilaanohjauksen 
lehtoreiden palkkausta, verraten 
niitä toisiinsa. Peruskoulun op-
pilaanohjaajan työaika poikkeaa 
muiden peruskoulun opettajien 
työajasta. Peruskoulun oppilaan-
ohjauksen lehtorit ovat vuosityö-
ajassa (eivät kokonaistyöajassa), 
kun muut opettajat ovat opetus-
velvollisuuteen ja ylitunteihin 
perustuvassa työajassa.  

Perusopetuksen opettajien palkka, 
myös oppilaanohjaajien, muodostuu 
suurimmaksi osaksi tehtäväkohtai-
sesta peruspalkasta ja henkilökoh-
taisista lisistä. Tehtäväkohtainen 
peruspalkka muodostuu tehtävän 
vaativuuteen perustuvasta osasta 
ja vähimmäispalkasta kalliinpai-
kanlisineen. Henkilökohtainen 
lisä koostuu työvuosien karttuessa 
saavutettavasta vuosisidonnaisesta 
osasta sekä ammatinhallintaan ja 
työtulokseen perustuvasta harkin-
nanvaraisesta osasta. Peruskoulun 
oppilaanohjaajille kertyy vuosi-
sidonnaisia osia vähemmän kuin 
muille peruskoulun opettajille, kuten 
alla olevasta taulukosta ilmenee:

Oppilaanohjaajia on pitkään har-
mittanut heiltä puuttuva 20 vuoden 
palvelun jälkeen maksettava vuo-
sisidonnainen osa, joka on kaikilla 
muilla perusopetuksen opettajilla. 
Tämä palkkauksen epäkohta hei-
kentää oppilaanohjauksen lehto-
reiden palkkaa suhteessa muihin 
opettajiin.

Peruskoulun oppilaanohjaajan 
palkka neuvotellaan työsuhteen 
alkaessa ja siitä voidaan neuvotella 
työsuhteen kuluessa. Jos perusasteen 
oppilaanohjaaja määrätään esim. 
hoitamaan lukion opinto-ohjausta, 

sen tulee tehtävän vaativuutta li-
säävänä tekijänä korottaa hänen 
palkkaansa. Jos hänelle halutaan 
määrätä apulaisrehtorin tehtävä tai 
peruskoulun erityistehtävä, tulee 
hänen kanssaan ennen määräyksen 
antamista neuvotella tehtävän vai-
kutuksesta palkkaukseen. OVTES:n 
osion A 6 § 3 momentin soveltamis-
ohjeessa todetaan, että lisätehtävä ja 
vastuu sekä esimiesasema ovat eri-
tyisiä vaativuustekijöitä, jotka pitää 
ottaa huomioon palkkauksessa. 

Peruskoulun opettajille makse-
taan opetusvelvollisuuden ylittävistä 
oppitunneista ylituntipalkkiota. Li-
säksi opettajan palkkaan vaikuttaa 
muut lisät (palkkiot/korvaukset) 
sekä mahdollinen tulospalkkio. 
Peruskoulussa eri opettajaryhmille 
maksetaan usein myös seuraavia 
korvauksia: demonstraatioiden 
valmistelu (fysiikka/kemia, biolo-
gia), luokanvalvojana toimiminen, 
tukiopetus, musiikkiesitysten hoito, 
kokoelmien hoito (fysiikka/kemia, 
biologia), AV-välineiden hoito, 7-9 
luokkien oppilaskunnan ohjaajana 
toimiminen ja musiikkiesitysten hoi-
to. Näiden tehtävien hoitamisesta ja 
palkkauksesta sovitaan lukuvuoden 
alkaessa opettajienkokouksessa. Jos 
jokin em. tehtävistä määrätään oppi-

laanohjaajalle, voi OVTES:n osion 
A 6 § 3 momentin soveltamisohjeen 
perusteella ajatella, että lisätehtävä 
tulee ottaa huomioon myös palkka-
uksessa. 

Aineenopettajan ja 
oppilaanohjaajan palkan 
vertailua

Jos oppilaanohjaajalle maksetaan 
palkkataulukon alarajan mukaista 
palkkaa, hänen palkkakehityksensä 
“hiipuu” palveluvuosien karttues-
sa. Työuran alussa aineenopettajan 

palkka on ilman ylitunteja 2.634€, 
ja kahdella ylitunnilla palkka on jo 
yli 2.800 €. Lisäksi on huomattava, 
että aineenopettajilla on lähes aina 
erityistehtäviä, joista heille mak-
setaan lisää palkkaa. Työuraansa 
aloittavan oppilaanohjaajan palkka 
on 2.767 €, jos hänelle maksetaan 
palkkataulukon alarajan mukaista 
palkkaa.  

Kahdenkymmenen palvelusvuo-
den jälkeen palkkataulukon alarajal-
la oleva oppilaanohjaaja häviää pal-
kassa noin 200 € aineenopettajalle, 
jolla on 2 ylituntia. Toinen taulukko 
kertoo 1. kuntakalleusluokassa ole-
van opettajan ja oppilaanohjaajan 
palkkakehityksen. 

TVA eli työn 
vaativuuden arviointi

Paikallisesti sovittava työn vaati-
vuuden arviointiin perustuva palka-
nosa on otettu kunnissa käyttöön v. 
2007. Palkkausjärjestelmän uudis-
tuksella pyrittiin edistämään kun-
tien tuloksellisuutta, motivoimaan 
henkilökuntaa hyviin suorituksiin 
sekä pitämään kunta-alan palkat kil-
pailukykyisinä yksityisen sektorin 
palkkoihin verrattuna.

Tehtäväkohtaisen palkan pe-
rusteena on tehtävän vaativuus ja 
vastuullisuus (OVTES osio A 6 § 
3 mom.). Samaan hinnoittelutun-
nukseen ja/tai nimikkeeseen kuu-
luvien tehtäväkohtaiset palkat ovat 
tehtävien edellyttämässä suhteessa 
toisiinsa. Hinnoittelutunnus määräy-
tyy viran, tutkinnon ja kelpoisuuden 
mukaan. 

Työn vaativuutta arvioitaessa 
huomioidaan 

- työn edellyttämä osaaminen eli 
tiedot, taidot ja harkinta  

- työn vaikutukset ja vastuu 
(laajuus, pysyvyys, johtaminen ja 
vaikutukset toimintaedellytyksiin) 
sekä 

- työn edellyttämät yhteistyötai-
dot (vuorovaikutus, ihmissuhdevaa-
timukset) 

- työolosuhteet
TVA:ssa pyritään paikallisesti 

löytämään opetusalan tehtävien 

Perusopetuksen oppilaanohjauksen 
lehtoreiden palkkaus
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vaativuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
Arviointi suoritetaan nimikkeittäin 
ja/tai hinnoittelutunnuksittain. Vaik-
ka eri tehtävien välillä ei löytyisi 
vaativuuseroja jonkin nimikkeen 
osalta (esim. oppilaanohjaajat), ei 
tulisi käyttää pelkkiä peruspalkkoja. 
TVA:ssa on kyse arvoista, arvostuk-
sista ja sopimisesta. Merkittävää 
on myös, että uudistus on jatkuva 
prosessi ja järjestelmää kehitetään 
edelleen. 

Palkkauksen kolmas elementti 
on henkilökohtaisen lisän harkin-
nanvarainen osa, jonka perusteena 
henkilökohtainen ammatinhallinta ja 
työtulokset.  Henkilökohtaisen lisän 

Huomaa, että eri aineryhmien opettajilla on eri tuntipalkka opetusvelvollisuuden ylittävistä tunneista.  
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin ylituntipalkka oli 121,48 €, UE/UO/ET/HY/KO/TT/BG opettajan 
95,07 € ja TN/TS/LI/ tuntiopettajana toimivan opinto-ohjaajan 91,11 €. 

SOPOn nettisivuilla muutoksia
SOPOn nettisivujen rakennetta on 
kehitetty, sisältöä täydennetty ja 
ennen kaikkea toiminnallisuutta 
lisätty. Sivuston rakennetta on 
selkiytetty ja mm. Opolehdellä on 
oma sivustonsa. 

Sivuilta löytyy myös aiempaa 
enemmän tietoa yhdistyksestä ja 
sen toiminnasta, alueyhdistyksistä 
ja monesta muustakin asiasta. 

Suuri muutos on toiminnallisten 
ominaisuuksien saaminen sivuille. 
Lehden tilaus, mainosvarausten 
tekeminen ja osoitteiston tilaami-
nen onnistuvat nettisivujen kautta. 
Uutta on mahdollisuus ostaa banne-
ri etusivulle. Tämäkin sähköisesti. 
Samoin palautteen antaminen on-
nistuu nettisivujen kautta.  

Vanhan jäsenen tulee ensin täyttää 
jäseneksi-sivulta löytyvä liitty-
mislomake. Jonkin ajan kuluttua 
tulevat sähköpostiin käyttäjätunnus 
ja salasana. 

Tämä on pieni ylimääräinen 
vaiva yksittäiselle jäsenelle, mutta 
olisi valtava työ jäsensihteerille, jos 
hän joutuisi yksitellen kirjaamaan 
tuhat jäsentämme kaikkine tausta-
tietoineen tietokantaan. 

Kiitos, kun jaksat täyttää liit-
tymislomakkeen. Samalla tulevat 
päivitettyä jäsenrekisterinkin tie-
dot, joissa valitettavasti on monia 
epätarkkuuksia. 

Erja Salminen
hallituksen jäsen

Hallituksen ja toimikuntien 
käyttöön on saatu sähköiset työs-
kentelyalustat, mikä tullee huo-
mattavasti helpottamaan asioiden 
valmistelua ja työstämistä.

Nykyisillä sivuilla on myös vain 
jäsenille tarkoitettuja sivuja. Näillä 
sivuilla on esimerkiksi toimikun-
tien keräämät tietopaketit oman 
sektorinsa opinto-ohjaajan työstä. 
Samoin opinto-ohjaajan ydinteh-
tävät löytyvät näiltä sivuilta. 

Tunnukset  jäsensivuille 
kirjautumiseksi

Uusi jäsen saa tunnukset hakemuk-
sessa antamaansa sähköpostiin, 
kun jäsenmaksu on maksettu. 

myöntämiseen voivat vaikuttaa mo-
nipuoliset taidot, käytettävyys erilai-
siin tehtäviin, tiedot ja taidot, joita 
voidaan hyödyntää laajemmin kuin 
vain omassa työssä, yhteistyökyky, 
kyky tehdä itsenäisiä ratkaisuja, 
kehityshakuisuus, hyvä työetiikka 
sekä tavanomaista vaativammat työ-
olosuhteet. Poikkeuksellisesti myös 
henkilöstön saatavuuteen liittyvät 
ongelmat voivat olla henkilökoh-
taisen lisän harkinnanvarainen osan 
perusteena. 

Palkkauksen kehittämisen trendi 
on tällä hetkellä paikallinen sopi-
minen. Tämä tuo haasteen myös 
oppilaanohjaajille itselleen. On 

oltava itse aktiivinen, pyydettävä 
palkankorotusta, lobattava paikalli-
sia edunvalvojia ja lisäksi tarvitaan 
sitkeyttä ja peräänantamattomuutta. 
Omaa asiaansa on jaksettava hoitaa 
itse varsinkin, jos oppilaanohjaaja 
on ainoa omalla paikkakunnallaan 
ja paikalliselta luottamusmieheltä 
ei saa tukea asialleen. Neuvottelun 
tueksi voit ottaa yhteyttä perus-
koulutoimikunnan jäseniin. Heiltä 
saat vinkkejä oman edunvalvontasi 
tueksi.

Peruskoulutoimikunnan 
puolesta

Satu Haime ja Jari Laukkanen
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Toimi-
kunnat

Peruskoulutoimikunnan worksho-
pissa kunniapuheenjohtaja Heli 
Piikkilä esitteli ohjauksen laadun-
kehittämishankkeen (Oporointi) 
tilannetta. Sähköiset arviointilo-
makkeet ovat valmiita ja nyt niitä 
käännetään ruotsiksi. Lomakkeet 
tarjoavat opetuksenjärjestäjälle 
kattavan mahdollisuuden arvioida 
tuottamiensa palveluiden laatua 
ja sitä kautta kehittää ohjauspal-
veluitaan. Heli Piikkilän esitys 
löytyy myös Sopo ry:n uusilta 
nettisivuilta rekisteröityneiden 
käyttäjien alueelta, osoitteessa 
www.sopo.fi. Keskustelua asiasta 
voi jatkaa vaikkapa osoitteessa 
Finnopot verkossa http://finnopo.
ning.com/

Workshopin toisena aiheena oli 
opinto-ohjaajien palkkaus, jota 

Laatu ja palkkaus puheenaiheina

Lukiokoulutus on nostettava tule-
valla hallituskaudella koulutuspo-
litiikan keskiöön”, ja “lukiolaiset 
vaativat lukion päivitystä nyky-
aikaan!”

Muun muassa näin otsikoituja 
kirjoituksia on nähtävillä Suomen 
lukiolaisten liiton nettisivuilla, ja 
nämä artikkelit on julkaistu Hel-
singin Sanomissa helmikuussa. 
Liitto itse arvioi näiden vaateiden-
sa kuulostavan mahtipontisilta, 
mutta kertoo vaateilleen myös 
löytyvän perusteita.

Helsingin Opo päivien lukio-
workshopissa vieraili Lukiolais-
liiton edunvaIvonta-asiamies Ari 
Mattila kertomassa lukiolaisten 
toiveita lukion kehittämisen suh-
teen. Kiitos vierailijalle kiin-
nostavasta esityksestä. Lukio-
workshoppiin oli kokoontunut 
95 lukioiden opinto-ohjaajaa eri 
puolilta Suomea. Lämpimät kii-
tokset kaikille lukioworkshopin 
osallistujille ja hyvin organi-
soitujen päivien järjestäjille, eli 
Uudenmaan opinto-ohjaajat ry:lle. 
Workshopissa käsitellyt asiat ja 
materiaali lähetetään kaikille niille 
workshopin osallistujille, jotka 

laittoivat yhteystietonsa worksho-
pissa kiertäneeseen listaan.

Workshopin ohjelma oli suun-
niteltu tiukaksi, mutta aikataulussa 
pysyttiin. Käsitellyiksi tulivat 
lukiotoimikunnan viime kauden 
tekemiset, monet päättäjätapaa-
miset ja lausunnot ja kannanotot. 
Lukioiden 12. valtakunnallisesta 
ohjauspilotista esiteltiin Hämeen-
linnan ja Rovaniemen mallit, ja 
vaativa tehtävä oli lukion kehittä-
mistoimikunnan laajan mietinnön 
esittely, jonka esittely herätti 
vilkasta keskustelua ja kannanot-
toja pyydettiin kirjoittamaan Sopo 
ry:ltä mietinnöstä pyydettyyn 
lausuntoon. Lausunnon, joka on 
mennyt OKM:öön, sisällöstä ker-
rotaan tarkemmin toisaalla tämän 
lehden palstalla. 

Lukiotoimikunnan kokoonpa-
nossa tapahtuu jatkossa sellaisia 
muutoksia, että pitkäaikaiset 
jäsenet Anne Ahvenharju Hä-
meenlinnasta ja Seppo Pyhälahti 
Lahdesta keskittyvät jatkossa 
moniin muihin kehittämis- ja 
luottamustehtäviinsä, lämmin 
kiitos heille, ja uusina jäseninä 
lukiotoimikuntaan tulevat opinto-

ohjaajat Asta Ikonen Porvoon 
Linnankosken lukiosta ja Armi 
Nurmi Someron lukiosta. Uu-
dessa lukiotoimikunnan kokoon-
panossa edustettuina ovat siis 
Rovaniemen, Turun, Tampereen, 
Kouvolan, Itä-Uudenmaan ja 
Helsingin seudut, ja nyt mukana 
on myös maaseutulukion edusta-
ja. Toivottavasti tämä alueellinen 
edustus parantaa myös lukioasioi-
den esiin tuloa.

Hyvät lukioiden opinto-ohjaa-
jat, ottakaa reippaasti yhteyttä 
meihin lukiotoimikunnan jäseniin. 
Teemme parhaamme vaikuttaak-
semme lukioiden opinto-ohjauk-
sen kaikinpuoliseen kehittämi-
seen. Yhteystiedot löytyvät Sopo 
ry:n nettisivuilta os. www.sopo.fi

Lukiotoimikunta:
Anne Ahvenharju

Maija Pasanen, pj
Seppo Pyhälahti

Hannu Soro
Anja Tiainen
Anu Turunen

esitteli peruskoulutoimikunnan 
jäsen ja itse luottamusmiehenä 
toimiva Jari Laukkanen Joen-
suusta. Workshopissa kerättiin 
tietoja edunvalvonnan tueksi. Pe-
ruskoulutoimikunta laatii aineis-
tosta koostetta seuraavassa perus-
koulutoimikunnan kokouksessa 
ja palaamme asiaan myöhemmin. 
Jari Laukkasen osuudesta on myös 
artikkeli toisaalla tässä lehdessä. 

Pitkään vääntöä vaatinut edun-
valvonnallinen asia Varsinais-
Suomessa sai oikeudenmukaiselta 
tuntuvan ratkaisun, kun kokeneille 
opinto-ohjaajille päätettiin sit-
tenkin maksaa samaa peruspalk-
kaa, joka heillä itsellään oli ollut 
ennen palkkaremonttia. Paluu 
entiseen 230 €/kk parempaan 
palkkaan onnistui, kun samaan 

kouluun valittiin uusi, pari vuot-
ta aikaisemmin valmistunut ja 
virkaan valittu opinto-ohjaaja. 
Päättäjät sanoivat, että tulok-

Tuija Ristimella.

Lukiolaiset 
odottavat uudistuksia
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Toimikunta käynnisti tämän vuo-
den toimintansa Helsingin opopäi-
villä. Korkeakoulutoimikunnan 
työpajassa toimikunnan puheen-
johtaja Erja Salminen kertoi ly-
hyesti toimikunnan työskentelystä 
menneen vuoden aikana.

Keväällä toimikunta valmisteli 
osaltaan Sopon antamaa lausuntoa 
Opetusministeriön työryhmän 
raportista Ei paikoillenne, vaan 
valmiit, hep.

Toukokuuta leimasi yhteis-
työ opiskelijajärjestöjen kanssa. 
Suomen ylioppilaskuntien liiton 
kanssa tapaaminen oli ensimmäi-
nen laatuaan. Yhteistyö käynnistyi 
hyvässä hengessä ja siitä on hyvä 
jatkaa.

SAMOKin kanssa yhteistyö 
sen sijaan on muodostunut jo 
perinteeksi ja tällä kertaa mietit-
tiin erityisesti keinoja yhteisesti 
vaikuttaa opinto-ohjauksen ase-
maan ammattikorkeakouluissa. 
Sovittiin myös, että Erja Salminen 
pitää SAMOKin kesäseminaarissa 
puheenvuoron Sopon toiminnasta 
ja AMK opinto-ohjaajan toimen-
kuvasta. 

Toimikunnan puheenjohtaja 
osallistui perinteiseen OAJ:n, 
Sopon puheenjohtajan ja toimi-
kuntien puheenjohtajien tapaa-
miseen. Tapaamisessa korostettiin 

erityisesti sitä, että opon työn 
lähtökohtana on opettajuus sekä 
pedagoginen osaaminen, jolloin 
opolla toimivalla tulee olla opetta-
jan ja opinto-ohjaajan koulutus.

Vuoden lopulla toimikuntalai-
set kävivät tapaamassa Arenen 
puheenjohtajaa ja pääsihteeriä. 
Vilkkaassa ja hyvähenkisessä 
keskustelussa käsiteltiin ohjausta 
laajasti, monesta näkökulmasta ja 
eri toimijat huomioiden.

Työpajan pääaihe oli kuraat-
tori Maarika Kortelaisen ja 
opinto-ohjaaja Ritva Liinamaan 
mielenkiintoinen esitys kuraatto-
rin, opintopsykologin ja opinto-
ohjaajan yhteistyöstä Metropolia 
ammattikorkeakoulussa. Kaikki 
tekevät työtä opiskeluhyvinvoin-
nin lähtökohdista tavoitteenaan 
opintojen sujuvuus ja määräajassa 
valmistuminen, mutta kaikilla on 
oma viitekehyksensä työlleen. 
Esityksen pohjalta laadittu artik-
keli on toisaalla tässä lehdessä.

Työpajan lopulla Riitta Aikko-
la kertoi lyhyesti Valtti-projektin 
toteutuksesta ja tuloksista Vaasan 
ammattikorkeakoulussa. Hank-
keen tavoitteena on ennaltaeh-
käistä opintojen pitkittymistä ja 
keskeytymistä sekä tukea valmis-
tumista ja työhön siirtymistä.

Korkeakoulutoimikunnan  jä-

Tavoitteena korkeakoulujen 
opinto-ohjauksen parantaminen

seninä alkaneella kaudella  ovat 
Riitta Aikkola Vaasan AMK:sta, 
Peter Edelsköld Noviasta, Vesa 
Kuhanen Jyväskylän AMK:sta,  
Ritva Liinamaa Metropoliasta ja 
Erja Salminen Turun AMK:sta. 

Toimikunnan työn keskeisin 
tavoite on opinto-ohjauksen pa-
raneminen korkeakouluissa. Toi-
mikunta seuraa ja ottaa tarvitta-
essa kantaa asiaa koskevaan lain-
säädännön muutosehdotuksiin, 
esimerkiksi koulutusrakenteen 
muutokseen ja opiskelijavalintaan 
liittyvään lainsäädäntöön.

Toimintavuonna on tarkoitus 
tiivistää yhteistyötä Suomen yli-
oppilaskuntien liiton kanssa ja 
kartoittaa opinto-ohjauksen tilaa 
tiedekorkeakouluissa. Tavoitteena 
on selkiyttää ammattikorkeakou-
lun opinto-ohjaajan työnkuvaa 
suhteessa muihin opiskelijan ohja-
uksessa toimivien työnkuviin.

Opinto-ohjaaja on opettaja, 
jonka työ perustuu pedagogiik-
kaan. Tämä tulee nostaa aiempaa 
selkeämmin esille. Toimikunnan 
pyrkimys on myös vaikuttaa sii-
hen, että opinto-ohjaaja nimike on 
vain opettaja- ja opinto-ohjaaja-
koulutuksen saaneiden käytössä.

Erja Salminen, pj.
Korkeakoulutoimikunta

Satu Haime

Jari Laukkanen

kaalle luvattu palkka oli virhe, 
mutta aiemmin virassa toimineet 
opinto-ohjaajat halusivat, että uusi 
opinto-ohjaaja sai sen palkan, 
joka hänelle virkaan valittaessa 
oli luvattu. Virassa olleet opinto-
ohjaajat vaativat, että heidän pe-
ruspalkkansa tuli korottaa takaisin 
entiseksi yhdenvertaisuuslain 
pohjalta, koska kaikilla oli sama 
työnantaja, sama työmäärä ja sama 
pätevyys. 

Kun kunnassa pitkään työs-
kennelleet ryhtyivät peräämään 
oikeuttaan samaan palkkaan, 
se evättiin, koska sitä ei ollut 
budjetoitu. Pitkien, yli vuoden 
kestäneiden, sitkeitten neuvotte-
luiden perusteella asiaan saatiin 
kuitenkin korjaus, mutta ei taan-
nehtivasti. Paikallisesta edunval-

vonnasta ei tuntunut tulevan tukea 
asian ajamiselle, mutta onneksi 
rehtorit olivat opinto-ohjaajiensa 
takana ja näin asia ratkesi ja 
opinto-ohjaajien sitkeys palkittiin. 
Erinomaista oli myös yhteistyö 
opinto-ohjaajien kesken - uusi 
ja kokeneet opinto-ohjaajat toi-
mivat hyvässä yhteistyössä koko 
prosessin ajan. Se on upea osoitus 
solidaarisuudesta, jota tänäkin 
päivänä tarvitaan.

Tuija Ristimella, 
puheenjohtaja, Rovaniemi

Satu Haime, Helsinki
Minna Juntunen, Helsinki

Maarit Laaksonen, Tampere
Jari Laukkanen, Joensuu
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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
6.8.2008 asettama laajapohjainen 
lukiokoulutuksen asiantuntijoista 
koostuva työryhmä teki yli kaksi 
vuotta selvitystyötä ja julkaisi 
viime marraskuussa Lukiokou-
lutuksen kehittämisen toimen-
pide-ehdotuksia valmistelevan 
työryhmän muistion. 

Työryhmän tavoitteena oli val-
mistella toimenpide-ehdotuksia 
lukiokoulutuksen kehittämisek-
si. Ehdotuksessa tuli tarkastella 
lukiokoulutuksen kehittämistä 
laaja-alaisesti ottaen huomioon 
lukiokoulutuksen koulutustarpeet 
tulevaisuudessa. Työryhmän tuli 
pohtia muun muassa seuraavia 
kysymyksiä:

- millaiset tulisi olla lukiokou-
lutuksen yleiset tavoitteet ja lukio-
koulutuksen antama yleissivistys 
muuttuvassa yhteiskunnassa

-  miten lukiokoulutuksen veto-
voima, tarjonta ja saavutettavuus 
turvataan

-  mitkä ovat kansainvälisty-
misen vaikutukset ja millaisia 
valmiuksia kansainvälistymiselle 
lukiokoulutuksen tulisi luoda

- mitä lukio-opiskelijaksi ha-
keutuvilta edellytetään ja mikä on 
lukiokoulutuksen mitoitus

- mikä on opinto-ohjauksen, 
erilaisten lahjakkuuksien huo-
mioimisen, erityisopetuksen ja 
muiden opiskelijan tukitoimien 
järjestämistarve ja asema

- miten lukioiden oppilashuolto 
olisi järjestettävä

- miten rahoitusta tulisi kehittää 
ja opiskelijalle aiheutuvia kustan-
nuksia pienentää

- miten ylioppilastutkintoa tu-
lisi kehittää

- mikä on erityisen koulutusteh-
tävän asema ja tarve

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimeksiannosta laadittiin myös 
kaksi erillisselvitystä. Koulutuk-
sen arviointineuvoston tekemä 
“Lukiopedagogiikka” julkaistiin 

vuoden 2009 lopussa, ja Suomen 
lukiolaisten liiton tekemä “Luki-
on suunta” raportissa kartoitettiin 
opiskelijoiden näkemyksiä tämän 
päivän lukiosta ja tulevaisuuden 
kehittämistarpeista. Tutkimukseen 
vastasi yhteensä yli 7000 lukio-
laista ja korkeakouluopiskelijaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
pyysi muistiosta lausuntoja ja 
yhden sivun mittaista lausunnon 
tiivistelmää suurelta joukolta eri 
tahoja. Lausunnot ja lausuntoyh-
teenveto julkistetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön Internetsi-
vulla os. www.minedu.fi SOPO 
ry laati muistiosta lausunnon ja 
lausunnon tiivistelmä sisältää 
seuraavat asiat:

1. Lukion opinto-ohjauksen 
kehittämisen kannalta tärkeintä 
on saattaa lukion aikainen ohjaus 
kuntoon työllistämällä lukioihin 
riittävä määrä päteviä opinto-
ohjaajia. 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n 
mielestä eriarvoisuus opinto-oh-
jauksen saannin suhteen lukioissa 
kohentuu vain siten, että lukioihin 
saadaan riittävä määrä opinto-oh-
jaajia ja opinto-ohjaajien virkoja. 
Riittävä määrä opinto-ohjaajia 
on lukioissa silloin, kun yhdellä 
opinto-ohjaajalla on ohjattavanaan 
enintään 200 opiskelijaa.  

2. Lukion opinto-ohjaajille on 
saatava valtakunnallinen työ-
aika- ja palkkausjärjestelmä, 
jotta suuret lukiokohtaiset erot 
opinto-ohjaajien työajoissa ja 
palkkausjärjestelmissä eivät hei-
kennä opiskelijoiden tasavertaista 
mahdollisuutta saada ohjausta.

3. Ohjaustoiminnan tulee muo-
dostaa koko lukiokoulutuksen ajan 
kestävä jatkumo 

Muistiossa todetaan useassa 
kohdassa, että lukion opinto-ohja-
uksen järjestelmää tulee uudistaa 
koordinoituna kokonaisuutena.  

Sopo ry:n lausunto korostaa:

Lukion opinto-ohjausta uudistettava
koordinoituna kokonaisuutena

Rovaniemen Lyseonpuiston lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita 
vanhojen päivän tanssiaiskuvassaan.
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Koulun opetussuunnitelmaan 
on jokaisessa lukiossa liitettävä 
ohjaustyön suunnitelma, jonka 
laatimisesta ja koordinoinnista 
vastaa muodollisesti kelpoinen 
opinto-ohjaaja. Ohjaustyön suun-
nitelmassa on määriteltävä eri 
ohjaustoimijoiden välinen työn-
jako. Opinto-ohjauksen pakollisen 
kurssin tulee olla koulun kurssitar-
jottimella. 

4. Jokaisella opiskelijalla tulee 
olla oikeus henkilökohtaiseen 
opinto-ohjaukseen

Muistion mukaan opiskelijoi-
den tulee lukio-opintojensa aikana 
laatia jatko-opintoihin orientoiva 
henkilökohtainen opiskelu- ja 
jatko-opintosuunnitelma. Sen 
tekeminen on lähes koko lukion 
ajan kestävä prosessi, johon opis-
kelija tarvitsee tuekseen pätevän ja 
koulutusmahdollisuuksista perillä 
olevan opinto-ohjaajan.

Lukio-opintojen valinnaisuutta 
tulee kehittää yhteisymmärryk-
sessä ylioppilastutkinnon ja kor-
keakoulujen valintajärjestelmän 
kanssa. Opiskelijoilla tulee olla 
lukion aloitusvaiheessa tieto, 
mitkä aineet ja ainekokonaisuudet 
ovat välttämättömiä ja oleellisia 
mihinkin jatko-opintopaikkaan.

5. Työelämävalmiuksien kehit-
täminen edellyttää oppitunteja ja 
rakenteellisia muutoksia koulu-
päiviin

Opinto-ohjauksen oppituntien 
tulee olla koulun kurssitarjotti-
mella. Työelämään tutustuminen 
lukioaikana edellyttää lukion 
työjärjestyksiin rakenteellisia 
muutoksia.

6. Suomi toisena kielenä opetus-
ta, lukioon valmentavaa koulutus-
ta ja opettajien täydennyskoulu-
tusta tulee kehittää, ja koulutuksen 
rahoituksen tulee olla riittävä.

Tietoisesti keskitytty
lukion asioihin

SOPO ry:n lausunnossa on tie-
toisesti keskitytty lukion opinto-
ohjauksen asioihin. Ensimmäise-
nä ja tärkeimpänä asiana on lukion 
opinto-ohjaajien riittävä määrä, 
joka määrä SOPO ry:n mielestä 
on enintään 200 opiskelijaa yhtä 
opinto-ohjaajaa kohti. Tätä mää-

rää eduskunnan sivistysvaliokunta 
suosittelee mietinnössään numero 
6 jo vuonna 2002, lukiolaissa tai 
asetuksessa mitään määriä ei ole.  

Lukion opinto-ohjaajat keske-
näänkään eivät valitettavasti ole 
yksimielisiä lausunnon kohdasta 
kaksi, joka liittyy opinto-ohjaajien 
työaika- ja palkkausjärjestelmiin. 
Suomessa on n. 30 kpl lukion 
opinto-ohjaajien paikallista vir-
kaehtosopimusta, joissa työaika 
on vuotuinen, ja palkkaus lukion 
aineenopettajalehtorin. Loput 
lukioiden opinto-ohjaajista ovat 
opettajavirkaehtosopimuksen 
piirissä, jossa suurimman ongel-
man muodostaa lukioresurssista 
maksettava henkilökohtaisen 
ohjauksen korvaus. 

Henkilökohtaisen ohjauksen 
tuntimäärä vaihteli esim. Hel-
singissä vuonna 2000 siten, että 
pienin henkilökohtaisen ohjauk-
sen resurssi oli 20 tuntia ja suurin 
29,4 tuntia. Uudempia tilastoja ei 
ole käytössä. Henkilökohtaisen 
ohjauksen tunneista ei myös-
kään makseta lukiokertoimia. On 
vaikea kuvitella mitään muuta 
ammattikuntaa, jossa samaa työtä 
tekevien kesken palkkaerot voivat 
olla jopa 1000-2000 euroa. Kai-
vattaisiinko nyt solidaarisuutta 
lukion opinto-ohjaajien kesken, 
vai onko termikin jo vanhentunut? 
Valtakunnallinen työaika- ja palk-
kausjärjestelmä olisi sekä opinto-
ohjaajien, että opiskelijoiden edun 
mukainen. 

Erittäin tärkeää on, että ohja-
us lukiossa muodostaa selkeän 
jatkumon ja sama opinto-ohjaa-
ja pitää samoille opiskelijoille 
opinto-ohjauksen kurssit (joiden 
on oltava kurssitarjottimella) 
sekä henkilökohtaisen ohjauksen. 
Ohjaussuunnitelma ja ohjauksen 
työnjako vaaditaan tehtäväksi jo 
opetussuunnitelman perusteissa, 
mutta lieneekö niitäkään kaikissa 
lukioissa tehty?

 Henkilökohtaiset opiskelu- ja 
jatko-opintosuunnitelmat ovat 
nousseet julkisuuteen erityisesti 
opetusministerin myötä, vaikka 
lukioiden opinto-ohjaajat ovat 
niitä aina tehneet. Paperi tai säh-
köisessä muodossa oleva suunni-
telma ei kuitenkaan saa muodos-

tua itsetarkoitukseksi, ei se vielä 
takaa sitä, että opiskelijan elämä 
kulkee suunnitelman mukaisesti. 
Asioiden pohdiskelu ja työstämi-
nen yhdessä opon kanssa on pitkä 
prosessi, jonka ammatinvalinta-
psykologi Kari Jusi ansiokkaassa 
tutkimuksessaan ja kauan sitten 
totesi abiturientin tapauksessa 
kestävän 1-3 vuotta. 

Suuri puute lukiossa on työ-
elämäyhteyksien vähyys, ja edel-
leenkin työelämäyhteydet ovat 
yksittäisten opinto-ohjaajien ja 
opettajien ahkeruuden varassa. 
EK:n tilaston mukaan vain 4 %:lla 
lukioista oli työelämäyhteyksiä. 
Sopo ry:n mielestä todellinen 
muutos tässä asiassa vaatii lukion 
työjärjestyksiin rakenteellisia 
muutoksia ja muutosta myös 
lukion perinteiseen oppimiskäsi-
tykseen nojaavaan oppimiskult-
tuuriin. Oppia voi myös luokan 
ulkopuolella projekteissa.

Sopo ry:n lausunnossa on kiin-
nitetty huomiota myös maahan-
muuttajien mahdollisuuteen käydä 
lukiota, joka tarkoittaisi esim. 
kielikokeita ja lukiokoulutukseen 
valmentavaa opetusta lukiokou-
lutukseen hakeville maahanmuut-
tajille ja suomi toisena kielenä 
opetuksen tehostamista. Koulutus 
on aina ollut yhteiskunnassa tie 
sosiaaliseen nousuun, ja lukio-
koulutus voisi olla sitä erityisesti 
maahanmuuttajanuorille, kunhan 
heille tämä vaihtoehto tehdään 
mahdolliseksi.

Myöskään opettajien kelpoi-
suusvaatimuksista ei SOPO ry:n 
mielestä pidä tinkiä, ja opettajien 
täydennyskoulutusmääräraho-
jen kohdentumista tulisi kuntien 
valvoa. Täydennyskoulutukseen 
tulisi saada myös ryhmänohjaus-
koulutus.

Lukiokoulutuksen kehittäminen 
ja lukion opinto-ohjauksen kehit-
täminen ovat tällä hetkellä niin 
tapetilla, että mielellään kuulisI 
kommentteja näistä asioista tämän 
lehden palstoilla. 

Maija Pasanen
SOPO ry/Lukiotoimikunta pj

A.Turunen, kuva
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Päätoimipaikka: PL 13, 14201 Turenki
puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi

Vantaa  Janakkala Hämeenlinna Lahti
Riihimäki  Forssa Tampere  Kouvola

Kiipulan 
ammattiopisto

ajoneuvoasentaja
artesaani
datanomi
elektroniikka-asentaja
ICT-asentaja
kiinteistönhoitaja
kokki

lähihoitaja
merkonomi
metsuri–metsä-

   palvelujen tuottaja
puutarhuri
toimitilahuoltaja
varastonhoitaja

Ammatillinen perustutkintokoulutus

Valmentava ja kuntouttava 
opetus ja ohjaus

Tilaa hakijan opas 
ja tutustu ammatillisen 
erityisopetuksen 
koulutustarjontaan.

www.kiipula.fi
ammattiopisto@kiipula.fi

Oppilaitokseen on suora haku, 
joka päättyy 31.3.2011.

ammatilliseen peruskoulutukseen ja työelä-
   mään valmentava ja kuntouttava opetus ja 
   ohjaus

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja   
   kuntouttava opetus ja ohjaus

HYÖDYNNÄ NÄPPÄRÄÄ 
AMMATTIHAKUTESTIÄ 
>> www.hyria.fi

 

 

AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN 
YHTEISHAKU
28.2.–18.3.2011

Enemmän 
osaamista
Hyriasta!



29

Nuoret internet-alan yrit-
täjät julkaisivat Duunitori.
fi palvelun helpottamaan 
työnhakua Suomessa. 

Duunitori.fi on karttapohjainen 
työnhakupalvelu, joka paikka 
merkitsee päivittäin tuhansia uu-
sia työpaikkoja ja näyttää niiden 
sijainnit kartalla. 

– Suomessa on kymmeniä 
tuhansia avoimia työpaikkoja ja 
kymmeniä tuhansia työnhakijoita, 
mutta nykyiset työnhakupalvelut 
eivät hyödynnä olemassa olevia 
web-teknologioita tarpeeksi hy-
vin. Halusimme luoda palvelun, 
joka tekee työnhausta helppoa ja 
hauskaa, toteaa käyttöliittymän 
suunnitellut Martti Kuusanmäki.

Julkisin varoin kerätty 
informaatio koko 
yhteiskunnan käyttöön

Uusi palvelu pyrkii tehostamaan 
työmarkkinoita hyödyntämällä 
myös julkisin varoin kerättyjä 
työpaikkailmoituksia.

Palvelun hakukone hakee työ-
paikkatietoja muun muassa Työ-
voimatoimiston (MOL) tuhansista 
työpaikkailmoituksesta ja yhdis-
tää ne Google Maps -karttapal-
veluun. 

– Avoimia rajapintoja MOLiin 
ei ole vieläkään saatavilla, mutta 
haemme työpaikat sivuilta mekaa-
nisesti, toteaa Markus Törnqvist, 
Duunitori.fi:n teknologiavastaa-
va.

– EVA:n viime syksyinen ra-
portti Suomen tietoyhteiskunta-
kehityksen rappiosta oli karua 
luettavaa. Moneen Euroopan 
maahan verrattuna Suomi ei ole 
onnistunut avaamaan julkisen 
sektorin informaatiota tarpeeksi 
hyvin yhteiskunnan käyttöön. 
Toivomme, että Duunitori.fi:n 

kaltaiset palvelut rohkaisevat jul-
kista sektoria avaamaan tietojaan 
entistä enemmän, toteaa Thomas 
Grönholm, yksi Duunitori.fi:n 
perustajista.

– Datan keruu ja sen jakaminen 
mahdollisimman laajalle on digi-
taalisen ajan julkista palvelua. Us-
komme, että julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyöllä markkinoille 
voidaan tuottaa entistä parempia ja 
tehokkaampia työnhakupalveluita, 
Grönholm jatkaa.

Sijaintipohjainen 
esittäminen on luonnollinen 
tapa etsiä töitä

– Uskomme, että työpaikkojen 
sijaintipohjaisella esittämisellä on 
myös yhteiskunnallisia hyötyjä. Se 
kannustaa etsimään ja löytämään 
työpaikkoja oman alueen läheltä, 
millä on työmatkoja lyhentävä 
vaikutus ja toisaalta perinteisen 
toimialaan ja koulutukseen perus-
tuvan työkulttuurin sijaan ihmisiä 
rohkaistaan liikkumaan myös 
ammattialojen välillä, toteaa ex-

googlelainen Mikko Järvenpää, 
yksi Duunitori.fi:n suunnitteli-
joista.

Duunitori.fi -palvelun 
käyttö on kätevää 
ja maksutonta

Duunitori.fi toimii uusimmilla 
internet-selaimilla. Työpaikkoja 
rajataan kartta-alueen avulla sekä 
toimialakategorioita valitsemalla. 
Lisäksi työpaikkoja voidaan etsiä 
kätevästi hakusanoilla. 

Palvelun käyttö on ilmaista 
ja uuden työpaikkailmoituksen 
lisääminen on nopeaa. Palvelua 
kehitetään jatkuvasti eteenpäin 
käyttäjäpalautteen mukaisesti, 
jotta työnhakuun tarjotut työkalut 
todella vastaisivat työnhakijoiden 
tarpeita.

Thomas Grönholm
Mikko Järvenpää

Martti Kuusanmäki
Elisa Oinonen ja 

Markus Törnqvist

Suomen ensimmäinen karttapohjainen 
työnhakupalvelu avattu

Helpompaa työnhakua uutta teknologiaa hyödyntäen

Duunitori pyrkii tekemään työnhausta helppoa ja hauskaa. Sen työn-
hakupalvelussa työpaikkojen sijainnit näkyvät kartalla.
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Kuraattori, opintopsykologi 
ja opinto-ohjaaja tekevät 
Metropolia ammattikorkea-
koulussa työtä opiskeluhy-
vinvoinnin lähtökohdista. 
Tavoitteena on opiskelijan 
tukeminen niin, että opinnot 
sujuvat hyvin ja valmistu-
minen on mahdollista nor-
miajassa.

Opiskeluhyvinvointityötä tekevät 
myös monet muut tahot, kuten 
opettajat, opettajatutorit ja vertais-
tutorit. Sitä ohjaavat Metropolian 
arvot ja strategia sekä erilaiset 
muut ammattikorkeakoulumme 
ohjelmat, kuten päihdeohjelma, 
kriisiohjelma ja yhdenvertaisuus-
ohjelma. Sitä toteutetaan muun 
muassa monien eri projektien ja 
hankkeiden muodossa, HOPS kes-
kusteluissa, vertaistutoroinnissa 
tai liikuntapalveluina.

Alla olevassa kuviossa on 
kuvattu Metropolia ammattikor-
keakoulun opiskeluhyvinvoinnin 
kartta sen moninaisessa laajuu-
dessaan. (KUVIO 1.)

Kuraattorin, opintopsykologin 
ja opinto-ohjaajan työn lähtökoh-
tana on opiskelijan hyvinvointi, 

mutta kukin toteuttaa työtään 
erilaisesta viitekehyksestä lähtien. 
Kuraattori ja opintopsykologi ovat 
hyvinvointipalveluiden asian-
tuntijoita, opinto-ohjaaja opinto-
ohjauksen ja ohjauspalveluiden 
asiantuntija. Toinen kuvio ku-
vannee työn tekemisen eri tasoja. 
(KUVIO 2.)

Ohjauspalvelut ovat palvelui-
ta, jotka tukevat opiskelijalähtöi-
sesti opiskelun suunnittelua sekä 
etenemistä pedagogista ajattelua 
ja toimintatapaa noudattaen. Se on 
pedagogista työtä. Sitä toteuttavat 

erityisesti opettajatutorit sekä 
opinto-ohjaaja. Ohjauspalvelui-
den toteutumisen takaamiseksi on 
huolehdittava palveluiden tavoi-
tettavuudesta. Tällöin palveluiden 
on oltava fyysisesti lähellä opis-
kelijaa ja ohjaukseen on oltava 
riittävästi resursseja, koska ohjaus 
vaatii aikaa ja paneutumista.

Neuvontapalvelut tukevat 
samoin opintojen etenemistä, 
mutta se on usein kertaluonteista 
sekä nopeaa vastaamista rajattuun 
kysymykseen. Sitä toteuttavat eri 
alojen asiantuntijat, kuten opin-
totoimiston ja kirjaston henkilö-
kunta. Myös näiden palveluiden 
saatavuus on oltava lähellä opis-
kelijan arjen toimintaa.

Hyvinvointipalvelut ovat hen-
kilökohtaisen hyvinvoinnin ja 
elämän suunnittelua varten niin, 
että opinnot voivat edetä mahdol-
lisimman hyvin. Sitä toteuttavat 
hyvinvoinnin eri asiantuntijat, 
kuten kuraattori, opintopsykologi 
ja terveydenhoitajat.

Kuraattorille ja opintopsyko-
logille hakeutumisen yleisimmät 
syyt ovat elämänkriisit, ihmissuh-
deongelmat, opiskeluvaikeudet, 
jännittäminen, ahdistuneisuus, 
paniikki, masentuneisuus sekä 
päihteisiin, syömiseen ja seksuaa-
lisuuteen liittyvät ongelmat. 

He tekevät proaktiivista työtä 
muun muassa osallistumalla uu-
sien opiskelijoiden opiskeluhyvin-
vointi-infoihin, vertaistutoreiden 
koulutuksiin, hyvinvointi- ja 
turvallisuusviikon suunnitteluun 
ja toteutukseen, erilaisiin hank-
keisiin sekä projekteihin ja opis-
kelijoiden terveyden edistämiseen 
Second Lifessa. 

Kuraattori ja opintopsykologi 
toteuttavat työtään yksilö- ja ryh-
mätasolla. 

Yksilötyö on luottamuksellista 
opiskelijatapaamista henkilö-
kohtaiseen elämään tai opiske-
luun liittyvissä isoissa ja pienissä 
haasteissa. Ryhmässä he kohtaa-
vat opiskelijat esimerkiksi “Elä-
mäntaito”  kurssilla, jännittäjien 
vertaisryhmässä, eroryhmässä tai 

Kuraattori, opintopsykologi, opinto-ohjaaja
-yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulussa

KUVIO 1. Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnin 
kartta.

Ritva Liinamaa.
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tanssi- ja liiketerapeuttisessa ryhmässä.
Kehittämis-, verkosto- ja muuta yhteistyötä he 

tekevät muun muassa kriisipäivystystoiminnassa, 
opiskeluhyvinvointityöryhmässä ja asiantuntijajä-
senenä opintotukilautakunnassa.

Tulevaisuuden haasteina Metropolia ammattikor-
keakoulun kuraattori sekä opintopsykologi näkevät 
muun muassa erityispalveluiden tarpeen lisäänty-
misen (mielenterveys, erityistä tukea tarvitsevat 
opiskelijat, kansainvälisyys), palveluiden tarpeen ja 
tarjonnan kohtaamisen, yhteistyön tehostamisen eri 
toimijoiden kanssa, ohjauskäytäntöjen selkiyttämisen 
sekä proaktiivisen työn.

Koulutetut opinto-ohjaajat noudattavat pääsään-
töisesti SOPO ry:n laatimaa opinto-ohjaajan työ- ja 
toimenkuvaa, jonka lähtökohtana on opettajuus ja 
pedagoginen osaaminen ohjaustaitojen lisäksi. Työ 
sisältää ohjaustunteja ryhmille sekä opiskelijan 
henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnittelussa. 
Tiedotus- ja markkinointitehtäviä on jonkin verran 
sekä opiskelijahyvinvointiin liittyvää työtä. Oman 
ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen on varattu 
myös resursseja 1600 tunnin opettajan vuosityöajasta. 
Opinto-ohjaajat osallistuvat lisäksi Metropoliatason 
opinto-ohjauksen suunnitteluun ja  kehittämiseen 
sekä sen koordinointi-  ja arviointityöhön. 

Samankaltaisia asioita, joita kuraattori, opinto-
psykologi sekä opinto-ohjaaja työssään kohtaavat 
ovat esimerkiksi motivaatioon ja “mikä minusta 
tulee isona” liittyvät kysymykset. Yhteistyötä he 
tekevät muun muassa opiskelijahyvinvointitiimeissä, 
Metropolian opinto-ohjaustiimissä, opintotukilauta-
kunnassa sekä erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. 
Mielestäni yhteistyö on sujunut hyvin, päällekkäistä 
työtä emme mielestäni tee ja kullakin on selkeät 
omat osaamisalueensa, jotka palvelevat opiskelijan 
eri tarpeita.

OPO päivät 2011 
korkeakoulu workshopin 

esitysten pohjalta koonnut 
Ritva Liinamaa, 

opinto-ohjaaja

KUVIO 2. Ohjaus-, neuvonta- ja hyvinvointipalvelut 
Metropolia ammattikorkeakoulussa.

MATKA 
ALKAA 
TÄSTÄ. 
VALITSE KOHTEESI. 
Seitsemän koulutusalaa, 
37 koulutusohjelmaa ja yli 
70 suuntautumisvaihtoehtoa. 
Matka ammattiin, osaamiseen 
ja työelämään alkaa tästä:
www.turkuamk.� /haku

www.turkuamk.� 
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CIMOn tieto- ja 
neuvontapalvelut:

• neuvontapuhelin

020 690 501 

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• tietopalvelu Tietosilta

Hakaniemenranta 6,  

Helsinki

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• sähköposti

cimoinfo@cimo.fi

www.maailmalle.net

Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Sari Pohjola

euroguidance@cimo.fi

www.cimo.fi/euroguidance

Ka
ns

ai
nv

äl
ise

n 
lii

kk
uv

uu
de

n 
ja

 y
ht

ei
st

yö
n 

ke
sk

us
 C

IM
O

 •
 P

L 
34

3 
• 

00
53

1 
He

lsi
nk

i •
 P

uh
. 0

20
7 

86
8 

50
0 

(v
ai

hd
e)

 •
  w

w
w

.c
im

o.
fi

AJANKOHTAISTA CIMOSSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 
MAAILMALLE.NETISSÄ

Voinko opiskella englanniksi kor-
keakoulussa Espanjassa? Mihin 
maihin CIMOn kautta voi hakea 
opiskelemaan? Saako CIMOsta 
apurahaa harjoitteluun ulkomail-
le?

Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, 
joita esitetään CIMOn neuvontapalve-
luille. Maailmalle.netissä on nyt julkaistu 
usein kysyttyjen kysymysten UKK-osio, 
jossa voi katsella kysymyksiä ja neuvonta-
palveluiden antamia vastauksia. Verkossa 
olevalla lomakkeella voi esittää omia ky-
symyksiään. 
Maailmalle.net > Neuvonta ja tiedonläh-
teet > Usein kysyttyjä kysymyksiä

OPISKELEMAAN RUOTSIIN –
INFOTILAISUUS 17.3.2011

CIMO järjestää torstaina 17.3. 
2011 klo 16.00-17.00 infotilai-
suuden Ruotsissa tutkinnon suo-
rittamisesta kiinnostuneille. 

Tilaisuudessa kerrotaan syksyllä 2011 
alkaviin yliopisto- ja korkeakouluopintoi-
hin hakeutumisesta, haun aikatauluista 
ja hakumenettelystä. Yhteishaku Ruotsin 
korkeakouluihin on käynnissä ajalla 15.3.-
15.4.2011.

Mukana infotilaisuudessa ovat myös:
• RSN (Ruotsinsuomalaisten Nuorten 

Liitto) 
• Haloo Pohjola
• Pohjola-Nordenin nuorisoliitto PNN
Paikka: CIMOn ja Fulbright Centerin yhtei-
nen tietopalvelu Tietosilta, Hakaniemen-
ranta 6 (5. kerros), Helsinki.

Lisätietoja tilaisuudesta: Maailmalle.net 
> Tapahtumat

Tutustu myös CIMOn Suuntana Ruotsi 
-verkko-oppaaseen: 
www.maatieto.net/ruotsi

VENÄJÄN VALTION APURAHAT 
2011-2012 HAUSSA

CIMO koordinoi Suomessa Venä-
jän opetus- ja tiedeministeriön 
apurahaohjelmaa, jonka kautta 
on haettavana 30 apurahapaik-
kaa opintoihin Venäjän eri aluei-
den korkeakouluihin. 

Venäjän valtion apurahat on tarkoitet-
tu Suomen kansalaisille useiden eri alojen 
perustutkinto-opintoihin, jatko-opintoihin 
ja tutkimustyöhön Venäjällä. Apurahoja 
voi hakea eri pituisiksi jaksoiksi: esimer-
kiksi koko tutkinnon suorittamiseen, luku-
vuodeksi tai lukukaudeksi.  

Myös abiturientit voivat hakea apura-
hapaikkaa koko tutkinnon suorittamiseen 
Venäjällä. Jos venäjän kieltä ei osaa vielä, 
ensimmäinen vuosi opiskellaan ns. val-
mistavassa tiedekunnassa. 

Venäjän valtion apurahan hakuaika 
päättyy perjantaina 15.4.2011.

Tarkemmat tiedot apurahan hausta 
löytyvät CIMOn verkkopalvelusta: 
www.cimo.fi > ohjelmat > apurahat kor-
keakouluopintoihin ulkomaille > Venäjän 
valtion apurahat

Tutustu myös CIMOn Suuntana Venäjä 
-verkko-oppaaseen: 
www.maatieto.net/venaja
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Ammattitaitokilpailut koulutus- ja
uravalintojen edistäjänä

Vuosittain järjestettävät 
Taitaja  Ammattitaidon 
SM-kilpailut ovat maamme 
suurin ammatillisen koulu-
tuksen tapahtuma. Tapah-
tuma kokoaa ammatillisessa 
koulutuksessa opiskelevia 
kisaamaan yli 40 lajin Suo-
men mestaruudesta. 

Vuonna 2011 Taitaja-kilpailut 
huipentuvat Kuopiossa 3.-5.5. pi-
dettäviin finaaleihin, joissa kilpai-
lee yli 400 oman alansa osaajaa. 
Kilpailuja seuraamaan odotetaan 
kymmeniä tuhansia katsojia. Sen 
lisäksi, että tapahtuma on näytön 
paikka siellä kisaaville osaajille, 
on se erinomainen mahdollisuus 
tutustua eri ammatteihin ja amma-
tilliseen koulutukseen. 

Taitaja-kilpailut tarjoavat ta-
pahtumaan tutustuvalle nuorelle 
kokemuksellista tietoa eri am-
mateista. Nuori saa kilpailulajien 
kautta kosketuksen eri alojen työ-
tehtäviin ja osaamisvaatimuksiin. 
Tapahtuma tarjoaa lisäksi tehtä-
väpisteitä, joissa on mahdollisuus 
omakohtaisesti testata taitojaan 
eri ammateissa. Tapahtuma voi 
parhaimmillaan tukea merkittä-
västi ura- ja koulutusvalintoihin 
liittyvää päätöksentekoa. 

Taitaja-tapahtuman kilpailula-
jivalikoima on runsas. Tapahtu-
maan luodut opintopolut auttavat 
jäsentämään tapahtuman antia 
opinto-ohjauksen näkökulmasta. 
Opintopolut rakentuvat verkossa 
olevista tehtävistä ja kilpailuta-
pahtuman aikana järjestetyistä 
opastetuista kiertokävelyistä.

Kuopion Taitaja-kilpailuissa 
opintopolut ovat formulapolku, 
datapolku, palvelupolku, ravinto-
lapolku, rakennuspolku, teknopol-
ku ja taitajaPLUS-polku. Jokainen 
opintopolku sisältää useita aloja 
ja kilpailulajeja. Esimerkiksi pal-
velupolun kilpailulajit ovat asia-
kaspalvelu ja myynti, puhdistus-
palvelu, lähihoitaja, pukuompelu, 

kauneudenhoito, hiusmuotoilu, 
hevostenhoito, kukkasidonta, 
somistus ja yrittäjyys. Opintopol-
kuihin tutustutaan tapahtumaan 
koulutetun opintopolkuoppaan 
kanssa pienryhmissä. Nuorella on 
mahdollisuus kiertokävelyn aikana 
kysyä alasta, ammatin vaatimuk-
sista ja siihen kouluttautumisesta 
eri kilpailulajien lajioppailta. 

Hyvä pohjatyö ja etukäteis-
suunnittelu takaavat onnistu-
neen retken Taitaja-tapahtumaan. 
Opintopolkuihin liittyvät tehtävät 
auttavat nuorta valmistautumaan 
tapahtumaan ja pohtimaan omia 
koulutus- ja uravalintoja. Tehtäviä 
voi hyödyntää opinto-ohjauksen 
tunneilla, ohjauksellisissa pien-
ryhmissä ja henkilökohtaisessa 
ohjauksessa. 

Tehtävät on laadittu ennen 
tapahtumaa, tapahtuman aikana 
ja tapahtuman jälkeen tehtäviksi. 
Tehtävät ennen tapahtumaa aut-
tavat nuorta jäsentämään omia 
uratoiveita ja itseä kiinnostavia 
aloja ja ammatteja. Tehtävät aut-
tavat valitsemaan kilpailulajit, 
joihin nuori haluaa tapahtumassa 
tutustua. Tapahtuman aikana nuor-

Kauneudenhoitoalaan voi tutustua, kun astuu mukaan palvelupolulle 
Taitaja2011-tapahtumassa.

ta aktivoidaan keräämään tietoa 
ja kokemuksia eri ammateista. 
Tapahtuman jälkeisten tehtävien 
tarkoituksena on jäsentää Taitaja-
tapahtuman antia oman ura- ja 
koulutusvalinnan näkökulmasta. 
Tehtävät auttavat tunnistamaan 
eri ammattien vaatimuksia sekä 
arvioimaan eri alojen kiinnos-
tavuutta ja oman uravalinnan 
selkiytymistä. 

Eri ammatit ja ammatillinen 
koulutus ovat näyttävästi esillä ke-
väisessä Kuopiossa. Tapahtumaa 
voi erinomaisesti hyödyntää kou-
lutus- ja uravalintaan liittyvässä 
ohjauksessa. Oma oppilasryhmä 
kannattaa ilmoittaa ennakkoon 
opastetuille kiertokävelyille. 

Lisätietoa opintopoluista, niihin 
ilmoittautumisesta ja opintopol-
kutehtävistä www.taitaja2011.fi/
koululaisvierailut/opintopolut   

Päivi Kauppila
opintojen ohjaaja

opettajankouluttaja
Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu
ammatillinen 

opettajakorkeakoulu
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Vaalit lähestyvät.  Ajankoh-
ta on uusi  vaaleja on lykätty 
keväälle, jotta saataisiin ää-
nestysprosentti nousemaan 
tai pysymään edes samoissa 
lukemissa kuin ennen. Ää-
nestysinto on ollut lasku-
suunnassa.  Yhdysvaltojen 
lukemiin ei sentään täällä 
ole vielä päästy.  Tulevis-
sa vaaleissa osallistumista 
lisäävät myös muut seikat 
kuin toivotut lämpimät 
säät.  Vanhojen puolueiden 
todelliseksi haastajaksi ovat 
nousseet perussuomalaiset.

Perussuomalaisten kannatus on 
ennusteiden mukaan noussut 
samoihin lukemiin, kuin SDP:n, 
Keskustan ja Kokoomuksen.  
Timo Soini on jouduttu ottamaan 
mukaan tv-kanavien “isojen” 
vaalipaneeleihin. Tilanne voi olla 
Soinille kutkuttava mutta varmasti 
vaativa. Miten tähän on tultu? Mitä 
vanhat puolueet ovat tehneet vää-
rin ja perussuomalaiset oikein?

Kovat taloudelliset ja yhteis-
kunnalliset realiteetit eivät ole 
antaneet kovin paljon liikkumati-
laa nykyiselle hallitukselle. Kan-
sainvälinen lama ja pankkikriisi, 
pitäisikö sanoa keinottelu, ovat 
vähentäneet mahdollisuuksia 
tehdä suuria uudistuksia ja jakaa 
taloudellista hyvää kaikille. 

Lapsiperheiden
köyhyys

Taloudellisen toimeliaisuuden ja 
työpaikkojen lisäämiseksi halli-
tus on huojentanut hyvätuloisten, 
rikkaiden ja yritysten verotusta.  
Tämä on johtanut tuloerojen 
valtavaan kasvuun ja köyhyyden 
lisääntymiseen. On palattu yhteis-
kunnallisesti samaan tilanteeseen, 
jossa oltiin 1970-luvun alussa.   

KOHTI YLLÄTYSVAALEJA

Stakesin, Suomen kirkon ja 
esim. MLL:n tutkimusten ja sel-
vitysten mukaan köyhyys näkyy 
erityisesti lapsiperheissä. Ruoka-
jonot ovat kasvaneet. Lama lyö 
aina pahiten lapsiin ja nuoriin.  
Tämä on todettu kaikissa selvi-
tyksissä.

Suomen pankki teki laajan seu-
rannan 1990 luvun alun nuorten 
ikäkohortista. Sen pärjäämistä 
seurattiin 2000-luvulle.  Tässä 
joukossa yhteiskunnallinen aktii-
visuus oli huomattavasti alhaisem-
pi kuin vertailuryhmissä  syrjäyty-
neitä, työttömiä, ilman koulutusta 
olevia oli enemmän. 

Tämän päivän kulutusyhteis-
kunnassa rahalla on valtava so-
siaalinen merkitys myös lapsille 
ja nuorille, joiden vanhemmat 
sinnittelevät talouden paineissa:  
lenkkareiden, lippisten, housujen,  
takkien ja kännykän merkit  ja 
mallit ratkaisevat nuoren aseman 
ja arvostuksen ja kaverien hyväk-
synnän. 

Viha EU:ta
kohtaan

Kaksi kirjainta EU on ollut myös 
ratkaiseva perussuomalaisten 
menestykselle. Timo Soini on 
yhtä aikaa europarlamentaarikko 
ja EU:n vastustaja

Euroopan unionin haparoiva 
alku ja siihen liittyneet osin nauret-
tavatkin toimet ovat olleet pohjana 
epäluottamukselle ja suoranaiselle 
vihalle EU:ta kohtaan. Kun sitten 
jäsenvaltiot ( siis veronmaksajat) 
joutuivat takaajiksi käytännössä 
maksumiehiksi eräiden jäsenval-
tioiden velkojapankeille, tuli mitta 
monella täyteen.

Ei pelkästään EU eivätkä kovat 
taloudelliset ajat ole olleet syynä 
“tulevaan yllätykseen”.  Lisäksi 
on tarkasteltava kansanedustajien 
ja puolueiden tapaa viestiä ja olla 
vuorovaikutuksessa äänestäjien 
kanssa.   Puolue-eliitti ja kansan-

edustajat ovat etääntyneet tavalli-
sista ihmisistä ja heidän jokapäi-
väisistä huolistaan ja murheistaan.  
Aivan samoin, kuin meille ovat 
jääneet vieraiksi Euroopan päät-
täjät.

Skandaalit ja
vaalirahasotkut

Asioita ei ole tehnyt yhtään hel-
pommaksi suomalaisten polii-
tikkojen ryvettyminen erilaisissa 
vaalirahasotkuissa ja skandaaleis-
sa.  Maan tavat eivät jääneetkään 
sinne 70- ja 80- luvuille.   

Huomattavaa on, että mitään 
yksittäistä puoluetta ei voi syyttää.  
Eikä yksittäistä kansanedustajaa.  
Ministerit pääministeriä myöten 
ovat toimineet väärin ja osittain 
suorastaan lapsellisen nauretta-
vasti.   

Äänestäminen
tärkeää

 
Mikä sitten muuttuu vaalien jäl-
keen? Tuleeko Soinista ministeri  
vai peräti pääministeri? Miten 
päätöksenteko ja poliitikkojen 
toiminta muuttuvat? Satsataanko 
edelleen koulutukseen ja tut-
kimukseen sekä uutta luovaan 
teknologiaan? Säilyykö sivistys-
yhteiskunta?

Meidän kaikkien tulee olla mu-
kana tässä yllätyksen tekemisessä.  
Käymällä vaalitilaisuuksissa, kes-
kustelemalla ehdokkaiden kanssa, 
puhumalla esim. opinto-ohjauksen 
merkityksestä tuomme koulutus- 
ja kasvatusasioita tulevien päät-
täjien tietoon.

Ja lopuksi: äänestämällä jokai-
nen omaa puoluetta, omaa ehkäpä  
uutta - ehdokasta, vaikutamme.     
Ohjauksessakin vuorovaikutus ja 
toiminta ratkaisevat.

Hyvää vaalikevättä,
Kari Hernetkoski  
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Päivi Alavataja (aiemmin Hiitelä) 
työskenteli Vantaan ammattiopisto 
Variassa 1.8.1988 lähtien. Päivi oli 
syntynyt 16.5.1955 ja menehtyi 
sairaskohtaukseen 29.4.2010.

Päivi oli rohkea, sinnikäs ja 
tarmokas opo, jonka ohjenuora oli 
opiskelijan etu.  

Tutustuin Päiviin vuosia sitten.  
Olimme aluksi tavallamme kilpai-
lijoita, sillä hän oli opona Tikku-
rilan amiksessa, minä Silkkitien 
käsiksessä . Tapasimme toisemme 
koulujen vanhempaininfoissa, jos-
sa olimme molemmat kertomassa 
jatkokoulutuksesta ammatillisella 
puolella. Jo silloin havaitsin Päivin 
työlleen omistautumisen.

Oppilaitosten yhdistyessä meis-
tä tuli työtoverit ja Päivi oli lähei-
sin opokollegani. Päivi koordinoi 
opotoimintaamme sekä nuorisoas-
teen yhteistyötä. Hän oli työssään 
hyvin tarkka, jopa pikkutarkka, 
eikä hän koskaan halunnut päästää 
mitään keskeneräisenä käsistään:  

Päivi, opo koko sydämestään

niinpä kokosimme usein ilta-
kaudet materiaalia opiskelijoille 
kouluinfoihin ja jatko-opiskeluun, 
peruskoulujen ja lukioiden opoille 
sekä työvoimatoimistoille tietoa 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
sen eri mahdollisuuksista. 

Päivi halusi opettaja- ja opo-
töidensä ohella myös  kehittää 
ja kehittyä: hän opiskeli ja oli 
aktiivinen kansainvälisissä oppi-
laitosprojekteissa.

Päivi oli iloinen ja myönteinen 
ihminen ja aina  valmis kannus-
tamaan ja tukemaan sekä opis-
kelijoita että työtovereita, vaikka  
kohtalo kolhi häntä rajusti. Hän 
koki Myyrmannin räjähdyksen 
ja oli myöhemmin infarktin takia 
sairaslomalla, mutta sinnikkyy-
tensä ansiosta kuntoutui aina 
työelämään. 

Tässä vaiheessa työtoveruu-
temme oli jo muuttunut   ystä-
vyydeksi. 

Kohtalo puuttui  jälleen peliin 

muutama vuosi sitten ja Päivi jou-
tui pitkälle sairauslomalle tarkem-
min diagnosoimattoman sairauden 
vuoksi. Kun vihdoin keväällä 
2010 taudille löytyi nimi, heräsi 
toivo parantumisesta ja paluusta  
töihin. Päivi odotti innolla syksyä 
2010, sillä hän oli varma, että hän 
on silloin jälleen töissä. 

Päivin ja minun oli tarkoitus 
tavata kyseisenä keväänä 2010  
alustavasti olimme puhuneet tou-
kokuun alusta. Sitä tapaamista ei 
kuitenkaan  enää tullut. 

Minulla on ikävä ystävääni 
Päiviä,  joka oli aito, opiskelijois-
taan välittävä opo ja ystäviään 
arvostava henkilö. Samaa ikävää 
tuntevat myös muut Varian opot 
sekä työtoverit: Päivi jätti sydä-
miimme hyvän muiston.

Kirsti Ahtola
Päivin kollega Varian 

Tennistieltä 
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