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Viro on järkivalinta – Tarton ja 
Tallinnan Ülikoolit yhdellä reissulla

Muutaman viime vuoden aikana Viron korkeakoulut ovat tulleet entistä kilpailukykyisemmäksi 
vaihtoehdoiksi suomalaisille nuorille. Viro opiskelumaana avaa uusia työllistymisnäkymiä Baltian 
maihin ja Keski-Eurooppaan. Viron jäsenyys EU:ssa ja yhteisvaluutassa ovat tehneet kanssakäymi-
sestä entistä helpompaa.

Kansainväliset englanninkieliset koulutusohjelmat ovat tulleet osaksi virolaista
korkeakoulumaailmaa. Koulutusohjelmat ovat hyvin kansainvälisesti virittyneitä ja opiskelijoita on 
tullut naapurimaahamme laajalti Euroopasta ja kauempaakin. Tuoreen selvityksen mukaan Virossa 
on Euroopan tyytyväisimmät ulkomaalaiset opiskelijat (ESN Survey, 2010). 

Nyt suomalaisilla opinto-ohjaajilla on tilaisuus lähteä tutustumaan Viron korkeakouluihin. Opinto-
matkan jälkeen tiedät entistä paremmin, mitä opiskelumahdollisuuksia Viro tarjoaa suomalaisnuorille 
ja pystyt kannustamaan opiskelijoitasi tässä tiikerihypyssä.

Virossa opiskellessaan nuori saa arvokkaan kansainvälisen kokemuksen, mutta silti
ihan läheltä kotia. Virossa suoritetut korkeakoulututkinnot ovat Bolognan prosessin mukaisia ja niiden 
pohjalta voi suunnata maisteriohjelmiin kaikkialla Euroopassa. 

Opintomatkan aikana tutustutaan Tarton ja Tallinnan yliopistoon, Viron maatalousyliopistoon, 
Tallinnan teknilliseen yliopistoon, Viron taideakatemiaan, Viron teatteri- ja musiikkiakatemiaan ja 
Estonian Business Schooliin. Koko paketti neljän päivän aikana. Opintomatka tehdään yhteistyössä 
Study in Estonia organisaation kanssa, jonka edustaja Grete Ahola toimii matkanjohtajana yhdessä 
Tarton yliopiston Sanna Immasen kanssa.

Lähtö opintomatkalle tapahtuu tiistaina 15.5. kello 13:00 Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja paluu on 
perjantaina 18.5. kello 18:30. Matkan hinta täysihoitoineen on 150 € (2HH)  tai 200 € (1HH).

Opintomatkan tarkempi ohjelma on Suomen opinto-ohjaajien kotisivulla (www.sopo.fi). Lisätietoja 
ja sitovat matkavaraukset 16.3.2012 mennessä:

Grete Ahola
Viron Suomi-instituutin johtaja

opiskeluvirossa@studyinestonia.ee
puh. +358 9 669 805

puh. +358 50 438 5331

Tarton yliopistossa 
(vasemalla) ovat 
perinteet kunni-
assa.

Virossa on Euroo-
pan tyytyväisim-
mät ulkomaalaiset 
opiskelijat (oikeal-
la).
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Opinto-ohjauksen onnistumisen ensimmäinen 
etappi on aina yhteishaussa. Viimeisenä hakupäi-
vänä jokainen opinto-ohjaaja miettii kuumeisena, 
ovat kaikki ohjattavani todella hakeneet. Olenko 
ohjannut riittävästi?  Onko viime vaiheessa 
tapahtunut jotain outoa? Onko kaikki varmasti 
kunnossa?

Paperihaun aikana pidin huolta jo ammoisi-
na aikoina omaksutusta perinteestä, että kävin 
viemässä henkilökohtaisesti oppilaiden ja opis-
kelijoiden yhteisvalintakortit lääninhallituksen 
yhteisvalintatoimistoon. Olin aakkostanut ha-
kukortit ja moneen kertaan tarkistanut, että joka 
iikan kortti on varmasti mukana. Tervehdin Ui-
malankadulla yhteisvalinnan tuttua henkilökuntaa 
ja he olivat iloisia, että kortit olivat huolellisesti 
numerojärjestyksessä. Tämä rituaali päätti kevään 
ohjaussesongin ja siitä eteenpäin aikaperspektiivi 
menikin jo seuraavaan vuoteen.

Sähköinen haku on helpottanut monessa mie-
lessä opinto-ohjaajan työtä. Opinto-ohjaajat ovat 
saaneetuuden teknologian käyttöönsä niin ohja-
uksessa kuin hakutapahtumassa. Olisi toivonut, 
että opinto-ohjaajien asiantuntemusta olisi hyö-
dynnetty laajemmaltikin uusien hakujärjestelmien 
suunnittelussa. Näin ei ole tapahtunut.

 Nykyisessä toisen asteen hakusysteemis-
sä on runsaasti ongelmia, jotka olisi voitu välttää 
paremmalla yhteistyöllä. Miksi perusopetuksen 
opinto-ohjaaja näkee yhteishaun tulokset vasta 
seuraavana päivänä? Miksi oppilaan vanhempien 
kuuleminen siirretään opinto-ohjaajan vastuulle, 
kun sähköinen järjestelmä ei siihen itse kykene? 

Niin nykyinen kuin tuleva uusi Oppijan verk-
kopalvelu lähtee siitä, että oppilas tekee hakupää-
töksensä yksin eikä hänellä ole tukenaan mitään 
opinto-ohjaajaa. Koko järjestelmä on rakennettu 
niin, ettei siinä edes kerrota opinto-ohjauksesta. 
Katsokaapa vaikka Opetushallituksen sivua 
Opintopolku; niiltä sivuilta ei edes löydy sanaa 
opinto-ohjaus tai opinto-ohjaaja.

Korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestel-
mässä on samanlainen ongelma. KSHJ:tä on 
valmisteltu samalla nuotilla kuin Oppijan verk-

Yhteishaussa näkyy
ohjauksen onnistuminen

kopalvelua: Tämä ei kuulu opinto-ohjaajille. 
Viime keväänä asiasta valmistui muistio lausun-
tokierrokselle eikä Suomen opinto-ohjaajilta edes 
kysytty lausuntoa. Se lähetettiin vain tiedoksi.

Nämä hakujärjestelmät ovat opinto-ohjaajien 
työvälineitä. Me haluamme olla mukana kehittä-
mässä hakujärjestelmää. Toivon että viranomaiset 
tarttuvat tähän yhteistyön käteen. Mikään täydel-
liseltäkään tuntuva sähköinen hakujärjestelmä ei 
korvaa ihmisen, opinto-ohjaajan tukea. 

Tämä on syytä muistaa, kun järjestelmät kaa-
tuilevat ja järjestelmätoimittajien virheet realisoi-
tuvat. Silloin tarvitaan taas opinto-ohjaajia.

Jukka Eero Vuorinen
Suomen Opinto-ohjaajat ry

puheenjohtaja

Jukka Eero Vuorinen



4

Opolehti  2 / 2012
Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti

ISSN 1796–4482

Julkaisija
Suomen Opinto-ohjaajat ry

Polvikatu 7 A 19, 33100 TAMPERE

Päätoimittaja
Ritva Mäkelä

Kotitie 2 B 5, 37500 LEMPÄÄLÄ
Puh: 050 518 5010

ritva.makela@koti.soon.fi

Ilmoitusmarkkinointi
Tuija Mäntsälä

Betaniankatu 8 as 16, 20810 Turku
puh. 050 598 5223 

tuija.mantsala@turkuamk.fi

Rahastonhoitaja
Erja Salminen

Kurjenkatu 4 A 25, 20760 PIISPANRISTI
erja.salminen@turkuamk.fi

Osoitteet / muutokset
Ritva Virtanen

Karankatu 46, 05820 HYVINKÄÄ
Puh: (019) 488 353, 040 731 4359

ritva.virtanen@hyria.fi

Toimitusneuvosto
Ritva Mäkelä, Tuija Mäntsälä, 

Maija Pasanen, Jukka Eero Vuorinen 

Tilaushinta
65 EUR / vsk

Ilmoitushinnat
koko sivu: 675 EUR

puoli sivua: 460 EUR
neljännessivu: 345 EUR

takakansi 1100 EUR
kannen sisäpinta koko sivu 880 EUR

kannen sisäpinta puoli sivua 600 EUR

Painopaikka
M-Print Oy, Vähäkangasjärventie 3, 

35700 VILPPULA
Puh: (03) 471 1511 

Faksi: (03) 471 1540
Sähköposti: aineisto@m-print.fi  

Seuraavat lehdet.
3/2012     14.9.

Aineistopäivä 30.8.
4/2012   23.11.
1/2013      1.2.
2/2013    15.3.

Lehteen tarkoitettu aineisto 
kaksi viikkoa ennen ilmestymispäivää 

sähköisessä muodossa päätoimittajalle.
Ilmoitukset pdf-tiedostoina.

Sisältö

Yhteishaussa näkyy ohjauksen onnistuminen   3
Perusopetuksen tuntijakouudistuksen
suuret odotukset   5
Kanta-Hämeen kotoisat opopäivät   6
Heli Piikkilästä tuli Vuoden opo 10
IAEVG:n tervehdys juhlivalle opojärjestölle 11
Korkeakoulupaikka lohkeaa nyt Ruotsista 12
Valmiina töihin -stipendi
tutustuttaa unelmien työpaikkaan 13
Suomalaista ohjaustietoa levittämässä 14
Ohjauksen tutkimusta ja käytänteitä 16
Kolumni: Iloinen mokaaja tuulettaa 19
Lukion tuottamissa jatkokoulutus-
valmiuksissa puutteita 21
Ammattiin tai jatko-opintoihin 22
”Olen kokenut asioita, joita en 
olisi muuten ikinä kokenut” 24
Toimikunnat 26
Apuneuvo uravalintaa tekeville 31
Lukion opinto-ohjaajan 
palkkaus ja työnkuva 32
Taitaja-tapahtumassa 
esitellään 50 ammattia 34
Det mångprofessionella lärarteamet
- en nyt läraroll formas 35

Suomen Opinto-ohjaajat ry:n
nettisivut: www.sopo.fi

Kansi: 
Keskiaika ja tulevaisuus 
kohtasivat opopäivillä. 
Kuva: Siselina NY



5

Maaliskuussa 2012

Perusopetuksen 
tuntijakouudistuksen
suuret odotukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan perusopetuksen tuntijakouudistus-
ta. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on vahvistaa taito- ja taideaineiden opetusta, 
liikuntaa sekä yhteiskunnallista kasvatusta, arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen 
asemaa sekä oppiaineiden välistä yheistyötä ja monipuolistaa kieliohjelmia.
 Tuntijakoa uudistettaessa pitäisi osata katsoa kauas tulevaisuuteen. Muutoksien 
tekemisessä tulisi olla maltti mukana, mutta samalla pitäisi pystyä arvioimaan, millaista 
osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.
 Julkisuudessa on vaadittu  muun muassa kuvataiteen opetuksen lisäämistä sekä 
draamaa omaksi oppiaineekseen. Viimeksimainittu ei todennäköisesti toteudu - se olisi 
ehkä merkinnyt käsityöopetuksen vähentymistä tai peräti loppumista Suomen kouluista. 
Tuntimäärän lisäämisestä tiettävästi on kuitenkin luovutti.
 Perusopetuksen tuntijakouudistuksen valmistelun vaiheista ei ole liiemmin 
julkisuuteen tietoja tihkunut. Voisi jopa ajatella, että sitä on valmisteltu salassa. Virka-
miestyöryhmän  esitys kai kuitenkin on lähiaikoina valmis, mutta lausuntokierrokselle 
se ei tiettävästi lähde.
 Suomalainen koulutusjärjestelmä on monin tutkimuksin hyväksi todistettu. Se 
tarjoaa tukevat eväät jatko-opinnoille ja työelämään. Perusopetuksemme ei suotta ole 
saanut kansainvälistä arvostusta eikä sitä turhan takia tulla katsomaan kauempaakin.
 Paikoilleen ei silti saa jämähtää. Perusopetusta pitää jatkuvasti kehittää. Jatkuvaa 
huomiota vaatii erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen.
 Tulevaisuuden Suomi tarvitsee luovia kansalaisia. Millä muulla tavoin voimme 
erottautua muista maista kuin vahvistamalla perusopetuksen luovuutta jo nuorelta iältä 
alkaen. Käsityöopetuksella on pitkät perinteet suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. 
Sitä edelleen vahvistamalla sekä taito- ja taideaineita lisäämällä varmistamme sen, että 
pärjäämme jatkossakin.
 

 
 

Ritva  Mäkelä
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Hämeenlinnassa tammikuun 
lopulla järjestetyillä opopäi-
villä juhlittiin opojärjestön 
40-vuotista toimintaa. Pai-
kalle saapui kaikkiaan 660 
opinto-ohjaajaa ja noin 80 
näytteilleasettajaa. 

Opopäivien järjestäjänä oli  tänä 
vuonna Sopo ry:n pienin jäsenjär-
jestö Kanta-Hämeen opinto-ohjaa-
jat, joka aloitti järjestelyt jo neljä 
vuotta sitten. Niinpä tuloksena 
oli kotoisa kolmipäiväinen tapah-
tuma, joka oli toteutettu pääosin 
paikallisin voimin. Lisäksi päivien 
aikana kokeiltiin uusia käytän-
töjä. Hämeenlinnan opopäivät 
järjestettiin 26.-28. tammikuuta 
teemalla ”Tartu toimeen  hidasta 
Hämeessä”.

Perinteisestä poiketen ohjel-
masta jäivät puuttumaan pääluen-
noitsijat, ja niiden tilalla oli asian-
tuntijapaneeli, jossa keskusteltiin 

Kanta-Hämeen kotoisat opopäivät
muun muassa tulevaisuuden ohja-
uksen suurimmista haasteista.

– Halusimme mahdollisim-
man paljon hyödyntää paikallisia 
kykyjä,  kertoo kantahämäläisten 
opojen puheenjohtaja Riitta Val-
konen. Paikallisten panelistien 
puheenvuoroja kommentoimaan 
oli valjastettu sähköinen viestisei-
nä, joka keräsikin noin 140 palau-
te- ja kommenttipuheenvuoroa.

Opopäivät avannut Hämeen-
linnassa asuva Opetus- ja kult-
tuuriministeriön ylijohtaja Riitta 
Kaivosoja esitteli vasta hyväk-
syttyä lapsi- ja nuorisopoliittista 
ohjelmaa. Ylijohtaja tiivisti nuo-
risolain uudistuksen keskeiseksi 
sanomaksi sen, että nuorta ei 
jätetä.

Omassa puheenvuorossaan 
Sopo ry:n puheenjohtaja Kari 

Keskiajan tunnelmaa kaupungin vastaanotolla Hämeen linnassa.

Paneelikeskustelu korvasi opopäivien ohjelmaan perinteisesti kuuluneet 
pääluennoitsijat.
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Hernetkoski muistutti  opinto-
ohjaajien olevan vakavan haasteen 
edessä:  Opinto-ohjauksella ei 
toki ratkaista kaikkia ongelmia, 
mutta paljon kyllä, hän huomautti 
todeten opinto-ohjaajien olevan 
tutkimusten mukaan kaikkein 
sitoutuneimpia työhönsä.

 – Joskus tuntuu, että meitä 
käytetään sen takia hyväksi, sanoi 
Hernetkoski.

Vuoden opo julkistettiin ava-
jaisten yhteydessä. Valinta kohdis-
tui tänä vuonna Heli Piikkilään. 
Vuoden oposta kerrotaan enem-
män toisaalla tässä lehdessä.

Iittala suosituin 
käyntikohde

Opopäivien osanottajilla oli Hä-
meenlinnassa valittavanaan kaik-
kiaan 17 käyntikohdetta, joista 
ensimmäisenä täyttyi  Iittalan 
lasitehdas. Seuraavaksi suosituim-
miksi osoittautuivat Vanajanlinna 
ja Wetterhoff.

– Ainoastaan yksi kohde jäi 
toteutumatta. Hamkin rakennus-
alaan ei tullut tarpeeksi ilmoittau-
tumisia, kertoo Riitta Valkonen.

Vaihtoehtoisista pajoista toi-
minnallinen “Tartu toimintaan, 
opopakkiin työkaluja” tuli täyteen 
ensimmäisenä, mutta sinne voi-
tiinkin ottaa vain 20 osanottajaa. 
Esimerkiksi koulu-uupumusta 
käsittelevään pajaan osallistui 
yhteensä liki 200 henkeä.

– Yleisesti ottaen pajat vetivät 
hyvin, iloitsee Riitta Valkonen.

Iltatapahtumissa oli historian 
havinaa, ensimmäisenä iltana 
tapahtumapaikan eli uljaan Hä-
meen linnan tiiliseinien suojissa. 
Iltajuhlassa Aulangolla toisena 
iltana opojärjestön toiminnan 
alkuvuodet heräsivät henkiin 
Erkki Merimaan ja Erkki Kos-
ken puheenvuoroissa, jotka saivat 
raikuvat suosionosoitukset kerto-
en senaikaisten opinto-ohjaajien 
toiminnan arvostuksesta.

Vuosikokous ja 
seuraavat opopäivät

Sopo ry:n vuosikokous valintoi-
neen kuuluu opopäivien perintei-
seen ohjelmaan. Yhdistys sai tänä 
vuonna uuden puheenjohtajan, 
kun Kari Hernetkosken seuraajak-
si valittiin lukion opinto-ohjaaja ja 
vararehtori Jukka Eero Vuorinen 
Tampereen normaalikoulusta.

Hallitukseen kuuluvat lisäksi 
sihteerinä Tuija Ristimella Ou-
nasvaaran yläasteelta Rovaniemel-
tä  (varajäsen Marketta Perälä 
Kuulammen koulusta Tyrnävältä), 
varapuheenjohtajana Satu Hai-
me Helsingin kuvataidelukiosta 
(Minna Juntunen Sibeliuslukiosta 
Helsingistä), rahastonhoitajana 
Erja Salminen Turun ammatti-
korkeakoulusta (Ritva Liinamaa 
Metropolia ammattikorkeakou-
lusta Helsingistä) sekä jäseninä 

Näytteilleasettajia Hämeenlinnan opopäivillä oli noin 80.

Erkki Koski (ylhäällä) ja Erkki 
Merimaa (alhaalla) saivat raiku-
vat suosionosoitukset muistelles-
saan opinto-ohjaajien järjestötoi-
minnan alkuvuosia.

Stand up -koomikko Mikko Vaismaa 
oli lauantain ohjelman ilopilleri.
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Iltajuhlassa jaettiin Sopo 
ry:n ansiomerkit pit-
kään opinto-ohjaajana 
toimineille ja yhdistyk-
sen toiminnassa ansi-
oituneille henkilöille. 
Kultainen ansiomerk-
ki myönnettiin Ritva 
Maneliukselle  (vas.) 
Jyväskylän ammattiopis-
tosta ja Ritva Virtaselle 
Hyria koulutus Oy:stä 
Hyvinkäältä. Hopeisen 
ansiomerkin saivat Keijo 
Koskenmäki Jyväskylän 
ammattiopistosta, Laura 
Piesanen Korpilahden 
yhtenäiskoulusta Jyväs-
kylästä ja Sari Heiskanen 
Martinlaakson lukiosta 
Vantaalta.

Anu Hietaranta Koulutuskeskus 
Sedusta Seinäjoelta (Asta Kurhila 
Koulutuskeskus Hyria koulutuk-
sesta Riihimäeltä), Maarit Laak-
sonen Pohjois-Hervannan koulus-
ta Tampereelta (Jari Laukkanen 
Pataluodon koulusta Joensuusta), 
Ritva Manelius Jyväskylän am-

mattiopistosta (Heli Aaltonen 
Raision seudun koulutuskuntayh-
tymästä), Maija Pasanen Linnan-
kosken lukiosta Porvoosta (Anu 
Turunen Lyseonpuiston lukiosta 
Rovaniemeltä) ja Hannu Soro 
Tampereen lyseon  lukosta (Riitta 
Valkonen Riihimäen lukiosta).

Ensi vuonna opopäivät järjes-
tetään 7-9. helmikuuta Kouvo-
lassa, jossa teemana on ”Virtaa 
ohjaukseen”.

Teksti:
Ritva Mäkelä

Kuvat:
Siselina NY

BAO Opo.lehti 165x123...

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

Bovallius-ammattiopisto tarjoaa
 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
 Ammatilliset perustutkinnot
 Aikuiskoulutus
 Koulutuskokeilut ennen opintoja

Erityisopetust� elämä� teill�
Jokaiselle yksilöllisesti

 Opetusta ja ohjausta
 Opiskelijapalveluja
 Mahdollisuus tuettuun asumiseen
 Vapaa-ajan ohjausta

Hakuaika ensi syksyn koulutuksiin päättyy 30.3.2012
 Tustustu tarjontaamme: www.bao.fi

Bovallius-ammattiopiston päätoimipaikat sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä ja Turussa. 
Järjestämme koulutusta myös useilla muilla paikkakunnilla.
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Eeva Kantola Vihdin lukiosta 
tuli opopäiville kuulemaan, mitä 
opoilun alalla tapahtuu. Uransa 
alkuvaiheessa oleva Eeva kertoi 
olevansa mukana toista kertaa.

Työssään Eevalla on vielä se 
vaihe, jossa hän opettelee talon  
tavoille ja pyrkii tutustumaaan 
opiskelijoihin. Ohjattavien on-
gelmiin paneutuminen vie silti jo 
suuren osan työajoista.

– Masentuneisuutta ja oppi-
misen ongelmia on paljon, hän 
totesi. – Ne tuovat työhön eniten 
haasteita.

Eeva Kantola osallistui opopäivil-
le toista kertaa.

Ohjattavilla
riittää
ongelmia

Kollegat Pirjo Kero (oik.) ja Sirpa Puikkonen Jyväskylän ammattiopis-
tosta mainostivat sinisillä huiveillaan Jyväskylän huhtikuista Taitaja-
tapahtumaa.

Kollegojen tapaaminen on tär-
keintä jo lukuisille opopäiville 
osallistuneille Jyväskylän ammat-
tiopiston Pirjo Kerolle ja Sirpa 
Puikkoselle.

– En edes tiedä, kuinka monilla 
opopäivillä olen käynyt, nauroi 
Pirjo Kero. 

Työnsä suurimpiin haasteisiin 
Pirjo laskee sen sirpalaisuuden.  
Hänellä on ohjattavina nykyisin 
myös maahanmuuttajanuoria, 

jotka tuovat työhön omat erityiset 
haasteensa.

– Monella nuorella asiat ovat 
todella solmussa eikä heillä oikein 
ole mitään eväitä elämään. Heidän 
ongelmansa ovat hirmu monimut-
kaisia ja vaikeita myös opolle, 
lisäsi Sirpa Puikkonen. 

– Mutta työn rikkaus tulee 
siitä, jos sellaisia nuoria pystyy 
auttamaan.

Työn rikkaus tulee  
nuorten auttamisesta

Ruotsinkieliset opinto-ohjaajat 
ovat enenevässä määrin alkaneet 
osallistua opopäiville, vaikka heil-
lä on myös omat päivänsä. 

Tampereelta Hämeenlinnaan 
saapunut Svenska samskolan i 
Tammerfors -nimisessä oppi-
laitoksessa työskentelevä Jan 
Almark kertoi pyrkivänsä osal-
listumaan Sopo ry:n järjestämille 
noin joka toinen vuosi.

– Nyt oli helppo lähteä, kun 
matka ei ollut pitkä.

Jan Almark kehui päivien oh-
jelmaa, joka on aina hänen mu-
kaansa hyvä.Tärkeänä hän piti 
myös muiden opinto-ohjaajien 
tapaamista.

Ruotsinkielisessä koulussa vii-
me aikojen haasteet ovat liittyneet 
Ruotsissa jatko-opintoja suunnit-
televien auttamiseen.

– Uudet säännökset ovat teettä-
neet töitä, sanoi Jan Almark.

Uusi piirre opopäivillä on ruot-
sinkielisten opinto-ohjaajien ene-
nevä osallistuminen. Jan Almark 
tuli Hämeeenlinnan opopäiville 
Tampereelta.

Ruotsin 
uudet 
säännökset
työllistävät



10

Heli Piikkilästä tuli 
Vuoden opo

Vuoden opoksi Hämeen-
linnan opopäivillä valittiin 
tamperelainen Heli Piikkilä. 
– Asiantuntija ja kehittäjä, 
kansainvälisesti osallistuva 
ja tunnettu, todettiin valitsi-
joiden perusteluissa.

Tampereen Amurin koulussa 
opinto-ohjaajana toimivan Heli 
Piikkilän valitsivat Vuoden opoksi 

mintaan, jossa hän samalla vei 
maailmalle tietoa Suomen ohja-
usjärjestelmästä.

– Kaiken toimintani lähtökoh-
tana on tukea ja kannustusta kai-
paava nuori. Vuorovaikutus mui-
den kanssa on todella antoisaam 
ja kansainvälisissä yhteyksissä 
on helppo nähdä, että Suomen 
opinto-ohjauksen taso on joistakin 
epäkohdista huolimatta maailman 
kärkikaartia, sanoo Heli Piikkilä.

Nuoret kaipaavat Helin mukaan 
aikaa ja huomiota, mahdollisuutta 
keskustella aikuisten kanssa.

– Tarpeen olen todennut niin 
nykyisessä työssäni Amurin 
koulun vieraskielisen opetuksen 
oppilaiden parissa kuin myös 
aikaisemmin erityiskoulussa toi-
miessani, hän sanoo.

Amurin koulu muuttuu lähi-
tulevaisuudessa kansainväliseksi 
kouluksi, jossa opetuskielenä on 
englanti.

– Haasteena on  toisen asteen 
englanninkielisen koulutuksen 
vähäinen määrä Pirkanmaalla. Toi-
saalta suomalaiseen perusopetuk-
seen perustuva opetus mahdollistaa 
oppilaiden sujuvan siirtymisen 
esim. perheiden mukana eri puolille 
maailmaa. Ohjausta tarvitsevat eri-
tyisesti ne nuoret, jotka muuttavat 
ulkomailta, Heli Piikkilä toteaa.

Vastaanottaessaan Vuoden 
opon arvonimen Heli Piikkilä 
ehdotti sen rinnalle myös  Vuoden 
Ohjauksen Gradun palkitsemista 
yhteistyössä koulutusyksiköiden 
kanssa.

– Erilaiset tutkimukset nosta-
vat uusia näkökulmia esiin.

Ritva Mäkelä

Suomen opinto-ohjaajat eli Sopo 
ry, Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestö SAK sekä Taloudelli-
nen tiedotustoimisto.

Heli tuli Suomen opinto-ohjaa-
jille tutuksi toimiessaan kymme-
nen vuoden ajan 1998-2008 Sopo 
ry:n puheenjohtajana, Erityisesti 
hänen puheenjohtajakauttaan 
leimasi ahkera osallistuminen 
kansainvälisten opojärjestöjen 
konferensseihin ja muuhun toi-

Tampere-
lainen Heli 
Piikkilä pal-
kittiin Vuo-
den opona.

Nuorten arvot, asenteet ja työelämäodotukset tutkii 

Olemme osa Taloudellista tiedotustoimistoa ja edustamme Suomessa Reputation Institute -verkostoa.
www.t-media.�
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On behalf of the International 
Association for Educational and 
Vocational Guidance (IAEVG) 
I congratulate you, the national 
association of guidance practi-
tioners, as you join together to 
celebrate 40 years of guidance 
in Finland. Whilst I would love 
to be with you to celebrate this 
milestone, I must confess that it 
is very pleasant sitting outside in 
the late evening sun, cold beer in 
hand, as we bask in the middle of 
a New Zealand summer!!

Finland has been at the heart 
of guidance leadership for as 
long as I can remember. Indeed, 
it was in Tampere, in 1998 that 
I attended my first ever IAEVG 
conference. Your association has 
been critical in developing the 
profession within general and 
vocational education systems. 
Training was subsequently re-
formed to provide competencies 
across the educational sectors, 
and regulation of qualifications by 
law is a key qualitative feature of 
the Finnish system. More recently 
your government has responded to 
increased demand for guidance by 
increasing the number of training 
places for guidance practitioners. 
Your system of entitlement to 
guidance for all age cohorts in 
schools is the envy of many.

In a global context Finland is 
facing some challenges that are 
common to us all. In a difficult 
economic climate we need to be 
increasingly active in contribut-

ing to lifelong guidance policies 
and to contextualise the value of 
our work in a wide government 
context. As demand for services 
continues to grow we need to 
continually review our service 
delivery mechanisms and look 
for ways of reaching more people 
in an economic manner. To this 
end technology provides real op-
portunities to bring our services 

within the reach of many more of 
our citizens, especially those in 
remote locations, at an affordable 
price. We must ensure that our 
own levels of ICT competence are 
not a barrier to maximizing its use 
in guidance.

Finland has played a significant 
role as an IAEVG member. Your 
association has organized two 
IAEVG conferences, the first in 
Tampere as mentioned earlier, and 
more recently Jyväskylä. In addi-
tion, your national correspondents 
Ms. Heli Piikkilä (1990s-2000s) 
and Ms. Riitta Ritvanen (1980s) 
and also the previous president 
Mr. Kari Hernetkoski and cur-
rent president Jukka Vuorinen 
have been active supporters of the 
international association. And you, 
members of the Finnish associa-
tion, have always been prominent 
attendees at other IAEVG confer-
ences, including the three events 
organized in New Zealand over the 
last 15 years. And of course, most 
recently Raimo Vuorinen has been 
elected as an IAEVG Vice Presi-
dent. I warmly welcome you to join 
in our forthcoming conferences 
in Mannheim this autumn and in 
Montpellier September 2013!

You have much to celebrate 
andbe proud of as you gather 
tonight at your gala dinner. Enjoy 
this special occasion and your 
achievements. You deserve it!

Lester Oakes
President, IAEVG

IAEVG:n tervehdys juhlivalle opojärjestölle

Lester Oakes.

www.turkuamk.�

Työpaikka

3,5–4,5 vuotta
opiskelua, 
harjoittelu ja 
opinnäytetyö

AMK-
tutkinto

Ylempi 
AMK-tutkinto

Täydennys-, 
kieli- ja viestintä-
koulutusta

Opintoja
avoimessa AMK:ssa

www.turkuamk.� 
Tutustu nuorten ja 
aikuisten koulutus-

tarjontaan sekä 
opiskelijoiden 

tarinoihin.
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Ruotsin opetusministeriö on 
uudistanut jälleen korkea-
koulujen valintaperusteita. 
Ensi syksyksi opiskelijat 
valitaan tavalla, joka ei syrji 
ulkomaisia hakijoita. Suo-
malaisille nuorille  Ruotsin 
korkeakoulujen suurim-
malle ulkomaalaisryhmälle 
avautuu nyt entistä parem-
mat mahdollisuudet saada 
hyvä opiskelupaikka Ruot-
sin korkeakouluista.

Vuonna 2010 tehty valintaperus-
teiden muutos on kumottu. Ulko-
maalaisia hakijoita ei enää valita 
erillisessä hakujonossa. 

Erillinen hakujono merkitsi sitä, 
että ulkomaalaisten hakijoiden kiin-
tiö jäi monessa koulutusohjelmassa 
mitättömän pieneksi. Kahden vuo-
den kuiva kausi on nyt ohitse. Haku 
tänä keväänä kannattaa. 

Kulunut kahden vuoden kausi 
on merkinnyt monelle suomalaiselle 
nuorelle henkilökohtaisia takaiskuja 
ja onnettomuuksia. On hankittu jo 
etukäteen asunto, mutta aiemmin 
varmalta tuntunut opiskelupaik-
ka ei auennutkaan. Suunnitelmat 
opiskelusta Ruotsissa ovat monilta 
raunioituneet.

Ruotsin opetusministeriön sählä-
ys on raivostuttanut satoja pohjois-
maalaisia nuoria. 

Erityisen tyrmistyneitä on oltu 
Tanskassa. Pitihän Juutinrauman 
sillan myötä Kööpenhaminan ja 
Malmö/Lundin ympärille muo-
dostua entistä tiiviimpi alue. Siellä 
kaikkinainen kanssakäyminen piti 
olla vilkasta – myös opiskelurinta-
malla. Näin ei sitten ollutkaan.  

Moni tanskalainen nuori ei 
päässytkään Lundin maineikkaa-
seen yliopistoon huippupapereista 
huolimatta. Ja siitäkös nousi iso 
HALOO. 

Varsinkin Tanskan tiedeministeri 
Charlotte Sahl-Madsen kävi todella 
kuumana. Meillä oltiin enemmän 
lagom.

Korkeakoulupaikka 
lohkeaa nyt Ruotsista

Suomi on 
hakijatilaston kärjessä
 
Tänä keväänä kannattaa siis hakea. 
Viime keväänä hakemuksia tuli 
Manner-Suomesta reilut 1400 ja 
paikan sai lähes puolet hakijoista. 
Lisäksi Ahvenanmaalta tuli vähän 
yli 300 hakemusta ja parille sadalle 
irtosi paikka. Suomi on ollut pitkään 
suurin ulkomainen hakijaryhmä. 
Toiseksi eniten on hakijoita tullut 
Norjasta ja seuraavaksi eniten 
Tanskasta.  Hakijamäärät ovat olleet 
syrjivän valintamenettelyn takia 
selvässä laskussa. Nyt odotetaan 
hakijaryntäystä.

Hakeminen on helppoa. Jokai-
sen suomalaisen lukion opinto-
ohjaajan perusosaamiseen kuuluu 
osata neuvoa, miten haku Ruotsin 
korkeakouluihin tapahtuu. Infor-
matiiviset korkeakouluopintoihin 
opastavat sivut löytyvät osoitteesta 
www.studera.nu  ja itse haku ta-
pahtuu osoitteessa www.antagning.
se. Sieltä löytyy sama asia myös 
englanniksi, jos omassa ruotsissa 
on ruostetta.    
Haku syksyllä alkaviin korkea-
kouluopintoihin alkaa maaliskuun 
puolivälissä ja päättyy 16.4.2012.

Suomalainen lukio on hyvin 
arvostettu ruotsalaisessa korkeakou-
lumaailmassa. Pari vuotta kestäneen 
hakusuman aikana moni yliopisto 
jäi kaipaamaan fiksuja suomalaisia 
nuoria. Annetaan nyt padon aueta. 

Hakusysteemissä ei voi juuri 
töpeksia. Koulutusohjelmien aine-

kohtaiset vaatimukset yleensä täyt-
tyvät. Ruotsia pitää olla opiskeltu 
ne pakolliset viisi kurssia.

EU-kansalaisuus 
pitää todistaa

Ainoa kompastuskivi, josta myös 
VHS:n ulkomaalaishakijoista vastaa-
va Lisbeth Lidjan muistutti moneen 
kertaa, on EU-kansalaisuuden todis-
taminen. Ruotsissa EU:n ulkopuo-
lelta tulevat joutuvat nykyään mak-
samaan lukukausimaksuja. Välttyäk-
seen maksuilta suomalaisen hakijan 
tulee todistaa EU-kansalaisuutensa. 
Se tapahtuu lähettämällä oikeaksi 
todistettu valokopio passista. Tämä 
toimenpide pitää tehdä  manuaa-
lisesti.

Pisteytys on suomalaisia kohtaan 
reilu. Neljällä eximialla saa maksi-
mipisteet ja se tarkoittaa käytännös-
sä varmaa opiskelupaikkaa alalla 
kuin alalla, esimerkiksi lääketietees-
sä.  Meriittipisteet lasketaan omalla 
systeemillä, mutta niistä ei tarvitse 
välittää. Meriittipisteet kompensoi-
daan ja ulkomaiset hakijat eivät tällä 
kertaa ole huonommassa asemassa. 
Ruotsin korkeakouluihin on helppo 
päästä. Vielä elokuussa on moniin 
fiksuihin korkeakouluihin ihan 
mukavia opiskelupaikkoja vapaana. 
Joukossa on aloja, joissa Suomessa 
on paikat ovat kiven takana. Ei muu-
ta, kun nyt suunta Ruotsiin!
     

Jukka Eero Vuorinen

VHS:n (Ver-
ket för Hög-
skoleservi-
ce) Lisbeth 
Lidjan ja 
Tuula Kuos-
manen odot-
tavat haki-
jaryntäystä 
Suomesta.
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Nuoret elävät  tässä hetkessä, 
mutta mieli on täynnä unelmia 
tulevaisuudesta. Yksi suuri asia 
on tuleva ammattiala ja työ-
paikka. Valmiina töihin -kam-
panja auttaa opettajaa vastaa-
maan nuorten tiedontarpeeseen.

Mikä minusta tulee isona? Millai-
sista töistä unelmoin? Mitä minun 
pitää tietää työelämästä?  Eläketur-
vakeskuksen ja Nuorten Akatemian 
toteuttaman Valmiina töihin -koko-
naisuuden avulla nuoret pääsevät 
pohtimaan omia unelmiaan tulevasta 
työelämästä sekä kehittämään tie-
tojaan esimerkiksi oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan työssä, harmaan 
talouden ja pimeän työn vaikutuksista 
sekä eläkeasioista. Kokonaisuus on 
osa Valmiina töihin -kampanjaa, joka 
tavoittaa vuoden aikana yli 6 000 
nuorta kouluissa ja nuorisotaloilla. 

Valmiina töihin on suunnattu 
yläkouluille, mutta sitä voi mainiosti 
soveltaa myös lukioissa ja ammat-
tioppilaitoksissa. Kokonaisuuteen 
kuuluu 100 euron stipendi nuoria 
kiinnostavien työpaikkavierailujen 
toteuttamiseen sekä Valmiina töihin 
-oppitunti, kertoo koulutoiminnan 
päällikkö Anu Iivanainen Nuorten 
Akatemiasta. 

Nuorten näköiselle 
työpaikkavierailulle
Taloudellisen tiedotustoimiston 
tuoreen tutkimuksen mukaan nuo-
ret toivovat lisätietoa työelämäs-
tä erityisesti työpaikkavierailujen 
kautta. Valmiina töihin -kampanja 
innostaakin opettajia vierailemaan 
nuorten kanssa heitä kiinnostavalla 
työpaikalla. Vierailun voi integroi-
da lähes minkä tahansa oppiaineen 

opetukseen. 
– Vierailu on mahdollista to-

teuttaa yksittäisen luokan kanssa 
tai järjestämällä vaikka kahdeksas-
luokkalaisten teemapäivän. Nuorten 
Akatemialta voi vaivattomasti hakea 
100 euron stipendin matkakuluihin, 
Iivanainen kannustaa. 

Työpaikkavierailuissa pääroo-
lissa ovat oppilaat, jotka opettajan 
tukemana suunnittelevat, toteuttavat 
ja arvioivat vierailun. Nuorten tiedot 
työelämästä lisääntyvät ja mielikuvat 
omista unelmien työpaikoista raken-
tuvat todelliseen työpaikkaan ja sen 
käytäntöihin tutustumisen kautta. 

– Nuorten kannustaminen kohti 
unelmia auttaa heitä näkemään, ettei 
koulu ole niin irrallaan työelämästä. 
Esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisia voi 
työelämän unelmien kautta aktivoida 
miettimään jatko-opintoja, Valmiina 
töihin -kokonaisuuden työstämisessä 
mukana ollut, Laukaassa opinto-
ohjaajana toimiva Jaana Asunmaa 
pohtii ja lisää:

–  Stipendi on voittopotti koulul-
le, sillä sitä voi hakea useammallekin 
ryhmälle. Oppilaiden on helpompi 
motivoitua vierailuihin, kun mat-
kakustannusten ei tarvitse rajoittaa 
kohteita ja työpaikat voivat olla miltä 
alalta tahansa. 

Tunti täynnä toimintaa
Mitähän yhteistä on koululla ja 
työelämällä? Mitä tarkoittavat palk-
kakuitista löytyvät palkkakausi tai 
sairasvakuutusmaksu? Onko minulla 
työntekijänä oikeus ylityökorvauk-
siin? Näihin ja moniin muihin työ-
elämään liittyviin aiheisiin etsitään 
vastauksia Valmiina töihin -oppi-
tunnilla.  Oppitunti on mahdollista 
pitää tilaamalla koululle innostunut 

ja osaava vierailija tai toteuttaa se 
Nuorten Akatemian Note-nettipal-
velusta löytyvien opetusmateriaali-
en avulla. Materiaaleja voi käyttää 
silloinkin, kun oma paikkakunta ei 
kuulu vierailualueisiin. Kouluvie-
railijat ja materiaalit ovat kouluille 
täysin maksuttomia.

– Materiaali on ajatuksella to-
teutettu ja hyvin ohjeistettu, joten 
opettajan on helppo ottaa se käyt-
töön. Nuorelle kaukaiselta tuntuvia 
asioita, kuten eläkettä, käsitellään 
sopivalla tasolla ja laajuudella, Jaana 
Asunmaa kertoo. 

90 minuuttia kestävällä oppi-
tunnilla nuoret hahmottelevat am-
mattien kirjoa, miettivät koulun ja 
työelämän yhtäläisyyksiä ja eroja 
sekä mielikuvamatkailevat rakenta-
malla unelmiensa työpaikkaa yksin 
ja ryhmissä. Duunivisassa oppilaat 
pääsevät testaamaan tietouttaan 
työelämästä. –  Jo ensimmäisessä 
kesätyöpaikassa on tärkeää osata 
huolehtia esimerkiksi työsopimuk-
sen ja -todistuksen saamisesta, Anu 
Iivanainen painottaa. 

Teksti: Terhi Rapeli
Kuvat: Antti Ahtiluoto

Valmiina töihin -stipendi 

tutustuttaa unelmien työpaikkaan

Haluan toteuttaa 
Valmiina töihin -kokonaisuu-
den, miten toimin?

Kouluvierailijan ja työpaikka-
vierailustipendin hakulomakkeet 
täytät helposti Nuorten Akatemian 
Note-nettipalvelussa. Sieltä löydät 
myös kaikki opetusmateriaalit.  
Kouluvierailijat ja materiaalit ovat 
kouluille maksuttomia.
www.nuortenakatemia.fi/val-
miina_toihin
Nuorten Akatemia on valta-
kunnallinen järjestö, joka tukee 
nuorten omaa toimintaa ja siinä 
oppimista. Note-koulutoiminnassa 
tarjotaan kouluvierailuja, taloudel-
lista tukea, materiaaleja, kilpailuja 
ja koulutusta. 
Eläketurvakeskus (ETK) tutkii, 
tilastoi ja palvelee. ETK on työelä-
keturvan kehittämisen ja toimeen-
panon lakisääteinen yhteistyöelin, 
asiantuntija ja yhteisten palvelujen 
tuottaja. 
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Mikko Siipainen Mwanzassa.

Tampereen  ja Mwanzan 
kaupunkien välinen yhteis-
työ ohjauksen saralla alkoi 
vuonna 2009, jolloin Sopo 
ry:n hakemaa ulkoasianmi-
nisteriön  kehitysyhteistyö-
hön liittyvän konferenssi-
apurahan sai mm.  tansania-
lainen opetushallinnon edus-
taja. Hän innostui ajatukses-
ta aloittaa suunnitelmallinen 
ja jatkuva opinto-ohjauksen 
kehittäminen Mwanzan alu-
een peruskouluissa ja toisen 
asteen koulutuksessa. 

Niinpä parin vuoden valmistelu-
jen jälkeen marras-joulukuussa 
2011 olimme  käynnistämässä 
ohjauksen saloihin perehdyttävää 
pilottia, joka on osa Kuntaliiton 
koordinoimaa Tampere- Mwanza 
kehitysyhteistyöhanketta.

Kouluvierailuilla
Alkupäivät tutustuimme koului-
hin, paikalliseen koulutusjärjes-
telmään ja sen hallintoon. 

Ensimmäinen vierailukohde oli 

luokkien 1-7 Igoman koulu, jossa 
oli yli 800 oppilasta. Opettajia 
oli 9, joten luokkakoko vaihteli 
sadan molemmin puolin. Opettaja 
oli ehdoton auktoriteetti ja lapset 
istuivat hiljaa pulpeteissaan, joi-
hin mahtuu 4-5 lasta kuhunkin. 
Monelle peruskoulun ensimmäiset 
seitsemän luokkaa ovat myös vii-
meiset seitsemän luokkaa. Niiden 
aikana on opittava myös käytän-
nön taidot, joilla elättää itsensä. 
Koulupäivät ovat n. viiden tunnin 
mittaisia.

Opettajat ovat luokanopettajia. 
Kahdelle opettajalle on osoitettu 
ohjauksen  tehtäviä, jotka miel-
letään käytännössä kasvatukseen, 
hyvään käytökseen ja kurinpitoon 
liittyviksi.

Toisen asteen kouluista tutus-
tuimme Bujingwa lukioon, jossa 
opiskeli hieman yli 600 oppilasta 
14 opettajan johdolla. Luokkako-
ko siis pieneni hieman. Oppiaineet 
ovat samoja kuin Suomessakin, 
joskin valinnaisuutta ei ole lain-
kaan. 

Suuri ongelma ovat pitkät 
poissaolot, jotka johtuvat työsken-
telystä kotona, varsinkin sadon-

korjuuaikaan. Köyhyyden takia 
monet oppilaat tekevät lyhempiä 
tai pitempiä työjaksoja myös 
kodin ulkopuolella. Motivaation 
puute on toinen poissaolojen syy. 
Koulumatkat ovat pitkiä ja ne 
kuljetaan jalkaisin. 

Opinto-ohjauksellisia tehtäviä 
oli kahdella opettajalla: tytöille oli 
naisopettaja ja pojille miesopetta-
ja. Yleisistä asioista he saattoivat 
puhua sukupuolesta riippumatta, 
mutta henkilökohtaisissa asioissa 
käännyttiin oman sukupuolen 
edustajan puoleen.  Opinto-ohjaus 
on tilannesidonnaista. Suunnitel-
mia on olemassa, mutta toteutta-
miseen ei ole resursseja. Opettajat 
eivät ole saaneet ohjaustehtä-
väänsä minkäänlaista koulutusta 
–  ainoastaan määräyksen.

Tiivis seminaariviikko 

Seminaariin osallistui 14 kou-

lua, joista jokaisesta mukana oli 
rehtori ja kaksi opettajaa (matron 
ja patron), joiden työhön ohjaus 
on liitetty. Lisäksi osallistujina 
oli  opetushallinnon virkailijoita ja 

Suomalaista ohjaustietoa levittämässä
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kouluttajia Butimba Teacher Col-
legesta. Aikakäsitys Afrikassa ja 
myös Tansaniassa vaihtelee, mutta 
iloksemme saatoimme huomata, 
että kaikki 42 osallistujaa tulivat 
paikalle järjestellessämme tek-
niikkaa ensimmäisenä aamuna.  

Ohjaussanasto ja pitkähkö  teo-
reettinen osuus oli uuvuttaa sekä 
meidät puhujat että kuulijat. Esit-
telimme myös suomalaista ohja-
usjärjestelmää  ja sen saavutuksia  
sekä perus- että toisella asteella. 
Kun pääsimme tositoimiin eli 
harjoitteisiin, tilanne helpotti.

Seuraavana päivänä käsitteiden 
määrittely ja käytännön taitojen 
läpikäyminen harjoitteluineen oli 
huomattavasti helpompaa. Ryh-
mätyöskentelyn alustusosuuden 
jälkeen pelikortein jaetut ryhmät 
Kisu, Kopa, Jembe ja Karanga 
(Ruutu, Hertta, Pata ja Risti) esit-
tivät eri rooleissa itse päättämänsä 
teeman mukaisesti kaikille ryhmä-
keskustelun. 

Esitykset olivat loistavia, ja 
vaikutti siltä, että alkuviikon opit 
oli otettu käyttöön. Innokkaat 
osallistujat saivat seuraavaksi 
purtavakseen yhteistyön  sekä  
erilaisten ja eri asteisten pätevyyk-
sien merkityksen, vaikutuksen ja 
työnjaon ohjauksen kehittämisessä 
ja ohjaajan kehittymisessä. Osan-
ottajat tekivät ryhmissä käytännön 
suunnitelmia omaan käyttöönsä 
yhteistyökumppaneiden löytä-
miseksi ja yhteistyön esteiden 
ylittämiseksi.

Lopuksi  osanottajat tekivät toi-
mintasuunnitelman, joka oli  koko 
viikon kaikkien luentojen, yksilö-
töiden ja ryhmätöiden tavoitteena. 
Seminaarilaiset hyödynsivät saa-
miaan valmiuksia tehdä joko itsel-
le tai omalle koululle suunnitelma 
oppilaanohjauksen kehittämiseksi 
ja vakiinnuttamiseksi. 

Päivän päätteeksi suunnitelmi-
en valmistuttua käytiin vielä ker-
taus viikon asioista. Osallistujat 
olivat selvästi omaksuneet yhden 
tärkeän asian: miten liittoutua 
virkamiesten ja poliitikkojen 
kanssa yhteisen asian eteenpäin 
viemiseksi. Tämä tuli selkeästi 
esille loppupuheenvuorossa, jossa 
oli omat osuutensa kollegoille, 
kouluttajille, poliitikoille ja vir-
kamiehille. 

Mwanzan edustaja,  kaupungin 
pääekonomisti, vastasi omassa 
puheenvuorossaan osanottajille 
tekevänsä tästä eteenpäin töitä 
oppilaanohjauksen mahdollisuuk-
sien parantamisen puolesta. Hän 
ymmärsi oppilaanohjauksen ole-
van tärkeässä asemassa koko yh-
teiskunnan kehityksen kannalta. 

Lopuksi kaikki osanottajat 
saivat todistuksensa kurssista 
ja kouluttajat – siis me - palkit-
tiin maasai-veistoksilla. Maasai-
kulttuuri on erittäin näkyvällä 
paikalla ja arvostettua tässä osassa 
Tansaniaa. Iloisten ja haikeidenkin 
päättäjäisten jälkeen sovimme lop-
pupalaverissa molemmin puolin 
tekevämme esityksiä ohjauksen 
koulutuksen jatkamiseksi tavalla 
tai toisella. 

Päivittäin olimme käyneet kä-
velyillä ja loppuvaiheessa uskal-
tauduimme jo katumarkkinoillekin 
ostoksien tekoon. Lähes jokaisella 
vastaantulijalla oli kännykkä, joka 
onkin varsin käyttökelpoinen yh-
teydenpitoväline. Totuus on karu, 
me tietokoneinemme ja muistitik-
kuinemme kohtasimme opettajia, 
jotka työskentelevät kouluissa, 
joissa puutetta on lähes kaikesta. 

Mwanzan alueella on edelleen 
kouluja, joihin ei tule  sähköä lain-
kaan,  joten tietokoneiden  ja inter-
netin käyttö ohjauksen välineenä 
on vasta joskus tulevaisuudessa. 
Matkapuhelimien  hyödyntäminen 

ohjaustyössä voisi olla ensimmäi-
nen askel teknologian hyödyntä-
misessä myös Mwanzassa Etelä-
Afrikan esimerkin mukaisesti.  

Vielä ennen kotiinlähtöä teim-
me viikonloppuna 500 kilometrin 
uskomattoman matkan,  safarin,  
pienen sadekauden ansiosta erit-
täin vihreissä maisemissa Seren-
getin kansallispuiston alueella. 
Kameran pattereita sai onneksi 
ladata myös autossa, sillä kuvatta-
vaa riitti. Paluumatkan viivytysten 
vuoksi vietimme Suomen itsenäi-
syyspäivää Nairobissa.  Samassa 
yhteydessä huomasimme Tansa-
nian ja Kenian infrastruktuurissa 
selkeitä eroja.  Lentokoneessa ko-
kosimme osanottajien arvioinnit. 

Lähes kaikki osallistujat ko-
kivat saaneensa uusia virikkeitä 
ja pontta omaan työhönsä. He 
toivoivat myös saavansa lisää kou-
lutusta sekä itselleen että muiden 
koulujen opettajille.  Suomalaista 
ohjauksen osaamista kannattaa 
levittää. Olisiko tällainen toiminta 
osa suomalaista  tulevaisuuden 
koulutusvientiä?  Kaksiviikkoinen 
rupeama oli työläs mutta erittäin 
palkitseva. Molemmat totesimme 
olevamme valmiita jatkamaan 
ohjauksen yhteistyötä.

Tamperelaiset opinto-ohjaajat 
Heli Piikkilä ja 

Mikko Siippainen

Mwanzan opetushallinnon edustajat Oscar Kapinga ja Genoveva 
Chuchuba loppupalaverin rennoissa tunnelmissa.
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Uudenmaan opinto-ohjaajat 
ry järjesti tämän vuoden 
alussa 13. tammikuuta oman 
koulutuspäivän, jonka pyrki-
myksenä oli tuoda esille ajan-
kohtaisia kysymyksiä niin 
tutkimuksen kuin käytännön 
työn parista.  Koulutuspäi-
vään saatiin monipuolisesti 
eri luennoitsijoita ja alueen 
opinto-ohjaajia ilmoittau-
tui päivään yli 100, mikä 
on yhdistyksen toiminnassa 
ennätysmäärä.  Koulutus jär-
jestettiin Helsingin Diakonia-
opiston auditoriossa.

Koulutuspäivän avasi professori 
Marjatta Vanhalakka-Ruoho 
Itä-Suomen yliopistosta. Hän 
tarkasteli ohjauksen nykytutki-
musta kolmesta suuntauksesta 
käsin: ohjausprosessit, ohjauksen 
palvelujärjestelmät ja koulutus- ja 
työpolut sekä elämänkulut. Näistä 
tarkemmin professori Vanhalakka-
Ruoho esitteli ryhmänohjaus- ja 
koulutussiirtymätutkimusta. Ryh-
mänohjausprojektissa ryhmänoh-
jausta on tarkasteltu eri toiminta-
kentillä: nuorten ohjaus kouluissa 
ja oppilaitoksissa, korkea-asteen 
ohjauksessa sekä työpaikkaohja-
uksessa. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa 
ryhmänohjaus kohtaa monenlaisia 
haasteita.  Opetustilanteiden odo-
tusrakenteet heijastuvat ryhmäoh-
jaukseen ja nuorten vapaaehtoi-
suus osallistua ryhmäohjaukseen 
ei aina toteudu. Ryhmänohjausta 
voi myös leimata eettiset jännit-
teet: oppilas/opiskelija osallistuu 
ohjaukseen ns. ammattitaitoisena 
oppilaana/opiskelijana kun tavoit-
teena on pikemmin valtautunut 
toimija.  Ryhmäohjausta on sovel-
lettu myös tietojenkäsittelytieteen 
opintoja aloitteleviin opiskelijoi-
hin. Sitä tarkasteleva tutkimus 
(Koivuluhta & Puhakka 2009) toi 
esille opiskelijoiden erilaisen suh-

Ohjauksen tutkimusta 
ja käytänteitä 

teen opintoihin (kiinnittyvä, loitto-
neva tai ongelmallinen suhde). 

Professori Vanhalakka-Ruoho 
on soveltanut yhdessä Ritva 
Ruposen kanssa ryhmäohjausta 
IT-alan yritykseen. Tapaustut-
kimuksen keskeisiä havaintoja 
on, että ryhmäohjaus paransi 
työntekijöiden ymmärrystä tois-
ten näkökulmiin työstä ja työn 
kokonaisuuteen. Lisäksi pyrkimys 
työasioiden jakamiseen lisääntyi 
ja yhdessäolo vapautui. Ryhmä-
ohjaus antoi myös mahdollisuu-
den esteiden ja mahdollisuuksien 
havainnointiin. Ryhmäohjaus ei 
kuitenkaan tuonut ratkaisua var-
sinaisiin ongelmiin. 

Luennon keskeinen sanoma 
oli, että ryhmänohjaus on edel-
leenkin liian vähän käytetty työ-
muoto. Se antaa kuitenkin paljon 
mahdollisuuksia vertaistukeen, 
jossa kanssaopiskelija tai työka-
veri koetaan tukena, keskustelun 
ja ajattelun virittäjänä tai peilinä 
itselle. 

        Koulutussiirtymätutkimuk-
sen tarkoituksena on analysoida 
niitä prosesseja, jotka ylläpitävät, 
uudelleentuottavat ja muutta-
vat koulutuksen sukupuoleen ja 
luokka-asemaan perustuvia jako-
ja. Aiheena tutkimussuuntaus on 
professori Vanhalakka-Ruohon 
mukaan ikuinen, mutta edelleen 
ajankohtainen. Koulutus on mer-
kittävin yksittäinen sosiaalisen 
uusintamisen (periytymisen)  ja 
liikkuvuuden väylä. 

Vanhempien nuoreen kohdis-
tamat odotukset ja suunnitelmat 
voivat olla ristiriidassa nuoren 
omien tai koulun odotusten ja 
suunnitelmien kanssa.  Vanhem-
pien arvioinnit nuoren kyvyistä ja 
taipumuksista ja koulutettavuus-
uskomukset voivat olla epärealis-
tisia.  Vanhemmat voivat vaikuttaa 
ohjaukseen myös negatiivisesti. 
Professori Marjatta Vanhalakka-
Ruoho päätti luennon kysymyk-
seen vanhemmista ja huoltajista 
ohjauksen yhteistyökumppaneina, 

Tutkija Jussi Silvonen ja professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho.
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johon tulisi kiinnittää suurempaa 
huomiota. 

Opon työ on 
sukupuolittunutta 
ja siinä on imua

Päivän toiseksi luennoitsijaksi 
saatiin yllättäen tutkija Jussi Sil-
vonen Itä-Suomen yliopistosta. 
Hän tarkasteli ajankohtaista tut-
kimusta opinto-ohjaajien työhy-
vinvoinnista. 

Tutkimuksen kaksi keskeistä 
havaintoa on, että opojen työ on 
vahvasti sukupuolittunutta ja että 
opoilla on korkea työnimu. Myös 
palkkaus on vahvasti sukupuolittu-
nut, vaikka ikä ja työkokemus ote-
taan huomioon. Silvosen mukaan 
palkkauskysymys vaatii kuitenkin 
lisätutkimusta. Luento herätti pal-
jon kysymyksiä ja ajatuksia, mutta 
tutkimusta on esitelty aiemmassa 
Sopo-lehden numerossa (4/2011), 
johon suosittelen tutustumaan. 
Tutkimuksesta on laadittu myös 
artikkeli Kasvatus-lehteen (Pu-
hakka & Silvonen 2011). 

Ohjaussuunnitelma 
 hyviä käytänteitä arjesta

Koulutuspäivän iltapäivän oh-
jelman muodostivat käytännön 
hankkeet eri kouluasteilta. Tämän 
osuuden aloitti oppilaanohjaaja 
Maria Laukka Itäkeskuksen 
peruskoulusta Helsingistä. 

Pääkaupunkiseudun oppilaa-
nohjauksen kehittämishankkeet 
toivat ohjaussuunnitelmat ylä-
koulujen ja yhtenäiskoulujen ar-
keen. Näitä laadittiin lukuvuosina 
2009-2010 ja 2010-2011. Nyt on 
vuorossa ohjaussuunnitelmien 
päivittäminen. Ennen kehittämis-
hankkeita kouluilla oli toki ole-
massa paljon erilaisia hyviä ohja-
uskäytänteitä, mutta harvemmassa 
koulussa oli mitään varsinaista 
suunnitelmaa ohjausta varten. 

Ohjaussuunnitelma mahdol-
listaa ohjauksen kokonaisval-
taisen tarkastelun ja työnjaon 
selkiyttämisen, kun ohjaus kuuluu 
koko koulun opetushenkilöstölle. 
Ohjaussuunnitelma mahdollistaa 
myös tasalaatuisen ohjauksen eri 
vuosiluokkien oppilaille. Maria 

Laukka toi ansiokkaasti esille 
kuinka ohjaussuunnitelma on kou-
lun arkea selkiyttävä työväline ja 
apuna myös uusille opettajille. 

Läpäisyn tehostaminen 
ammatillisessa 
koulutuksessa

Toisena käytännön kehittämis-
hankkeena oli laajamittainen am-
matillisen koulutuksen läpäisyn 
tehostamishanke, jota koordinoi 
Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymä Keuda. Sieltä hanketta 
oli esittelemässä hanketoiminnan 
päällikkö Rauni Pursiainen.  
Hankkeeseen kuuluu kaiken kaik-
kiaan 43 koulutuksen järjestäjää. 
Hankkeen yhteisinä tavoitteina 
on ammatillisen koulutuksen lä-
päisyn tehostaminen, joka on osa 
yhteiskuntatakuuta. 

Hankkeelle on asetettu seuraa-
via määrällisiä tavoitteita:

– Tällä hetkellä ammatillisen 
koulutuksen keskeyttää noin 10 
% opiskelijoista. Tavoitteena on 
vuonna 2014 7% . 

– Vuonna 2011 aloittavista 
opiskelijoista 65 % suorittaa tut-
kinnon sen laajuutta vastaavassa 
ajassa tai nopeammin (vuonna 
2004 aloittaneista tutkinnon suo-

ritti kolmessa vuodessa tai nope-
ammin 58%) . Neljässä vuodessa 
tutkinnon suorittaneiden osuus on 
75% (2004 aloittaneista tutkinnon 
suoritti 66%) ja viidessä vuodessa 
80% (vastaava luku 2004 oli 70 
%) .

Läpäisyn tehostamishankkees-
sa opinto-ohjaus on keskeisessä 
roolissa. Hankkeiden painopiste-
alueina ovat: 

– Opinto-ohjauksen ja opiskeli-
jahuollon ennakoivien ja nykyistä 
yksilöllisempien toimintamallien 
kehittäminen.

– Pedagogisten ratkaisujen ke-
hittäminen ja opetusjärjestelyjen 
joustavoittaminen yksilöllisten 
opintopolkujen ja työn ohella 
opiskelun mahdollistamiseksi ja 
tukemiseksi.

– Koko tutkinnon suorittamista 
tukevien pedagogisten ratkaisu-
jen, ohjauskäytänteiden ja toi-
mintamallien kehittäminen silloin, 
kun opiskelija lähtökohtaisesti 
suorittaa tutkintoa osissa.

– Aikaisemmin hankitun osaa-
misen tunnistamisen, tunnus-
tamisen ja hyväksilukemisen 
toimintamallien kehittäminen 
opintoaikojen lyhentämiseksi.
- Asuntolatoiminnan kehittäminen 
ja opiskelijoiden vapaa-ajantoi-
minnan tukeminen.

Opinto-ohjaajat Minna Kattelus ja Anu Kinnunen.
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- Muu ammatillisen koulutuksen 
läpäisyä edistävä kehittäminen.

Yoyo-hanke  ja 
Tikkurilan lukio
 
Viimeisenä koulutuspäivän esiin-
tyjinä olivat Vantaan Tikkurilan 
lukion opinto-ohjaajat Anu Kin-
nunen ja Minna Kattelus. 

Yoyo – Yhteisöllisellä ohjauk-
sella yksilölliselle opintopolulle 
-hanke on osa valtakunnallista 
opinto-ohjauksen kehittämishan-
ketta, jossa on mukana 12 koulu-
tuksen järjestäjää. Rahoitus tulee 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja 
Helsinki toimii hankkeen koordi-
naattorina. Espoon, Helsingin ja 
Vantaan yhteishankkeessa on mu-
kana yhteensä 17 pilottilukiota. 

Tikkurilan lukiolla on vankat 
perinteet ohjauksessa, mistä osoi-
tuksena mm. vuoden opo titteli 
koulun opinto-ohjaajille vuonna 
2011. 

Lukiossa toimii neljä päätoi-
mista opinto-ohjaajaa (n. 290 oh-
jattavaa/opinto-ohjaaja). Jokainen 
opinto-ohjaaja ohjaa jokaista vuo-
sitasoa, yhdellä opinto-ohjaajista 
on  IB-linjan ohjaus.  Hienoja käy-
tänteitä Tikkurilan lukiossa ovat 
mm. lukuisat ammattilaisvierailut, 
joissa eri alojen edustajat käyvät 
kertomassa omasta ammatistaan ja 
alastaan ja päätymisestään alalle. 
Koulussa järjestetään myös TET-
päivä, jonka ohjelma muodostuu 
asiantuntijaluennosta ja yritys-
vierailuista. Opiskelijoilla on 
mahdollisuus valita eri luennoit-
sijoista ja yritysvierailuista itselle 
mieluiset luennot ja kohteet. 

Vankan ohjausperinteen päälle 
on mahdollista kehittää uutta ja 
YOYO hanke on tuonut seuraavia 
uudistuksia Tikkurilan lukioon: 
Wilma-ohjauslomakkeiden käyt-
töönotto, kesätyöportfoliokurs-
si (opinto-ohjauksen soveltava 
kurssi), abien jatko-opintopäivä, 

aineenopettajien ohjausmateriaa-
lidiat (tulossa käyttöön). Näitä uu-
distuksia toteutetaan yhteistyössä 
muiden hankelukioiden kanssa.

Anu Likonen
Uudenmaan opinto-ohjaajat ry, 

varapuheenjohtaja
Mankkaan koulu, Espoo

Lähteet ja lisätietoa
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehosta-
mishankkeesta:
http://teholapaisy.wikispaces.com/
L%C3%A4p%C3%A4isyn+tehosta-minen
Koivuluhta & Puhakka (2009) Group coun-
selling in the era of change and uncertainty: 
Navigating forwards. Teoksessa: (toim.), 
Coherence, Co-operation and Quality in Gui-
dance and Counselling IAEVG International 
Conference 2009 University of Jyväskylä Jy-
väskylä, Finland June 3-5, 2009. Koulutuksen 
tutkimuslaitos. 
Puhakka, Helena & Silvonen, Jussi (2011) 
Opinto-ohjaajan työstö ja työhyvinvoinnista. 
Kasvatus 43 (3), 256-267. 
Yoyo-hankkeen sivut:
http://yoyo.meke.wikispaces.net/
Luennoitsijoiden luentomateriaalit löytyvät 
Uudenmaan opinto-ohjaajien sivulta: http://
www.uudenmaanopinto-ohjaajat.fi/ajankoh-
taista

OPISKELE ULKOMAILLA 
JA KUITENKIN LÄHELLÄ 
KOTIA
TULE OPISKELEMAAN KANSAINVÄLISEEN 
JA INNOVATIIVISEEN YLIOPISTOON

Bachelor of 
International Business 
Administration
Bachelor of 
International 
Relations
Bachelor of Law

Opinnot englannin 
kielellä. Opinnot 
oikeuttavat Kelan 
opintotukeen ja muihin 
apurahoihin.

Lisätietoja osoitteessa 
www.ttu.ee/en ja 
www.ttu.ee/fi nland

iTUT

Opiskelemaan Tallinnaan
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Harrastan teatteria. Silloin tällöin 
joku ihmettelee, miten minä jaksan ja 
viitsin, kun ennen ensi-iltaa voi olla 
parin viikon ajan kuusikin harjoitusta 
viikossa. Kysymys on minusta väärin 
aseteltu. Oikea kysymys kuuluu: Mi-
ten minä jaksaisin käydä töissä ilman 
teatteria. 

Viimeisimmässä opetussuunnitel-
mauudistuksessa oli draama pitkään 
ehdolla peruskoulun oppiaineeksi. 
Ilmaisutaidon kursseja ja näytel-
mäprojekteja on tehty kouluissa aina. 
Ja hyvä niin. Niissä oppii paljon 
sellaista, mitä pulpetissa ja opettaja-
johtoisesti ei välttämättä opi. Mutta 
draama on vähän muuta, tai oike-
astaan ihan muuta, kuin näytelmän 
tekeminen koulun juhliin. 

Draamakasvatuksen aineopintojen 
yhteydessä tein proseminaarityöni 
ohjauksen ja draaman suhteesta. 
Yhteistä löytyi hämmästyttävän pal-
jon etenkin tavoitteiden ja arvojen 
alueilta. 

Sekä ohjauksessa että draamassa 
käsitellään ihmisen elämän tärkeitä 
kysymyksiä ja valintoja. Tulevai-
suutta voidaan kuvitella ja kuvittaa, 
ja samanaikaisesti ja rinnakkaisesti 
voidaan rakennella vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia ja mahdollisia todel-
lisuuksia. Ihmisten välinen vuoro-
vaikutus ja viestintä, myös kehon-
kielinen viestintä, tietoinen ja herkkä 
läsnäolo ja toisen kuunteleminen ja 
kunnioittaminen ovat sekä draamassa 
että ohjauksessa keskeisiä. 

Draama voi olla myös näyttele-
mistä. Enemmän se on kuitenkin to-
sissaan olemista. Teatterin näyttämöl-
lä aivan kuten elämän näyttämöilläkin 
on parasta silloin kun voi leikkiä ja 
olla samalla aito ja tosissaan. Myös 
ruma, hauras ja haavoittuva. Draaman 
opiskelu ja harjoittaminen on kuunte-
lemisen ja kaikilla aisteilla aistimisen 
harjoittelemista. Tavoitteena on oppia 
olemaan läsnä hetkessä kokonaisena, 
tietoisena ja samaan aikaan keskitty-
neesti, rentona ja valppaana. 

Yksi draaman säännöistä on mi-
nusta erityisen ihana: moka on lahja. 
Kun mokaa, siitä pitää nauttia ja 
tuulettaa, ja muiden kuuluu yhtyä 

Iloinen mokaaja tuulettaa

iloon. Mokaaminen rentouttaa, lähentää, helpottaa 
ryhmän jäsenten suorituspaineita ja lisää onnelli-
suutta. Iloinen mokaaja nauraa paitsi itselleen myös 
koulun arviointijärjestelmälle, joka asettaa ihmisiä 
paremmuusjärjestykseen. Näyttämöllä jokaisen 
tehtävänä on saada vastanäyttelijä vaikuttamaan 
mahdollisimman hyvältä. Se on aika hyvä tavoite 
elämässä muutenkin. 

Anja Tiainen
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Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Anni Lehtonen

euroguidance@cimo.fi

www.cimo.fi/euroguidance

CIMOn tieto- ja 
neuvontapalvelut:

 neuvontapuhelin

020 690 501 

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

 tietopalvelu Tietosilta

Hakaniemenranta 6,  

Helsinki

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

 cimoinfo@cimo.fi

www.maailmalle.net

Aulikki Hämäläinen työskentelee 
oppilaanohjaajana 350 oppilaan 
Kukkasen koulussa Nastolassa. Hän 
osallistui vääksyläisen kollegansa 
kanssa Academia-opintovierailuun 
Islannissa keväällä 2011. 

”Vierailu antoi ammatillista avarakat-

ammattilaista seitsemästä eri maasta, tii-
vistyi joukossa valtava määrä erilaista tie-
toa, kokemuksia ja käytäntöjä. Luennot ja 
opintokäynnit olivat hyviä, ja niiden antia 
lisäsi keskusteleva ryhmämme”, summaa 

UNELMAT ESIIN

-
tilainen aikuisohjauksen käytäntö, jossa 
Mimir-toimiston opinto-ohjaajat tapaavat 
samassa työssä pitkään toimineita 
työntekijöitä näiden omilla työpaikoilla. 
Tarkoituksena on löytää työntekijöiden 
koulutuksellisia toiveita kartoittamalla 
nykyistä työnkuvaa ja työelämään liittyviä 
unelmia. Monet ovat tarttuneet esiteltyi-

hin koulutusmahdollisuuksiin ja parhaas-
sa tapauksessa saaneet elämänsä laatua 
paranemaan. 

Suomessa ei ole täysin vastaavaa toi-
mintamallia, vaikka te-toimistojemme 
ammatinvalinnanohjaus tarjoaa saman-
tapaisia palveluja. Myös työssäkäyvät 
voivat niiden avulla arvioida haaveitaan 
ja kiinnostuksen kohteitaan, jos nykyinen 
työ ei enää syystä tai toisesta sovellu. 

RUTIINIT MURROKSESSA
Vaikka Academia-vierailun opit eivät ole 

-
hön, hän on huomannut otteensa ohja-
ukseen olevan nyt napakampi ja ohjaus-
ajattelun laajempaa. ”Olen kartoittanut 

oppilaiden unelmia aarrekarttatehtävällä, 
jossa lehdistä leikatuista kuvista ja teks-
teistä on tehty haaveita kiteyttäviä kollaa-
seja.”

Mimir-toimiston ohjauskäytännön hen-
-

la, että oman työn voi aina tehdä toisin 
ja ettei toimiviinkaan käytänteisiin pidä 
jähmettyä. 

vierailuun on suhtauduttu myönteisesti. 
”Koulullani ei ole vältytty kuulemasta Is-
lannin-kokemuksistani. Oppilaanohjauk-
sen kehittämishankkeen maakunnallisessa 
tiimissä innostus näyttää tarttuneen: yksi 
tiimin jäsenistä on lähdössä tänä keväänä 
Academia-vierailulle.”

ACADEMIASTA AARREKARTTAAN 
Tarina islantilaisen ohjauskäytännön soveltamisesta Suomessa

Islanti houkuttelee tänäkin vuonna Academia-ohjelmallaan  

Nuorisotyöntekijä Sari Sorsakari ja oppilaanohjaala Lisa Nyholm Nurmeksesta 
ovat hekin lähdössä Academia-vierailulle Islantiin. Vierailun teemana on syrjäyty-

-
valmennukseen helmikuussa. Itse vierailu on edessä maaliskuun lopussa ja tule-
va ohjelma on jo selvillä. Luentojen ja opintokäyntien lisäksi Sorsakari ja Nyholm 
odottavat muiden eurooppalaisten ohjaajien tapaamista. 

Academia-vierai-

lulla oli osallistu-

jia islantilaisten 

järjestäjien lisäksi 

Englannista, 

Espanjasta, Nor-

jasta, Ranskasta, 

Slovakiasta, Suo-

mesta.
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Koulutuksen arviointineuvosto on 
tehnyt useampia arviointeja suo-
malaisen lukiokoulutuksen tilasta. 
Nämä arvioinnit on tehty Opetus- 
ja kulttuuriministeriön tilauksesta 
ja niitä on tarkoitus hyödyntää 
pian ajankohtaistuvassa lukion 
opetussuunnitelmanperusteiden 
uudistustyössä. Helmikuun lopussa 
valmistunut lukion jatkokoulu-
tusvalmiuksia ruotiva selvitys on 
sarjan viimeisin – ja ehkä mielen-
kiintoisin.

Olen oikeastaan jäävi kerto-
maan teoksesta mitään, koska olen 
arvioinnin yksi kirjoittajista. Voin 
kuitenkin vakuuttaa, että aineisto on 
todella mielenkiintoinen ja kirjasta 
riittää purtavaa moneen seminaariin  
– myös opinto-ohjaajien piirissä.

Arvioinnissa tulevat esille mo-
net suomalaisen lukion kipukohdat. 
Lukiokoulutuksen pirstaleisuus, 
matematiikan ja äidinkielen heikko 
osaaminen, puutteet opiskelijoiden 
itseohjautuvuudessa ja työelämä-
taidoissa sekä lukioiden opinto-
ohjauksessa vaikeuttavat opiskelua 
korkeakouluissa.

Yleissivistys rulettaa
Toisaalta lukio antaa oppilailleen 
riittävän laaja-alaisen yleissivis-
tyksen ja myönteisen asenteen 
jatko-opintoihin. Lukion suoritta-
neet ovat aiempaa itsevarmempia, 
ryhmätyötaitoisia, osaavia esiintyjiä 
ja hallitsevat englannin kielen.

–  Arvioinnin taustalla on poik-
keuksellisen laaja aineisto, joten 
siinä esiin nousevat kehittämiskoh-

teet on syytä ottaa vakavasti, toteaa 
arviointiryhmän puheenjohtaja, 
professori Jarkko Hautamäki.

Selvitys perustuu vuonna 2007 
kirjoittaneeseen ylioppilasjouk-
koon, joista yli 10 000 saatiin 
vastaamaan ja tekemään retros-
pektiivistä analyysia omista lukio-
vuosistaan. Aineisto oli mehukas. 
Tämän lisäksi arviointi ryhmä kiersi 
haastattelemassa edustavan määrän 
maamme yliopistoja ja ammattikor-
keakouluja.

Lukio on liian pirstaleinen
Lukion opetussuunnitelman perus-
teissa esitettyjen oppimistavoittei-
den määrä on oppimisen kannalta 
liian laaja. Kaikkia lukiolle asetet-
tuja tavoitteita ei saavuteta, eikä 
opiskelijalle muodostu kokonais-
kuvaa opinnoistaan. Huomiota tulisi 
kiinnittää erityisesti äidinkielen ja 
matematiikan perustaitoihin sekä 
ruotsin kielen hallintaan, jotka ovat 
jatko-opintojen suorittamisen kan-
nalta keskeisiä menestystekijöitä.

– Yliopistoissa ja ammattikor-
keakouluissa joudutaan käyttämään 
voimavaroja lukioista tulleiden 
opiskelijoiden matemaattisen osaa-
misen täydentämiseen, kertoo am-
mattikorkeakoulujen näkökulmaa 
arviointiryhmässä edustanut rehtori 
Marja-Liisa Tenhunen.

Arvioinnin mukaan keskeistä lu-
kiossa on varmistaa myös sellaisten 
yleisten taitojen oppiminen, joita 
ei arvioida ylioppilastutkinnossa. 
Erityisesti lukiokoulutuksessa olisi 
panostettava tietoteknisiin val-

miuksiin, kriittisyyteen, oppimaan 
oppimisen taitoihin, itseohjautu-
vuuteen ja työelämävalmiuksien 
vahvistamiseen.

Lukioon kohdistuva kritiikki 
osuu erityisesti opinto-ohjaukseen, 
jonka kompastuskiviä ovat ohjaus 
oikeiden lukiokurssien valintaan, 
järjestelmällinen ohjaus jatko-opin-
toihin ja ammatillisen identiteetin 
hahmottaminen jo lukioaikana. Ar-
vioinnin mukaan nykyisen opinto-
ohjauksen malli ei ole riittävän 
toimiva. Lukion opinto-ohjaus ei 
ole riittävää – ei määrällisesti eikä 
laadullisesti.  Koulukohtaiset erot 
olivat huomattavat. Osa kouluista 
selviytyy opinto-ohjauksesta mal-
likkaasti ja osassa lukioita on suuria 
ongelmia. Lukion opinto-ohjausta 
tulisikin uudistaa perusteellisesti.

Koulutuksen järjestäjien on 
syytä reagoida tosiasiaan, että 
lukion perimmäinen tarkoitus on 
tuottaa korkeakouluvalmiuksia. 
Näiden valmiuksien tuottaminen 
ei näytä kiinnostavan kuntia. Mo-
nelle kunnalle näyttää riittävän, 
että kylässä on oma lukio ja sillä 
sipuli. Lukiokoulusta on liian usein 
tullut itsetarkoituksellinen umpio. 
Lukion tulisikin lisätä nykyistä 
enemmän yhteyksiään ympäröivään 
yhteiskuntaan, näin olen tiivistänyt 
sanoman arviointiryhmän opinto-
ohjauksen asiantuntijana.

Kirja on luettavissa Koulutuksen 
arviointineuvoston sivuilta. Koulu-
tuksen arviointineuvoston julkaisuja 
59/2012.

Jukka Eero Vuorinen

Lukion opinto-ohjaajan työ on valumassa hukkaan. Abit väittävät penkkareissa, että koulutuksen valinta 
on hakuammuntaa. KÄÄK!

Lukion tuottamissa
jatkokoulutusvalmiuksissa puutteita
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Ammattiin tai jatko-opintoihin

Harriet Lönnqvist löysi Tampereen urheiluhierojakoulun netin ja 
ystävien kautta. Hän haluaisi jatkaa opintojaan fysioterapeutiksi. 
Hierottavana opiskelijatoveri Jyri Leinonen.

Tie sosiaali- ja terveysalan 
opintoihin ei välttämättä 
ole tukossa, vaikkei keski-
arvo ammattikorkeakoulun 
pääsykokeisiin riittäisikään. 
Väylän eteenpäin tarjoaa 
esimerkiksi Tampereen Ur-
heiluhierojakoulu, jonka 
jälkeen suoritettu näyttötut-
kinto antaa hakuoikeuden 
ammattikorkeakouluun ohi 
yhteisvalinnan.

Tampereen Urheiluhierojakoulu 
on yksityinen, mutta julkisen val-
vonnan alainen oppilaitos, joka 
valmistaa ammattiin vuodessa. 
Näyttötutkinnon suoritettuaan 
opiskelijoista tulee koulutettuja 
hierojia, jotka yleensä tituleeraa-
vat itseään urheiluhierojiksi, koska 
ovat saaneet siihen lisäkoulutuk-
sen.  Urheiluhierojakurssin lisäk-
si voi valita hevosvalmentajan 
ammattitutkintoon valmistavan 
hevoshierojan kurssin tai eläin-
tenhoitajan ammattitutkinnon 
osatutkintoon valmistavan koira-
hierontakurssin.

– Iso asia ja paljon käytetty 
mahdollisuus on erityisesti se, 
että näyttötutkintotodistus antaa 
hakuoikeuden ammattikorkea-
kouluun, vaikkeivät todistuksen 
arvosanat siihen oikeuttaisi. Se 
on monelle helpompi tapa päästä 
jatkamaan opintojaan kuin jos 
yrittäisi korottaa arvosanojaan, 
sanoo Tampereen Urheiluhieroja-
koulun perustaja ja rehtori Mikko 
Nurmi.

Fysioterapeutin koulutuksen 
hankkinut Nurmi piti aikaisemmin 
fysikaalista hoitolaitosta. 25 vuot-
ta sitten hän urheilijaystävänsä 
yllyttämänä perusti urheiluhiero-
jakoulun, vaikkei alussa itsekään 
uskonut sitä mahdolliseksi.

– Kolmen kuukauden kuluttua 
luvat kuitenkin olivat kunnossa. 
Siihen aikaan luvan antoi  
Lääkintöhallitus.

Oppilaitokselle tuntui olevan 
tilaus, sillä jo vuoden kuluttua 
Mikko Nurmi myi fysikaalisen 

hoitolaitoksensa. Nykyisin Tam-
pereen Urheiluhierojakoulu toimii 
opetusministeriön myöntämällä 
koulutuksen järjestämisluvalla.

Opintoja Tampereella 
ja Espanjassa

Urheiluhierojakurssin suorittami-
nen kestää yhden lukuvuoden eli 
kymmenen kuukautta. Kurssin 
päätteeksi opiskelijat suorittavat  
näyttötutkinnon.

– 2000-luvulla näyttötutkin-
toon on osallistunut 700 opis-
kelijaa, joista vain seitsemän on 
reputtanut, rehtori iloitsee. – Noin 
35-40% valmistuneista ryhtyy hie-
rojiksi, mikä on loistavaa. Työtä 
riittää, palkat ovat melko hyviä 
ja hierojat  itsenäisiä, lisää Mikko 
Nurmi.

– Noin puolet valmistuneista 
aloittaa yleensä jatko-opinnot. 
Opiskelijoitamme on valittu jopa 
lääketieteellisiin  tiedekuntiin. 
Moni menee ammattikorkeakou-
luun opiskellakseen fysiotera-
peutiksi, osasta on tullut sairaan-
hoitajia, osteopaatteja, naprapaat-
teja tai röntgenhoitajia.

Urheiluhierojakurssin Tampe-
reella käy vuosittain 66 opiskeli-
jaa, jotka ovat kotoisin kaikkialta 
Suomesta, Ivalosta Hankoon ja 
Joensuuhun. Kurssin aikana he 
ovat päässeet hieromaan urheili-
joita,  mm. SM-tason seurajouk-
kueita sekä monia huipputason 
yksilöurheilijoita.

Tampereen lisäksi koulu toimii 
Espanjan Fuengirolassa, jossa 44 
toisenlaista opiskeluvuotta etsivää 
pääsee työskentelemään erilaises-
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Tampereen urheiluhierojakoulu on 
toiminut 25 vuotta.  Rehtori Mikko 
Nurmi toivoisi enemmän yhteyden-
ottoja opinto-ohjaajilta, joita kou-
lussa on tähän mennessä vieraillut 
lähinnä tet-jaksojen yhteydessä.

sa kulttuurissa. Espanjassa opiske-
lu on ollut mahdollista vuodesta 
1994. Oppilaan osuus kurssimak-
susta on 2900 euroa sekä Tampe-
reella että Espanjassa.

Hevosten ja koirien 
hierontaa

Tampereen Urheiluhierojakoulus-
sa saa opetusta myös hevosten ja 
koirien hieronnassa.

Hevoshierojien kouluttaminen 
alkoi jo 15 vuotta sitten. Vuonna 
2005 voimaan tullut näyttötutkin-
to teki ammatista virallisen.

– Koulutuksemme on hevos-
tenvalmentajan ammattitutkintoon 
valmistava oppijakso, jossa erikois-
tutaan hevoshierontaan, painotuk-
sena kilpahevonen. Teoriaopetus 
annetaan koululla ja käytännön työ 
tehdään Teivon raviradalla.

Myös koirahierojakurssilla saa 
ammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta, mutta se toteutetaan 
viikonloppukoulutuksena niin, 
että lähiopetusta on 42 päivää ja 
osa opinnoista suoritetaan etä-
opinnoin. Ammattitutkinnosta 

valmistutaan eläintenhoitajaksi, 
osaamisalana koirahieroja.

”Helpompaa kuin luulin”

Urheilusta kiinnostunut hanko-
lainen Harriet Lönnqvist löysi 
Tampereen Urheiluhierojakoulun 
netin ja ystävien kautta. Vaihto-
ehtona hänellä oli Helsinki, mutta 
Tampere vei voiton halvempien 
vuokrien takia.

– Hierominen on ollut helpom-
paa kuin alunperin luulin. Arvelin 
sitä paljon raskaammaksi, sanoo 
fysioterapeutin urasta haaveileva 
Harriet. Hän valmistautuu ensi 
vuonna pidettävään Body  Fitness 
kilpailuun ja arvelee hierojakou-
lutuksen tuoman tiedon olevan 
siinäkin eduksi.

Koulutus jakautuu kolmen 
viikon jaksoihin:  teoriaan, pro-
jektiviikkoon, jolloin käydään 
urheilijoita hieromassa, sekä 
asiakaspalveluviikkoon koululla. 
Käytännön hieronta on oleellinen 
osa opiskelua.

Lempääläinen Jyri Leinonen 
tähtää yritysmaailmaan. Hän 

suunnittelee ryhtyvänsä tutun 
urheiluhierojan kumppaniksi, 
vaikkeivät jatko-opinnotkaan 
poissuljettu vaihtoehto ole.

Ritva Mäkelä

Kauppatieteiden opiskelijaksi 
Helsingissä tai Tallinnassa?

Arvostettu yksityinen kauppakorkeakoulu 
Estonian Business School tarjoaa englanninkielistä 

tutkinto-opetusta nyt myös Helsingissä.

Syyslukukauden valintahaastattelut järjestetään kesä-elokuun
välisenä aikana Technopolis Ruoholahdella, Helsingissä. 

Ilmoittautuminen haastatteluihin alkaa 2.päivä huhtikuuta.

Mikäli haluatte lisämateriaalia yliopistostamme,
ottakaa yhteyttä: info@ebshelsinki.fi , tai puhelimitse 040 450 4036.

Tulemme myös mielellämme kertomaan Estonian 
Business Schoolista suoraan opiskelijoillenne 

esimerkiksi infotilaisuuden muodossa.   
www.ebshelsinki.fi   

Opiskelu on joustavampaa kuin perinteisessä yliopistossa 
ja viikonlopuille painottuvat opinnot mahdollistavat 

esimerkiksi työssäkäynnin opiskelun ohella.
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“Olen kokenut asioita, joita en 
olisi muuten ikinä kokenut. Olen 
oppinut yhtä ja toista, mm. valo-
kuvaamisesta, tapahtumanjärjes-
tämisestä ja elämästä. Minulla 
on miljoona muistoa tältä vuo-
delta.”

Keski-Suomen Opisto on keski-
kokoinen kansanopisto Äänekos-
kella. Kansanopistomuodon ja 
internaattiasumisen luoma pieni 
ja turvallinen yhteisö mahdollis-
tavat yksilöllisyyden ja jokaisen 
huomioimisen sekä koulupäivän 
sisällä että vapaa-ajalla. Yhtei-
söllisyydellä on vankat perinteet 
Keski-Suomen Opistolla johtuen 
pitkään jatkuneesta nuorisotyön 
koulutuksesta. Sosiaalinen vahvis-
taminen ja osallisuuden lisääminen 
ovat keskeisiä nuorisotyöntekijältä 
vaadittavia taitoja. Keski-Suomen 
Opisto on tämän koulutusosaami-

sensa pohjalta kehittänyt vapaan 
sivistystyön koulutusta. Tarjon-
nassa on lukuvuoden pituinen 
Luova Välivuosi -kokonaisuus, 
joka on tarkoitettu niille nuorille 
ja nuorille aikuisille, jotka etsivät 
suuntaa elämälleen.

Keski-Suomen Opistolla työ-
yhteisön yhteinen orientaatio on 
sosiaalipedagoginen. Se nähdään 
laajasti ammatillisena suuntau-
tumisena. Opistolla eri alojen 
ammattilaiset käyttävät työssään 
joko tietoisesti tai tiedostamattaan 
sosiaalipedagogiselle lähestymis-
tavalle tyypillisiä työmenetelmiä.  
Se ei anna valmiita toimintamal-
leja; vaan periaatteet kaikelle 
tekemiselle.

Sosiaalipedagogiikka yhdis-
tää sosiaalista ja pedagogista 
ajattelua. Sosiaalipedagogiikan 
teoriaan tutustuminen syventää 
ammatillista orientaatiota. Vasta 

kun teoria muuttuu käytännön 
toiminnaksi, voidaan puhua sosi-
aalipedagogiikasta.

Välivuosilinjojen toiminnassa, 
kuten Opistolla ylipäätään, kes-
keisiä periaatteita ovat yhteisölli-
syys, osallisuus, toiminnallisuus, 
vuorovaikutteisuus/ dialogisuus ja 
aikuisjohtoisuus. Opiskelijalla on 
mahdollisuus olla mukana monessa 
eri roolissa; oppijana ja ohjaajana. 
Hän saa myös harjoitella vastuun-
kantoa turvallisesti kokonaisvaltai-
sen ja osallistavan toiminnan avul-
la. Katse pidetään tulevaisuudessa, 
ei menneessä ja sen analysoinnissa. 
Arkielämän kontekstia,  käytäntöjä 
sekä luonnollisia sosiaalisia ver-
kostoja käytetään hyväksi.. Orien-
taatio on vahvasti toiminnallinen - 
”nuori määrittyy tekojen, ei sanojen 
kautta”.

“Hevostoiminnan aikana opi-
taan ryhmätoiminnan periaatteita 

“Olen kokenut asioita, joita en 
olisi muuten ikinä kokenut”

”Olen kokenut asioita, joita en olisi muuten ikinä kokenut. Olen oppinut yhtä ja toista, mm. valokuvaamisesta, 
tapahtumanjärjestämisestä ja elämästä. Minulla on miljoona muistoa tältä vuodelta.”
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ja kun koko ajan puuhastellaan 
jotain mielekkäitä hommia niin 
siinä alkaa aivan huomaamatta 
sosiaalisoimaan normaalia enem-
män, jopa lähes tuntemattomien 
ihmisten kanssa.”

Toiminnan välineitä, ”peilejä” 
omaan itseen ja voimavaroihinsa 
ovat esimerkiksi hevoset, talliyh-
teisö, musiikki, esiintyminen, 
äänentoistotyö, retket ja tutus-
tumiskäynnit, internaattiasumi-
nen, draama, video, valokuvaus, 
kuvallinen ilmaisu ja  kirjallinen 
ilmaisu.

Keski-Suomen Opiston vä-
livuosilinjoilla suunniteltujen 
toimintojen ja harjoitteiden avulla 
vahvistetaan tärkeitä arkielämän 
taitoja kuten vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaitoja, vastuullisuutta, 
luovaa ajattelua ja ongelmanrat-
kaisutaitoja sekä itsevarmuutta ja 
itseluottamusta.  Kaikessa toimin-
nassa nostetaan esiin yksilöiden 
voimavarat ja vahvuudet.  Luovan 
Välivuoden aikana nuoren on 
mahdollista syventää ja jäsentää 
itsetuntemustaan toiminnan nos-
taessa esiin sekä vahvuudet että 
kehittymisen haasteet.

Moni Luovan Välivuosi lin-
jan opiskelija on vuoden jälkeen 
hakeutunut opiskelemaan nuo-
riso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi 
Keski-Suomen Opistolle. Tu-
tuksi tullut oppimisympäristö, 
oppimisen tavat ja mahdollisuus 
valita NuVa  opintoja välivuoden 
aikana, sekä internaatissa luodut 
sosiaaliset verkostot ja realisti-
nen kuva opintovaatimuksista 
madaltavat kynnystä aloittaa uusi 
ura ohjausalan ammattilaisena. 
Luovalla Välivuodella saa itsel-

leen myös erinomaisia työkaluja 
ohjauksen välineiksi, kuten mu-
siikki, hevostoiminta, kirjallinen 
ja kuvallinen ilmaisu. Jokainen 
tulevaisuudelleen suunnan löytä-
nyt opiskelija osaltaan perustelee 
välivuosilinjan tarpeellisuutta ja 
tärkeyttä; olipa suunta sitten mu-

siikki, ohjausala, rakennusala tai 
mikä tahansa.

teksti ja kuvat 
Katri Lindström ja  Matti Nurro 

Kursivoidut lainaukset opiskeli-
joiden kommentteja.

“Hevostoiminnan aikana opitaan ryhmätoiminnan periaatteita ja kun 
koko ajan puuhastellaan jotain mielekkäitä hommia niin siinä alkaa 
aivan huomaamatta sosiaalisoimaan normaalia enemmän, jopa lähes 
tuntemattomien ihmisten kanssa.”

facebook.com/diakamk

Hakutoimisto:
020 690 431, 
hakutoimisto@diak.fi 

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHELMA
Bachelor of Social Services
Sosionomi (AMK) 
Sosionomi (AMK) -diakoni
Sosionoi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja
HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
Terveydenhoitaja (AMK)
VIITTOMAKIELENTULKIN KOULUTUSOHJELMA
Viittomakielentulkki (AMK)
PUHUTTUJEN KIELTEN TULKKAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Monta tapaa parantaa maailmaa.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

.fi 
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Toimi-
kunnat

Hämeenlinnan Lukioworksho-
pissa esiteltiin lukiotoimikun-
nan kyselyn tulokset.  Tulokset 
osoittivat muun muassa suuria 
eroja lukioiden opinto-ohjaajien 
palkoissa. Paikallisessa lukion 
opinto-ohjaajan virkaehtosopi-
muksessa olevan opinto-ohjaajan 
peruspalkka ilman vuosisidonnai-
sia osia vaihteli alle 2721 eurosta 
yli 3750 euroon kuukaudessa.  
Työaika paikallissopimuksissa on 
31 tuntia viikossa. Opettajavirka-
ehtosopimuksessa olevan lukion 
opinto-ohjaajan tuntimäärä vaih-
teli alle opetusvelvollisuudesta yli 
kuuteen ylituntiin. Opetusvelvol-
lisuus on 22 tuntia.  Todellinen 
viikoittainen työaika vaihteli 
kummassakin palkkausryhmässä 
21 tunnista yli 40 tuntiin.

Ilahduttavaa kyselyn tulok-
sissa oli, että verrattuna vuoden 
2007 kyselyyn, ohjattavien määrä 
opinto-ohjaajaa kohti oli vähän 
pienentynyt.  Edelleen ohjattavia 
on liikaa. Uusia virkoja tarvi-
taan lukioihin, jotta tavoite 200 
ohjattavaa opinto-ohjaajaa kohti 
toteutuisi.

Lukiolaisten liiton kysely 
Menestyksen pelinrakenta-
jat, -lukiolaisten näkemyksiä 
työelämästä, yrittäjyydestä ja 
taloudesta paljasti kiinnostavia 
asioita.  Tuloksista, joita esitteli 
Lukiolaisten liiton edunvalvonta-
asiamies Joonas Mikkilä, sel-
visi, että lukiolaisilla on ikäänsä 
nähden hyvin työkokemusta, ja 
kaupan ala, kaupat ja kioskit, on 
lukiolaisten suurin työllistäjä. 
Lukiolaisten usko työelämässä 
menestymiseen on vahva, melkein 
puolet miehistä uskoo menesty-
vänsä työelämässä vanhempiaan 
paremmin.  Lukiolaiset toivovat 
työuraltaan sekä turvallisuutta, 
että vaihtelevuutta. Yksityinen 
sektori ja asiantuntijatehtävät 
kiinnostavat lukiolaisia eniten. 
Perinteiset miesten ja naisten 
ammattitoiveet näkyvät kyselyn 
tuloksissa selvästi. 

Kyselystä selviää myös, että 
lukiosta puuttuu yrittäjyyskas-

Lukiolaisilla vahva usko 
työelämässä menestymiseen

Anu Turu-
nen, vas. 
ja Armi 
Nurmi 
lukiowork-
shopissa.

vatus ja yhteydet työelämään 
ovat heikot. Kyselyn mukaan 67 
% lukiolaisista ei tiedä, tekeekö 
heidän lukionsa yhteistyötä työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa. Tämä on 
hälyttävä tulos. Yhteistyötä työ 
-ja elinkeinoelämän kanssa on 
kehitettävä.

Myös  opinto-ohjauspilotit 
olivat esillä lukioworkshopissa. 
Valitettavasti aika loppui kesken 
ja niihin ei pystytty tällä kertaa 
syventymään tarkemmin. Onneksi 
posterit saatiin esille vielä lauan-
taiksi. Ohjauksen pilottihankkeis-
ta kiinnostuneiden on hyvä ottaa 

suoraan yhteyttä eri hankkeiden 
vetäjiin. Yhteystiedot löytyvät 
Sopo:n sivulta. Ensi vuonna lu-
kioworkshopissa esitellään jo eri 
hankkeiden valmiita tuotoksia.

Lämmin kiitos kaikille Teille, 
jotka osallistuitte. Lukioworksho-
pin materiaali toimitetaan kaikille 
yhteystietonsa jättäneille. Lukio-
toimikuntaan uutena jäsenenä 
Anja Tiaisen tilalle tulee Riitta 
Valkonen Riihimäen lukiosta.  
Tervetuloa Riitta lukiotoimikun-
taan ja kiitos Anjalle.

Hyvät lukioiden opot, ottakaa 
meihin yhteyttä. 

Asta Ikonen, asta.ikonen@por-
voo.fi

Armi Nurmi, armi.nurmi@some-
ro.fi

Maija Pasanen, (pj) maija.pasa-
nen@porvoo.fi

Hannu Soro, hannu.soro@kou-
lut.tampere.fi

Anu Turunen, anu.turunen@ro-
vaniemi.fi

Riitta Valkonen, riitta.valko-
nen@edu.riihimaki.fi

Lukiotoi-
mikunnan 
jäseniä, 
vas. Maija 
Pasanen, 
Hannu 
Soro, Armi 
Nurmi ja 
Anja Tiai-
nen.
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Mietintämyssy päässä opinto-ohjauksen kehittämistä pohtivat  yliopet-
taja Seppo Seinä Hämeen ammattikorkeakoulusta (vas.), opetusneuvos 
Juhani Pirttiniemi opetushallituksesta ja apulaisrehtori Arto Pylvä-
näinen Suomen ammatilliset rehtorit ry:stä. Myssyn lahjoittivat Opo-
päivien 2013 järjestäjät Kymeen alueen opinto-ohjaajat kiitoksena 
osallistumisesta keskusteluun ja muistutuksena siitä, että työtä tällä 
saralla vielä riittää.

Ammatillisen koulutuksen toi-
mikunnan ideoimaan work shop 
-tapaamiseen Hämeenlinnan Opo-
päivillä oli ilmoittautunut 95 ja 
paikalle ennätti  55 opinto-ohjaa-
jaa. Tilaisuuden ohjelma oli moni-
puolinen ja teemat ajankohtaisia.  
Painopiste oli tällä kertaa enem-
män koulutuspolitiikassa kuin 
edunvalvonnassa.  Saamamme 
palaute oli myönteistä ja rohkai-
see jatkossakin suunnittelemaan 
toimikuntatapaamisia,  joissa 
ovat  esillä Sopo ry:n molem-
mat keskeiset tavoitteet: opinto-
ohjauksen aseman vahvistaminen 
ja opinto-ohjaajien työehtoihin 
vaikuttaminen. 

Ammatillisia opoja 
SOPO ry:ssä lähes 300
Tilaisuuden alussa esiteltiin toi-
mikunnan mennyttä ja tulevaa 
toimikautta. Toimintasuunnitel-
man mukaan tavoitteena on lisätä 
vuoropuhelua toimikunnan ja 
kentän välillä tiedottamalla myös 
valmistelussa olevista asioista 
ja kutsumalla kokouksiin toimi-
kunnan jäsenten lisäksi muitakin 
ammatillisia opinto-ohjaajia ja 
keskeisten sidosryhmien edusta-
jia. Ammatillisten opinto-ohjaa-
jien määrä ja suhteellinen osuus 
Sopo ry:n jäsenistössä on kasvanut 
viime vuosina. Tämän tulisi näkyä 
ja kuulua järjestön toiminnassa. 
Näin ei kuitenkaan tapahdu ilman 
aktiivisia toimijoita.

Puheenjohtaja Kari Hernet-
koski nosti puheenvuorossaan  
esille keskeiset koulutukselliset 
epäkohdat: koulutuksen ja työelä-
män ulkopuolella olevien nuorten 
suuren määrän sekä sen, että oi-
keus laadukkaaseen ja riittävään 
ohjaukseen ei kaikkialla toteu-
du.  Nimenomaan ammatillisissa 
oppilaitoksissa erot ohjauksen 
resursoinnissa ovat suuret ja 
työehdotkin hyvin kirjavat.  Hän 
totesi myös, että vaikka Sopo 
ry:n jäsenmäärä on kasvanut 
viime vuosina, opinto-ohjaajia 
on OAJ:n kokonaismäärästä vain 
0.7 %. Tästä syystä Sopo ry:llä on 
vaativa tehtävä myös epäkohtien 

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

rohkeassa esilletuomisessa.
Opetushallituksen rahoitta-

ma Laajennetun työssäoppimi-
sen -hanke  esittäytyi lyhyesti. 
Hankkeesta olivat kertomassa 
projektityöntekijä/-päällikkö Ter-
hi Puntila Pirkanmaan ammat-
tiopistosta ja projektipäällikkö/
opinto-ohjaaja Pirkko Esko-
Asikainen Hyria koulutus Oy:stä.  
Hankkeella pyritään tukemaan 
niiden opiskelijoiden opiskelun 
etenemistä, joilla on riski pudota 
oppilaitoksesta  joko oppimisvai-
keuksien tai motivaatio-ongelmien 
vuoksi. Työssäoppimisen lisäämi-
sen on nähty hyödyttävän myös 
lahjakkaita, nopeampaan etenemi-
seen kykeneviä sekä  helpottavan 
aiemmin opintonsa keskeyttänei-
den opintoihin palaamista.  Hanke 
levittää hyviä käytäntöjä Road-
Show -seminaareissa eri puolilla 
Suomea tämän kevään aikana. 

Opinto-ohjauksen 
vahvistaminen ammatilli-
sessa koulutuksessa
Work shopin keskusteluosuuden 
pääteemana olivat hallitusoh-
jelmaan kirjoitetut tavoitteet: 
”Vahvistetaan opinto-ohjausta 

kaikilla koulutusasteilla.  Laa-
ditaan hyvän opinto-ohjauksen 
kriteerit lukioihin ja ammatilliseen 
koulutukseen.”  Keinoista tavoit-
teisiin pääsemiseksi oli omasta 
näkökulmastaan haastettu keskus-
telemaan Opetusneuvos Juhani 
Pirttiniemi opetushallituksesta, 
yliopettaja Seppo Seinä Hämeen 
ammattikorkeakoulun ammatil-
lisesta opettajakorkeakoulusta ja 
Suomen Ammatilliset Rehtorit 
ry:n edustajana apulaisrehtori 
Arto Pylvänäinen Mäntän seu-
dun koulutuskeskuksesta. 

Juhani Pirttiniemi totesi oh-
jauksen muuttuneen valtavasti 
viime vuosina ja vuosikymme-
ninä. Aseman vahvistumiseen on 
vaikuttanut uskallus katsoa asioita 
eri näkökulmista ja rohkeus ko-
keilla uutta. Runsas hanketoiminta 
on tuonut tarvittavaa liikkuma-
varaa toiminnan kehittämiseen 
ja sitä kautta uusia oivalluksia 
on saatu juurrutetuksi pysyvik-
si käytännöiksi. Pirttiniemen 
mukaan ammatillinen koulutus 
moninaisuudessaan eroaa mm. 
tässä suhteessa perusopetuksesta 
ja lukiokoulutuksesta.

Seppo Seinä kertoi toimi-
neensa opinto-ohjauksen parissa  
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- koulumaailman valoisalla puo-
lella - viidellä vuosikymmenellä. 
Alkuvuosina epäluulo ja muutos-
vastarinta ohjausta kohtaan oli 
suurta ja koetteli nuoren ohjaajan 
kekseliäisyyttä. Nykyään opinto-
ohjauksesta, sen tarpeesta ja mah-
dollisuuksista puhutaan paljon, 
mutta ongelmana on, että puhe ei 
muutu toimenpiteiksi.  Koulutta-
jalle  kentän kirjava todellisuus 
tulee tutuksi. Esimerkiksi ohjat-
tavien määrä vaihtelee suuresti 
ja on joillakin opinto-ohjaajilla 
tavoitteiden saavuttamisen kan-
nalta mahdoton. 

Seinä korosti sitä, että ohjauk-
sen laatu riippuu koko ohjausket-
justa ja kaikista ohjauksen tasoista 
ja toimijoista. Koulutuksen järjes-
täjällä on vastuu ja velvollisuus 
panna asiat kuntoon. Rehtorien 
tulisi kutsua myös ohjauksen eri-
tyisasiantuntijat - opinto-ohjaajat  
saman pöydän ääreen miettimään, 
miten hommat hoidetaan.

Hyvät opinto-ohjaajat 
rehtoriakin arvokkaampia!
Arto Pylvänäinen, joka toimi 
kutsun saadessaan Suomen Am-
matilliset Rehtorit ry:n puheen-
johtajana, korosti opinto-ohjaajan 
roolia oppilaitoksessa. Hän totesi, 
että hyvät opinto-ohjaajat ovat 
arvokkaita, jopa rehtoria tärkeäm-
piä, koskapa heidän kauttaan viesti 
oppilaitoksesta välittyy laajalti op-
pilaitoksen ulkopuolelle. Tärkeän 
roolinsa vuoksi opinto-ohjaajan 
tulisi tuntea hyvin koko ammatil-
lisen koulutuksen kenttä, tutkin-
non rakenteet ja erityisopetuksen 
haasteet. Tämä näkökulma asettaa 
vaatimuksia opinto-ohjaajan kou-
lutukselle, kelpoisuusvaatimuksil-
le ja rekrytoinnille. 

Myös Pylvänäinen haastoi 
kaikki opettajat yhteistyöhön oh-
jauksen laadun varmistamiseksi. 
Hän pohti keinoja motivaation 
ylläpitämiseksi opetustyötä ja 
sen kehittämistä kohtaan ja sitä, 
millaisia vaikutuksia opettajien 
tehtävien määräaikaistamisella 
voisi työn laatuun olla. Lisäisikö 
se innostusta vai päinvastoin?

Kaikki keskustelijat kantoivat 
huolta koulutuksen ulkopuolelle 
jäävistä, syrjäytymisriskin piiriin 

kuuluvista nuorista ja pohtivat yh-
teiskuntatakuun mahdollisuuksia 
ja menetelmiä tilanteen korjaami-
sessa. Yhteiskuntatakuu edellyttää 
toimivia elinikäisen oppimisen 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspal-
veluita. Pirttiniemi kyseli, mistä 
löytyy se ammattitaito, joka takaa 
parhaan mahdollisen ohjauksen 
jokaisessa kunnassa yhden luukun 
periaatteella. 

Ammatillisten opinto-
ohjaajien vaihtuvuus
Arto Pylvänäinen edusti pienpa-
neelissa koulutuksen järjestäjäta-
hoa ja oppilaitoksen johtoa. Hänen 
suuntaansa kohdistui kysymyksiä 
opetuksen ja ohjauksen järjestä-
misestä ja resursoinnista. Tässä 
yhteydessä olivat esillä lähiope-
tustuntien nipistämisestä johtuvat 
näennäisesti nelipäiväiset työ-
viikot.  Hänelle osoitettiin myös 
huoli opinto-ohjaajien suuresta 
vaihtuvuudesta ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Vaihtuvuus vai-
keuttaa ohjauksen pitkäjänteistä 
kehittämistä oppilaitoksessa ja 
saattaa heikentää ohjauksen vai-
kuttavuutta yksilötasolla. Syitä 
vaihtuvuuteen löytyy valtakun-
nallisesta virkaehtosopimuksesta 
ja sen paikallisesta soveltamisesta 
mutta myös ohjauksen toimintojen 
organisoinnista oppilaitoksissa. 

Rehtoreilla on keinonsa pi-
tää arvokkaat opinto-ohjaajansa 
palveluksessaan  pitämällä heitä 
asiantuntijoina, pedagogeina ja 
muokkaamalla osaltaan työolo-
suhteet, työnkuvat ja työehdot 
tehtävän luonnetta vastaaviksi.  
Ammatillisen opinto-ohjaajan 
työ on mielenkiintoista ja haasta-
vaa, mutta valitettavasti etenkin 
Etelä-Suomessa ohjaustyö muis-
sa koulumuodoissa parempine 
työehtoineen houkuttelee monia 
enemmän. Tämä toimikunnan 
työn kannalta keskeinen kysymys 
jäi tällä kertaa vastausta vaille, 
mutta antaa syyn jatkaa toimintaa 
ja keskustelua mm. ammatillisten 
oppilaitosten rehtorien kanssa.

Sekä Pirttiniemi että Pylvänäi-
nen ovat mukana OPH:n työryh-
mässä, joka määrittelee edellytyk-
siä ja kriteereitä hyvälle opetuk-
selle ja ohjaukselle ammatillisessa 

koulutuksessa. Koska työskentely 
on kesken, emme saaneet kuulla 
vielä mitään kovin konkreettista 
pohdintojen tuloksista. Pirttiniemi 
muistutti vielä, että koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuun-
nitelmaa on oppilaitoksissa syytä 
tutkia ja ottaa lausumat huomioon 
huolimatta sen laajoista, yleisistä 
ja kenties ympäripyöreistä sanon-
noista.     

Opinto-ohjaajat odottavat kiin-
nostuneina hallitusohjelmassa 
mainittuja hyvän opinto-ohjauk-
sen kriteereitä ja toivovat voi-
vansa olla mukana kriteerien 
laadinnassa. Toiveissa on, että 
uskallettaisiin määritellä katto 
myös ohjattavien määrälle.

Toimikunta uusiutui
Ammatillisen koulutuksen toimi-
kuntaan kuuluu tätä kirjoitettaessa 
viisi jäsentä. Tavoitteenamme 
on kasvattaa joukkoamme kuu-
dennella jäsenellä. Vaihtoehtona 
on, että kuudes jäsen on vaih-
tuva toimintasuunnitelmamme 
mukaan. Keskustelemme asias-
ta kokouksessamme 25.2.  Jos 
sinä lukija haluat tulla mukaan 
toimikunnan työskentelyyn tai 
kokousvierailijaksi, ilmoittaudu 
puheenjohtajalle. 

Toimikunnan työskentelystä 
jäivät pois Anja Vanhatalo Joen-
suusta ja Arja Snygg Kouvolasta. 
Anja jatkaa aktiivista edunval-
vontatyötä muissa kuvioissa ja 
Arjaa pitävät liikkeessä Kouvolan 
Opo-päivät 2013. Kiitokset heille!  
Uutena jäsenenä hallituksessa ja 
toimikunnassamme aloitti Anu 
Hietarinta Seinäjoelta. 

Suomen opinto-ohjaajat ry
Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta
Ritva Manelius, pj, 
Jyväskylän ammattiopisto 
Heli Aaltonen, 
Raision koulutuskuntayhtymä
Anu Hietarinta, 
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki
Asta Kurhila, 
Hyria koulutus Oy, Riihimäki
Johanna Leinonen, 
Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymä,  Mäntsälä
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Toimi-
kunnat

Opinto-ohjauksen nykytila 
ja näkymät ammattikorkeakoulussa

Vesa Kuhanen korkeakoulutoimi-
kunnan  workshopissa, jossa ky-
selyn tuloksia käytiin läpi pienellä 
porukalla.

SOPO ry:n korkeakoulutoimikun-
ta toteutti kyselyn ammattikorkea-
koulun opinto-ohjauksen tilasta. 
Kyselyyn vastasivat  työssään 
opinto-ohjaustyötä tekevät. Toi-
mikunta halusi selvittää kyselyllä 
ohjauksen nykytilaa AMKeissa 
niin määrällisestä kuin laadulli-
sesta näkökulmasta sekä tarkas-
tella tulevaisuuden ohjaustarpeita 
AMK-ohjauskentällä. Kysely 
toteutettiin syys-lokakuussa 2011 
sähköisellä Digium-kyselyllä. 
Kyselyssä oli strukturoituja ja 
avoimia kysymyksiä. Avoimet 
kysymykset teemoitettiin. 

Kyselyyn vastasi 104 henkilöä 
21 eri ammattikorkeakoulus-
ta. Koulutusaloja tarkastellessa, 
eniten vastauksia tuli sosiaali- ja 
terveysalalta (25), liiketaloudesta 
(25) sekä tekniikasta (18) ja kult-
tuurialalta (11). Muilta koulutus-
aloilta vastauksia tuli alle kymme-
nen. Vastaajista 70 (67 %) mainitsi 
työskentelevänsä opinto-ohjaajina, 
10 (10 %) opintojen ohjaajina ja 
yhdeksän (9 %) opettajatuutori-
na. Vastauksissa mainittiin myös 
lehtorina (3), koulutuspäällikkö-
nä (3), opintoasiainpäällikkönä 
(3), koulutussuunnittelijana (2), 

opintoneuvojana (2), urasuunnit-
telijana (1) ja suunnittelijana (1) 
toimiminen. Opinto-ohjauksen 
kelpoisuus oli 58 ohjaustyötä 
tekevällä. Heidän lisäkseen 11 oli 
kyselyn aikaan opinto-ohjaajakou-
lutuksessa. Lopuilla 35 henkilöllä 
ei ollut opinto-ohjaajakoulutusta 
eivätkä he ilmoittaneet olevansa 
koulutuksessa. 

Vastauksista ilmeni, että moni 
tekee ohjaustyötään osa-aikaisesti. 
15 vastaajaa ilmoitti tekevänsä 
ohjaustyötä päätoimisesti (1600 
tuntia tai enemmän) lukuvuoden 
aikana. Taulukossa 1 näkyvät 
mediaanirivin luvut osoittavat 
luotettavammin tuloksista, koska 
keskihajonta vastausten välillä 
oli melko suuri. Opiskelijamäärät 
vaihtelivat luonnollisesti oh-
jaustyöhön resursoitujen tuntien 
suhteessa. Trendi oli kuitenkin 
selvästi se, ohjattavien määrän 
toivottiin pienenevän nykyisestä.

Vastaajista suurin osa (70 vas-
taajaa, 67 %) ilmoitti olevansa 
tyytyväinen nykyiseen työnku-
vaansa. Kolmasosa vastaajista 
(34 mainintaa, 33 %) ei ollut 
tyytyväinen nykyiseen työnku-
vaansa. Tyytymättömyyttä ei eri 
vastaajajoukkojen välillä eronnut. 
Prosentuaalisesti sama määrä kel-
poisia kuin ei-kelpoisia sekä kou-
lutuksessa paraikaa olevia ohjaus-
työtä tekeviä henkilöitä ilmaisivat 
tyytymättömyyttään. Tyytymättö-
myys työhön liittyi pääosin tehtä-

vänkuvan epäselvyyteen ja liian 
monen työtehtävän yhteensovit-
tamiseen samanaikaisesti (kuvio 
1). Samoin monessa vastauksessa 
mainittiin ohjaustyön resursoinnin 
vähyys sekä ohjaustyöhön ja sen 
laatuun liittyvän kehittämistyön 
panostamisen niukkuus. 

Tärkeimmäksi opinto-ohjauk-
sen tehtäväalueekseen 80 (77 %) 
vastaajista nimesi opiskelijoiden 
ohjauksen. Seuraavaksi tärkein 
osa-alue oli opinto-ohjauksen 
suunnittelu, koordinointi ja ke-
hittäminen työyhteisössä/AMKis-
sa. Kolmanneksi tärkeimmäksi 
nousivat opiskelijahyvinvointiin 
liittyvät tehtävät.  

Kyselyn avulla haluttiin myös 
selvittää mihin suuntaan AMKeis-
sa toteutettavaa opinto-ohjausta 
tulisi kehittää (kuvio 2). Vastaa-
jat arvioivat, että yksilöllisiin 
ohjaustarpeisiin tulisi jatkossa 
panostaa eniten. Samanaikaisesti 
tulisi myös miettiä, miten erilai-

Taulukko 1. Ohjattavien opiskelijoiden määrä suhteessa resursseihin 
(N=104, tulokset ilmoitettu kokonaislukuna)



30

siin ohjaustarpeisiin vastataan 
erilaisilla ohjauksen muodoilla, 
kuten esimerkiksi yksilö-, ryhmä-, 
vertais- ja verkossa tapahtuvaa 
ohjausta hyödyntäen. Moninais-
tuviin ohjaustarpeisiin kaivattiin 
myös enemmän työresursseja. 
Samoin ohjauksen pelisääntöihin 

Kuvio 1. Miten haluaisit muuttaa tehtävänkuvaasi (n=34)

Kuvio 2. Mihin suuntaan AMKeissa toteutettavaa ohjausta tulisi ke-
hittää (N=98)

Kuvio 3. Mitkä ovat tulevaisuuden haasteet AMKeissa tapahtuvalle 
opinto-ohjaukselle

ja laadunvarmistukseen toivottiin 
löytyvän etupäässä yksikkö- ja 
AMK-kohtaisesti tasalaatuisuut-
ta. 

Vastaajien haluttiin myös tuo-
van esille haasteita AMKeissa 
tapahtuvalle opinto-ohjaukselle 
tulevaisuudessa (kuvio 3). Vas-

tauksia tuli moneen eri teemaan 
tasaisesti. Yleisimmin vastaukset 
liittyivät huoleen resursseista ja 
niiden riittävyydestä. Samaan ai-
kaan ohjaustarpeiden moninaisuu-
den odotetaan lisääntyvän entises-
tään. Koulutusrakenteen uudistus 
lisää joustavuutta ja yksilöllisyyttä 
tutkinnon opintokokonaisuuksien 
valinnassa ja niiden suorittami-
sessa. Aikuisopiskelijoiden, KV-
opiskelijoiden ja aikaisemman 
korkeakoulututkinnon jo suoritta-
neiden määrän lisääntyminen luo 
näitä ohjaustarpeita. Luonnollises-
ti myös AHOT (aikaisemmin han-
kitun osaamisen tunnistaminen) 
käytäntöjen lisääntyminen ja sel-
kiytyminen vaikuttavat asiaan. 

Yleisesti voidaan todeta, että 
opintojen ohjaus on aikaisempiin 
vastaavantyylisiin kartoituksiin 
nähden linjassaan. Opinto-oh-
jaajakoulutettujen, ohjaustyötä 
tekevien määrä on suotuisasti ke-
hittynyt vuosien saatossa. Entistä 
useammassa AMKissa opinto-
ohjaus nähdään tärkeäksi osaksi 
ydintehtäviä ja sille on olemassa 
perusteltu tilaus ja merkitys.

Kyselyn avulla saatiin myös 
arvokasta tietoa siitä, miten ohjaa-
jat arvottavat työnsä osa-alueiden 
suhteen ja mitkä ovat ohjaustyön 
haasteet nykyhetkessä kuin tule-
vaisuudessakin. 

Huomioitavaa tässä kyselyssä 
oli, että OKM:n tulevat säästötoi-
menpiteet eivät olleet tulleet julki 
kyselyn vastaamisen aikana, mikä 
olisi osaltaan voinut vaikuttaa 
vastauksiin. 

 Lisätietoja kyselystä ja 
sen tuloksista antaa korkeakoulu-
toimikunnan jäsen 

Vesa Kuhanen 
vesa.kuhanen@jamk.fi 

Toimi-
kunnat
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Suomesta valuu koko ajan ulkomaille 
työpaikkoja ja tienaamismahdol-
lisuuksia, mutta emme saa antaa 
periksi. Suomalaisen työn, tuotannon 
ja innovaatiotoiminnan puolesta 
kannattaa taistella. Aseina meillä 
on korkeatasoinen koulutus, jonka 
kaikkiin mahdollisuuksiin nuorison 
kannattaa tarttua. Riittävä määrä 
tekniikan osaajia on välttämätöntä 
Suomen hyvinvoinnin kannalta.

Nuoriso vierastaa nykyisin hiukan 
tekniikan alan opiskelua, koska se ei 
tunne alaa ja sen mahdollisuuksia 
tarpeeksi. Ammattikorkeakoulujen 
kevään haussa insinöörikoulutuksen 
vetovoimaluku on ollut parina viime 
vuonna noin 2,2. Hiukan korkeampi 
se saisi olla. Mutta väärin perustein 
ei yhdenkään nuoren toivoisi insi-
nööriopintoihin hakeutuvan, koska 
se johtaa keskeyttämiseen.

Suomen insinöörikoulutusta anta-
vat ammattikorkeakoulut toteuttavat 
valtakunnallista INSSI-hanketta, 
jonka tavoite on insinöörikoulu-
tuksen vetovoiman parantaminen, 
keskeyttämisten vähentäminen ja 
valmistumisaikojen nopeuttaminen. 

Markkinointiviestinnässä tavoite 
on ollut jakaa nuorille oikeaa tietoa 
tavoitettavalla tavalla. Painopiste on 
ollut internet-ratkaisujen rakentami-
sessa, jota aluksi tuettiin mediakam-
panjalla nuorison suosimissa medi-
oissa. Nyt käytössä on www-sivut, 
Facebook-sivu ja Youtube-kanava.

Hankkeen keskeisin nuorten 
ura- ja opiskelupaikkavalintaa tukeva 
väline on sivusto www.insinooriksi.
fi, ruotsiksi www.ingenjor.fi. Siinä on 
sekä tietoa jakavia että viihdyttäviä 
osia. Sivuston rakenne on selkeä ja 
helppokäyttöinen. Insinooriksi.fi-
sivusto sopii sekä nuoren itse yksin 
käytettäväksi että opintoneuvonnan 
tueksi. 

Tekniikan eri koulutusohjelmien 
eroja ja sopivuutta omiin mielty-
myksiin voi testata Insinöörikoneen 
avulla. Se etsii vaalikoneen tavoin 
kiinnostuneelle hänen profiiliaan 
parhaiten vastaavat opiskelupaikat. 
Ohjelman antama ehdotus perustuu 
ammattikorkeakoulujen edustajien 
tekemiin taustavastauksiin koulu-
tusohjelmien eroista. Listan pohjalta 
käyttäjä voi alkaa perehtyä tarkem-

min koulutusvaihtoehtoihin, ja ky-
symysten pohjalta hän voi jäsentää 
itselleen, mikä kiinnostaa. Voi olla, 
ettei tekniikka kiinnosta lainkaan.

Sivustolla on runsaasti opiskeli-
joiden ja nuorten insinöörien kerto-
muksia, mitä tekniikka, opiskelu ja 
insinöörin työ on. Sivuston kautta voi 
katsoa Youtube-videoita erilaisista 
mielenkiintoisista opiskelutilanteista. 
Nuorten kertomukset ja videot pois-
tavat taatusti nuorten ennakkoluuloja 
tekniikkaa kohtaan. Tekniikka ei ole-
kaan puurtamista likaisissa tehtaissa, 
tekniikka sopii naisille, insinöörillä 
on suuri merkitys kestävän kehityk-
sen edistämisessä jne.

Insinooriksi.fi-sivusto on hyö-
dyllinen työkalu opoille sekä kor-
keakouluopintoja suunnittelevalle. 
Sivusto edustaa kaikkia manner-
Suomen ammattikorkeakouluja ja 
esittelee kaikki suomen-, ruotsin- ja 
englanninkieliset insinöörikoulutus-
ohjelmat. 

Juhani Keskitalo, 
INSSI-hanke, projektipäällikkö

Apuneuvo uravalintaa tekeville

Peruskoulutoimikunnan worksho-
pissa Hämeenlinnan OPO -päivillä 
aiheena oli, miten KELPO -hanke 
on muuttanut peruskoulunopinto-
ohjaajan arkea oppilaan ohjauksessa  
(Lyhenne KELPO tarkoittaa: KE 
= kehittäminen,   L = laatu,  PO = 
perusopetus). 

Workshopin keskusteluissa tuli 
ilmi, että opinto-ohjaajan rooli ei 
ole KELPO :n myötä varsinaisesti 
muuttunut vaan rooli on tuen eri 
vaiheissa lähinnä asiantuntijana toi-
miminen. Opinto-ohjaaja osallistuu 
oppilashuollon palavereihin tarpeen 
ja sopimuksen mukaan.  

Tehostetun ja erityisen tuen 
aikana opinto-ohjaaja on konsul-
toivassa roolissa. Useimmissa 
kouluissa erityisopettaja vastaa tuen 
koordinoinnista, aineenopettaja 
pedagogisen arvioinnin tekemises-
tä yhdessä erityisopettajan kanssa 
ja luokanvalvoja/-ohjaaja kokoaa 
tiedot.  

Toimi-
kunnat

Peruskoulutoimikunnan 
kuulumiset

Tehostetun tuen aikana opinto-
ohjaaja on mukana, kun asia liittyy 
jatko-opintoihin hakemiseen esim. 
neuvottelut, erityisjärjestelyt tutus-
tumisiin ja koulutuskokeiluihin. 

Workshopin aikana tuli esille, 
että joissakin kouluissa opinto-
ohjaaja on mukana jopa kaikissa 
oppilashuollon palavereissa ja 
tällöin on syytä tarkistaa oppi-
lashuoltotyöryhmän kokoonpano 
tarvelähtöisesti. 

Meidän jokaisen opinto-ohjaajan 
tulee pitää mielessä, että ohjaus on 
kaikkien oikeus ja opinto-ohjaajan 
roolia eri yhteyksissä tulee pohtia 
sekä keskustella opinto-ohjaajan 
ydintehtävistä.

 Toisena aiheena workshopissa 
oli  palkkausasiat ja osallistujille 
tehtiin kysely, jonka tuloksiin pala-
taan seuraavan lehden numerossa.   

Kiitokset kaikille workshoppiin 
osallistuneille ja jatketaan ajankoh-
taisten asioiden pohtimista yhdessä.  

Peruskoulutoimikunta jatkaa SKY-
PE kokouksin  ja tulevan vuoden 
haasteena on mm. peruskoulun tun-
tijakouudistus.   Puheenjohtajana on 
tänä vuonna Maarit Laaksonen.

Lumisin terveisin viime vuoden 
peruskoulutoimikunta, 

Jari Laukkanen
Satu Haime

Minna  Juntunen
Maarit Laaksonen ja 

Tuija Ristimella
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Lukion opinto-ohjaus on ollut 
monien muutoksien ristiaallo-
kossa viimeisten vuosien aikana. 
Opinto-ohjaajien koulutusta on 
lisätty ja uusia lukion opinto-
ohjaajan virkoja on perustettu 
parantamaan opiskelijoiden 
oikeutta saada lukioaikana hen-
kilökohtaista opinto-ohjausta. 
Ylioppilastutkinnon uudistuk-
set, ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen opintorakenteiden 
ja hakuperusteiden muutokset 
ovat tuoneet uutta tarvetta vah-
vistaa lukion opinto-ohjausta. 
Luokkiin sitoutumaton opetus, 
kurssimuotoisuus, jaksotus, 
ylioppilaskirjoitusten hajautta-
minen sekä ainereaalikoe ovat 
lisänneet merkittävästi valinnan 
mahdollisuuksia ja ohjauksen 
tarvetta lukiossa. 

Opinto-ohjaajien työkenttä on laa-
ja ja moninainen. Lukion opinto-
ohjaajan toimenkuvaa pyrittiin 
selkeyttämään ja opinto-ohjauksen 
asemaa kohennettiin opetussuun-
nitelman perusteiden uusimisen 
yhteydessä. Tärkeänä pidettiin 
myös, että lukion opinto-ohjaajan 
ydintehtäviin annettaisiin opinto-
ohjaajalle riittävästi resursseja. 
Opinto-ohjaajan ydintehtäviin 
kuuluvat mm. ohjaus, tiedon ja-
kaminen, suunnittelu, yhteistyö ja 
oman osaamisen ylläpito. Tämän 
lisäksi opinto-ohjaajan työhön 
lukiossa kuuluu opiskelijahuoltoa, 
markkinointia, rekrytointia, ohja-
uksen seurantaa ja kehittämistyötä 
sekä oppilaitoskohtaisia tehtäviä. 
Ohjausta annetaan koko lukio-
opintojen ajan. Lukio-opintojen 
alussa jokainen opiskelija laatii 
ohjauksessa yksilöllisen opinto-
ohjelmansa ja lukio-opintojen 
loppuvaiheilla oman jatko-opin-
tosuunnitelmansa. Ohjauksen 
tarvetta lisää myös koulutuksen 
ja työelämän kansainvälistymi-
nen. Ohjauksella pyritään myös 
edesauttamaan opiskelijoiden kou-

lussa jaksamista ja viihtymistä. 
Lukiokohtaiset erot ovat suuria. 
Rehtorit paikallisesti sopivat ja 
määräävät työtehtäviä opinto-
ohjaajille. Lukion opinto-ohjaajat 
ovat pieni joukko opettajia, joilla 
ei ole omaa virkaehtosopimusta. 
Palkanmaksuperusteina on hyvin 
erilaisia käytäntöjä.

Palkkaus- ja 
toimenkuvakysely

Syksyllä 2011 lukiotoimikunta 
päätti laatia lukioiden opinto-
ohjaajille kyselyn, jossa kartoi-
tettaisiin lukion opinto-ohjaajan 
työnkuvaa ja palkkauksen perus-
teita. Kyselyyn vastasi 213 lukion 
opinto-ohjaajaa. 79 prosenttia 
vastaajista työskentelee Etelä- ja 
Länsi-Suomessa. 50 prosenttia 
vastanneista ilmoittaa työskente-
levänsä lukiossa opinto-ohjaajan 
virassa. Loput vastaajista toimivat 
lukion ja peruskoulun opinto-
ohjaajan yhdistelmävirassa; perus-

koulun ja lukion opinto-ohjaajan 
yhdistelmävirassa tai he toimivat 
opinto-ohjaajan tehtävien kanssa 
samanaikaisesti aineenopettajana, 
rehtorina tai apulaisrehtorina. 12 
prosenttia vastanneista ilmoittaa 
opinto-ohjauksen järjestettävän 
lukiossaan jollakin muulla tavalla. 
Suurin osa vastaajista työskentelee 
lukiossa opinto-ohjaajana lukion 
aineenopettajan virkaehtosopi-
muksella. 

Suuria eroja palkoissa, 
toimenkuvissa ja 
ohjattavien määrissä

Lukion palkanmaksuperusteet 
ovat kyselyyn vastanneiden mu-
kaan hyvin moninaisia ratkaisuja. 
Yleisin palkanmaksuperuste on 
lukion aineenopettajan virkaeh-
tosopimus. Peruspalkan lisäksi 
lukion opinto-ohjaajan palkka 
muodostuu yleisimmin ylitunneis-
ta. Suurin osa vastanneista sanoo 
ylituntimääränsä olevan 3-6. 

Lukion opinto-ohjaajan 
palkkaus ja työnkuva
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Ylituntien osuus palkasta vaihtelee kyselyn mukaan 
500-1000 euroon.  Toisaalta taas on paljon lukioita, 
joissa lukion opinto-ohjaaja ei saa peruspalkan li-
säksi ylituntikorvauksia. Tuolloin palkka on lukion 
aineenopettajan virkaehtosopimuksen mukainen 
palkka. Palkka maksetaan suurimmalla osalla lu-
kioita tuntikehyksestä ja lukioresurssista. Toisaalta 
1/3 vastaajista eivät osanneet määritellä palkkansa 
määräytymisen perusteita.

24,6 prosenttia vastanneista ilmoittaa toimivansa 
lukion opinto-ohjaajana paikallisesti sovitulla opinto-
ohjaajien virkaehtosopimuksella. Näiden opinto-
ohjaajien peruspalka on keskimäärin vaihteluvälillä 
3250–3749 euroa. Työaika on 31 tuntia viikossa. 

Tämän lisäksi lukion opinto-ohjaajista osa työs-
kentelee lukiossa peruskoulun oppilaanohjaajan vir-
kaehtosopimuksella. Nämä ovat yleisimmät muodot, 
miten palkka lukion opinto-ohjaajilla muodostuu. 
Kyselyyn vastanneista lukion opinto-ohjaajista suu-
rin osa työskentelee palkkauksesta riippumatta 3135 
tuntia viikossa. Opinto-ohjaajilla on keskimäärin 
ohjattavanaan 200–300 opiskelijaa. Edelleen on 
opinto-ohjaajia, jotka eivät pysty tekemään työtään 
hyvin alimitoitetulla ohjauksen resurssilla. Pieni 
joukko opinto-ohjaajia ohjaa edelleen lukiossa yksin 
yli 450 opiskelijaa.

Lukion opinto-ohjaajien työnkuva vaihtelee 
lukioittain paljon. Huomattava määrä lukion opinto-
ohjaajia tekee oman työnsä ohella myös muuta 
rehtorin määräämää työtä. Opinto-ohjaajat mm. 
valvovat kokeita, tekevät opinto-oppaita, järjestävät 
vanhempainiltoja, opastavat vierailijoita, toimivat 
välituntivalvojina ja ottavat vastaan yo-ilmoittau-
tumislomakkeita. Pieni osa lukion opinto-ohjaajista 
työskentelee myös koulujen lomien aikana ilman 
erillistä korvausta tai tehty työ korvataan vapaana 
rehtorin kanssa sovitulla tavalla. Palkka ja työmäärä 
eivät vastaa monestikaan toisiaan. Alueellisesti palk-
kamaksuperusteet ovat hyvin erilaisia. Samasta työs-
tä, samoilla perusteilla voidaan maksaa eri lukioissa 
eri palkkaa. Peruspalkassa erot voivat olla jopa 1000 
euroa. Vastaajista enemmistö haluaisi lukion opinto-
ohjaajille valtakunnallisen virkaehtosopimuksen. 

Kyselyn tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään 
kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tuloksista laadittu yh-
teenveto toimitetaan Hämeenlinnan lukioworkshopin 
osallistujille. Lisätietoja kyselystä saa lukiotoimi-
kunnan jäseniltä.
 

Armi Nurmi ja Maija Pasanen

 

 

www.kiipula.fi  ammattiopisto@kiipula.fi

Itsensä kokoiseen ammattiin

Kiipulan 
ammattiopisto

Oppilaitokseen on suora haku, joka päättyy 30.3.2012. 
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Valtaosa Jyväskylän ammatti-
opiston opinto-ohjaajista osal-
listui Hämeenlinnassa pidetyille 
valtakunnallisille opopäiville 
tammikuun lopussa. Perjantaina 
Visamäen kampuksella päiviin 
osallistujilla oli mahdollisuus tu-
tustua luentojen lomassa Taitaja 
2012-esittelypisteeseen.

Luentosaleissa, toimipajoissa 
ja käytävillä oli päivän aikana 
mahdollisuus tavata myös Taitaja 
2012-värejä kantavia opoja. Sa-
manväriset huivit ja solmiot kyllä 
huomattiin ja moni kävi kysymäs-
sä, onko yhteisellä asusteella jokin 
merkitys. 

Lauantaiaamun nauruhermoja 
kutkuttavan stand  up koomikko 
Mikko Vaismaan ja brändi- ja 
designasiantuntija Lisa Sounion 
jälkeen oli ohjelmassa opinto-
ohjaajien Keijo Koskenmäen ja 
Sirpa Puikkosen Tee elämäsi paras 
valinta -puheenvuoro. 

Ammattitaidon SM-kilpailu 
Taitaja 2012 järjestetään Jyväsky-
län Paviljongissa 24.- 26.4.2012. 
Tee elämäsi paras valinta -teemalle 

rakentuva Taitaja 2012-tapahtuma 
kannustaa nuoria oman tulevai-
suuden pohdintaan.   
Taitajassa voi nähdä ja kokea 50 
ammattia käytännössä. Mukana on 
erityistä tukea tarvitsevien ammat-
titaitokilpailu Taitaja PLUS sekä 
valtakunnallinen kädentaitokilpai-
lu ysiluokkalaisille. Opiskelu- ja 
työmahdollisuuksiin voi tutustua 
Koulutus- ja uratorilla.

Omia taitoja pääsee testaa-
maan Kato- ja kokeile -pisteissä 
ja opintopoluilla kierrellen saa 
täsmätietoa eri aloista. 

Opintopoluissa uutta on lu-
kiolaisille suunnattu Lukiopolku 
ja opettajille, opinto-ohjaajille 
ja rehtoreille kohdennettu VIP-
polku. Seitsemän opintopolkua 
on ryhmitelty ammattialoittain 
ja jokainen tutustuja voi valita 
opintopoluista itseään eniten 
kiinnostavan polun ja osallistua 
opastetulle opintopolkukierrok-
selle oppaiden johdolla. 

Opintopolkuihin liittyy myös 
tehtäviä, joiden tarkoituksena 
on toimia nuorten koulutus- ja 

urasuunnittelun tukena. Tehtävät 
on uudistettu helppokäyttöisiksi 
ja nuoria puhutteleviksi nettipe-
leiksi. Ennakkotehtävät ”Kurkista 
tulevaisuuteen” ja ”Mun polut” 
ovat kaikkien opinto-ohjaajien 
hyödynnettävissä Taitaja2012-
sivuilla.

Myös opintopolkujen varaus-
järjestelmä on parhaillaan auki 
netissä. Polut täyttyvät varausjär-
jestyksessä, ja varauksia voi tehdä 
30.3. saakka.

Lisätietoja ohjelmasta jul-
kistetaan maaliskuussa www.
taitaja2012.fi -sivustolla ja face-
bookissa www.facebook.com/tai-
taja2012. Virittäydy tunnelmaan 
vaikka kuuntelemalla Taitajan 
tunnusbiisi ”Suuntaan tulevaan”.

 Taitaja 2012 Jyväskylä -tapah-
tuman järjestää Jyväskylän kou-
lutuskuntayhtymä yhteistyössä 
Keski-Suomen alueen yritysten, 
eri oppilaitosten ja Skills Finlan-
din kanssa.

Sirpa Puikkonen
Jyväskylän ammattiopisto

Jyväskylän am-
mattiopiston opo-
ja Taitaja-stän-
dillä. Takarivissä 
vasemmalta Kirsi 
Nerg, Seija Ala-
Ruona, Sari Läh-
teenmäki, Elina 
Vettenranta, 
Anne Venemies 
ja Sirpa Puikko-
nen. Eturivissä 
vasemmalta 
Ritva Manelius, 
Mia Kärkkäinen 
Pirjo Kero, Kei-
jo Koskenmäki, 
koulutuspäällik-
kö Anneli Muu-
ronen, Päivi Ko-
lehmainen, Tarja 
Nykänen ja  Mika 
Mouhu

Taitaja-tapahtumassa esitellään 50 ammattia
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Studerandes lärande och 
lärarnas kompetensutveck-
ling går hand i hand vid 
avdelningen för vård och 
det sociala området vid Yr-
keshögskolan Novia i Åbo. 
Nya läroplaner för blivande 
sjukskötare (YH), hälsovår-
dare (YH) och socionomer 
(YH) togs i bruk hösten 
2010. Vid avdelningen gick 
man då in för projektifierat 
lärande. Ett nytt pedago-
giskt angreppssätt medförde 
i sin tur behov av personal-
utveckling för lärarna.

Läroplansförankrad forsknings- 
och utvecklingsverksamhet inom 
ramen för projekt innebär att stu-
derande deltar i projektverksam-
heten inom studiehelheter, kurser 
och praktik samt gör sina lär-
domsprov relaterat till projekten. 
Projektverksamheten förändrar 
lärarrollen. Den handledande lä-
rarrollen, som länge präglat yrkes-
högskoleutbildningen har ersätts 
av en modell där studerande och 
lärare verkar tillsammans. Inom 
avdelningens projektverksamhet 
utreds, utvecklas och utvärderas 
mångprofessionell, utvecklings-
inriktad och resursförstärkande 
yrkespraxis inom social- och häl-
sovårdsområdet i närregionen. De 
tre begreppen som karakteriserar 
projektverksamheten är också de 
principer som styr hela avdelning-
ens verksamhet. Lärarna arbetar i 
ett mångprofessionellt lärarteam 
där vård och det sociala området 
samverkar. Ett utvecklingsinriktat 
tänkesätt styr verksamheten. Kun-
skap omvärderas och förnyas. Det 
resursförstärkande arbetssättet ge-
nomsyrar verksamhetsstrukturer, 
styrdokument och produkter.

De grundläggande principerna 
finns beskrivna i ett etiskt manifest 
och en pedagogisk manual, vilka 
är utvecklade med insatser av både 
lärare och studerande. Det etiska 

manifestet utgår från respektive 
yrkesområdets etiska principer 
och uttalar också ett starkt enga-
gemang för socialt hållbar utveck-
ling. Detta har sitt ursprung i YH 
Novias certifierade miljölednings-
system. En studerande inom vård 
eller det sociala området blir från 
början introducerad i ett tankesätt 
där man betonar samhällets och 
klienters behov. Inriktning inom 
kurser och lärdomsprov avgörs 
således inte av personliga prefe-
renser. I den pedagogiska manua-
len beskrivs den konstruktivistiska 
pedagogiska grundsynen som 
lärandets utgångspunkt. Lärande 
i grupp betonas och studerandes 
egen aktivitet och självstyrdhet 
är centrala. Strukturer för sam-
verkan och dialog finns uttalade 
och både lärare och studerande 
förväntas ta ansvar för utveck-
lingen av pedagogik och projekt. 
Det utvecklingsinriktade och 
resursförstärkande perspektivet 
syns exempelvis genom att varje 
kritiskt uttalande skall åtföljas av 
ett utvecklingsförslag.

Handledning av studerande är 
en viktig funktion vid avdelningen 
för vård och det sociala området i 
Åbo. Studerande handleds i grupp 
och individuellt. Regelbundna till-
fällen för dialog och utvärdering 

arrangeras och lärarna reserverar 
varje vecka tid för studerandekon-
takter. Individuella utvecklings-
samtal förs med varje studerande 
minst en gång per läsår. En modell 
för resursförstärkande utveck-
lingssamtal är under arbete och 
testas som bäst av några grupper.

Förutom utvecklande av stu-
derandecentrerade processer sat-
sar man också inom det mång-
professionella lärarteamet på 
teambildning. Här använder man 
funktionella och kreativa metoder 
för att främja samarbete och kom-
munikation. Trots att social- och 
hälsovårdsområdet har mycket 
gemensamt, finns det ändå olik-
heter. Begrepp, teorier, metoder 
och annan yrkespraxis behöver 
öppnas upp för att skapa underlag 
för gemensam reflektion.

Det mångprofessionella lä-
rarteamet kännetecknas av att 
verksamheten samtidigt utgör en 
grund och resurs för förändrings-
arbete. Varje kursutvärdering och 
studerandesamtal ger inspiration 
och idéer för fortgående visioner, 
utveckling och långsiktigt strate-
giarbete.

Eva Juslin
Avdelningschef

Avdelningen för vård och det so-
ciala området, Åbo

Det mångprofessionella lärarteamet
- en ny lärarroll formas

Studerande pre-
senterar resulta-
tet av projekt för 
arbetslivet. Foto: 
Gunilla Björk-
lund.
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