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Kaiken kotimaisen tapahtumavyöryn keskellä on 
uutta odotettavissa myös pohjoismaisella rinta-
malla. Viimeiset kolme vuotta on Pohjoismaisen 
ohjausalan yhdistyksen puheenjohtajuus ollut 
Norjalla. Pohjoismainen yhdistys eli NFSY tulee 
sanoista Nordiska föreningen för studie- och yr-
kesvägledning. 

Norja on isännöinyt järjestöä rennolla otteella. 
Kokouksia on yritetty pitää, väliin onnistuenkin. 
Päämäärätietoisuus on ollut hieman hukassa. Ei 
ole oikein aina tiedetty, mihin tätä pohjoismaista 
järjestöä tarvitaan. 

Yhdistyksen puheenjohtajuus kiertää eri Poh-
joismaissa. Seuraavana olisi ollut vuorossa Islanti. 
Heidän puheenjohtajansa Ketill Jósefsson ilmoitti 
jo vuosi sitten, etteivät he voi ottaa vetovastuuta. 
Vaikka Islannin talousahdinko on helpottamassa, 
on maassa edelleen valuuttasäännöstely. Yhdistys-
ten välinen rahaliikenne on edelleen mahdotonta. 

Islannin ehdotuksesta sovimme Oslossa viime 
keväänä, että vetovastuu siirtyy Suomelle. Suo-
men opinto-ohjaajat on valmiina tähän.

Lisääntyvälle pohjoismaiselle yhteistyölle olisi 
nyt tilausta. Pohjoismaihin on virinnyt monia 
mielenkiintoisia lähialueyhteistyökuvioita. Näistä 
näkyvin on tietenkin TV:stä tuttu siltayhteistyö 
Kööpenhaminan ja Malmön yhteenkietoutu-
valla talousalueella. Samankaltainen ilmiö on 
Tornio-Haaparanta -akselilla, jota on nyt myös 
vauhdittamassa uudelleen avautuva raideliikenne. 

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin 
puolustaminen on helpompaa yhdessä kuin erik-
seen. Opiskelijoiden hakeutuminen koulutukseen 
muihin Pohjoismaihin on selvästi viriämässä oleva 
ilmiö. Opiskelijavaihtoa on helpottamassa selvästi 
lisääntynyt englanninkielinen maisterikoulutus. 
Tämä ei tietenkään vähennä ruotsin tai muiden 
skandinaavisten kielten merkitystä koulutusyh-
tesityössä.

Aiemmin Suomi oli ohjausalanyhteistyössä 
hieman syrjässä. Tänne itään ei ollut oikein mo-
tivaatiota tulla. 

PISA-menestys – Suomi edelleen paras Poh-

Pohjoismaisen ohjausalan 
yhdistyksen vetovastuu Suomelle

joismaa – ja lisääntynyt ja halventunut lentolii-
kenne ovat lisänneet pohjoismaisten ohjausalan-
järjestöjen kiinnostusta Suomea kohtaan. 

Tästä osoituksena oli, että Seinäjoen opo-
päivillä oli vieraina kummankin tanskalaisen 
ohjausalan järjestön edustajat. He olivat hyvin 
otettuja saamastaan huomiosta.

Kannustankin Suomen opinto-ohjaajien 
alueyhdistyksiä pohjoismaiseen yhteistyöhön. 
Tälle yhteistyölle on nyt tilaus.

Jukka Eero Vuorinen
puheenjohtaja
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Helmikuussa 2014

Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten syrjäytymisen uhka 

Kun puhutaan syrjäytymisen ehkäisemisestä, erityinen huomio tulisi kiinnittää maa-
hanmuuttajataustaisiin nuoriin. Vaikka meillä Suomessa ei ole suuria määriä maahan-
muuttajia eikä varmaan edes lähitulevaisuudessa odotettavissa vastaavan kokoluokan 
ongelmia kuin monissa Länsi-Euroopan maissa, kannattaa kuitenkin huolehtia siitä, 
ettei niitä pääse syntymäänkään. Pieniä pesäkkeitä tuntuu silloin tällöin leimahtelevan.

Koulutusjärjestelmäämme on kehitetty monipuolisesti erilaisia erityisesti maahan-
muuttajanuorille suunnattuja opetusjärjestelyjä, joista uusimpiin kuuluu muun muassa 
lukiokoulutukseen valmistava koulutus.

Lukiokoulutus onkin monille varsinkin maahanmuuttajanuorten kouluttamattomille 
vanhemmille se tulevaisuudenkuva, mitä he omille lapsilleen toivovat, kuten maahan-
muuttajien kanssa toimivat opinto-ohjaajat tietävät. Toive ei valitettavasti edelleenkään 
aina ole realistinen, johtuen usein riittävän kielitaidon puuttumisesta.  

Vaikka nuori vaikuttaisi puhuvan sujuvaa suomea ja tulee hyvin toimeen keskuste-
lutilanteessa, toisen asteen koulutuksesta selviämiseen edellyttävään tasoon kielitaito 
ei tahdo riittää. Kielitaidon kehittyminen jää vajaaksi, mikäli nuori puhuu suomea vain 
koulussa. Kotona ja kaveripiirissä monet kommunikoivat omalla äidinkielellään.

Opinto-ohjaajat tietävät kuitenkin, että maahanmuuttajanuoria on myös toisessa 
ääripäässä. He ovat hyvin motivoituneita ja ahkeria, ja usein heidän joukostaan löytyy 
se, jolla on luokan paras keskiarvo.

Maahanmuuttajien ongelmiin on vaikea löytää viisastenkiveä. Tilanne ei kuitenkaan 
parane niin kauan kuin maahanmuuttajat keskittyvät tiettyihin asutuskeskuksiin ja kou-
luihin. Tutkimusten mukaan integraatiota ei tapahdu, jos maahanmuuttajien osuus on 
enemmän kuin 15 prosenttia. Muuttoliikettä on kuitenkin vaikea ohjailla, sillä mikään ei 
estä ihmisiä muuttamasta lähemmäs sukulaisiaan ja maanmiehiään, vaikka esimerkiksi 
pakolaiset olisi alun perin sijoitettu hajalleen ympäri maata.

Ritva  Mäkelä
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Pohjanmaan opinto-ohjaa-
jien isännöimät valtakunnal-
liset koulutuspäivät toivat 
helmikuun alussa Seinäjoel-
le noin 620 opinto-ohjaajaa. 
Kaikki mahtuivat mukaan, 
sillä tilaa tangomarkkinoit-
ten tapahtumapaikalla riitti. 
Ensimmäistä kertaa opopäi-
vät olivat nyt myös kaksikie-
liset.

Yli 600 opinto-ohjaajaa, 84 näyt-
teilleasettajaa sekä suuri määrä 
erilaisissa tehtävissä työskennel-
leitä opiskelijoita koki opopäi-
vien leppoisan ja kiireettömän 
tunnelman. Päävastuun kantanut 
Pohjanmaan opinto-ohjaajien 
puheenjohtaja Jaakko Mäkinen 
saattoi päivien päätteeksi  hen-
käistä helpottuneena: kaikki sujui 
suunnitelmien mukaan ilman 
suurempia ongelmia.

– Puolitoista vuotta teimme 
työtä siitä lähtien, kun Sopo ry 
meille näiden päivien järjeste-
lyt myönsi. Tai oikeastaan siinä 
meni yli kaksi vuotta, kun hakuun 
valmistautuminenkin lasketaan 

Lakeuden kaksikieliset opopäivät
keräsivät Seinäjoelle 
yli 600 opinto-ohjaajaa

mukaan, kertoo Mäkinen, joka 
iloitsee erityisesti järjestäjien 
keskuudessa vallinneesta hyvästä 
hengestä. Hän haluaa välittää kii-
toksensa myös kaikille niille, jotka 
Seinäjoelle saapuivat.

Uutta kaksikielisyys ja
turva-alan opiskelijat

Kaksikielisyys opopäiville tuli 
Jaakko Mäkisen mukaan luonnos-

taan, koska alueella työskentelee  
monia ruotsinkielisiä opinto-oh-
jaajia.  Sitä emme kyselleet, pal-
jonko ruotsinkielisiä oli mukana, 
mutta perjantaina oli tarjolla omaa 
ohjelmaa, ja lisäksi jonkin verran 
tulkattiin ruotsiksi.

Uutta Seinäjoella oli myös tur-
va-alan opiskelijoiden mukanaolo.

– Se oli käytännön sanelema 
juttu, koska olimme aikaisemmilta 
järjestäjiltä kuulleet kuokkijoista. 
Niinpä nyt tarkistettiin liput, ja 
samalla saatoimme tarjota työs-
säoppimistilaisuuden alan  
opiskelijoille.

Seinäjoen opopäivien suunnit-
telun lähtökohtiin kuuluivat hyvät 
ja riittävät tilat, joihin sisältyivät 
Seinäjoen tilavan Areenan lisäk-
si ammattikorkeakoulu Frami, 
Seinäjoki-sali ja luovien alojen 
keskus Rytmikorjaamo. 

– Edes perjantain lounaalla ei 
ollut ruuhkaa, ja kaikki halukkaat 
mahtuivat esimerkiksi tors-tai-il-
tana järjestetylle kaupungin vas-
taanotolle. Myöskään työpajojen 
osanottoa ei tarvinnut rajoittaa, 
poikkeuksena ainoastaan sosiaa-
lista mediaa käsitellyt opetus, joka 

Opetusministeri Krista Kiuru pu-
hui Seinäjoen opopäivillä korkea-
koulujen uudistuvista valinnoista.

Seinäjoen opopäivillä missään ei ollut ruuhkan tuntua. Avajaisyleisökin mahtui hyvin Areenan avariin tiloihin.
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oli pakko järjestää atk-luokassa.
Työpajoista suosituimmat oli-

vat Marjaana Herlevi-Turusen 
coaching opinto-ohjauksessa, Jan-
ne Viljamaan kaksi työpajaa sekä 
Koukku-projektin Sumuverhon 
tuolla puolen. 

Opintokäynneistä vetovoimai-
simmiksi osoittautuivat Atria, 
Valio, kenkätehdas Janita Oy ja 
Mallaskosken Panimo. Alku-
peräisistä 38 kohteesta joitakin 
jouduttiin ennakkoilmoittautu-
neiden vähäisen määrän takia 
peruuttamaan.

Tämän päivän ohjaus
haasteellista ja vaativaa

Sopo ry:n puheenjohtajan Jukka 
Eero Vuorisen mukaan ohjaus 
on näinä epävarmuuden aikoina 
haasteellista ja vaativaa.

– Ainoa mihin kannattaa pa-
nostaa on osaaminen,  sillä mitään 
varmaa ammattialaa ei meidän 
postnokiaanisena aikanamme ole.

Osaaminenkin on Vuorisen 
mukaan erilaista kuin ennen eikä 
koulu tarjoa kuin tiettyjä osaa-
misalueita. Joskus voi olla vai-

keaa nähdä, mikä osaaminen on 
merkityksellistä. Esimerkkinä  
erilaisesta osaamisesta hän mai-
nitsi entisen oppilaansa, jonka 
intohimoisena harrastuksena oli 
liitokirkko eli fresbee.

– Tämä oppilas menestyi mo-
nissa kilpailuissa, hän voitti alansa 
maailmanmestaruuden, ja tänä 
päivänä hänellä on menestyvä 
yritys, joka suunnittelee fresbee-
golfratoja.

Uuden osaamisen löytämisessä 
opinto-ohjaajat ovat Vuorisen 
mukaan avainasemassa. Olennais-
ta ohjauksessa tänä päivänä on 
opastaa sattumaan varautumista: 
– Kun sattuma osuu eteen, siihen 
kannattaa tarttua. 

Kaksi ministeriä ja
Opetushallituksen 
pääjohtaja

Seinäjoen opopäivien arvo altaa 
korosti kahden ministerin, ope-
tusministeri Krista Kiurun sekä 
sosiaali- ja terveysministeri Paula 
Risikon läsnäolo. Krista Kiuru 
puhui perjantaina korkeakoulujen 
uudistuvista valinnoista ja Paula 
Risikko lauantaina oppilas- ja 
opiskelijalain uudistamisesta. 
Lisäksi paikalla oli Opetushalli-
tuksen pääjohtaja Aulis Pitkälä, 
jonka puheenvuoron opinto-oh-
jaajat kuulivat perjantai-illan 

Suuri määrä opis-
kelijoita oli varmis-
tamassa opopäivien 
sujuvuutta huoleh-
tien mm. tekniikan 
toimimisesta ja tur-
vajärjestelyistä.

Iltajuhlien tunnelmia.
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Opopäivien osanottajiin kuului 
myös pohjoismaisia vieraita, jotka 
osallistuivat ohjelman ruotsinkie-
lisiin osioihin. 

– Parasta olivat kuitenkin kes-
kustelut suomalaisten kollegojen 
kanssa, sanoi tanskalainen opin-
to-ohjaaja Janni Rosendahl. 
– Yhdessäolo on tärkeää. Nuoret 
ovat samanlaisia kaikissa Pohjois-
maissa, ja heillä on samanlaisia 
ongelmia. Se kuitenkin on varmaa, 
että jos uskoo nuoriin, he voivat 
kasvaa ongelmiensa yli.

Jannin lisäksi Seinäjoelle oli 
saapunut tanskalainen opinto-oh-
jaaja Peter Nors. 

Pohjoismaisen ohjausalan yh-
distyksen NFSY:n nykyisenä 
puheenjohtajana Sopo ry oli lähet-
tänyt kutsun kaikkiin jäsenmaihin, 
mutta Ruotsista, Norjasta, Islan-
nista, Ahvenanmaalta, Grönlan-
nista ja Färsaarilta kukaan ei ollut 
päässyt paikalle.

Kokin ammatista parikymmen-
tä vuotta sitten hotelli- ja ravinto-

la-alan opettajaksi valmistunut ja 
vuonna 2006 opinto-ohjaajaksi 
pätevöitynyt Janni kertoi lähte-
neensä alalle, koska on aina pitä-
nyt nuorista.

– On tärkeää kuunnella nuoria, 
ei puhua heille.

Janni sanoo keskustelussa nuo-
ren kanssa haluavansa antaa tälle 
tunteen siitä, että joku välittää.

– Nuorelle ei pidä sanoa, mitä 
tulee tehdä, vaan uskoa häneen ja 
kertoa, mitä voi tehdä.

NFSY:n toimintaan Janni Ro-
sendahl on osallistunut johtokun-
nan jäsenenä. Siinä ominaisuu-
dessa hän on päässyt vierailemaan 
Suomessa aikaisemminkin, tosin 
vain Helsingissä.

Peter Nors sen sijaan oli ensim-
mäisellä vierailullaan Suomessa, 
johon hän oli hyvin kiinnostunut 
tutustumaan.

– Suomalaisella ohjauksella 
on hyvä maine Tanskassa. Meillä 
aina sanotaan, että katsokaa mallia 
Suomesta.

Tanskalaiset opinto-ohjaajat Janni Rosendahl ja Peter Nors viihtyivät 
Seinäjoella, jossa tärkeintä heidän mielestään olivat keskustelut suo-
malaisten kollegojen kanssa.

Yhdessäolo tärkeää
Pohjoismaiset vieraat:

juhlaillallisella.
Itsekin opinto-ohjaajan tehtä-

vissä työskennellyt ministeri Kiu-
ru totesi yhteiskunnan tarvitsevan 
lisää ratkaisuja työurien pidentä-
miseen alkupäästä. Korkeakouluo-
pintojen myöhäinen aloittaminen 
ja siitä seuraava työelämään as-
tumisen viivästyminen on hänen 
mukaansa iso pullonkaula, joka on 
erityisesti Suomen ongelma.

Tilanne on opetusministerin 
mukaan hankala, sillä rakenteissa 
on paljon sellaista, johon ei pysty 
puuttumaan. Hän huomautti, että 
tällä tiellä on kuitenkin mahdoton 
jatkaa.

– Jatko-opintoihin siirtymisen 
pitäisi olla mahdollista ilman 
välivaiheita. Tällä hetkellä kolme 
neljäsosaa tuoreista ylioppilaista 
hakeutuu korkeakouluun, mutta 
vain yksi kolmasosa saa opiske-
lupaikan.

Pääjohtaja Aulis Pitkälä, jolla 
myös on kokemusta opinto-oh-
jaajana työskentelemisestä, puo-
lestaan totesi, että ohjauksella on 
paljon haasteita, joista suurimpiin 
kuuluu nuorisotakuu.

Pitkälä muistutti kuitenkin, 
että suomalainen koululaitos on 
edelleen hyvä ja kansainvälisesti 
arvostettu, vaikka rahoitus onkin 
monella tavoin rapautumassa.

Vuoden opo ja 
seuraavat opopäivät

Vuoden opona palkittiin tänä 
vuonna kajaanilainen opinto-oh-
jaaja Kari Määttä, jonka haas-
tattelu julkaistaan toisaalla tässä 
lehdessä.

Puheenjohtajaksi vuosikokous 
valitsi edelleen Jukka Eero Vuo-
risen Tampereelta. Hänen sekä 
muiden hallituksen jäsenten nimet 
ja yhteystiedot löytyvät myös tästä 
lehdestä.

Päivät päättyivät perinteisesti 
seuraavien opopäivien esittäyty-
miseen.  Ensi vuoden tapahtuma 
järjestetään 5.–7. helmikuuta 
Joensuussa.

Ritva Mäkelä
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Opinto-ohjaaja Kari Määttä 
pokkasi tänä vuonna vuoden 
opon tittelin. Kajaanilainen 
palkittiin pitkäjänteisestä 
työstään yksilöllisen opin-
topolkujärjestelmän kehit-
täjänä. Valintaan vaikutti 
erityisesti hänen ansiokas 
verkostoitumisensa sekä 
oppilaitoksen sisällä että sen 
ulkopuolella. 

Kari Määttä on sitä mieltä, että 
hyvä opinto-ohjaus rakentuu toi-
mivien verkostojen varaan. Kun 
koulun koko henkilökunta ottaa 
vastuuta ohjauksesta, tulokset 
paranevat.

– Koulun ja yritysten välinen 
yhteistyö on myös ensiarvoisen 
tärkeää, sanoo Kari. Hän uskoo 
ulkoisen verkostoitumisen mer-
kityksen tulevaisuudessa vielä 
korostuvan.

Kari Määttä on työskennellyt 
20 vuotta Kainuun ammattiopis-
tossa, ensin lehtorina ja vuodesta 
2002 päätoimisena opinto-ohjaa-
jana tekniikan ja liikenteen alalla. 
Työnsä parhaisiin puoliin ihmisten 
kanssa mielellään toimiva opo las-
kee oppilailta jälkeenpäin saaman-
sa palautteen: – On hienoa nähdä 
ja kuulla, mitä oppilaista on tullut.

Työnsä suurimpina haasteina 
Kari pitää sekä ammatillisissa 

Verkostot vuoden
opon vahvuutena

Valintaraadinkin mielestä Mää-
tän toiminnassa toteutuvat oppi-
laanohjauksen tärkeimmät arvot 
ja tavoitteet eli halu kehittää kou-
lutusta ja organisaatiota oppilaan 
näkökulmasta.

Perusteluissaan palkitsemiselle 
raati arvosti korkealle sen, että 
Kari Määttä on persoonallaan 
luonut ilmapiirin, jossa ohjauskes-
kustelut sujuvat luontevasti. Lisä-
arvoa hänen työlleen tuo raadin 
mukaan omakohtainen kiinnostus 
koulutuksen kehittämiseen.

Julkistaessaan valinnan SAK:n 
Maija Lehmussaari totesi, että 
koulujen ja työelämän yhteistyö 
on merkittävä tekijä oppilaan 
myöhemmässä pärjäämisessä.

– Mitä parempi kuva tulevasta 
työstä ja siinä vaadittavista tai-
doista oppilaalle muodostuu jo 
kouluaikana, sitä helpompaa on 
oman paikan löytyminen työelä-
mässä, Maija Lehmussaari totesi 
huomauttaen, että opojen panos 
työelämäyhteistyön muodostami-
sessa on korvaamaton.

Vuoden opo julkistettiin tänä 
vuonna jo 23. kerran. Valinta-
raatiin kuuluivat tuttuun tapaan 
Suomen Ammattiliittojen Keskus-
liiton SAK:n, Taloudellisen Tie-
dotustoimisto TAT:n ja Suomen 
opinto-ohjaajat ry:n edustajat. 

Ritva Mäkelä

Vuoden opona palkittiin tänä 
vuonna Kainuun ammattiopis-
tossa työskentelevä Kari Määttä 
Kajaanista.

oppilaitoksissa piilevien todel-
listen lahjakkuuksien ohjaamista 
oikeaan suuntaan että tavallista 
suuremman tuen tarpeessa ole-
vien ohjausta – tosin myös heidän 
keskuudestaan hän tietää löytyvän 
lahjakkuuksia, kunhan ne vain 
pystyy tunnistamaan.

Sanataiteen linja
Luovan tietokirjoittamisen linja
Käsikirjoituskoulu
Avoimen yliopiston opintojen linja
Monivuotinen kirjailijakoulu
Kirjallisuustieteen preppauskurssi

Kuvataidelinja ja Avoin Ateljee
Sarjakuva- ja pelisuunnittelulinja
Kuvataiteen preppauskurssi
Musiikkilinja
Taidepainotteinen kasvatustieteen linja
Ympäristövaikuttamisen monimuotokoulutus

OPINTOLINJAT 18.8.2014 - 22.5.2015

KIRJOITTAJALUKIO 12.8.2014 - 29.5.2015
Oriveden Opisto Koulutie 5, 35300 Orivesi orivedenopisto@kvs.� www.orivedenopisto.�
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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: Ruut Pasanen 
Pohjankartanon koulu, Oulu
ruut.pasanen@eduouka.fi
_____________________________________

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

varajäsen: Anu Likonen
Mankkaan koulu, Espoo
anulikonen@gmail.com         
____________________________________

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: Sirpa Puikkonen
Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylä
sirpa.puikkonen@jao.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, 

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

Armi Nurmi 
Salon lukio ja aikuislukio
Kaherinkatu 2
24130 SALO
044 778 6112
armi.nurmi@salo.fi

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

Sopo ry:n hallituksen yhteystiedot 2014
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Olemme kolme innokasta amma-
tillisen puolen opinto-ohjaajaa 
Keski-Suomesta. Osallistumme 
parhaillaan työpaikallamme Jy-
väskylän ammattiopistossa Ope.
fi III-tason koulutukseen, jossa 
tavoitteenamme on kehittää opin-
to-ohjausta tieto- ja viestintätek-
niikan näkökulmasta. 

Pyrimme omalta osaltamme 
rakentamaan ammatillisten opin-
to-ohjaajien sähköistä verkostoa. 
Kuluvan vuoden tammikuun alus-
sa perustimme facebook-sivuston 
ammatillisissa oppilaitoksissa 
työskenteleville opinto-ohjaajille 
ja muille opinto-ohjauksesta kiin-
nostuneille. 

Verkoston tavoitteena on jakaa 
tietoa ja kehittää uusia käytäntöjä, 
lisäksi olisi mahdollisuus kokeilla 
uusia tapoja toimia verkostossa 
ja mahdollisesti siirtää hyviä ja 
kokeiltuja käytäntöjä ohjaukseen. 

Ihannetilanteessa kaikki ver-
koston toimijat hyötyvät toistensa 
hyvistä käytännöistä ja pystyvät 
jakamaan niitä helposti ja nopeas-

SAK tarjoaa kouluille 
mahdollisuuden lisätä op-
pilaiden tietoa työelämästä 
pelaamalla. Järjestö on ke-
hittänyt opetuksen avuksi 
uudenlaisen mobiililaitteilla 
ja tietokoneilla pelattavan 
työelämäpelin. 

THelmikuun alussa julkistettu 
peli on tarkoitettu peruskoulun 
yläluokkien, ammatillisten oppi-
laitosten ja lukioiden oppilaille.

Työelämäpelin kysymykset 
käsittelevät muun muassa työ-
aikaa ja palkkaa, työsopimusta 
ja työsuojelua. Henkilökohtaisen 
pistesaldon lisäksi pelaajat voivat 
haastaa kavereitaan kaksintaiste-

Työelämätieto haltuun pelaamalla
luun ja kerätä pisteitä luokalleen 
ja koululleen.

Koulutusasiantuntija Merja 
Lehmussaari SAK:sta toivoo, 
että peli kannustaa oppilaita tutus-
tumaan työelämän perusasioihin 
myös itsenäisesti.

– SAK:n tuoreesta selvityksestä 
ilmenee, että opettajat kokevat 
työelämäkysymysten opettami-
seen käytettävän ajan liian vähäi-
seksi. Vastaavasti opiskelijoiden 
tieto työelämästä jää puutteelli-
seksi.

Kolme parasta 
luokkaa palkitaan

Työelämän perusasioihin tutustu-
mista kannustetaan myös kilpai-

lulla. Kolme parhaiten Työelämä-
pelissä menestynyttä peruskou-
luluokkaa palkitaan toukokuussa 
elokuvalipuilla. Kilpailuun osal-
listuvat kaikki luokat, jotka ovat 
keränneet pisteitä 1. toukokuuta 
2014 mennessä.

Kaikille avoin Työelämäpeli 
löytyy osoitteesta www.tyoela-
mapeli.fi. Pelin teknisestä toteu-
tuksesta vastaa suunnitteluun 
osallistunut Ruusuverkko Oy.

Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestö on tuottanut kouluille 
myös muita pelejä ja nettipal-
veluja sekä videoita, esitteitä ja 
kalvosarjoja. Opetuskäyttöön 
suunnitellut materiaalit löydät 
osoitteesta www.sak.fi/opettajat.

Facebook-sivusto ammatillisten
oppilaitosten opinto-ohjaajille

ti. Yritämme saada mukaan mah-
dollisimman kattavan verkoston 
ammatillisista opinto-ohjaajista 
ympäri Suomea – ole sinäkin 

mukana! 

Anne Seilonen, Anne Venemies 
ja Sirpa Puikkonen

Sirpa Puikko-
nen esittele-
mässä sivus-
toa Seinäjoen 
opopäivien 
ammatillisen 
koulutuksen 
toimikunnas-
sa.
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Suomen opinto-ohjaajat ry 
on pedagoginen järjestö. Se 
toimii myös opinto-ohjaa-
jien etujärjestönä. SOPO 
ajaa monella rintamalla 
opinto-ohjaajien asia. Vai-
kuttamisen ykköskanava 
on OAJ. Opetusalan am-
mattijärjestö neuvottelee ja 
allekirjoittaa meidän työ- ja 
virkaehtosopimuksemme. 
Jos haluamme, että  ään-
tämme kuullaan, on meidän 
saatava omia edustajiamme 
OAJ:n päättäviin elimiin. 
Valtuustoon, toimikuntiin ja 
hallitukseen. Kokemus on 
osoittanut, ettei asiaamme 
aja kukaan muu kuin me. 

OAJ:n valtuustovaaleissa 24.–
25.3. on neljä Suomen opinto-oh-
jaajat ry:n jäsentä ehdolla. 

On äärimmäisen tärkeää, että 
näissä vaalipiireissä jokainen 
opinto-ohjaaja äänestää meidän 
omaa ehdokastamme. 

Muissa vaalipiireissä äänet kan-
nattaa keskittää opinto-ohjauksen 
puolesta esiintyville ehdokkaille.

OAJ:n valtuustovaali on 
meille tärkeä ponnistus

OAJ-YSI 
Päijät-Hämeen vaalipiiri

SEPPO PYHÄLAHTI 6

Seppo Pyhälahden mielestä 
opinto-ohjaaja sopii erittäin hy-
vin OAJ-valtuutetuksi. Tähän on 
useita painavia syitä.  Opinto-oh-
jaaja joutuu jo työnsä puolesta 
hahmottamaan koko kentän. Pitää 
tietää usean aineen opiskelusta ja 
erityiskysymyksistä. 

Tässä työssä oppii myös teke-
mään yhteistyötä muiden aineiden 
opettajien kanssa ja kuuntelemaan 
heidän näkemyksiään. Tämä on 
hyvä lähtökohta OAJ-valtuute-
tulle.

Opinto-ohjauskoulutukses-
sa hän oppi aikoinaan sen, että 
työskentelemme jännitteisillä 
rajapinnoilla. 

Teemme monia opettajia enem-
män yhteistyötä koulun ulkopuo-
listen tahojen kanssa ja törmääm-
me myös eri tahojen hyvinkin 
erilaisiin näkemyksiin. Joudumme 
sovittelemaan tahojen välisiä eri-
mielisyyksiä ja näkemyksiä. 

Näistä kokemuksista ja tai-
doista on varmasti hyötyä myös 
valtuustopolitiikassa. Siinä on 
osattava tehdä kompromisseja 
ja yhteistyötä opettajaryhmien 
välillä.

Opinto-ohjaajien mukanaolo 
edunvalvonnassa on tärkeää mo-
nesta syystä. 

Olemme pieni ryhmä OAJ:ssa. 
Tämä näkyy helposti palkkapus-
sissa ja työoloissa. 

Peruskoulun opinto-ohjaajien 
palkkasopimus on tasollisesti 
jälkeenjäänyt. Siihen pitää saada 
20-vuotiskorotus, joka oikeasti 
nostaa palkkaa. 

Lukion puolella tilanne puo-
lestaan on pulmallinen siksi, että 
valtakunnallinen sopimus puuttuu 
ja lukion opinto-ohjaajat ovat 
työn ja palkkauksen osalta usein 
hyvinkin eriarvoisissa tilanteissa. 

Seppo Pyhälahti.

Merja Kuvaja.

OAJ-YSI 
Pohjanmaan vaalipiiri

MERJA KUVAJA 12

Merja Kuvaja on pohtinut sitä, 
kuinka opinto-ohjaus on nouse-
massa entistä keskeisimmäksi vä-
lineeksi koulutuksen ja oppimisen 
organisoinnissa. 

Ohjaus on kaikkien asia. Oh-
jaus on asemoitava uudelleen 
oppilaitoksen koko toimintaa 
käsittäväksi.  Opinto-ohjaus on 
opinto-ohjaajien omaa asiantun-
tija-aluettamme. 

OAJ:n opinto-ohjaajien edun-
valvontajärjestönä tulisi olla kiin-
nostunut vihdoin opinto-ohjaajien 
työn kehittämisestä ja palkkauk-
sesta.

OAJ:n on yksi avaintoimijoista 
prosessissa, jossa luodaan yhden-
vertaisia ja tasa-arvoisia käytän-
teitä opinto-ohjaukseen suomalai-
sessa koulutusjärjestelmässä. Tätä 
prosessia ei saa jättää yksittäisen 
oppilaitoksen, rehtorien ja opin-
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OAJ:n ammatilliset 
opettajat 
OAO:n vaalipiiri

TARJA MÄENPÄÄ 32

Tarja Mäenpään mielestä amma-
tillisten opettajien ja ohjaushenki-
löstön edunvalvontaan on saatava 
nostetta.

Edunvalvonta onnistuu parhai-
ten yhteistyöllä. Sopimuksia tulee 
noudattaa myös taloudellisesti 
vaikeina aikoina. 

Opinto-ohjaajien sopimuksiin 
olisi saatava nykyistä tarkempaa 
tulkintaa, yhdenmukaisuutta ja 
ohjausta valtakunnan tasolla. 

Kaiken työnantajan määräämän 
työn on oltava palkanmaksun pe-
rustana ja työaika tulisi sijoittua 
lukuvuodelle siten, että ohjausaika 
tukisi ohjattavia opiskelijoita. 
Kesäpäivystyksiä tulisi välttää, 
koska ohjausresurssia käytetään 
tällöin väärin.

Me opinto-ohjaajat ja opet-
tajat varmistamme, että yksilöt 
kehittyvät ja työelämä saa oikeaa 
osaamista. Myös opinto-ohjaajien 
ja opettajien ammattitaitoa on 
kehitettävä ja jaksamisesta huo-
lehdittava. Hyvinvoiva opinto-oh-
jaaja ja opettaja jaksaa innostua ja 
innostaa.

OAJ-YSI 
Pirkanmaan vaalipiiri

JUKKA EERO VUORINEN 
20

Opinto-ohjaajien sopimustilanne 
on heikko jo pitkään. 

Perusopetuksen puolella pal-
kat ovat jääneet jälkeen muista 
aineenopettajista. 

Lukiolta puuttuu valtakunnalli-
nen sopimus. 

to-ohjaajien vastuulle. 
Opinto-ohjauksen keskeisin 

tehtävä on uravalintojen ohjaa-
minen, jota tehdään jo nyt pää-
osin henkilökohtaisen ohjauksen 
avulla. 

Tähän opinto-ohjauksen ydin-
tehtävään on saatava lisää resurs-
sia ja luotava uudenlaisia raken-
teita.  Tässä muutoksessa tarvitaan 
luovuutta ja uusia erilaisia malleja 
ja ratkaisuja. 

Siksi opinto-ohjaajien on oltava 
mukana linjaamassa OAJ:n toi-
mintaa ja päätöksentekoa.

OAJ:ssä tarvitaan konkareita, 
joilla on kokemusta, mutta val-
tuustoon tarvitaan myös uusia 
asiantuntijoita, joilla on näkemys-
tä ja halu esittää kysymyksiä. 

Yhdessä erilaiset asiantuntijat 
uskaltavat tehdä rohkeita ja luovia 
uusia ratkaisuja. 

Pienet muutokset eivät enää 
riitä, vaan tarvitaan radikaaleja 
tekoja. 

Oppiminen ja ohjaus suun-
taavat tulevaisuuteen. Yhdessä 
OAJ:n kanssa olemme tekemässä 
tulevaisuuden koulua, luomassa 
mahdollisuuksia opettajille ja op-
pijoille vaikuttaa omaan työhönsä 
ja oppimiseen. 

Opinto-ohjaajilla on ainut-
laatuinen mahdollisuus tehdä 
mielekästä työtä oppimalla uutta 
koko ajan. Näkemyksemme on ää-
rettömän arvokas OAJ:lle ja siksi 
kaikkien teidän ääniä tarvitaan. 

Ammatillisen puolen rasitteena 
on kankea ja epäkäytännöllinen 
työaika. 

Viime kausina valtuustossa on 
ollut yleensä yksi tai kaksi opin-
to-ohjaajaa. 150 jäsenen valtuus-
tossa se on vähän. 

Jos haluamme tulla kuulluksi 
OAJ:ssa, on meidän pakko keskit-
tää äänet omalle ehdokkaallemme. 
Nyt tarvitaan jokainen ääni!

Edunvalvonta on pitkäjänteistä 
(ja pitkäveteistä) puuhaa. 

SOPO:n hallituksen jäsenet tie-
tävät, miten usein olemme käyneet 
vaatimuslistojemme kanssa neu-
vottelemassa omasta asiastamme. 

On hyvä kuitenkin muistaa, että 
pieni ryhmä voi saada ponnekkalla 
toiminnalla parannuksia sopimuk-
siin juuri sen vuoksi, että olemme 
pieni ryhmä. 

Kustannusvaikutukset eivät 
silloin ole kokonaispotissa suuria.

Jukka Eero Vuorinen.

Tarja Mäenpää.
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Kesälukioseuran kesälu-
kioissa on toteutettu opin-
to-ohjausta vuodesta 2009 
lähtien. Kesälukiolaisilla on 
mahdollisuus saada lähes 
kaikissa kotimaan kesä-
lukioissa sekä yksilö- että 
ryhmäohjausta opiskeluun, 
opintoihin ja jatko-opin-
toihin liittyen. Lisäksi ke-
sälukion aineenopettajille 
on tehty oppiainekohtaista 
opinto-ohjausmateriaalia. 
Tänä keväänä on käynnissä 
projekti, jossa opinto-ohjaus 
vakiinnutetaan osaksi kesä-
lukioita.

Pääsin viime kesänä tutustumaan 
lähemmin muutamaan Kesäluki-
oseuran kesälukioon toimiessani 
kahdessa  teemakesälukiossa kier-
tävänä opinto-ohjaajana. 

Kesälukioseuran kesälukiot 
olivat minulle aikaisemmin tuttuja 
vain esitteistä, jotka useimmiten 
päätyivät työhuoneeni hyllyyn 
ilman sen tarkempaa tarkastelua. 
En ollut perehtynyt siihen, mitä 
erilaista nämä kesälukiot voisivat 
nuorelle tarjota.

Kesälukioseuran kesälukioilla 
on vahvuutena tarjota opiskelijoil-
le erilainen ympäristö opiskeluun. 
Kesälukiot järjestetään kesäisin 
kurssikeskuksissa tai kansanopis-
toissa ympäri Suomea tai ulko-
mailla. Ympäristö, opiskelijoiden 
yhteiset mielenkiinnonkohteet 
sekä opiskelijoiden ja opettajien 
tiivis yhteishenki lisäävät mo-
tivaatiota ja tuovat lisää intoa 
opiskeluun. 

Opettajat oppivat tuntemaan 
opiskelijat hyvin ja pystyvät täten 
huomioimaan heitä yksilöllisem-
min opetuksessaan.  Opiskelun ja 
oppimisen ohessa kesälukiosta jää 
opiskelijoille ihanat muistot. 

Kesälukioseuran kesälukioita 
ovat yleiskesälukiot, teemakesä-

Opinto-ohjaajana 
kesälukiossa

Kesälukiolaisten kesken vallitsee hyvä yhteishenki. Kuva: Kesälukio-
seura.

lukiot ja ulkomaan kesälukiot. 
Itse pääsin tutustumaan lähem-
min kahteen teemakesälukioon: 
Matemaattis-luonnontieteelliseen 
kesälukioon Punkaharjulla sekä 
Kielisolahdus-kesälukioon Sa-
vonlinnassa. 

Ohjaaminen oli molemmissa 
kiinnostavaa ja antoisaa mutta 
myös haastavaa. On hienoa, että 
opiskelijoilla on mahdollisuus 
saada opinto-ohjausta kesälukios-
sa. Osalla opiskelijoista oli suuri 
tarve ohjaukselle, kun oman kou-

lun resurssit eivät olleet antaneet 
tähän riittävästi mahdollisuuksia.

Kesälukiot sopivat niin lukioon 
siirtyville, lukiossa jo opiskele-
ville kuin lukion päättövaiheessa 
oleville nuorille. Kesälukiot so-
veltuvat myös muille toisen asteen 
opiskelijoille. 

Suurin osa kesälukiolaisista 
oli löytänyt kesälukion aineen-
opettajan tai aktiivisen vanhem-
man kautta. Tämä oli positiivista 
huomata. Yllätyin kuitenkin itse 
siitä, kuinka harva oli saanut esi-
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merkiksi teemakesälukioista tietoa 
opinto-ohjaajaltansa.  

Erityisesti teemakesälukioihin 
olisi varmasti enemmänkin in-
nokkaita opiskelijoita, jos opis-

Kymppiplus-kesälukiossa 
tukea opintojen suunnitteluun!
Uutuutena kesälukiotarjonnassa on Lahden kymppiplus-kesälukio. 
Se on suunnattu ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneille, 
opinnot keskeyttäneille tai keskeyttämistä harkitseville. 

Kesälukiossa keskitytään jatko-opintosuunnitelman hiomiseen 
opinto-ohjaajan ja erityisopettajan tuella. Opinto-ohjauksen kurssin 
lisäksi suoritetaan kotitalouskurssi, jolla opiskellaan oman talouden 
hoitamista. 

Molemmat kurssit on mahdollista hyväksilukea toisen asteen 
oppilaitoksen valinnaisiin opintoihin. 

Kurssimaksuun voi hakea taloudellista tukea Kesälukioseuralta 
tai oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Lisätietoa Kymppiplus-kesälukiosta:  
www.kesalukio.fi/opoille_tietoa/

Lisätietoa kesälukioista ja esitetilaukset osoitteessa  
www.kesalukio.fi. 

Työllistyäkseen tulevaisuu-
dessa nuori tarvitsee perus-
koulun jälkeistä koulutusta. 
Työelämään on monta pol-
kua, mutta miten löytää se 
itselle sopivin? 

Opas koulutuksesta ja työelä-
mästä monikulttuurisille nuorille 
esittelee suomalaista koulutus-
järjestelmää ja avaa erityisesti 
nuoria koskevia työelämäasioita 
selkokielellä.

Opas on suunnattu tueksi kou-
lutus- ja uravalintoja tekeville 
yläkoululaisille. Se kertoo konk-
reettisesti muun muassa miksi 
peruskoulun jälkeen pitää opis-
kella ja millaisia mahdollisuuksia 
Suomessa on koulutukseen. 

Oppaassa on hyödyllistä lu-
ettavaa kaikille nuorille. Opin-

to-ohjaajat antavat neuvoja yh-
teishakuun ja työelämän edusta-
jat mm. työhön perehtymiseen, 
verkostoitumiseen ja asenteeseen 
työelämässä. 

Opas kuvaa myös millainen 
on yhdenvertainen työpaikka ja 
toimiva monikulttuurinen työyh-
teisö. Lisäksi tarjolla on ohjeita 
työhaastatteluun valmistautumi-
seen sekä faktatietoa alle 18-vuo-
tiaiden työajasta. 

Opas koulutuksesta ja työelä-
mästä monikulttuurisille nuorille 
on mukautettu selkokielelle ja 
Selkokeskus on myöntänyt sil-
le selkologon käyttöoikeuden. 
Oppaan painos on 10.000 ja sitä 
postitetaan valtakunnallisesti mm. 
opinto-ohjaajille.

Myöhemmin keväällä ilmesty-
vät verkossa englannin-, ruotsin-, 
somalin-, venäjän- ja vironkieliset 

oppaat. Tämä helpottaa työelä-
mäasioihin tutustumista myös 
hiljattain Suomeen muuttaneissa 
perheissä.

Julkaisu on tuotettu osana Sa-
malle viivalle ESR-hanketta, jota 
koordinoi Taloudellinen tiedotus-
toimisto TAT. 

Hankkeessa on kehitetty muun 
muassa toimintatapoja ja malleja, 
jotka tukevat monikulttuuristen 
yläkouluikäisten nuorten työelä-
mään tutustumista sekä koulutus- 
ja uravalintaa.

Maksuttoman oppaan voi ti-
lata osoitteesta http://www.tat.fi/
aineistot/tilaus/#1 

Julkaisun voi ladata myös ver-
kosta: http://samalleviivalle.fi/
opas 

Selkokielinen koulutus- ja työelämäopas 
monikulttuurisille nuorille

kelijat saisivat laajemmin tietoa 
kesälukiotarjonnasta. Esimerkiksi 
Matemaattis-luonnontieteellisessä 
kesälukiossa moni lääketieteelli-
seen pyrkivä lukiolainen pystyi 

harjoittamaan taitojaan mm. las-
kurutiineissa ja saamaan monen 
muun oppimansa asian lisäksi vie-
lä eväitä jatko-opintojaan varten. 

Kielisolahdus-kesälukiosta voi 
puolestaan olla apua niin kielien 
kanssa kamppailevalle nuorelle 
kuin myös kielistä nauttivalle 
nuorelle. 

Kesälukioseuran kesälukioissa 
on laaja kurssitarjonta, ja kurs-
seja pystyy opiskelemaan oman 
mielenkiinnon ja tarpeiden mu-
kaan. Lisäksi kesälukiot tarjoavat 
myös mahdollisuuden syventyä 
erilaisiin aiheisiin, kuten ympä-
ristönsuojeluun, harvinaisempiin 
kieliin tai teatteri-ilmaisuun, mikä 
ei välttämättä ole mahdollista 
omassa lukiossa. 

Kesälukioseuran kesälukiot ja 
niiden tarjonta ovat mielestäni 
ehdottomasti opinto-ohjaajille 
tutustumisen arvoisia!

Hanna Pölönen
oppilaanohjaaja

Urheilupuiston koulu, Kouvola
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Kolmetoista kiinteistö- ja 
rakentamisalan yhteisöä 
muodostavat tätä klusteria 
yhteen kokoavan yhteistyö-
ryhmän, KIRA-foorumin. 
Kiinteistö- ja rakennusala 
järjestää vuosittain asian-
tuntijoita ja päättäjiä ko-
koavan huippukokouksen. 
Tänä vuonna tähän mielen-
kiintoiseen tapahtumaan 
oli myös kutsuttu Suomen 
opinto-ohjaajat.

KIRA-foorumi hakee vuotuisen 
huippukokouksen avulla uusia 
näkemyksiä ja ideoita alansa ke-
hittämiseen. Vuosittain talkoisiin 
kutsutaan 30-50 henkilöä - tule-
vaisuuden vaikuttajia, edelläkä-
vijöitä, päättäjiä - haastamaan ja 
kyseenalaistamaankin olemassa 
olevia sekä innovoimaan uusia, 
parempaa tuottavuutta ja hyvin-
vointia luovia toimintatapoja.

Tänä vuonna jo seitsemättä 
kertaa toteutetut KIRA-talkoot 
käynnistyivät Säätytalolta tam-
mikuun loppupuolella pidetyllä 
avajaistilaisuudella. 

Tilaisuuden suojelija, asunto- ja 
viestintäministeri Pia Viitanen 
toi omassa tervehdyspuheessaan 
monin tavoin esiin kiinteistö- ja 
rakentamisalaa meitä kaikkia 
koskettavana alana. 

Rakennuskantamme on tärkeä 
osa kansallisvarallisuutta ja arvon 
säilyttäminen edellyttää kannan 
kunnossapitoa. Erityisesti korja-
usrakentamisen tärkeys on tun-
nustettu myös maan hallituksessa 
ja siihen on budjetoitu valtion 
varoja, joita Viitanen kehotti hyö-
dyntämään. 

Viitanen esitteli asumiseen ja 
asuntotuotantoon liittyviä ajan-
kohtaisia hankkeita sekä mm. 
syyskuussa käynnistyneen ikään-
tyneiden asumisohjelman.

KTI Kiinteistötiedon toimitus-
johtajan Hanna Kalevan alus-
tuksen aiheena oli rakennetun 

ympäristön kansantaloudellinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys. 

Kaleva tarkasteli asiaa taloudel-
lisesta, ekologisesta ja sosiaalises-
ta näkökulmasta. Alan globaalia 
merkitystä todistaa mm. tieto, 
että KIRA-ala tuottaa EU-tasolla 
noin 2,5 % arvonlisäyksestä, joka 
on suurempi kuin esimerkiksi 
autoteollisuudessa ja vastaa koko 
Suomen osuutta EU:n arvon-
lisäyksestä. 

Alan sijoitusmarkkinat ovat 
Suomessa arvoltaan noin 46 mil-
jardia euroa. Kiinteistömarkki-

noilla häärää suuri joukko toimi-
joita. 

Kalevan mukaan alan ansain-
talogiikat on saatava toimimaan 
yhteistä pottia kasvattavaa pää-
määrää kohti. 

Kovaa kritiikkiä 
kiinteistöalaa kohtaan

Elinkeinoelämän Keskusliiton 
johtaja Leena Mörttinen löi 
tiskiin madonluvut Suomen kil-
pailukyvystä ja teollisuutemme 
surkeasta tuottavuudesta, joka on 
tosiasia myös kiinteistö- ja raken-
tamisalalla. 

KIRA-talkoissa ei hymistelty. 
Ulkopuolisen näkökulmasta alan 
toimijat olivat hyvinkin itsekriitti-
siä. Sisäilmaongelmia ja puutteita 
rakentamisen laadussa ei lakaistu 
maton alle. 

Suomen kansantalouden kas-
vun eväät on Mörttisen mukaan 
luotava uudelleen. Globaali tekno-
loginen shokki vavistaa nyt maa-
ilmaa: teollinen vallankumous on 
käynnistynyt, kuulutti Mörttinen. 

Mörttinen luetteli meillä tar-
vittavan osaavaa työvoimaa, pää-
omaa ja asennemuutosta, jota hän 
pitää noista kolmesta haastavim-
pana. 

Miten meillä tehdään töitä, on 
aivan keskeinen menestystekijä. 
Yrittäjämäisyyden on lyötävä läpi 
kaikessa, siitä on tultava yhteis-
kunnallinen hyve. 

Tavoitteemme tulee olla ko-
konaistuottavuuden kasvu. Mah-
dollisuudeksi Mörttinen mainitsi 
vahvan teknologiaosaamisemme, 
jolla meidän on aikaansaatava in-
novaatioita myös rakentamiseen: 
kestävyyttä, viihtyvyyttä, laatua. 

Iso kysymys on, miten kehit-
tyvät taloudet muuttuvat. EU:n 
taloudellisen kasvun prosenttiluku 
on 1, USA:n 2,7 ja Kiinan 7. 

Ongelmallista Suomelle on se, 
että viennistämme 55 % suuntau-
tuu EU:iin, joka ei kasva! 

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi
avautui opinto-ohjaajille

Asunto- ja viestintäministeri 
Pia Viitanen toimi vuoden 2014 
KIRA-talkoiden suojelijana.

KIRA-talkoisiin vaikuttajien ja 
päättäjien arvovaltaiseen jouk-
koon oli kutsuttu tänä vuonna 
myös Suomen opinto-ohjaajien 
puheenjohtaja Jukka Eero Vuo-
rinen.
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Meidän on mentävä sinne, 
missä on kasvua, Mörttinen vaatii. 
Tällä pelillä ei enää pitkään yllä-
pidetä hyvinvointiyhteiskuntaa. 

Mörttinen teki vertailua länsi-
naapuriimme, jossa palkat ovat 
tilastojen mukaan Suomen kanssa 
samaa tasoa. Silti Ruotsissa yk-
sikkökustannus on selvästi mata-
lampi kuin meillä työn paremman 
tuottavuuden ansiosta. 

Rakentaminen on työvoima-
valtaista toimintaa ja siksi matala 
tuottavuus on iso ongelma. 

Mörttinen haastoi KIRA-alaa 
nykyistä käyttäjälähtöisemmäksi 
todeten, että esimerkiksi kiinteis-
tön vaikea käytettävyys on huonoa 
laatua.

Unelmia ja 
kauhuskenaarioita

Mielenkiintoisten alustusten jäl-
keen talkooryhmä siirtyi Haik-
koon. 

KIRA-talkoot eivät olleet ai-
noastaan mielenkiintoisia alus-
tuksia. Talkoolaiset saivat ava-
jaistilaisuuden puheista runsaasti 
aineksia Haikon kartanossa tapah-
tuvaa ryhmätyöskentelyä varten. 

Ensimmäinen yhteisponnistus 
oli ideoida hankkeita, joilla pääs-
tään ryhmäläisten valitsemaan 
vuonna 2035 toteutuvaan unel-
maan. 

Unelman lisäksi ryhmän tuli 
tuottaa yksilötöinä kauhuskenaa-
rio vuodelle 2035, sekä nimetä 
mitkä asiat ovat KIRA-alalla “Pa-
rasta nyt” ja “Pahinta nyt”. 

Vaativia aiheita toimijalle, joka 
ei ole aivan alan keskeisimmässä 
ytimessä.

Toisen päivän ryhmätyöt alkoi-
vat professori Seppo Junnilan 
alustuksella, joka johdatteli tal-
koolaiset keinoihin, joilla KIRA-
ala voi lisätä hyvinvointia ja 
tuottavuutta. 

Aalto yliopiston Kiinteistöta-
louden professori avasi silmät. 
Harvoin kuulee innostavaa ja 
uusia näkökulmia avaavaa ravis-
telua. 

Pääoman lisääminen ei Junni-
lan mukaan ole toimiva keino, se 
tie on kuljettu loppuun. Ykkönen 
ovat innovaatiot ja mahdollisuudet 

siihen löytyvät HEMS:stä (Home 
Energy Management System).

Energiakatselmuksissa on 33-
89 %:n tuottopotentiaali, mutta 
meiltä puuttuu liiketoimintamalli, 
joka osaisi hyödyntää 80-20 sään-
nön osalta sen 20 %:n potentiaalin. 

Lisää KIRA-alan 
masokismia

Junnila moitti KIRA-sektoria 
sisäpiirimäisyydestä: Alalla on 
kilpailtu keskenään ja muut teol-
lisuuden alat ovat samaan aikaan 
menneet molemmilta puolin ohi. 

KIRA-alan on mentävä mukaan 
energia-alalle, samoin ITC-alalle 
ohjeisti Junnila. 

Hän esitteli Happy Meal -teo-
rian, jonka ydinajatus on, että se 
taho, joka pystyy tarjoamaan ku-
luttajalle kokonaisuuden, voittaa. 

Kapitalismin olemus on uu-
siutuminen, kuka orkesteroi kiin-
teistöjen internetiä (IOB), kysyi 
Junnila. 

Junnila kertoi havainnollisia 
esimerkkejä siitä, miten äärim-
mäisen kovassa kilpailutilanteessa 
oleva autoteollisuus on punkea-
massa asuntorakentamiseen ja 
kiinteistöbusinekseen. 

Japanissa alalla huseeraa jo-
Toyota, jonka City-konseptiin 
kuuluu mm. täysin robottien 
valmistamia omakotitalo. Tässä 
talossa on kaikki valmiina ja 
energiatehokkuus on tietenkin 
viimeisen päälle.

Lopuksi Rakennusteollisuus 
RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pi-
patti piti puheen, jossa hän kiitti 
aktiivisia ja idearikkaita talkoolai-
sia heidän panoksestaan. 

Pipatti toivoi keskustelun ja 
yhteydenpidon jatkuvan osallis-
tujien ja KIRA-foorumin järjes-
töjen kesken vastaisuudessakin. 
Toivottavasti opinto-ohjaajia 
nähdään jatkossakin tässä alan 
tapahtumassa.

Tilaisuus avasi monella tapaa 
silmät. Alalla toimivia järjestöjä 
tuntui olevan todella runsaasti. 
Käsitteiden ja nimikkeiden kirjo 
on runsas. 

Käsite “rakennettu ympäristö” 
on yleistymässä, mutta se ei vielä 
näy koulutuksessa, paitsi Aalto 
yliopistossa.  

Klusterin merkitys on jotenkin 
jäänyt pimentoon. Suosittelen 
opinto-ohjaajia tutustumaan mie-
lenkiintoiseen KIRA-alaan. 

Seminaarin aineisto on nähtä-
vissä osoitteessa kirafoorumi.fi.

Jukka Eero Vuorinen

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ SUOMESSA
= 70 % kansallisvarallisuudesta
= rakennusten ja tonttien arvo 785 mrd. €
= osuus kansantuotteesta 25 %
= 68 % suomalaisista kotitalouksista asuu omistusasunnossa
= yli 300 000 työpaikkaa
= osuus työllisyydestä 20 %
= tarjoaa liittymäpinnan 5,4 miljoonaan suomalaiseen
= osuus ihmisten ajankäytöstä 95 %
= 40 % energian kulutuksesta ja päästöistä
= osuus investoinneista 65 %
= ammattimaisten kiinteistösijoitusmarkkinat 46 mrd. €

KIRA-talkoissa työryhmät ideoi-
vat KIRA-alalle uusia menestyk-
sekkäitä liiketoimintakonsepteja.
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Idea tähän juttuun syntyi 
Seinäjoen opopäivillä, kun 
kuuntelin muusikko Pauli 
Hanhiniemen tarinaa hänen 
tiestään muusikoksi.  Siispä 
miksi en kertoisi tarinaani 
minäkin. En ole kuuluisa 
taiteilija, olen opinto-oh-
jaaja, joka tekee työnsä 
ohessa kuvataidetta. En elä 
taiteellani, mutta töitäni on 
ostettukin. Oma työhuone-
kin minulla on, aiemmin 
Helsingissä, nyt maaseudun 
rauhassa.

Miten kaikki sitten alkoi. Palaan 
varhaiseen lapsuuteeni maalla. 
Pidin kovasti kaikenlaisesta raken-
telusta ja askartelemisesta. 

Kasvoin maalaistalossa, ja 
maaseudulla on aina tehty paljon 
kaikkea itse. Isäni ja äitini olivat 
taitavia käsistään, isä rakensi, äiti 
kutoi kangaspuilla, neuloi, ompeli 
vaatteita ja niin edelleen. Äitini 
kertoi, että hän olisi halunnut ku-
toa kankaita ammatikseen. Myös 
isoäitini ompeli vaatteita ja oli 
varsin taitava kutoja. 

Minun kiinnostukseni käsillä 
tekemiseen syntyi jo ihan pienenä. 
Rakastin äitini nappikokoelmaa, 
läpinäkyvää muovirasiaa, jonka 
sisällä oli kauniita monen värisiä 
nappeja. Rakensin napeista pieniä 
täytekakkuja, niin että pohja oli 
iso nappi, ja sitten aina kerros pie-
nempiä nappeja päälle ja huipulla 
saattoi olla ihan pieni nappi ikään 
kuin mansikka kakun päällä. Tein 
itse myös nukketalon ja kaikki 
huonekalut pahvista nukketalon 
sisälle. Muistan, miten pitkään 
mietin, miten voisin tehdä pahvista 
keinutuolin nukketalooni. Om-
pelin, virkkasin ja neuloin myös 
nukenvaatteita. 

Käsityötunnit tärkeitä
jo kansakoulussa

Kansakoulussa minusta ihania 
olivat käsityötunnit. Kun osasin 

työskennellä itsenäisesti, opettaja 
sanoi minulle, että voit itse lukea 
tuosta ohjekirjasta ohjeen, ja neu-
loa “neekerinuken”, kuten siihen 
aikaan vielä asia ilmaistiin. Myös 
piirustustunnit ja ympäristöopin 
tunnit olivat mielestäni ihania.  

Kansakoulun ensimmäisen 
vuoden keväällä olin onnellinen, 
kun oma piirustukseni “myyrä 
Matikainen” oli kevätnäyttelyssä 
päässyt seinälle. Osallistuin jo ala-
luokilla myös piirustuskilpailuihin 
ja käsityökilpailuihin, ja sain niistä 
palkintoja. 

Kahdeksanvuotiaana olen kir-
joittanut pieneen muistikirjaan, että 
minusta tulee isona arkkitehti. Olin 
jostakin lehdestä lukenut palstaa, 
jossa lukijat kysyivät sisustusi-
deoita koteihinsa, ja silloin en-
simmäisen kerran ymmärsin, että 
arkkitehdin ammatti on olemassa, 
ja se tuntui varsin kiehtovalta. 

Ajatus arkkitehdin urasta kui-
tenkin hautautui jonnekin, ja 
vaikka abiturienttivuonna pitkään 
harkitsin hakemista Helsingin 

yliopistoon käsityönopettaja-
koulutukseen, päädyin lopulta 
Jyväskylän opettajankoulutuslai-
tokseen ja valmistuin sieltä käsi-
työnopetukseen erikoistuneeksi 
luokanopettajaksi. 

 
Käsityöt ja kuvataide
läsnä työuran alussa

Työurani alkuvuodet olin luo-
kanopettaja ja opetin paljon käsi-
töitä ja kuvataidetta, ja pidin myös 
kuvataiteen kerhoa. 

Pidin käsityötuntien rauhasta, 
oppilaat syventyivät töihinsä, ja 
tunnelma oli lähes meditatiivinen. 
Uppoutuminen käsityöhön rau-
hoittaa, ja tekee hyvää niin lapsille 
kuin aikuisille. 

Jatkoin opiskeluani opettajan 
työni ohessa iltaisin ja valmistuin 
maisteriksi, ja sitten muutamien 
vuosien kuluttua myös opinto-oh-
jaajaksi, joka ammatti oli alkanut 
minua kiehtoa jo aika varhaisessa 
vaiheessa luokanopettajaopintoje-
ni yhteydessä. 

Tieni kuvataiteilijaksi

Kuvataide on Maija Pasasen varaventtiili.
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Taiteilija vai
lisensiaatti?

Vuodet vierivät, ja harrastin ku-
vataidetta paljon työni ohessa. 
Opiskelin perusteellisesti työvä-
enopistossa akvarellimaalausta, 
ja pastellipiirustusta. 

Koko ajan kuitenkin koin, että 
olen harrastelija, enkä ajatellut tai-
teen tekemistä sen vakavammin. 
Lisensiaattiopintojakin tein ja 
suunnittelin tohtorin väitöskirjaa 
ohjauksen alalta. Sitten kohtasin 
yksityiselämässäni vakavia me-
netyksiä ja niistä selviäminen otti 
koville. 

Mutta sitten, minulle esitettiin 
kysymys: “Oletko sinä enemmän 
taiteilija?” Johon minä vastasin 
että “olen”, ja siitä kaikki lähti. 

Otin vuoden virkavapaata työs-
täni opinto-ohjaajana ja hain 
Lohjalle Kanneljärven opistolle 
kuvataidelinjalle opiskelemaan 
kuvataidetta. 

Olin onnellinen alusta pitäen. 
Opiskelin yhdessä nuorten yliop-
pilaiden ja muutaman lähempänä 
omaa ikääni oleva kanssa ja minua 
kannustettiin kovasti. 

Venäläinen taideopettaja sanoi, 
että kuvataiteilijaksi voi tulla vielä 
keski-iässäkin, ja että Chagall oli 
nelikymppinen juristi, kun hän 
aloitti taideopinnot. Kannoin li-
sensiaattityöni materiaalit vuosia 
myöhemmin roskiin. 

Taidot kehittyivät

Parasta oli kokemus, että minua 
ymmärrettiin, ja saimme työs-
kennellä yhdessä rakkaan asian 
parissa. Meitä opettivat Kanneljär-
ven opistolla lahjakkaat taiteilijat, 
minua muun muassa nykyään 
porvoolainen kuvanveistäjä Kir-
si Kaulanen, jonka upea Gaia 
-veistos on esillä Helsingin uuden 
musiikkitalon aulassa. 

Kirsi Kaulaselta opin myös 
paperin tekemisen sekä pellava-
kankaasta, että vanhoista puuvil-
lalakanoista. Paperimateriaali on 
muodostunut minulle myöhemmin 
hyvin keskeiseksi veistosteni ma-
teriaaliksi. 

Aloin Kanneljärven opistolla 
melko pian öljyvärimaalauksen, 

piirustuksen ja grafiikan opiskelun 
ohessa tehdä omia kollaaseja teks-
tiileistä ja muista materiaaleista, 
ja nämä työt rupesivat vähitellen 
nousemaan tasopinnasta kol-
miulotteisiksi töiksi. Valoimme 
myös betonia kipsimuottiin ja 
veistimme puuta. 

Kuvanveistossa meitä opetti 
taiteilijapariskunta Virpi Kan-
to-Kokko ja Tapani Kokko. Vähi-
tellen kolmiulotteinen tekeminen 
rupesi minusta tuntumaan aina 
vaan enemmän omalta tekemisel-
tä, ja sain töistäni hyvää palautetta. 
Maalasin myös ahkerasti öljyvä-
reillä, koska se oli minulle uusi 
tekniikka. Usein päivän opiskelun 
jälkeen jatkoin vielä illalla taide-
luokassa maalaamista nukkumaan 
menoon asti. 

keväällä 2006 hakea Tampereen 
ammattikorkeakoulun kuvataitei-
lijakoulutukseen. Pääsin sisälle ja 
parin vuoden opiskelun jälkeen 
valmistuin keväällä 2008. Tutkin-
toni on nyt Kuvataiteilija AMK. 

Omat näyttelyt

Ensimmäisen oman näyttelyni 
pidin syksyllä 2001 Kanneltalon 
galleriassa Helsingissä. Tässä 
näyttelyssä oli esillä sekä paperi-
veistoksia, että öljyvärimaalauk-
sia. Myöhemmissä näyttelyissäni 
on esillä ollut vain veistoksia. 

Öljyvärimaalaus on minulle 
kakkoslaji, jota teen enemmän 
kesällä, ja jonka kanssa jotenkin 
tunnelmoin ja rentoudun. 

Tänä keväänä on tulossa seit-
semäs oma näyttelyni Helsingissä 
galleria Mondossa, ja tähän men-
nessä olen osallistunut kymme-
neen yhteisnäyttelyyn.

Tieni kuvataiteilijaksi on ollut 
ennen kaikkea pitkä. Tunnistin 
jo lapsena jotenkin tämän asian, 
mutta ehkä pelko taiteella elämi-
sen vaikeudesta alitajuisesti ajoi 
kouluttautumaan moneen kertaan. 

Minun kohdallani muunlainen 
päätyminen kuvataiteilijaksi olisi 
ehkä ollut mahdotonta. Olen tar-
vinnut siihen vuosikymmeniä, ja 
erilaisia vaiheita. 

Nyt kuvataiteilijan ammatti-
professio on selvä, vaikka epäilys 
valtaa silti aina välillä mielen. 
Oman näyttelyn rakentaminen on 
kova prosessi, kallistakin, ja opin-
to-ohjaajan työn ohessa töitten 
valmiiksi saattaminen on välillä 
tuskaa. Onneksi työskentelen no-
peasti, ja ideoita on riittänyt. 

Tämänhetkisen ja edellisen 
näyttelyni aiheet ovat olleet yö-
perhosia ja sudenkorentoja, mutta 
voi olla että tämä teema päättyy 
tulevaan näyttelyyni. Myös itse 
tehty paperimateriaali saattaa jat-
kossa vaihtua kovempiin materi-
aaleihin. Metalli kiehtoo minua, ja 
siitä voi tehdä kestävämpiä töitä. 
Metalliin voi myös yhdistää muita 
materiaaleja.

Maija Pasanen
Kuvataiteilija AMK

Opinto-ohjausta ja
kuvataideopintoja

Kanneljärven opistolla Lohjalla 
vietetyn vuoden jälkeen palasin 
keväällä lyhyeksi aikaa töihini 
opinto-ohjaajaksi, mutta sitten 
jatkoin päätoimisia taideopintoja 
vielä puoli vuotta työväenopiston 
päiväryhmässä ja Vapaan taide-
koulun iltapiirustuksessa. 

Palasin jälleen opinto-ohjaajak-
si ja jatkoin työni ohessa vuosia 
iltaisin kuvanveiston opiskelua 
Taideteollisen korkeakoulun ko-
keellisen kuvanveiston ryhmässä. 
Näitä opintoja luotsasi kuvataitei-
lija Jaakko Tornberg. 

Pitkän työn ohessa tapahtuneen 
taideopiskelun jälkeen päätin 

Opon
varaventtiili

Onko sinulla jokin 
tärkeä harrastus, joka 

auttaa sinua jaksamaan 
arjessasi? Kerro siitä 
myös muille. Tämä on 
Opolehden uusi sarja,
 joka esittelee opojen 

erilaisia vara-
venttiileitä.
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Euro-
guidance 
tiedottaa

MAAILMALLE.NET
CIMOsta saat myös hen-
kilökohtaista neuvontaa. 
Palvelutietomme löydät 
osoitteesta www.maail-
malle.net/neuvonta.

!

CIMOn tilastot kertovat, että Suomessa naiset 
lähtevät miehiä innokkaammin maailmalle opiskele-
maan ja harjoittelemaan. Ilmiö ole uusi: erityisesti 
korkeakouluissa naiset ovat jo vuosia lähteneet 
miespuolisia opiskelukavereitaan aktiivisemmin 
vaihtoon. 

CIMOssa on pohdittu sitä, miten miehiäkin voisi 
saada liikkeelle. Toisessa maassa vietetty vaihtojakso 
voi parhaimmillaan tarjota kokonaan uuden suun-
nan elämälle, jos vain maailmalle uskaltautuu. 

Euroguidance-tiimi kutsui Tampereen Sammon 
lukiosta neljä nuorukaista – Johannes Blom, Taneli 
Lahtinen, Akseli Nurmio ja Ville Rossi – tuottamaan 
CIMOlle videon, joka nimenomaisesti olisi suunnattu 
nuorille suomalaismiehille ja kertoisi heille kansain-
välistymisen eduista. 

Tamperelaisnelikko ryhtyi tuumasta toimeen ja 
alkoi suunnitella käsikirjoitusta sekä varsinaista vi-
deointia heti alkusyksyisen ideointipalaverin jälkeen. 
Video valmistui joulun alla. Siinä on huumoria ja 
faktaa yhdistelemällä luotu infopaketti siitä, mitä 
kansainvälistyminen on ja mitä maailmalle lähtijän 
on syytä ottaa huomioon. 

Toivottavasti video löytää tiensä opojen oppi-
tunneille ja saa entistä useamman nuoren miehen 
harkitsemaan ulkomaille lähtöä.

Tykkää meistä 
Facebookissa!

Miten maailmalle? -video löytyy osoitteesta 
www.youtube.com/CIMOvideos 

Työvälineitä kansainväliseen ohjaukseen

Cimo.fi-palvelun Euroguidance-sivuille on avattu 
uusi osio Työvälineitä ohjaukseen. Sinne on koottu 
esityksiä, tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla opo 
voi käsitellä kansainvälistymistä omilla oppitunneil-
laan ja sillä tavoin tukea nuorten maailmankuvan 
avartumista. 

Monet tehtävät ovat luonteeltaan aktivoivia ja 
osallistavia. Useat niistä onkin tarkoitettu ryhmissä 
käytävään keskusteluun ja yhteiseen pohdiskeluun. 

Euroguidance-tiimille voi antaa palautetta 
nykyisistä työvälineistä sekä vinkkejä siitä, millaisia 
uusia kansainvälisyysaiheisia tehtäviä ja harjoituksia 
oppitunneille toivotaan jatkossa. 

Työvälineet löytyvät osoitteesta www.cimo.fi | 
Palvelut | Euroguidance| Työvälineitä ohjaukseen

Miten maailmalle? -video
kannustaa poikiakin vaihtoon

Ryhmä tamperelaisessa Sammon lukiossa opiskelevia nuoria miehiä teki CIMOlle videon, jossa 
kerrotaan kansainvälistymisestä. Tarkoituksena on motivoida miehiäkin maailmalle. 

Sivun toimitus:
Mika Launikari ja Linda Tuominen
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus 
CIMO
euroguidance@cimo.fi
www.cimo.fi/euroguidance
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Pojasta hämähäkkimieheksi

“Musta tulee isona spaidermän.” sanoi pieni 
poikani keskustellessamme isoksi kasvami-
sesta. “Niin ja musta tule pimmessa.” säesti 
pikkusisko. 

Tylsä sisäinen vanhempi oli juuri päästä-
mässä suustani latistavia totuuksia, kunnes 
havahduin paradigmaattiseen väkivaltaisuu-
teeni. 

Eurooppassa on vielä oikeasti olemassa 
prinsessoja, ja kukaties erilaiset turvallisuus-
palvelut tai maailmaa parantavat järjestöt 
saavat tulevaisuudessa super-
sankarisarjoista tuttuja toiminnallisia 
piirteitä. Koska teknologisesti ja 
teoriassa molempien tulevaisuus-
toiveet olivat mahdollisia 
voimaannuin jatkojalostamaan 
heidän uratoiveitaan ammattimaisesti. 
Keskustelu oli hedelmällinen 
ja lopputulos mainio. 
Koulurakenteiden uudistukset, 
kuten lukion tuntijako herättävät 
paljon suorastaan hätääntyneitä 
kannanottoja siitä, kuinka raskaalle 
rappiolle koko Suomen henkinen 
tulevaisuus joutuu, mikäli nykyisiin 
rakenteisiin kajotaan. 
Historian tuntemus jää elokuvien 
varaan ja tulevaisuuden insinöörit ovat 
yhä surkeampia luonnontieteiden taidoiltaan. 

Suvivirsi tuntuu olevan joko suoraa kidu-
tusta muunuskoisille tai viimeinen luterilaisen 
moraalimme kivijalka. 

Eniten sääliksi käy kuitenkin farmaseutteja, 
kun joku yltiöliberaali on esittänyt, että kau-
nokirjoitus lopetetaan. 

Kuinka meidän oikein käy? 
Surullista mielestäni koko hommassa on 

se, että monet tarkoittavat hyvää, mutta pu-
huvat tarkemmin tarkasteltuna oppilaiden ja 
opiskelijoiden päälle. Lisäksi puhe kumpuaa 
usein tulevaisuuden pelosta tai työehdoista. 

Nokia hylkäsi kosketusnäytön yhtenä kehi-
tyssuuntana 2000luvun alussa. Erinomaiseen 
ja vuosikymmeniä toimineeseen näppäimis-
töön verrattuna se oli hallituksen mielestä liian 
futuristinen ja täynnä uusia riskejä - Tuskin 
asiakas nyt sellaista haluaisi... 

Nyt Nokian matkapuhelintoiminta on vi-
rallisesti haudattu, ja tämän esimerkin valossa 

rakenteellinen uudistumattomuus on ainoa 
järkevä pelon aihe.    

Molemmat lapseni jatkavat edelleen 
itse viitoittamallaan tiellä: Ilmoitin pojan 
Parkour Akatemiaan ja tyttärelle varattiin 
aika kampaajalle. Aion kuitenkin viedä 
heidät huhtikuussa Taitaja2014tapahtumaan 
saamaan syvyyttä ja vaihtoehtoja nykyisille 
suunnitelmilleen. 

Jari Pöyhönen
Kirjoittaja on ammatillinen 

opinto-ohjaaja 
Koulutuskeskus Salpauksessa 

SOPO ry:n hallituksen ja 
ammatillisen toimikunnan jäsen.

Hän toimii myös Taitaja2014  tapahtuman 
kilpailupäällikkönä. 

Jari 
Pöyhönen. 

Kuva:
Taitaja 2014 / 

Tarmo Valmela.
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Kaikille ammattikorkea-
kouluille (pl. nykyinen po-
liisi AMK) ja heidän opin-
to-ohjauksesta vastaaville 
yhdyshenkilöille lähetettiin 
kysely saatteineen syys-lo-
kakuun vaihteessa 2013.  
Kyselyllä halusimme päivit-
tää tilannetiedon opinto-oh-
jauksen tilasta ja asemasta 
ammattikorkeakouluissa 
sekä verrata tilanteen kehit-
tymistä aiemmin neljä, kuu-
si ja kahdeksan vuotta sitten 
keräämiimme tietoihin. 

Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa 
kaikkien ammattikorkeakoulujen 
opinto-ohjauksen ja sitä antavien 
henkilöiden määrää, työvelvolli-
suutta, ohjaukseen allokoitua työ-
aikaa ja opinto-ohjaajakoulutusta 
heidän keskuudessa. 

Tässä kyselyssä emme ottaneet 
huomioon opettajatutoreiden to-
teuttamaa ohjaustoimintaa, joka 
sekin on tärkeä ohjauksen ja tuen 
muoto, vaan kohdensimme tar-
kastelun opinto-ohjaukseen ja sitä 
toteuttaviin henkilöihin.

Kysyttäessä opinto-ohjausta 
toteuttavien henkilöiden luku-
määrää ammattikorkeakouluissa, 
saatiin kaikkiaan tietoon 181 
henkilöä, jotka toimivat tässä 
tehtävässä. Miltei kaikissa ammat-
tikorkeakouluissa oli opinto-oh-
jauksen tehtävissä työskentelevää 
henkilöstöä. 

Neljässä ammattikorkeakoulus-
sa ei opinto-ohjausta sanan varsi-
naisessa merkityksessä tunnettu. 
Ammattikorkeakouluittain opin-
to-ohjaustyön parissa työskente-
levien henkilöstön määrä vaihteli 
1-21 henkilön välillä. 

Koulun kokoluokka ja sitä 
kautta opiskelijoiden määrä eivät 
vaikuttaneet siihen kuinka monta 
opinto-ohjaustyössä toimivaa hen-
kilöä oli ammattikorkeakouluun 
palkattu. 

Ohjaustyötä tekevistä reilulla 
kahdella kolmasosalla (n=121, 
67 %) oli opinto-ohjaajakoulu-
tus, kolmasosalla (n=60, 33 %) 
koulutusta ei ollut. Sitä vastoin 
19 henkilöä (10 %) oli tulosten 
mukaan parhaillaan opinto-ohjaa-
jakoulutuksessa (kuvio 1). 

Vertailtaessa aiempien vuosien 
vastaaviin tuloksiin, koulutettujen 
opinto-ohjaajien määrä oli noussut 
merkittävästi. Vuonna 2009 opin-
to-ohjaajakoulutuksen saaneita 
opinto-ohjaajia oli 42 % ja vuonna 
2005 heidän osuus oli 39 %.

Opinto-ohjaustyötä tekevillä 
henkilöillä on edelleen varsin laaja 
kirjo eri tehtävänimikkeitä mutta 
kuitenkin 121 (67 %) heistä omasi 
nimikkeen opinto-ohjaaja, lehtori 
(kuvio 2). 

Seuraavaksi yleisin nimike oli 
lehtori. Erilaisia nimikkeitä mai-
nittiin kaikkiaan 26, mutta ne oli-
vat pääosin yksittäisiä ilmaisuja.

Pääosalla (82 %) opinto-oh-
jaustyötä tekevistä henkilöistä 
heidän vuosittainen työvelvoite 
oli 1600 tuntia (kuvio 3). 

Työvelvollisuuden kohdentu-

Kysely opinto-ohjaajatilanteesta 
ammattikorkeakouluissa

KUVIO 1. Opinto-ohjaajakoulutuksen osuus vastanneista, n=181

KUVIO 2. Opinto-ohjausta tekevien työnimikkeet
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minen ohjaustyöhön sitä vastoin 
vaihteli suurestikin alle 400 tunnin 
ja 1600 ohjaustyöhön allokoidun 
tunnin välillä lukuvuodessa.   
Yleisin yksittäinen vaihteluväli 
oli 400 – 799 tuntia lukuvuodessa 
(kuvio 4). 

Opinto-ohjaajakoulutuksella 
näytti olevan vaikutusta ohjaus-
työhön allokoituun työaikaan. 

Ne opinto-ohjaustyötä tekevät, 
joilla oli opinto-ohjaajakoulutus, 
työskentelivät yleisimmin oh-
jaustyön parissa enemmän kuin 
800 tuntia lukuvuodessa. Heidän 
suhteellinen osuus oli myöskin 
kasvanut vertailtaessa tilannetta 
2009 saatuihin vastaaviin tulok-
siin. 

Tarkastellessa tilannetta vii-
meisten kahden vuoden aikana, yl-
lämainitut määrälliset tunnusluvut 
osoittavat tilanteen menneen niin 
opinto-ohjausta antavien henki-
löiden määrän, käytetyn työajan 
sekä heidän ammatillisen päte-
vöitymisen osalta askel askeleelta 
parempaan suuntaan. 

Tämän rinnalla tarvitsemme 
jatkossa sisällöllistä ja laadul-
lista tarkastelua ammattikorkea-
kouluissa ja yleisesti koko kor-
keakoulukentällä opinto-ohjausta 
toteuttavien henkilöiden osalta.   
Opo-lehdessä 2/2012 oleva artik-

keli ’Opinto-ohjauksen nykytila ja 
näkymät ammattikorkeakouluissa’ 
kuvasi tilannetta joissa ammatti-
korkeakouluissa ohjaustehtävään 
haasteensa tuovat entistä hetero-
geenisempi opiskelija-aines, yk-
silöllisemmät ohjauksen tarpeet ja 
vaateet, ohjaustyölle allokoitujen 
resurssien riittävyys, eri ohjaus-
muotojen tarkastelu suhteessa 
ohjauksen tarpeisiin sekä halu 
ydintehtävien kirkastamiseen. 

Tilanteeseen oman mausteen-
sa tuo ammattikorkeakoulujen 
rahoitusinstrumentin muutokset 

joka haastaa ohjausjärjestelmän 
ja yhtälailla pedagogiset ratkaisut 
sen yhteydessä. 

Korkeakouluissa tapahtuvan 
opinto-ohjauksen ja sen aseman 
vahvistamiseksi tarvitsemme 
laadullista tutkimuksellista otetta 
ilmiön tarkasteluun. Kuka tästä 
jatkotarkastelusta olisi kiinnostu-
nut ottamaan koppia?

Vesa Kuhanen
SOPO ry 

korkeakoulutoimikunta. 

KUVIO 4. Opinto-ohjaukseen käytetty työaika vuodessa, n=179.

KUVIO 3. Opinto-ohjausta tekevien työvelvollisuus vuodessa, n=181



24

Taitaja on ammatillisen 
koulutuksen suurtapahtu-
ma, jonka tarkoituksena on 
edistää ammatillista huippu-
osaamista, parantaa ammat-
tiosaamisen ja koulutuksen 
laatua sekä kohottaa ammat-
tikoulutuksen vetovoimaa. 

Skills Finland ry myöntää tapah-
tuman järjestämisoikeudet, ja vuo-
tuinen tapahtuma kiertää ympäri 
Suomea. Tänä keväänä Taitaja2014 
järjestetään Lahden Urheilu- ja 
messukeskuksessa 8.-10.4. ja isän-
tänä toimii Koulutuskeskus Salpaus 
yhdessä muutamien muiden amma-
tillisten oppilaitosten kanssa

Avainasiakkaana 
ammatinvalintaa pohtiva 
nuori

Kun Lahden kilpailujen suunnittelu 
käynnistyi vuonna 2011, oli heti 
selvää, että tapahtuman avainasiak-
kaaksi valitaan peruskoululaiset ja 
lukiolaiset, jotka pohtivat amma-
tinvalintaansa. Tapahtuman aikaan 
yhteishaku on jo ohi ja suurin hyöty 
tapahtumasta on kahdeksasluok-
kalaisilla peruskoululaisilla sekä 
lukion toisluokkalaisilla. Tästä syntyi 
VIP8konsepti.

Suurissa kaupallisissa messu-
tapahtumissa on usein tapana, että 
ammattilaisille on suunnattu oma 
Business to Business päivä.  VIP8päi-
vän ajatuksena on, että tapahtuman 
alku on avoinna vain paikallisille 
peruskouluille ja lukioille. Suurelle 
yleisölle ovet avautuvat vasta ilta-
päivällä. Koulutuskeskus Salpaus 
järjestää kuljetuksen kaikille maa-
kunnan halukkaille yläkoululaisille ja 
lukiolaisille VIP8päivänä. Kasiluok-
kalaisten lisäksi siis kaikki halukkaat 
ovat tervetulleita. 

Koko maakunnan yläkoululaisten 
samanaikainen vierailu tapahtumassa 
mahdollistaa osin koulujen oman 
ohjaus- ja opetushenkilöstön käyttä-
misen tapahtumassa koko maakun-
nan hyväksi. Tapahtuma on viety 
yhteistyössä hallinnon kautta myös 

osaksi koulujen vuosisuunnittelua. 
Taitaja2014 on siis maakunnallisesti 
ainutlaatuinen ohjaustapahtuma ja 
mahdollisuus, johon Salpaus haluaa 
panostaa merkittävästi. 

Ohjauksellisia innovaatioita 
ja mobiilitekniikkaa

Jyväskylän ammatillisen opetta-
jakorkeakoulun kanssa on vuosia 
tehty yhteistyötä Taitaja-tapahtuman 
ohjauksellisuuden kehittämiseksi, ja 
ohjatut opintopolut ovat olleet osa 
Taitajatapahtumaa jo lähes vuosi-
kymmenen ajan. Ohjauksen kehit-
tämiseksi Lahdessa tehdään paljon 
kehitystyötä, ja tapahtumassa kokeil-
laan muutamia uusia opinto-ohjauk-
sen toimintamuotoja. 

Yhden katon alla on esillä lähes 50 
erilaista ammattia ja noin 30 erilaista 
toimintapistettä. Ammatit esitellään 
haluttaessa ohjatusti perinteisillä 
lajiperhekohtaisilla opintopoluilla, 
jossa polkuopas kuljettaa ryhmää 
tapahtumassa ja lajiopas kertoo pysä-
keillä lajeista sekä alojen koulutus- ja 
työllisyysmahdollisuuksista. 

Kävijäpalautteen perusteella oh-
jatut opintopolut ovat hyvä ohjaus-
muoto, mutta osa kävijöistä haluaisi 
hälyisessä ympäristössä lajioppaan 
kuuntelemisen sijaan lukea enem-

män. Ryhmässä käveleminen op-
paan johdolla ei myöskään miellytä 
kaikkia. 

Tähän toiveeseen vastataan hyö-
dyntämällä QR-koodeja. Vierailija 
voi halutessaan käyttää omaa mo-
biililaitettaan ja tutustua itsenäisesti 
kunkin alan erityispiirteisiin luke-
malla lajin kohdalla olevan QR-koo-
din, joka avaa laitteelle lajin esitte-
lysivun internetistä. Tapahtumassa 
on kolminkertainen langaton verkko 
ja ohjattujen opintopolkujen reitti 
on merkitty lattiaan värikoodatuilla 
teipeillä. Näin opintopolun reitti on 
mahdollista kiertää ja tutustua omaan 
tahtiin. Tätä uutta toimintamuotoa 
kutsutaan mobiilipoluksi. 

Kukin laji itsessään esittelee 
erilaisia ammatteja toiminnalli-
sesti ja oikeassa työympäristössä. 
Piha-alueella käyskentelee eläimiä 
ja metsäkone jyrisee. Sisällä putki-
miehet, maalarit ja kauneudenhoi-
tajat tekevät työtään kuin oikeille 
asiakkaille. 

Pelkän katselemisen lisäksi nuoret 
voivat kokeilla ammateille tyypillisiä 
asioita erilaisissa toimintapisteissä. 
Tee perässä -pisteiksi kutsutuilla 
pisteillä voi esimerkiksi muotoilla 
marsipaania, tulostaa robotilla oman 
kasvokuvan puupinnalle tai vaikka 
laittaa kaverille käsiraudat. 

TAITAJA 2014 
on megaluokan ohjaustapahtuma

Kenneth Lindström Helsingin tekniikan alan oppilaitoksesta taitaa 
automaalauksen. Kuva: Skills Finland / Tuomas Mikkonen.
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Toimintapisteet on koottu yhdel-
le suurelle alueelle eli Tee perässä 
-areenalle. Samalla alueella toimii 
tulevaisuustori, jossa paikalla on 
opinto-ohjaajia ja muita ammattilai-
sia, joiden kanssa nuori voi pohtia 
omaa tulevaisuuttaan. 

Testien avulla oikeat palvelut 
käyttöön

Taitaja2014 tarjoaa kokonaisuutena 
suuren määrän erilaisia ohjaukselli-
sia mahdollisuuksia. JAMK:n kanssa 
yhteistyössä on kehitetty testi, jonka 
avulla pyritään selvittämään nuoren 
ammatinvalintaprosessin tilaa. 

Testi perustuu Jukka Lerkkasen 
ohjaustarvearvioon, ja se mittaa am-
matinvalintaa haittaavien ajatuksien 
esiintymistä. Testi tarjoaa tuloksen 
perusteella nuoren tarvetta parhaiten 
vastaavat tavat hyödyntää tapah-
tuman palvelutarjontaa ja saattaa 
suositella eri henkilöille esimerkiksi 
ohjattua opintopolkua tai vierailua 
tulevaisuustorilla.

Peruskoululaisille suunnatun 
Taitaja9kilpailun loppukilpailu jär-
jestetään keskiviikkona 9.4. suurta-
pahtuman yhteydessä. Kaikkiaan 36 
joukkuetta ympäri suomea saapuu 
kilpailemaan pääpalkintona olevista 
moposkoottereista ja valtakunnalli-
sesta mestaruudesta. Kilpailutehtävät 
paitsi esittelevät leikkimielisesti 
ammattialoja myös testaavat osaa-
mista erilaisissa peruskoulun taito- ja 
taideaineissa. 

Kilpailu kuvataan tv-kameroilla 
ja livestreamataan eli lähetetään suo-
rana lähetyksenä internetin kautta. 
Nyt siis oman koulun menestymistä 
kilpailussa voi seurata myös omalta 
koululta käsin. Tämä toimii parhaim-
millaan erinomaisena innostajana 
ammatilliseen koulutukseen ja tar-
joaa kaukanakin oleville kouluille 
mahdollisuuden yhteishengen ko-
hottamiseen. 

Läsnä kouluissa
ja somessa

Ennen tapahtumaa Taitaja2014 
jalkautuu maakunnan kaikille ha-
lukkaille kouluille esittelemään 
tapahtuman mahdollisuuksia ja nos-
tattamaan kisatunnelmaa. Opinto-oh-
jaajien ja opiskelijoiden toteuttama 
kiertue on samalla osa Salpauksen 
ja peruskoulujen yhteistyötä. Kou-
lukiertueella nuoret saavat neuvoja 

Taitaja2014 ammatillisen 
koulutuksen suurtapahtuma 

Aika: 8.-10.4.2014 
Paikka: Lahden Urheilu- ja messukeskus 
Koululaisille:
– Taitaja2014.fi / koululaisille sivusto
– Ohjaustarvearvio ja Duunikone sekä muita testejä
– Ohjattuja opintopolkuja
– Mobiilipolut, mobiilipeli ja Taitaja2014-tapahtumaopas-apps
– Lajioppaat ja lajinäytöt kosketuksella
– Tee perässä – areena ja kymmeniä toimintapisteitä
– Tulevaisuustori ja neuvontapalveluita
– Taitaja9-loppukilpailu ja livestream-lähetys suorana netissä
– Oppilaitosten ja yritysten osastoja
– Noin viisikymmentä ammattia näytillä
Ammattilaisille:
– Ammatillisen koulutuksen suurseminaari 8.4.
teemana Maailman osaavin kansa 2020
– Kansainvälinen seminaari 9.4.
– Seminaari peruskouluväelle 9.4.
teemana Hyppyrin nokalla – Maailman osaavin peruskoulu 2020 
– TOPkoutsi hankkeen päätösseminaari 10.4.
– Oppilaitosten ja yritysten osastoja

QR-koodien käytössä ja vihjeitä 
tapahtuman ja sosiaalisen median 
hyödyntämiseksi.

Sosiaalinen media on oleellinen 
osa Taitaja2014-tapahtumaa. Face-
book ja Instagram valikoituivat 
tutkimusten perusteella parhaiksi 
alustoiksi, joilla nuoria aktivoidaan, 
ja jo viime syksystä alkaen Taitajan 
Facebookissa on esitelty erilaisia 
uratarinoita sekä nostettu esiin me-
nestyneitä osaajia. Pitkin kevättä 
ja tapahtuman aikana sosiaalisessa 
mediassa kisaillaan erilaisten amma-
tillisten teemojen ympärillä. 

Prikaati töissä 
nuorten eduksi

Tämän mittaluokan tapahtuman 
järjestäminen ei ole pienen porukan 

piperrystä. Pelkästään Koulutuskes-
kus Salpauksesta ja yhteistyöoppi-
laitoksista valmisteluihin osallistuu 
useita satoja opettajia ja tuhansia 
opiskelijoita. 

Kaikki mahdollinen toteutetaan 
opiskelijavoimin sekä osana opetus-
ta. Kaikkiaan tapahtumaa on teke-
mässä siis sotilastermein kokonainen 
prikaati ja kävijämäärän odotetaan 
nousevan yli 40 tuhanteen.

Opinto-ohjauksen ammattilaisille 
tapahtuma tarjoaa paitsi toimintaym-
päristön omille asiakkaille myös 
erinomaisia seminaareja ja mahdolli-
suuden päivittää helposti omia tietoja 
työelämästä sekä aloista. 

Jari Pöyhönen
Opinto-ohjaaja

Taitaja2014 Kilpailupäällikkö

Saana-Tuulia Si-
monen on hius-
muotoilun taita-
ja. Kuva: Skills 
Finland / Pasi 
Hakala.



26

Ohjaus on nähtävä nykyään 
tapahtuvan kaikkialla ja se 
on kaikkien asia.  
   Toiseksi ohjaus on pro-
sessi, jossa tulisi pyrkiä 
tukemaan nuoria heidän 
etsiessään valinnoilleen hen-
kilökohtaisia merkityksiä. 
Nuori tulisi nähdä aktiivise-
na toimijana, ei ohjauksen 
kohteena.  
   Lopulta ymmärrys valin-
nasta syntyy tekemisen ja 
kokemisen kautta. Tämän 
tavoittamiseksi on kuitenkin 
luotava uudenlaisia työkalu-
ja, joita voidaan hyödyntää 
ohjauksessa niin kouluissa 
kuin niiden ulkopuolella. 

Euroopan sosiaalirahaston ra-
hoittamissa hankkeissa KOUK-
KU-koulutusvalinnat kuntoon 
ja Get a Life on vastattu tähän 

tarpeeseen. Koulutusvalintoja 
määrittää nyky-yhteiskunnassa 
yhä enemmän epävarmuus ja va-
lintojen vaikeus. 

Uudenlaiset valintojen haasteet 
vaativat ohjauksen paradigmojen 
uudelleen tarkastelua, määritte-
lyä ja uusia valintoja helpottavia 
työkaluja. 

Näihin olemme KOUKKU - 
koulutusvalinnat kuntoon -hank-
keessa ja Get a Life-hankkeessa 
pureutuneet. 

Seuraavassa esitellään lyhyesti 
hankkeiden aikaansaannoksia, eli 
yhteensä neljä uutta ja erilaista 
työkalua koulutus- ja uravalinto-
jen tueksi. 

HUPS - Henkilökohtaisia ura-
polkuja suuntimassa: Pienryh-
mäohjausmalli opinto- ja ura-
ohjaukseen

Kuka ja missä olen nyt, entä 
isompana? Tulevaisuusajatteluun 

perustuvassa HUPS- prosessissa 
tätä ja monia muita tulevaisuuso-
rientoituneita kysymyksiä käsitel-
lään ryhmässä ja itsenäisesti siten, 
että ne muodostavat kokonaisval-
taisen ja perustellun näkemyksen 
omista kokemuksista ja suhteesta 
tulevaisuuteen sekä kehittävät 
kykyä havainnoida ja hallita itseä 
ja ympäristöä.

Prosessissa käytettävä tieto 
rakentuu ryhmän kasvokkaisessa 
vuorovaikutuksessa vaihtamalla 
informaatiota ja vertailemalla 
omia ja muiden näkemyksiä sekä 
itsereflektion kautta. 

Dialogit ja autokommunikaatio 
muodostavat yhdessä tulevaisuus-
diskurssia, jonka pohjalta yksilöt 
asettavat itselleen tavoitteita.

Ohjausmalli on suunnattu lu-
kioille, ammatillisille oppilai-
toksille ja opistoille sekä korkea-
kouluihin ja työelämäohjaukseen. 

Tämä ohjaajan fasilitoima yk-
silö- ja ryhmätyömalli koostuu 

Tulevaisuusorientoituneet 
työkalut koulutus- 
ja uravalintoihin
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itsenäisistä moduuleista, joiden 
kesto on noin yhdeksän oppituntia.

Pienet suuret valinnat: Korttipeli 
koulutus- ja ammatinvalinnoista

Mitä tekemieni valintojen taustalta 
löytyy ja miten ne vaikuttavat kou-
lutus- ja uratavoitteisiini? 

Pienet suuret valinnat -peli 
tarjoaa leikkimieliset puitteet 
koulutus- ja ammatinvalintojen 
pohdinnalle. Pelin kautta tulee 
pohdittua erilaisia arvoja, odotuk-
sia ja tavoitteita, joita valintoihim-
me liittyy. 

Pelin sanoma kiteytyy ajatuk-
seen, että valintatilanteissa tietoa 
tärkeämpää on tiedon merkitys 
valitsijalle.

Näin ollen tavoitteena pelissä 
on oman pelin löytäminen ja ja 
ymmärtäminen, ei niinkään pe-
laaminen toisia vastaan, vaikka 
peliä pelataankin 4-5 henkilön 
ryhmänä. 

Peli on suunnattu yläkoululai-
sille ja toisen asteen opiskelijoille 
- myös oppilaitosten ulkopuoli-
seen käyttöön.

Seikkailu sumussa: Rastirata-
muotoinen simulaatio taitojen ja 
työelämän suhteista

Miten ja mistä kerään itselleni 
työelämässä hyödyllisiä taitoja 
kun tulevaisuus on vaikeasti hah-

motettavissa? 
Seikkailu Sumussa kuvastaa 

tätä tilannetta lyhyen rastiradan 
muodossa. 

Simulaatio tarjoaa oivalluksia 
siitä, miten eri tavoin aiemmin teh-
tyjä valintoja voi soveltaa tulevai-
suudessa sekä pyrkii osoittamaan 
oppimisen monimuotoisuuden ja 
opitun soveltamismahdollisuudet. 

Simulaatio on suurille osallis-
tujamäärille suunniteltu toimin-
nallinen harjoite, jossa kuljetaan 
ennalta sijoitetuilta rasteilta toi-
sille, kerätään itselle taitoja ja to-
teutetaan näiden pohjalta erilaisia 
projekteja yhdessä muiden kanssa. 
Simulaatio on suunnattu erityisesti 
toisen asteen opiskelijoille mutta 
on sovellettavissa myös muille 
kohderyhmille. 

Get a Life -työelämäsimulaatio 

Millainen maailma on ja miten se 
voi muuttua tulevaisuudessa? Mil-
laisia tilanteita asiantuntijatyössä 
voi tulla eteen? 

Get a Life -verkkosimulaatiossa 
seikkaillaan tulevaisuuden mah-
dollisissa maailmoissa 20 vuotta 
eteenpäin. 

Työelämäsimulaatio auttaa 
opiskelijoita ymmärtämään myös 
toimiensa ja valintojensa seu-
rauksia sekä arvoja, joita oman 
tulevaisuuden pohtimiseen liittyy. 

Työkalun tarkoituksena on 
kehittää itsetuntemusta ja -luot-

tamusta sekä tietoisuutta omia 
valintoja ohjaavista periaatteista.

Simulaatiotyökalu on “harjoi-
tuskenttä”, jonka avulla käyttäjä 
voi ikään kuin harjoitella tule-
vaisuuden tilanteita tai ratkaisuja 
ja testata erilaisia vaihtoehtoisia 
valintoja. 

Simulaatio mahdollistaa uuden 
kokeilemisen  ja kokemusten 
hankkimisen tilanteista, joista 
oppijalla ei ole aiempaa tietoa. 

Se soveltuu nuorille korkea-
kouluopintojen ja sitä seuraavien 
asiantuntijatehtävien sekä erilais-
ten mahdollisten tulevaisuuksien 
hahmottamiseen.

Koulutusvalinnat kuntoon

Tulevaisuusohjauksen perusteisiin 
ja näiden työkalujen tausta-ajatuk-
siin voi perehtyä juuri julkaistussa 
käsikirjassa Tulevaisuus - paljon 
mahdollista. Tulevaisuusohjauk-
sen ajatuksia ja tekoja, joka on 
ladattavissa ilmaiseksi KOUK-
KU-hankkeen nettisivuilta. 

Lisätietoa jutussa esitellyistä 
työkaluista osoitteesta: www.
koukkuun.fi. Get a Life - hankkeen 
tiedot ja työelämäsimulaatio osoit-
teessa: www.getalife.fi

Tiia Villa ja 
Johanna Ollilla

www.facebook.com/ohjaus.sopo

Liity sinäkin Facebook-kaveriksemme. Saat kuulla ensimmäisten joukossa Suo-
men opinto-ohjaajat ry:n  kuulumisia, tietoa tapahtumista ja voit kommentoida 
ajankohtaisia opinto-ohjaukseen liittyviä aiheitamme.

Facebook-sivuamme päivittävät Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallituksen jäsenet. 

Tervetuloa mukaan!

Nyt myös Suomen opinto-ohjaajat ry on Facebookissa.

Meillä on jo yli 300 fania. Käy sinäkin tykkäämässä!
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Toimi-
kunnat

Ammatillisia toimikuntakuulumisia 
Seinäjoen mahtipäivillä

Ammatillinen toimikunta koolla Seinäjoella.

Ammatillinen opinto-ohjaaja on 
keskimäärin keski-ikäinen ja aka-
teeminen sekä pitkän opetuskoke-
muksen omaava nainen, jolla on 
opinto-ohjaajan pätevyys ja virka. 
Hän tienaa pääosin 3500-4000 
euroa ja kokee, että hän kuuluu 
opiskelijahuoltohenkilöstöön. Oh-
jattavia hänellä on pääsääntöisesti 
yli 300. 

Seinäjoen prameille opopäiville 
toimikuntatapaamiseen saapunut 
puolisatapäinen joukko vahvisti 
kyselytutkimuksesta hahmottuvaa 
kuvaa omalla profiilillaan. Myös 
paikalla olevien miesten määrä 
vastasi kyselyyn vastanneiden 
miesten 18 prosentin osuutta am-
matillisista opinto-ohjaajista. 

Ritva Maneliuksen esittele-
mät tutkimustulokset herättivät 
paljon hyvää keskustelua siitä, 
mitkä ovat opinto-ohjaajan työn 
ja työehtojen ongelmakohtia. 
Keskustelussa nousivat esiin useat 
kentällä käytössä olevat työ- ja 
virkaehtosopimukset sekä niiden 
erilainen tulkinta. 

Työajanseurannan menetelmät, 
vuotuisen työajan kohdentaminen 
ja kesäajan töiden määrä toteu-
tuvat erilaisina eri työnantajilla 
huolimatta siitä, että kunnallinen 
työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat 
viime keväänä sopineet yhteisistä 
opinto-ohjaajan viranhaltijan 

työajan soveltamisohjeista.  Mie-
lipiteitä vaihdettiin myös työaika-
kokeilusta ja siihen kohdistuvista 
odotuksista. Yhteisesti todettiin, 
että niin työn kuin työehtojenkin 
monimuotoisuuden vuoksi edun-
valvontatyö on haastavaa. 

Sirpa Puikkonen esitteli am-
matillisille opinto-ohjaajille face-
bookiin perustettua Ammatillinen 
OPO -sivustoa facebookissa. Ope.
fi III -koulutuksen myötä perustet-
tu sivusto on ammatillisten opojen 
oma verkostotyökalu sosiaalisessa 
media ja osa tulevina vuosina 
laajentuvaa hankekokonaisuutta. 
Sivustolle toivotaan paljon aktii-
vista ajatustenvaihtoa ja tykkääjiä.  

Opetushallituksen Aija Rinki-
nen loi katsauksen hyvän ohjauk-
sen kriteerityöryhmän työskente-
lyyn ja keräsi joukolta ajatuksia 
kriteerien määrittelyn tueksi. 

Lisäksi senioriopo Raimo Junttila 
kävi esittämässä terveiset ja loi 
lyhyen katsauksen siihen, kuinka 
asiat ovat muuttuneet kuluneiden 
vuosikymmenien aikana. Hän sai 
todeta, että ainakaan ohjattavien 
määrässä ei ole tapahtunut toivot-
tua laskua.  

Ammatillisen koulutuksen toi-
mikunta sai tapaamisesta hyviä 
eväitä seuraavan vuoden tavoittei-
den määrittelemiseen ja työsken-
telyyn. Tutkimusta ja sen tuloksia 
pyritään tuomaan esiin yhteishaun 
alla paikallisissa medioissa lehdis-
tötiedotteiden ja muiden vastaa-
vien kanavien kautta. Toimikunta 
järjestäytyy kevään aikana ja 
uutena puheenjohtajana aloittaa 
Jari Pöyhönen Koulutuskeskus 
Salpauksesta Lahdesta. 

Lämmin kiitos kaikille toimi-
kuntatapaamiseen osallistuneille!

Ammatillinen toimikunta:
Anu Hietarinta

Asta Kurhila
Heli Aaltonen

Jari Pöyhönen
Ritva Manelius

Sini Siren
Sirpa Puikkonen

Mikäli sinulla on ajatuksia ja toi-
veita ammatilliselle toimikunnal-
le, voi ottaa yhteyttä: jari.poyho-
nen@salpaus.fi tai 050-5265909
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Seinäjoen opopäivät olivat mah-
tipäivät. Kaikki sujui ja ohjelma 
oli hyvä. 

Peruskoulutoimikunnan work-
shopissa opetusneuvos Aija Rin-
kinen kertoi meneillään olevasta 
Hyvän ohjauksen laatukriteeri-
työstä. 

Työryhmä aloitti perehtymällä 
olemassa oleviin dokumentteihin 
ja kuulemalla asiantuntijoita. Ryh-
mä kirjoittaa parhaillaan tekstejä, 
jotka tulevat myöhemmin kom-
mentoitaviksi. 

Ennen sitä työryhmä järjestää 
toisen kuulemistilaisuuden, johon 
kutsutaan asiantuntijoita ensim-
mäistä kierrosta laajemmin. 

Rinkinen kirjoitti myös ylös 
toiveet, joita workshopissa esi-
tettiin. Erityisesti opot toivoivat 
määrällistä kriteeriä ohjattavien 
määrään sekä erityistä tukea ja 
maahanmuuttajataustaisten oppi-
laiden huomioimista määrällisessä 
kriteerissä. Vaikka ohjausta on an-
tamassa hyvin koulutetut ja hyvää 
ohjausta antavat opinto-ohjaajat, 

Peruskoulutoimikunta 
puhui laatukriteereistä,
työajoista ja palkoista

ei voida puhua laadukkaasta oh-
jauksesta, jos ohjattavia on liikaa. 

Mikko Siippainen  kertoi 
puolestaan oppilaanohjauksen 
opetussuunnitelmatyössä. Teks-
tit ovat tulleet ensimmäiseltä 
palautekierrokselta työryhmän 
jatkotyöstettäviksi. Työryhmän 
jäsenten lisäksi perustetekstejä 
ovat kommentoineet eri alueilta 
kutsutut asiantuntijat. 

Perustetekstit tulevat kommen-
toitavaksi 15.4.–15.5.2014.    
Lausuntopyynnöt/kuuleminen 
ovat syys -lokakuussa 2014. Pe-
rusteiden viimeistely tehdään 
lausuntojen pohjalta  ja OPH:n 
päätös uusista perusteista saadaan 
vuoden loppuun mennessä.

Opinto-ohjaaja Jari Lauk-
kanen keskittyi esityksessään 
opinto-ohjaajan työaikaan ja palk-
kakehitykseen.

Hän totesi, että jos vuosityö-
ajasta käytetään kesäkeskeytys-
aikana yhteisvalintatyöhön 35 h, 
lukuvuonna 2013 – 2014 sidottu 
työaika on 1147 tuntia. Tällöin 

Toimi-
kunnat

Opinto-ohjaajien palkat ovat jääneet jälkeen aineenopettajien palkoista. 
Eräs syy palkkaeroihin on vuosisidonnaisen palkanosan prosentuaa-
linen osuus. 

keskimääräinen viikoittainen 
työaika on 30 tuntia ja 11 minuut-
tia.  Mikäli viikoittainen työ-
aika ylittyy, oppilaanohjaaja tasaa 
työtunteja lukuvuoden aikana. 
Kokonaisen työpäivän mittaiset 
työajantasaukset sovitaan rehtorin 
kanssa.

Jari esitti laskelmat, joissa opin-
to-ohjaajien palkat olivat selkeästi 
jääneet jälkeen aineenopettajien 
palkoista.Yksi selkeä syy palkka-
eroihin on vuosisidonnaisen pal-
kanosan prosentuaalinen osuus. 

Iltajuhlassa opetushallituksen 
pääjohtaja Aulis Pitkälä haastoi 
meidät opinto-ohjaajat suuntaa-
maan ohjauksen oppilaille, jotka 
siitä eniten hyötyvät. Tähänhän 
me kaikki olemme varmasti pyr-
kineetkin. 

Kaikki nuoret kuitenkin tarvit-
sevat ohjausta, ohjauskysymykset 
ovat vain erilaisia. Ammattitai-
toinen opinto-ohjaaja pystyy kui-
tenkin tuomaan pohdintaan uusia 
näkökulmia ja selkeyttämään 
valintaa.
 

Peruskoulutoimikunnan 
puolesta

Satu Haime ja 
Maarit Laaksonen

Mitä me teemme nyt 
ja tulevaisuudessa
Valtakunnallisten opopäivien 2014 
korkeakoulutyöpajassa Seinäjo-
ella oli paikalla pienehkö, mutta 
aktiivisesti keskusteleva joukko 
opinto-ohjaajia. 

Osallistujat edustivat kymmen-
tä ammattikorkeakoulua eri puolil-

ta Suomea ja yhtä yliopistoa, mikä 
oli erityisen mukava asia.

Tilaisuuden alussa korkea-
koulutoimikunnan jäsen Vesa 
Kuhanen esitteli tuloksia korkea-
koulutoimikunnan syksyllä 2013 
toteuttamasta kyselystä, jossa 

kartoitettiin opinto-ohjaajatilan-
netta ammattikorkeakouluissa. 
Aiemmat vastaavat kartoitukset 
on tehty vuosina 2005, 2007, 2009 
ja 2011. Kyselyn tuloksista on 
erillinen artikkeli toisaalla tässä 
lehdessä.
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Tulokset kirvoittivat vilkasta 
keskustelua. Osallistujien yk-
simielinen näkemys oli, että 
opinto-ohjaaja on pedagoginen 
toimija, jonka työn perusta on 
opettajuus sekä ohjaustaito. 

Työn tekemisen kokoaikai-
suudesta näkemykset erosivat. 
Osan mielestä opinto-ohjaajan 
työn tekemistä edesauttaa, jos 
opinto-ohjaaja toimii myös jon-
kin toisen aihealueen opettajana 
opinto-ohjauksen rinnalla. Sitä 
kautta hän on entistä lähempänä 
opiskelijaa ja oppimistoimintaa. 

Toiset näkivät yhteyden saa-
misen mahdolliseksi ilman opet-
tamistakin.

Paljon keskusteltiin myös työn 
sisällöstä ja painopisteistä. Onko 
työmme ennakoivaa, varhaista 
puuttumista, korjaavaa vai tuli-
palojen sammuttamista? Miten 
pystymme käyttämään aikamme 
ja rajalliset resurssimme tehok-
kaasti? 

Asiaan kytkeytyi myös pohdin-
ta opinto-ohjaajan työn etiikasta. 
Rahoituslain myötä tuli tavoite 
suorittaa 55 op/lukuvuosi. Tä-
män pistemäärän suorittaminen 
ei opiskelijan näkökulmasta aina 
ole mutkatonta. Esimerkiksi ter-
veydelliset syyt voivat estää 55 
opintopisteen saavuttamisen. 

Opinnoissa etenemisen / val-
mistumisen jarruttaminen virko-
jen jäädyttämisen ja vastaavien 

toimien vuoksi voi myös estää 
55 opintopisteen saavuttamisen, 
koska halutaan säilyttää opiske-
lijastatus. 

Rahoituslain myötä tullut ta-
voite suorittaa 55 op/lukuvuosi 
herätti keskustelua myös siitä 
näkökulmasta, että opinto-ohjaaja 
ei voi yksin vaikuttaa tavoitteen 
täyttymiseen. 

Tärkeää on tunnistaa opin-
to-ohjauksen keinot mutta samalla 
muistaa, että haasteita luovat 
muun muassa opetussuunnitelmal-
liset ratkaisut, opetuksen rakenteet 
sekä pedagoginen joustavuus.

Lisääntyvänä ohjauksellisena 
haasteena tuli esiin opiskelijoiden 
halu nopeuttaa opintojaan. Toive 
tulee opiskelijoilta useasti opinto-
jen alussa, jolloin opiskellaan alan 
perusteita. Samaan aikaan opis-
kelija kuitenkin haluaa suorittaa 
myös perusopinnoille rakentuvia 
jatko-opintoja. 

Osallistujia pohditutti, miten 
nopeutettu aikataulu mahdollistaa 
ammatillisen kasvun. Erityisesti 
sosiaali- ja terveysalalla tämä on 
haaste, koska monissa ammateissa 
keskeistä on vaikeaa elämäntilan-
netta elävän henkilön tukeminen. 
Miten ihminen kykenee siihen, 
jos koulutuksen aikana ei ehdi 
sisäistämään ja reflektoimaan op-
pimaansa nopeutetun aikataulun 
vuoksi?

Tapaamisen lopuksi Arenen 

opiskelijavalintatyöryhmän jäsen 
Katriina Honkala kertoi työryh-
män kuulumisia. Syksyn 2014 
valintaperusteet ovat tulossa am-
mattikorkeakouluihin lähiaikoina. 
Sekä korkeakoulujen henkilöstöä 
että toisen asteen opinto-ohjaajia 
on puhututtanut kiintiöiden käyt-
töönotto opiskelijavalinnoissa. 

Alun perin oli tavoitteena, että 
yhteishaku muuttuisi vain ensi-
kertalaisten hauksi, mutta tämä 
ratkaisu on hylätty. Nyt ajatellaan, 
että tulee yksi yhteishaku, mutta 
korkeakoulut velvoitetaan kiinti-
öimään. 

Mitä tämä sitten tuleekaan tar-
koittamaan? Asiasta ei ole selvää 
päätöstä, mikä rikkoo hakijan 
oikeusturvaa. Jos nyt ottaa korkea-
koulupaikan vastaan, ei tiedä, mi-
ten se vaikuttaa tulevaisuudessa. 

Yhteisen sähköisen hakujär-
jestelmän suunnittelu on aikatau-
lussaan, mutta mitään ongelmia 
aikataulu ei kestä. Maaliskuussa 
Arenen opiskelijavalintaprojektin 
työryhmä käynnistää vuoden 2015 
valintaperusteiden valmistelun.

Korkeakoulutoimikunta: 
Peter Edelsköld

Vesa Kuhanen
Ritva Liinamaa

Auli Pekkala
Erja Salminen (pj)

Korkeakouluväkeä odottamassa workshopin alkamista.
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Lukion kehittämistyö on käyn-
nissä. Lukiotoimikunta seuraa 
aktiivisesti lukion valtakunnallista 
ja paikallista kehittämistyötä. 

Pyrimme edistämään hyvän, 
opiskelijaa tukevan opinto-oh-
jauksen toteutumista Suomen 
lukioissa. 

Otamme kantaa lukiokoulutusta 
koskeviin päätöksiin ja suunnitel-
miin, jotka liittyvät lukiolaisten 
opinto-ohjaukseen sekä nuorten 
jatko-opintoihin ja työelämään 
sijoittumiseen. 

Lukion tuleva tuntijako ja ope-
tussuunnitelmatyö ovat lukiotoi-
mikunnan kiinnostuksen kohteena. 

Lukiotoimikunnalla on 
monta rautaa tulessa

Toimi-
kunnat

Pyrimme vaikuttamaan toisen 
asteen opinto-ohjauksen laatukri-
teerityöhön. Yhteistyö eri sidos-
ryhmien kanssa jatkuu.

Lukiotoimikunnan edunval-
vonnallisena päätavoitteena on  
saada yhteistyössä OAJ:n kanssa 
lukion opinto-ohjaajille yhteinen 
palkkausjärjestelmä ja lukioihin 
lisää opinto-ohjaajan virkoja. 

Lukiotoimikunta seuraa lukion 
opinto-ohjaajan vuosityökokeilua 
ja kerää siitä tämän vuoden aikana 
palautetta. 

Kiitos teille kaikille Seinäjoen 
opopäivien lukiotoimikuntaan 
osallistuneille! Saimme teiltä 

monta hyvää vinkkiä työhömme.
Lukiotoimikunnan puolesta

Armi Nurmi
puheenjohtaja

SAK ehdottaa lisää työelä-
mätietoutta ammatilliseen 
koulutukseen. Järjestön 
teettämästä selvityksestä 
käy ilmi, että opettajat ko-
kevat opetukseen käytettä-
vän ajan liian vähäiseksi. 
Vastaavasti opiskelijoiden 
tieto työelämästä jää puut-
teelliseksi. Havainnot tuke-
vat aiempien tutkimusten 
tuloksia.

Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestön koulutuspäällikkö 
Mikko Koskinen pitää tuloksia 
huolestuttavina. Ammatillisiin tut-
kintoihin kuuluu ainoastaan yhden 
opintoviikon kurssi yhteiskunta-, 
yritys- ja työelämätietoa. 

– Opiskelijat kokivat kurssin 
tärkeäksi erityisesti, jos heillä oli 
jo kokemusta työelämästä. Kurssi 
auttoi yhdistämään käsitellyt asiat 
käytäntöön.

Nuoret tarvitsevat enemmän 
tietoa työelämästä

Koskinen nivoisi työelämä-
tiedon kurssin tiiviimmin yhteen 
työssäoppimisjakson kanssa. 

– Siihen on hyvä mahdollisuus 
nyt, kun ammatillisia tutkintoja 
kehitetään TUTKE-hankkeessa. 

Selvitys osoittaa, että erityisesti 
työehtosopimus tuntuu jäävän 
opiskelijoille hämärän peittoon. 
Myöskään luottamusmiehen roo-
lia sen noudattamisen valvojana 
ei tunnettu. 

Pelaamalla 
työelämän taitajaksi

SAK tarjoaakin kouluille mahdol-
lisuuden lisätä oppilaiden tietoa 
työelämästä pelaamalla. Järjestö 
on kehittänyt opetuksen avuksi 
uuden mobiililaitteilla ja tietoko-
neilla pelattavan työelämäpelin.   
Helmikuun alussa  julkistettu 
peli on tarkoitettu peruskoulun 
yläluokkien, ammatillisten oppi-
laitosten ja lukioiden oppilaille.

Työelämäpelin kysymykset 
käsittelevät muun muassa työaikaa 
ja palkkaa, työsopimusta sekä 
työsuojelua. 

Henkilökohtaisen pistesaldon 
kartuttamisen lisäksi pelaajat 
voivat haastaa kavereitaan kaksin-
taisteluun ja kerätä näin luokalleen 
pisteitä. 

Kolme parasta peruskoulu-
luokkaa palkitaan toukokuussa 
elokuvalipuilla.

SAK:n Työelämäpeli löytyy 
osoitteesta www.tyoelamapeli.
fi. Pelin teknisestä toteutuksesta 
vastaa suunnitteluun osallistunut 
Ruusuverkko Oy.

Oikeudet ja velvollisuudet hal-
lussa? Selvitys ammattiin opiske-
levien työelämätiedoista

http://www.sak.fi/aineistot/
julkaisut/esitteet-ja-julkaisusarja/
oikeudet-ja-velvollisuudet-hallus-
sa-2014-02-07
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När man är utomlands märker man 
hur viktigt det är för en själv, för 
eget arbete och egen arbetsmoti-
vation, att se lite av världen från 
en annan sida. 

Jag vill lyfta fram hur viktigt 
det är att också övrig personal 
- och med övrig avser jag perso-
nal som inte undervisar - får en 
inblick i hur andra med liknade 
arbetsuppgifter arbetar på annat 
håll i världen.

Jag har tack vare mitt arbete 
som studiesekreterare vid Yr-
keshögskolan Novia och tack vare 
ERASMUS-programmet, som är 
ett delprogram i Europeiska unio-
nens program för livslångt lärande, 
fått möjlighet att besöka Borås i 
Sverige, Odense i Danmark och 
Valencia i Spanien.

I Odense besökte jag University 
College of Lillebaelt, en högskola 
som i hög grad påminner om vår 
egen yrkeshögskola både när det 
gäller verksamhet och utbildnin-
gsutbud. Högskolan är regional 
och har ett brett utbildningsutbud. 

Våren 2012 besökte jag Högs-
kolan i Borås som har sitt campus 
i centrum av staden. Flera av deras 
utbildningar finns enbart hos dem 
och lockar därför studerande från 
hela Sverige.

Det senaste Erasmusutbytet 
tog mig till Valencia, Universidad 
Politecnica de Valencia. Jag deltog 
i Erasmus Staff Mobility Week for 
non-teaching staff, för att bekanta 
mig med de olika deltagarnas hö-
gskolesystem och hur studerande-
servicen är uppbyggd och beaktad 
i verksamheten.

Det resulterade i tre ganska 
olika resor och en inblick i tre 
olika arbetskulturer. I Borås och 
Odense hade jag personliga mö-
ten med högskolornas personal, 
medan jag i Valencia deltog i en 
internationell vecka med deltagare 
från olika länder. 

Det gemensamma för dessa 
resor är det arbete som gjordes 
före resan, med andra ord förbere-
delserna för att kunna presentera 
egen yrkeshögskola. När man 

Att se sig omkring i högskolevärlden

åker ut och ska representera sin 
arbetsplats och sin organisation, 
oberoende om resmålet är utom-
lands eller i grannknutarna, bör 
man känna till en hel del om hela 
högskolans verksamhet. 

Det gäller också verksamhet 
som man själv kanske inte i all-
mänhet berörs av, men som man 
bör känna till ifall någon ställer 
frågor. Man fungerar som en 
ambassadör för sin arbetsplats 
och högskolans ansikte utåt varje 
stund under hela besöket. 

Varje utbytesresa hade en for-
mell agenda men efter de tre resor-
na inser jag, att det mest givande 
är tiden och pratstunderna mellan 
det formella programmet. 

De informella samtalen och 
kaffebordsdiskussionerna ger ofta 
en mera nyanserad bild av arbetet. 

Att delta i olika evenemang, 
att åka utanför eget campus, att 
nätverka och bygga upp kontakter 
med kolleger är en viktig del av 
arbetet.

Förutom att man bygger upp 
sitt sociala nätverk, får man också 
nyttig information med sig hem till 
egen organisation. I vissa fall inser 
man att man har det riktigt bra på 
sin arbetsplats, medan man i andra 

fall kan få några bra och enkla tips 
för hur man smidigt kan förbättra 
något arbetsskede i vardagen. 

Då man som icke undervisande 
personal ges möjlighet att resa och 
bekanta sig med andra högskolor 
och högskolekulturer, har man en 
större förståelse för hur det känns 
för våra studerande som åker 
utomlands för utbytesstudier eller 
praktik och är bättre rustad för 
att ta emot och betjäna utländska 
studerande. 

Jag rekommenderar att också 
övrig personal bereds möjlighet 
att delta i personalmobilitet och 
hoppas att så många som möjligt 
tar tillfället i akt om möjlighet 
ges. Det ger betydligt mer än det 
tar. Både studerande- och perso-
nalmobilitet ger nya erfarenheter, 
vidgar vyerna och ger byggstenar 
för att skapa nätverk och förbättra 
den sociala kompetensen. 

Text och bilder: 
Isabella Alén

studiesekreterare 
vid Yrkeshögskolan Novia

Ett av klassrummen vid Universidad Politecnica de Valencia är spe-
ciellt utrustat. Bland annat en helikopter och ett krigsflygplan har de 
studerande till sitt förfogande då de studerar.
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Många yrkeshögskolor 
erbjuder yrkeshögskoleut-
bildning på engelska i 
Finland. Det är en växan-
de trend för högskolor att 
erbjuda utbildningar på 
engelska för att förbättra 
heminternationalisering. 
Utbildningarna har ofta en 
blandning av studerande 
med många olika nationali-
teter. Både finsk- och svens-
kspråkiga söker sig till en-
gelskspråkiga utbildningar 
i Finland. Av sökande till 
utbildningarna på engelska 
i gemensam ansökan 2014 
var dryga 24 % svensk- el-
ler finskspråkiga. 

Man kan ju fråga sig varför någon 

Vid Yrkeshögskolan Novia erbjuds allt flera utbildningar på engelska. År 2014 startar två nya högre yr-
keshögskoleutbildningar på engelska. Fotograf: Linus Lindholm.

Att studera på engelska i Finland

skulle vilja studera på engelska 
i Finland, som är ett tvåspråkigt 
land. 

Många kanske ställer sig skep-
tiska till utbildning på engelska i 
Finland, och frågar sig kanske om 
det inte är lättare att studera snabbt 
på sitt modersmål och sedan söka 
sig ut i arbetslivet? 

Att vara finländare och studera 
inom en engelskspråkig utbildning 
i Finland har sina utmaningar men 
också många fördelar, såsom: 

1.Förbättra sina kunskaper att 
kommunicera på engelska 

2. Det är en utmaning och en 
unik möjlighet 

3. Bra förberedelse inför arbets-
liv i en internationell miljö

4. Övning i interkulturell kom-
munikation och samarbete 

5. Möjligheter att göra inter-
nationella utbyten finns, steget 

är kanske kortare om man redan 
studerar i en grupp med interna-
tionella studerande

6. Utbildningen är gratis (jäm-
fört med t.ex. Storbritannien eller 
USA, där studieavgifter tas ut) 

7. Vänner från andra delar av 
världen

Våra studerade trivs bra i den 
internationella miljön vid Yr-
keshögskolan Novia. Vi frågade 
vår studerande Matilda Sjöholm 
som går på Energy and Environ-
mental Engineering i Vasa varför 
hon som svenskspråkig studerar 
på engelska?  

“Helt enkelt eftersom denna 
utbildning fanns på engelska, inte 
på svenska. 

Nu efteråt har jag märkt en rad 
andra fördelar som detta för med 
sig. Man lär sig bättre engelska, 
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Matilda Sjöholm studerar miljöteknik på engelska i 
Vasa. Fotograf: Hanna Holmström.

engelska är ofta det språk som huvudsakligen an-
vänds i arbetslivet i branschen, så engelskan får 
jag nu automatiskt som arbetsspråk redan under 
studietiden. 

Jag tror att detta är en stor fördel i det skede man 
söker arbete. Blandningen av nationaliteter är också 
intressant, man lär sig mycket om andra människor 
och också om den egna kulturen.   
Det är inte så svårt som man kanske tror att studera 
på engelska, jag har inte varit så bra på engelska i 
gymnasiet men nog klarar jag bra av studierna här. 

Man får ju alltid fråga om det är något man inte 
förstår.” 

Att fortsätta sina studier på engelska är också kanske 
naturligt för elever som har gått på engelskspråkiga 
linjer på andra stadiet bl.a. International Baccalau-
reate (IB) eller engelskspråkiga yrkesutbildningar. 

Det kan vara svårt att anpassa sin inlärning till ett 
nytt språk om man är van att skriva alla uppsatser 
på engelska. 

Vid Yrkeshögskolan Novia erbjuds flera examen-
sinriktade ungdomsutbildningar på engelska: Energy 
and Environmental Engineering (ingenjör), Maritime 
Management (sjökapten), och Nursing (sjukskötare). 

Ansökan till de engelskspråkiga utbildningarna 
sker i gemensam ansökan årligen i januari  februari. 
En del studenter kan missa ansökan eftersom den 

sker tidigare på året än gemensam ansökan till utbild-
ningar på svenska och finska, som sker i mars  april. 

En annan möjlighet är givetvis att söka sig till 
engelskspråkiga utbildningar först när man vidareut-
bildar sig genom vuxenstudier eller studier för högre 
yrkeshögskoleexamen. 

Hösten 2014 startas vid Yrkeshögskolan Novia 
för första gången två nya högre yrkeshögskoleutbild-
ningar på engelska: Natural Resource Management i 
Raseborg och Leadership and Service Design i Åbo. 

För tillfället erbjuds också ett vuxenutbildnings-
program på engelska Sustainable Coastal Manage-
ment; till vilket man kan söka sig om man har 120 
sp bakom sig i en annan närliggande bransch på 
högskolenivå. 

Dagens oändliga valmöjligheter ställer stora 
krav på studiehandledare vid både yrkesinstitut och 
gymnasier. 

Denna artikel har förhoppningsvis gett lite inspi-
ration och idéer till nästa gång någon frågar vad 
det är för idé att välja yrkeshögskoleutbildning på 
engelska i Finland. 

Ida Borgar

Sök
nu!
ök
nu!
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