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Jukka Eero Vuorinen

Turhan moni jä 
koulutuspaikkaa vaille
Turhan moni ei edes hae
Jotain on vahvasti pielessä, kun liian moni pe-
ruskoulunsa päättävä jää ilman jatkokoulutusta. 
Koulutustakuu ei voi onnistua, jos alkulähdössä 
epäonnistutaan. Koulutustarjontaa olisi syytä 
miettiä entistä enemmän myös opiskelijanäkökul-
masta. Työelämän odotuksiin pitää vastata, mutta 
tämän hetkinen kapea putkitutkintomalli ei toimi.  
Tämä malli tuottaa paljon turhautuneita opiske-
lijoita, jotka eivät ole valinneet alaansa omien 
kiinnostuksen kohteidensa mukaan, vaan usein 
ulkoisten paineiden perusteella. Korkea-asteella 
hakukohteita vähennetään ja hakukohteet ovat en-
tistä laaja-alaisempia.  Miksei samaa sitten tehdä 
toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. 

Kulkua koulutusväylissä pyritään sujuvoitta-
maan. Ongelmakohtia on runsaasti. Erityisesti 
koulujärjestelmä pykii lukion jälkeen. Yli 60 
prosenttia uusista ylioppilaista jää vaille jatko-
opiskelupaikkaa. Kaiken lisäksi ylioppilaiden 
välitön pääsy jatko-opintoihin vaikeutuu vuosi 
vuodelta. 

Huolestuttavaa on myös niiden nuorten runsas-
lukuinen joukko, jotka eivät edes hae minnekään. 
Perusopetuksen jälkeen määrä on parin prosentin 
luokkaa, mutta lukion suorittaneista jopa neljän-
nes ei vaivaudu hakemaan. Olisi mielenkiintoista 
tietää, ketä ovat nämä henkilöt? 

Opinto-ohjauksen avulla voidaan ehkäistä 
syrjäytymistä. On tärkeä muistaa, nyt kun kevään 
haut ovat käsillä, että opinto-ohjauksen keskeinen 
tehtävä on kannustaa ja tukea nuoria hakemaan 
jatko-opintoihin. Haku toiselle asteelle päättyy 
tänään ja korkeakouluhaut päättyvät parin viikon 
päästä. Opinto-ohjaajakunnan kunnia-asia on, että 
“turha joukko” ei kasva.

Epätietoisuus hakujärjestelmistä on jatkuvasti 
riesana meille. Toisen asteen koulutus on ensi 
vuonna kokonaan uudessa tilanteessa. Korkea-
koulujen sähköinen haku muuttuu samoin. Pääsy- 
ja soveltuvuuskokeita pannaan uskoon kaikissa 
väleissä. Vauhti on kova. Opinto-ohjaajilta odo-
tetaan ja vaaditaan paljon.

Onkin jonkinlainen ihme, että opinto-ohjaajat 
jaksavat. Kouvolan opinto-ohjaajapäivillä Itä-
Suomen yliopiston huippututkija Jussi Silvonen 

paljasti meille, että opinto-ohjaajat ovat yksi 
työhönsitoutuneimmista ammattikunnista. Voi 
sanoa, että ohjaaminen on meille veressä. Meillä 
on intohimo opinto-ohjaukseen. Opinto-ohjaajat 
paiskivat töitä nyt koulutushakujen aikaa oikein 
urakalla. Työ paikoitellen hyvin hektistä ja vastuu 
painaa. On hyvä muistaa välillä höllätä. Kun haut 
ovat ohi, voi ja pitää ottaa rennommin. Tämä 
purskeista työtä.
Jaksamista ja voimia!

   Jukka Eero Vuorinen 
Puheenjohtaja
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Maaliskuussa 2013

Miten ohjata ilman 
tietoa ja päätöksiä

Opinto-ohjaajat tuntevat suurta huolta ja epävarmuutta tekeillä olevien suurten koulu-
tukseen liittyvien uudistusten takia. Kaiken on määrä muuttua kertaheitolla: tulossa on 
korkeakoulujen uusi sähköinen hakujärjestelmä, uusi rakenne, kun ammattikorkeakou-
lujen koulutusohjelmat poistuvat, sekä uudet valintaperusteet. Vaikka näitä hankkeita 
on pitkään valmisteltu, päätökset puuttuvat.

Opiskelijat eivät kuitenkaan odota. Heidän pitäisi saada tietoa, jotta he pystyisivät 
etsimään omaa alaansa, opiskelemaan valitsemassaan koulutusohjelmassa, valmistumaan 
ja aloittamaan työn, siis osaltaan vaikuttamaan oman työuransa pitenemiseen. 

Opinto-ohjaajien pitäisi pystyä auttamaan heitä tässä kaikessa, antamaan oikeaa 
tietoa ja esittelemään uusiutuvia hakukohteita, ylipäätään ennakoimaan tulevaisuuden 
tarpeita.

Korkeakoulujen yhteinen hakujärjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2014. Aikataulu 
on päätetty, mutta avoimia kysymyksiä on vielä paljon.  Valintaperustesuosituksista on 
luvassa päätöksiä tämän kevään aikana. 

Ammattikorkeakoulujen tulisi ilmoittaa valintaperustepäätöksensä ministeriöön 
loppukesästä, mutta ongelmana on, että koulutusvastuut selviävät vasta ammattikorkea-
koululain ja asetuksen hyväksymisen jälkeen loppuvuodesta 2013, kuten opinto-ohjaajat 
opopäivillä Kouvolassa kuulivat.

Kysymys kuuluu, miten ohjata nyt, kun päätökset uudistuksista tulevat ehkä vasta 
syksyllä. Mitä sanoa nuorelle, kun itsekään ei tiedä  kenelläkään ei ole selkeää näke-
mystä siitä, mitä kaikkia muutoksia on tulossa? Tärkeistä asioista pitää päättää nopealla 
aikataululla. 

Opinto-ohjaajat kaipaavat tietoa ja päätöksiä. Epävarmuudesta kärsivät eniten opis-
kelijat. Varsinaista tavoitetta eli työurien pidentämistä tilanne ei ainakaan varmasti  
palvele.

 Ritva  Mäkelä
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Opinto-ohjaajien tämänvuo-
tiset valtakunnalliset kou-
lutuspäivät keräsivät Kou-
volaan kaikkiaan noin 500 
osanottajaa. Näytteilleaset-
tajia oli 67 eivätkä kaikki 
halukkaat edes mahtuneet 

Kouvola täyttyi opinto-ohjaajista
mukaan: kaksi jäi jonoon. 
Puheissa korostui epävar-
muus tulevaisuudesta, mikä 
tekee opinto-ohjaajan työn 
entistä merkityksellisem-
mäksi.

Sopo ry:n puheenjohtaja Jukka 
Eero Vuorinen toivoi avajais-
puheessaan, että opinto-ohjaajat 
jaksaisivat vaikeinakin aikoina 
luoda ympärilleen myönteisyyttä. 
Puhe kuultiin poikkeuksellisesti 
videolta, sillä Vuorinen oli samaan 
aikaan eduskunnassa sivistysva-

Opinto-ohjaajien valtakunnalliset koulutuspäivät keräsivät  helmikuun alussa Kouvolaan kaikkiaan noin 500 osanottajaa..Kuva: Jukka Hannula.
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Kouvola täyttyi opinto-ohjaajista
liokunnan kuultavana.

– Opinto-ohjaus on nyt suoma-
laisen koulutuspolitiikan keskiössä 
ja näkemyksillämme on kysyntää. 
Kun kysytään, on pakko puhua,  
totesi puheenjohtaja harmitellen, 
ettei siitä syystä henkilökohtaisesti 
päässyt opopäivien avajaisiin.

Myös muissa puheissa opinto-
ohjauksen merkitystä painotet-
tiin.

– Teille on työnnetty niin paljon 
tärkeitä ja isoa osaamista vaativia 
asioita, että olette todella paljon 
vartijoita, huomautti kansanedus-
taja Sari Palm. Hän muistutti, 

että on turha keskustella työurien 
pidentämisestä, elleivät perusasiat  
joihin hän laski myös ohjauksen  
ole kunnossa.

Kymenlaakson ammattikor-
keakoulun rehtori Petteri Ikonen 
puolestaan huomautti, että nuoret 
tuovat opiskelupaikkakunnilleen 
iloa ja voimaa. 

Omaa osaamistaan hänen 
KyAMK:n  opiskelijat antoivat 
myös opopäivien järjestämiseen. 
Heitä nähtiin mm. infotiskillä, 
opintokäynneillä ja kokousassis-
tentin tehtävissä, käsiohjelman 
ja muun visuaalisen materiaalin 
tekijöinä sekä mainosmyyjinä.

– Yhteistyö paikallisen am-
mattikorkeakoulun kanssa on 
opopäivien järjestelyissä koke-
muksemme perusteella suorastaan 
välttämätöntä, kehui Kymen alu-
een opinto-ohjaajien puheenjohta-
ja Anja Tiainen.

Opintokäyntejä 
ja työpajoja

Opintokäyntikohteita ohjelmassa 
oli pitkälti toistakymmentä. Niistä 
ensimmäisenä täyttyi Utin jääkäri-
rykmentti. Ongelmia aiheutti kui-
tenkin monien ilmoittautuneiden 
poisjääminen.

– Kolmannes jäi tulematta eikä 
bussia voitu täyttää, koska kohtee-
seen oli etukäteen pitänyt toimittaa 
osanottajien henkilötiedot. Tyhjiä 
paikkoja jäi kymmenen, harmitteli 
Anja Tiainen.

– Työpajoista nopeimmin täyttyi 
Tietoinen läsnäolo. Tilaongelma 
ratkaistiin niin, että työpaja siirret-
tiin isompaan saliin. Tutkimus- ja 
kehittämisfoorumiin oli niukasti 
ilmoittautuneita, mutta paikan 
päällä sali täyttyi eivätkä kaikki 
tainneet edes mahtua sisään. Yksi 
workshop jouduttiin peruuttamaan 
ja kaksi yhdistettiin.

Myönteistä palautetta opopäi-
villä keräsivät mm. infon kauniit 
tytöt, lämmin tunnelma sekä illal-
lisen hyvä ruoka. Kritiikkiä esi-
tettiin kenttäruokailun korkeitten 
rappusten takia sekä muun muassa 
siksi, että ohjelmat alkoivat ja bus-
sit lähtivät aikataulujen mukaan, 
kun ne olisivat voineet joustaa 
opojen liikkumisen tahdissa.

Opinto-ohjaajien valtakunnalliset koulutuspäivät keräsivät  helmikuun alussa Kouvolaan kaikkiaan noin 500 osanottajaa..Kuva: Jukka Hannula.



8

Elina Hiltusen luennon yleisöä perjantaina aamupäivällä.

Näytteilleasettajia mahtui mukaan kaikkiaan 67. Tulijoita olisi ollut enemmänkin, sillä kaksi
jäi jonoon.
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– Oma kohokohtani oli lauan-
taina, kun kaikki oli ohi ja tajusim-
me selvinneemme siitä, sanoi Arja 
Tiainen, joka ei juuri ohjelmaan 
ehtinyt osallistua.

Opopäivät on hänen mukaansa  
niin valtava urakka, että ainakin 
kaksi viikkoa pitäisi muutamalla 
järjestäjällä olla virkavapaata 
omasta työstä. Kouvolassa valmis-
teluihin käytettiin kaksi vuotta.

Ensi vuonna
Pohjanmaalla

Opopäivien vakiintuneeseen oh-
jelmaan kuuluu opinto-ohjaajien 
keulakuvan, Vuoden opon julkis-
taminen. Tänä vuonna huomion-
osoitus kohdistui Jari Laukka-
seen, jonka haastattelu julkaistaan 
toisaalla lehdessä.

Myös vuosikokous valintoineen 
oli taas ohjelmassa. Puheenjohtaja 
ei ollut erovuorossa, joten puheen-
johtajana toimii edelleen Jukka 
Eero Vuorinen. 

Hallitukseen kuuluvat lisäksi 
sihteerinä Tuija Ristimella Ou-
nasvaaran yläasteelta Rovanieltä 
(varajäsenenä Marketta Perälä 
Tyrnävältä),  varapuheenjohta-
jana Satu Haime Helsingistä 
(Sirpa Puikkonen Jyväskylästä), 
rahastonhoitajana Erja Salminen 
Turusta (Vesa Kuhanen Jyväsky-
lästä) sekä jäseninä Anu Hieta-
ranta Seinäjoelta (Asta Kurhila 
Riihimäeltä),  Maarit Laaksonen 
Tampereelta (Jari Laukkanen 
Joensuusta), Jari Pöyhönen Lah-
desta (Sini Siren Tampereelta), 
Maija Pasanen Porvoosta (Anu 
Turunen Rovaniemeltä) ja Armi 
Nurmi  Somerolta (Riitta Val-
konen Riihimäeltä). Hallituksen 
jäsenten yhteystiedot on julkaistu 
toisaalla lehdessä.

Päivät päättyivät perinteisesti 
seuraavan vuoden opopäivien 
esittelyyn. Ensi vuoden tapahtu-
mapaikkana on 6-8. helmikuuta 
Seinäjoki, jossa on ensimmäistä 
kertaa mukana myös ruotsinkie-
listä ohjelmaa.

Ritva Mäkelä

Opinto-ohjaajien iloisia kohtaamisia opopäivillä.

Opinto-ohjaajat näyttelyihin tutustumassa.
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Haasteena 
ainainen kiire

Uransa alkuvaiheessa olevat opin-
to-ohjaajat Lotta Seppänen, 30, 
Pälkäneeltä ja Anne-Mari Ime-
läinen, 31, Joutsenosta kertoivat 
tulleensa opopäiville hakemaan 
piristysruisketta  arkisen työn kes-
kelle sekä tapaamaan tuttuja.

Lotta ja Anne-Mari ryhtyivät  
opinto-ohjaajiksi samasta syystä: 
halusta auttaa ihmisiä elämässä 
eteenpäin. Työpaikan molemmat 
löysivät melko kivuttomasti, vaik-
kei työnhakua silti helpoksi voi 
heidän mielestään sanoa. Ennen 
vakituisen työpaikan löytämistä 
Lotta teki jonkin aikaa lyhyempiä 
pätkiä. Anne-Marilla puolestaan 
oli onnea matkassa, kun harjoitte-
lupaikassa avautui ensin sijaisuus  
ja sitten toinen.

Parasta työssä on Anne-Marin 
mielestä henkilökohtainen ohjaus 
ja opiskelijoiden kohtaaminen 

Perjantain lounastarjoilun hoiti Kuusaan muonituspalvelu kenttäruokailuna Kuusankoskitalon pihalla. 
Kuva: Jukka Hannula.

Nuoret opinto-
ohjaajat Lot-
ta Seppänen 
(vas.) ja An-
ne-Mari Ime-
läinen kertoi-
vat tulleensa 
opopä iv i l l e 
hakemaan pi-
ristysruisketta 
arkisen aher-
ruksen keskel-
le sekä tieten-
kin tapaamaan 
tuttuja.
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sekä yhteyden saaminen nuoriin.
– Päivät eivät ole samanlaisia, 

lisää Lotta.
Haasteena on ainainen kiire. 

Oma ammattitaito on välillä koe-
tuksella ja mielen valtaa riittämät-
tömyyden tunne.

– Vaikka kuinka haluaisi auttaa, 
aina ei tahdo löytyä jatkokoulu-
tuspaikkaa.

Auttamisen 
tunne
palkitsee

– Stressaavaa, mutta antaa paljon, 
luonnehti  työtään Kankarisveden 
koululla ja Jämsänkosken lukiossa 
opinto-ohjaajana toimiva  Signe 
Köntti. Virolaissyntyinen Signe 
muutti Suomeen avioliiton kautta 
vuonna 1990. Opinto-ohjaajana 
hän on työskennellyt  noin 15 
vuoden ajan.

Kotimaassaan filosofian mais-
teriksi valmistunut Signe toimi 
äidinkielen ja kirjallisuuden opet-
tajana, mutta Suomessa koulutusta 

vastaavaa työtä oli vaikea löytää 
Aluksi hän teki sijaisuuksia.  Tun-
tui luontevalta lähteä opinto-
ohjaajakoulutukseen Jyväskylään, 
kun työtä ei saanut.

Opiskeluaikana työpaikka sit-
ten löytyi, mitä Signe piti onnen-
potkuna.

Sopo ry:ltä Signe Köntti toivoo 
palkkaukseen puuttumista:   Ei ole 
tasa-arvoista, jos kahden opinto-
ohjaajan palkkaus on sama, vaikka 
toisella olisi paljon enemmän 
ohjattavia.

Työstään Signe pitää, vaikka se 
hektistä usein onkin.

– En osaa sanoa ei. Otan op-
pilaan vastaan, vaikka hän tulisi 
ilman ajanvarausta. Paras kiitos 
on se, kun oppilas sanoo kes-
kustelumme selkiyttäneen hänen 
ajatuksiaan.

Tutkimus-
tuloksia
jakamassa
Näytteilleasettajien pöytien ää-
ressä oli tungosta perjantaina. 

Suomen lukiolaisten liiton vara-
puheenjohtaja Vihtori Suominen 
istui jo lounastauon aikana tyhjän 
pöydän ääressä.

– Olemme jakaneet liittomme 
tekemiä tutkimuksia. Erityistä 
kiinnostusta on herättänyt viime 
vuonna laadittu selvitys abituri-
enttien jatko-opiskeluun ohjauk-
sesta.

Lähinnä Vihtori kertoi kuunnel-
leensa opojen päivittelyjä. Tutki-
mus paljasti, että vain noin puolet 
liki 1500 vastaajasta  arvioi lukion 
ohjauksen jatkosuunnitelmiensa 
kannalta tärkeäksi. 

Tulokset viittasivat lukiolaisten 
mukaan henkilökohtaisen ohjauk-
sen puutteisiin. – Reilu kolmannes 
kokee saaneensa sitä liian vähän 
tai ei lainkaan.

Ritva Mäkelä

Signe Köntti 
pitää työstään 
opinto-ohjaa-
jana, vaikka 
se on hektistä. 
Hänen mieles-
tään auttami-
sen tunne pal-
kitsee.

Suomen lukiolaisten liiton vara-
puheenjohtaja Vihtori Suominen 
jakoi opopäivillä ahkerasti liitton-
sa teettämiä tutkimuksia.
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Opinto-ohjaaja Jari Lauk-
kanen,  49, Pataluodon kou-
lusta Joensuusta palkittiin 
Kouvolassa Vuoden opona. 
– Positiivinen, osaava ja 
auttava, totesi Taloudellisen 
Tiedotustoimiston johtaja 
Liisa Tenhunen-Ruotsalai-
nen julkistaessaan valinnan.

Valintaraadin mielestä Jari Lauk-
kanen sopii hyvin kaikkien opinto-
ohjaajien keulakuvaksi.

– Hän ajaa tinkimättömästi 
oppilaittensa etuja ja on luonut 
luottamukselliset suhteet heidän 
huoltajiensa kanssa.

Vuoden opon valinnasta vas-
tasivat perinteiseen tapaan Sopo 
ry:n sekä Suomen Ammattiliit-
tojen Keskusjärjestön SAK:n ja 
Taloudellisen Tiedotustoimisto 
TAT:n edustajat. Vuoden opon pal-
kinto jaettiin nyt jo 22. kerran.

“Jokainen oppilas
on tärkeä”

Vuoden opo on tehnyt koko työ-
uransa Joensuussa. Alun perin hän 
valmistui luokanopettajaksi ja toi-
mi siinä tehtävässä noin 7-8 vuotta 
ennen kuin lähti kouluttautumaan 
opinto-ohjaajaksi Jyväskylään.

Parasta työssä ovat Jarin mu-
kaan oppilaat ja vuorovaikutus 
heidän kanssaan.

– Opon työssä olen pyrkinyt  
kohtaamaan jokaisen oppilaan 
yksilönä ja auttamaan häntä opin-
noissaan ja valinnoissaan löy-
tämään itsensä kannalta oikeat 
ratkaisut. Yhteiskunnan ja yksilön 

Jari Laukkanen 
Joensuusta
opojen keulakuva 

kannalta on välttämätöntä, että 
henkilökohtaiseen ohjaukseen 
varataan oppilaitoksissa riittävästi 
aikaa, sanoo 240 oppilasta tällä 
hetkellä ohjaava Jari Laukkanen.

Jokainen oppilas on Jarin 
mukaan tärkeä: –  Riittävällä 
henkilökohtaisella ohjauksella 
ennaltaehkäistään vääriä valin-
toja, syrjäytymistä sekä osaltaan 
nopeutetaan opiskelijoiden siirty-
mistä työelämään.

Omasta työstään Jari pitää 
paljon.

– Jotenkin siitä se vaan lähtee, 
kun aamulla koulun oven avaa. 
Imu on hyvä, hän sanoo.

Suurimpina haasteina työssään 
Jari Laukkanen pitää yhteiskunnan 
murrosta. Osalla oppilaista menee 
todella huonosti.

Lukuisia
luottamustehtäviä

Valintaraatiin teki vaikutuksen 
myös Jari Laukkasen aktiivinen 
toiminta opinto-ohjauksen hy-
väksi. Hän on jo usean vuoden 
ajan ohjannut uusia opinto-ohjaa-
jaopiskelijoita Joensuun yliopis-
tossa eli nykyisessä Itä-Suomen 
yliopistossa.

 Laukkasella on lisäksi 
ollut useita luottamustehtäviä. 
Hän on toiminut Pohjois-Karjalan 
opinto-ohjaajien hallituksen pu-
heenjohtajana ja on tällä hetkellä 
Sopo ry:n peruskoulutoimikunnan 
jäsen ja Joensuun kaupungin opo-
tiimin puheenjohtaja.

Ritva Mäkelä

Jari Laukkanen pokkasi Vuoden opon arvonimen Kouvolan opopäivillä. 
Sopo ry:n sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n ja Ta-
loudellisen Tiedotustoimisto TAT:n  palkinto jaettiin nyt jo 22. kerran.
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Kouvolan päivät virittivät minut 
lennokkaaseen liikkeeseen. Oli 
mukavaa matkustaa opopäiville 
Tatin osittain sponsoroimalla 
junalla Helsingistä, kiitos Talou-
delliselle tiedotustoimistolle. 

Oli myös jännittävää tuntea 
jälleen kerran valtakunnallisten 
opinto-ohjaajien päivien vahva 
flow, joka jokainen kerta imaisee 
mukaansa hyvän taide-esityksen 
lailla. On luentoja, on workshop-
peja, on opintokäyntejä, ihana 
iltajuhla ja arvokas kaupungin 
vastaanotto. Tällä kertaa Kouvo-
lan kaupungintalolla. Tuhannet 
kiitokset Kouvolan väelle ja eri-
tyisesti Anja Tiaiselle päivien 
pääjärjestäjänä. Oli hienoa olla 
mukana.

Kouvolan päivien ehdoton 
kohokohta minulle oli osallistu-
minen Matka Afrikkaan nimiseen 
prosessidraamatyöpajaan, jota 
luotsasi mainio kouvolalainen 
teatteriohjaaja Piia Kleimola.

Olen kouluajoista lähtien käy-
nyt paljon teatterissa ja harrastanut 
kirjoittamista, mutta tämä proses-
sidraama tarjosi jotakin ihan uutta 
ajateltavaa. 

Ensin me ryhmään ilmoittau-
tuneet saimme ottaa itsellemme 
jonkin viidakon eläimen nimen, 
joka alkoi omalla etunimen al-
kukirjaimella. Minä olin Maija 
mehiläinen. Sitten ohjaaja kertoi 
meille tarinan, joka oli seuraa-
vanlainen:

Orava oli viidakossa tehnyt 
itselleen pesän virtaavassa joes-
sa olevaan kelopuun koloon, ja 
kerännyt koloon itselleen ison 
ruokavaraston pähkinöitä ja muuta 
syötävää. Orava istui pesässään 
kaikessa rauhassa, kun se äkkiä 
näki, että virtaavan joen muka-
na tuli kovaa vauhtia iso musta 
möykky, joka huusi apua. Hä-
dissään orava ei keksinyt muuta 
kuin, että ojensi pienen tassunsa 
pesäkolon aukosta ulos ja huusi 
kovaa möykylle, “tartu käteeni 
kiinni”. Möykky tarttui oravan 
käteen, ja vaivoin orava sai ison 
mustan otuksen kiskotuksi pesä-

koloonsa. 
Otus oli tumma ja likainen iso 

eläin, joka täytti lähes koko oravan 
pesän. Otus ei puhunut mitään, ja 
alkoi heti syödä oravan ruokava-
rastoa. Oravaa alkoi vähitellen vä-
hän huolestuttaa. Sitten otus vielä 
kakkasi oravan pesään. Orava 
alkoi hädissään miettiä, mitä minä 
nyt teen? Sitten se keräsi rohkeu-
tensa ja sanoi mustalle otukselle 
näin: “Minusta tuntuu, että sinulla 
on kohta ongelma. Meillä täällä 
viidakossa on laki, että vierasta 
pidetään vain kolme päivää, ja 
sitten vieraan on lähdettävä. Nyt 
sinä olet kohta syönyt jo ison osan 
pähkinöistäni ja pesäni täyttyy 
pian sinun kakkaasi.” Musta iso 
otus mutusteli vain hiljaa oravan 
ruokia, ja vastasi sitten ilkeästi: 
“Kenellä on ongelma, ei minulla 
ole mitään ongelmaa!” 

Tähän Piia Kleimola lopetti 
tarinan, ja sen jälkeen meidän 
ryhmäläisten tehtävä oli jatkaa 
sitä kertomalla ja näyttelemällä 
ohjaajan apuna. Musta otus nimet-
tiin piikkisiaksi, ja erilaisia tarinan 
jatkovaihtoehtoja esitettiin. 

Sitten ohjaaja täydensi tarinaa 
kertomalla, että viidakossa on 
neuvosto, joka kokoontuu aina 
tarvittaessa leijonan johdolla rat-

kaisemaan viidakon asioita. Nyt 
oravan ja piikkisian asiaa. 

Me kaikki muodostimme neu-
voston, istuimme ringissä, ja 
leijona, viidakon kuningas, yksi 
ryhmäläisistämme, aloitti asian 
käsittelyn. Me osallistuimme neu-
voston istuntoon omissa prosessi-
draaman alussa valitsemissamme 
rooleissa ja omilla valitsemillam-
me tarinan jatkovaihtoehdoilla.

Lopuksi keskustelimme tunte-
muksistamme. Piia Kleimola ker-
toi käyttävänsä tätä menetelmää 
esimerkiksi peruskoululuokkien 
kanssa, joissa on ryhmän sisäisiä 
jännitteitä. Hän kertoi käyttävänsä 
monenlaisia tarinoita. 

Meidän opinto-ohjaajien ryh-
mässämme työskentely kirvoitti 
paljon tunteita ja ajatuksia. Jotkut 
olivat käyttäneet prosessidraamaa 
opinto-ohjauksen tunneillaan, 
jotkut näkivät tarinassa opettajan-
kokousten osallistujien roolituksia 
ja niin edelleen. 

Olen saattanut unohtaa paljon 
tärkeää prosessidraamasta, mutta 
siitä jäi hyvä ja virkistynyt olo ja 
lukemattomia soveltamisen mah-
dollisuuksia koulutyöhön ja koko 
elämään. 

Maija Pasanen

Orava ja piikkisika 
Prosessidraamaa Kouvolan opopäivillä

Ohjaaja Piia Kleimolan (kuvassa) prosessidraamatyöpajaan osallistu-
minen oli kirjoittajalle opopäivien ehdoton kohokohta.
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Miten parantaa 
opiskelijoiden 

elämän laatua?

na. Raportti tarjoaa ihan oikeita, 
konkreettisia työkaluja, joilla 
nuorten sekä nykyistä että tulevaa 
hyvinvointia voidaan vahvistaa. 

Nuoret ja railakkaat tutkijat 
painottavat sitä, että vaikka tämä 
raportti on keskittynyt ammatti-
oppilaitoksiin, niin etteikö näitä 
samoja työkaluja voisi käyttää 
muuallakin. 

Vastaavat ongelmat ja mahdol-
lisuudet tehdä asioita paremmin 
koskevat koko kasvatusketjua 
peruskouluista ja lukiosta aina 
yliopistoihin ja ammattikorkea-
kouluihin asti. 

Nuoret jätkät ovat ottaneet reip-
paasti haasteeksi remontoida koko 
suomalainen koulutusjärjestelmä. 
Urakka on kova, mutta Martela 
ja Järvilehto tuntuvat olevan to-
sissaan. 

Ja mikä parasta, heidän esityk-
sensä on oikeasti hyvä. Heidän 
esittelemillä konsteilla voidaan 
uudistaa oppilaitosten toiminta-
malleja ja parantaa toimintaky-
kyä hyvinvointiin kasvattamisen 
alueella.

Ehdotetut toimintamallit ovat 
sellaisia, joiden avulla opinto-
ohjaaja ja opiskeluhuoltoryhmä 
pääsevät hyvinvointityössään 
jo hyvään alkuun. Kirja ei ole 
kuitenkaan pelkkä niksilaatikko 
vaan painava puheenvuoro koulun 
uudistamiseksi.

Ajatuslukkoja 
auki

Kirjoittajat ovat ottaneet haasteek-
si vastata moniin ajankohtaisiin 
kysymyksiin. 

Reippaalla otteella he käyvät 
opiskeluvalmistusaikojen piden-
tymisen kimppuun. 

He näyttävät tuntevan, miten 
tämän päivän nuorten työetiikka 
on muuttunut. He nostavat opinto-
ohjaajan työn keskeisiä teemoja 
esille. 

Miten nuori toimii, kun valin-
nanmahdollisuuksia on jatkuvasti 
tarjolla entistä enemmän.

Oppilaan ja opiskelijan 
hyvinvointi on noussut 
keskeiseksi teemaksi yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. 
Taustalla tässä on huoli siitä, 
ettei taloudellinen kehitys 
ei ole tuonut onnellisuutta 
ja hyvinvointia kaikille. Pi-
kemminkin päinvastoin.  
    Hyvät Pisa-tuloksetkaan 
eivät tunnu näkyvän hyvin-
vointimittareissa. Koulut 
ja oppilaitokset tuntuvat 
olevan neuvottomia, kun ky-
sytään keinoja miten edistää 
opiskelijoiden elämän laa-
tua. Tämä teema liippaa lä-
heltä opinto-ohjaajan arkea. 

Jokainen meistä voi pohtia, mitä 
omassa koulussa pitäisi tehdä, 
jotta oma oppilaitos voisi tukea 
entistä vahvemmin opiskelijoiden 
hyvinvointia.

 Jos pystyt listaamaan viisi 
pointtia suoralta kädeltä, olet jo 
perillä tästä jutusta. Aika monella 
menee sormi suuhun.

Frank Martela ja Lauri Järvi-
lehto on kirjoittanut erinomaisen 
puheenvuoron tästä tärkeästä 
aiheesta. Kirjan nimi on Ammat-
tiosaajan hyvä elämä.    
Raportti on nuorten tutkijoiden rei-
pas ja ajatuksia tuulettava esitys. 
Se nostaa esiin monia asioita, joita 
pitäisi muuttaa. Kirja tarjoaa uusia 
näkemyksiä siihen, miten koulun 
hyvä arki voidaan saavuttaa. 

Tässä kirjassa on parasta, ettei 
se tyydy vain kertaamaan ajan-
kohtaista onnellisuustutkimuksen 
tilaa koulumaailmaan sovellettu-

EHYT ry:n julkaisusarja 2/2012
Frank Martela ja Lauri Järvi-
lehto
Ammattiosaajan hyvä elämä  aja-
tuksia ja työkaluja ammattiin 
opiskelevien elämänlaadun edis-
tämiseksi
Hinta 2,50 €/kpl. Posti- ja toimi-
tuskulut veloitetaan.
Tilaukset: EHYT ry:n järjestösih-
teeri Simo Miettinen puh. 050 570 
6981,
saatavissa myös pdf-versiona 
osoitteesta: http://www.ehyt.fi/fi/
ajankohtaista/julkaisut
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Myös se tapa, miten nuoret tut-
kijat käyvät läpi tässäkin lehdessä 
esiteltyjä onnellisuustutkimuksen 
keskeisiä anteja, on uudenlaista ja 
näköaloja avartavaa.  

He eivät tyydy vain kertaamaan 
viime vuosikymmenen positiivi-
sen psykologian tuotantoa. Lu-
kijalle tarjotaan vetävä analyysi 
siitä, miten nuori kasvaa hyvään 
elämään.

Hyvinvointia 
voidaan opettaa

Moni ajattelee, että hyvinvointi 
on joku oheistuote, joka tulee kun 
kaikki asiat ovat kunnossa. 

Raportin johtoajatuksia on, että 
kaikille voidaan opettaa hyvin-
vointia edistäviä tapoja asennoitua 
ja suoriutua erilaisista hyvinvoin-
nin haasteista. 

Tässä päästään hyvin lähelle 
onnellisuustutkimuksen ykkösni-
men Seligmanin ajattelua, mutta 
kirjoittajat osaavat viedä tämän 
ajattelun suomalaiseen koulu-

Ammattiosaajan hyvä elämä  
raportin tilaajana on EHYT 
ry.Mitä kätkeytyy näiden kir-
jaimien taakse? EHYT tarkoit-
taa ehkäisevää päihdetyötä. 
Onko tämä jotain raittiuskas-
vatusta vai? 

Ehkä sitäkin, mutta varsi-
nainen koukku on tässä tämän 
järjestön mielenkiintoinen han-
ke, joka on nimeltään “AMIS  
Arjen ammattilaiset”. 

Hanke on alkanut vuonna 
2011 ja jatkuu vielä vuoteen 
2015 saakka. Hanke on tuttu 
monissa jo monissa ammatti-
oppilaitoksissa.

MIKÄ IHMEEN EHYT?

Hankkeella on omat kotisi-
vut osoitteessa www.ammat-
tilainen.fi.  

Hankkeen perustehtävä on 
vahvistaa ammattiin opiske-
levien asemaa yhteiskunnan 
tärkeänä perusjalkana  am-
mattilaisina. 

Tavoite on lisätä opiske-
lijoiden ymmärrystä omaan 
työkykyyn ja hyvään arkeen 
vaikuttavista tekijöistä. 

Pyrkimys on edistää am-
mattilaisten hyvinvointia ja 
kaventaa erityisesti ammattiin 
opiskelevien terveyseroja ver-
rattuna muuhun ikäluokkaan.

Haluatko tietää lisää 
tästä hankkeesta?
EHYT ja AMIS sekä Ammat-
tiosaajan hyvä elämä, näistä 
kaikista sinulla on mahdolli-
suus kuulla lisää SAK:n  järjes-
tämillä  koulutuspäivillä, jotka 
tällä kertaa järjestetään yhdessä  
opinto-ohjaajien  ja historian- 
ja yhteiskuntaopin opettajien 
kanssa 3.- 4.5.2013.   
Paikkana on kokoushotelli 
Siikaranta, Espoo. Ilmoittau-
tuminen koulutuspäiville alkaa 
18.3.2013.

maailmaan. Kirjan ansiot tulevat 
juuri tästä. Tarjolla olevat työkalut 
ovat hyviä ja rohkeasti sanottuna 
helppokäyttöisiä.

Vahvana vastavoimana kai-
kelle tällaiselle uudistukselle on 
opettajien keskuudessa vallalla 
oleva staattista oppimisasennetta 
ruokkiva toimintamalli. 

Aina kun opettaja sanoo opis-
kelijalle, että hänellä ole lahjoja 
tietyllä alalla, hän ohjaa oppilasta 
kohti staattista opiskeluasennet-
ta: olen mitä olen, enkä muuksi 
muutu. 

Myös kehuminen on yhtä vaa-
rallista. Jos jotain kannustetaan 
sanomalla häntä lahjakkaaksi, 
tukee sekin opiskelijan staattista 
opiskeluasennetta. 

Kehuminen ja kannustaminen 
pitäisi keskittää itse oppimispro-
sessiin, lopputuloksen sijasta.

Tämä kirja on pitkästä aikaa 
yksi parhaimpia avauksia koulun 
uudistamiselle. Se on oivallinen 
apuväline myös “koulutuksen lä-
päisyn tehostamisessa”.  Tämä jos 

mikä luulisi kiinnostavan myös 
koulutuspolitiikan päätöksenteki-
jöitä. 

Kirja korostaa vahvasti kut-
sumuksen löytämisen tärkeyttä 
ammattiosaajan henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin ja ammatillisen me-
nestyksen avaimena. 

Ammattioppilaitosta ei pidä 
nähdä vain paikkana, jossa ope-
tetaan relevantteja taitoja. Sen 
tulisi olla paikka, joka sytyttää 
elämänmittaisen kipinän siihen 
alaan, jota opiskelija on tullut 
opiskelemaan.  

Helppolukuisena ja miellyttä-
västi kirjoitettuna kirja antaa myös 
opinto-ohjaajalle oikean kipinän 
koulun uudistamiselle.

     
Jukka Eero Vuorinen
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Vuonna 1971 Jyväskylän ja Jo-
ensuun yliopistoissa aloitettiin 
pilottina opinto-ohjaajan tut-
kintoon johtava koulutus, jonka 
alkuvaiheita Matti Partanen 
käsitteli OPO-lehden vuoden 2013 
ensimmäisessä numerossa.  

Opiskelu kesti päätoimisesti 
opiskellen yhden lukuvuoden ja 
se antoi kelpoisuuden peruskoulun 
opinto-ohjaajan tehtäviin. 

Koulutus vakiintui yliopistoihin 
samoihin aikoihin luokanopet-
tajakoulutuksen kanssa vuonna 
1973, minkä pohjalta tänä vuonna 
vietetään koulutuksen 40-vuotis-
juhlaa. 

Koulutusmuoto 
uudistuu

Vuonna 1996 Jyväskylän yli-
opiston opinto-ohjaajakoulutusta 
uudistettiin vastaamaan konstruk-
tivistista työotetta. 

Koulutus muuttui kolmen luku-
kauden mittaiseksi, työpohjaiseksi 
lähi- ja etäjaksoista koostuvaksi 
monimuotokoulutukseksi.  
Uudistuneessa opinto-ohjaaja-
koulutuksessa opiskelu aloitettiin 
henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman laatimisella, jossa teh-
tiin näkyväksi opiskelijan omia 
ammatillisia ja koulutuksellisia 
vaiheita. 

Koulutuksen orientoivassa 
vaiheessa käynnistettiin koko 
koulutuksen ajan kestävä, am-
matillisen ulottuvuuden sisältävä 
tutkimuksellinen kehittämishanke 
sekä aloitettiin opiskelupäiväkir-
jan kirjoittaminen. 

Opiskelupäiväkirjaan kirjattiin 
opiskelun kuluessa kertyviä koke-
muksia. Tähän liittyi olennaisesti 
omien aikaisempien käytäntöjen, 
oletusten ja tietoperustan kriittinen 
reflektio. 

Tutkimus- ja kehittämis-
toiminta vahvistuu

Koulutuksen kehittäminen ref-
lektiivisen asiantuntijuuden, tut-

kivan työotteen ja laaja-alaisen 
ohjausasiantuntijuuden suuntaan 
johti ohjauskoulutusyksikön oman 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
vahvistumiseen ja laaja-alaistu-
miseen. 

Tutkimuksen avulla ohjaustyö-
tä pyrittiin ymmärtämään yhtäältä 
kontekstisidonnaisesti ja toisaalta 
yleisemmällä tasolla suhteessa 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
työelämän muutoksiin. 

1990-luvun lopulla yksikölle 
alkoi kehittyä oma tutkimus- ja 
kehittämisprofiili, joka on laa-
jentunut käsittämään seuraavia 
painoalueita:
- Opinto-ohjaajien toimenkuvaan 
liittyvä tutkimus
- Monikulttuurinen ohjaus
- Korkea-asteen ohjaus 
- Työssä olevien aikuisten ohjaus

Viime vuosien aikana myös 
ohjauksen filosofiset kysymykset 
ovat nousseet vahvemmin esille 
koulutuksessa ja sitä tukevassa 
tutkimustoiminnassa.

Ohjausalan maisteriohjelma 
ja tieteellinen jatkokoulutus 

Vuonna 2002 opinto-ohjaajien 
erillisten opintojen (60 op) rin-
nalle kehitettiin kaksiportaista 
tutkintojärjestelmää ennakoiva 
kahden vuoden laajuinen opinto-
ohjaajien muuntokoulutus (120 
op), jonka pohjalta vakiinnutettiin 
ohjausalan maisteriohjelma. 

Koulutuksessa ohjauksen opin-
not integroitiin osaksi ohjaukseen 
suuntautuvaa kasvatustieteen 
maisteritutkintoa. 

Koulutus antaa valmiudet kas-
vatustieteellisiin, erityisesti ohja-
ukseen suuntautuviin tieteellisiin 
jatko-opintoihin. 

Ohjausalan tieteellinen jatko-
koulutus aloitettiin Jyväskylän 
yliopistossa vuonna 2004. 

Tavoitteena oli alan tieteellinen 
kehittäminen ja tiedonmuodostus, 
joiden avulla on mahdollista ra-
kentaa tutkimusperustaista asian-
tuntijuutta ja ratkaista ohjaustyön 

käytännön ongelmia.   
Pyrkimyksenä oli edistää opis-

kelijoiden omista tutkimusintres-
seistä lähtevää eri elämänkaaren 
vaiheisiin kytkeytyvää pitkäjän-
teistä tutkimustyötä. 

Jyväskylän yliopiston 
ohjauskoulutus 40-vuotta

Tutkimustoiminnan painopiste-
alueisiin kuuluvat mm. opinto-
ohjaajien toimenkuvaan liittyvä 
tutkimus, monikulttuurinen ohja-
us, korkea-asteen ohjaus ja työssä 
olevian aikuisten ohjaus.

Jyväskylän yliopiston ohjausalan ohjauskoulutus täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlaseminaari järjestetään lokakuussa.
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Ohjausalan väitöskirjateemat 
kattavat laajasti ohjauksellisia 
kysymyksiä ja liittyvät osaltaan 
ohjausalan koulutus- ja tutki-
musyksikön painoalueisiin.  
 Opiskelijoiden omista 
tutkimusintresseistä mainittakoon 
filosofinen ohjaus, kansainvälis-
ten vaihto-opiskelijoiden ohjaus, 
pienryhmäohjauksen pedagogiik-
ka aikuiskoulutuksessa, kehitys-
keskustelut oppilaanohjauksessa, 
jatko-opiskelijoiden opintomoti-
vaatio, aikuisten uraohjaus sekä 
yksilöllinen oppilaanohjaus ja 
työn realismi. 

Nykyisin meneillään olevia 
väitöskirjahankkeita on kymmen-
kunta.

Kehittämistä 
ulkopuolisella rahoituksella

Yksikön toimintaa on kehitetty 
1990-luvulta alkaen ulkopuoli-

sen rahoituksen turvin, mikä on 
näkynyt myös henkilöstömäärän 
kehityksenä. 

Hankerahoituksen avulla yksi-
kön tutkimus- ja kehittämistoimin-
taa on voitu laajentaa ohjauksen 
eri työkonteksteihin: monikulttuu-
riseen ohjaukseen, korkea-asteen 
ohjaukseen ja aikuisohjaukseen. 

Projektit ovat mahdollistaneet 
myös aktiivisen osallistumisen yh-
teiskunnalliseen ohjausta koske-
vaan keskusteluun ja kehittämis-
työhön niistä näkökulmista, joita 
yksikössä on pidetty tärkeänä.

Tiettyihin tutkimusteemoihin 
keskittyvän kehittämistyön lisäksi 
ohjauskoulutuksen tavoitteena on 
ollut tukea opiskelijoiden ohjaus-
työn arjesta nousevia yksilöllisiä 
ja paikallisia ohjaustyön kehittä-
mistarpeita. 

Opiskelijalähtöisyys on kou-
lutuksen keskeisenä periaatteena 
sekä opinto-ohjaajien erillisissä 

opinnoissa, ohjausalan maiste-
riohjelmassa että tieteellisessä 
jatkokoulutuksessa. 

40-vuotisjuhlat 
lokakuussa 2013

Jyväskylän yliopiston ohjausalan 
koulutus- ja tutkimusyksikkö toi-
vottaa kaikki entiset ja nykyiset 
opiskelijansa ja yhteistyötahojensa 
edustajat lämpimästi tervetulleiksi 
25.  26.10. 2013 järjestettävään 
“Ohjaajana tulevaisuudessa” juh-
laseminaariin. 

Tarkempia tietoja tilaisuudesta 
voi lukea kevään kuluessa netti-
sivuiltamme: ohjausala.jyu.fi  

Marjatta Lairio
Pia Nissilä 

Sauli Puukari

Jyväskylän yliopiston ohjausalan ohjauskoulutus täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlaseminaari järjestetään lokakuussa.
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Opinto-ohjaaja Asta Ikonen Porvoon Linnankosken lukiosta työnsä 
ääressä.

Toteuttamani kandidaatin tut-
kielman tulosten mukaan lukion 
opinto-ohjaajat kokevat tieto- ja 
viestintätekniikan käytön risti-
riitaiseksi. Tieto- ja viestintätek-
niikkaa hyödynnetään paljon 
ohjaustyössä, mikä on lisännyt 
opinto-ohjaajien täydennyskou-
lutuksen tarvetta. Myös sosiaa-
linen media, kuten Facebook, 
on ujuttautumassa osaksi ohja-
usprosessia. Oppilaiden nopea 
saavuttaminen motivoi ohjaajia 
käyttämään tieto- ja viestintä-
tekniikkasovelluksia. Toisaalta 
tietokone nähdään myös ohja-
usta haittaavana, kolmantena 
osapuolena. 

Miten opinto-ohjaus ja tvt su-
lautuvat yhteen? Lukiolaisten 
suurimpiin huolenaiheisiin kuu-
luu jatko-opiskelupaikan valinta, 
missä internetillä on suuri rooli  
tapahtuuhan yhteishaku juuri ver-
kossa ja jatko-opiskelupaikkojen 
kotisivut sisältävät tietoa esimer-
kiksi pääsyvaatimuksista. Kurssi-
valinnat ja poissaolot selvitetään 
sähköisesti, joten sekä opoilta että 
oppilailta vaaditaan atk-taitoja. 
Lukioilla on käytössä erilaisia 
tietoteknisiä sovelluksia, joiden 
avulla oppilaanohjausta on pyritty 
helpottamaan ja nopeuttamaan. 

Opinto-ohjaajien tieto- ja vies-
tintätekniikkakokemuksia on 
tärkeää tutkia, koska opetussuun-
nitelmassa on mainittu tieto- ja 
viestintätekniikkaa koskevat oh-
jeet ohjauksessa. On kuitenkin 
koulukohtaista, miten paljon lu-
kioissa hyödynnetään erilaisia 
sovelluksia. 

Teknologiset innovaatiot on 
hyväksytty sosiaalisesti. Tieto- ja 
viestintätekniikka auttaa oppilaita 
hajautetun tiedon etsinnässä ja 
yhteisöllisen oppimisen raken-
tumisessa. Opetus ja ohjaus ovat 
oppilaita osallistavia teknologian 
avulla. Painettuja oppilaitosesittei-
tä on vielä, mutta ne eivät voi tar-
jota tietoa jatko-opiskelupaikoista 

samalla tavalla kuin nopeasti 
päivittyvät kotisivut. Koska tek-
nologia nopeuttaa informaation 
kulkua, koulun henkilökunnalta ja 
oppilailta vaaditaan entistä enem-
män muutosvalmiutta. 

Täydennyskoulutus lisää ohjaa-
jien didaktista vapautta, mutta toi-
saalta tieto- ja viestintätekniikka 
voi aiheuttaa rajoituksia. Median 
käyttöön liittyy tekijänoikeusla-
keja ja yksilön henkilökohtaisten 
asioiden suojelua. Kaikilla ei ole 
samanlaisia mahdollisuuksia ja 
valmiuksia käyttää tieto- ja vies-
tintätekniikkaa. 

Opinto-ohjaajat hyödyntävät 
nykyään myös sosiaalista mediaa, 
joka nähdään usein “nuorten paik-
kana”. Facebookin avulla voidaan 
ottaa yhteyttä oppilaisiin oman 
“opoprofiilin” avulla. Sosiaalisen 
median käytöstä ohjauksessa on 
neuvoteltava koulun johdon kans-
sa ennen sen käyttöönottoa. 

Ohjaajien vastauksista on tul-
kittavissa, että Facebook on infor-
maali tiedotuskanava, joka tukee 
muodollisia koulun käyttämiä 
sovelluksia. Sosiaalinen media ja 
opon oma blogi tai kotisivut tuovat 
ohjaukseen persoonallisuutta ja 

toteuttavat opetussuunnitelman 
mukaisia tavoitteita. Facebookissa 
voi julkaista asiakirjoja tietylle 
ryhmälle tai keskustella valitse-
miensa kavereiden kanssa. 

Yhteisöllisen työskentelyn taito-
ja kehittävää verkossa toimiminen 
voi joka tapauksessa olla. Verkosta 
löytyy paljon keskustelupalstoja, 
joissa oppilaat jakavat huoliaan ja 
esittävät kysymyksiä vertaisryh-
missä. Opinto-ohjaaja voi löytää 
ohjaukseen lisää teemoja selaamal-
la nuorten foorumeja internetissä. 

Median funktio ohjauksessa 
varmasti mietyttää monia opin-
to-ohjaajia. Tuoko Facebook 
ohjaukseen lisäarvoa? Faceboo-
kiin liittymistä harkitaan, mutta 
ohjaajat eivät aina ole varmoja 
sen merkityksestä ohjauksessa. 
Wilma on kuitenkin ohjelma, joka 
on suunniteltu kouluja varten; 
Wilman kohderyhmä on selkeästi 
koulumaailmassa.

Johanna Verho

Tämä artikkeli perustuu kandidaa-
tin tutkielmaani, joka käsittelee 
lukion opinto-ohjaajien tieto- ja 
viestintätekniikkakokemuksia.

Tieto- ja viestintätekniikka on 
sulautunut pysyvästi ohjaukseen
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– Tule vaan rohkeesti peremmälle. Mitenkäs 
voisin palvella?

– Noita ensi vuoden kursseja olen vähän mietti-
nyt, että mitä kannattais hankkia.

– No niin, se on todella hyvä päätös. Minkälaista 
olet tuumannut?

– Ei mulla mitään kummempia vaatimuksia ole, 
ihan tavallista…

– Joko sulla on perustarpeet hankittuna? Vieläkö 
puuttuu pakollisia paloja?

– Aika hyvin alkaa runko olla kasassa; psyka 
ja filosofia sieltä puuttuu. Oliskos niitä netti-
myynnissä?

– Toki meillä on nettikauppaa. Mutta tässä live-
tarjottimella on kyllä ihan kivoja vaihtoehtoja. 
Tietysti jos sulla on ylimääräistä käytössä, niin 
filosofian voisi käväistä tekemässä kesällä Krei-
kassa – mahtava kurssi. Miltä se kuulostaisi?

– En mä ehkä ihan niin erikoista. Ranska mul-
la on ollu tänä vuonna ja sitä ajattelin vaihtaa 
pois.

– Pysytäänkö kansainvälisissä ympyröissä vai 
minkä kiinnostais?

– Kyllä kielet oikeestaan kiinnostaa, mutta on ne 
niin työläitä pitää kunnossa. Koko ajan pitää olla 
jotain tuunaamassa. Ja aattelin, että tuskin niitä 
koskaan tulevaisuudessa tarvii.

– Onhan se noinkin. Tuskin tuo kansainvälinen 
juttu kovin kauaa elää, ohimenevä trendi.

– Näytätkö niitä taidekursseja.

– Johan nyt toki. Laitettasko tästä muutama 
kuvataide? Musiikin kurssilla pääsis tekemään 
studiolle demo-nauhaa, jos siihen suuntaa olis 
intressiä.

– Kai tässä pitäis vähän tulevia koulupaikkoja-
kin pitää mielessä. Että mihin sitä tään koulun 
jälkeen menee. Ei näillä perusseteillä kuitenkaan 
pitkälle pääse.

– No näinhän se on. Katotaas tästä sulle 
nipullinen esitteitä niin voit kotona lues-
kella. Huomaatko, miten tämä Amki on 
panostanut kiiltävään paperiin ja isoihin 
kuviin: siellä ei napilla pelata. Hyvä 
vaihtoehto!

– On kyllä hieno esite. Mitä siellä opis-
kellaan? Onko hintavaa?

– Sisäänpääsy saattaa olla hiukkasen 
hankalaa. Mutta siihen voi ostaa val-
mennuskurssin, tai vaikka kaksi. Niiden 
kautta on paljon helpompaa hankkia 
opiskelupaikka. Tuu huomenna ihan mi-
hin aikaan sulle vaan sopii, niin tehdään 
paperit noista ensvuoden kursseista.

Asta Ikonen 
astaikonen@hotmail.com

opinto-ohjaaja
Linnankosken lukio, Porvoo 

Koulutuspalvelujen myyjä
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“Mihin ihmeeseen minä 
kemiaa tarvitsen? Ei minus-
ta mitään kemistiä tule!” 
Tuttua puhetta ainakin ylä-
koulussa. Toisinaan hyviä 
syitä kemian opiskeluun ja 
oppimiseen on helppo löy-
tää, mutta aika usein joutuu 
vetämään viimeisen ässän 
hihastaan: “Tätä sinä tar-
vitset lukiossa.” Aika surkea 
yritys. 

Tuoreen kansainvälisen tutki-
muksen (TIMSS 2011) mukaan 
suomalaiset koululaiset pärjäävät 
hyvin luonnontieteissä. Silti vain 
alle puolet oppilaista pitää kemi-
asta ja fysiikasta. Oppilaat eivät 
arvosta luonnontieteitä eivätkä 
sitoudu opetukseen. 

Kokeellisuus ja sidokset arki-
elämään parantavat kemian mai-
netta ja kiinnostavuutta, mutta se 
ei näytä riittävän. Hakijamäärät 
kemian alan koulutuksiin ovat 
pysyneet alhaisina, eikä alalle tah-
do löytyä uusia tekijöitä. Voisiko 
tilannetta parantaa välittämällä 
oppilaille enemmän tietoa kemian 
alan ammateista ja työmahdolli-
suuksista? 

Kemianteollisuus ry, Taloudel-
linen tiedotustoimisto ja Valtakun-
nallinen Luma-keskus päättivät 
tehdä asialle jotain. Syksyllä 2012 
käynnistettiin ensimmäinen Ke-
mia työelämässä -koulutus.  

Koulutuksen tavoitteeksi ase-
tettiin opettajien tietojen päivittä-
minen kemianteollisuudesta ja sen 
tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi 
haluttiin nostaa esiin työelämän 
haasteita ja vaatimuksia.  

Tämän kaiken taustalla oli halu 
tarjota opettajille työkaluja, joilla 
he voivat motivoida ja innostaa 
oppilaita kemian opintoihin.

Syyskuussa Kumpulan kam-
puksella Helsingissä kokoontui 
14 uteliasta koulutettavaa. Kii-
tettävän monesta koulusta oli 

kemian opettajan pariksi lähtenyt 
opinto-ohjaaja. 

Kolmipäiväisen koulutuksen 
ensimmäisenä päivänä kuultiin 
ajankohtaista tietoa kemianteolli-
suuden tilanteesta ja esimerkkejä 
alan uusista innovaatioista. 

Tuoreiden tietojen mukaan 
kemianteollisuus on noussut Suo-
men tärkeimmäksi vientialaksi. 
Työpaikkojen määrä on laskussa, 
mutta suhdanne on pysynyt mel-
ko tasaisena. Kemianteollisuus 
työllistää monen alan osaajia, ei 
pelkkiä kemistejä. 

Koulutuksen parasta antia oli 
vierailupäivä teollisuuteen. Vie-
railut suuntautuivat tällä kertaa 
Porvoon Kilpilahteen. Toinen 
ryhmä vieraili Neste Oililla ja 
toinen AGAlla. 

Vierailupäivä oli suunniteltu 
niin, että yritysesittelyn jälkeen 
keskusteltiin henkilöstön kanssa. 
Paikalla oleva henkilöstö kertoi 
omasta koulutustaustastaan ja 
nykyisestä työstään. 

Mielenkiintoista oli myös kuul-
la miten kukin oli alalle aikanaan 
lähtenyt. Lähes kaikkien koulutus-
tausta oli perinteinen alaan liittyvä 
koulutus: laborantti, laboratori-
oinsinööri, diplomi-insinööri tai 

maisteri. Ilman koulutusta alalle 
ei hakeuduta. Aika moni kertoi va-
linneensa kemian alan sattumalta, 
mutta siitä huolimatta kaikki haas-
tatellut pitivät työstään eivätkä 
olisi vaihtaneet muihin töihin. 

Työtä kuvailtiin mielenkiintoi-
seksi ja monipuoliseksi. Omiin 
työtehtäviin voi vaikuttaa, ja isos-
sa yrityksessä myös tehtäväkierto 
toimii. Työntekijät suhtautuivat 
myös varsin positiivisesti vuoro-
työhön. Mahdollisuutta vaihtaa 
päivätyö vuorotyöhön jopa odo-
tettiin. Vuorotyö on päivätyötä 
paremmin palkattua. Lisäksi sen 
etuihin kuuluvat päivätyötä pi-
demmät vapaat. Ylemmän tason 
työtehtävissä (maisterit ja DI:t) 
oli myös mahdollisuus hakeutua 
kansainvälisiin työtehtäviin.

Mitä työntekijän pitäisi 
alalle tullessaan osata? 

Monessa yhteydessä vierailujen 
aikana keskusteltiin työelämä-
taidoista. Työhaastattelulla on 
merkittävä rooli, kun yritykseen 
valitaan uusia työntekijöitä. 

Tärkeäksi viestiksi koettiin 
usko itseensä. Jos työhaastatteluti-
lanteessa esiintyy edukseen, uskoo 

Yritysvierailulta saa paljon eväitä niin opon kuin  kemian tunnillekin. 
Kuva. Valtakunnallinen Luma-keskus.

Valtakunnallinen Luma-keskus 
myös opinto-ohjaajan tukena
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itseensä, osaamiseensa ja mahdollisuuksiinsa oppia, 
voi tulla valituksi, vaikka koulutus ja kielitaito eivät 
ihan vastaisikaan toiveita. 

Vuorovaikutustaitojen merkitystä ei saa myös-
kään unohtaa. Juuri kukaan ei nykyään työskentele 
yksin, kokonaisuutta hallitsee yhteistyö. On osattava 
kuunnella, keskustella ja perustella omaa kantaansa. 
On osattava jakaa tehtäviä ja luottaa toisen osaami-
seen. 

Vierailun aikana korostettiin teknisen ja luon-
nontieteellisen koulutuksen merkitystä. Kemiante-
ollisuuden työntekijöistä yli puolella on tekninen tai 
luonnontieteellinen koulutus. 

Koulutustaustasta saatava ymmärrys kemiaan ja 
teollisuuden prosesseihin on tärkeää, vaikka myö-
hemmin sijoittuisikin muihin tehtäviin yrityksessä.

Suunnittelu on tärkeä 
osa yritysvierailua

Yritysvierailut ovat parhaimmillaan antoisia sekä 
oppilaille että opettajalle. Hyvä ennakkosuunnittelu 
varmistaa vierailun onnistumisen. Opettajan on hyvä 
miettiä ennakkoon, mitä hän vierailulta haluaa ja 
mitkä ovat oppimisen tavoitteet. 

Yrityksen kannalta on helpompaa lähteä toteut-
tamaan vierailua, kun koululla on selkeät toiveet, 
joiden perusteella ohjelmaa yritysvierailulle voidaan 
suunnitella. 

Vierailukohteeseen kannattaa tutustua oppilaiden 
kanssa ennakkoon koululla. Tässä voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi yrityksen nettisivuja tai muuta 
yrityksestä saatua materiaalia. Koulutuksen aikana 
tosin huomattiin, että yrityksen nettisivut eivät aina 
ole kovin informatiivisia koulun kannalta. Opettajat 
toivoivatkin, että yritykset panostaisivat verkkosi-
vuihinsa ja miettisivät niiden sisältöä myös koulujen 
kannalta. 

Yritysvierailu 
koulutuksen kohokohta

Opettajat olivat erityisen tyytyväisiä Kemia työelä-
mässä -koulutuksen osana olleisiin yritysvierailui-
hin: 
 
Mielestäni tämä oli toimiva tapa järjestää yritysvie-
railu. Erityisen hyvää oli se, että yrityksen työntekijät 
olivat valmistautuneet vastaamaan ammattiin liitty-
viin kysymyksiin ja esittelivät työtään nimenomaan 
kemian näkökulmasta. (kemian opettajan kommentti 
koulutuksesta)
 
Parasta on päästä itse paikan päälle, nettisivuista 
ei usein saa paljon irti. Olisi hyvä, jos siellä olisi 
erikseen kouluja varten jotain. (opon kommentti)

Koulutuksessa todettiin, että yritysvierailuilla opetta-
ja voi ajantasaistaa omia tietojaan. Yritysvierailuilta 
saatiin myös arvokasta tietoa tämän päivän tilanteesta 

kemianteollisuudessa. Työtehtävien kuultiin olevan 
monipuolisia ja mielenkiintoisia. Omaan työhönsä ja 
työtahtiinsa voi usein vaikuttaa. Kemian alan työlli-
syystilanne on melko hyvä. Ala on kansainvälinen, ja 
ainakin isommissa yrityksissä on mahdollista päästä 
työskentelemään myös ulkomailla. Palkkauksenkin 
kerrottiin olevan varsin kilpailukykyistä. Paljon po-
sitiivista kerrottavaa oppilaille valintojensa tueksi! 

Valtakunnallinen Luma-keskus jatkaa Kemia 
työelämässä -koulutusten järjestämistä kemian opet-
tajille ja opoille. Seuraava koulutus alkaa Kokkolassa 
26.3.  Syksyllä suunnataan mahdollisesti Turkuun. 
Tiedot kaikista tulossa olevista koulutuksista löydät 
Luma Sanomista www.luma.fi/koulutukset. OPOt 
voivat tilata Valtakunnallisen Luma-keskuksen uutis-
kirjeen osoitteesta http://www.luma.fi/uutiskirje/

Valtakunnallinen Luma-keskus tarjoaa palveluita 
opettajille ja opinto-ohjaajille kaikilla opetuksen as-
teilla. Palveluihin kuuluvat muun muassa opettajille 
suunnattu Luma Sanomat, täydennyskoulutukset, 
erilaiset opetusmateriaalit, valtakunnalliset Luma 
tiede- ja teknologiapäivät, kysymys- ja keskuste-
lupalstat sekä resurssikeskusten oppiainekohtaiset 
palvelut. 

Anne Laajaniemi
täydennyskoulutuskoordinaattori Valtakunnallinen 

LUMA-keskus Helsingin yliopisto
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Seinäjoen ammattikor-
keakoulun uudisrakennus, 
Frami F, tarjoaa huippu-
modernit tilat SeAMK lii-
ketoiminnan opetukseen ja 
monialaisiin kohtaamisiin. 
Yritysyhteistyöhön ja yh-
dessä oppimiseen perustuva 
koulutus on saanut moneksi 
muuntuvat puitteet, jollaisia 
saa Suomesta hakea. 

Framin kampuksella sijaitseva talo 
tarjoaa kotipesän liiketalouden ja 
yrittäjyyden ja syksystä lähtien 
myös ravitsemisalan koulutukselle 
sekä tutkimus- ja kehittämistoi-
minnalle. 

Ylin kerros on omistettu koko 
SeAMKin FramiPro-opiskelijoil-
le, jotka monialaisissa ryhmissä 
kehittävät ratkaisuja yrityksiltä 
saatuihin toimeksiantoihin. Ra-
kennuksessa on tilat noin tuhan-
nelle opiskelijalle.

Avarassa rakennuksessa on mo-
nenlaisia ja -kokoisia opetustiloja, 
jotka ovat erilaisin kalusteratkai-
suin muunneltavissa tarpeen mu-
kaan. Erikoisluokissa videokuvaa 
voi tykittää kahdelle eri seinälle. 
Luentotila voidaan äkkiä taikoa 
ryhmätyötilaksi siirtämällä pyö-
rillä varustettuja erikoistuoleja.  

Silmiinpistävä erikoisuus ovat 
pääaulan ylempiin kerroksiin 
osittain tyhjän päälle rakennetut 
13 pientä lasiseinäistä monitoi-
mitilaa. 

Ympäristö aktivoi 
vuorovaikutusta

Palveluiden markkinoinnin yli-
opettaja Anmari Viljamaa on 
uusia tiloja käyttäessään huoman-
nut, miten paljon ympäristö tukee 
vuorovaikutuksen syntymistä.

– Kun kuulijat ympäröivät 
puhujan Harward-tyyppisessä 
puoliympyrän muotoisessa audi-
toriossa, läheisyys ja kuulijoiden 
välinen katsekontakti luovat erin-
omaiset puitteet keskustelulle. 
Dialogimahdollisuus on huomi-
oitu myös muissa luentosaleissa, 
sanoo Viljamaa.  

Liiketaloutta ensimmäistä vuot-
ta opiskeleva Lauri Tuohiniemi 
sai tammikuussa muuttaa Kam-
pusrantaan upouuteen raken-
nukseen, jonka naapuritaloista 
löytyvät tekniikan ja kulttuurin 
opiskelijat. 

– Kaikki ovat innoissaan siitä, 
että pääsimme Framille muiden 
opiskelijoiden joukkoon näin 
hienoihin tiloihin. Nyt riittää 
luento- ja ryhmätyötiloja sekä tie-

tokoneluokkia moneen käyttöön. 
Kaikki tuolit ovat säädettäviä, 
joten isokin mies pystyy istumaan 
mukavasti.

Vauhtia monialaiselle 
yritysyhteistyölle

Syksyllä 2013 Framin kampuksel-
le sijoittuu noin 3500 opiskelijaa ja 
300 työntekijää. Tulevat insinöö-
rit, tradenomit, kulttuurituottajat 
ja sosionomit saavat seurakseen 
restonomiopiskelijat sekä met-
sätalouden ja muotoilun opiske-
lijat. Tämä luo entistä paremmat 
mahdollisuudet monialaiseen yri-
tysyhteistyöhön, jota toteutetaan 
mm. viime syksynä käynnistetyssä 
SeAMK FramiProssa.

– Työelämäyhteistyö on pitkä-
jänteisen kehitystyön tulosta. On 
hienoa, että tämä yhteistyö, huip-
puna FramiPro, on saanut näin 
kannustavan ympäristön. Nämä 
tilat ovat kuin kirsikka kakun 
päälle, Viljamaa iloitsee.

 Yksikön johtaja Kari Ristimä-
ki toivoo, että Frami F:stä muo-
dostuisi paikka, jossa toteutetaan 
uusia koko ammattikorkeakoulua 
ja aluetta palvelevia ideoita. 

Auli Laitila

Frami F:n selkä-
rankana on koko 
r a k e n n u k s e n 
halkaiseva kor-
kea keskusau-
la, jonka ylem-
piin kerroksiin 
on´rakennettu 
osittain tyhjän 
päälle värikkäi-
tä ryhmätyöti-
loja. Kuva: Pet-
ri Olli, Studio 
Street.

Liiketoiminnan opetus sai 
huipputilat Seinäjoella
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Vantaan Sivistystoimessa on 
tuotettu dokumenttielokuva 
maahanmuuttajataustaisista 
lukiolaisista, joka soveltuu 
peruskoulun päättövaiheen 
oppilaiden opintojen jatko-
polkujen ohjaukseen. Dok-
kari on juuri valmistunut ja 
se löytyy nyt OPH:n Hyvät 
käytännöt sivuilta opetus-
materiaalin kera. 

Sankariainesta dokumenttielo-
kuva kertoo kolmen Tikkurilan 
lukion maahanmuuttajataustaisen 
lukiolaisen tarinan. 

Lukiolaiset haluavat omalta 
osaltaan kannustaa peruskoulu-
laisia pohtimaan lukioon hakeu-
tumista. Tällä hetkellä suhteessa 
harva maahanmuuttajataustainen 
nuori ylipäätään hakeutuu luki-
oon. 

Sankariainesta - kolmen lu-
kiolaisen tarina kertoo, miten eri 

opiskelijat ovat löytäneet tiensä 
lukioon. Dokumentti on suunnattu 
kaikille peruskoulun päättövai-
heessa oleville oppilaille kurkis-
tuksena lukion maailmaan.

Dokumentti soveltuu opetus-
käyttöön ja opintojen ohjaukseen 
niin peruskouluissa kuin lukio-
opintojen alkuvaiheessa. Doku-
mentin tarkoituksena on toimia 
keskustelun herättäjänä oppilaiden 
jatkopolkujen pohdinnassa sekä 
lukion alkuvaiheen motivoijana.

Lyhytdokumentin sekä opetta-
janmateriaalin tarkoituksena on 
toimia työkaluna perusopetuksen 
päättövaiheessa oleville oppilaille, 
jotka pohtivat tulevia jatkopol-
kujaan. Materiaali soveltuu mm. 
peruskoulun sekä lukion opiske-
lijaohjaukseen sekä sitä voidaan 
vapaasti soveltaa eri oppiaineiden 
opetuksessa.

Opettaja voi näyttää dokument-
tielokuvan sekä tulostaa keskuste-
lun tueksi käsittelyvinkit.

Dokumenttielokuva 
lukiolaisista ohjauksen tueksi

 

Yhteyshenkilö
Hoda Shabrokh

Vantaan sivistystoimi
hoda.shabrokh@vantaa.fi

Vantaan sivistystoimi on tuottanut maahanmuuttajataustaisista lukiolaisista kertovan dokumenttielokuvan, 
joka soveltuu peruskoulun päättövaiheen opisjelijoiden ohjaukseen.
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Kouvolan lukioworkshopiin oli 
ennakkoon ilmoittautunut 82 lu-
kion opinto-ohjaajaa. Tunnelma 
workshopissa oli tiivis. Paikalla 
oli paljon innostuneita ja työlleen 
omistautuneita opinto-ohjaajia.  

Avauspuheenvuoron tilaisuu-
dessa piti lukiotoimikunnan pu-
heenjohtaja Maija Pasanen. 
Hän esitteli lukiotoimikunnan 
toimintaa. 

Vuoden aikana lukitoimikun-
talaiset mm. osallistuivat opinto-
ohjauksen seminaareihin ja oli-
vat mukana kehittämässä lukion 
opinto-ohjausta. 

Lukiotoimikunta oli myös mu-
kana neuvottelemassa OAJ:n 
edustajien ja kuntatyönantajan 
kanssa lukion opinto-ohjaajille 
mahdollisesti tulevasta valtakun-
nallisesta virkaehtosopimukses-
ta.  

Tällä hetkellä lukion opinto-
ohjaajien on mahdollisuus lähteä 
mukaan valtakunnalliseen kokei-
lusopimukseen. Vain yksittäisissä 
tapauksissa on lähdetty mukaan 

Palkkausasiat puhuttavat 
lukion opinto-ohjaajia

kokeilusopimukseen.  
Lukion opinto-ohjaajien palk-

kausperusteet ja työkuvat vaihtele-
vat alueellisesti paljon. Yhtenäistä 
linjaa ei ole. Palkkauskysymyksis-
tä keskusteltiin paljon lukiowork-
shopissa.

Työn imu vie 
mukanaan

Lukioworkshopin pääpuhujana 
toimi Itä-Suomen yliopistosta 
tutkijana toimiva Jussi Silvo-
nen. Hän esitteli opinto-ohjaajien 
hyvinvointitutkimukset, jotka 

Tutkija Jussi Silvonen.

Lukiowotkshop Kouvolassa.

Toimi-
kunnat
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on tehty vuosina 2008 ja 2010. 
Molemmat tutkimukset osoittavat 
opinto-ohjaajien olevan tarmok-
kaita, omistautuneita ja uppoutu-
neita työhönsä. 

Tutkimusten mukaan opinto-
ohjaajien palkkausperusteet ovat 
ristiriitaisia. Samasta työstä voi-
daan maksaa eri palkkaa ja myös 
sukupuoli näyttäisi vaikuttavan 
palkan suuruuteen. Itä-Suomen 
yliopisto uusii opinto-ohjaajien 
hyvinvointitutkimuksen tämän 
vuoden aikana. 

Lisää tutkimustuloksia odotel-
laan myöhemmin.

Meitä 
tarvitaan lisää

Lukiotoimikunnan jäsen Anu Tu-
runen esitteli lukioworkshopissa 
lyhyesti valtakunnallisia lukion 
kehittämishankkeita. 

Opinto-ohjaaja ja projektipääl-
likkö Liisa Lamminsivu-Risku 
kertoi Keski-Suomen lukiohank-
keesta, jossa on kehitelty lukioi-
den ja työelämän yhteistyömalle-
ja. Hyvät käytänteet on tarkoitettu 
jaettaviksi kaikille lukion opinto-
ohjaajille.

Lukiolaistenliiton tervehdyk-
sen toi Daniel Sazonov. Viesti 
oli selvä. Lukioihin tarvitaan 
lisää päätoimisia asiansa osaavia 
opinto-ohjaajia. 

“Opiskelijat arvostavat teitä ja 
te teette tärkeää työtä”: nostatti 
lukiolaistenliiton puheenjohtaja 
Daniel Sazonov. 

Kiitos teille kaikille osallistu-
misesta lukioworkshopiin! Työ 
jatkuu! Nähdään ensi vuonna 
Seinäjoella!

Armi Nurmi

Kouvolan valtakunnallisten opo-
päivien korkeakoulutyöpajaan 
osallistui 25 korkeakoulujen opin-
to-ohjaajaa ja ohjauksen asiantun-
tijaa eri puolilta Suomea. Aiheena 
oli opiskelijavalinnan uudistumi-
nen. Keskustelua oli alustamassa 
Arenen opiskelijavalintaprojektin 
terveysalan edustaja Seija Aalto, 
joka kertoi uudistuksen tämänhet-
kisestä tilanteesta. 

Korkeakoulujen opiskelija-
valinnat muutoksessa

Seija Aalto, Arenen opiskelijava-
lintaprojektin jäsen                     

Toimi-
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Korkeakoulujen yhteinen säh-
köinen hakujärjestelmä tulee 
käyttöön keväällä 2014. Tällöin 
yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen valinnat ovat samassa 
järjestelmässä. Hakija voi hakea 
enintään kuuteen eri hakukoh-
teeseen keväällä (vieraskielinen 
+ suomenkielinen) ja kuuteen 
hakukohteeseen syksyllä. 

Yksi hakukohde voi vastata 
yhtä koulutusta, mutta yhden ha-
kukohteen kautta voi hakea myös 
useisiin vaihtoehtoihin, esimer-
kiksi päiväopinnot ja monimuoto-
opinnot. Korkeakoulu nimeää 
omat hakukohteensa. Opetus - ja 
kulttuuriministeriön suosituk-
sena on, että hakukohteena ovat 
ammattinimikkeet, kuten sosio-
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nomi, sairaanhoitaja, tradenomi, 
insinööri jne. 

Valintapalvelussa hakukohteita 
voidaan yhdistää valintaryhmiksi. 
Valintaryhmään kuuluvilla haku-
kohteilla on sama tai suurelta osin 
sama pisteityskaava valintatulok-
sen laskemiseksi. Valintaryhmään 
voi kuulua hakukohteita eri orga-
nisaatioista.

Uuden hakujärjestelmän myötä 
poistunevat käsitteet aikuiskoulu-
tus ja nuorisokoulutus.

Runsasta keskustelua herättivät 
termit päiväopetus ja monimuoto-
opetus, jotka ovat ehdolla uusiksi 
käsitteiksi. Nämäkään käsitteet 
eivät ole yksiselitteisiä ja poh-
dintaa herätti niiden soveltuvuus 
nykyisiin opiskelumuotoihin ja 
AMKien pedagogisiin käytän-
teisiin. Onhan päiväopiskelukin 
monessa tapauksessa luonteeltaan 
hyvin monimuotoista opiskelua. 

Vuoden 2014 yhteishaussa ei 
ole kiintiöitä ensimmäistä opiske-
lupaikkaa hakeville. Kiintiöinti tu-
lee voimaan vuonna 2015, jolloin 
varsinaisessa yhteishaussa hake-
vat vailla aiempaa korkeakoulun 
opinto-oikeutta tai tutkintoa olevat 
hakijat. 

Nuorten työttömyysturvaeh-
dot muuttuivat 1.1.2013, mutta 
edelleenkään nk. pakkohaku ei 
kokonaan poistu. Saadakseen 
työvoimapoliittista tukea, pitää 
alle 25-vuotiaan, ilman amma-
tillista koulutusta olevan nuoren 
hakea kahteen hakukohteeseen 
kevään yhteishaussa. Molemmat 
hakukohteet voivat aiemmasta 
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poiketen olla yliopistokoulutuk-
sia. Syksyn yhteishaussa ei ole 
hakuvelvoitetta. 

Aiemmin hakijan tuli hakea 
kolmeen kohteeseen sekä kevään 
että syksyn yhteishaussa. Muutos 
on myös se, että keväällä yliop-
pilaaksi kirjoittavan abiturientin 
tulee hakea jo sen kevään yhteis-
haussa.

Arene on valmistelemassa 
vuoden 2014 valintaperustesuo-
situksia. Niistä päätetään kevään 
2013 aikana ja valintaperuste-
suositukset lähetetään ammat-
tikorkeakouluihin huhtikuussa. 
Korkeakoulujen tulee ilmoittaa 
valintaperustepäätöksensä minis-
teriöön elo-syyskuussa 2013. 

Ongelmana valmistelussa on, 
että ammattikorkeakoulujen kou-
lutusvastuut selviävät vasta am-
mattikorkeakoululain ja asetuksen 
hyväksymisen jälkeen loppuvuo-
desta 2013.

Tällä hetkellä Arenen opiskeli-
javalintaprojektissa on ajatuksena, 
että kaikki valintaperusteet yh-
tenäistetään ja kaikki opiskelijat 
valittaisiin samoilla perusteilla. 

Jatkossa ei siis olisi alakohtai-
sia valintaperusteita eikä erilaisia 

nuorten tai aikuisten tai vieras-
kielisen koulutuksen valintape-
rusteita. Hakutoivejärjestys tulee 
edelleen olemaan sitova. 

Työkokemus häviää valinta-
perusteista kaikilla sektoreilla. 
Työkokemus voitaneen kuitenkin 
haluttaessa huomioida valintako-
keiden pisteityksessä. Myös ensi-
sijaisen hakukohteen pisteet jäävät 
pois. Valintatapavaihtoehdoiksi on 
ehdotettu
– todistukset 30 pistettä, valinta-
koe 70 pistettä
– todistukset 60 pistettä, valinta-
koe 40 pistettä
– todistukset 100 pistettä
– valintakokeet 100 pistettä

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
suositus on, että kaikki hakukel-
poiset hakijat kutsuttaisiin valin-
takokeisiin. 

Ministeriön mukaan tilastojen 
valossa millään alalla ei ole niin 
paljon hakijoita Suomessa, ettei-
vät kaikki hakukelpoiset hakijat 
voisi osallistua valintakokeisiin.

Seija Aallon mukaan mitään 
päätöksiä ei ole vielä tehty, eikä 
ole selkeää käsitystä, mitä kaikkia 
muutoksia on tulossa. 

Jälleen kerran pitää todeta, että 

korkeakoulut joutuvat nopealla 
aikataululla päättämään tärkeistä 
asioista. 

Aikataulu luo haasteita myös 
tiedotuksen osalta. 

Lukioiden ja ammatillisen toi-
sen asteen opinto-ohjaajat sekä 
työvoimahallinnon koulutus-
neuvojat kaipaavat tietoa, miten 
ohjata opiskelijoita ja hakijoita 
korkeakouluhaussa ja mitkä tekijät 
vaikuttavat valintoihin. 

Kaikkien toimijoiden yhteistyö-
tä tarvitaan onnistuneen opiskeli-
javalinnan aikaansaamiseksi. 

Vesa Kuhanen
Ritva Liinamaa

Auli Pekkala
Erja Salminen

Ohjaukseen tarvitaan uskallusta 
rohkaista oppilasta tutkimusmat-
koille ja kykyä osoittaa hänelle, 
että tehdyt virheet antavat mah-
dollisuuden oppia. Oppia voi 
läpi koko elämän. Meidän onkin 
vahvistettava osaltamme oppilaan 
terveen itsetunnon kehittymistä, 
jotta hän kykenisi tunnistamaan 
ja tarttumaan elämän mukanaan 
tuomiin mahdollisuuksiin. Tämä 
kaikki siitä huolimatta, että yh-
teishaussa ei enää virhevalintoja 
sallita. 

Tutkija Jussi Silvonen Itä-
Suomen yliopistosta kertoi tutki-
mustuloksistaan, joiden mukaan 
opinto-ohjaajien työnimu oli 
suurempi kuin millään muulla 
opettajaryhmällä. Kiinnostavaa 

Virtaa, voimaa ja rohkeutta 
ohjaukseen Kouvolan opopäiviltä 

oli myös opinto-ohjaajien keski-
näiset palkkaerot miesten hyväksi. 
Tutkimuksen toinen vaihe on 
tarkoitus toteuttaa kevään aikana. 
Toivomme, että jokainen meistä 
vastaa sähköiseen kyselyyn.  

Anu Japisson esitteli omaa 
verkko-ohjausprojektiaan Ykä 
Ysiluokkalaisen matka yhteis-
haun maailmaan, jossa opetellaan 
hakemaan tietoja jatko-opintoihin 
liittyen ja harjoitellaan päätöksen-
tekotaitoja. 

Opetussuunnitelmatyö on käyn-
nistynyt ja workshopissa käytiin 
vilkas keskustelu erityisesti TETin 
merkityksestä ja eri paikkakuntien 
mahdollisuuksista toteuttaa sitä. 
Osallistujat toivoivat toisaalta 
selkeitä ohjeita TETin kestosta, 

Toimi-
kunnat

toisaalta toivottiin paikallista 
liikkumavaraa.

Jos sinulla on toiveita opetus-
suunnitelman perusteisiin, niin 
toivomme, että lähetät ne sähkö-
postitse satu.haime@edu.hel.fi, 
anu.japisson@edu.hel.fi, mikko.
siippainen@tampere.fi .    
Opetussuunnitelman peruste-
luonnos tulee kommentoitavaksi 
prosessin aikana kahteen kertaan, 
joten kaikilla on mahdollisuus 
ottaa kantaa perusteiseen. 

Ops-työn aikataulu löytyy 
osoitteesta http://www.oph.fi/
ops2016/aikataulu . 

Peruskoulutoimikunnan
 puolesta Maarit Laaksonen

Satu Haime
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Apurahahaku 
IAEVG:n 
Montpellierin 
konferessiin
Kansainvälinen ohjausalan yhdistys IA-
EVG järjestää konferenssin Montpellie-
rissä Ranskassa 24. - 27.9.2013. Teemana 
on Career counselling: a human or a 
citizen’s right?

Suomen opinto-ohjaajat ry:n jäsenet voivat ha-
kea apurahaa konferenssin. Apurahaa voi hakea 
vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla 
seuraavat tiedot:

 -  perustelut apurahan myöntämiseksi
 -  toiminta opinto-ohjaajana
 -  kuluerittely 
  
Hakemukset perusteluineen tulee toimittaa 
Maarit Laaksoselle maarit.laaksonen@tampere.
fi 16.4.2013 mennessä. 

Apurahapäätöksistä tiedotetaan hakijoille vii-
meistään 26.4.2013. 

Lisätietoa tulevasta konferenssista löytyy yhdis-
tyksen osoitteesta:
http://ciom2013.ac-montpellier.fr

Ilmoittautumisen nk. Early Bird-aika päättyy 
30.4.2013 (350€).

Osallistujat hoitavat itse lento- ja majoitusva-
rauksensa.

SAK järjestää koulutuspäivät opinto-ohjaajille ja 
historian- ja yhteiskuntaopin opettajille 3.- 4.5.2013. 
Paikkana on kokoushotelli Siikaranta, Espoo. 

Ilmoittautuminen koulutuspäiville alkaa 18.3.2013 
osoitteessa: www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Koulutuspai-
vat_Siikaranta_7306

Seminaarin ohjelman ltulee SAK:n sivuille heti 
sen valmistuttua www.sak.fi/opettajat

SAK kutsuu
opinto-ohjaajia
koulutuspäiville
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Jukka Eero Vuorinen 
Puheenjohtaja
Tampereen yliopiston normaalikoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
040 1901 732 (työ)
044 5200 582 (koti)
jukka.vuorinen@uta.fi
_____________________________________

Tuija Ristimella 
Sihteeri
Ounasvaaran yläasteen koulu
Porokatu 7
96400 ROVANIEMI
040 5336 463 (työ)
040 7355 624 (koti)
tuija.ristimella@rovaniemi.fi

varajäsen: Marketta Perälä, Tyrnävä
_____________________________________

Satu Haime 
Varapuheenjohtaja
Helsingin kuvataidelukio
PL 3802
00099 Helsingin kaupunki
09 3108 2371
050 5957 035
satu.haime@edu.hel.fi

    
varajäsen: Sirpa Puikkonen
Jyväskylän ammattiopisto
sirpa.puikkonen@jao.fi
              _____________________________________

Erja Salminen 
Rahastonhoitaja
Kurjenkatu 4 A 25
20760 PIISPANRISTI
Turun ammattikorkeakoulu
02 2633 5440
050 5985 440
erja.salminen@turkuamk.fi

varajäsen: Vesa Kuhanen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Hyvinvointiyksikkö
vesa.kuhanen@jamk.fi 
_____________________________________

Anu Hietarinta 
Koulutuskeskus Sedu
Törnäväntie 26
60200 SEINÄJOKI

puh. 040 5547199
anu.hietarinta@sedu.fi

varajäsen: Asta Kurhila
Hyria koulutus Oy
asta.kurhila@hyria.fi
_______________________________________

Maarit Laaksonen 
Pohjois-Hervannan koulu
Opiskelijankatu 29
33720 TAMPERE
0400 434 421
maarit.laaksonen@tampere.fi 
   
varajäsen: Jari Laukkanen
Pataluodon koulu, Joensuu 
_____________________________________
Jari Pöyhönen
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
Vipusenkatu 5 
15230 LAHTI
050-5265909
jari.poyhonen@salpaus.fi

varajäsen: Sini Siren
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
sini.siren@tampere.fi
_____________________________________

Maija Pasanen 
Linnankosken lukio ja aikuislinja
Piispankatu 24-26
06100 PORVOO
040 833 3672
maija.pasanen@porvoo.fi, 
maija.pasanen@sopo.fi

varajäsen: Anu Turunen
Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi
anu.turunen@rovaniemi.fi
_____________________________________

Armi Nurmi 
Someron lukio
Aprillikatu 10
31400 SOMERO
044 0723220 (koti),  044 7791262 (työ)
armi.nurmi@somero.fi

varajäsen: Riitta Valkonen
Riihimäen lukio, Riihimäki
riitta.valkonen@edu.riihimaki.

Sopo ry:n hallituksen yhteystiedot 2013
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Kauppatieteiden opiskelijaksi 
Helsingissä tai Tallinnassa?

Estonian Business School on arvostettu yksityinen 
kauppakorkeakoulu, jolla on sivutoimipiste Helsingissä 

Technopoliksen tiloissa Ruoholahdessa.

Lisätietoja: Heidi Peltonen 
Opintokonsultti, p. 040 847 00 31, 

heidi.peltonen@ebshelsinki.fi

EBS tarjoaa englanninkielisiä opinto-ohjelmia 
kandi-, maisteri- ja tohtoritasoilla.

Opinnot Tallinnassa (3 + 2 vuotta)
EBS Tallinnassa opiskelu on päiväopiskelua. Tallinna opiskeluympä-

ristönä tarjoaa kansainvälisen opiskelijaelämän ja vieraan kulttuurin.  

Opinnot Helsingissä (3,5 + 2,5 vuotta)
EBS Helsingissä on intensiiviluentoja kaksi kertaa kuukaudessa:  

torstaista lauantaihin tai tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 9:00-17:00. Opinnot vaativat paljon  

itsenäistä opiskelua mm. verkossa.

Valintahaastattelut järjestetään 
4-5.6.2013 ja 16-17.7.2013. 

Hakea voi lukio- ja ammattikoulupohjalla. 
Valintaperusteina ovat valintahaastattelu sekä 

englanninkielen ja matematiikan tietty taitotaso. 

www.ebs.ee
www.ebshelsinki.fi 

Diplomiruokaa Suomen kouluihin

Laadukas, kestävästi rakennettu ja valta-
kunnallisesti tasalaatuinen kouluruokailu-
tilanne edesauttaa koululaisten hyvän ra-
vitsemuksen, terveyden ja tapakasvatuksen 
toteutumista.

Kouluruokadiplomi on osoitus turvallisen ja ravit-
semuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti 
kestävän kouluruokailun tuottamisesta sekä hyvästä 
yhteistyökyvystä ja muutosvalmiudesta erilaisten 
asiakkaiden palvelemiseksi. 

Tavoitteena on ruokapalveluiden sitouttaminen 
kestävän kehityksen toimintamalleihin, asiakas-
tyytyväisyys ja ravitsemusvalistuksen integroiminen 
kotitalouden-, liikunnan ja terveystiedon oppitunneil-
le sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä.

Kouluruokadiplomi kuuluu Ammattikeittiöosaajat 
ry:n toteuttamaan Herkkuammatti-kampanjaan. 

Ensimmäisinä kouluruokadiplomit annettiin pilot-
tikouluina toimineille Saviniemen koululle Kouvolan 
Myllykoskelle,  Lietsalan koululle Naantaliin ja Kirk-
konummen koulukeskukselle Kirkkonummelle.

Mihin Kouluruoka-
diplomia tarvitaan?

Kouluruokadiplomia voivat hakea sekä julkisen 
sektorin ruokapalveluyksiköt (kuntien ruokapalvelu 
ja kouluyksiköt) sekä yksityiset catering-yritykset. 
Jokaiselle diplomi-kysymyssarjan läpäisseelle 
kouluruokaravintolalle luovutetaan konkreettinen 
diplomi.

Diplomi on yleisesti haettavissa kouluruokadip-
lomi.fi-sivustolla. Kouluruokadiplomi -sivustoilta 
löytyy 45-kohtainen diplomiin johtavan kysymys-
patteristo, jonka väittämistä tai monivalintakysy-
myksistä on suoritettava oikein 85prosenttia, jotta 
koulu/kouluyhteisö voi ansaita diplomin. Testaa 
tietosi harjoittelussa tai vastaa suoraan    
Diplomin saaneet kouluravintolat henkilökuntineen 
osoittavat vanhemmille, koululaisille ja kouluhenki-
lökunnalle välittävänsä aidosti kouluruokailutilan-
teen laadusta ja tasosta. 

Myös kunnalliset päätöksentekijät sekä muut 
sidosryhmät saavat tietoa niistä velvoitteista, joita 
päivittäinen maittavan ja turvallisen ruoan valmis-
taminen ja tarjoaminen edellyttää. 

Mikä Kouluruokadiplomi 
-kysymyssarja on?

Kouluruokadiplomi -kysymyssarja on kouluruokai-
lutilanteen valtakunnallisen tasalaatuisuuden testaa-
misen ja toteuttamisen apuvälineeksi laadittu hyvien 

käytänteiden tarkistuslista. 
Kriteeristössä ovat mukana mm. ravitsemukselli-

sesti täysipainoinen ruokalista, inhimilliset ruokailu-
ajat, ruokailutilojen viihtyisyys sekä terveellisyys- ja 
makukriteerien huomioiminen elintarvikkeiden 
hankinnassa.

Kouluruokadiplomi-kysymyssarjan avulla kou-
lut arvioivat oman yksikkönsä kouluruokailun 
toteutumista ja kannustavat työyhteisönsä jäseniä 
kehittämään parantamista vaativia asioita. Koulu-
ruokadiplomi-kysymyssarjassa on sekä väittämiä 
että monivalintakysymyksiä. Kouluruokadiplomi-
kysymyssarjaa testattiin loppuvuonna 2012 neljässä 
eri pilottikouluissa.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala

050 341 3957
marjut.huhtala@amko.fi

Projektihenkilö Pirjo Alanko
050 339 6844

pirjo.alanko@amko.fi 
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JÄSENUUTISIA

Pitkäaikainen jäsensihteerimme Ritva Virtanen jäi eläkkeelle kesällä 2012. Syksystä 2012 lähtien 
jäsensihteerinä on toiminut Tuija Mäntsälä Turun ammattikorkeakoulusta.

Yhdistys otti nettiuudistuksen yhteydessä käyttöön sähköisen jäsenrekisterin, joka toimii www-
sivujemme yhteydessä. Kaikki jäsentietoihin liittyvät muutokset tulee tehdä nettisivujen kautta., 
jotta sähköisen rekisterin tiedot pysyvät ajan tasalla.

Mikäli, et ole vielä täyttänyt jäsenhakemusta nettisivuillemme,  tee se nyt, vaikka olisitkin jo 
SOPO ry:n pitkäaikainen jäsen!

Vuoden 2013 vuosikokous pidettiin Kouvolassa ja kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, 
että jäsenmaksu pidetään ennallaan.
Varsinainen jäsen 45 €
Opiskelijajäsen 22  €

Jäsenmaksukirjeet on postitettu 4.2.2013 ja maksun eräpäivä on 15.3.2013. Huolehdi maksusta 
ajoissa tai ilmoita jäsensihteerille, mikäli et halua enää jatkaa jäsenyyttäsi. Molemmat toimen-
piteet helpottavat työtäni.

Jäsensihteeri
Tuija Mäntsälä
tuija.mantsala@sopo.fi
p. 040 776 9727

Tuija Mäntsälä hoitaa nykyisin 
jäsensihteerin tehtäviä. 
Kuva: Jari Aittokallio
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MAAILMALLE.NET

CIMOsta saat myös henkilö-

kohtaista neuvontaa. 

Palvelutietomme löydät 

osoitteesta 

www.maailmalle.net/neuvonta 

   

CIMO järjesti helmikuussa päivän mit-
taisen lähtövalmennuksen keväällä Aca-
demia-opintovierailulle osallistuville oh-

suomalaista ohjaajaparia TE-toimistoista, 
oppilaitoksista sekä sosiaali- ja nuoriso-
sektorilta lähtee tutustumaan ohjaukseen 
toiseen Euroopan maahan. 

Lähtövalmennuspäivässä koottiin yh-
teen suomalaisen ohjausjärjestelmän eri-
tyispiirteitä ja nykyisiä kehittämiskohteita. 
Vahvuuksina nousivat esiin suomalaisoh-
jaajien korkea koulutustaso, työn arvostus 

-
kosivuillaan videotallenteet korkeakoulu-
opiskelua Britanniassa ja Ruotsissa koske-

parantaa maakohtaisen tiedon saatavuut-
ta tuomalla infotilaisuuksien anti niidenkin 
ulottuville, jotka eivät päässeet paikalle. 

Asiakkaat tuntuvat löytäneen videot, 
sillä niitä katsotaan paljon: maaliskuussa 

CIMO yhteistyökumppaneineen järjestää kevään mittaan infotilaisuuksia korkeakou-
luopinnoista eri maissa. Infot pidetään CIMOn ja Fulbright Centerin Tietosillassa kello 

Opiskelemaan Ruotsiin / CIMO
Opiskelemaan Viroon / Viro-Instituutti
Opiskelemaan Saksaan / Saksan liittotasavallan suurlähetystö
USA: Undergraduate-info / Fulbright Center

Avoimet ovet 
Opiskelemaan Japaniin / Japanin suurlähetystö

Osaa tilaisuuksista voi seurata verkossa suorana. Tarkempia tietoja saat Maailmalle.

Liity seuraamme 
Facebookissa!

JOKO SINÄ KATSOIT OPISKELEMAAN 
BRITANNIAAN JA RUOTSIIN -VIDEOT?

KEVÄÄN MAAKOHTAISET INFOTILAISUUDET 

ACADEMIA-MATKAKUUMETTA NOSTATETTIIN VALMENNUKSESSA

ja monialainen yhteistyö. Matkalle valmis-
tautumiseen suositeltiin kohdemaan ”fii-
listelyä” elokuvien ja musiikin avulla sekä 
käsimatkatavaroihin pakattavaksi hyvät 

-
tina osallistujat kertoivat saaneensa roh-
kaisua, lisäkipinää ja uusia ideoita varsi-
naiseen opintovierailuun.  

Suomalaisosallistujat jakavat Aca-
demia-vaihtoblogeissaan havaintoja ja 
tunnelmia kevään opintovierailuista Es-
panjassa, Irlannissa, Islannissa, Britanni-

Ranskassa, Romaniassa, Sloveniassa ja 
Tanskassa. Blogit: http://academiavaihto.
wordpress.com/

julkaistuja Ruotsi-videoita katsottiin vuo-

ja loppusyksyllä julkaistuja Britannia-vide-

Videoita pääse katsomaan Maatieto.
-

tana Britannia - ja Suuntana Ruotsi -op-
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