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Oulun seudun ammattikorkeakoulu | Oulun yliopisto

OPOPATIO OULUSSA 
7.10.2011

Tervetuloa Opopatio-tapahtumaan Ouluun. 
Tarjolla on ajankohtaista tietoa Oulun korkeakoulujen 

tarjonnasta sekä tulevasta opiskelijavalintojen 
uudistuksesta. Opopatiolla tapaat Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston edustajia sekä 
kollegoitasi ympäri Suomen.

Ilmoittaudu mukaan 30.9. mennessä osoitteessa
www.oamk.� /opopatio.

NÄHDÄÄN PATIOLLA!
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Opinto-ohjaukseen on odotettavissa parannuksia 
kaikilla kouluasteilla.  Uumoilin viime vuonna, 
että tulisiko tästä ohjauksen vuosikymmen.  Ehkä 
sittenkin.  Nyt on nimittäin opinto-ohjaus kirjattu 
hallitusohjelmaan.    

Olemme saaneet uuden eduskunnan, hallituk-
sen ja uuden opetusministerin. Opetusministeri 
Jukka Gustafsson on koulutuksen asiantuntija, 
joka on ollut mukana myös meidän opinto-
ohjaajien tilaisuuksissa.  Hallituksessa on myös 
toinen ministeri, joka on ollut aktiivinen opinto-
ohjauksen alalla, nimittäin työministeri Lauri 
Ihalainen. Toivottavasti hallinnonalojen välinen 
yhteistyö ja ohjausasiat nyt etenevät.  

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjel-
maa eli kesua valmistellaan. Olemme valmiste-
lussa mukana. Olemme keskustelleet ja työstäneet 
hallitusohjelman ohjausta koskevien osien saat-
tamisesta käytäntöön OAJ:n edustajien kanssa.  
Ja työ jatkuu.

Yhteistyö OAJ:n kanssa on muutenkin tiivis-
tynyt ja meitä kuunnellaan. OAJ:n uusi puheen-
johtaja on nostanut opinto-ohjauksen ja yleensä 
ohjauksen esille kirjoituksissaan ja puheissaan.  
Järjestimme tänä vuonna ensimmäisen kerran 
yhteistyössä OAJ:n kanssa opinto-ohjauksen 
seminaarin.  Järjestössä on lisäksi henkilö, joka 
vastaa ohjauksen ja opinto-ohjauksen asioista.

Nyt täytyy päästä sanoista tekoihin.  Puheita 
opinto-ohjauksen tärkeydestä on ollut jo riittä-
västi.  Ohjauksen toimeenpanossa ei ole edetty 
tavoitteiden eikä säädösten mukaisesti.  Tasa-arvo 
ammattitaitoisen ohjauksen saatavuudessa ei ole 
toteutunut.

Jos arvioidaan varovaisesti OPH:n Opinto-
ohjaus 2002 - selvityksen mukaisesti ohjausta 
vaille jääneiden määriä, päädytään murheellisiin 
lukemiin.  Jos ajatellaan, että 20% peruskoulu-
laisista ei ole saanut riittävästi henkilökohtaista 
ohjausta (kuten selvityksessä todetaan), se tarkoit-
taa noin 100 000 oppilasta  viimeisen kymmenen 
vuoden aikana.  

Selvityksessä todetaan, että lukiossa tilanne 
ohjauksen saatavuudessa on huonompi.  SOPO:n 
tekemän selvityksen (2007) ja SLL:n tekemän sel-
vityksen (2010) mukaan tilanne ei ole parantunut 
viime vuosina. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään 
100 000 lukiolaista ei ole saanut riittävästi henki-
lökohtaista tai luokkamuotoista opinto-ohjausta. 
Ammatillisella puolella voimme vain arvailla 
saatavuudessa olevaa eriarvoisuutta.

 Miten tämä on mahdollista maassa, joka 

ylpeilee tasalaatuisella ja tasa-arvoisella koulu-
laitoksella? Suomalaiset oppilaat ovat pärjänneet 
loistavasti PISA-teisteissä. Suomalaisesta kou-
lusta kaavaillaan vientituotetta.Tässä tuotteessa 
on kuitenkin vielä parannettavaa. Kun saamme 
opinto-ohjauksen kuntoon, siitä voisi jo sinäl-
lään tulla vientituote. Rakenteita, koulutusta, 
kokemusta ja innostuneita ja päteviä osaajia on 
runsaasti.

Ohjauksen kuntoon saattamisessa on tärkeä-
tä:

Ottaa opinto-ohjaajat mukaan ohjauksen suun-
nitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Taata riittävät resurssit kaikille oppilaitoksille 
kaikilla koulutusasteilla.  Kokemus osoittaa, että 
tämä toteutuu vain normiohjauksen kautta  kuten 
opetusryhmien osalta  säätämällä ohjattavien 
määristä lailla.

Antaa opinto-ohjaajille oikeus keskittyä ydin-
tehtäviinsä.  

Järjestää opinto-ohjaajien jatko- ja täyden-
nyskoulutus työelämään ja jatkokoulutukseen 
tutustumisineen kuntoon.

Määritellä oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus 
saada tutustua työelämään ja jatkokoulutukseen 
käytännössä kaikilla koulutusasteilla.   

Luoda Suomeen elinikäinen, eri hallinnonalo-
jen yhteinen, toimiva ohjausjärjestelmä.

Arvioida ohjauksen laatua ja määrää perusta-
malla riippumaton ohjauksen arviointiryhmä.

Hyvää lukuvuoden alkua kaikille. Käykää 
koulutustilaisuuksissa. Vaikuttakaa olemalla yh-
teydessä päättäjiin niin paikallisella tasolla kuin 
valtakunnallisestikin.  Ottakaa yhteyttä meihin 
SOPO:ssa.  

Ja pitäkää itsestänne huolta.
Kari Hernetkoski 

Puheenjohtaja

Uusi lukuvuosi alkoi lupaavissa merkeissä
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Syyskuussa 2011

Väkivallan maailma

Menneen kesän uutisista kauhistuttavimpiin kuului tieto Norjassa sattuneista veriteoista: 
32-vuotias muukalaisvihamielinen mies surmasi täysin harkiten liki sataan nuosevan 
joukon omia maanmiehiään, joista suurin osa oli nuoria.

Norjan tragedia toi monille mieleen Suomessa muutama vuosi sitten sattuneet koulus-
urmat, joiden tekijät norjalaismiehen tavoin olivat olleet aktiivisia verkossa ja etsineet 
sieltä omille toimilleen esikuvia. Erona tosin oli se, että norjalainen ei purkanut vihaansa 
sattumanvaraisiin kohteisiin, vaan hänellä oli poliittinen tarkoitusperä.

Maailma on muuttumassa, ilmapiiri kovenemassa. Miten voimme estää väistämättö-
mältä tuntuvan kehityskulun kohti yhä pahempia väkivallantekoja?

Opetusministeri Jukka Gustafsson sanoo toisaalla tässä lehdessä, että kenenkään ei 
pidä sietää lähiympäristössään vihan ja halveksunnan osoituksia toista ihmistä kohtaan. 
Yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden edistäminen on kaikkien tehtävä, niin kodin kuin 
koulunkin.

Aikaisemmin tänä vuonna Suomalainen Tiedeakatemia teetti  tutkimuksen, jossa 
etsittiin tieteellistä tietoa koulusurmista, niiden taustoista ja mahdollisuuksista ehkäistä 
niitä. Vastauksia etsittiin historian, kasvatustieteen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
sekä lääketieteen alojen tutkimuksista. Asiaa selvittäneessä työryhmässä oli asiantun-
tijoita eri yliopistoista.

Selvityksen rohkaiseva johtopäätös oli, että surmatekoihin johtavaa kehityskulkua 
voidaan yrittää muuttaa. Väkivaltaan vinoutuvaa kehitystä on mahdollista ennaltaehkäis-
tä mm. tukemalla lasten tasapainoista tunneilmaisua, yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista 
kehitystä. Tutkimus korostaa mielenterveyden ongelmien varhaista tunnistamista ja 
hoidon kehittämistä. Resurssien tulee sen mukaan olla suositusten mukaisia. Lisäksi 
tulee pyrkiä vaikuttamaan sellaisiin yhteiskuntamme arvoihin kuten kilpailukeskeisyy-
teen ja syrjimiseen.

Väkivallanteot ovat niin Suomessa kuin  Norjassakin olleet suunnitelmallisia, ja 
kannustimena on toiminut  väkivaltaa ihannoiva nettiyhteisö. Internet on tutkijoiden 
mukaan tietolähde, mutta ei surmien syy. Surmien tekotavat on kopioitu amerikkalai-
silta ampujilta internetin kautta, mutta esimerkiksi intensiivisen väkivaltapelaamisen 
vaikutuksista ja riskeistä kaivataan lisää tutkimustietoa. 

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat tähän asti olleet muuhun maailmaan verrattuna 
turvallisia elin- ja asuinpaikkoja, joissa suvaitsevaisuus ja sovittelunhaluinen mieli ovat 
olleet vallitsevia ja arvostettuja elämänasenteita. Siksi Norjan kesäiset veriteot koettiin 
voimakkaasti meilläkin. Myös Suomen Opinto-ohjaajien yhdistys otti osaa Norjan 
kansalliseen suruun ja lähetti surunvalittelut norjalaiselle  sisaryhdistykseen.
 

Ritva Mäkelä
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“Olen iloinen 
opinto-ohjauksen 
vahvasta 
kirjauksesta 
hallitusohjelmassa”

Opetusministeri
Jukka Gustafsson
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Opetusministeri Jukka 
Gustafsson ymmärtää 
opinto-ohjauksen 
merkityksen opiskelijan 
kasvun ja kehityksen 
tukemisessa. Hän sanoo 
olevansa tyytyväinen siitä, 
että hallitusohjelmaan 
saatiin maininta opinto-
ohjauksen vahvistamisesta. 
– Se velvoittaa, hän sanoo.

Jukka Gustafssonilla on työnsä, 
eduskunta-uransa ja oman kiin-
nostuksensa kautta saatu vankka 
tietämys koulutuksesta. 

Myös opinto-ohjaajien kans-
sa hän sanoo käyneensä paljon 
keskusteluja. Silti hän toivoo 
opinto-ohjaajilta enemmän yh-
teydenottoja ja tietoa käytännön 
kysymyksistä. 

Opinto-ohjaus nousee nykyisin 
usein esiin monissa eri tilanteissa. 
Viimeksi haastattelua edeltäneenä 
päivänä ministeri kertoo puhu-
neensa opinto-ohjauksesta  ja 
korostaneensa sitä näkökulmaa, 
että meillä on liian paljon lap-
sia, joiden tietämys ammateista, 
työelämästä ja yhteiskunnasta on 
hyvin heikko.

– Oman sukupolveni lapsuudes-
sa tällaisista asioista keskusteltiin 
perheen ruokapöydässä, ja tieto 
välittyi sitä kautta. Nyt on toisin.

Opinto-ohjausta
vahvistetaan

  
 Gustafsson on mielissään hallitus-
ohjelmassa olevasta maininnasta, 
jonka mukaan opinto-ohjausta 
tullaan vahvistamaan kaikilla 
kouluasteilla.  

Hän vakuuttaa, että perusope-
tuksen ja lukiokoulutuksen voima-
varoja pystytään vahvistamaan ja 
nuorten yhteiskuntatakuu tullaan 
toteuttamaan.

– Näillä toimilla on tarkoitus 
tehokkaasti vähentää lasten ja 

Opetusministeri ymmärtää
ohjauksen merkityksen

nuorten syrjäytymistä sekä suju-
voittaa opintojen kulkua.

Ministeri varoo lupaamasta 
liikoja, kun keskustelu kääntyy 
nykyiseen taloudelliseen tilan-
teeseen. 

Hän vakuuttaa kuitenkin  tie-
tävänsä, että opinto-ohjauksella 
voidaan vaikuttaa opintonsa kes-
keyttävien määrään, päällekkäis-
koulutukseen ja ehkäistä syrjäy-
tyvien määrää. 

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, 
että opinto-ohjaukseen uhrattu 
voimavarojen lisäys tulee takai-
sin.

Gustafsson sanoo, että tästä 
näkökulmasta keskustelua on 
opinto-ohjauksen ulkopuolella 
käyty vasta vähän.

Lisäresurssien tarve
arvioidaan

Hallitusohjelma mainitsee myös 
lukiokoulutuksen laatukritee-
rit, joiden laatiminen aloitetaan 
opinto-ohjauksesta. 

Laatukriteereihin kuuluu minis-
terin mukaan kysymys siitä, että 
ohjaus kuuluu kaikkien opettajien 
tehtäviin.

Gustafsson kertoo, että laatu-
kriteerien laatimisen yhteydessä 
tullaan arvioimaan mahdollinen 
lisäresurssien tarve.

– Hallitusohjelmassa on sovittu 
siitä, että kahden vuoden pääs-
tä pidetään välitarkastus, jossa 
yhteydessä arvioidaan, miten ta-
lous- ja työllisyyspolitiikassa on 
onnistuttu. Jos olemme onnistu-
neet hyvin, on mahdollista tehdä 
lisäpanostuksia hallitusohjelman 
mukaisiin kohteisiin, sanoo Jukka 
Gustafsson ja lupaa katsoa, että 
opinto-ohjaus on silloin mukana.

Rehellisesti arvioiden hän tosin 
myöntää, että talous- ja työllisyys-
politiikan näkymät ovat menossa 
huonompaan suuntaan kuin mitä 
keväällä arvioitiin. 

– Muutokset ovat olleet yllättä-
vän nopeita.

Yhtenäinen perusopetus
on Suomen vahvuus

Kiristyvästä taloudellisesta ti-
lanteesta huolimatta yleinen ja 
yhtäläinen perusopetus ei missään 
tapauksessa opetusministerin mu-
kaan ole utopiaa tulevaisuuden 
Suomessa.

– Yhtenäinen perusopetus mer-
kitsee oppilaalle ehyttä oppimis-
polkua koko perusopetuksen ajan. 
Suomen vahvuus on yhtenäinen 
perusopetus. Kaikille tulee taata 
mahdollisimman hyvät lähtökoh-
dat, sanoo Gustafsson painottaen, 
että siitä asiasta hän ei halua yh-
tään tinkiä.

Hallitusohjelmassa on minis-
terin mukaan siemeniä sille, että 
tulevassa valtionosuusuudistuk-
sessa voidaan erikseen huomioida 
sellaisten alueiden koulut, joilla 
vanhempien koulutustaso on kes-
kimääräistä pienempi.

Tilanne on esimerkiksi Helsin-
gissä jo nyt sellainen, että monet 
vanhemmat ovat työntämässä lap-
siaan ns. parempiin kouluihin.    
    – Tällaisiin asioihin pitää vaikut-
taa rakenteellisilla ratkaisuilla.

Yksityiselle opinto-ohjaukselle 
opetusministeri sanoo selkeän 
ein. 

Tulo- ja varallisuuserojen jatku-
vasti kasvaessa hän ei halua lisää 
ihmisiä jakavia rakenteita. Perus-
opetukseen niitä ei pidä tuoda.

     – Julkisen koulutusjärjes-
telmän tulee olla niin laadukas, 
että lisäohjausta ei tarvita.

Hyvät työolot
auttavat arvostamisessa

Opettajan ammatin pitäminen 
edelleen houkuttelevana on ope-
tusministerin mukaan tärkeä ky-
symys.

– Meidän on huolehdittava 
työoloista ja työhyvinvoinnista. 
Opettamiseen ja kasvattamiseen 
tarvitaan riittävästi aikaa ja re-
sursseja. 
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Myös palkkauksen pitää olla 
riittävän korkealla tasolla, sekin 
tuo arvostusta.

Opetusministeri tietää, että 
muun muassa hankalat vanhemmat 
aiheuttavat nykyaikana opettajille 
paljon ylimääräistä päänvaivaa.

– Vanhempien puuttuminen 
opetukseen voi olla tosi rasitta-
vaa, jos vanhemmat ymmärtävät 
koulun roolin väärin ja heillä on 
vääriä odotuksia.

– Heitä ei edes tarvita kovin 
monta, kun he jo pilaavat opettajan 
työmotivaation.

Lähiympäristöstä
kannettava huolta

Lukuvuoden alkaessa uutiset Nor-
jan tragediasta järkyttivät myös 
suomalaista koulumaailmaa. 

Miten samanlaisen katastrofin 
toistuminen Suomessa voidaan 
ennaltaehkäistä?

– Kaikki lähtee yhteisöllisyy-
destä ja sosiaalisuudesta. Koulu-
työssä pitää oppia kuuntelemaan 
ja keskustelemaan, myös erilaisten 
ihmisten kanssa  sellaistenkin, 
jotka edustavat  omista poikkeavia 
mielipiteitä, sanoo Jukka Gustafs-
son korostaen kuitenkin kotien ja 
vanhempien ensisijaista vastuuta.

Silti myös koulu voi hänen 
mukaansa opettaa tapakulttuuria 
ja toisten ihmisten huomioimista, 
ehkä empatiaakin.

– Aina pitää puuttua, kun huo-
maa vihan ja halveksunnan osoit-
tamista toista kohtaan, niin koulus-
sa kuin työelämässäkin. Meidän 

tulisi kantaa huolta siitä, mitä 
lähiympäristössämme tapahtuu.

Omakohtaiset
kokemukset puuttuvat

Omakohtaisia kokemuksia soti-
enjälkeisiin suuriin ikäluokkiin 
kuuluvalla opetusministerillä ei 
opinto-ohjauksesta ole.  

Hänen kouluaikanaan ohja-
uksesta ei vielä tiedetty mitään, 
ja eräässä ammatinvalintatilai-
suudessakin hänen haaveensa 
tyrmättiin.

Jukka Gustafsson olisi halun-
nut kansakouluopettajaksi, mutta 
hänelle sanottiin, ettei hänellä ole 
mitään mahdollisuuksia. Peruste-
luja ei koskaan kerrottu.

Omien poikiensa käydessä 
koulua 1980- ja 1990-luvuilla 
opinto-ohjaus ei myöskään kos-
kaan noussut esiin, vaikka Jukka 
Gustafsson  silloin jo kansan-
edustaja  oli kiinnostunut lastensa 
koulunkäynnistä ja esimerkiksi 
kävi kaikissa vanhempainilloissa. 
Niistä kokemukset olivat pääosin 
myönteisiä.

Lapsilleen hän kyllä puhui 
työelämästä ja auttoi opiskelussa. 
Gustafsson muistaa muun muassa 
erään tapauksen, jolloin vanhem-
man pojan historiankurssissa oli 
tentittävänä pitkä ajanjakso. 

Koko yli sadan vuoden ajalta 
tentissä kysyttiin yöpakkashal-
lituksesta, siis melko vähän kä-
sitellystä detaljista, ja tulos oli 
hylätty. 

Seuraavaa tenttiä varten isä sit-

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊwww.diak.Þ
Helsinki, Järvenpää, Kauniainen, Oulu, Pieksämäki, Pori, Turku
Hakutoimisto 020 690 431

Kasvun paikka Hoitotyön koulutusohjelma
¥  Sairaanhoitaja (AMK)
¥  Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
¥  Terveydenhoitaja (AMK)

Viittomakielentulkin koulutusohjelma
¥  Viittomakielentulkki (AMK)

Puhuttujen kielten tulkkauksen
koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma
¥  Sosionomi (AMK)
¥  Sosionomi (AMK) -diakoni
¥  Sosionomi (AMK) -kirkon
    nuorisotyönohjaaja
Degree Programme in Social Services
¥  Bachelor of Social Services

UUSI!

ten opasti poikaa ja koki olleensa 
tavallaan opinto-ohjaajan korvike 
auttaessaan tätä hahmottamaan 
kokonaisuuksia.

Ritva Mäkelä

Opetusministeri Jukka Gustafsson 
on ehdottomasti sitä mieltä, että 
opinto-ohjaukseen uhrattu voima-
varojen lisäys tulee takaisin.
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Parlamentaarisessa järjestelmässä 
eduskunta päättää koulutuspoli-
tiikan ja lainsäädännön periaat-
teista.  

Vaalit on käyty ja olemme saa-
neet uudet kansanedustajat.  Maa-
han on muodostettu uusi hallitus, 
joka opetus- ja kulttuuriministe-
riön johdolla vastaa koulutuksen 
suunnittelusta ja toimeenpanosta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
valmistelee koulutusta koskevan 
lainsäädännön, sekä koulutusta 
koskevan talousarvioesityksen 
sekä muut valtioneuvoston pää-
tökset.  Koulutuksen ja tiedepo-
litiikan linjaukset määritellään 
hallitusohjelmassa.  

Tämän ohjelma mukaisten 
tavoitteiden toteutus ja toimenpi-
teet täsmennetään koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitel-
massa eli kesussa.  opinto-ohjaus 
on hallitusohjelmassa selkeinä 
tavoitteina, jotka on kirjoitettu 
auki mutta myöskin monissa 
koulutusta koskevissa mainin-
noissa kun puhutaan esimerkiksi 
valintajärjestelmistä, tasa-arvosta 
joustavista siirtymistä jne. 

Ohjausta ja opinto-ohjausta 
koskevia linjauksia 
hallitusohjelmassa  

Tärkein meitä koskeva maininta 
on se, että opinto-ohjausta vah-
vistetaan kaikilla koulutusasteil-
la.  Tavoitteena on palveluiden 
tasalaatuisuus ja yhdenvertaisuus 
saatavuudessa.  

Yleisenä tavoitteena todetaan, 
että kaikille taataan yhtäläiset 
mahdollisuudet ja oikeudet laa-
dukkaaseen ja maksuttomaan 
koulutukseen.  Lisäksi tavoitteena 
on sukupuolten välisten erojen 
kaventaminen sekä koulutuksen 
periytyvyyden vähentäminen.  

Koulutuksen työelämäyhte-
yksiä lisätään ja vahvistetaan 
työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta 
kaikilla koulutusasteilla.    Myös-
kin lukiokoulutuksen työelämäyh-
teyksiä ja tietoutta vahvistetaan.

Jokaiselle peruskoulun päättä-
neelle taataan koulutuspaikka toi-
sella asteella, oppisopimuksessa 
tai muulla tavoin.  Toisen asteen 
opiskelijat saavat rakentaa oman 
opinpolkunsa ja joustavaa siirty-
mistä yli tutkintorajojen lisätään.  

Toisen asteen ja korkea-asteen 
opiskelijavalintoja kehitetään.  

Arvioidaan sukupuolten tasa-
arvo ja koulutuksen periytyvyys.  
Myös ns. pakkohaun tarkoituksen-
mukaisuus otetaan tarkasteluun.

Opintojen keskeytyksiä py-
ritään vähentämään.  Opintojen 
suoritusaikoja pyritään lyhentä-
mään.  Siirtymistä opintoihin ja 
opinnoista työelämään pyritään 
nopeuttamaan.  Tavoitteet ovat 
samat sekä toisella asteella että 
korkea-asteella.

Ohjauksen kuntoon 
saattaminen ei edellytä 
mittavia resurssien 
allokointeja 

Kysymys on siitä, että kaikki kun-
nat ja koulut eivät ole käyttäneet 
jo olemassa olevia opetuksen ja 
koulutuksen määrärahoja opinto-
ohjauksen järjestämiseen.  Tämän 
lisäksi ongelmana on se, että 
opinto-ohjaajat eivät ole saaneet 
keskittyä ydintehtäviinsä.  

Hallitusohjelman tavoitteet 
ovat kuitenkin niin mittavat, että 

ohjauksen lisärahoitusta tarvitaan. 
Vaikka tiedämme, että taloudessa 
onkin vaikeat ajat.  

Uusi hallitusohjelma sisältää 
suoria linjauksia opinto-ohjauksen 
vahvistamisesta sekä lukuisia 
tavoitteita, jotka edellyttävät ohja-
uksellisia toimenpiteitä.  Opinto-
ohjauksen resursseja tulee selke-
ästi paitsi kohdentaa tarkemmin 
myöskin lisätä.  

Suomessa on vihdoinkin pääs-
tävä siihen, että kaikkien oppijoi-
den oikeus saada tasa-arvoisesti 
ammattitaitoista opinto-ohjausta 
toteutuu.  

SOPO mukana 
vaikuttamassa 
kehittämissuunnitelmaan

Kesua laaditaan paraikaa ja SOPO 
on mukana yhteistyössä OAJ:n 
kanssa vaikuttamassa siihen, että 
nyt päästäisiin todellakin paran-
tamaan niin ohjauksen resursseja, 
laatua kuin saatavuuttakin.  

On myös todettava, että Suo-
men opinto-ohjaajien aktiivinen 
toiminta opinto-ohjauksen ase-
man parantamiseksi on tuottanut 
tulosta  ohjauksen merkitys tie-
dostetaan ja ohjauksen ongelmat 
on tunnustettu.

Kari Hernetkoski
Puheenjohtaja

OPINTO-OHJAUS HALLITUSOHJELMASSA 
Koulutuspoliittisen tavoitteiden toteuttaminen

Valtioneuvosto.
Kuva:
STT-Lehtikuva/
valtioneuvoston 
kanslia
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Ohjausalan kansainvälisen 
keskusjärjestön IAEVG:n ja 
Australian kansallisen jär-
jestön yhteinen konferenssi 
järjestettiin Cairnsissa 26.-
29.4.2011. 

Tänä vuonna konferenssin keskei-
senä teemana oli “Mistä ohjauk-
sessa oikeastaan on kysymys?”

Tämä piti sisällään pohdintoja 
siitä, ketä palvelemme; teemmekö 
oikeita asioita; olemmeko ajan ta-
salla ja mistä tiedämme vastaukset 
edellisiin kysymyksiin.  

Eri sessioissa tarkasteltiin teo-
rioiden ja käytäntöjen suhteita, 
kansalaisten osallisuutta ohjaus-
prosessissa, ohjauksen mennyttä 
ja tulevaa relevanssia sekä palve-
lujen laatua. 

Esitetyt aineistot ovat saatavilla 
konferenssin verkkosivuilla: http://
www.cdaa.org.au/content/2011-
cdaa-conference

Oman puheen ja
toiminnan ristiriidat

Pre-konferenssissa prof. Mark 
Savickas Northeastern Ohio Uni-
versitystä demonstroi “Career 
Story Interview”  menetelmäänsä, 
jonka tavoitteena on auttaa opis-
kelijaa sanoittamaan eräänlaista 
omakuvaa ja elämänsuuntaa. 

Hän kuvasi, kuinka hän neljän 
ulkoistetun kysymyksensä kautta 
tarjoaa opiskelijoille neljä erilaista 
perspektiiviä tarkastella itseään 
(self- making, prefferred work 
theather, career scripts and per-
formance advice).

Tätä kautta tuetaan opiskelijoi-
den kykyä itse löytää vastauksia ja 
neuvoja omaan elämäntarinaansa 
sekä opintoihin liittyviin kysy-
myksiin. 

Omaan puheen kautta opiske-
lijoista tulee oman puheensa tark-
kailijoita, ja he oppivat huomaa-
maan oman puheen ja toiminnan 
ristiriidat. 

Oman elämän ja uran
keskinäiset suhteet

Prof. Mary Sue Richardson New 
York Universitystä palasi keynote-
alustuksessaan IAEVG:n semi-
naarissa Tampereella 1997 esittä-
miinsä teemoihin oman elämän ja 
uran keskinäisistä suhteista. 

Hän pohti, miten ihmiset jä-
sentävät elämäänsä sosiaalisissa 
konteksteissa, joissa vaikuttavina 
elementteinä ovat palkkatyö, 
vapaaehtoistyö, henkilökohtaiset 
suhteet sekä suhteet työtovereihin. 
Hänen mielestään ohjauksessa 
tulisi keskittyä niihin rajapin-
toihin, joissa kunkin oma elämä 
kehkeytyy näiden tekijöiden yh-
teisvaikutuksena. 

Työmarkkinoiden luonteen 
muuttuessa tämä konteksti muut-
tuu, mutta ohjauksen tavoitteena 
tulisi olla merkityksen löytäminen 
omille jatkosuunnitelmille.

Ulkonäkö ja
työmarkkinat

Prof. Chris Warhurst Sydney 
Universitystä kysyi provosoivasti, 
onko omasta ulkonäöstä huoleh-

timinen (“lookism”) keskeisin 
taito työmarkkinoilla ja tulisiko 
tämä ottaa ohjauksessa tietoisesti 
huomioon. 

Hän viittasi tutkimuksiinsa sekä 
Englannissa yleistyvään käytän-
töön, jossa jo asiakaspalvelutehtä-
viä koskevissa hakuilmoituksissa 
valintakriteereinä mainitaan työn-
tekijän ulkonäkö ja pukeutuminen 
ennen työtehtävissä vaadittavia 
ammatillisia taitoja. 

Hän viittasi tutkimustuloksiin, 
joissa ulkonäkö lisää 2-5 kertai-
sesti todennäköisyyttä työllistyä. 

Esimerkiksi työnhakijoiden 
on “mahduttava” ja sitouduttava 
valtakunnallisten ketjujen työnte-
kijöiden yhteiseen ulkomuotoon 
(aesthetic labour). Hän myös 
listasi työnantajien alaisiltaan toi-
vomat tärkeimmät ominaisuudet 
USA:ssa: päihteettömyys, asenne, 
ulkomuodosta huolehtiminen, 
motivaatio ja kyky katsekontak-
tiin. Ovatko nämä uusia “työ-
elämätaitoja”, joita tulisi opettaa 
erikseen?  

Prof Warhurst pohti myös asian 
eettistä ja laillista puolta; syyllis-
tyvätkö työnantajat tai rekrytoijat 
näin toimimalla syrjintään, seksis-

Onko ohjaus tässä ajassa? 
IAEVG/CDAA International Career Conference 2011

Jaana Kettunen ja Mark Savickas keskustelivat kahvitauolla sosiaalisen 
median käytöstä ohjaustyössä.
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miin tai rasismiin.
Hänen mukaansa tilanteeseen 

ei suoraan pääse käsiksi, koska 
yritykset ilmaisevat tarvitsevansa 
hyvännäköisiä työntekijöitä ja 
hyvännäköiset työnhakijat puo-
lestaan tarvitsevat töitä. 

Lopuksi hän viittasi Englan-
nissa kuluvana vuonna käyttöön 
otettaviin tuhansien puntien lu-
kukausimaksuihin ja niiden vai-
kutuksiin nuorten tulevaisuuden 
suunnitteluun. 

Kannattaako jatkossa työllis-
tyvyyden näkökulmasta sijoit-
taa kymmeniä tuhansia puntia 
lukukausimaksuihin maisterin 
tutkintoa varten vai suoraan ilman 
koulutusta esteettiseen kirurgiaan? 
Sali hiljeni muutaman sekunnin 
ajaksi - onko ohjaus mukana ajas-
sa tässä kysymyksessä, ja missä 
määrin tämä vastaa ohjauksen 
arvomaailmaa? Onko ohjauksen 
tehtävänä osallisuuden edistämi-
nen yhteiskuntatakuun näkökul-
masta? 

Urasuunnittelun ja
kaaosteorian rajapinnat

Australialaiset tutkijat Robert 
Pryor ja Jim Bright julkaisivat 
konferenssin yhteydessä teoksen-
sa kaaosteorian ja urasuunnittelun 
rajapinnoista. 

Teos tarkastelee epävarmuuden 
sietoa määräaikaisissa ja tilapäisis-
sä työsuhteissa sekä oman elämän 
ja tiedon tulvan epätasapainoa.  

Kirjoittajat esittävät ohjauspro-
sessin emergenttinä, kehkeyty-
vänä nykytilan ja tulevaisuuden 
integraationa. 

Ohjaus 
verkossa

Konferenssi haastoi osallistujat 
pohtimaan myös perinteisen oh-
jaajan ja kansalaisen keskinäisen 
vuorovaikutussuhteen muutosta.

 Onko kysymyksessä enää oh-
jaus, jos kansalainen itsenäisesti 
pohtii vapaamuotoisessa vertais-
ryhmässä omaa tulevaisuuttaan 
tai käyttää olemassa olevia verk-
kotyövälineitä ilman ohjaajan 
läsnäoloa. Esimerkiksi LinkedIn 
palvelua käytetään työnhaun ja 

rekrytoinnin välineenä entistä 
enemmän myös itsenäisesti. 

Jaana Kettunen ja Raimo 
Vuorinen esittelivät omassa työ-
pajassaan suomalaisten ohjaajien 
kokemuksia Internetistä ja sosiaa-
lisesta mediasta. 

Kansainvälisenä haasteena 
tuntui olevan, miten yksittäisten 
asiakasrajapintaan kehitettävien 
“härpäkkeiden” sijasta voitaisiin 
tarkastella teknologian potentiaa-
lia myös ohjauksen kokonaisuu-
den näkökulmasta..

Ohjaus mukana
muutoksessa  

Konferenssin viimeisenä päivä-
nä prof. Mark Savickas kokosi 
vastauksia järjestäjien asettamiin 
kysymyksiin. Hän kertasi ohjauk-
sen satavuotisen historian ja eri 
lähestymistapojen kehityksen.

Hänen mukaan työmarkkinoi-
den muutoksen tulisi näkyä myös 
käytettävissä käsitteissä tai niiden 
uusissa tulkinnoissa. 

Hän korosti, että ohjaajien ja 
ohjauksen tulisi olla aktiivisesti 
mukana meneillään olevassa 
paradigman muutoksessa ja itse 
asiassa uudet luovat käytännöt 
kulkevat edellä ja luovat pohjaa 
uudelle ohjausteorialle. 

Pysyvät, stabiilit rakenteet 
jarruttavat kehitystä ja lisäävät 
ohjaajien sekä eri lähestymistapo-
jen erillisyyttä. Epävarmuus tulisi 
nähdä katalyyttina ja eri lähesty-
mistapoja yhdistävänä tekijänä.

Mark Savickasin tekemä kat-
tava yhteenveto on kuultavissa 
diaesityksen kera seminaarin 
verkkosivuilla (http://vimeo.
com/25532198) 

Ajatusten ja ideoiden vaihto 
paikalla olleiden ulkomaisten 
kollegoiden kanssa oli runsasta 
ja virikkeitä antavaa. Antia ja 
havaintoja jettiin konferenssin 
kuluessa myös twitterin kautta. 

Jatkossa IAEVG pyrkii entises-
tään korostamaan alan käytäntöjen 
ja tutkimuksen dialogia ja näin 
madaltamaan kynnystä osallistua 
vuotuisiin konferensseihin. Viime 
vuosina suomalaiset ohjaajat ovat 
olleetkin ahkerasti mukana. 

Seuraavat IAEVG:n konferens-
sit järjestetään lokakuussa 2011 
Kapkaupungissa ja syksyllä 2012 
Mannheimissa Saksassa. Tarkem-
pia tietoja löytyy järjestön verkko-
sivuilta http://www.iaevg.org.

Raimo Vuorinen 
Jaana Kettunen

Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Nancy Arthur (Kanada), Mary McMahon (Australia), Mark Watson 
(Etelä-Afrikka) ja Hazel Reid (Englanti) tarkastelivat omissa esityk-
sissään narratiivisten menetelmien käyttöä ohjauksessa. 
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Lukio on suomalaisen kou-
lutusjärjestelmän tärkeä 
instituutio, joka tuottaa 
vuosittain suuren määrän 
ylioppilaita. Vuonna 1960 
lukion aloitti 20 prosent-
tia 16-vuotiaista, vuonna 
1970 jo noin 35 prosent-
tia ja vuonna 1980  yli 51 
prosenttia. Parina viime 
vuonna valtakunnallisesti 
ammatilliseen koulutukseen 
on ollut hieman enemmän 
hakijoita kuin lukioon. Pää-
kaupunkiseudulla lukioon 
hakeudutaan muuta maata 
enemmän. 

Lukio ja ylioppilastutkinto ovat 
muuttuneet hitaasti, mutta muu-
tosta on kuitenkin tapahtunut. 
1990-luvulla lukiosta tuli luoka-
ton ja ylioppilastutkinto voitiin 
hajauttaa kolmeen peräkkäiseen 
kertaan. Vuonna 1998 lukiolaki 
uudistettiin ja ylioppilastutkinnon 
ja ammattitutkinnon voi suorittaa 
samaan aikaan. 

Lukioiden lukumäärä on ku-
tistunut Suomessa. Erityisesti 
maaseudun pieniä lukioita on 
loppunut ja on vaarassa loppua. 
Viimeaikaiset hallitusohjelman 
kaavailut tässä suhteessa ovat 
huolestuttavia. 

Maaseudulla myös ammatilli-
sen koulutuksen ja lukion erilaiset 
yhdistelmätutkinnot houkutta-
vat nuorisoa pääkaupunkiseutua 
enemmän.

Ylioppilastutkinto on säilyttä-
nyt asemansa valtakunnallisena 
päättötutkintona lukion jälkeen ja 
2000-luvulla yo-koetta on muutet-
tu monin tavoin.  

Vuonna 2005 ylioppilaskokees-
ta tuli entistä valinnaisempi niin, 
että vain äidinkielen koe jäi kaikil-
le pakolliseksi aineeksi.  Vuonna 
2006 ainereaalikoe otettiin käyt-
töön, ja vuonna 2007 äidinkielen 
kokeeseen tuli kaksi osaa esseekoe 
ja tekstitaidon koe.

Uudessa hallitusohjelmassa to-

detaan ylioppilastutkinnosta, että 
“ylioppilastutkintoa kehitetään 
tukemaan koulutuksen yleissivis-
täviä tavoitteita ja mahdollista-
maan ylioppilastutkinnon laajem-
pi hyödyntäminen korkeakoulujen 
opiskelijavalinnoissa parantamalla 
koearvosanojen vertailukelpoi-
suutta ja kehittämällä ylioppi-
lastutkinnon toisesta äidinkie-
len kokeesta yleissivistystä sekä 
tiedon käsittelyn ja pätevyyden 
arvioinnin taitoja mittaava koe. 
Valmistellaan tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttöönottoa asteittain 
ylioppilaskirjoituksissa. “

Hallitusohjelman ylioppilas-
tutkintoa koskevista muutosehdo-
tuksista kiinnostavin on ehdotus 
toisen äidinkielen kokeen muu-
toksesta. 

Ylioppilaskokeiden muutoksen 
suunta tiedon käsittelyn ja päte-
vyyden arvioinnin suuntaan tulee 
todennäköisesti  tulevaisuudessa 
olemaan juuri hallitusohjelman 
mukainen, ja muutos tulee mitä 
ilmeisimmin koskemaan muitakin 
kokeita kuin pelkästään äidinkie-
len koetta. Tieto- ja viestintätek-
niikan hyödyntämisellä ylioppi-
laskirjoituksissa olisi jo kiire.

Opetusministeriö asetti vuonna 
2008 laajan asiantuntijatyöryhmän 
pohtimaan lukion tulevaisuutta, ja 
työryhmä antoi raporttinsa loppu-
vuodesta 2010.

Työryhmän tuli pohtia muun 
muassa seuraavia kysymyksiä 
ehdotuksia valmistellessaan: Mil-
laiset tulisivat olla lukiokoulu-
tuksen tavoitteet ja yleissivistys, 
miten lukion vetovoima ja saa-
vutettavuus turvataan, mitkä ovat 
kansainvälistymisen vaikutukset, 
mitä lukioon tulevalta edellyte-
tään, mikä on opinto-ohjauksen 
ja erityisopetuksen ja muiden 
tukitoimien tarve ja asema, mi-
ten oppilashuolto tulisi järjestää, 
miten lukion rahoitusta tulisi ke-
hittää, miten ylioppilastutkintoa 
tulisi kehittää ja mikä on erityisen 
koulutustehtävän asema ja tarve.

Opinto-ohjauksen suhteen ra-
portissa todetaan mm. että “sääde-

tään opiskelijan oikeudesta saa-
da yksilöllistä opinto-ohjausta”. 
Tämä säätäminen tarkoittaisi, että 
lukion opinto-ohjauksesta tulisi 
jotakin tarkempaa lausutuksi lu-
kiolakiin ja lukioasetukseen ny-
kyisten melko ympäripyöreiden 
toteamusten sijaan. Tämä olisi 
lukion opinto-ohjaukselle todella 
tärkeä tavoite.

Uudessa hallitusohjelmassa 
sen koulutusta ja kulttuuria kä-
sittelevässä osiossa todetaan että  
“vahvistetaan opinto-ohjausta 
kaikilla kouluasteilla, ja laadi-
taan hyvän opinto-ohjauksen 
kriteerit lukioihin ja ammatilli-
seen koulutukseen”.  

Toivottavasti hyvän opinto-
ohjauksen kriteereihin lukioon 
saadaan  lopultakin ohjattavi-
en lukumääräsuositus opinto-
ohjaajaa kohti. Perusopetuksen 
laatukriteerit sisältävät tällaisen 
oppilasmääräsuosituksen.

Hallitusohjelmassa sanotaan 
myös, että “lukiokoulutuksen 
työelämäyhteyttä ja -tietoutta 
vahvistetaan”. 

Lukiolaisten liiton uunituorees-
sa kyselyssä Lukio 2.0 lukiolaiset 
kaipaavat lisää työelämätietoutta, 
ja kyselyn vastauksissa he arvioi-
vat, että tämä tavoite toteutuu lu-
kio-opetuksessa melko heikosti. 

Työelämätietous liittyy paljolti 
opinto-ohjaukseen, opinto-ohja-
uksen valtakunnallinen syventävä 
kurssi voi sisältää työelämä-
tietoutta, mutta viime kädessä 
työelämätietous toteutuakseen 
tarvitsee mukaansa kaikki lukion 
oppiaineet ja opettajat. 

Yli puolet lukiolaisten liiton 
kyselyyn vastanneista kannattaa 
myös pakollisen työharjoittelun ja 
työelämään tutustumisjakson jär-
jestämistä osana lukio-opintoja.

Suomen lukiolaisten liitto to-
teuttaa tänä vuonna kaksi muuta-
kin tutkimusta jo mainitun Luki 
2.0 tutkimuksen lisäksi.  

Lukio 2.0-tutkimuksessa tie-
dustellaan lukiolaisten mielipiteitä 
lukion kehittämisestä ja päivittä-
misestä nykypäivän vaatimuksia 

Muutospaineisen lukion opinto-ohjaus
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vastaavalle tasolle. Lukiolaisten 
talous-, työ- ja yrittäjyystutki-
muksessa tiedustellaan lukiolais-
ten mielipiteitä näistä aiheista, ja 
Maahanmuuttajalukiolaiset Hel-
singissä tutkimuksessa selvitetään 
maahanmuuttajien lukio-opiskelua 
ja siihen liittyviä haasteita. Suomen 
lukiolaisten liiton tutkimukset ja 
selvitykset ovat todella tärkeitä 
lähteitä lukion kehittämisessä, ja 
kyselyissä sivutaan usein myös 
opinto-ohjauksen kysymyksiä. 

Tiedoksi kaikille tämän lehden 
lukijoille, että Suomen lukiolais-
ten liitto tulee esittelemään näitä 
kolmea edellä mainittua tutkimus-
taan Hämeenlinnan opopäivillä 
lukioworkshopissa 26.1.2012.

Opinto-ohjauksen 
uusia tuulia etsimässä

Suomalainen koulujärjestelmä 
on ollut monien muutoksien ris-
tiaallokossa viimeisten vuosien 
aikana. Ylioppilastutkinnon uudis-
tukset, ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen opintorakenteiden ja 
pääsyperusteiden muutokset ovat 
tuoneet uutta tarvetta tehostaa 
lukion opinto-ohjausta. 

Lukio-opiskelu on muuttu-
nut niistä ajoista, jolloin lukion 
ammatinvalinnan yhdysopettaja 
lähinnä tiedotti opiskelijoille 
jatko-opintomahdollisuuksista. 
Luokkiin sitoutumaton opetus, 
kurssimuotoisuus, jaksotus, yli-
oppilaskirjoitusten hajauttaminen 
sekä ainereaali ovat lisänneet 
merkittävästi valinnan mahdol-
lisuuksia ja ohjauksen tarvetta 
lukiossa. 

Jokaiselle opiskelijalle laadi-
taan yksilöllinen opinto-ohjelma 
lukio-opintojen alussa. Opiskelijat 
saavat ohjausta koko lukioajan. 
Opintojen loppuvaiheessa opis-
kelijan kanssa suunnitellaan jatko-
opintoja.Nykyään koulutuksen 
polut ovat moninaisia. 

Ohjauksen tarvetta lisää myös 
koulutuksen ja työelämän kan-
sainvälistyminen. Ohjauksella 
pyritään myös esimerkiksi en-
naltaehkäisemään opiskelijoiden 
masennusta ja stressiä, joiden 
lisääntymisestä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen säännöllisesti 

tekemät lukiolaisten hyvinvointi-
tutkimukset kertovat.

Opinto-ohjaajien työkenttä 
on laaja ja moninainen. Lukion 
opinto-ohjaajan toimenkuvaa 
pyrittiin selkeyttämään ja opinto-
ohjauksen asemaa kohennettiin 
opetussuunnitelman perusteiden 
uusimisen yhteydessä. Tärkeänä 
pidettiin myös, että lukion opinto-
ohjaajan ydintehtäviin annettai-
siin opinto-ohjaajalle riittävästi 
resursseja. 

Opinto-ohjaajan ydintehtäviin 
kuuluvat mm. ohjaus, tiedon 
jakaminen, suunnittelu, yhteis-
työ ja oman osaamisen ylläpito. 
Tämän lisäksi opinto-ohjaajan 
moninaiseen tehtäväkenttään 
lukiossa kuuluu opiskelijahuolto, 
markkinointi, rekrytointia, ohja-
uksen seurantaa ja kehittämistyötä 
sekä oppilaitoskohtaisia tehtäviä. 
Tärkeintä on kuitenkin opiskelijan 
kohtaaminen. 

Helsingissä tehdyn toisen as-
teen opintoja koskevan kyselyn 
tulokset puhuvat opinto-ohjauksen 
resurssin lisäämisen puolesta. 

Opiskelijat kaipaavat lisää moti-
vointia ja kannustusta.  Opiskelijat 
halusivat lisää ohjausta. 

Opinto-ohjaajilla on yleensä 
samanaikaisesti monta rautaa 
tulessa. Kaikkien projektien kes-
kellä opiskelija on tärkein. Meillä 
tulee olla tarpeeksi aikaa opiskeli-
jalle, kaiken muun työn keskellä. 
Jokaisessa suomalaisessa lukiossa 
opiskelijalla tulisi olla yhtäläiset 
mahdollisuudet saada lukioaika-
naan opinto-ohjausta.

Onko tietotekniikka erilaisine 
verkostoineen vastaus ohjauksen 
haasteisiin? Facebook ja erilaiset 
blogit tuovat ohjausta lähemmäs 
nuorten maailmaa. 

Ohjausta tehdään lukioissa tä-
män päivän välineillä, unohtamat-
ta kuitenkaan tärkeintä. Tärkein 
on opiskelija! Opinto-ohjaus on 
muutakin kuin pakollinen kurssi. 
Se on eväsreppu kohti elämää.

Maija Pasanen
Linnankosken lukio, Porvoo 

Armi Nurmi, 
Someron lukio, Somero

Linnankosken lukiolaisia Porvoosta “Lilumpialaisissa”, perinteisessä 
tutustumis- ja liikuntapäivässä. Kuva: Asta Ikonen.
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Mitä kummaa, onko otsikossa  kirjoitusvirhe? 
Yhteiskunnan muuttuessa syntyy uusia oivalluk-
sia ja uusia sanoja kuvaamaan tapahtumaa. Pitkät, 
monimutkaiset nimet kuvaavat usein hankkeita ja 
niiden sijasta halutaan käyttää lyhyttä, ytimekästä 
nimeä. Opetushallituksen oppilaanohjauksen 
laadun kehittämishankkeeseen on kuulunut oh-
jauksen arviointiin liittyvä kysymysten päivittä-
minen vastaamaan nykytilannetta. Tästä on kyse 
oporoinnissa.

Hankkeessa on kehitetty perusopetuksen 
ohjauksen  arviointivälineeksi nettipohjainen 
lomakkeisto  oppilaille, opettajille, huoltajille, 
rehtoreille ja opinto-ohjaajille ala- ja yläkoulun 
käyttöön.  Ohjauksen osa-alueet oppimaan op-
piminen,  kasvun ja kehityksen tuki, työelämä-
tietous ja jatko-opintoihin ohjaus muodostavat 
kyselyn rungon. Lisäksi rehtoreilta ja opinto-oh-
jaajilta kysytään päätöksentekoon ja  resursseihin 
liittyviä asioita, ja täydennyskoulutustarpeitakin 
kartoitetaan. Arvioinnissa kysytään  eri toimijoi-
den näkemyksiä sekä ohjauksen saatavuudesta 
että vaikuttavuudesta.

Haasteena  on saada ohjauksen arviointi tois-
tuvaksi. Sitä voidaan hyödyntää pitkäjänteisesti 
kuten Tampereella on tehty. Päätösten vaikut-
tavuutta voidaan puolestaan arvioida toiselle 
asteelle siirtyvien oppilaiden lukumäärinä ja kou-
lutuksen ulkopuolelle välittömästi jäävien osuu-
tena. Jos ohjauspalvelut nähdään osana  lasten ja 
nuorten kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaista 
tukemista,  kokonaisresursseissa voidaan säästää. 
Laadukkaan ohjauksen hyödyn esiin nostaminen 
pitkällä aikavälillä esim. selkeänä taloudellisena 
säästönä on haasteellista, mutta  ei mahdotonta.

Arviointien jälkeen on keskeistä toimia saatu-
jen tietojen pohjalta. Näkökulma on erilainen ja 
usein ohjauksen ammattilainen näkee ohjauksen 
prosessina, kun taas päätöksentekijä katsoo oh-
jausta lopputuloksen näkökulmasta.  Raportista,  
niin hyvistä kuin heikoistakin osa-alueista, 
samoin toimenpide-ehdotuksista keskustellaan 
yhdessä. Kehittämisen painopistealueista ja 
aikataulusta laaditaan sen jälkeen tarkennettu 
suunnitelma. 

Kaikkea ei voi toteuttaa heti, mutta tuloksiin 
kannattaa perehtyä ja aloittaa toiminnan kehittä-
minen läheltä ja kysyä itseltä: “Mitä minä voin 
tehdä toisin saavuttaakseni ohjauksen tavoitteet 
entistä varmemmin?”  

Heli Piikkilä

Oporointia 
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Jouduin viime kesänä järjestele-
mään maamme harjoittelukoulu-
jen kesäistä monipäiväistä täyden-
nyskoulutustapahtumaa - onnen-
päiviä. Tapahtuman keskeiseksi 
kantavaksi ideaksi oli valittu jo 
hyvissä ajoin onnellisuustutkimus. 
Onhan onnellisuustutkimus ollut 
jo pitkään IN yliopistomaailmassa 
ja olenhan itsekin moneen ottee-
seen rummuttanut sen huomioon-
ottamista myös opinto-ohjauksen 
maailmassa.

 Kaikki olikin ihan hyvin ja 
tapahtuma onnistui yli odotusten. 
Tunnelman pääsi pilaamaan vain 
eräs norjalainen mielipuoli.  

Norjan tapahtumat ja siinä 
samassa ajanvirrassa lisääntynyt 
kielteisyys mediassa ja muussa 
julkisessa keskustelussa olivat 
tehdä onnellisuuden vakavan 
pohtimisen epätoivoiseksi. 

Onneksi näin ei ollut eikä tule 
olemaan. Meidän on jatkossa puo-
lustettava pohjoismaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan arvoja entistä 
ponnekkaammin. 

Suomi on kansainvälisessä 
katsannossa erinomainen maa. 
Viime vuosien aikana olemme 
paistatelleet monenkaltaisessa 
menestyksessä: PISA-tulokset ja 
Newsweekin maaranking. 

Tässä yhteydessä kannatta 
mainita myös laajasti huomiota 
herättynyt Wilkinson-Pickettin 
kirja The Spirit Level, joka viime 
keväänä käännettiin myös suo-
meksi.  

Parinkymmenen rikkaan maan 
analyysissa havaittiin, että suuret 
tuloerot tuottavat monenlaisia 
ongelmia yhteiskunnassa.

 Suuret tuloerot näyttävät myös 
vähentävän luottamusta kanssaih-
misiin, sosiaalista nousukiertoa ja 
koulutuksessa onnistumista. 

Toinen keskeinen tulos on, että 
tasaisen tulonjaon maissa kaikki 
voivat paremmin, myös varakkaat. 
Ei liene yllätys, että Suomi ja muut 
Pohjoismaat pärjäsivät tässäkin 
erinomaisesti.

Suomalaiset näyttäisivät ole-

Onnellisuuden varjossa

van monilla mittareilla osaavia, 
luotettavia, menestyviä ja myös 
onnellisia. Onnellisuustutkimuk-
sen alueella on tapahtunut myös 
paljon. Yliopistoissa aihe on ilah-
duttavasti otettu vastaan monella 
rintamalla.

Onnellisuusprofessori

Tampereen yliopiston professori 
Markku Ojanen oli yksi niistä 
ensimmäisistä, jotka huomasivat 
akateemisen psykologian olevan 
pielessä. 

Tutkimus oli perusteellisesti 
käsitellyt ihmisten oireita, ongel-
mia, häiriöitä, ennakkoluuloja, 
harhoja ja kielteisiä tunteita. Ma-
sennuksesta, ahdistuksesta ja vi-
hasta on monin verroin enemmän 
tutkimusta kuin onnesta, toivosta, 
rakkaudesta, kiitollisuudesta tai 
anteeksiannosta. 

Ihmisten puutteet ja vajavuudet 
ovat olleet psykologien mielestä 
kiinnostavampia kuin heidän 
taitonsa, vahvuutensa, hyveensä 
ja kykynsä selviytyä jopa äärim-
mäisen vaikeista traumoista ja 
olosuhteista.  

Näin Ojanen kuvasi nyt kou-
lukunnaksi nousseen Positiivisen 
psykologian ensimmäisessä suo-
menkielisessä kirjassaan.  

Ojanen painottaa, että Positiivi-
nen psykologia ei torju ongelmien 
ja häiriöiden tutkimusta, koska 
sekä kielteiset että myönteiset 
asiat kuuluvat elämään. Psyko-
logiassa tulee tutkia sekä hyvää 
elämää vaikeuttavia että edistäviä 
tekijöitä. 

Vuosien varrella Ojasen op-
pien mukana tuli positiivinen 
psykologia tutuksi monille hänen 
oppilailleen. Hän on edelleen yksi 
halutuimmista ja pidetyimmistä 
onnellisuuden asiantuntijoista 
maassamme. Hänen teosluette-
lonsa onnellisuuden saralla on 
myös vakuuttava. Hän on aidosti 
Suomen onnellisuusprofessori.

Viime kesänä onnenpäivillä 
Ojanen pohti mm. rikkauden, mai-
neen, vallan ja muiden ulkonaisten 
tekijöiden merkitystä onnen kan-
nalta. Ne eivät näyttäisi olevan 
avain onneen. Niiden mukana onni 
voi jopa kadota elämästä. 

Olennaista ovat läheiset ih-
missuhteet ja asenne elämään. 

Arto Pietikäinen ja Antti S. Mattila kahveella Tampereen norssilla.
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Tästäkin kertovat aforismit: “On-
nellisin ihminen on hän, joka tekee 
mahdollisimman monta ihmistä 
onnelliseksi” (Diderot). “Onnen 
ovi aukeaa ulospäin” (Kierke-
gaard). 

Vapaaehtoistyötä tekevät ovat 
myös tutkimusten mukaan keski-
määräistä onnellisempia ihmisiä. 
Toinen onnellisten ryhmä koostuu 
niistä, jotka näkevät elämässään 
paljon kiitollisuuden aiheita. 

Itsekäs elämä torjuu onnen, 
mutta lähimmäisen aito kohtaa-
minen ja palveleva mieli tuottavat 
iloa elämään.

Onni ja raha
 
Myös kansantaloustieteilijöiden 
kiinnostus onnellisuutta kohtaan 
on kasvanut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. 

Onnellisuutta koskevan talous-
tieteellisen tutkimustiedon määrä 
on lisääntynyt ja onnellisuuden 
luonteesta käydään yhä enemmän 
akateemista keskustelua. 

Taloustieteellisen tutkimuksen 
ytimessä on aina ollut julkisen 
vallan toiminta. Tämän vuoksi 
alan onnellisuustutkimuskin on 
pitkälti keskittynyt selvittämään, 
miten erilaiset politiikkatoimen-
piteet vaikuttavat ihmisten onnel-
lisuuteen. 

Hiljattain saimme kuulla, että 
Ranskan presidentti Nikolas 
Sarkozy on pannut alulle rans-
kalaisten taloustieteilijöiden 
keskuudessa hankkeen, jossa 
taloudellisten indikaattoreiden 
rinnalle kehitettäisiin mittareita, 
joilla voitaisiin arvioida ja seurata 
ihmisten onnellisuutta. 

Tampereen yliopiston nuo-
remman polven taloustieteilijä 
Jani-Petri Laamasen mukaan 
taloustieteilijöitä ei ole juurikaan 
askarruttanut myytävien tavaroi-
den ja palvelujen vaikutus ihmis-
ten onnellisuuteen. 

Tieteen piirissä kun on nähty, 
että johdonmukaisesti toimivat 
kuluttajat ostavat hyödykkeitä 
vain korkeintaan siihen hintaan, 
minkä arvoisia ne heille ovat. 
Näin ajatellen kukin hyödyke 
tuottaa kuluttajalleen juuri sen 
verran onnellisuutta kuin hän on 

sen hankkimiseksi valmis uhraa-
maan. 

Hyödykkeiden ostohinnat siis 
heijastavat ihmisten niistä saamaa 
onnellisuuden määrää. Mark-
kinoilla myytävien hyödykkei-
den onnellisuusvaikutus tai arvo 
voidaan siis havaita suoraan 
hinnoista. 

Laamasen mielestä kiinnosta-
vam man ongelman muodos-
tavat sellaiset asiat, joilla ei ole 
markkinahintaa. 

Tällaisia ovat mm. ihmissuh-
teet, julkisen sektorin tuottamat 
palvelukset ja vaikkapa ympäris-
tön tila. Näistä ei käydä kauppaa, 
joten niillä ei ole varsinaista 
hintaa joka kertoisi kuinka suu-
ren uhrauksen ihmiset ovat niitä 
hankkiessaan valmiita tekemään. 

Taloustieteellinen onnellisuus-
tutkimus onkin erityisen kiinnos-
tunut näiden markkinattomien 
asioiden onnellisuusvaikutuksis-
ta. Milloinkohan saamme kuulla 
tutkimuksesta, jossa on kuvattu 
opinto-ohjauksen onnellisuusvai-
kutuksista? 

Olen vahvasti sitä mieltä, että 
onnistunutta  onnea tuottavaa, 
ohjausta kannattaa tavoitella.

Huippujen haikailu 
huiputusta

Tampereen yliopiston kasvatus-
tieteiden tieteenalayksikön leh-
tori Heikki Mäki-Kulmalalla on 
aina painavaa sanottavaa. Hänen 
analyysinsä onnenpäivillä siitä, 
mikä on suomalaisessa koulussa 
menossa pieleen, on jokaisen 
opinto-ohjaajan kannalta vaka-
vasti otettavaa. Hänen käsitte-
lyynsä on joutunut viime aikojen 
huippuyksiköiden perustaminen 
ja mahdollisimman terävän kärjen 
hiomisen pedagogiikka.

Tällaiseen pedagogiseen ajat-
teluun sisältyy melkoisia riskejä.  
Kun on kysymys elävistä ihmi-
sistä, niin tällaisiin kokeiluihin 
ei pitäisi ihan vähäisin perustein 
ryhtyä. 

Mäki-Kulmala ei epäile, ettei 
huippukoulu tai johonkin asiaan 
pitkälti erikoistunut koulu voisi 
olla inhimillisesti rikas ja mo-
niaineksinen ympäristö elää ja 

opiskella. 
Yhtä pelättävää kuitenkin on, 

että niistä kehittyy myös inhimilli-
seltä sisällöltään köyhtyneitä mo-
nokulttuureja, ansarimaailmoita. 

Ja sillä kaikella voi olla taas 
varsin kohtalokkaita seurauksia 
ajatellen niin koko elämää kuin 
myös tiedettä, taidetta, tekniikkaa 
ja talouselämää.

Mäki-Kulmala loihtii esimer-
kiksi lääkärin, joka on syntynyt 
huippuperheeseen ja siirtynyt 
huippukoulut käytyään huippu-
yliopistoon ja valmistunut siellä 
huippututkijaksi.  Hän tekee 
sitten kelpo huippututkimusta ja 
kouluttaa sellaisia myös omista 
jatko-opiskelijoistaan.  

Mutta mitä tapahtuu, jos lääke-
tieteeksi kutsuttu instituutio siir-
tyy enenevässä määrin tällaisten 
ihmisten hallintaan.

Tätä ajatusleikkiä kannattaa 
ainakin opinto-ohjaajien jatkaa 
myös muiden ammattien maail-
moissa ja ajatella tässä yhteydessä 
juristeja, insinöörejä, ekonomiste-
ja, psykologeja, arkkitehtejä jne.  

Mitä esimerkiksi ajattelisitte 
vaatteiden suunnittelijasta tai 
huonekalujen muotoilijasta, joka 
on elänyt suurin piirtein koko 
elämänsä vain toisten huippumuo-
toilijoiden tai huippusuunnitteli-
joiden seurassa… 

Mäki-Kulmala muistuttaa, että 
erilaiset tieteet, niiden sovelluk-
set, eri tekniikan lajit jne. perus-
tuvat aina viime kädessä ihmisten 
konkreettiseen elämismaailmaan 
(Die Lebenswelt), joka termi 
on hyvin keskeinen esimerkiksi 
Edmund Husserlin tai Jürgen 
Habermasin filosofiassa.  

Näistä lähtökohdista voidaan 
onnellisuuden ja hyvän elämän 
pedagogiikka muotoilla kohtuu-
den, keskitien ja keskinkertaisuu-
den pedagogiikaksi. Sitä voitaisiin 
kutsua myös laajan tai leveän in-
himillisen kirjon pedagogiikaksi.  

 
Joustava mieli ja 
näkökulman vaihtamisen 
taito

Onnellisuustutkimuksella on ole-
massa jo varsin vahva praktinen 
traditio. Tämän tutkimustradition 
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tunteminen olisi erittäin hyödyl-
listä opinto-ohjaajan käytännön 
työn kannalta. Arto Pietikäisen 
(Joustava mieli, 2009) ja Antti 
S. Mattilan (Onnentaidot, 2009) 
käytännönläheiset oppaat sisältä 
runsaasti harjoituksia, jotka ovat 
sovellettavissa myös koulumaa-
ilmaan. 

Voiko ihmistä opettaa, kasvat-
taa tai ohjata onneen?  Uskon va-
kaasti, että voi. Onnellinen opinto-
ohjaaja ei saa olla utopiaa. 

Joustava mieli on myös tärkeä 
re surssi jokaiselle opet-
tajalle.  Joustavan mielen yksi 
tärkeä osa-alue on kyky olla läsnä 
nykyhetkessä. Tämä taito tarkoit-
taa kykyä keskittyä nykyhetkeen 
tarkkaavaisesti ja ei-tuomitsevasti 
ja oppia havainnoimaan omia aja-
tuksia ja tunteita ilman, että pyr-
kisi millään tavalla muuttamaan 

niitä.  
Joustava mieli -kirja on ollut 

kohta kaksi vuotta käytössä, ja 
palautteet siitä ovat olleet hyvin 
myönteisiä. Ihmiset ovat viestit-
täneet löytäneensä siitä käytän-
nönläheisiä ja soveltamiskelpoisia 
työkaluja oman elämälaadun 
kohentamiseen. 

Kirjaa käytetään myös aktii-
visesti terapian, työnohjauksen 
ja kuntoutuksen tukena. Myös 
opettajaryhmille on annettu val-
mennusta stressinhallintaan.

Antti S. Mattila on onnellisuut-
ta tutkinut lääkäri ja filosofi. Hän 
on myös suomalaisen filosofian 
praktiikan pioneereja. Hän on 
myös vaikuttavan ja perustavaa 
laatua olevan onnellisuustestin 
tekijöitä. (Googlaa onellisuustesti 
ja katso kuinka onnellinen opinto-
ohjaaja olet!) 

Mattila muistuttaa, että peräti 
40 prosenttia onnellisuudesta 
näyttäisi olevan muutettavissa ja 
riippuvan omista asenteistamme 
ja elämäntavastamme.

Arvellaan myös, että positii-
visen elämänasenteen vaikutus 
elämän pituuteen saattaa olla 710 
vuotta, mikä on samaa suuruus-
luokkaa kuin tupakoinnin lopet-
tamisen vaikutus. 

Tätä kirjoittaessa soi taustalla 
Jukka Poika ja hänen yltiöposi-
tiivinen reggae-renkutus Kiitolli-
suutta. Sen aion soittaa seuraavan 
kerran päivänavauksessa.

     
Jukka Eero Vuorinen

Viime keväänä ilmestyi positiivi-
sen psykologian ykkösgurun Mar-
tin Seligmanin uusin teos Flouri-
sh. Tämä on merkkiteos. Se voisi 
olla alkusoitto uuden aikakauden 
opinto-ohjaukselle. Seligman on 
tässä karismaattisessa luomuk-
sessaan uudistanut ja laajentanut 
autenttisen onnellisuuden teoriaa, 
joka oli vahvasti yksilökeskeinen, 
kohti yhteisötason pyrkimystä 
hyvinvointiin. Tässä yhteydessä 
Seligman puhuu kukoistamisesta. 
Tämä on jo varsin lähellä voi-
maantumista, mutta pitää sisällään 
vahvan seligmanilaisen positiivi-
sen pohjavireen.

Seligman tiivistää hyvinvoinnin 
perustekijät viiteen kategoriaan. 
Näitä avainteemoja ovat postii-
viset tunteet. On äärimmäisen 
tärkeää, että ihmisellä on elämäs-
sään enemmän myönteisiä kuin 
kielteisiä tunteita ja ajatuksia. 
Lisäksi ihminen tarvitsee sosiaali-
sia suhteita. Sitoutumisen kautta 
on hänellä yhteys maailmaan ja 
toisiin ihmisiin. 

Ohjauksen kannalta on aivan 
keskeistä, että ihmisellä on aito 
kokemus siitä, että saa ja osaa 
käyttää ja kehittää omia vahvuuk-

siaan. Näin ihmiselle muodostuu 
käsitys siitä, että hänen elämällään 
on jokin tarkoitus.

Seligman kertoo, että pitkän 
te rapeuttiuransa aikana hä-
nen onnistui vain harvoin tuotta-
maan onnellisuutta asiakkaissaan. 
Terapian tuloksena oli “tyhjä” 
asiakas. Vastaavaa voi kokea 
opinto-ohjaaja, joka voi realisoida 
opiskelijan tulevaisuuden horison-
tin niin puhtaaksi, että siinä ei ole 
enää mitään.

Seligman on antanut voimava-
roja, resursseja ja ideoita jo vuo-
sien ajan. Uuden ajan ohjauksen 
keskeinen lähtökohta pitäisi olla 
oppijan omien vahvuuksien ja 
kehittymisalueiden tunnistaminen. 
Opiskelijan omien vahvuuksien 
tunnistamiseen rohkaiseminen ja 
itsetuntemuksen kehittämiseen 
aktivoiminen ovat epävarmuuden 
ajan ohjauksen kulmakiviä. 

Flourish-kirjassakin esitelty-
jä vahvuuksien tunnistamiseen 
liittyviä apuvälineitä olimme jo 
vahvasti rakentamassa suomalai-
siin olosuhteisiin sopiviksi lukion 
opinto-ohjauksen hankehakemuk-
sessa.  OKM:n käyttämät “asian-
tuntijat” eivät vielä silloin olleet 
ajassa mukana ja niinpä tämä 
hanke raukesi.

Täytyy toivoa, että Seligman 
löytää tiensä vielä monen suoma-
laisen opinto-ohjaajan toimintaan 
ja ajatuksiin sekä sydämiin.

 Jukka Eero Vuorinen

Martin E. P. Seligman (2011) 
Flourish. Free Press. New York. 
U.S $ 26.00.

Miten lisätä onnea oppilaissa?
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Kanta-Hämeen opinto-ohjaajat 
tarttuvat toimeen ja järjestävät 
valtakunnalliset opinto-ohjaajien 
koulutuspäivät Hämeenlinnassa  
26.–28.1.2012. Hämeenlinnassa 
päiviä on vietetty edellisen kerran 
19 vuotta sitten, joten jo oli aika-
kin saada ohjausväki nauttimaan 
kanta-hämäläisestä ilmapiiristä.

Vuoden 2012 Opopäivien tee-
maksi on valittu Tartu toimeen  
Hidasta Hämeessä. Nuo sanaparit 
kuvaavat osuvasti hämäläistä 
tekemistä, toimeen tarttumista, 
mutta myös sitä, kuinka meidän 
tulisi antaa aikaa itsellemme ja 
toisillemme pohtia vaihtoehtoja, 
valintoja ja päätöksiä. 

Hämeenlinnan opopäivien aika-
na vietetään myös opoyhdistyksen 
ja opopäivien 40-vuotisjuhlia. 
Juhlavuosi näkyy opopäivillä var-
sinkin lauantain iltajuhlassa.

Perinteisesti torstaipäivä on 
varattu tutustumiskäynneille. 
Hämeenlinnalaiset yritykset ja 
oppilaitokset esittelevät silloin 
opoille tarjontaansa. Torstaina 
kokoontuvat myös Sopo ry:n toi-

Lukiolaisten Viksu-tiedekilpailun 
neljästoista kierros käynnistyi 
toukokuussa.Kilpailun tavoitteena 
on  tehdä tiedettä tunnetuksi nuor-
ten keskuudessa, herättää heidän 
kiinnostustaan tieteeseen ja tarjoaa 
mahdollisuus kokeilla omia taitoja 
tieteellisen työn parissa. 

Suomen Akatemia jakaa par-
haille kilpailutöille, aktiivisille ja/
tai kilpailussa hyvin menestyneille 
kouluille sekä töitä ohjanneille 
opettajille rahapalkintoja yhteen-
sä 30 000 euron arvosta. Lisäksi 
Viksu-voittajat voivat saada opis-
kelupaikan tietyistä yliopistosta 
ilman pääsykoetta. Tänä vuonna 
on mahdollista osallistua Viksu-
työllä myös Kemia 2011 -teema-
kilpailuun.

Muiden palkintojen lisäksi 

Opopäivät tammikuussa

mikunnat. Kaupungin vastaanotto 
järjestetään keskiaikaisessa Hä-
meen linnassa, jossa juhlakansan 
joukkoon liittyy keskiaikaisia 
henkilöitä. Voit tavata vaikkapa 
Juoppo-Eevan, Ritari Sergein tai 
Ruttolääkärin.

Perjantain tapahtumapaikka on 
Hämeen ammattikorkeakoulun 
moderni Visamäen kampusalue. 
Siellä ohjelmassa on paneelikes-
kustelu, toimipajoja, näytteil-
leasettajien ohjelmaa sekä Sopo 
ry:n vuosikokous. Illan päättää 
juhlaillallinen hotelli Aulangolla. 
Aulangolla on myös lauantaiaa-
mupäivän luennot.

Päivien ajaksi osallistujille 
on varattu kaikki Hämeenlinnan 
hotellit, joten valita voi Aulan-
gon, Cumuluksen, Vaakunan tai 
Emilian tarjonnasta. Aulangolla 
on myös mahdollisuus virkistäy-
tymiseen kylpylässä.

Ilmoittautuminen alkaa syys-
lokakuun vaihteessa. Sopo ry:n 
jäsenillä on oikeus ilmoittautua 
ensin, ja marraskuun lopussa il-
moittautuminen avautuu kaikille.

 Lisätietoja nettisivuilta 
www.opopaivat2012.fi.

jaossa on myös Kemia 2011 
-teemakilpailupalkinto (1 000 
euroa) parhaalle kemia-aiheiselle 
työlle. Myös osallistuvia kouluja 
ja opettajia palkitaan aktiivisuu-
desta. Opiskelijoita voi kannustaa 
muokkaamaan esimerkiksi tutkiel-
makurssin työnsä Viksun kilpai-
lutyöksi. Työn parissa ei tarvitse 
ahertaa yksin, vaan opiskelijoita 
voi rohkaista tekemään tutkielman 
pareittain tai jopa viiden henkilön 
ryhmissä.

Jokainen vuoden 2011 Viksuun 
osallistunut opiskelija ja opiske-
lijan luvalla myös työtä ohjannut 
opettaja saa palkintojenjaon jäl-
keen kirjallisen palautteen omasta 
työstään.

Vuoden 2011 Viksu-työt tulee 
palauttaa Akatemiaan viimeistään 

maanantaina 28. marraskuuta. 
Lisätietoa kilpailun verkkosivuilta 
ja Facebookista. Kaikki osallistu-
miseen tarvittava tieto löytyy kil-
pailun verkkosivuilta www.viksu.
fi. Kilpailun järjestäjä suosittelee 
että kaikki vuoden 2011 Viksuun 
osallistuvat opiskelijat ja myös 
heidän opettajansa kirjautuisivat 
Viksun facebook-sivulle.

Hämeenlinna

Vuoden viksut taas haussa
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Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen 
vetovoimahanke järjestää syksyllä alueellisia opo-
tapahtumia yhteistyössä alan koulutusta tarjoavien 
oppilaitosten, alan yritysten ja Suomen luontoyrit-
täjyysverkosto ry:n kanssa. 

Tapahtumat järjestetään seuraavasti: Järviseu-
dun ammatti-instituutissa Kurejoella 31.8., Jämsän 
ammattiopistolla Jyväskylässä 7.10., Lapin ammat-
tiopistolla Rovaniemellä 7.10., Kouvolan seudun 
ammattiopistolla Anjalassa 30.9. ja Ammattiopisto 
Liviassa Paraisilla (päivämäärä avoinna).

Tapahtumassa esitellään alueen opintojen ohjaajil-
le mahdollisuuksia kouluttautua luonto- ja ympäris-
töalalla ympäri Suomen. Kukin järjestävä oppilaitos 
esittelee myös omaa koulutustarjontaansa. 

Luonto- ja ympäristöala tulee tutuksi opiskelijoi-
den sekä työelämän puheenvuorojen myötä. 

Luonto- ja ympäristöalaan: voi tutustua myös 
verkkosivuilla:  www.luontojaymparistoopetus.fi. 
Sivuston kautta voi ilmoittautua myös opintojen 
ohjaajien omalle tiedotuslistalle, jolloin saa muuta-
man kerran vuodessa ajankohtaista tietoa luonto- ja 
ympäristöalan ammatillisesta koulutuksesta.

Luonto- ja 
ympäristöalan 
opo-tapahtumat

Raimo Vuorinen jatkaa 
IAVG:n varapresidenttinä

FINNOPO
– opot verkossa    

Valtakunnallisen opojen verkkoyhteisön eli 
Finnopon ensimmäinen vuosi on takana. 
Sopo ry:n hallitus päätti jatkaa rahoitusta 
ja elokuussa 2011 maksettiin ning.comille 
vajaan 180 euron vuosimaksu. 

Finnopon jäsenmäärä on kasvanut vähitellen. Tämän 
vuoden tammikuussa jäseniä oli 121. ja syyskuun 
alussa  jäsenmäärä on noussut 202:een. 

Ryhmiä on perustettu 12, joista eniten jäseniä ovat 
keränneet lukion ja perusasteen ryhmät. Keskusteluja 
on virinnyt vähitellen. 

– Tällainen yhteydenpito on monille meistä uutta, 
ja varmasti vie aikansa, että koemme sen luontevaksi. 
Finnopo tarjoaa meille väylän yhteistyöhön ja osaa-
misen jakamiseen sekä keskusteluihin kollegoiden 
kanssa. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki opot, 
opokouluttajat ja opo-opiskelijat, esittelee järjestel-
mänvalvojiin kuuluva Katja Kauppi Lahden lyseon 
lukiosta. Finnopo toimii osoitteessa: http://finnopo.
ning.com

Katja Kauppi kehottaa kaikkia kiinnostuneita 
liittymään mukaan, keskustelemaan, osallistumaan, 
jakamaan osaamistaan, verkostoitumaan ja ryhmäy-
tymään.

– Voit vaihtaa tietoa ja ohjausmateriaaleja, saada 
vertaistukea, paneutua nivelvaiheiden haasteisiin ja 
hyötyä olemalla mukana kulloinkin ajankohtaisissa 
keskusteluissa. Kirjautuminen onnistuu helposti 
etusivulta. Voit liittyä jo perustettuihin ryhmiin tai 
perustaa itse uusia. Yhteisö ja sen sisältö elää jäsen-
tensä tarpeiden ja aktiivisuuden mukaan!, ssanoo 
Katja Kauppi.

Katjan lisäksi järjestelmänvalvojina toimivat tällä 
hetkellä Tiina Liimatainen Otavan Opistosta sekä 
Marja Niinivuori ja Jari Pöyhönen Koulutuskeskus 
Salpauksesta. Uusia järjestelmänvalvojia otetaan 
mielellään mukaan.

Ohjauksen kansainvälinen keskusjärjestö Interna-
tional Association for Vocational and Educational 
Guidance (IAEVG) on valinnut KT Raimo Vuorisen 
Jyväskylän yliopistosta hallituksensa varsinaiseksi 
jäseneksi ja varapresidentiksi nelivuotiskaudeksi 
20112015. Vuorinen työskentelee projektipäällikkö-
nä Koulutuksen tutkimuslaitoksella päätehtävänään 
Euroopan unionin jäsenmaiden elinikäisen ohjauksen 
toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) koordinointi 
20082012.

Enemmän 
osaamista
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Kiusaaminen ja siihen puut-
tumattomuus nousevat jär-
kyttävällä tavalla esille Mik-
ko Löppösen haastattelemien 
nuorten urasuunnittelussa 
ja kehityksessä.  Liian mo-
nen kohdalla se on johtanut 
psyyken romahtamiseen ja 
elämänhallinnan menettä-
miseen. Näitä haavoitettuja 
nuoria tulisi Löppösen mu-
kaan huomioida erityisesti 
opinto-ohjauksessa anta-
malla heille aikaa, henkilö-
kohtaista ohjausta ja tukea 
monialaisesti toimivan ver-
koston kautta. Seuraavassa 
Mikko Löppönen tarkaste-
lee koulun sosiaalista maail-
maa ja sen vaikutuksia.

Mitä koulussa oikeastaan opitaan? 
Tieto-taidon lisäksi koulussa var-
maan opitaan jonottamaan, odot-
tamaan, olemaan hiljaa, tulemaan 
ajoissa kouluun ja tunneille, teke-
mään annetut tehtävät, kuuntele-
maan hiljaa opetusta, arvioimaan 
itseään koetulosten ja opettajan 
suosion perusteella. Koulussa 
myös joutuu hyväksymään sen, 
että voi olla aina se syyllistetty, 
kiusattu ja ivattu, jonka kanssa 
kukaan ei halua olla.

Enemmistö sopeutuu tähän kou-
lun kulttuurilliseen todellisuuteen, 
jossa virallinen ja epävirallinen 
opetussuunnitelma määrittävät 
päivän arkea ja sosiaalisen olemi-
sen, toiminnan ja vaikuttamisen 
ehtoja. 

Lapset ja nuoret velvoitetaan yl-
häältä päin ohjattuun ja johdettuun 
sosiaaliseen ympäristöön, jossa 
elämä on normitettu, sanktioitu, 
aikataulutettu ja rytmitetty, ja jossa 
erilaisuus koetaan ennemminkin 
uhkana kuin hyväksyttävänä ja 
kannustettavana piirteenä. Ne 
jotka eivät sopeudu, merkitään 
sopeutumattomiksi, ja heihin koh-
distetaan sopeuttamistoimenpitei-
tä, jotka virallisesti ymmärretään 
oppilaan yksilöllistä kehitystä 
tukeviksi toimenpiteiksi. 

Koulun tuntematon sisäinen maailma

Kuinka hyvin itse asiassa tun-
netaan koulun arjen sisäistä so-
siaalista maailmaa. Koulutyön 
arkeen kuuluu kasvun, kehitty-
misen, yritteliäisyyden ja välin-
pitämättömyyden, sosiaalisten 
suhteiden jännitteisyyden, vallan 
ja alistamisen, pettymysten ja 
ilojen, hyväksytyksi tulemisen ja 
syrjäytymisen jatkuva läsnäolo. 

Oppimis- ja työympäristönä 
koulu on vertaansa vailla oleva 
laitos, eikä se toimintatavoiltaan 
ja organisaatioltaan kovinkaan 
paljoa eroa muista pakkolaitoksis-
ta kuten armeijasta ja vankilasta. 
Oppimistavoitteita määrittävät 
opetussuunnitelma, tuntikehys, 
rehtori ja opettajat, ja oppilaiden 
rooli on olla ajoissa tunnilla ja 
hiljaa. 

Koulun ns. opettajahuoneilma-
piiri toimii varsin voimakkaana 
mielipiteen ja yhtenäiskulttuurin 
muodostajana ja ylläpitäjänä. 
Tämä yhtenäinen käyttäytymis- 
ja suhtautumiskoodisto rakentuu 
pitkälti hallinnan ja vallan tarpei-
siin ja toteuttamiseen. Kouluhan 
sosiaalisena toimintaympäristönä 
jakautuu kahteen selvästi tosistaan 
erottuvaan jopa vastakkaiseen 
kulttuuriin, jotka molemmat pitä-
vät sisällään omia alaryhmiään.

Koulun sosiaalisen toiminnan 
ristiriitaiseen olemukseen on 
yksittäisissä tutkimuksissa kiin-
nitetty huomiota tuomalla esille 
oppilaiden ja opettajien erilaiset 
sosiaaliset taustat. 

Näiden kahden erilaisen maail-
man kohtaamisen tulos on yleensä 
opettajan turhautuminen ja oppi-
laan kouluvastaisuus. 

Valitettavasti koulun vaikutus 
on pienin juuri niiden oppilaiden 
kohdalla, jotka voisivat hyötyä 
koulusta eniten.

Koulukiusaaminen on valitettava, 
mutta todellinen ja koulun arkeen 
kuuluva ilmiö. Se pyritään kitke-
mään pois ja se pitää kitkeä pois.

Mutta sen kitkeminen vaatii 
puuttumista siihen sosiaaliseen 

toimintakulttuuriin, joka koulun 
tapaisessa laitoksessa vallitsee. 

Kiusaaminen on kiinni oppilai-
den sosiaalisessa kulttuurissa, jota 
on äärimmäisen vaikea ymmärtää 
ja havaita. 

Päivi Hamaruksen (2006) tut-
kimuksen mukaan kiusaaminen 
on keino tuottaa ja vahvistaa op-
pilaskulttuuria. 

Kiusaaminen sitoo ja yhdistää 
oppilaita sellaiseen sosiaaliseen 
toimintaan, joka vahvistaa ryh-
män arvomaailmaa. Samalla kun 
kiusaaminen yhdistää se myös 
erottaa, syrjäyttää ja haavoittaa.

Yksilö tarvitsee hyvää toimin-
takykyä selviytyäkseen erilaisista 
muutoksista, vaikkapa kouluas-
teelta toiselle siirtymisestä.

Kun nuorella on vahva ja riittä-
vä toimintakyky, hän kokee muu-
toksen myönteisenä ja muutoshalu 
on kehittynyt muutostaidoksi. 

Pitkään jatkunut kiusaaminen 
vähentää lapsen ja nuoren toi-
mintakykyä. Joidenkin nuorten 
kohdalla tämä pitkään jatkunut 
kiusaaminen on tarkoittanut koko 
kouluajan jatkunutta kiusausta, 
jota kukaan ei ole huomannut tai 
sitten siihen ei jostain syystä ole 
haluttu puuttua. 

Kiusatun nuoren kyky tehdä 
järkevä ja kauaskantoinen päätös 
yhteishakutilanteessa on enem-
män kuin kyseenalaista. Yhteis-
hakujärjestelmä taas ei tunne näitä 
inhimillisiä väliin tulevia tekijöitä, 
ja jokainen hakematta jättänyt 
nuori veisi uskottavuutta sekä 
ohjaukselta että järjestelmältä. 

K ä y t ä n n ö s s ä  j o k a i n e n 
9.luokkalainen hakee yhteishaus-
sa. Näistä lähes viidesosa ei ota 
vastaan jatkopaikkaa tai keskeyt-
tää jatko-opinnot ensimmäisenä 
vuonna.

Mikko Löppönen
Kuopio

Kirjoittaja on toiminut yli 20 vuot-
ta opetustyössä ala- ja yläkoulussa 
(erityisopetus), lukiossa ja ammat-
tioppilaitoksessa.
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Millaisen IT-uran
opiskelijasi valitsee?

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

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

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

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

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

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

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

Tulemme mielellämme kertomaan lisää 
myös koulullenne. Ota yhteyttä!

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä IT-alan mahdollisuuksista.

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

Jyväskylän yliopisto
Informaatioteknologian 

tiedekunta
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Toimi-
kunnat

Ammatillisen koulutuksen toi-
mikunta kokoontui perinteiseen 
loppukesän kokoukseen Lahteen 
Vesijärven rannalle 6.8. 

Heti kuulumisten yhteydessä 
totesimme ammatillisten opinto-
ohjaajien keskuudessa yleisen 
ilmiön eli suuren  vaihtuvuuden.

On hyvä, jos koulutuksen jär-
jestät tarjoavat mahdollisuuden 
vapaaehtoiseen työnkiertoon: alan 
tai toimipisteen vaihtoon, kehit-
tämistehtäviin tai työskentelyyn 
projekteissa. Kouluasteen vaihta-
minenkin välillä on hyödyllinen ja 
näkemystä laajentava kokemus. 

Mutta jos ammattiopistoista 
hakeudutaan systemaattisesti pois 
muiden koulumuotojen opinto-
ohjaajan tehtäviin tai vaikkapa 
takaisin oman aineen opettajaksi 
huonojen työehtojen takia, on 
tilanne harmillinen. 

Tällaista kuitenkin tapahtuu. 
Lyhyet työsuhteet, sivutoimisuus 
tai opinto-ohjaajakoulutuksen 
puuttuminen eivät voi olla vai-
kuttamatta ohjauksen asemaan ja 
laatuun oppilaitoksessa.  

Työ kilpailukykyisen palkan 
ja parempien työehtojen puolesta 
jatkuu ja toimikunnan jäsenille vä-
littyneiden viestien mukaan tämä 
on edelleen hyvin ajankohtaista.

Huomasimme myös, kuinka 
monenlaisten työaikaa ja muita 
työn tekemisen ehtoja koskevien 
määräysten ja käytänteiden alai-
sina ammatilliset opinto-ohjaajat 
työtään tekevät. 

Jollakin kesäloma jatkui vielä 
8.8. saakka, jotkut olivat pitäneet 
lyhyet vuosilomansa ja huhkineet 
töissä oppilaitoksessa jo pari 
viikkoa. 

Erilaisuus liittyy virkaehtosopi-
musten kirjavuuteen ja samankin 
sopimuksen monenlaisiin tulkin-
toihin.  

Idea tämän kirjavuuden selvit-
tämiseen ja samalla muidenkin 
työoloja ja ohjauksen tilaa koske-
vien kysymysten kartoittamiseen 
on elänyt toimikunnan keskuudes-
sa jo pitempään. Pienimuotoisia 

Ammatillisen koulutuksen toimikunta:  
KOHTI UUSIA HAASTEITA

selvityksiä on Opo-päivien yhtey-
dessä tehty, mutta kattavammalle-
kin kartoituksen olisi tarvetta.  

Luotettavan tiedon saamista 
opinto-ohjauksen toteutuksesta  
pohdittiin hallituksen kokouksessa 
3.9. ja asia on ajankohtainen kai-
kissa Sopo ry:n toimikunnissa.  

Tämä lukuvuosi on suurten 
kysymysten vuosi myös opinto-
ohjauksessa. 

Uuden hallituksen muotoilema 
ohjelma osoittaa suuntaviivat tule-
valle koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämisohjelmalle.

Hallitusohjelmassa mainitaan, 
että opinto-ohjausta vahvistetaan 
kaikilla koulutusasteilla ja laa-
ditaan hyvän opinto-ohjauksen 
kriteerit lukioihin ja ammatilliseen 
koulutukseen. 

Ammatillisessa koulutuksessa 
korostetaan erityisesti jousta-
vuuden vaatimusta: tutkintojen 
suorittamisen tulisi olla mahdol-
lista eri opiskelumuotoja käyttäen 
(oppilaitosopiskelu, oppisopimus, 
näyttötutkinnot, työpajat). 

Tutkintorakenteen uudistamista 
jatketaan ja työelämälähtöisyyttä 
vahvistetaan. 

Opinto-ohjaaja huomaa näitä 
tavoitteita lukiessaan, että niihin 
ei voi päästä ilman riittävää ja 
laadukasta opinto-ohjausta. Työt 
eivät siis lopu. 

Suunnitelmien konkretisoimi-
sesta ja tavoitteisiin pääsemisen 
keinoista on Sopo ry:n hallituksel-
la tarkoitus päästä keskustelemaan 
niin uuden opetusministerin kuin 
ministeriön alaisten virkamiesten-
kin kanssa lähikuukausina.

Ohjauksen käytänteisiin vaikut-
tavat työn alla olevat uudistukset, 
jotka koskevat opiskelijavalinta-
järjestelmiä ja valintaperusteita.

Muutoksia on lähivuosina tu-
lossa sekä peruskoulun jälkeisen 
että korkea-asteen koulutuksen 
valintajärjestelmiin. Kummatkin 
uudistukset koskevat suoraan 
ammatillista koulutusta. 

Sopo ry:llä on edustajat uudis-
tamistyössä ja lisäksi lausuntojen 

kautta mahdollisuus ottaa kantaa 
suunnitelmiin. 

Sopo ry:n lausunnot löytyvät 
omilta nettisivuilta. Viimeisin 
lausunto koski elinikäisen ohja-
uksen kehittämisen strategisia 
tavoitteita. 

Korkea-asteen sähköisen valin-
tajärjestelmän kehittämistyötä voi 
seurata OPH:n nettisivujen kautta 
(etsi lyhenteellä KSHJ).

Toimikunta kokoontuu seuraa-
van kerran marraskuussa, jolloin 
on tarkoitus tavata eri opiskelija-
järjestöjen edustajia. 

Hämeenlinnan Opo-päivien toi-
mikuntatapaamisen suunnittelukin 
on aloitettu. 

Olisimme hyvin tyytyväisiä, jos 
saisimme jäsenistöltä ehdotuksia 
ja toiveita käsiteltävistä asioista 
ja toimintatavoista. Käynnistäkää 
joukoissanne ja alueellanne myös 
ehdokasasettelu seuraavaa vuosi-
kokousta varten.

Sopo ry tarvitsee myös amma-
tillista koulutusta hyvin tuntevan 
ja arvostavan puheenjohtajan ja 
hallituksen! 

Hyvää alkanutta lukuvuotta:

Ritva Manelius, pj, 
Jyväskylän ammattiopisto,  

jao.fi
Anja Vanhatalo, sihteeri, 

Pohjois-Karjalan ammatti-
opisto, pkky.fi
Heli Aaltonen, 

Raision kauppaopisto, raseko.
fi

Asta Kurhila, 
Hyria koulutus Oy, hyria.fi

Johanna Leinonen, 
Keski-Uudenmaan 

ammattiopisto, keuda.fi
Arja Snygg, 

Kouvolan seudun ammatti-
opisto, ksao.fi
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Uusi lukuvuosi on alkanut ja 
lukioissa on varmaan menossa 
yksi lukuvuoden kiireisimmistä 
ajoista: uudet opiskelijat pitäisi 
perehdyttää lukio-opintojen sa-
loihin, syksyn yo-kirjoitukset ovat 
käynnissä ja syksyllä valmistuvien 
oppimäärät pitäisivät olla pian 
oikeaoppisesti kasassa jne. 

Näistä kiireisistä ajoista on 
kuitenkin aina selvitty ja niin 
selvitään edelleen. Jaksamista siis 
teille kaikille!

Valtakunnallisten Opo-päivien 
jälkeen lukiotoimikunta on ko-
koontunut kaksi kertaa yhteiseen 
kokoukseen ja pitänyt muuten 
tiiviisti yhteyttä sähköpostin avul-
la.

Toukokuun alussa lukiotoimi-
kunnan jäseniä osallistui osana 
koko Sopo ry:n hallitusta OAJ:n 
järjestämään seminaariin, jossa 
käsiteltiin laaja-alaisesti ohjauk-
seen liittyviä asioita. 

OAJ:n puheenjohtaja Olli 
Luukkainen korosti aloituspu-
heessaan, että ohjaus on prosessi 
eikä mikään pikakurssi, jonka jäl-
keen heti tietää miksi isona aikoo 
alkaa. Itse asiassa ohjauksessa on 
kysyttävä, mitä kaikkea sinusta 
tulee ison? 

Lukion osalta tärkeimpiä joh-
toajatuksia tässä seminaarissa 
olivat, että opinto-ohjaus yleensä 
tarvitsee oman kehittämisohjel-
mansa ja lukiolaiset tarvitsevat 
enemmän ohjausta ja valmiuksia 
työelämään. 

Myös lukiolaisten oikeus hen-
kilökohtaiseen ohjaukseen pitäisi 
sisällyttää lakiin. Tilaisuus oli 
kaiken kaikkiaan antoisa. Voit 
lukea siitä lisää OAJ:n lehdestä 
21/2011.

Toukokuun lopussa lukiotoimi-
kunta kävi  tapaamassa Yleissivis-
tävän koulutuksen johtajaa Jorma 
Kauppista. 

Tässä tapaamisessa keskuste-
limme laajasti ja paljon lukion 
ohjaukseen ja yleensä lukioon 
liittyvistä asioista. 

Lukiotyöryhmä:

Kiireinen vuosi tiedossa
Keskustelusta voit lukea lisää 

Asta Ikosen kirjoittamasta artik-
kelista. 

Harmi, että uusi hallitusohjelma 
ei ottanut siinä laajuudessa lukion 
kehittämistyöryhmän kehittä-
mistoiveita huomioon, mitä olisi 
toivottu. 

Onneksi siellä kuitenkin on 
kirjattuna mm. ohjauksen ke-
hittäminen ja lukiokoulutuksen 
työelämäyhteyden ja tietouden 
vahvistaminen.

Opo-päivillä kerroimme jo 
lukiopiloteista. Opetus- ja kult-
tuuriministeri on siis myöntänyt 
rahoituksen 12 koulutuksen jär-
jestäjälle lukion opinto-ohjauksen 
kehittämiseksi. 

hanketta.  
Monilla lukiolla on jo nyt 

olemassa näitä hienoja yhteistyö-
malleja, joita kehitetään näissä 
piloteissa tai ihan ilman pilottia 
eteenpäin. 

Toivottavasti nämä eri puolella 
Suomea olevat hienot ideat ja 
toimintamallit saataisiin joskus 
kaikkien lukioiden käyttöön ja 
edelleen kehitettäväksi. 

Näin voisimme olla vielä yl-
peämpiä Suomalaisesta lukion 
opinto-ohjauksesta osana elin-
ikäistä ohjausta. 

Seuraavassa lehdessä kerrom-
me laajemmin, missä näissä Pilo-
teissa ollaan menossa. 

Toivottavasti mahdollisimman 
moni on jo ollut tähän mennessä 
yhteydessä eri puolella oleviin 
hankkeisiin.

Tänä syksynä tulemme teke-
mään uuden lukion opinto-ohja-
uskyselyn. 

Kysely tulee olemaan aika lailla 
samanlainen kuin mitä lukiotoimi-
kunta teki keväällä 2007. 

Toivottavasti mahdollisimman 
moni vastaa tähän kyselyyn.

Edellistä kyselyä on käytetty 
varsin monessa raportissa ja tut-
kimuksessa lähteenä mm. Lukio-
koulutuksen kehittämistyöryhmän 
muistiossa.

Jos teillä on toiveita, kysy-
myksiä tai kehittämisehdotuksia 
lukiotoimikunnalle, niin ottakaa 
rohkeasti yhteyttä meihin. Yhteys-
tiedot löydät Sopo.fi  sivuilta.

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Lukiotoimikunta:
Anu Turunen
 Asta Ikonen

 Armi Nurmi,
 Maija Pasanen (pj.)

 Hannu Soro
Anja Tiainen

Toimi-
kunnat

Tarkoituksena on luoda pysyviä 
toimintarakenteita lukioihin ja 
lukioiden, yliopistojen, ammatti-
korkeakoulujen sekä alueen työ-
voimaviranomaisten ja työelämän 
välille. 

Tavoitteena on myös, että hen-
kilökohtaista ohjausta kehitetään 
ja että jokaiselle lukio-opiskeli-
jalle laaditaan jatko-opintoihin 
orientoiva henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma. 

Pilotit ovat alkaneet Hämeen-
linnan, Järvenpään, Kemijärven, 
Lappeenrannan ja Rovaniemen 
kaupungeissa, Juuan, Kaustisen, 
Kirkkonummen, Mustasaaren ja 
Mäntsälän kunnissa sekä Jyväs-
kylän koulutuskuntayhtymässä.  
Vantaan kaupunki koordinoi Hel-
singin, Espoon ja Vantaan yhteistä 
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Europassi on EU:n 
kehittämä viiden asiakirjan 
kokonaisuus, jonka avulla 
voi kuvata eri tavoin 
hankittua osaamista. 

Europassin asiakirjat ovat ansiolu-
ettelo, kielipassi, liikkuvuustodis-
tus sekä kaksi tutkintotodistuksen 
liitettä. 

Europassi on tarkoitettu kaikille 
jotka tarvitsevat välinettä osaami-
sensa ja pätevyytensä osoittami-
seen. Europassia voi käyttää kuka 
tahansa iästä tai koulutuksesta 
riippumatta. Sen asiakirjat on käy-
tössä kaikissa EU- ja ETA-maissa, 
helposti ja maksutta kaikkien 
saatavissa ja käytettävissä kym-
menillä eri kielillä.  

Kaikki tiedot ja 
taidot näkyville

Europassi korostaa tietojen ja tai-
tojen merkitystä osana kokonais-
valtaista osaamista eli osaamista, 
jota tarvitaan työmarkkinoita tai 
koulutusta varten. Europassin 
avulla pystyy tuomaan esille 
pätevyytensä, kielitaitonsa ja 
esimerkiksi ulkomailla hankittua 
osaamista. Sen avulla voi myös 
esitellä muualla kuin muodollises-
sa koulutuksessa hankittuja tietoja 
ja taitoja.

Europassi on monipuolinen 
ja joustava kokonaisuus, jonka 
sisältöön käyttäjä itse vaikuttaa: 
kukin voi koota juuri sellaisen 
Europassin, joka parhaiten kuvaa 
häntä työ- tai opiskelupaikan 
hakijana. 

Nuoret 
tarvitsevat tukea

Suomalaiset ovat ahkeria Euro-
passin käyttäjiä: väkilukuun suh-
teutettuna Suomi sijoittuu Euro-
passin käytössä aivan kärkimaiden 
joukkoon.  Erityisesti Europassin 
ansioluettelo on saanut Suomessa 
viime vuosina suuren suosion. 

Europassi-ansioluettelon täyt-

tämisen apuna on sähköinen 
työkalu joka neuvoo ja opastaa 
ansioluettelon täyttämisessä. Eri-
tyisesti nuoret käyttäjät tarvitsevat 
kuitenkin lisäksi henkilökohtaista 
tukea hyödyntääkseen kaikki 
Europassin mahdollisuudet. Euro-
passin ansioluettelo ja -kielipassi 
perustuvat itsearviointiin, joka voi 
kokemusten mukaan olla nuorelle 
vielä haasteellista. 

Jotta käyttäjä saisi Europassis-
ta  parhaan hyödyn, tarvitaan 
entistä selkeämmät ohjeet sekä 
paljon yhteistyötä eri tahojen 
kanssa. Ansioluettelon sähköistä 
työkalua kehitetään parhaillaan 
siten, että se tarjoaa entistä parem-
min ohjeita ja neuvoja. Nuorten 
olisi kuitenkin hyvä saada täyttää 
ansioluettelonsa ja -kielipassinsa 
aikuisen opastuksella tai saada pa-
lautetta täyttämistään Europassin 
asiakirjoista.

Oppilaitokset 
mukaan Europass-työhön

Oppilaitoksilla on avainasema 
Europassista tiedottamisessa sekä 
nuorten tukemisessa Europassin 
käytössä. Yhä useampi oppilaitos 
on ottanut Europassin aktiivisesti 
käyttöönsä. Oppilaitokset käyttä-
vät Europassin asiakirjoja tukena 
mm. kansainvälisessä toiminnas-
saan. Oppilaitoksilla on myös 
hyviä kokemuksia Europassin 
ottamisesta osaksi opetusta, esi-
merkiksi kielikursseilla tai osana 
työelämätaitojen opetusta.

Opiskelijoille tiedotetaan Eu-
ropassista ja tuetaan Europassin 
oikeaa ja monipuolista käyttöä. 
Monet oppilaitokset ovat toden-
neet, että Europass-asiakirjojen 
tunteminen on  tärkeää valmistu-
vien opiskelijoiden työelämäval-
miuksien parantamiseksi. Euro-
passin ansioluettelo ja -kielipassi 
tukevat erityisen hyvin vielä ko-
kematonta työnhakijaa tarjoamalla 
selkeän mallin ohjeineen ja esi-
merkkeineen. Toisaalta asiakirjat 
perustuvat itsearviointiin, mitä 

on hyvä harjoitella esimerkiksi 
oppitunnilla.

Suomen Europassi-keskus 
tukee ja kouluttaa

Suomessa Europassi-työtä koor-
dinoiva Europassi-keskus toimii 
Opetushallituksessa, Tutkintojen 
tunnustamisen ja kansainvälisen 
vertailun yksikössä. Europass-
keskuksen yksi tehtävä on pa-
rantaa Europassin tunnettuutta 
tiedottamalla siitä mm. opiskeli-
joille, koulutuksen järjestäjille ja 
työnantajille. 

Tärkeällä sijalla on myös käyt-
täjien neuvominen Europassin 
oikeassa ja tehokkaassa käytössä . 
Tätä tarkoitusta varten Europassi-
keskus tekee yhteistyötä neu-
vonta- ja ohjauspalveluiden sekä 
oppilaitosten kanssa.  

Europassi-keskus on mm. laati-
nut esitteitä ja oppaita sekä videon 
ja ylläpitää verkkosivuja suomek-
si, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki 
materiaali on maksutonta ja sitä 
voi tilata Europassi-keskukselta. 
Europassi-keskus myös neuvoo ja 
kouluttaa: oppilaitosten toivotaan 
ottavan rohkeasti yhteyttä.

Lisätietoa Europassista:  
www.europass.fi  

Sivustolla on omat alasivut oppi-
laitoksille ja opettajille.

Europassilla nuoren osaaminen esille
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CIMOn neuvonta-
palvelut:

• neuvontapuhelin

020 690 501 

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• tietopalvelu Tietosilta

Hakaniemenranta 6,  

Helsinki

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• sähköposti

cimoinfo@cimo.fi

www.maailmalle.net 

Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Sari Pohjola
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KATI VIROLAINEN ALOITTANUT 
EUROGUIDANCE-TIIMISSÄ

Vastaava asiantuntija Miika Kekki jäi 
vuorotteluvapaalle elokuussa. Tulevan 
vuoden verran toimin Miikan sijaisena ja 
olenkin innoissani perehtymässä uuteen 
työkenttään ja Euroguidance-verkoston 
toimintaan. 

Muuttomatkani ei ollut pitkä, sillä siir-
ryin Euroguidance-tiimiin CIMOn nuori-
so- ja kultturiyksiköstä, käytävän toiselta 
puolelta. Viimeiset seitsemän vuotta olen 
työskennellyt EU:n nuoriso-ohjelmien 
parissa, jotka mahdollistavat nuorille ja 
nuorten parissa toimiville oppimisen koke-
muksia ja kansainvälisiä kohtaamisia kou-
lun ulkopuolella. 

Värikästä syksyä! 

Vastaava asiantuntija Kati Virolainen, 
Euroguidance-tiimi, CIMOn tietopalvelut. 

HALUATKO NÄKÖKULMIA 
OMAAN TYÖHÖSI MUUALTA 
EUROOPASTA?

Academia-opintovierailut on tar-
koitettu opetus- ja työ- ja elin-
keinohallinnossa sekä nuorten 
neuvonnassa toimiville ohjaajil-
le. 

Viikon mittaisten vierailujen aikana 
tutustutaan jonkin Euroopan maan ohja-
usjärjestelmään yleisesti tai johonkin sen 
erityispiirteistä. Vierailut tarjoavat myös 
mahdollisuuden verkostoitumiseen muista 
Euroopan maista tulevien ohjauksen am-
mattilaisten kanssa. Academia saa tukea 
EU:n Leonardo da Vinci -ohjelmasta, ja 
lähtijöille maksetaan apuraha. 

Seuraava Academia-haku käynnistyy 
lokakuussa 2011 ja vierailut toteute-
taan keväällä 2012. 

Lisätietoja Academiasta CIMOn verkko-
palvelusta: www.cimo.fi/euroguidance > 
Academia-opintovierailut

SYKSYN KOULUTUKSIA  
OHJAUKSEN AMMATTILAISILLE

Euroguidance järjestää syksyn 
2011 aikana koulutuksia eri 
puolilla Suomea.

Koulutusten yleisenä teemana on kan-
sainvälisyys osana ohjaajan työtä. Kou-
lutuksissa perehdytään mm. siihen, mitä 
mahdollisuuksia ohjaajilla itsellään on 
saada kansainvälistä kokemusta ja millai-
sia työvälineitä on saatavissa kansainvä-
liseen ohjaukseen. Opetushallitus kertoo 
tutkintojen tunnustamisesta ja Europas-
sin käytöstä. 

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Aluehallintovirastojen (AVI) ja Opetushal-
lituksen kanssa. AVIt tiedottavat koulu-
tuksista alueellisesti. 

Alueelliset koulutukset:
9.9. Jyväskylä
30.9. Tampere
28.10. Rovaniemi
4.11. Nilsiä (OPH ei mukana)
11.11. Seinäjoki
2.12. Oulu

Lisätietoja CIMOn Euroguidance-tiimiltä: 
euroguidance@cimo.fi

Kati Virolaisen vastuulla on mm. opo-opiskelijoille tarjottavat koulutukset korkea-
kouluissa ja Academia-opintovierailut. Kuva: Tiina Lehmusvaara
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Oppilaskuntien ohjaavien 
opettajien työhön ei pa-
nosteta riittävästi, käy ilmi 
Nuorten Akatemian yläkou-
luille, lukioille ja ammatil-
lisille oppilaitoksille teettä-
mästä kyselystä. 

Päällimmäisenä nousee huoli oh-
jaavien opettajien tukemisesta. 
Heidän työhönsä varattu tuntimäärä 
on aivan liian pieni eivätkä he koe 
saavansa tarpeeksi tukea koululta. 
Joissain tapauksissa muut opettajat 
saattavat suhtautua jopa negatiivi-
sesti ohjaavan opettajan työhön.

Kyselyn mukaan ohjaavien 
opettajien keskimääräinen työaika 
on yläkouluissa hieman alle 2,5 
tuntia kuukaudessa.  

Oppilaiden suomen kielen 
taidon puutteet asettavat 
haasteita opetukselle: 
opettajat tarvitsevat tietoa 
kielenoppimisesta ja taitoa 
arvioida, miten opetusta 
on syytä mukauttaa 
oppilaan ymmärtämisen 
varmistamiseksi. 

– Pedagogisesti ei ole kyse mistään 
monikulttuurisuuteen liittyvistä 
hokkuspokkus-tempuista vaan 
etupäässä opetuksen selkeyteen 
keskittyvistä perusratkaisuista, 
joista lopulta hyötyvät kaikki 
oppilaat, lehtori Eija Aalto Jyväs-
kylän yliopiston opettajankoulu-
tuslaitoksesta kertoi Kasvatuksen 
ja opetuksen kesäkongressissa 
elokuussa. 

Aallon mukaan merkittävin 
haaste piilee oppiaineiden in-
stitutionaalistuneiden sisältöjen 
arvioinnissa sekä siinä, miten 

Oppilaskunnan ohjaavan opettajan 
työaika ei riitä ohjaamiseen

Ammatillisissa oppilaitoksissa 
työaika vain kaksi tuntia kuu-
kaudessa ja lukioissa vajaat 3,5 
tuntia. Tuntimäärät riittävät hädin 
tuskin oppilaskunnan hallitusten 
kuukausittaisten kokousten läpi-
viemiseen. 

Ohjaavien opettajien tuke-
miseen tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota, sillä oppilaskuntatoi-
minta on kouluissa erityisen tär-
keää ilmapiirin ja yhteisöllisyyden 
kannalta. 

Oppilaskunnan hallitus aktivoi 
koulun koko oppilaskuntaa jär-
jestämällä tapahtumia sekä ajaa 
opiskelijoiden etuja koulussa. 

Ohjaavat opettajat ovat tärkeä 
tukipilari oppilaskunnille kokouk-
sissa ja niiden ulkopuolella. Heiltä 
saa tietämystä oppilaskunnan toi-

mimisen kannalta välttämättömiin 
käytännön asioihin ja he turvaavat 
oppilaskunnan hallituksen jatku-
vuuden.

– Käymme jatkuvaa vääntöä 
siitä, saavatko oppilaat osallistua 
kokouksiin. Myös oppilaskunnan 
järjestämiin tapahtumiin opettajat 
suhtautuvat nihkeästi, eräs yläkou-
lun ohjaava opettaja kuvaili muilta 
opettajilta saamaansa tukea. 

Nuorten Akatemian toteutti 
kyselyn yhteistyössä Suomen 
Lukiolaisten Liiton ja Suomen 
Ammattiin Opiskelevien Liitto 
SAKKI ry:n kanssa. 

Kyselyyn vastasi 187 rehtoria, 
oppilaskunnan ohjaavaa opettajaa 
ja opiskelijaa. Kysely toteutettiin 
oppilaskuntien vaikutusmahdolli-
suuksien arvioimiseksi.

Monikieliset ja -kulttuuriset oppilaat 
haastavat koulun käytänteet

oppilaiden kieli- ja kulttuuriva-
ranto saadaan koko kouluyhteisön 
yhteiseksi resurssiksi ja koulun 
toimintakulttuuri aidosti tuke-
maan kaikkien – myös syntyjään 
suomenkielisten – oppilaiden 
monikielistä ja -kulttuurista iden-
titeettiä. 

Oppiaineiden sisällöt perustu-
vat nykyisellään enemmän kunkin 
tieteenalan sisäiselle tiedonhierar-
kialle kuin ymmärrykselle siitä, 
millaiseksi yhteiskunnan jäse-
neksi oppiaineet sosiaalistavat ja 
mitä tietoja ja taitoja, eräänlaisia 
kansalaistaitoja, ihminen tarvitsee 
yhteiskunnassa toimiakseen. 

– Kun oppilaan koulupolku on 
valtavirrasta poikkeava eikä kata 
kaikkia totuttuja pohjatietoja sekä 
tuttua kulttuurista perimätietoa, on 
hyvä kohta miettiä, mikä todella 
on oppiaineiden ydinainesta ja 
mikä kenties kyseenalaistamaton-
ta perinteen painolastia. On myös 
tarpeen pohtia, miten oppilaiden 

vaihtelevat koulutaustat ja elä-
mänkokemukset sekä moninai-
nen kielitaito saadaan opetuksen 
voimavaraksi ja mahdollistetaan 
se, että oppilaat voivat hyödyntää 
aiempaa osaamistaan uusien tie-
tojen ja taitojen omaksumisessa, 
Aalto muistuttaa.

Monikielisen ja -kulttuurisen 
koulun haaste on positiivinen: se 
auttaa meitä näkemään koulun 
käytänteitä, uskomuksia ja tietoja 
uusista tulokulmista. Tieto on 
kuitenkin aina myös kulttuurista, 
minkä vuoksi on vain terveellistä, 
jos koulussakaan asioita ei opita 
pitämään itsestään selvinä.

Perinteisessä Kasvatuksen ja 
opetuksen kesäkongressissa tar-
kasteltiin erityisesti uudistuvaa 
opettajuutta. Päiville osallistui 
lähes 300 perusopetuksen erityis-
opettajaa, luokan- ja aineenopetta-
jaa, oppilashuoltohenkilöstöä, toi-
sen asteen erityis- ja aineenopetta-
jia sekä hallinnon edustajia.
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LUONTO- JA 
YMPÄRISTÖALA 
TUTUKSI!
OPO-tapahtumat syksyllä 2011
  

PERJANTAINA 30.9.
 Ammattiopisto Livia, 
Parainen

 Kouvolan seudun ammattiopisto, 
Anjala

 

PERJANTAINA 7.10.
 Jämsän ammattiopisto, 
Jyväskylä

 Lapin ammattiopisto, 
Rovaniemi

 
Ilmoittautumiset 23.9. mennessä!

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet:
www.luontojaymparistoopetus.� 
 

OLEMME 

MUKANA MYÖS 

OPO-PÄIVILLÄ 

HÄMEENLINNASSA 

26. – 28.1.2012!

Uusi hallitus tulee hallitusohjelman 
mukaan korostamaan koulutuksen 
työelämäyhteyksiä. Asia on tarkoitus 
hoitaa sitomalla se opinto-ohjauksen 
vahvistamiseen kaikilla koulutusasteilla. 
Päälinjana toimenpiteissä on elinikäisen 
oppimisen periaate.
   
Korkeakouluopiskelija Olli Herranen on tehnyt 
työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen työelä-
mäohjauksesta perusopetuksessa ja toisen asteen 
koulutuksessa. 

Selvitys liittyy TEM:ssä käynnissä olevaan hank-
keeseen, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä 
kehittää työelämän laadun ja tuottavuuden saman-
aikaiseksi parantamiseksi tehtävää yhteistyötä eri 
toimijoiden kesken.

Olli Herranen toteaa selvityksessään, että työelä-
mäohjausta sekä siihen tarvittavia resursseja pitäisi 
olla enemmän. 

Hän myös peräänkuuluttaa opinto-ohjaajille aikaa 
perehtyä ajantasaiseen työelämätietouteen. Erityisesti 
lukioiden työelämäohjaukseen olisi pa-nostettava 
nykyistä enemmän. 

Olli Herranen muistuttaa myös opojen toiveesta 
tehdä läheisempää sidosryhmäyhteistyötä TE-kes-
kusten, paikallisten elinkeinoelämän toimijhoiden 
ja eri työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Selvityksessä Herranen huomauttaa lisäksi, että 
opinto-ohjaajat arvostavat mahdollisuutta työpaik-
kakäynteihin sekä työpaikkojen edustajien käyntejä 
luokkahuonetunneilla. Esimerkiksi kolmannen 
sektorin rooli työelämässä ei nykyisellän juuri tule 
ohjauksessa esille.

  Oppilaille ja opiskelijoille tarvittaisiin selvityksen 
mukaan myös heille suunniteltuja aineistoja, esimer-
kiksi aiheeseen liittyviä työ- ja harjoitusvihkoja.

Työelämäohjaukseen
tarvitaan resursseja

OPOLEHTI ILMESTYY
VUONNA 2012:

Tiistaina 24.tammikuuta
Aineisto viimeistään 10.1.

Perjantaina 11. maaliskuuta
Aineisto viimeistään 17.3.

Perjantaina 14. syyskuuta
Aineisto viimeistään 31.8.

Perjantaina 23. marraskuuta
Aineisto viimeistään 9.11.
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SOPO ry:n n lukiotyöryhmä 
sai toukokuussa mahdolli-
suuden  keskustella ohja-
uksen ajankohtaisista kysy-
myksistä Opetushallituksen 
yleissivistävän koulutuksen 
johtaja Jorma Kauppisen 
kanssa.  Mukana olivat  lu-
kiotoimikunnan puheenjoh-
taja Maija Pasanen (Kunin-
kaantien lukio, Espoo) sekä 
Armi Nurmi (Someron lukio, 
Somero), Anu Turunen (Ly-
seonpuiston lukio, Rovanie-
mi), Anja Tiainen (Kouvolan 
lyseon lukio, Kouvola) ja 
Asta Ikonen (Linnankosken 
lukio, Porvoo).
 

Tapaamista sovittaessa oli ajatus, 
että uuden hallituksen ohjelma 
tulevalle neljän vuoden kaudelle 
olisi tässä vaiheessa jo valmis. 
Säätytalolla olivat kuitenkin neu-
vottelut vielä pahasti kesken, eikä 
tuloksesta osata arvailla mitään. 
Hallitusohjelman realisoituminen 
budjettiin ja sitä kautta koulujen/
lukioiden rahoitukseen on täysin 
auki.  

Jorma Kauppinen ennakoi, että 
esitetty lukiolaisen oikeus saada 
riittävästi henkilökohtaista ohjaus-
ta voisi tarkoittaa opinto-ohjaajien 
määrän lisääntymistä lukioissa. 

Toimme esiin, että tavoitetta 
ei todennäköisesti saavuteta, 
ellei ohjattavien määrää / opinto-
ohjaaja määritellä selkeästi.

Lukioita koskevia suuria asioita 
on valmisteilla. Opetussuunnitel-
man perusteiden ja tuntijaon val-
mistelun toivotaan alkavan pian. 

Ylioppilaskirjoitusten vähittäi-
nen siirtyminen tietokoneaikaan 
ja lukion päättötodistuksen ja 

ylioppilaskirjoitusten arvosanojen 
huomioiminen jatkokoulutukseen 
pääsemisessä ovat suunnitteilla. 

Jorma Kauppisen mukaan em. 
asioita ei kehitetä toinen toisistaan 
irrallisina, vaan työryhmät pitävät 
yhteyttä säännöllisesti.

Tässä johtaja Kauppinen näkee 
myös tarpeen lukion opinto-oh-
jauksen laajentamiselle. Paluuta 
vanhaan ei enää ole, nyt edetään 
yksilöllisten valintojen ja opin-
tojen suuntaamisen tiellä yhä 
pidemmälle. Lukioikäinen nuori 
tarvitsee ohjaajaa, joka auttaa 
pohtimaan valintoja ja niiden 
vaikutusta tulevaisuuteen. 

– Pelkästä tietojen opettelemi-
sen mässäilystä siirrytään taitojen 
oppimiseen, hän sanoo.

 Villissä visiossa Jorma 
Kauppinen näkee ylioppilas-
kirjoitusten muuntuvan entistä 
enemmän osaamisen suuntaan. 

Kokelas näyttää, miten hän 
hakee tietoa, mistä hän sitä hakee, 
miten hän sitä arvioi ja kritisoi. 
Ja miten hän sen ymmärtää ja 
selittää. 

Aikataulu ylioppilastutkinnon 
muuttumiselle voi olla nopeakin. 
Nyt esitetty tavoite vuodesta 2014 
voi olla lähtölaukaus tutkinnon 
muokkaamiselle entistä enemmän 
nykypäivän vaatimuksia vastaa-
vaksi. Tämä tietäisi loppua tieto-
ähkylle ja “bulimiaopiskelulle”.

Keskustelussa käytiin läpi 
opinto-ohjaajien palkkausratkai-
sumalleja (joihin OPH ei varsi-
naisesti voi vaikuttaa), opettajien 
työnkuvan muutosta, vaatimuksia 
tietoteknisiin taitoihin ja opinto-
ohjaajien koulutusta ja pätevyyttä 
koskevia asioita.

Mielenkiintoisen keskustelun 
jälkeen totesimme, että palaamme 
asiaan syksyllä. Silloin viimeis-
tään voimme yhdessä käydä läpi 

Lukion opinto-ohjauksen 
laajentaminen tarpeen

Opetushallituksen Jorma Kauppinen Sopon lukiotoimikunnalle:

Opetushallituksen yleissivistävän 
koulutuksen johtaja Jorma Kaup-
pinen näkee lukion opinto-ohjauk-
sen laajentamisen tarpeelliseksi.

SOPO ry:n lukiotyöryhmä Maija 
Pasasen johdolla Opetushalli-
tuksessa.

uuden hallitusohjelman koulutus-
poliittista osuutta ja arvioida sen 
vaikutuksia lukiokoulutukseen ja 
lukioiden opinto-ohjaukseen.

Asta Ikonen
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 Pohjanmaan opinto-ohjaajat 
järjestivät koulutus-, virkistys- ja 
sääntömääräisen vuosikokouspäi-
vänsä 25. maaliskuuta.

Päivän aloitti Kuortaneen Ur-
heiluopiston koulutuskeskuksen 
johtaja Atte Hotti, joka kertoi 
Kuortaneen Urheiluopiston kou-
lutustarjonnasta ja mahdollisuu-
desta.

Virkistyshetken toi päivään 
noin 20 minuutin niska-/hartiahie-
ronta. Hierojan ammattitutkinnon 
suorittavat opiskelijat hieroivat 
opojen niskat ja hartiat kondik-
seen. Tunne oli aivan mieletön 
hieronnan jälkeen. 

Kuortaneen Urheilulukion esit-
teli rehtori Hannu Lemmetyinen, 
ja hänen mukanaan oli maajouk-
kuekeilaaja, abiopiskelija Sami 
Lampo, joka kertoi opiskelusta 
urheilulukiossa sekä kirjoituk-
sistaan.

Pohjanmaan opojen toimintaa:

Koulutuspäivän päätteeksi 
esittäytyivät Etelä-Pohjanmaan 
Urheiluakatemia sekä Vaasan 
Seudun Urheiluakatemia.

Pohjanmaan opinto-ohjaajien 
sääntömääräinen vuosikokous 
oli samassa paikassa Kuortaneen 
Urheiluopistolla. Vuosikokouksen 
puheenjohtajana toimi perintei-
seen tapaan opinto-ohjaaja Martti 
Pajulammi jämäkällä otteellaan.

Uusi hallitus muodostettiin seu-
raavasti:  Uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Jaakko Mäkinen. 

Varsinaiset jäsenet: Mirja Tik-
kakoski, Anu Hietarinta, Riitta 
Aikkola, Kati Koski, Marjatta 
Saikkonen ja Peter Kotkamaa. Va-
rajäseneksi: Timo Järvinen, Tiina 
Slotte, Anu Katila, Anne Ahlbom, 
Esa Hulkki, Marika Syväluoma 
(nettivastaava) ja Stefan Träskvik. 
Rahastonhoitajana jatkaa Eero 
Klemola.

Vuodelle 2011 Pohjanmaan 
opinto-ohjaajat ry:n painopiste-
alueet ovat virkistystoiminnan yl-
läpitäminen,  teknologiateollisuus 
ja kaksikielinen verkkosivujen 
ylläpito ja päivitys.

Maksaneita jäseniä oli 2010 
tasan 80 ja tavoitteena olisi 100 
jäsenen rajan rikkominen 2011 
aikana.

Samassa vuosikokouksessa 
nimettiin Pohjanmaan opinto-
ohjaajien alajärjestönä aloittava 
ruotsinkielinen osasto, johon ni-
mettiin seuraavat opinto-ohjaajat: 
Anne Ahlbom, Tomas Fant, Stefan 
Träskvik ja Peter Kotkamaa

 
Pohjanmaan opinto-ohjaajien 

ry:n  toiminnasta kirjoitti 

Timo Järvinen

Koulutusta ja virkistystä

KULKU
RI

KULKU
RI

KULKU
RIULKOSUOMALAISTEN LASTEN KOTIPERUSKOULU ON NYT

KULKURI – koulusi maailmalla

KULKU
RI

KULKU
RI

KULKU
RI

Kulkuri on ulkomailla asuvan lapsen koulu, jossa
 opit suomen kieltä kaikkialla maailmassa
 etenet omaan tahtiisi tai yhdessä muiden kanssa
 suoritat tarvittaessa koko perusopetuksen oppimäärän.

Katso lisää www.kulkurikoulu.fi  ja kysy kulkuri�kulkurikoulu.fi 

Kansanvalistusseura 
Haapaniemenkatu 7-9 B, 
FI-00530 Helsinki, puh. +358 (0)207 511 506

Kansanvalistusseura
Haapaniemenkatu 7-9 B, 
FI-00530 Helsinki, puh. +358 (0)207 511 506

Kansanvalistusseura
Haapaniemenkatu 7-9 B, 
FI-00530 Helsinki, puh. +358 (0)207 511 506

 ja kysy kulkuri�kulkurikoulu.fi 
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Portfolio = ePortfolio = Personal Learning Environment 
Monien asiantuntijoiden mielestä työelämän nopeiden 
muutosten takia yhteiskunta tarvitsee hyvin koulutettuja 
ja luovia osaajia, joilla on kykyä kehittää aktiivisesti 
itseään koko elämänsä ajan. Tämä on nostanut 
portfolion jälleen oppimisen työvälineeksi. Aiemmin 
hyllyyn pölyttymään jääneet kansiot ovat IT-aikakaudella 
siirtyneet verkkoon ja niitä kutsutaan ePortfolioiksi. 
ePortfolion ympärille voidaan rakentaa monipuolisia 
henkilökohtaisia oppimisympäristöjä (Personal Learning 
Environment), joissa henkilö voi reflektoida omia 
oppimiskokemuksiaan, tuoda esille omia taitojaan ja 
kehittyä osaajana.

Kyvyt.fi ePortfolio-palvelussa jo tuhansia käyttäjiä
Ensimmäisen suomalaisen ePortfolio-palvelun Kyvyt.fi:n 
perustamisesta on kulunut vuosi. Tänä päivänä palve-
lua käyttää yli sata toisen asteen ja korkea-asteen oppi-
laitosta sekä tuhansia opiskelijoita ja opettajia. 

Hyödyt oppilaitoksille
Kyvyt.fi on oppimisympäristö, jossa opettajat, opinto- 
ja työpaikkaohjaajat voivat tukea, ohjata ja arvioida 
omia opiskelijoitaan tai harjoittelijoitaan. Kyvyt.fi 
on mahdollista integroida oppilaitoksen Optima- ja 
Moodle-oppimisympäristöihin. 

Avoimena verkostona Kyvyt.fi tukee oppilaitosten välistä 
yhteistyötä ja verkostoitumista, sekä mahdollistaa 
projektien vetämisen yhteisessä ympäristössä. Se myös 
tukee työelämän sidosryhmien ja oppilaitosten välistä 

yhteistyötä mm. työharjoittelun ja näyttötutkintojen 
ohjauksen kautta. Oppilaitoksille Kyvyt.fi on toiminta-
varma, edullinen ja kustannustehokas palvelu, joka on 
helppo ottaa käyttöön. 

Opettajan työkalu ohjauksessa
Kyvyt.fi toimii opettajan työkaluna silloin, kun hän haluaa 
hallita ja ohjata opiskelijoiden portfoliotyöskentelyä, HOPS:in 
laatimista tai työharjoittelua. Opettaja voi käyttää sitä 
myös materiaalien jakamiseen opiskelijoille ja kollegoille. 

Edut opiskelijalle
Kyvyt.fi tarjoaa monipuoliset työkalut sähköisen 
portfolion rakentamiseen ja sen julkaisemiseen esim. 
harjoittelupaikan tai työpaikan haun yhteydessä. 
Opiskelijalle palvelun käyttö on ilmaista ja hän voi jatkaa 
oman ePortfolionsa kehittämistä myös valmistumisensa 
jälkeen. Näin Kyvyt.fi tukee aidosti elinikäistä oppimista.

Kenelle Kyvyt.fi on tarkoitettu?
Palvelu on tarkoitettu toisen asteen oppilaitoksille, 
ammattikorkeakouluille, yliopistoille, vapaan sivistys-
kentän oppilaitoksille, koulutusyrityksille sekä kaikille 
yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita 
ePortfolio-palvelusta ja kokevat siitä olevan hyötyä 
heidän toiminnassaan.

Lisätietoja
Palvelun avoin esittelytilaisuus ma 26.9.2011 
kello 15.00-16.00 ACP-huoneessa: 
http://discendum.emea.acrobat.com/kyvytfi/

ePortfolio: elinikäisen oppimisen ekosysteemi 
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KOHTAA. Ole aidosti läsnä. Ole saatavilla ja lähestyttävissä. Opinto-ohjaajan tulisi olla mukana koko nuoren 
opinpolun aikana peruskoulusta korkeakouluun.

KIINNOSTU. Kiinnostu muistakin nuoren asioista kuin opinnot ja uransuunnittelu.  Harrastukset ja nuoren 
arkiset asiat ovat myös tärkeitä.  

KERRO. Osoita nuorelle, että hän on tärkeä omana itsenään  ei vain opiskelusuoritustensa vuoksi.  Kerro 
joskus myös omista oppimisajoistasi ja nuoruudestasi. Kerro, miksi on mukava olla opinto-ohjaajana.

KEHU. Anna nuorelle positiivista palautetta  muustakin kuin koulusuorituksista.Korosta vahvuuksia ja 
mahdollisuuksia.

KUUNTELE. Kuuntele, mitä nuorella on sanottavaa  rohkaise häntä esittämään näkemyksiään.Tue häntä 
ongelmanratkaisussa. Älä anna valmiita ratkaisuja, vaan anna tilaa omaan pohdintaan ja päätöksentekoon.  

KOSKETA. Nuorella on oikeus itse päättää, kuka ja milloin häneen saa koskea. Jossakin tilanteessa voi 
olkapäälle laskettu käsi rauhoittaa. Pieni taputus selkään voi tehota paremmin, kuin tuhat sanaa. Entäpäs 
high five? Nuoren ja oman persoonasi mukaan.

KASVATA JA KUNNIOITA. Ole aikuinen.Turvallisuus on tärkeätä, aseta ja pidä rajat. Mutta anna nuorelle 
tilaa suunnitella ja ratkaista ongelmiaan.

KESTÄ. Kannusta tunteiden ilmaisuun  kaikkien tunteiden.Itseä ja toista vahingoittamatta. Vahvista nuoren 
uskoa siihen, että ikävistäkin asioista selvitään.Näytä omat tunteesi avoimesti ja rehellisesti.  
    
KOETA ELÄYTYÄ. Kerro joskus omasta nuoruudestasi. Auta nuorta tarkastelemaan itseään pienen etäisyy-
den päästä. Auta häntä ajattelemaan asioita eri näkökulmasta. Korosta myös, että asiat näyttävät erilaiselta 
hyvin nukutun yön jälkeen. Tai toisella viikolla. Tai ensi syksynä. 

KATSO ITSEESI. Hoida omaa jaksamistasi. Hae itsekin tukea ja apua, kun on tarvis. Muista, olet paras 
opo oppilaillesi.

Mitä mieltä olet?  Näinhän me opinto-ohjaajat toimimme. Mehän olemme ohjauksen ammattilaisia.Opinto-
ohjaus on tärkää ja se, että koulussa on joku, joka tuntee mitä tarkoittavat käytännössä nämä kymmenen 
koota.

KARI   Hernetkoski, opinto-ohjaaja.

10xK – eli miten kohtaan nuoren työssäni 

Opinto-ohjaajan keskeisin työ-
väline on hänen persoonansa ja 
kommunikaatiotaitonsa, joita 
hän käyttää ollessaan vuorovai-
kutuksessa ohjattavan kanssa. 
Keskeisin tavoitteemme on antaa 
nuorelle aikaa, huomiota ja kun-
nioitusta.

Oppilaan huoltaja on samassa 
tilanteessa, kun hän kasvattaa ja 
myöskin ohjaa lastaan.  Tavoitteet 
ja välineet ovat pohjimmiltaan 
samat.  Huoltajien tukemiseksi on 
Mannerheimin lastensuojeluliitto 
tuottanut paljon materiaalia myös 
verkkoon.  Nyt on vanhemmille 
laadittu havainnollinen ja hyvä 

Lukiolaiset opon luona.

kymmenen koon ohjelma, miten 
tavoittaa nuori ja päästä hänen 
kanssaan aitoon yhteyteen. Muok-

kasin aineistoa hiukan ajatellen 
meidän ohjaustyötämme. Lue ja 
arvioi
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Yrkeshögskolestudier kän-
netecknas av mångsidiga 
teoretiska studier med effek-
tiv koppling till praktiska 
färdigheter. 

Betoningen på det praktiska 
yrkeskunnandet är central 
och också den stora styrkan 
i yrkeshögskole-utbildnin-
gen. 

En förutsättning för att 
målsättningarna med mång-
sidiga praktiska färdigheter 
skall kunna uppnås är til-
lräckligt långa och givande 
praktiska perioder ute i ar-
betslivet.

Bra handledning viktig för en lyckad praktik 
exempel från skogsbruksingenjörsstudier vid Yrkeshögskolan Novia

Skogsbruksingenjörsutbildnin-
gen på yrkeshögskolenivå omfat-
tar nu 240 studiepoäng fördelade 
på fyra års studier. I nuvarande 
läroplan är praktiken uppdelad i 
tre delar.

Första studieåret avslutas med 
en praktikperiod på en månad. 

Tredje studieåret avslutas med 
en praktikperiod på två månader 
och fjärde studieåret inleds med en 
praktikperiod på två månader. 

Totala praktikmängden blir 
följaktligen fem månader eller 30 
studiepoäng. 

Målsättningen med den första 
korta praktikperioden är att stude-
rande tränar upp sina färdigheter 
att utföra skogsskötselarbeten, 
speciellt plantering och röjning. 

Plantinventering och arbete i 

plantskola rekommenderas ock-
så. 

Målsättningen med de längre 
praktikperioderna senare under 
studierna är att studerande under 
handledning får arbeta med arbets-
lednings- och planeringsuppgifter. 
Man borde då få syssla med upp-
gifter som färdigt utbildade skogs-
bruksingenjörer håller på med. 

Studerande bör ha färdigheter 
att relativt självständigt klara av 
arbetsuppgifter inom virkesans-
kaffning och skogsskötsel.

Under praktiken borde man 
helst ha flera arbetsgivare för att 
mångsidigt kunna bekanta sig 
med olika organisationer och ar-
betsskeden.

Praktikperioderna ger bland 
annat följande tilläggsvärden till 

Simon Ollus från Vörå var mycket nöjd med sin praktikperiod.
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studierna:
– Tränar förmågan att utföra ru-

tinmässiga arbeten raskt och lätt
– Ger övning i krävande prob-

lem lösning i lokal miljö
- Ger övning i reflektion och att 

fatta egna beslut
– Ger möjligheter att arbeta 

med och samtala med olika män-
niskor med olika uppgifter inom 
branschen. Man har möjligheter 
att få många goda rollmodeller. 

– Ger bättre självförtroende och 
utvecklar yrkesidentiteten

– Ger feedback för vidareut-
veckling av yrkeskompetensen 
och sociala färdigheter 

– Ger värdefulla kontakter inom 
branschen

– Praktiken kan fungera som 
en kungsväg till rekrytering efter 
avslutade studier

Fjärde årets skogsstuderande 
har under slutet på oktober 2010 
återvänt till skolbänken efter att 
ha slutfört de två långa praktik-
perioderna i slutet av studierna. 
Andreas Ahlholm från Ytter-
mark, Simon Ollus från Vörå och 
Mikael Berglund från Åland var 
mycket nöjda med sina praktik-
perioder.

Andreas genomförde sin praktik 
vid Närpes områdeskontor inom 
Kustens skogscentral från början 
av maj till slutet på september. 

Han hade arbetsuppgifter både 
inom myndighetsfunktionen och 
inom skogsförbättringsverksam-
heten. Inom myndighetsfunktio-
nen var Andreas viktigaste arbet-
suppgifter att granska oredovisade 
förnyelseytor. 

Han skulle också ge råd och 
anvisningar om lämpliga sköt-
selåtgärder där behov fanns. 

Det här arbetet var både intres-
sant och lärorikt enligt Andreas. 

Datasystemet blev bekant och 
lokalkännedomen i Kristinestad, 
Närpes, Korsnäs och Malax för-
bättrades.

Inom skogsförbättringen var 
huvudsakliga arbetsuppgiften 
dikesplanering. 

Andreas märkte ut diken som 
skulle iståndsättas och en del nya 

diken i terrängen. Kartritning och 
införandet av uppgifterna i data-
systemet hörde också till Andreas 
uppgifter. 

Skötselåtgärder noterades un-
der planeringen, så att skogsä-
garna skulle få information om 
var gallringar och röjningar var 
nödvändiga före dikningen. 

Andreas tyckte att det här var 
både intressant och omväxlande. 

Väldigt givande var det också 
att få vara med om mätningar 
och förberedelser för en skogs-
färdighetstävling för skogsägare 
i Övermark.

Enligt Andreas blev helheten 
mycket lyckad med mångsidiga 
och givande arbetsuppgifter. Han 
fick inskolning i början, men han 
fick också utföra arbetsuppgifter 
självständigt i tillräcklig utsträck-
ning. 

Simon Ollus utförde hela sin 
praktikperiod inom skogsvårds-
föreningen i Österbotten. Han 
upplevde också sin praktik som 
mångsidig, givande och intres-
sant. 

Under praktiken fick Simon 
pröva på en stor mängd med oli-
ka arbetsuppgifter; Utkörning av 
plantor, märkning av förnyelseytor 
och avverkningsytor, inventering 
av förnyelseytor, uppföljning av 
kvaliteten på utförda gallringar, 
röjningsplanering, mätning av 
virke, märkning av råar och skog-
sägarkontakter i olika ärenden. 

Simon fick också delta i för-
beredelserna för skogsfärdighets-
tävlingar för skogsägare. Han fick 
också delta i skogsinfodagar för 
skolelever i Malax och Petalax. 
Det här trivdes Simon väldigt bra 
med. 

En stor del av tiden arbetade 
Simon med skogsvärdering och 
skogsbruksplanering. Handdatorn 
och gps blev bekanta arbets-
redskap för Simon under praktik-
tiden. Intressanta naturiakttagelser 
hade Simon rikligt med möjlighe-
ter till. 

Getingar och huggormar hörde 
inte till favoriterna, men mötet 
med en mårdunge var en minnes-
värd händelse. Och kameran var 
förstås hemma den dagen...

Självständigt, mångsidigt och 
givande tyckte Simon att det var. 
Nu tappar man nog inte bort sig 
på österbottniska vägar i första 
taget. 

Sociala färdigheter fick man 
många tillfällen att träna sig på. 
Hur viktigt det är med dessa 
märkte Simon vid många tillfällen 
under sin praktiktid.

Mikael Berglund fick upple-
va en perfekt praktikperiod på 
Åland. 

Han fick vara på praktik på 
Carl Rundberg, på Ålands skogs-
vårdförening, på skogsbruksbyrån 
vid landskapsregeringen och på 
Ålands skogsägarförbund, Ab 
Skogen. 

Han fick bekanta sig med alla 
skogsorganisationer och de flesta 
skogsfackmän på Åland under den 
välorganiserade praktiken. 

Åländska skogsbruket tar hand 
om sina få praktikanter på ett 
exemplariskt sätt. En bättre prak-
tik kunde man inte ha fått tyckte 
Mikael.

Praktiken utgör en viktig del 
av studierna. Praktikarbetsgiva-
re borde därför ge sig tid att ge 
handledning inför nya arbetsup-
pgifter. 

En praktikant som får fungera 
som “sällskapsdam” utan självs-
tändiga arbetsuppgifter är i regel 
väldigt besviken efter praktiken. 

En bra balans mellan handled-
ning och självständiga arbetsup-
pgifter leder oftast till en lyckad 
praktikhelhet. 

Praktik av god kvalitet är en 
viktig grundpelare för en lyckad 
utbildning. 

Hittills har skogsutbildningen 
vid YH Novia haft ett gott samar-
bete i praktikfrågor med svensks-
pråkiga skogsfältet. 

Vi hoppas på fortsatt gott prak-
tiksamarbete, som vi tillsammans 
säkert ännu kan vidareutveckla 
och förbättra.

Britt-Mari Fagerström
Yrkeshögskolan Novia
programansvarig lektor
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