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Opinto-ohjaajien matkoista ja retkistä sisäsivuilla
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Matka alkaa tästä.

Matka kohti osaamista ja ammattia alkaa yhteishausta. 
turun ammattikorkeakoulusta löytyy monta 
kiinnostavaa mahdollisuutta. 

Nuorten tutkintoon 
johtava koulutus:
•  Bioanalyytikko (AMK)
•  Insinööri (AMK) 
   Kone- ja tuotantotekniikka
•  Röntgenhoitaja (AMK)
•  Sairaanhoitaja (AMK)
•  Sosionomi (AMK)
•  Terveydenhoitaja (AMK)
•  Tradenomi, liiketalous
   (tietojenkäsittely)

Syksyn yhteishaku 16.9.-1.10.2013 

www.turkuamk.fi

aikuisten tutkintoon 
johtava koulutus:
•  Tradenomi, 
   taloushallinto ja juridiikka
•  Sairaanhoitaja (AMK)

Ylempään aMk-tutkintoon 
johtava koulutus:
•  Terveyden edistäminen 
   (ylempi AMK) 

lisätiedot yhteishausta:
matka.turkuamk.fi
www.turkuamk.fi/haku
www.turkuamk.fi/opoille

Hakulomake täytetään 
hakuaikana netissä 
osoitteessa: www.amkhaku.fi

turun aMk:n hakutoimisto
Joukahaisenkatu 3 A (II krs.), 
20520 Turku
p. 02 2633 5821,
hakutoimisto@turkuamk.fi
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Suomen kansantalous kamppailee vaikean kes-
tävyysvajeen kanssa. Väestö ikääntyy ja työssä 
olevien määrä vähenee. Yhtälö ei toimi. Lisäksi 
Suomen taloutta vaivaa pitkittynyt ja vaikea suh-
dannetilanne. Työllisyysasteen on pakko nousta.  

Erityinen huomio on kiinnitetty nuoriin. Käy-
tännön toimet on pitkälti laitettu opinto-ohjaajien 
kannettavaksi. On harhaista kuvitelmaa, että 
pelkästään sähköisten hakujärjestelmien, käy-
tännössä teknisillä uudistuksilla voidaan muuttaa 
jatko-opintoihin hakeutumisen kulttuuria.

Uudet valintaperusteet sekä toiselle asteelle 
ja korkea-asteelle on nyt virtaviivaistettu. Uudet 
valintajärjestelmät ovat armottomia. Ne rokottaa 
heti, jos on ottanut “väärän” opiskelupaikan. 

Vastuu siitä, miten nuori onnistuu keppien ja 
porkkanoiden viidakossa, jää opinto-ohjaajalle. 
Kehotan kaikkia opinto-ohjaajia äärimmäiseen 
huolellisuuteen työssään. 

Oppilaat, opiskelijat, vanhemmat ja muut 
toimijat ottavat herkästi yhteyttä, jos jokin osa 
informaatiosta ei ole mennyt perille. Infosta 
lintsaavan opiskelijan vanhemmat tai sukulaiset 
voivat aloittaa tuskallisen sähköpostipommituk-
sen tai valituskierteen, jossa perätään, miksei siitä 
tai tästä ole kerrottu heidän kullanmurulleen.

Mitä opinto-ohjaajille on tarjottu tässä tilan-
teessa? Tuki ja koulutus täysin riittämätöntä. 
Oikeita vaikuttamisvälineitä on tarjolla hyvin 
vähän. Työkalut puuttuvat. 

Opinto-ohjaajilla ei ole reaaliaikaista tietoa 
oppilaiden hakeutumisesta toisen asteen kou-
lutukseen. Lukion opinto-ohjaajille ei ole edes 
saatavilla tietoa siitä, ovatko heidän opiskelijansa 
hakeneet yhteisvalinnassa.

OKM:n kehittämisohjelman mukaan oh-
jaustyötä tekevien peruskoulutusta olisi pitänyt 
kehittää vastaamaan ohjaustyön lisääntyneisiin 
vaatimuksiin. Samoin oli pitänyt parantaa ohjaus-
tehtävissä toimivien jatko- ja täydennyskoulutus-
mahdollisuuksia. 

Hallitusohjelman mukaan opinto-ohjausta piti 
vahvistaa kaikilla koulutusasteilla. Toimet opin-
to-ohjauksen kehittämiseksi ovat jääneet hyvin 
vajavaisiksi. 

Hyvän opinto-ohjauksen kriteerien laadinnassa 
on opinto-ohjauksen kansallinen ja kansainväli-
nen tutkimustieto ohitettu.

Lisääntynyt työmäärä ja vastuu eivät näy palk-
kauksessa. Liian moni opinto-ohjaaja uupuu liian 
suuren työpaineen alla. Siitä huolimatta tehtäviä 
kasataan entisestään lisää.

Voimia alkaneelle lukuvuodelle!

Jukka Eero Vuorinen
puheenjohtaja

Kaikki on pantu 
opinto-ohjauksen varaan

Jukka Eero Vuorinen



4

Opolehti  3 / 2013
Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti

ISSN 1796–4482

Julkaisija
Suomen Opinto-ohjaajat ry

Polvikatu 7 A 19, 33100 TAMPERE

Päätoimittaja
Ritva Mäkelä

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

ritva.makela@koti.soon.fi

Ilmoitusmarkkinointi, jäsensihteeri
Tuija Mäntsälä

Betaniankatu 8 as 16, 20810 Turku
puh. 040 776 9727, 050 598 5223 

tuija.mantsala@sopo.fi

Rahastonhoitaja

Erja Salminen
Kurjenkatu 4 A 25, 20760 PIISPANRISTI

erja.salminen@sopo.fi

Toimitusneuvosto
Ritva Mäkelä, Tuija Mäntsälä, 

Maija Pasanen, Jukka Eero Vuorinen 

Tilaushinta
65 EUR / vsk

Ilmoitushinnat
koko sivu: 675 EUR

puoli sivua: 460 EUR
neljännessivu: 345 EUR

takakansi 1100 EUR
kannen sisäpinta koko sivu 880 EUR

kannen sisäpinta puoli sivua 600 EUR

Painopaikka
M-Print Oy, Vähäkangasjärventie 3, 

35700 VILPPULA
Puh: (03) 471 1511 

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

Seuraavat lehdet.
4/2013   22.11.

Aineistopäivä 8.11.

Vuonna 2014
1/2014    24.1.
2/2014    28.2.
3/2014    12.9.
4/2014   21.11.

Lehteen tarkoitettu aineisto 
kaksi viikkoa ennen ilmestymispäivää 

sähköisessä muodossa päätoimittajalle.
Ilmoitukset pdf-tiedostoina.

Sisältö

Puheenjohtajan palsta   3
Yhteisvastuullisesti nuorten
syrjäytymistä vastaan   5
Opinto-ohjaukselle asetettu 
kohtuuttomia vaatimuksia   7
Kolumni   9
Älä unohda kansatiedettä 10
Aikuisohjauksesta elinikäiseen ohjaukseen 12 
Tuhti tietoteos johdattaa työelämätaitoihin 13
Ammatillisen toisen asteen
muutoksia ja tulevaisuuden haasteita 14
Miksi Tammerkosken käsityölinja kiinnostaa  16
Täältä tietoa tekniikasta 17
Hyvän vanhempainillan resepti 18
Päijät-Hämeen opinto-ohjaajat ry 30 vuotta 20
CERNissä hiukkanen kiihtyy 22
Pariisin antia ammentamassa 23
Toimikunnat 24
Ammatillisten opinto-ohjaajien
ominaispiirteitä ja työn muutoksia 26
Academia-opintovierailu Islantiin 28
Tulliala tutuksi keskisuomalaisille 31
Växande utbildningsklyftor 
mellan män och kvinnor 32
Studiehandledning on demand 33
Kuka on vuoden opinto-ohjaaja 2014 35

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

Kansi: 
Opojen kevään ja kesän 
lukuisiin retkeilyihin kuului 
mm Uudenmaan opinto-oh-
jaajien kevätjuhlapurjehdus 
Valborg-nimisellä purjelai-
valla, jo neljännen kerran.
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Syyskuussa 2013

Yhteisvastuullisesti nuorten 
syrjäytymistä vastaan

Nuorten syrjäytyminen ei ole kadonnut suomalaisen keskustelun huolenaiheista min-
nekään. Aiheen on tänä syksynä ansiokkaasti nostanut esille Yleisradion käynnistämä 
Nuorille. Nyt! -kampanja,  johon osallistuu suuri määrä yhteistyökumppaneita, mukana 
myös Suomen Opinto-ohjaajat ry.

Elokuun lopussa alkaneen ja kymmenen viikkoa kestävän kampanjan kunnianhimoi-
sena  tavoitteena on tarjota nuorille 10.000 työ-, oppisopimus-, kesätyö- tai harjoittelu-
paikkaa sekä aktivoida 2000 uutta aikuista vapaaehtoistyöhön.

Kampanja haluaa tukea yhteiskunnan nuorisotakuussa antamaa lupausta. Yksikään 
nuori ei saa jäädä kadoksiin. Jotta tavoite toteutuisi, kampanjan yhteydessä on avattu 
yhden yhteydenoton periaatteella toimiva valtakunnallinen ohjauspalvelu Suunta, jossa 
Ylen yhteistyökumppaneina ovat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä palvelun 
vastuullisena tuottajana Pelastakaa Lapset ry.

Suunta-palvelussa nuoret voivat reaaliaikaisessa chatissa keskustella kahden kesken 
koulutetun vapaaehtoisen kanssa ja pohtia elämänsä suuntaa. Jokaisen tarpeisiin pyritään 
etsimään apua ja ohjausta lähialueelta.

Mukaan on haastettu kaikki nuorten tulevaisuudesta välittävät aikuiset. Kampanjan 
nettisivuston kautta jokainen voi auttaa ratkaisemaan ongelmaa. Aikuisia haastetaan 
tukihenkilöiksi nuorille. Yrityksiä puolestaan haastetaan tarjoamaan uusia työllistymis- 
ja harjoittelumahdollisuusksia.

Kampanja lähti heti hyvin liikkeelle. Verkkokokonaisuus keräsi jo neljän ensimmäisen 
päivän aikana yli 40.000 kävijää. Myös sosiaalisessa mediassa se on herättänyt huomiota. 
Televisio-ohjelmat, mm. tunnettujen yritysjohtajien haastattelut,  ovat saaneet runsaasti 
katsojia. Tarjouksia työpaikoista on tullut kiitettävästi.

Yleisradio ansaitsee aloitteellisuudestaan suuret kiitokset. Juuri tällaista yhteisvastuul-
lisuutta tarvitaan, ja television kautta tieto leviää hyvin. Kampanja on oikealla asialla, 
sille voi vain toivottaa menestystä.

 
 Ritva  Mäkelä
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Opinto-ohjaukselle on välil-
lä asetettu kohtuuttomiakin 
vaatimuksia, sanoo Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
kansliapäälliköksi keväällä 
asetettu Anita Lehikoinen. 

Valtiovallan mukaan julkisen 
talouden kestävyysvajeen kuromi-
nen vaatii työurien pidentämistä. 
Opinto-ohjausta on esitetty kei-
noksi useimpiin esillä olleisiin 
yhteiskunnan ongelmiin, myös 
opintojen aloittamisen aikaista-
miseen, joka kuuluu keinova-
likoimaan siinä missä työurien 
pidentäminenkin.

Kaikkea opinto-ohjaus ei silti 
kansliapäällikkö Lehikoisen mu-
kaan ratkaise.

– Hedelmällisempää on se, että 
opiskelija itse pohtii ja prosessoi 
asioita kuin että hän tunneilla vain 
kuulee asioista ja vaihtoehdoista, 
mutta joilla ei välttämättä juuri 
sillä hetkellä ole kosketuspintaa 
häneen, Lehikoinen  sanoo. Opis-
kelija voi jopa myöhemmin olla 
sitä mieltä, että kyseisiä asioita ei 
ole koulussa käsitelty lainkaan.

Nuorta ei jätetä
oman onnensa nojaan

Ministeriön tavoitteena on pitää 
huolta siitä, että nuorta ei jätetä 
oman onnensa nojaan. Kanslia-
päällikkö uskoo, että oppivelvol-
lisuuden pidentäminen todella 
takaa sen, että kaikki nuoret 
jatkavat perusasteen jälkeisessä 
koulutuksessa.

– Tämän vuoden alusta voi-
maan tulleen koulutustakuun 
tarkoituksena on varmistaa, että 
nuoret löytävät polun koulutuk-
seensa ja työhön ja pääsevät siten 
osalliseksi yhteiskuntaan.

Tavoitteen saavuttamiseksi 
opinto-ohjausta tulee Anita Lehi-

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen:

Opinto-ohjaukselle asetettu
kohtuuttomia vaatimuksia

koisen mukaan vahvistaa kaikilla 
koulutusasteilla.

– Elinikäisen oppimisen tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalvelujen 
pitää olla kaikille tarjolla yhden 
luukun periaatteen mukaisesti.

Varhainen prosessointi
vähentää vääriä valintoja

Parhaina keinoina estää nuorta 
tekemästä vääriä valintoja on 
kansliapäällikön mukaan mahdol-
lisimman varhainen ura- ja koulu-
tuspaikkavalintojen prosessointi  
jo perusopetuksessa. 

Tärkeää on hänen mukaansa 
myös perusopetuksen aikainen 
työelämään tutustuminen sekä 
perusopetuksen ja työelämän yh-
teistyön vahvistaminen.

– Nuorten ympärille tarvitaan 
laaja tukiverkosto – koteja unoh-
tamatta. Ohjausta pitää olla riittä-
västi ja sen tulee kohdentua oikein

Sähköisten tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluiden merkityksen 
Lehikoinen näkee huomattavana, 
mutta niiden pitää olla selkeitä ja 
opiskelijaa informoivia.

– Uusien sähköisten palvelui-

den hyödyntämistä pitää laajentaa 
niin, että ohjauksen resursseja 
voidaan paremmin suunnata niille, 
jotka tarvitsevat eniten tukea. 

Lisäksi kansliapäällikkö pe-
räänkuuluttaa yhteistyön tiivis-
tämistä  opinto-ohjaajien, koulu-
tuksen järjestäjien, työhallinnon 
ja työpaikkojen välillä.

Omat kokemukset
opinto-ohjauksesta

Anita Lehikoisen omat henkilö-
kohtaiset kokemukset opinto-oh-
jauksesta ovat kovin vähäiset ja 
poikkeavat laadullisesti toisistaan.

– Aikanaan lukiossa opinto-oh-
jaaja kehotti vakavasti harkitse-
maan yliopisto-opintoja, koska 
näkökykyni oli niin huono.

Toinen kokemus on yliopistos-
ta: – Tuskailin sivuaineopintojen 
kanssa, jolloin pääaineeni lehtori 
antoi ohjeeksi ottaa omat kiinnos-
tuksen kohteet. Ikäni muistan sen, 
kun hän sanoi, että voithan aina 
päätyä työhön, mitä ei ole kuin 
yksi Suomessa.

Ritva Mäkelä

Keväällä kans-
l iapää l l i köks i 
nimitetty Anita 
Lehikoinen on 
t e h n y t  p i t k ä n 
uran Opetus- ja 
kulttuuriministe-
riössä. Nyt hän on 
OKM:n korkein 
virkamies.  
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UNETTAVIEN INFOJEN 
AIKA ON OHI.

LUT:N ABITIIMI ON LIIKKEELLÄ.

TEKNIIKKA   |   KAUPPATIETEET       www.abitiimi.fi   |  Facebook: Abitiimi.LUT  |  www.lut.fi

VARAA NYT.
Kutsu Lappeenrannan teknillisen yliopiston, 
LUT:n abitiimin esiintyjät lukioosi osoitteesta 
lut.fi/abitiimi tai p. 0400 182 088 / Eero.

»

Esitys, jonka piditte oli 
vertaansa vailla. Saitte 
ainakin allekirjoittaneen 
suorastaan innostumaan.

- Tiirismaan Abi

”

Veditte tosi hyvän setin! 
- Tervakosken Abi

”

Halusin kiittää vielä näin 
erikseen LUT:n esitte-
lystä. Koulunne esittely oli 
mielettömän hyvä ja abi-
tiimin jäsenet hoitivat hom-
mansa erittäin hyvin. Joten 
iso kiitos vielä kerran! 

- OPO Pohjois-Karjalasta

”
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Hallituksen rakenneuudistuspaketissa on 
mukana ehdotus, jonka mukaan oppivelvol-
lisuutta pidennetään vuodella. Se tarkoittaa, 
että peruskoulun päättävien oppilaiden on jat-
kettava lukioon, ammatilliseen koulutukseen, 
kymppiluokalle tai oppisopimuskoulutukseen. 
Ajatuksen esitti jo viime keväänä edellinen 
opetusministeri Jukka Gustafsson, ja nykyinen 
opetusministeri Krista Kiuru ehdotti samaa 
kesällä. Ilmeisesti ajatus onkin toteutumassa. 

Yleisesti ottaen uudistus on saanut myön-
teisen vastaanoton. Positiivista ja mielen-
kiintoista on etenkin se, että monet nuoret 
pitävät ajatusta hyvänä. Uudistusta onkin 
helppo puolustaa. Työmarkkinoille on vai-
keaa päästä pelkällä peruskoulupohjalla. Jo 
kansantalouden kannalta on siis hyödyksi, jos 
kannustamme nuoria kouluttautumaan. Nuori 
syrjäytyy helpommin, jos hän ei pääse perus-
koulun jälkeen jatkokoulutukseen. Pidennetty 
oppivelvollisuus toimisi myös turvaverkkona, 
lisävuotena, joka luo nuorelle rutiineja ja antaa 
tukea ja huomiota. Uudistus auttaisi eniten 
juuri niitä nuoria, jotka tarvitsevat lisätukea. 
Vuosi toisen asteen koulutuksessa merkitsee, 
että jo kolmannes on suoritettu. Voi olla, että 
jatko sujuisi kuin itsestään. 

Uudistusta on myös vastustettu. Etenkin 
sana “velvollisuus” on herättänyt tyytymättö-
myyttä. Vastustajat pitävät varmasti myös pe-
ruskoulun jälkeistä koulutusta tärkeänä, mutta 
heidän mielestään sen pitää olla oppilaan oma 
päätös. Tätä päätöstä pitää avittaa lisäämällä 

resursseja ohjausta.
Tuntuu kumminkin myös melko selvältä, 

että itse uudistuskin vaatii isää resursseja ja 
ohjausta. Peruskoulujemme oppilaanohjaajat 
tekevät jo nyt hienoa työtä. On varmistettava, 
että heillä on käytössään ne resurssit, joita 
vaaditaan siihen, että myös haastavammat op-
pilaat saavat ansaitsemansa ajan ja huomion. 
Kymppiluokan oppilaspaikkoja tarvitaan 
luonnollisestikin lisää.

Toiseen asteen oppilaitoksissakin tarvitaan 
lisävalmiuksia. Uusien oppilasvirtojen mu-
kana tulee myös nuoria, joiden motivaatio ja 
taidot eivät välttämättä ole parhaimpien jou-
kossa. Lukioiden ja ammattikoulutuslaitosten 
on toisin sanoen valmistauduttava antamaan 
lisätukea, lisää erityisopetusta ja enemmän 
ohjausta. Koulujen on myös pystyttävä oh-
jaamaan entistä paremmin oppilaitaan toiseen 
koulutukseen. Se merkitsee muiden muassa 
koulujen välisen yhteistyön parantamista, 
esimerkiksi oppilasvaihdon lisäämisellä.

Parhaimmillaan uudistus voi johtaa vah-
vempaan turvaverkkoon, joka saavuttaa 
muutkin kuin pelkästään riskivyöhykkeen 
nuoret. Kaikki peruskoulun ja toisen asteen 
oppilaat hyötyvät siitä. Emmehän halua us-
koa, että uudistus vain asettaa vaatimuksia 
kouluille ja oppilaanohjaukseen, vaan myös 
antaa meille ne edellytykset, jotka tarvitaan 
sen läpiviemiseen. 

Mikael Eriksson

Pidennetty oppivelvollisuus

Mikael
Eriksson.
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Pieni joukko opiskelijoita istuu 
luokkahuoneessa ja keskustelee 
innokkaasti muistitietotutkimuk-
sesta. Välillä sanat takeltelevat 
ja ajatus hukkuu. Opettaja löytää 
suunnan ja taas keskustelu jatkuu. 
Syntyy ahaa-elämyksiä, mutta 
myös kysymyksiä.

On meneillään kulttuuripe-
rintökohteet ja aineistot -kurssin 
luento. Luokassa olijat koostuvat 
eri alojen opiskelijoista. Kult-
tuuriperinnön sivuainekokonai-
suus kokoaa yhteen kansatieteen, 
folkloristiikan, taidehistorian ja 
arkeologian pääainaopiskelijoita, 
mutta luokassa istuu myös muita 
kiinnostuneita. Toiset vasta aloit-
taneita, toiset opinnoissaan jo 
pidemmälle ehtineitä.

Filosofian, historian, kulttuurin 
ja taiteiden tutkimuksen laitoksel-
la sijaitseva pieni kansatieteen op-
piaine on hyväntuulinen yksikkö. 
Uusia opiskelijoita valitaan vuo-
sittain yhdeksän. Yksikön pienen 
koon vuoksi opiskelijat tutustuvat 
toisiinsa helposti yli vuosikurssi-
rajojen. Tämä helpottaa opiskelua 
ja sopeutumista yliopistoelämään. 
Myös opettajat ja oppilaat tulevat 
toisilleen tutuiksi tiiviin yhteisön 
ansiosta.

Tutkimuskohteena
kansankulttuuri

Helsingin yliopistossa suoma-
lais-ugrilaisen kansatieteen opis-
kelu alkoi jo vuonna 1921. Tuol-
loin oli vallalla sittemmin väisty-
nyt näkemys kielen ja kulttuurin 
tiukasta yhteenkuuluvuudesta. 
Vuodesta 2009 oppiaineen viralli-
nen nimi on ollut kansatiede, joka 
on osa eurooppalaista etnologiaa. 
Kansatiede tutkii kansanomaista 
kulttuuria, kansankulttuuria, joka 
tarkoittaa kulloinkin kansaksi ym-
märretyn tai määritellyn ryhmän 
arjen kulttuuria.

Toimittaja Minna Keinäsen 
ja kansatieteilijä Harri Nymanin 
viime vuonna julkaistu teos Kis-

Älä unohda kansatiedettä
- kansatiede koskettaa kaikkia

sojen Suomi on hyvä esimerkki 
kansatieteellisen tutkimuksen 
mahdollisuuksista. Kissojen Suo-
mi on monipuolinen katsaus suo-
malaisten kissojen kulttuurihisto-
riaan, ja se lähestyy aihettaan niin 
historiallisten faktojen, eläytyvän 
kerronnan kuin yksittäisten tapau-
sesimerkkienkin kautta.

Opiskelijasta 
opettajaksi

Yliopisto-opintoja aloittaessaan 
Pia Olssonilla oli edessään valin-
ta. Yliopiston ovet olivat auenneet 
sekä kansatieteen että käytän-
nöllisen filosofian opintoihin. 
Hakuprosessin aikana kansatiede 
oli alkanut tuntua houkuttelevam-
malta vaihtoehdolta. Kansatieteen 
teemat sekä konkreettisuus aut-
toivat ymmärtämään inhimillisen 
elämän puolia paremmin. Käy-
tännöllinen filosofia ei kuitenkaan 
unohtunut, vaan Olsson suoritti 
tutkinnon vain pari vuotta kansa-
tieteen opintojen päätyttyä.

Kansatiede avasi Pia Olssonil-
le uudenlaisen tavan tarkastella 
asioita ja aineen löytäminen oli 

hänelle merkityksellinen hetki. 
Hän koki, että opiskelun jälkeen 
kenttä on vapaa lähteä tutkimaan 
omia kiinnostuksen kohteita. Hän 
on tyytyväinen omiin valintoihin-
sa ja kokee, että työssään hänellä 
on edelleen mahdollisuus oppia ja 
kokeilla uutta. 

Kansatieteen kentän Olsson ko-
kee laajentuneen niin temaattisesti 

Yliopiston lehtori Pia Olsson

Kansatieteen opiskelu ei ole pelkkää kirjatenttiin lukemista ja luennoilla 
istumista, vaan vuorovaikutteista osallistumista
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kuin ajallisesti. Myös tutkimuksen 
kaavamaisuus on vähentynyt, 
ja se on muuttunut aikaisempaa 
luovemmaksi. Kansatieteilijöitä 
on vähän ja yksilöt vaikuttavat 
tutkimuksellisiin painopisteisiin. 
Helsingissä on edelleen havaitta-
vissa vahva historiallinen tausta ja 
näkökulma.

Uransa alkuvaiheessa Olsson 
työskenteli väitöskirjan parissa 
apurahatutkijana ja oli mukana 
Suomen Akatemian rahoittamas-
sa kaupunkitutkimushankkeessa. 
Helsingin yliopistossa hän on 
työskennellyt väitöskirjansa val-
mistumisen jälkeen ja vuodesta 
2012 kansatieteen yliopistoleh-
torina. 

Kansatieteessä lähiopetus on 
lisääntynyt Olssonin omiin opis-
keluaikoihin nähden. 

– Aikaisemmin opinnot oli-
vat hyvin kirjatenttipainotteisia. 
Opiskeltiin enemmän substanssia 
eli kansankulttuurin eri alueiden 
tietämystä. Opiskelijoiden väliset 
sosiaaliset kontaktit olivat vähissä 
ennen proseminaaria ja viikon 

mittaista kenttätyökurssia Tervo-
lassa, hän kertoo. 

Opetustyön lisäksi Pia Olsson 
tekee edelleen tutkimusta. Nyt 
työn alla on kouluetnografia ylä-
kouluikäisten sosiaalisesta ympä-
ristöstä erilaisuuden kokemuksen 
näkökulmasta. Tutkimuksen kent-
tätyöt on jo tehty. Nyt on  vuorossa 
aineiston analyysi ja kirjoitustyö. 

Kansatiede sopii henkilöille, 
jotka kyseenalaistavat asioita, ovat 
uteliaita arjen ilmiöiden suhteen ja 
kiinnostuneita ihmisistä. 

Lukiolaisille Olsson haluaa 
kertoa, että kansatieteessä on 
rajattomat mahdollisuudet lähteä 
pohtimaan sitä, miksi meidän 
arkemme toimii niin kuin toimii.  
– Se tarjoaa positiivisesti kyseen-
alaistavan ajattelutavan.”

NEFA  Lämminhenkistä 
opiskelijatoimintaa

Helsingin yliopiston kansatieteen 
ja folkloristiikan yhteinen aine-
järjestö NEFA-Helsinki (Nordisk 
Etnologisk och Folkloristisk Ar-

betsgrupp) on pieni ja kodikas 
ainejärjestö. Helsingin NEFA on 
järjestänyt jo yli 40 vuoden ajan 
opiskelijarientoja syksyn perin-
teikkäistä Seurasaaren fuksiaisista 
lukupiireihin ja opintomatkoihin. 

Pienen ainejärjestön etuna on 
yksittäisten opiskelijoiden mah-
dollisuus vaikuttaa toimintaan: 
opiskelijatapahtumia ei ole kos-
kaan liikaa. NEFA-Helsinki liittyi 
vastikään myös kulttuurintutki-
muksen opiskelijoiden kattojärjes-
tö KULO ry:hyn, joka koostuu eri 
yliopistojen opiskelijajärjestöistä.
www.helsinki.fi/kansatiede
Helsingin yliopiston kansatiede 
Facebookissa 
http://blogs.helsinki.fi/nefa-hel-
sinki/

Teksti:
Emma Mäkelä

Katri Järvenpää
Unto Vanhamäki

Kirjoittajat ovat Helsingin yliopis-
ton kansatieteen pää- ja sivuai-
neopiskelijoita.

Enemmän    
osaamista!

Taitavaa, vastuuntuntoista ja itsenäistä tulevaisuudentekijää tarvitaan.

Ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijalle tutkinnon sekä suoran väylän työelämään.

Tavoitteenamme on kouluttaa osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin.

 
www.hyria.fi  |  opinto-ohjaajat@hyria.fi  |  www.facebook.com / hyriakoulutus

 

Hyria koulutus – ammatillinen oppilaitos Hyvinkäällä ja Riihimäellä
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Suomen taloustilanne on vaikea. 
YT-neuvotteluja käydään niin 
isoissa kuin pienissäkin yrityk-
sissä. Samaan aikaan puhutaan 
työurien pidentämisestä, opiskelu-
paikkaa vaille jäävien nuorten syr-
jäytymisestä sekä opiskeluaikojen 
lyhentämisestä yliopistoissa ja am-
mattikorkeakouluissa. Ohjauksella 
ei yksin epävarmuustekijöitä pois-
teta, mutta se voi tarjota mahdolli-
suuden tilanteen helpottamiseksi.

Ohjausta läpi 
elämänkaaren

Jos mennään ajassa 10 vuotta 
taaksepäin, Suomessa koettiin 
huolta erityisesti aikuisopiskeli-
joista. Tuolloin ei aikuisten tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalveluissa 
ollut yhteistä ohjausstrategiaa eikä 
verkostomaista toimintamallia. Eri 
hallinnonalojen neuvonta- ja oh-
jaustyötä tekevät henkilöt painot-
tivat työtä vain oman hallintonsa 
näkökulmasta.

Kuitenkin yhteiskunnan ja työ-
elämän muutokset lisäsivät tar-
vetta ammattiuran suunnitteluun 
ja osaamisen kehittämiseen läpi 
työuran. Tehokasta ja osaamistar-
peisiin räätälöityä aikuisopiskelua 
edistävää ohjausta ei ollut riittä-
västi saatavissa.

Aikuisohjaus nähtiin työelämän 
voimavaroja lisäävänä toimintana, 
jolla etsittiin vastauksia mm. työ-
voiman ikääntymisen haasteeseen 
ja työntekijöiden koulutustarpee-
seen.

Nyt ajatellaan, että oppiminen 
ja siihen liitetty ohjaus kulkevat 
läpi koko ihmisen elämänkaaren. 
Enää ei puhuta yksin aikuisten tai 
nuorten ohjaamisesta, vaan laa-
jemmin elinikäisestä ohjauksesta.

Hallitusohjelmaan kirjatun 
nuorisotakuun myötä jokaiselle 
alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle 
on tarjottava työ-, työkokeilu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntou-
tuspaikka viimeistään kolmen 

Aikuisohjauksesta 
elinikäiseen ohjaukseen

kuukauden kuluessa työttömäksi 
joutumisesta. Nuorisotakuu si-
sältää koulutustakuun ja nuorten 
aikuisten osaamisohjelman. Tä-
män myötä elinikäisen ohjauksen 
painotukset ovat siirtyneet nuoriin 
ja nuoriin aikuisiin.

Aikuisohjauksen näkökulmasta 
tämä on koettu huolestuttavana: 
unohtuvatko aikuiset ohjausta 
tarvitsevat nyt nuorten jalkoihin? 
Toisaalta eri ikävaiheiden yhdis-
täminen yhteiseksi ohjauskoko-
naisuudeksi on nähty mahdolli-
suutena.

Euroopan sosiaalirahaston ra-
hoittama Opin ovi -hankeperhe on 
kehittänyt aikuisohjauksen palve-
luita eri puolilla Suomea vuodesta 
2007 lähtien. Opin ovien toimin-
nan viime vuosien haasteeksi on 

muodostunut aikuisohjauksen 
hyväksi tehdyn työn kytkeminen 
osaksi laajempaa elinikäistä oh-
jausta.

Ohjausta 
yhdeltä luukulta

Opin ovi -hankeperheessä on luotu 
uusia alueellisia ohjauspalveluita, 
jotka voivat olla fyysisiä ohjaus-
pisteitä, puhelin- ja sähköpostipal-
veluita tai verkkosivustoja. Nämä 
kehitetyt palvelut toimivat yhden 
luukun periaatteella: hakeepa 
asiakas minkälaista ohjausapua 
tahansa, yhteydenotto tälle yhdelle 
luukulle riittää.

Yhden luukun palvelupisteen 
ohjaajat ovat osa laajempaa ver-
kostoa, johon kuuluu kattava 

Oletko kiinnostunut ajankohtai-
sista elinikäiseen ohjaukseen ja 
oppimiseen liittyvistä aiheista? 
Elinikäisen ohjauksen verkko-
lehti Elo on verkkojulkaisu, joka 
kokoaa yhteen ajankohtaista 
asiantuntija-aineistoa ohjaukses-
ta ja sen kehittämisestä. Lehteä 
toimittaa JAMK ammatillisen 

opettajakorkeakoulun toteuttama 
Aikuisohjauksen koordinaa-
tioprojekti yhteistyössä Valta-
kunnallisen ohjausalan osaa-
miskeskus VOKESin ja CIMOn 
Euroguidance-toiminnan kanssa.
Elinikäisen ohjauksen verkko-
lehteen pääset tutustumaan osoit-
teessa www.opinovi.fi/elo

Joko tunnet Elo-verkkolehden?

Elämänkaari vauvasta vanhuuteen.



13

joukko ohjausalan ammattilaisia 
alueen eri organisaatioista, niin 
oppilaitoksista kuin TE-toimis-
toista. Laajan verkostonsa turvin 
kukin ohjaaja tietää heti, kehen 
ottaa yhteyttä, mikäli ei itse osaa 
asiakkaan kysymykseen vastata. 
Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaita 
myös muihin kuin oman organi-
saationsa opiskelupaikkoihin.

Luodakseen tällaisia palvelu-
pisteitä, Opin ovi -hankeperheen 
alueelliset projektit ovat synnyttä-
neet laajoja ohjausalan verkostoja 
ympäri Suomea. Sielläkin, missä 
kehitetyt palvelupisteet eivät ole 

jääneet elämään, verkostot jatka-
vat toimintaansa.

Nämä ohjausverkostot ovat 
olleet useilla alueilla pohjana 
ELY-keskusten Elinikäisen oh-
jauksen työryhmille (ELO-ryh-
mät), joiden tehtävänä on jatkossa 
koordinoida oman alueensa eli-
nikäisen ohjauksen palveluja ja 
vastata esimerkiksi nuorisotakuun 
toteutumisesta.

Opin ovien kehittämistyö on 
tulossa tiensä päähän. Useimmat 
Opin ovista päättyvät viimeistään 
vuoden loppuun mennessä. Ke-
hittämistyön viestikapula siirtyy 

Opin ovilta ELY-keskuksille 7.-
8.10. järjestettävässä Elinikäinen 
ohjaus Suomessa 2013 -seminaa-
rissa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö 
Auli Ryhänen, Aikuisohjauksen 
koordinaatioprojekti, 

JAMK ammatillinen opetta-
jakorkeakoulu auli.ryhanen@
jamk.fi

 www.opinovi.fi
Teksti: 

Toni Laajalahti, Jaakko Rousu, 
Auli Ryhänen

Tuhti tietoteos johdattaa työelämätaitoihin
Aikaisemmin esimiestyöhön pe-
rehdyttävän käsikirjan kirjoittanut 
Tarja Surakka on nyt tehnyt 
kirjan työelämätaidoista. Surakan 
ja  Tomi Rantamäen yhdessä 
julkaisemalle  Työelämätaidot  
sinä oman työelämäsi johtajana 
kirjalle voi uumoilla samanlaista 
menestystä kuin edeltäjälleen, 
joka pääsi oppikirjaksi ammatti-
korkeakouluihin ympäri Suomen. 
Lisäksi se synnytti alkavan esi-
miehen verkkolähtöisen koulutus-
ohjelman Esimieskoulu Bosnetin. 

Tekijät ovat sitä mieltä, että 
työelämän mielekkyyteen voi 
itse vaikuttaa, kunhan on tietoa, 
osaamista ja kykyä hyödyntää 
ympärillä olevia mahdollisuuksia. 
Tietoa kirja tarjoaakin tuhdin pa-
ketin. Tekijöiden oman osaamisen 
ohella lisänsä siihen ovat antaneet 
muun muassa työmarkkinalain, 
henkilöstöjohtamisen ja markki-
nointisuunnittelun asiantuntijat, 
jotka ovat tekovaiheessa kom-
mentoineet tekstiä samoin kuin 
muutamien oppilaitosten  ja työn-
tekijäjärjestöjen edustajat.

Kirja selostaa perinpohjin pe-
rusasiat,  kuten kuinka työyhteisöt 
toimivat ja  miten työmarkkinoilla 
toimitaan. Lisänä on runsaasti 
varsinkin työuransa alkuvaiheessa 
oleville tarkoitettuja vinkkejä.

Tekijät nostavat esiin esimer-
kiksi hyvän kuuntelutaidon, joka 
on onnistumisen edellytys kai-
kissa vuorovaikutustilanteissa, 
vaikka se nykymaailmassa tuntuu 

valitettavan usein unohtuvan niin 
nuorilta kuin vanhemmiltakin 
keskustelijoilta. 

He myös neuvovat yksityis-
kohtaisesti, miten sitkeyttä ja 
taitoa vaativassa työnhaussa tulee 
toimia. Aina ei unelmatöitä ole 
tarjolla, ja silloin kannattaa hakea 
myös muita työtehtäviä. 

Työpaikkahaastattelussa tär-
keää on ensivaikutelma: jämäkkä 
kädenpuristus, silmiin katsomi-
nen, hymy ja ryhdikkyys ovat hy-
viä keinoja. Jotkut ohjeista voivat 
tuntua itsestään selviltä, mutta sitä 
ne tuskin ovat työuransa alussa 
olevalle nuorelle.

Suomen Yrittäjien kehityspääl-
likkö Petri Rajaniemen lennokas 
teksti on melkein parasta, mitä 
yrittäjyydestä on kirjoitettu. 

Nykyisin yrittäjyys on hänen 
mukaansa kaiken mahdollisen 
alleen kattava termi. Toinen näkee 
yrittäjyydessä menestystä ja rahaa, 
toinen pitkiä päiviä ja jatkuvaa 
taloudellista epävarmuutta. 

Parhaimmillaan yrittäjyys on 
kuitenkin sitä, että tekee työtä 
itseä kiinnostavan asian parissa. 
Itseään toteuttava yrittäjä on 
työssään aina onnellisempi kuin 
palkkatyötä tekevä ystävänsä.

Kirjan kiinnostavimpaan antiin 
kuuluvat myös käytännön esimer-
kit tekijöiden omasta elämästä. 
Kirjan lopussa he kertovat niistä 
kokemuksista ja vaiheista, joiden 
tuloksena heistä tuli yrittäjiä.

Kirjan ulkoasua on pyritty pi-
ristämään lähinnä väreillä. Kaikin 
osin se ei ole onnistunut, sillä val-
koinen teksti keltaisella pohjalla 
on huonoin mahdollinen ratkaisu.

Kivoja kevennyksiä ovat läpi 
kirjan pienet sarjakuvat, joista  
osassa on hauskoja ja nokkelia 
oivalluksia. Osan viesti ei kaikin 
osin avaudu.

Hyvää on erityisesti tekstin 
helppolukuisuus ja yksinkertai-
suus, mikä on omiaan edistämään 
kirjan hyödyntämistä oppikirjana. 
Kaiken kaikkiaan teos on perin-
pohjainen ja kiinnostava.

Ritva Mäkelä

Tarja Surakka – Tomi Rantamä-
ki: Työelämätaidot  sinä oman 
työelämäsi johtajana 
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Yhteishaku muuttuu

Uusia opiskelijaksi ottamisen perusteita sovelletaan ensim-
mäisen kerran syksyn 2013 yhteishaussa, jolloin opinnot 
alkavat tammikuussa 2014 (1047/2012: VnA 1§ ja 4§ sekä 
4/2013: OKM:n asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista 
ammatillisessa koulutuksessa)

Jo ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon 
omaavat eivät voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen/
lukiokoulutukseen yhteishaussa.

Perusopetuksen päättävät saavat lisäpisteitä. Myös sel-
lainen hakija, jolla ei ole voimassa olevaa koulutuspaikkaa 
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa, saa 
lisäpisteitä.

Joustava haku jää järjestelmänä pois. Sen tilalle tulee 
koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuva haku  Ainoat 
syyt, joiden perusteella hakujärjestystä voidaan muuttaa, 
ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen 
puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet. Lisäksi 
“Hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista 
tulee arvioida ja ottaa huomioon, kun valintapistemäärästä 
poiketaan” 

Tästä lähtien kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokei-
siin hyväksytystä kokeesta annetaan 1  10 pistettä. Jatkossa 
siis 1 piste ei tarkoita hylättyä koetulosta.

Tarkempia ohjeistuksia soveltuvuuskokeiden järjes-
tämisestä odotetaan vielä syksyn 2013 aikana. Suomen 
opinto-ohjaajat ry:n hallituksen jäsen on mukana VAKUVA2 
työryhmän ohjausryhmässä. Ryhmän tehtävänä on kehittää 
valtakunnallista ohjeistusta pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin 
lisäämällä yhdenmukaisuutta.  (VAKUVA 2 eli ammatillisen 
koulutuksen pääsy- ja soveltuvuuskokeiden jatkokehittämis-
hankeen ohjausryhmä). 

VAKUVA 2 työryhmän tuloksia odotetaan mielenkiin-
nolla: Vähenevätkö pääsykokeet? Säilyykö koulutuksen-
järjestäjällä jatkossakin oikeus päättää opiskelijavalintaan 
liittyvistä kokeista? Toteutuuko testien maksuttomuus 
hakijan näkökulmasta? Toteutuuko pääsy- ja soveltuvuus-
kokeiden idea, että kokeiden ei pitäisi olla karsivia vaan 
oppimista tukevia? 

Onnistutaanko kehittämään oppimisvalmiuksia mittaava 
testi? Olisi erittäin tärkeää, että oppimisvalmiuksia mittaava 
testi mittaisi hakijan toimintakykyä ei pelkästään akateemi-
sia oppimisvalmiuksia. 

Oppijan verkkopalvelu

Oppijan verkkopalvelu osoitteessa www.opintopolku.fi on 
avattu. Palvelu uusii nykyiset opiskelijahakujärjestelmät ja 
tarjoaa jatkossa todella monia palveluita.

Tällä hetkellä palvelusta löytyy syksyn ammatillisen 
koulutuksen yhteishaussa mukana olevat koulutukset, ha-
kuohjeet ja valintaperusteet.

Yhteishaku tapahtuu tästä lähtien ainoastaan oppijan 
verkkopalvelussa eli opintopolku.fi -sivuston kautta. Syk-

syn 2013 yhteishaku on ensimmäinen haku, joka tehdään 
palvelun kautta.

Koulutuksen järjestäjät voivat lisäksi toteuttaa lisä- tai 
erillishakuja. Tästä asiasta koulutuksen järjestäjät odotet-
tavat OPH:lta vielä tarkennusta.

Tulevaisuudessa oppijan verkkopalveluun tulee:
– koulutukseen hakeutuvan palvelut
– todennetun osaamisen rekisteri
– Opintopolku-portaali
– siirtymävaiheen palvelut
– opintojen aikaiset palvelut
– opetuksen ja koulutuksen järjestäjien 
palvelut

Nuorisotakuuta toteuttamassa

Nuorisotakuun astui voimaan 1.1.2013. Jokaiselle alle 
25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmis-
tuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikka 3kk kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaik-
ka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuk-
sessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Ammatillisten koulutuspaikkojen vähentämisen sekä 
koulutuksensa keskeyttäneiden määrän koetaan hankaloit-
tavan nuorisotakuun toteutumista.

Ohjaukselliseksi haasteeksi on koettu erityisesti se, miten 
nuoret saadaan “pysymään” oppilaitoksessa eli jatkamaan 
opintojaan.

Nuorisotakuun toteuttaminen on ammatillisella toisella 
asteella haasteellista myös hakujärjestelmän vuoksi -tietyillä 
aloilla on mahdotonta aloittaa opintoja kesken lukuvuoden 
vaikka tarjolla olisi tyhjiä opiskelupaikkoja

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilashuoltolain valmistelut ovat jo pitkällä. Lausunto-
kierros päättyi 21.2.2013  ja laki luultavasti tulee voimaan 
vuoden 2014 aikana.Toteutuessaan laki keräisi yhteen varsin 
hajallaan olevat oppilas- ja opiskeluhuoltoa koskevat ase-
tukset ja säädökset 
Lain tavoitteena on siirtää oppilas- ja opiskelijahuollon 
painopiste ennaltaehkäisyyn ja yhteisöllisyyteen.

Laissa esitetään muun muassa, että psykologi- ja ku-
raattoripalvelut laajennettaisiin toiselle asteelle. Palvelujen 
järjestelyvastuu olisi kunnalla.

Koulutuksen järjestäjän on lain toteutuessa laadittava 
hyvinvointisuunnitelman yhdessä kunnan sosiaali- ja ter-
veystoimen kanssa.

Myös opiskeluhuoltoryhmien toimintaan tulee lain myötä 
muutoksia. Ryhmiä olisi jatkossa kolmen tasoisia 1. opis-
keluhuollon ohjausryhmä, 2. opiskeluhuoltoryhmä sekä 3. 
asiantuntijaryhmä. 

Lain valmisteluissa ei erikseen ole kysytty koulutuksen-
järjestäjien kantaa.

Ammatillisen toisen asteen
muutoksia ja tulevaisuuden haasteita
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Oppivelvollisuusajan pidentäminen
– toteutuuko tulevaisuudessa 

Hallituksen budjettiriihessä on syksyllä 2013 esitetty oppi-
velvollisuuden laajentamista vuodella.

Tällä hetkellä oppivelvollisuus päättyy, kun oppilas on 
suorittanut peruskoulun tai viimeistään sen lukuvuoden 
päättyessä, kun oppilas on täyttänyt 17 vuotta.

Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä vähentää koulupu-
dokkaiden määrää ja nuorten syrjäytymistä.

Toteutuessaan vaikuttaisi paljon ammatillisen toisen 
asteen kenttään.

Rahoituksen leikkaaminen

Llähivuosina ammatillisen toisen asteen koulutuksenjärjes-
täjät saavat varautua säästöihin.

Seuraavina vuosina leikataan opiskelijakohtaista yksik-
köhintaa ja jäädytetään indeksikorotukset. 

Samanaikaisesti osa oppilaitoksista menettää paljon aloi-
tuspaikkoja, kun taas osa oppilaitoksista saa aloituspaikkoja 
reilusti lisää.

Miten tämä vaikuttaa opinto-ohjaajien määrään? Oh-
jaustarpeen voidaan arvioida lisääntyvä, mutta näkyykö 
tämä käytännössä?

Ecvet ja Tutke 2

Koulutus ja tutkimus 2011 - 2016 -kehittämissuunnitelman 
mukaan Suomessa ECVET (eli ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten siirtojärjestelmä) otetaan käyttöön am-
matillisissa tutkinnoissa vuonna 2014 ja se tehdään osana 
ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistä (TUTKE).

Käytännössä opintoviikot muuttuvat osaamispisteiksi, 
oppimistulokset määritellään tällöin opiskelijan tietoina, 
taitoina ja pätevyytenä.

Valmistelussa edetään kahdella tasolla. TUTKE 2 (eli 
OKM:n nimittämät ohjaus- ja työryhmät ammatillisen 
koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä varten) luo 
pohjan säädösmuutoksille ja Opetushallitus valmistelee 
TUTKE 2 työn tarjoamien työkalujen avulla tutkintojen 
perusteiden pisteytystä.

Hallituksen esitys on tämänhetkisen tiedon mukaan 
menossa eduskuntakäsittelyyn marraskuussa 2013. Arvion 
mukaa laki tulisi voimaan helmi-maaliskuussa 2014 siten, 
että siirtyminen opintoviikoista osaamispisteisiin tapahtuu 
ammatillisissa perustutkinnoissa 1.8.2014 alkaen.

Opetushallitus tekee tutkintojen valtakunnallisten perus-
teiden pisteytyksen ja antaa tämän jälkeen ohjeet koulutuk-
senjärjestäjille tutkinnon osia pienempien kokonaisuuksien 
pisteyttämiselle. Tästä voisi päätellä, että esimerkiksi 
paikallisesti tarjottavien tutkinnonosien pisteytys tehdään 
jatkossakin kussakin oppilaitoksessa

Toteutuessaan tämä vaikuttaa laajasti ammatilliseen toi-
seen asteeseen, eikä vähiten ohjaustyöhön. Osaamisperustei-
suus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat entistä 
tärkeämpiä ja vaativat muutosten myötä uutta tarkastelua.

Anu Hietarinta ja 
Asta Kurhila www.lpkky.fi

Osaavat kädet 
luovat maailmoja

Tule meille!
Ikaalisten käsi- ja  
taideteollisuusoppilaitos
puh. (03) 450 9327

Ikaalisten 
kauppaoppilaitos
puh. 044 755 4548

Ammatti-instituutti 
Iisakki
Hämeenkyrö, Osara ja Parkano 
puh. (03) 345 7100

Kysy lisää suoraan oppilaitosten  
toimistoilta tai katso osoitteesta:

eloElinikäisen
ohjauksen
verkkolehti

Asiaa
elinikäisestä
oppimisesta

ja ohjauksesta

www.opinovi.fi/elo
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Viime vuoden elokuussa 
Tampereella aloitti Suomen 
ensimmäinen lukion käsi-
työlinja. Käsityölinja sai 
paikkansa luovien alojen 
lukiona aloittaneessa Tam-
merkosken lukiossa, johon 
Kaarilan lukio yhdistettiin. 

Käsityölinjan opettajat Mika 
Leppiniemi ja Jaana Marttila 
kertovat, että ensimmäinen käsi-
työlinjan vuosi on mennyt yhdessä 
hujauksessa.

– Opetussuunnitelmaa on tullut 
tarkasti luettua pitkin lukuvuotta, 
vaikka sitä tuli itsekin silloin kir-
joitettua. Hyödyllinen dokumentti 
siis, Marttila tuumii.

Jaana Marttilalla on virka Tam-
merkosken lukiossa, jossa hän 
opettaa käsityön lisäksi mate-
matiikkaa. Käsityölinjan toinen 
opettaja Mika Leppiniemi kulkee 
Kaarilan koulun ja Tammerkosken 
lukion väliä. 

– Hektinen työvuosihan tämä 
on ollut. Toki kyseessä on oma 
valinta, hän korostaa.

Linjalle hakeuduttiin
monista syistä

Käsityölinjalla aloitti viime syk-
synä 22 opiskelijaa. Linjan opis-
kelijat pääsivät heti ensimmäisenä 
vuotenaan osallistumaan gradu-
tutkimukseen. Turun yliopiston 
Rauman yksikön käsityönai-
neenopettajaopiskelijat Teppo 
Järä ja Pekka Väkiparta tekivät 
kasityökasvatuksen pro gradu työ-
nään tutkimuksen Tammerkosken 
lukion käsityölinjalle hakeutumis-
ta selittävistä tekijöistä. 

Tutkimustulosten voidaan tode-
ta muun muassa, että opinto-oh-
jaus, kaverit, koulumenestys ja 
käsityöharrastuneisuus vaikuttivat 
Tammerkosken lukion käsityölin-
jalle hakeutumiseen. 

Opinto-ohjaus, kaverit, koulu-
menestys ja käsityöharrastuneisuus 
selittävät Tammerkosken lukion käsityölinjalle hakeutumista

Pekka Väkiparta ja Teppo Järä tekivät viime lukuvuoden aikana kä-
sityökasvatuksen pro gradunsa Tammerkosken lukion käsityölinjalle 
hakeutumisesta selittävistä tekijöistä. Tänä syksynä Pekka on siirtynyt 
alakoulun opettajaksi Tepon jatkaessa sivuaineopintoja Turussa.

Tutkimukseen osallistuneita 
käsityölinjan opiskelijoita pyy-
dettiin laittamaan tärkeysjärjes-
tykseen kolme tärkeintä syytä 
käsityölinjalle hakeutumiseen. 
Tärkeimmäksi syyksi he listasivat 
käsityön. Seuraavaksi eniten vas-
tauksia sai erikoislukio. 

Koska vastaajien listaamien 
tärkeimpien syiden hajonta oli 
suurta, kertoo se siitä, että syyt 
hakeutumiseen olivat hyvin eri-

laisia. Tällöin mikään tietty syy 
ei yksinään selitä käsityölinjalle 
hakeutumista. Kuitenkin käsityön 
nouseminen suosituimmaksi syyk-
si tukee vahvasti käsityölinjan 
olemassaoloa.

Tammerkosken lukion käsityö-
linjalla opiskelijaa opiskelee kuusi 
kurssia pakollisena, jonka jälkeen 
hänellä on mahdollisuus valita 
tarjolla olevista soveltavista kurs-
seista. Mika Leppiniemen mukaan 
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kurssimuotoisuus luo tiukat rajat 
opetuksen toteuttamiselle. 

– Yhden lukiokurssin tuntimäärä 
on 38. Opiskelijat eivät usein osaa 
mitoittaa töitään tähän. Eräs opis-
kelija halusi tehdä kitaran teknisen 
työn perusteiden kurssilla, mutta 
aika ei valitettavasti millään riitä. 

Teoriaa konkretiaksi 
lukiokäsityöllä

Marttila ja Leppiniemi pitävät 
käsityölinjan saamista suurena 

Tekniikan merkitys Suomel-
le on edelleen iso, vaikka 
uutisista voisi toisin päätel-
lä. Ihmisen arki teknistyy, ja 
vientikauppa ylläpitää elin-
tasoamme. Huonot uutiset 
eivät houkuttele valitsemaan 
teollisiin työpaikkoihin joh-
tavia koulutusuria, vaikka 
hyviinkin uutisiin olisi ai-
hetta.

Nuorten mielikuva tekniikasta 
opiskelualana ja urana on väärä 
ja vanhentunut. Se on kuin mus-
ta-valko-television ajalta, vaikka 
maailmasta on tullut hyvin mo-
nivärinen. Tekniikka yhdistetään 
likaisissa tehtaissa raatamiseen. 
Tosiasiassa nykyaikaiset tehtaat 
eivät ole likaisia, ja insinööritehtä-
vät ovat hyvin monimuotoisia. In-
sinöörien työt limittyvät kaikkeen 
muuhun yhteiskunnan toimintaan 
entistä enemmän. Nuorten nais-
tenkin toivoisi tämän huomaavan, 
koska nyt jo on paljon hyviä urae-
simerkkejä naisinsinööreistä.

Maailma on muuttunut niin, että 
nykynuoret eivät enää luonnostaan 
saa riittävästi tietoa tekniikan so-
veltamisesta tai tuotantoelämästä. 
Teollisuus ei enää palkkaa nuoria 
aputöihin edes kesäisin aikaisem-
paan tapaan, joten eniten nuorille 
tulee työkokemusta esimerkiksi 
kaupan kassalta. Mistä nuoret 
voisivat saada riittävän kuvan 
tekniikan ammateista?

kädenojennuksena Tampereen 
kaupungilta. 

Käsityölinjan perustaminen ta-
pahtui heidän mukaansa yllättävän 
nopeassa aikataulussa. Samaan 
aikaan kun yhdistettiin Tammer-
kosken ja Kaarilan lukiot luovien 
alojen lukioksi. 

Tekstiiliopettajaliitto ja Teknis-
ten Aineiden opettajat ottivat tä-
män vuoden alussa kantaa käsityön 
saamiseksi lukion oppiaineisiin. 

Leppiniemen ja Marttilan mu-
kaan  tärkeintä on saada päättäjät 

ymmärtämään lukion käsityö po-
sitiiviset vaikutukset eri elämän-
aloilla. - Esimerkiksi lääkäriksi 
ja diplomi-insinööriksi haluaville 
on hyötyä niin motorisista tai-
doista kuin koneenrakennuksen 
tuntemisesta. Lukion käsityön ta-
voitteena onkin teorian tuominen 
konkretiaksi.

 
Teppo Järä  ja Pekka Väkiparta

Kuvat:  Mikko Tiilikainen

Täältä tietoa tekniikasta
Nuoret kaipaavat uravalintansa 

tueksi faktatietoja opiskelusta ja 
työelämästä. Tämä tulee hyvin 
esille T-Median tekemästä Suu-
resta lukiolaistutkimuksesta. Yhtä 
selvästi tutkimuksesta nousee 
esille opojen suuri merkitys ura-
valinnan tietolähteenä. Opiske-
lu-uran valinta on vaikeaa, koska 
asiapitoista tietoa puuttuu.

Ammattikorkeakoulujen valta-
kunnallinen INSSI-hanke on osal-
taan pyrkinyt auttamaan nuoria ja 
opoja tekemällä sivuston  www.
insinooriksi.fi (www.ingenjor.fi) 
sekä kymmenen videota,  jotta 
nuoret uraa miettivät sekä heitä 
tässä avustavat saisivat tekniikan 
alasta täsmätietoa. Sivuston kautta 
voi etsiä hakukoneella tai koulu-
tuksen nimen perusteella itselleen 
sopivia koulutusvaihtoehtoja. 
Sivustolta voi tutustua opiske-
lijoiden tai nuorten insinöörien 
tarinoihin. Sivustolla on myös 
viihdyttävä InssiVisa. “Insinöö-
rille morsian” video sinne liitetään 
joulukuussa. Insinooriksi.fi-sivus-
tolla on myös linkki Teknologia-
teollisuus ry:n MyTech-sivustoon.

Vu o n n a  2 0 1 4  t a p a h t u u 
amk-koulutuksen organisoinnissa 
suuria muutoksia. Vuoden alusta 
amk:ien uusissa toimiluvissa mää-
ritellään niiden koulutusvastuut, 
joka tarkoittaa aloja ja tutkintoja, 
joita kukin amk saa kouluttaa. 
Kevään 2014 amk-yhteishaussa 
tämä jo näkyy jossakin laajuu-
dessa, mutta syksyn 2014 kor-

keakoulujen yhteishaussa muutos 
näkyy täysimääräisenä, kun KSHJ 
ja Opintopolku.fi (Studieinfo.fi) 
otetaan käyttöön. 

Opintopolku-sivusto esitte-
lee koko koulutustarjonnan, ja 
sivustolle tulee samankaltaista 
tukimateriaalia, mitä Insinoo-
riksi-sivustolla nyt on. Insinoo-
riksi-sivusto jatkaa nykyisellään 
niin pitkään kuin on tarvetta, ja 
sitten se muokataan Opintopol-
kua täydentäväksi. Vielä ei pysty 
arvaamaan, tapahtuuko muutos 
siihen suuntaan, että hakija etsii 
hakutoiveensa Opintopolusta 
sisältöjä kuvaavien hakusanojen 
perusteella, vai korostuvatko 
hakukohteiden nimet valinnan oh-
jaajana. Opintopolun käyttöönot-
toversiota toiselle asteelle pääsee 
jo tutkimaan internetissä.

Insinöörikoulutuksen vetovoi-
ma nuorten kevään yhteishaussa 
on kuudessa vuodessa kasvanut 52 
%. Keväällä 2007 vetovoima oli 
1,80, ja keväällä 2013 vetovoima 
oli 2,74. Läpäisyaste on kymme-
nen vuoden seuranta-ajalla 70,7 
%, ja kahdeksan vuoden kohdalla 
saanto ylittää 66 %. Keskisuo-
ritusaika on nuorisoryhmissä 5 
vuotta ja aikuisryhmissä 4 vuotta. 

Juhani Keskitalo
INSSI-hankkeen 
projektipäällikkö
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“Tällaisilla tilaisuuksilla men-
nään lähemmäs työelämää ja 
valmistetaan oppilaita siihen.”
Hakunilan koulun opinto-ohjaa-
ja, Ville Erkkilä

Taloudellisen tiedotustoimiston 
(TAT) koordinoima Samalle vii-
valle ESR -hanke järjesti yhteis-
työnä Hakunilan peruskoulun ja 
DHL:n kanssa nuorille ja heidän 
vanhemmilleen infoillan työelä-
mästä. 

– Kyseessä on hyvin rakennettu 
ja monessa koulussa hankkeen 
aikana testattu malli vanhem-
painillasta. Vaikka hankkeem-
me tavoite on monikulttuuristen 
nuorten opastaminen työelämään, 
kehittämämme työkalut sopivat 
kaikille. Ne ovat niin sanotusti 
Design for all, kuvailee Evelyn 
Sõer, Samalle viivalle -hankkeen 
projektipäällikkö.

Mallin mukaan opinto-ohjaaja 
kutsuu vanhemmat ja oppilaat van-
hempainiltaan. Yrityksen edustaja 
kertoo yrityksestään ja työelämän 
luonteesta sekä vastaa nuorten ja 
vanhempien kysymyksiin. Nuoret 
ovat valmistaneet kysymyksiä 
opo-tunnilla ja ne on toimitettu 
puhujille jo etukäteen; osa ky-
symyksistä on nimittäin sangen 
kinkkisiä. Työssä tai opiskelussa 
pidemmällä oleva monikulttuu-
rinen nuori kertoo omista koke-
muksista, valinnoista ja vastaa 
osaltaan kysymyksiin. Lopussa 
nuoret saavat vinkkejä työnha-
kuun, kesäduuniin, haastatteluun 
tai vaikkapa suosittelijan löytämi-
seen ja valintaan. 

Tavoitteena on kertoa siitä to-
dellisuudesta, joka nuoria odottaa 
työelämässä. Näin nuoret voivat 
saada ensimmäisiä ahaa-elämyk-
siä ja esimerkiksi oppia, miten 
kannattaa hakea TET-paikkaa tai 
kesäduunia. 

– Työelämä ja koulut ovat liian 
erillään. Ei ole enää varmoja työ-
paikkoja. Työtä saadakseen tulee 
olla aktiivinen ja oma-aloitteinen. 
Tällaisilla tilaisuuksilla mennään 

lähemmäs työelämää ja valmiste-
taan oppilaita siihen, tiivistää Ville 
Erkkilä, Hakunilan peruskou-
lun opinto-ohjaaja. Ville näkee, 
että tämä on helpo tapa järjestää 
työelämäyhteistyötä. Lisäksi se 
vastaa hyvin tarpeisiin; nuoret 
voivat kysyä suoraan työelämän 
edustajilta mieltään askarruttavis-
ta asioista.

DHL:n rekrytointi- ja henki-
löstön kehittämispäällikkö Eija 
Viikki-Westeniuksen mielestä 
tällaiset tilaisuudet ovat hyviä 
myös yrityksille, koska näin yri-
tys säilyttää yhteydet nuoriin ja 
nykyiseen koulumaailmaan. 

– DHL huolehtii vahvasti yh-
teiskuntavastuustaan. Se tarkoittaa 
käytännössä mm. sitä, että olem-
me mukana edistämässä nuorten 
työllistymistä tekemällä yhteis-
työtä oppilaitosten ja koululaisten 
kanssa. Varsinkin logistiikka-alan 
ja kaupallisen alan oppilaitosten 
kanssa teemme paljon yhteis-
työtä. Samalla kerromme logis-
tiikka-alan monipuolisuudesta ja 
mahdollisuuksista työllistyä eri 
ammateissa sekä DHL:n asemasta 
yhtenä alan johtavana yrityksenä 
ja työllistäjänä. 

Niin sanotun “vanhemman 
nuoren” rooli on todella tärkeä 
tilaisuudessa. Tämä siksi, että 
oppilaat pystyvät helposti samais-
tumaan nuoreen henkilöön, jolla 

on melkein sama tausta ja koke-
musmaailma. Tässä tilaisuudessa 
Hakunilan alumni Abdi kertoi 
konkreettisesti kouluajastaan ja 
omista työelämää koskevista aja-
tuksista silloin ja nyt. 

Monen nuoren tavoin Abdi 
mietti kouluaikana jatkuvasti mikä 
hänestä tulee isona. Kuitenkin hän 
suhtautui asiaan tyynemmin kuin 
moni muu hänen iässään. Abdi 
halusi lääkäriksi ja osallistui pää-
sykokeeseen, muttei päässyt opis-
kelemaan. Hän on suorittanut jopa 
lähihoitajan ammattitutkinnon, 
koska siitä on hyötyä kun uudes-
taan menee pääsykokeeseen. Tällä 
hetkellä hän kuitenkin työskente-
lee valmentajana jalkapalloseuras-
sa oman harrastuksensa ansiosta. 
Häntä kiinnostaa edelleen lääkärin 
ammatti, ja se hänestä voi myös 
tulla, mutta siihen saakka hän 
nauttii valmentajan työstä. 

Abdin tärkein viesti nuorille oli, 
että on monia vaihtoehtoja työl-
listyä ja vaikka toimiikin toisessa 
työssä, se ei tarkoita luopumista 
haaveammatistaan.
Lisätietoa työelämän illasta: www.
tat.fi/samalleviivalle 

Kuva: 
© Samalle viivalle ESR-hanke

Teksti: 
Viestintäsuunnittelija 

Mehdi Arai

DHL:n henkilöstön kehittämispäällikkö Eija Viikki-Westenius kertoo 
nuorille logistiikka-alan moninaisuudesta ja erilaisista tehtävistä. 

Hyvän vanhempainillan resepti 
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Centria
AMMATTIKORKEAKOULU

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
• kokki
• tarjoilija
• vastaanottovirkailija

Matkailuala
• matkailupalvelujen tuottaja
• matkailuvirkailija

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus
• nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Lapin matkailu
 tarvitsee alan osaajia!

www.lapinmatkailuopisto.fi

MATKAILU...ala vETÄÄ!

Levi-Instituutti
Rovaniemi

Mitä ikinä halusitkaan tietää matkailusta, 
sen löydät Matkailualan tutkimus- ja 
koulutusinstituutista!

TIEDE- JA TAIDEYLIOPISTO 
ROVANIEMELLÄ
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan 
matkailututkimuksen opinnot opetta-
vat tarkastelemaan ja suunnittelemaan 
matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja 
yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Opinnoissa painottuvat matkailun vastuulli-
suuden ekonomiset, ekologiset, sosiologiset, 
kulttuuriset ja poliittiset ulottuvuudet.

Matkailututkimus pääaineena vain 
Lapin yliopistossa.

Tutustu osoitteessa 
hae.ulapland.fi

Restonomi, AMK
• Tapahtumaosaaminen
• Palvelukonseptien johtaminen

Englanninkieliset opinnot  
(restonomi, AMK)

• Tourism Management and Experience Design

Kaikissa opinnoissa painottuu kansain-
välinen näkökulma. Rovaniemen AMK ja 
Kemi-Tornion AMK ovat 1.1.2014 alkaen 
yksi yhteinen Lapin AMK.

MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI (MTI) kokoaa ainoana Suomessa yhteen kaiken 
matkailualan koulutuksen, tutkimuksen ja palvelut. Opiskelijat voivat laajentaa osaamistaan yli oppilaitosrajojen 

osallistumalla yhteistoteutuksiin ja valitsemalla matkailuopintoja instituutin muista oppilaitoksista. Opiskelijoiden 
käytössä on aina alan tuorein tutkimustieto ja tiiviit yhteydet Lapin matkailutoimijoihin. www.luc.fi/matkailu
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Päijät-Hämeen opinto-oh-
jaajat juhlivat 30 -vuotiasta 
alueyhdistystään juhlalou-
naalla Lahden urheilukes-
kuksen maisemissa perjan-
taina 19.4.2013. Paikalla oli 
yhdistyksen perustajajäse-
niä ja senioriopoja, nykyisiä 
opinto- ja oppilaanohjaajia 
sekä tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita koulutuskes-
kus Salpauksesta, Lahden 
ammattikorkeakoulusta, 
Taloudellisesta tiedotustoi-
mistosta, kauppakamarista, 
SAK:sta ja SOPOsta. 

Juhlapuheen piti yksi yhdistyksen 
perustajajäsenistä Heikki Mikko-
la, joka on tehnyt pitkän opon uran 
Lahdessa. Supliikkimiehenä hän 
kertoili juttuja alueyhdistyksen 
alkutaipaleelta, muistoja maa-
ilmanmatkoilta ja arkipäiväisiä 
kokemuksia opon työstä. Terveh-
dyksen juhlaan toivat myös SO-
POn puheenjohtaja Jukka Eero 
Vuorinen ja Petri Ahtola, joka 
hoiteli vuosia Päijät-Hämeessä 
ansiokkaasti Teknologiateollisuus-
yhteistyötä. Lempeästä juhlamu-
siikista vastasivat Salpausselän 
lukion opiskelijat Mimmi Erkkilä 
ja Teemu Nieminen.

Päijät-Hämeen opinto-ohjaajat ry 30 vuotta

Juhlassa muisteltiin menneitä 
ja naurettiin yhteisille vierailu-
käynneille, retkille ja matkoille. 
Teemaan sopivasti juhlassa tuli 
vahvasti esiin kollegojen tapaa-
misen tärkeys. 

Alueyhdistys on koko olemas-
saolonsa ajan toiminut loistava-
na verkostoitumisen paikkana 
alueen opoille. Alueyhdistyksen 
toiminnassa on tutustunut alueen 
muihin opoihin, saanut kolle-
giaalista tukea sekä vinkkejä 
omaan työhön. Toiminta on mo-
nella tapaa opoille myös omasta 
hyvinvoinnista huolehtimista. 
Koulun seinien ulkopuolelle läh-
teminen merkitsee uusien asioi-
den oppimista ja ammattitaidon 
kehittämistä, mutta samalla myös 
virkistäytymistä.

Juhlajulkaisu

30 -vuotisjuhlassa julkaistiin Päi-
jät-Hämeen opinto-ohjaajat ry:n 
juhlajulkaisu, jonka teemana on 
ohjausta, yhteistyötä ja verkostoja. 
Juhlajulkaisussa on tervehdyksiä 
yhteistyökumppaneilta, juttuja 
opon työstä sekä muistoja men-
neiltä vuosilta. Erityisesti kuvat 
retkiltämme, yritysvierailuiltam-
me ja järjestämiltämme opo -päi-
viltä herättivät hauskoja muistoja 
yhteisistä hetkistä.  

Ohjausmyönteisen 
opettajan palkitseminen
Päijät-Hämeen opinto-ohjaajat ry 
valitsi nyt toista kertaan alueel-
taan ohjausmyönteisen opettajan. 
Palkitsemisella halutaan korostaa 
ohjaustyön luonnetta: ohjaus kuu-
luu kaikille opettajille, kaikkien 
työpanos on tärkeä ja yhteistyöllä 
päästään tuloksiin.

Vuoden 2013 Päijät-Hämeen 
ohjausmyönteiseksi opettajaksi 
valittiin Tiirismaan lukion kemi-
an ja matematiikan lehtori Outi 
Simula. 

Opettaja on ryhmänohjaajana 
pitänyt huolta opiskelijoidensa 
opintojen seuraamisesta ja kai-
kenlaisesta “kaitsemisesta”. Hän 
käy kasvatuksellisia keskusteluja 
nuorten kanssa ja herättelee heitä 
pohtimaan asioiden eri puolia. 
Hän on sisäistänyt idean Koko 
koulu ohjaa. Hän on yhteishengen 
luoja ja vaalii koulunsa perinteitä. 
Hän muistaa ja muistuttaa, opettaa 
ja ohjaa, kannustaa ja kannattelee 
ja erityisesti tekee työtään positii-
visella asenteella.

Pia Nieminen-Hakamäki
Päijät-Hämeen opinto-ohjaajat 

ry:n puheenjohtaja
Kuvat: 

Aulikki Hämäläinen
Kukkasen koulu, Nastola

Päijät-Hämeen opinto-ohjaajien 30-vuotisjuhlalounaan osanottajia.
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- On tärkeää, että rehtorit 
ja opinto-ohjaajat tietävät 
mitä CERNin tiedeleiri tar-
koittaa, sanoo suomalaisten 
tiedeopiskelun käynnistäjä 
projektipäällikkö Riitta Rin-
ta-Filppula. 

Leirin avulla innostetaan lu-
kiolaisia fysiikan opiskeluun 
ja tarjotaan fysiikan opettajille 
mahdollisuus tilaisuus tutustua 
alan viimeisimpiin tutkimustu-
loksiin. Monet CERN-verkostoon 
liittyneet lukiot tarjoavat koulu-
kohtaisena syventävänä kurssina 
hiukkasfysiikan kurssia. Ennen 
leiriä asioita opiskellaan Suomes-
sa ja leirillä tietoja syvennetään. 

CERNin tiedeleirejä suoma-
laisille lukiolaisille on järjestetty 
vuodesta 2000 alkaen. Leireillä 
on opiskellut lähes 3500 lukio-
laista ja opettajakoulutuksiin on 
osallistunut yli 400 fysiikanopet-
tajaa, rehtoria ja opinto-ohjaajaa. 
Suomen lukioista n. 75 % kuuluu 
CERN-verkostojen piiriin. 

Huhtikuun lopussa (22.-
24.4.2013) järjestetyllä “Rehtorit 
ja opinto-ohjaajat Cernissä” mu-
kana oli kaksi opinto-ohjaajaa: 
Tuomas Raitio Lumon lukiosta 
ja Asta Ikonen Linnankosken 
lukiosta. 

Tuomas Raitio tarttui tilaisuu-
teen lähteä paikanpäälle Geneveen 
katsomaan missä oman lukion 
opiskelijat lähes vuosittain vie-
railevat. 

– Perustutkimus näyttäytyy 
maallikolle aika etäiseltä, hän sa-
noo. - Tämä matka auttoi ymmär-
tämään, miksi tätä työtä tehdään. 
Tiedeleireille osallistumista voi 
suositella lahjakkaille ja innostu-
neille fysiikan opiskelijoille. 

Mieleenpainuvinta matkassa 
oli nähdä koko valtava tutki-
muskeskus ja sen innostuneet 
tutkijat. Suomalaisia tutkijoita 
työskentelee CERNissä noin kak-
sikymmentä, sen lisäksi tulevat 
lukuisat opinnäytetyön tekijät ja 
harjoittelijat. 

CERNissä hiukkanen kiihtyy 

Rehtorien ja opinto-ohjaajien Cern.vierailuun maaliskuussa osallistui 
kaksi opinto-ohjaajaa, Tuomas Raitio Lumon lukiosta ja tämän kirjoit-
taja Asta Ikonen Linnankosken lukiosta.

Tuomas Railio lähti CERNiin 
nähdäkseen, missä oman 
lukion opiskelijat lähes vuo-
sittain vierailevat.

Fyysikko Markus Nordberg 
tarjosi yleissilmäyksen CERNin 
toimintaan.  Fysiikka on se yhtei-
nen kieli, millä tutkijat eri maista 
kommunikoivat keskenään, hän 
kiteytti. Higgsin hiukkasen etsin-
nän sivutuotteena on tehty lukuisia 
maailmaa mullistaneita keksintö-
jä, niistä meille tutuin www on 
luotu alun perin helpottamaan 
tutkijoiden yhteydenpitoa suurella 
tutkimusalueella. 

Koulujen CERN-verkosto 
koostuu Suomessa vähintään 
kolmesta lukiosta, jotka yhdessä 
toteuttavat kurssin järjestelyt. Yk-

sittäinen lukio ei voi enää päästä 
mukaan, niin suosituksi ovat tie-
deleirit tulleet. Yhteistyö vaikuttaa 
lukioiden tasolla myös muuhun 
koulun verkottumiseen ja ovat 
innostaneet opettajia muuhunkin 
koulun kehittämistyöhön, Riitta 
Rinta-Filppula kertoi. 

Onko CERNiin tutustumisesta 
OPOlle hyötyä? Koulujen fysii-
kan opettajat ja vierailuilla olleet 
opiskelijat tiedottavat leireistä 
hyvin ja ovat innolla jakamassa 
kokemuksiaan ja kannustamassa 
uusia lukiolaisia hakeutumaan 
kursseille. 
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– Huippututkimus on vain 
harvan lukiolaisen tulevaisuuden 
vaihtoehto, Tuomas Raitio sanoo, 
enemmän tarvittaisiin tietoa luki-
on opiskelijoille siitä, millaisiin 
soveltaviin töihin fysiikan opiske-
lusta on hyötyä. CERNin “palkin-
tomatka” on omiaan motivoimaan 
luonnontieteiden opiskeluun. 
Samalla tulee mieleen miten myös 
muissa aineissa voitaisiin lahjak-
kuuksia kannustaa. 

Ryhmä pääsi tutustumaan noin 
100 metriä maanpinnan alapuo-
lella kulkevaan hiukkaskiihdyt-
timeen CMS-koeasemalle. Kiih-
dytin oli parhaillaan parin vuoden 
mittaisella huoltotauolla, joten 
vierailu oli mahdollista järjestää. 

Suomalaiset fyysikot Panja 
Luukka ja Lauri Wendland joh-
dattivat meitä mielenkiintoisten 
esimerkkien avulla kiihdyttimen 
toimintaperiaatteiden äärelle. 
Ympyrän muotoon louhitun, 
halkaisijaltaan 27 kilometrin pi-
tuisen “koneen” mittasuhteet ovat 
huikeat. Työskentely tapahtuu 
äärettömän pienten ja valtavan 
suurten asioiden ympärillä. 

Fyysikko William Pertsche 
esitteli meille antimaterian val-
mistusta ja sai omalla innostuk-
sellaan meidät seuraamaan tarinaa 
kuin parasta jännitysnäytelmää. 

Kaikkia esittelijöitä yhdisti 
silmiinpistävä antaumus omaa 
tieteenalaa kohtaan. Täällä oppi-

minen, etsiminen ja ongelmien-
ratkaisu ovat ihmisten intohimo. 

Käynti YK:n Geneven pääma-
jassa yhdistettynä tiedekeskuk-
sen monikansallisen tieteellisen 
tutkimukseen herätti ajatuksen: 
Maapallolla on toivoa! Yhdessä 
tekemällä ja tutkimalla saamme 
jotain aikaan. Isoja kysymyksiä 
kannattaa ajatella ja pohtia  yhdes-
sä. Oppiminen kannattaa! 

Suomenkielisen verkoston 
koordinaattorit: Arto Hjelt ja An-
na-Maija Pölkki. Ruotsinkielisten 
koortidaattori Susanna Blomquist. 
cern.koordinaattorit@jao.fi 
LÄHTEET: http://www.peda.net/
veraja/cern 

Asta Ikonen

Ennen viime lukuvuoden 
loppua toukokuussa 23 
Kanta-Hämeen opinto-oh-
jaajaa pakkasivat laukut ja 
suuntasivat opintomatkalle 
Pariisiin. 

Neljän päivän aikana tutustuimme 
ranskalaiseen koulutusjärjestel-
mään ja suomalaisten mahdol-
lisuuksiin opiskella Pariisissa. 

Suurena apuna tässä oli yhteistyö 
Campus Francen kanssa. Ryh-
mämme sai hyvät pohjatiedot 
ohjata omia opiskelijoitaan Rans-
kan korkeakouluopintoihin. Työn 
tueksi kaikille jaettiin myös Choo-
se France -oppaat.

Käytännön opiskelusta kertoi 
Sorbonnen yliopistossa tohto-
riopintoja suorittava Susanna 
Hakulinen yhdessä ranskalaisen 
opiskelukaverinsa kanssa. He mo-

lemmat opiskelevat pohjoismaisia 
kieliä. Susannan kokemukset 
antoivat virkistävää ja uutta tietoa 
siitä, miten haetaan yliopistoon, 
miten Pariisissa asutaan, miten 
opiskellaan ja myös mitä eroja on 
ranskalaisen ja suomalaisen kou-
lutusjärjestelmän välillä. Puheen-
vuoroissa oli paljon sellaista, mitä 
ei oppaista voi lukea. Opiskelijoi-
den johdolla vierailimme myös 
Sorbonnen yliopistoalueella.

Tutustuminen Suomen Ranskan 
Instituuttiin johtaja Meena Kan-
niston johdolla antoi uutta tietoa 
siitä, miten suomalaista kulttuuria 
viedään Pariisiin ja miten pariisi-
laiset näkevät meidät suomalaiset. 
Kaurismäki ja Paasilinna ovat kuu-
lemma edelleen kovassa kurssissa.

Yhtenä ohjelmanumerona oli 
vierailu Suomen Ranskan suurlä-
hetystöön, jossa ministerineuvos 
Pekka Kosonen esitteli suurlähe-
tystön toimintaa, tiloja, ammatteja 
ja urapolkuja.

Pariisin nähtävyydet, ostos-
mahdollisuudet ja Seinen rannat 
tulivat myös tutuiksi, vaikka Sei-
nen liian suuri veden pinnan kor-
keus tällä kertaa estikin ohjelmaan 
suunnitellun jokilaivaristeilyn.

Riitta Valkonen
Pariisissa tohtoriopintoja tekevä Susanna Hakulinen ja hänen ranska-
lainen opiskelutoverinsa.

Vive l’orientation des études!

Pariisin antia ammentamassa
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Toimi-
kunnat

Paljon erilaisia kysymyksiä on 
ilmassa. Korkeakoulujen yhteis-
haku-uudistus on kaikkien lukion 
opinto-ohjaajien mielissä. Toivotta-
vasti pian saamme vastauksia, joita 
opiskelijamme kovasti odottavat. 

Lukioiden käytävillä käydään 
keskustelua lukiokoulutuksen val-
takunnallisista tavoitteista ja ar-
vaillaan tulevaa lukion tuntijakoa. 
Tavoitteena on ollut, että uusi lukion 
tuntijako tulisi voimaan 1.8.2016. 

Lukion hyvän opinto-ohjauksen 
laatukriteerityö on alkanut.  Odo-
tamme innolla, että pääsemme 
kuulemaan opetushallituksen aset-
taman työryhmän ajatuksia lukion 
opinto-ohjauksen laatukriteereistä. 
Haluamme olla mukana tässä lukion 
opinto-ohjauksen kehittämistyössä.

Tieto - ja viestintätekniikka 
on tullut kiinteäksi osaksi lukion 
opinto-ohjausta. Olemme päivä 
päivältä lähempänä sähköisiä yli-
oppilaskirjoituksia. Tietotekninen 

varustus vaihtelee lukioittain  suu-
resti. Paljon on vielä tehtävää ennen 
kuin olemme valmiita sähköisiin 
ylioppilaskirjoituksiin. Mielen-
kiinnolla seuraamme, mitä tulee ta-
pahtumaan. Otamme kantaa asiaan 
tarpeen mukaan.

Lukiostartilta lukio-opintoihin. 
Vuoden mittainen lukio-opintoihin 
valmentava koulutus luo pohjaa 
varsinaisten lukio-opintojen aloitta-
miselle. Etenkin maahanmuuttajien 
valmentava koulutus on tervetullut 
lisä monen kunnan alueella. Ilah-
duttavaa on, että lukioissamme 
on yhä enemmän maahanmuut-
tajataustaisia opiskelijoita. Tällä 
hallituskaudella on luvattu parantaa 
maahanmuuttajien edellytyksiä 
lukio-opintoihin. 

Meneillään olevan sopimus-
kauden virkaehtosopimustekstiin 
sisältyvä lukion opinto-ohjaajien 
vuotuisen työajan kokeilu herättää 
kysymyksiä. OAJ:sta saadun tiedon 

Lukiotoimikunta  odottaa vastauksia
mukaan kokeilusopimuksia on tehty 
muutama ja on todennäköistä, että 
olemassa olevaa kokeilusopimus-
tekstiä tullaan käyttämään tulevan 
valtakunnallisen sopimustekstin 
pohjana, millainen sopimus onkin 
ja ennen kaikkea milloin se saa-
daan? Valtakunnallista lukion opin-
to-ohjaajien virkaehtosopimusta 
on yritetty kauan, ja sen saamisen 
eteen lukiotoimikunta työskentelee 
ahkerasti, sillä lukioiden opinto-oh-
jaajien palkkaerot ovat edelleen 
uskomattoman isot.

Yhteiset asiamme etenevät pie-
nin askelin.

Oikein mukavaa työntäyteistä 
syksyä teille kaikille! 

Maija Pasanen
Linnankosken lukio

Armi Nurmi
Salon lukio

Luvassa mielenkiintoinen 
ja suurien päätösten syksy 
Kokoonnuimme aurinkoiseen Tur-
kuun elokuun alussa suuntaamaan 
ajatuksemme toimikuntamme tule-
van syksyn toimintaan.  Tapaami-
nen toimi samalla toki vapaajakson 
kokemuksien ja oivalluksien sulatte-
lupaikkana sekä laajemminkin fooru-
mina pohtia valtiovallan ammattikor-
keakouluille asettamiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin. Meitä puhututtivat 
niin syksyllä päätettävät ammatti-
korkeakoulujen toimilupa-asiat kuin 
2014 vuoden alusta voimaantulevat 
rahoituspohjan muutokset siirryttäes-
sä tulospohjaiseen rahoitusmalliin 
sekä muutosten vaikutukset eritoten 
opinto-ohjauksen ja opetuksen laa-
dun osalta. 

Ammattikorkeakoulujen tulo-
rahoituksesta tulee jatkossa 85 % 
koulutuksen laadun ja vaikutta-
vuuden osalta. Siellä merkittävi-
nä asioina nousevat suoritettujen 
tutkintojen sekä 55 opintopistettä 
lukuvuodessa suorittaneiden mää-
rät. Nämä haastavat nykyisen oh-

jausjärjestelmän ja toimijat monin 
tavoin edelleen kehittämään ja 
kirkastamaan ohjauksen merkitystä 
ja roolia ammattikorkeakouluissa ja 
korkeakouluissa ylipäänsä.  

Tapaamisessa viimeistelimme 
myös kirjalliset sisältöesitykset val-
misteilla olevaan valtioneuvoston 
asetukseen ammattikorkeakoulu-
laista. Esitystä tulemme viemään 
OKM:öön ja pyrimme aktiivises-
ti järjestämään myös audienssia 
asian esittelemiseksi siellä. Tähän 
liittyen suunnitteilla on myös tule-
vaan syksyyn OAJ:n tai ARENEn 
edustajien tapaamiset. Tavoitteena 
näillä tapaamisilla on vakiinnuttaa 
opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaa-
jien asemaa osaksi ammattikorkea-
koulun pedagogista toimintaa.

Syksyn yhtenä keskeisenä toi-
menpiteenä toimikunnalla on kar-
toittaa opinto-ohjaajatilannetta 
ammattikorkeakouluissa. Tarkoi-
tuksena on saada nykyhetken tilan-
teesta kokonaiskuva niin opinto-oh-

jaajien määrästä, koulutustasosta 
kuin käytettävistä nimikkeistäkin. 
Kysely toteutetaan syys-lokakuun 
aikana sähköisesti ja saatuja tietoja 
välitämme SOPOn kautta eteenpäin 
jäsenistölle sekä käytämme niitä 
sidosryhmiemme kanssa käytävissä 
keskusteluissa.  

Näyttää siltä, että syksystä on 
tulossa mielenkiintoinen ja suurien 
päätöstenkin aikaa ammattikorkea-
koulurintamalla. Kaikille hyvää 
alkanutta lukuvuotta ja aktiivista 
vaikuttamista yhteisiin asioihin.  

Korkeakoulutoimikunta
Vesa Kuhanen

Ritva Liinamaa
Auli Pekkala

Peter Edelsköld
Erja Salminen
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Ammatillisen koulutuksen työpaja 
keräsi Kouvolan valtakunnallisilla 
opopäivillä ilahduttavan paljon 
osallistujia. Ennakkoon ilmoittau-
tuneista yli 100:sta ammatillisesta 
opinto-ohjaajasta paikalla oli lähes 
kaikki. 

Työpajan aiheet olivat päivän-
polttavia; nuorisotakuu, ammatilli-
sen koulutuksen opiskelijavalinnan 
perusteet sekä opinto-ohjaajan 
rooli oppilaitoksen opiskelijahuol-
totyössä.

Työpajan aloitussanat lausui 
ammatillisen toimikunnan puolesta 
Ritva Manelius. Tämän jälkeen 
keskustelun ja ryhmätyöskentelyn 
keskiöön nousi ajankohtaisten ai-
heiden listalta erityisesti Nuorten 
yhteiskuntatakuu.

Ammatilliset opinto-ohjaajat 
mieltävät itsensä vahvoina tekijöi-
nä nuorisotakuun toteuttamisessa. 
Yksilöllisen ohjauksen tarve mo-
ninkertaistuu ja samalla opinto-oh-
jaajan työtaakka kasvaa. 

Riittävät resurssit ja ohjausaika 
mahdollistaisivat yksilölliset suun-
nitelmat, kasvun ja identiteetin tu-

Perusopetuksen opetussuunnitel-
ma on käynnistynyt ja päässyt jo 
hyvään vauhtiin. Nyt voimassa 
oleva vuoden 2004 oppilaanoh-
jauksen opetussuunnitelma on 
ollut moderni, mutta kymmenessä 
vuodessa moni asia on muuttunut, 
joten myös opetussuunnitelma 
kaipaa päivittämistä. 

Opetussuunnitelmatyön yhtey-
dessä päivitetään myös ohjauksen 
käsitteistöä. Tieto- ja viestintätek-
niikan merkitys yhteiskunnassa on 
lisääntynyt, joten se tullee näky-
mään myös opetussuunnitelman 
perusteissa. 

Perus- ja lisäopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet ovat tulos-
sa kommentoitaviksi huhtikuussa 
2014 ja lausunnolle syksyllä 2014, 
jonka jälkeen opetussuunnitelman 

Toimi-
kunnat

Perusopetuksen opetus-
suunnitelmatyö vauhdissa

perusteista päätetään vuoden 2014 
loppuun mennessä.  

Tämän jälkeen tehdään paikalli-
set opetussuunnitelmat, jotka ote-
taan käyttöön vuonna 2016. Ope-
tushallitus julkaisee tukiaineistoja 
paikallista opetussuunnitelmatyötä 
varten.

Uudet valintakriteerit ammatil-
liselle toiselle asteelle ovat käy-
tössä jo tänä syksynä. Yksi niiden 
keskeinen muutos on, että valinta-
kokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. 
Valintakoe voi olla kaksiosainen, 
jolloin ensimmäiseen vaiheeseen 
osallistuvat kaikki hakijat. 

Toiseen vaiheeseen hakijat voi-
daan kutsua ennakkotehtävän ja 
todistuspistemäärien perusteella. 
Tämä on ollut mahdollista myös 
aiemmin ja sitä on käytetty esim. 

kulttuurialan vetovoimaisimmilla 
linjoilla.  Tänä syksynä Tampereel-
la käytetään ennakkotehtäviä myös 
valittaessa opiskelijoita lähihoitaja-
koulutukseen. Erityisen tuen oppi-
laiden hakua helpottaneet er-linjat 
ovat nyt poistumassa. Opinto-oh-
jaukselle se tuo lisähaasteita.

Peruskoulutoimikunnan puolesta
Maarit Laaksonen

Satu Haime

Yhteiskuntatakuun haasteita 
–ammatilliset opinto-ohjaajat keskiössä

kemisen sekä yhteistyön perheiden 
ja nivelvaiheen toimijoiden kanssa. 
Tällä hetkellä moni opinto-ohjaaja 
kokee, ettei aika riitä. Ammatilliset 
opinto-ohjaajat osallistuvat yhä 
enemmän myös opiskelijahuollol-
lisiin tehtäviin yhteistyöhenkilöinä 
sekä usein vastuullisina ja eteenpäin 
vievinä voimina.

Onko opinto-ohjaajilla nuoriso-
takuuseen liittyen ohjauksellisia 
keinoja ehkäistä opintojen kes-
keyttämistä? Välttämättä ei uskota, 
että takuun “ydinryhmä” lähtisi 
kolme vuotta kestävään ammatil-
liseen koulutukseen. Asenteeseen 
ja kykyyn sitoutua ajateltiin olevan 
haasteellista vaikuttaa enää toisella 
asteella. 

Myös opiskelijaksi ottamisen 
kriteerien muutokset koettiin opon 
työtä ja vastuuta lisääväksi erityi-
sesti ammatinvalintapaineen tai 
koulutuspolun vaihtamisen vaikeu-
den myötä. 

Opiskelupaikkojen kohdenta-
misen vaikutuksetkin puhuttivat, 
voiko koulumatkojen pidentyminen 
vaikuttaa syrjäytymiseen.

Miten selvitä näistä haasteista? 
Peräänkuulutettiin hyvää johta-
mista, vahvaa johdon tukea sekä 
vahvistusta moniammatilliseen 
yhteistyöhön.

Ohjauksen koulutuksen ja tut-
kimuksen puheenvuoron käyttivät 
opettajankoulutuspäällikkö Jukka 
Lerkkanen Jyväskylän ammatti-
korkeakoulusta sekä ylipistotutkija, 
dosentti Jussi Sivonen Itä-Suomen 
yliopistosta. 

Lämmin kiitos Kouvolan opo-
päivillä ammatillisen koulutuksen 
työpajaan osallistuneille Seuraava 
työpaja on (6.-8.2) helmikuussa 
2014 Seinäjoella järjestettävillä val-
takunnallisilla opopäivillä nähdään 
siellä! Esitä toivomuksesi works-
hopin aiheeksi sähköpostilla anu.
hietarinta@sedu.fi tai sini.siren@
tampere.fi 

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta

Anu Hietarinta
puheenjohtaja  

Sini Sirén
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Suomen opinto-ohjaajat - SOPO 
ry:n keskeisenä tavoitteena on 
vahvistaa ohjauksen asemaa ja pa-
rantaa ohjauksen ammattilaisten 
vaikutusmahdollisuuksia  oppilai-
toksissa. Niinpä SOPO ry tarvitsee 
ajantasaista  tietoa opinto-ohjauk-
sen järjestelyistä ja ohjaajien ko-
kemuksista. Jyväskylän yliopiston 
kasvatustieteen laitoksella tehtiin 
viime keväänä proseminaari -tut-
kielma, jota SOPO ry:n amma-
tillisen koulutuksen toimikunta 
oli mukana ideoimassa. Työn teki 
aikuiskasvatuksen opiskelija Milla 
Kinnunen.

Aineisto kerättiin nettikyselynä ja 
kohteena olivat kaikki ammattiopis-
toissa nuorten ammatillisen perus-
koulutuksen parissa työskentelevät 
opinto-ohjaajat. Yhteystiedot kerättiin 
oppilaitosten kotisivuilta maalis-
kuussa 2013. Kysely lähetettiin 446 
opinto-ohjaajalle, joista 275 vastasi. 
Vastausprosenttia (62 %) voidaan 
pitää hyvänä ja tuloksia siten luo-
tettavina. Tutkimuksen ulkopuolelle 
rajattiin asetelman yksinkertaistami-
seksi aikuisten ohjaustyötä tekevät ja 
kansanopistojen opinto-ohjaajat.

Tutkimuksellinen ote edellytti so-
veltuvaa teoreettista viitekehystä, jo-
hon ohjauksen käytäntöön ja ohjaajien 
työehtoihin liittyvät kysymykset kyt-
kettiin. Taustateoriana oli  ammatilli-
sen toimijuuden teoria. Ammatillinen 
toimijuus ilmenee, kun työntekijät ja 
työyhteisöt toimivat, tekevät valintoja 
ja ottavat kantaa niin, että he vaikutta-
vat työnsä reunaehtoihin ja rakentavat  
ammatillista identiteettiänsä. 

SOPO ry:n kannalta painopiste 
oli ammattikunnan ominaispiirteiden 
sekä työkuvan ja sen muutosten sel-
vittelyssä. Tutkielmassa hyödynnetyn 
aineiston lisäksi kysely tuotti tietoa 
opinto-ohjaajien työehdoista ja niiden 
soveltamisesta sekä tyytyväisyyden ja 
tyytymättömyyden aiheista.  Näiden 
edunvalvontaan liittyvien tulosten 
kuvaaminen ja johtopäätösten teke-
minen on lähinnä SOPO ry:n vas-
tuulla. Tuloksista kerrotaan tulevissa 
Opolehdissä ja tarkemmin Seinäjoen 
Opopäivillä.  Osa tässä artikkelissa 

kuvatuista asioista on tutkimuksen 
tuloksia, osa kirjoittajien tulkintoja 
tuloksista.

Opinto-ohjaus - keski-
ikäisten naisten työtä?

Kyselyyn vastanneista 275 opin-
to-ohjaajasta miehiä oli 18 %.  Ikä-
jakauma oli 25–65 v ja keski-arvo 
49 v. Yksinkertaistettu tulkinta tästä 
on, että opinto-ohjaus ammatillisessa 
koulutuksessa  on enimmäkseen kes-
ki-ikäisten naisten työtä. 

Koko-aikaisesti opinto-ohjaajan 
tehtäviä teki 71 % vastanneista (195) 
. Osa-aikaisista (74) kolmasosa ker-
toi, että ohjaustyötä ei ole tarjolla 
enempää ja neljäsosa haluksikin tehdä 
myös opettajan työtä. Kokoaikaisista 
opinto-ohjaajista yli puolella oli 
opetusalalta vähintään 11 vuoden ko-
kemus myös muista kuin opinto-oh-
jaajan tehtävistä ja vain 9:llä muuta 
kokemusta ei ollut ollenkaan.  38 
%:lla  oli opinto-ohjaajan kokemusta 
myös muista koulumuodoista.

Ilahduttava tulos oli se, että 90 % 
:lla vastanneista oli opinto-ohjaajan 
kelpoisuus  kokoaikaisilla kelpois-
ten osuus oli vieläkin korkeampi ja 
osa-aikaisillakin 77 %.  Noin 75 % 
oli hankkinut koulutuksen amma-
tillisessa opettajakorkeakoulussa. 
Monialaisissa ammattiopistoissa 
21 % oli kelpoinen sekä opinto-oh-
jaajaksi että opettajaksi ja 41 %:lla 
kelpoisuus oli joillekin ohjaamistaan 
aloista.  38 %:lla opinto-ohjaajista ei 
ollut kelpoisuutta toimia opettajana 

millään niistä aloista, joilla oli 
ohjaajana.  Suurin osa heistä oli 
opinto-ohjaajan virassa ja koko-
naistyöajassa. Tulos on linjassa 
sen kanssa, että opinto-ohjaajien 
ei tarvitse olla kelpoisia ammatil-
lisiksi opettajiksi. 

Oheisesta taulukosta selviää, 
että lähes 52 % opinto-ohjaajista 
oli opinto-ohjaajan virassa ja 
kokonaistyöajassa kunnallisessa 
oppilaitoksessa. Jotain kunta-alan 
opettajien virkaehtosopimusta 
noudatti vielä 34 %. Ylempi 
korkeakoulututkinto oli lähes 60 
%:lla. Opinto-ohjaajan virassa 
olevilla vastaava osuus oli vielä 
hieman suurempi. 

Opinto-ohjausta vai 
opiskelijahuoltoa?

Opinto-ohjaajan työ on muut-
tunut sekä toimintaympäristöön 
liittyvien muutosten että opis-
kelijoiden tarpeiden moninais-
tumisen vuoksi. Opiskelijoiden 
elämänhallinnan ongelmat ovat 
tutkimuksen mukaan muuttaneet  
opinto-ohjaajan työtä eniten.  
Yleisen koulukuntoisuuden puut-
tuminen ja mielenterveysongelmat 
lisäävät poissaoloja ja  johtavat 
sitoutumattomuuteen tehtyjä so-
pimuksia, kuten henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaa kohtaan. 
Opiskelijoiden tavoitteleminen 
ja jatkuva uusien suunnitelmien 
tekeminen työllistävät opinto-oh-
jaajia entistä enemmän. 

Ammatillisten opinto-ohjaajien 
ominaispiirteitä ja työn muutoksia
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Ohjaustyötä ovat lisäksi muutta-
neet aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustaminen ja opintoihin sisälty-
vä valinnaisuus, oppimisvaikeudet, 
määräaikaiset keskeyttämiset sekä  
väärä alavalinta, joka usein johtaa 
koulutuksesta eroamiseen. Myös  
organisaatiomuutosten nähtiin muut-
taneen työtä suuresti, samoin kuin 
opiskelijahallinnollisten tehtävien  
lisääntymisen. Opinto-ohjaukseen 
perinteisesti kuuluvat osa-alueet: 
nivelvaihetyö, verkostotyö ja jat-
ko-opintoihin ohjaaminen eivät tässä 
tarkastelussa  nousseet kärkeen. 
Reilu kolmasosa mainitsi sosiaalisen 
median muuttaneen työtä paljon tai 
hyvin paljon. Maahanmuuttajaopis-
kelijoiden ohjaus on varmasti osalla 
opinto-ohjaajista keskeinen osa työtä, 
mutta ei kokonaistarkastelussa nous-
sut kärkisijoille.

Opinto-ohjaajan työ on siis en-
tistä enemmän opiskelijahuoltotyön 
kaltaista opiskelijoiden elämänhal-
linnan ongelmien hoitamista. Monet 
olivatkin sitä mieltä, että työ ei enää 
riittävästi  painotu nimenomaan 
opintojen ohjaukseen. Sopo ry:n 
määrittelemistä opinto-ohjaajan 
ydintehtävistä tärkeimmiksi nähtiin 
henkilökohtainen ohjaus sekä ammat-
titaidon ylläpito ja kehittäminen, jotka 
varmistuvat  verkosto- ja yhteistyön 
kautta sekä osallistumalla koulu-
tuksiin. Opinto-ohjaajien mielestä 
opiskelijoiden ryhmäohjaukseen ja 
oman ammattitaidon ylläpitoon pitäisi 
pystyä panostamaan nykyistä enem-
män, samoin kuin ohjauksen suunnit-
teluun ja koordinointiin. Koulutuksen 
esittelytehtävät, opiskelijahuolto sekä 
opiskelijavalintatehtävät painottuvat 
tämän tarkastelun mukaan liikaa.

Työn haasteena nähtiin ohjattavien 
määrä. Noin 70 %:lla kokoaikaisista 
opinto-ohjaajista ohjattavia oli yli 
300 ja 35 %:lla yli 400. Sopivaksi 
määräksi arvioitiin 300 opiskelijaa, 
johon vastanneista oli päässyt vajaa 
kolmasosa.  Suuret opiskelijamäärät 
aiheuttivat suurimmalla osalla vas-
taajista sovitun työajan säännöllisen 
ylittymisen.

Opinto-ohjaaja 
ammatillisena toimijana

O p i n t o - o h j a a j a t  k o k i v a t 
k u u l u v a n s a  o p p i l a i t o k s e n 
opiskel i jahuoltohenkilöstöön 
vahvemmin kuin opetushenkilöstöön. 
Ohjaus  näht i in  n imenomaan 

opinto-ohjaajien tehtävänä eikä 
ohjausta haluttu jakaa kokonaan 
opettajien tehtäviin. Osa-aikaiset  
opinto-ohjaajat kokivat kuuluvansa 
selkeämmin opetushenkilöstöön 
ku in  koko -a ika i s e t .  N ä i s s ä 
pohdinnoissa  näkökulma ol i  
ilmeisesti enemmän työn sisällössä 
ku in  e s im .  t yön  t ekemisen 
ehdoissa tai työaikakysymyksissä. 
Vapaissa vastauksissa kuvattiin 
runsaas t i  t yy tymä t tömyy t t ä 
opinto-ohjaajien rinnastamiseen 
toimistotyöntekijöihin ja siihen, että 
työpaikalla joutuu olemaan myös 
opetuksettomana aikana.

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena 
oli valottaa opinto-ohjaajien käsityk-
siä ammatillisesta toimijuudestaan, 
joka liittyy kokemukseen siitä, voiko 
vaikuttaa omaan toimintaansa ja 
sitä koskevaan päätöksentekoon. 
Mitä selkeämmäksi opinto-ohjaa-
jat kokivat työnjakonsa suhteessa 
opettajiin, opintotoimistoon ja opis-
kelijahuoltoon ja mitä selkeämmin 
työn tavoitteet ja toimintamuodot oli 
määritelty, sitä tyytyväisempiä oltiin 

ohjauksen organisointiin ja omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin  ja päinvas-
toin.  On tärkeää, että opinto-ohjaaja 
tietää ydintehtävänsä ja  saa keskittyä 
niihin. Hänen asiantuntemustaan tulee 
käyttää hyväksi päätöksenteossa ja 
työn tavoitteisiin pääseminen pitää 
tehdä mahdolliseksi mm. mitoittamal-
la ohjattavien määrä kohtuulliseksi.

Noin puolet 
kuuluu SOPO ry:een

Tutkimus tarjoaa poikkileikkauksen 
ammatillisten oppilaitosten opin-
to-ohjaajista ja työtä määrittävistä 
tekijöistä heidän itsensä kuvaamina. 
SOPO ry on esittänyt, että opinto-oh-
jauksen tilasta tehtäisiin kokonais-
selvitystä opetushallinnon ja OAJ:n 
toimesta epäkohtien osoittamiseksi ja 
korjaamiseksi. Tällöin tiedon tuottaji-
na olisivat myös koulutuksenjärjestä-
jät ja opiskelijapalveluiden tuottajat. 
Ammatillisen ja lukiokoulutuksen 
opinto-ohjaukselle on luvattu laatuk-
riteerit ja ohjaukseen on kiinnitetty 
laajasti huomiota. Toisaalta ohjauk-
selle asetetaan suuria odotuksia mm. 
syrjäytymisen ehkäisyssä, opinto-
aikojen lyhentämisessä ja työurien 
pidentämisessä. 

Ohjausta koskevan keskustelun 
ylläpitämisessä ja suuntaamisessa 
SOPO ry:llä on tärkeä rooli. Tähän 
tutkimukseen vastanneista hieman 
yli puolet (141) oli SOPO ry:n var-
sinaisia jäseniä, muutama oli opiske-
lijajäsenenä ja peräti 46 % (125) ei 
ollut jäsen ollenkaan. Tämä kuvannee 
aika hyvin tilannetta kentällä, koska 
jäsenrekisterin mukaan ammatillisten 
opinto-ohjaajien määrä SOPO ry:ssä 
on n. 280 ja kaikkiaan heitä on  n. 500.

Alueyhdistykseen kuului n. 60 
% (162) vastanneista, mutta tästä 
joukosta 46 ei kuulunut valtakun-
nalliseen yhdistykseen. SOPO ry:n 
varsinaisista jäsenistä 80 % on myös 
alueyhdistyksen jäseniä. Vastanneista 
79 (29 % ) ei kuulunut kumpaankaan 
yhdistykseen. Tarkempi tarkastelu 
osoitti, että SOPO ry:n jäsenhankintaa 
kannattaa tehdä erityisesti Etelä-Suo-
messa, missä on paljon opinto-oh-
jaajia, mutta jäseneksi liittyminen 
suhteellisesti vähäisintä. 

Ritva Manelius

Heli Aaltonen
Sirpa Puikkonen

Milla Kinnunen muutti opinnäy-
tetyön valmistuttua perheineen 
Jämsänkoskelta Bangkokiin. Hän 
jatkaa kasvatustieteen opintojaan 
etänä ja opiskelee ohessa thain 
kieltä. Pari päivää ennen muuttoa 
käydyssä sukulaisten välisessä 
pesäpallo-ottelussa hän kertasi 
vanhoja taitojaan lukkarina.
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Jyväskylän ammattikorkea-
koulun ammatillinen opet-
tajakorkeakoulu sai EU:n 
Elinikäisen oppimisen oh-
jelman Leonardo da Vinci 
-alaohjelmasta rahoitusta 24 
ohjausalan asiantuntijan lä-
hettämiseen Academia-opin-
tovierailulle eri puolille 
Eurooppaa.  Opintovierailut 
toteutettiin 1.3.-31.5.2013.  

Jyväskylän lukioista mat-
kaan lähtivät aikuislukion 
opinto-ohjaaja Eija Wilmi  
ja Voionmaan lukion opin-
to-ohjaaja Markku Leskelä 
määränpäänään Islanti.  

Ennen joululomaa tuli viesti, 
että meille ja 11 muulle parille 
oli myönnetty apuraha Acade-
mia-vaihtoon. Kohdemaa oli kai-
killa pareilla eri. Academia-opin-
tovierailuille valituille työpareille 
järjestettiin päivän lähtövalmen-
nus 12.2. CIMO:n tiloissa Helsin-
gissä. Ja toinen yhteinen tilaisuus 
suomalaisten kesken on palauteti-
laisuus 12.9.

Apuraha oli noin 800 euroa 
hakijaa kohti, minkä tuli kattaa 
matka ja majoitus. 

Etukäteen lähetimme islan-
tilaiselle emännällemme Dora 
Stefansdottirille kuvauksen it-
sestämme ja sitä, mitä teemme 
työksemme. Häneltä saimme 
kuulla, että saamme seuraksemme 
Islantiin myös ohjausalan ihmisiä 
Ranskasta, Tanskasta, Irlannista ja 
Sloveniasta. Yhteensä meitä oli 
yhdeksän Academia-vierailijaa ja 
emäntämme Dora.

Seminaarimme alkoi maanan-
taina 8.4.  Islannin kansalliskir-
jastossa, jossa pidettiin kaikki 
yhteiset tapaamiset ja luennot.  
Kansalliskirjasto on osa Islannin 
yliopiston aluetta, jossa kaikki toi-
minnot ovat samalla campuksella. 

Academia-opintovierailu Islantiin

Aamupäivällä tutustuimme 
seminaarin muihin osallistujiin 
ja saimnme tietoa  eri maiden 
ohjauskäyntänteistä.  Iltapäivällä 
kuulimme todella mielenkiintoi-
sen esitelmän Islannin oppisopi-
muskoulutuksesta.

Tiistai-aamuna 9.4. kuuntelim-
me  Islannin Ohjausalan ammat-
tilaisten yhdistyksen edustajaa 
Olafur Haraldssonia. Yhdistys 
on perustettu vuonna 1981 ja siinä 
on noin 320 jäsentä. 

Vuonna 2009 parlamentti teki 

päätöksen, jonka mukaan oh-
jausalan ammattinimikettä saavat 
käyttää vain tutkinnon suorittaneet 
ohjaajat. 

Islannin ohjausalan väki ko-
koontuu joka vuosi 20.5. Ohjausa-
lan toimijoiden päivään, jossa 
he voivat keskustella yhteisistä 
asioista. 

Emäntämme Dora Stefansdot-
tir kertoi Islannin koulujärjes-
telmästä, jossa lapset menevät 
5-vuotiaana esiopetukseen tarhaan 
ja aloittavat 10 vuotta kestävän 
peruskoulun 6-vuotiaana. Iso osa 
nuorista jatkaa yleissivistävässä 
koulutuksessa toisella asteella 
tavoitteena yliopisto. Ammatilli-
nen koulutus ei ole kovin suosittu 
Islannissa. Yliopistoja Islannissa 
on seitsemän.

Islannin yliopiston ohjauksen 
professori Ms. Sif Einarsdóttir 
kertoi ohjausalan yliopistokoulu-
tuksesta. 

Islannissa aloitettiin ohjaa-
jakoulutus 1991 yhden vuoden 
koulutuksella, jolloin ohjaaja 
suoritti diplomin. Vuodesta 2004 
lähtien ohjaajaksi on valmistunut 
kahden vuoden maisteriopinnois-
sa. Vuosittain aloittaa n. 35 uuttaa 
opiskelijaa maisteriohjelman.   
Ohjauskoulutuksen opit otettiin 
aluksi Yhdysvalloista, mutta nyt 
myös pohjoismainen yhteistyö on 
tärkeää. Jyväskyläläisinä olemme 
Markun kanssa ylpeitä Jyväskylän 
yliopiston ja erityisesti Raimo 
Vuorisen merkittävästä kansain-
välisestä työstä.

Iltapäivällä  tutustuimme aikui-
sille suunnattuihin koulutuksiin ja 
ohjauksiin. 

ETSC on 2002 perustettu orga-
nisaatio, jolla 10 ohjauskeskusta 
Islannissa. Niissä työskentelee 28 
ohjaajaa. 

Nämä Elinikäisen ohjauksen 
keskukset ovat tarkoitettu henki-
löille, joilla ei ole toisen asteen 
koulutusta. Islannin työvoimas-

Kerran kymmenessä minuutissa 
geysiristä nousi taivaalle kiehu-
van veden ryöppy, josta oli syytä 
pysytellä matkan päässä.

Syrjäytyminen ja työttömyys
yhteisinä huolenaiheina
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Näkymä Reykjavikin yli.

ta noin kolmasosalla ei ole pe-
ruskoulun jälkeistä koulutusta. 
Vuoden 2008 talouslaman jälkeen 
keskuksilla on ollut runsaasti 
asiakkaita, sillä ennen tätä työttö-
myys oli tuntematon asia saarival-
tiossa. Vuoden 2013 tammikuussa 
työttömiä oli 5,5 % työvoimasta.

Keskiviikkona 10.4. lähdimme 
pikkubussilla kohti luodetta ja 
pientä Akranesin kylää.

 Kylässä oli 600 opiskeli-
jan koulu, jossa oli sekä amma-
tillinen koulu että lukio. Koulun 
oppilaat saattoivat varata ajan 
opinto-ohjaajalle sähköisesti. 

Matkamme jatkui Islannin 
Maatalousyliopistolle. Mielen-
kiintoinen paikka, oppiaineenaan 
mm. kulttuurimaantiede. Ilmaston 
lämpeneminen tuo uusia mahdol-
lisuuksia, mutta myös haasteita. 

Torstaina 11.4. vierailimme 
Islannin yliopistossa.

Yliopiston edustajat kertoi-
vat yliopiston ohjauspalveluista, 
joissa työskentelee 12 henkilöä. 
Useimpiin yliopiston koulutuksiin 
ei ole valintakokeita ja kaikki 
opiskelijat pääsevät koulutuk-
seen. Kuitenkin monet opiskelijat 
jättävät koulutuksen kesken ja 
vaihtavat alaa jopa useita kertoja. 

Iltapäivällä Reykjavikin kau-
pungin maahaanmuuttoviraston 
edustaja kertoi maahanmuuttajille 
suunnatuista palveluista. Islannin 
väestöstä on n. 8 % maahanmuut-
tajia. Iso osa heistä on puolalai-
sia, liettuaisia ja amerikkalaisia. 
Vuoden 2008 talouslaman jälkeen 

maahanmuuttajien työllistyminen 
on ollut hankalaa.

Perjantaina 12.4. aamulla läh-
dimme vierailulle Hringsjan kou-
lutuskeskukseen, jossa koulute-
taan pienissä 12 henkilön ryhmis-
sä henkilöitä, joilla on vaikeuksia 
työllistyä. 

Opiskelijat kertoivat hyvin 
avoimesti päihde- ja mielenterve-
ysongelmistaan sekä muista vai-
keuksista elämässään. Useimpien 
kohdalla koulutus oli jäänyt vähäi-
seksi, joten he olivat keskuksessa 
parantamassa opiskelutaitojaan ja 
oppimassa kieliä, matematiikkaa 
ja muita oppiaineita. Useilla oli 
tavoitteena jatkaa opintoja yli-
opistossa. 

Paikka näytti ja vaikutti erittäin 
lämminhenkiseltä ja opiskelijat 
kehuivat avoimesti, kuinka heillä 
on täällä loistavat mahdollisuudet.

Fjölsmoijan työpajalla vie-
railimme iltapäivällä (vastaava 
paikka meillä Jyväskylässä on 
Tekevä). Täällä työllistetään ja 
ohjataan nuoria, jotka ovat vai-
keasti työllistettäviä ja syrjäyty-
misuhan alaisia. Nuoret purkat 
mm. tietokoneita ja korjaavat 
kodinkoneista, painavat käynti-
kortteja ja erityisesti tytöille on 
myös ompelimotoimintaa.

Tämän viimeisen päivän lo-
puksi teimme oman reissun ja 
kävimme katsomassa Islannin pari 
hienointa nähtävyyttä. Runsaan 
parin tunnin bussimatkan jälkeen 
pysähdyimme seuraamaan geys-
sierien purkautumista. Ja kerran 

kymmenessä minuutissa taivaalle 
nousi kiehuvan veden ryöppy, 
siitä oli syytä pysyä tietyn matkan 
päässä.

Toinen mahtava näky oli Gul-
lfossin putoukset, missä valtavat 
vesimassa syöksyvät jäätiköiltä 
kohti merta.

Viimeisenä pysähtymiskoh-
teena oli mannerlaattojen liitos, 
missä kaksi mannerlaattaa irtaan-
tuvat muutaman millin vuodessa 
toisistaan. Toisin sanoen Islanti 
laajenee koko ajan. Samassa 
paikassa sijaitsi myös maailman 
vanhimman “eduskunnan” ko-
koontumispaikka.

Kotimatkalla pohdimme reis-
sun antia. Irlannissa ja Ranskassa 
on aikuisille ohjauskeskuksia, 
joissa ohjaajat toimivat. Ranskas-
sa näiden keskusten työntekijät 
vierailevat kouluissa yhden päivän 
viikossa. Näissä maissa ohjaajat 
ovat yleensä koulutukseltaan 
psykologeja. Tanskan edustaja 
oli Aarhusin yliopistosta, jossa 
hänen tehtävänään oli ohjata 
opiskelijoita ja työelämään val-
mistuvia. Yliopiston ohjauskeskus 
teki tiivistä yhteistyötä yritysten 
kanssa. Slovenian edustaja työs-
kenteli työvoimatoimistossa, jossa 
yhdelle ohjattavalle oli varattuna 
15 minuuttia. Tällä hetkellä Slove-
niassa on erittäin paha työttömyys 
ja työvoimatoimistoilla on aivan 
liikaa töitä.

Yhteisenä huolena kaikilla oh-
jaajilla oli nuorten syrjäytymisen 
uhka ja melko suuri työttömyys 
kaikissa maissa. Vaikka lukujen 
valossa Islannin työttömyys on 
pieni (5,5 %), Islannissa tilanne 
on ollut vuoden 2008 jälkeen niin 
poikkeuksellinen, että siellä on 
viime vuosina panostettu ohjauk-
seen runsaasti. Elinikäinen ohjaus 
on myös kaikissa maissa EU:n 
myötä vahvasti esillä.
Lisää Islannin vierailusta:  
http:/academiavaihto.word-press.
com/
http://euroguidance.is/page/Aca-
demia_visit_2013

Markku Leskelä
Eija Wilmi
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MAAILMALLE.NET

CIMOsta saat myös henkilö-

kohtaista neuvontaa. 

Palvelutietomme löydät 

osoitteesta 

www.maailmalle.net/neuvonta 

   Liity seuraamme 
Facebookissa!

CIMO on tuottanut sarjan Minuutteja 
maailmalta -videoita, joiden välityksellä 
pääsee jakamaan tuokion ulkomaanjak-
solla olevan opiskelijan elämästä. Videot 
sisältävät opiskelijoiden itsensä kuvaamia 
elämänmakuisia tunnelmia ja vaikutelmia 
eri puolilta maailmaa; tarkoitus on kan-
nustaa muitakin nuoria lähtemään.

Videot julkaistaan syksyn kuluessa CI-
MOn YouTube-kanavassa, mutta näppä-
rimmin niihin pääsee käsiksi Maailmalle.

ACADEMIA-OPINTOVIERAI-
LUJEN HAKUAIKA ALKAA           
LOKAKUUSSA
Lähde hakemaan uusia ideoita, me-
netelmiä ja lisää virtaa ohjaustyöhösi 
Academia-opintovierailulta! Viikon 
mittaisilla opintovierailuilla tutustutaan 
ohjaukseen ja sen ajankohtaisiin teemoi-
hin toisessa Euroopan maassa. 

Suomalaiset ohjaus- ja neuvontatyön 
ammattilaiset voivat hakea Academia-
ohjelman apurahoja keväällä 2014 to-
teutettaville opintovierailuille. Haku alkaa 
lokakuun puolivälissä, jolloin asiasta tie-
dotetaan CIMO-Euroguidance-sähköpos-
tilistalla ja verkossa. 

Lisätietoja: www.cimo.fi/euroguidan-
ce | Academia-opintovierailut. Sivuilta löy-
tyy myös suomalaisosallistujien kokemus-
tarinoita aiemmista Academia-vierailuista. 

UTELIAS MIELI ON AVAIN KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ TYÖELÄMÄSSÄ 

Kansainvälisyyden merkitystä työelämässä käsittelevä Piilotettu osaaminen -sel-
vitys julkistettiin keväällä 2013. Selvityksen mukaan suomalaisilla työmarkkinoilla on 
valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Tällä hetkellä iso osa kansainvälisestä osaa-
misesta työelämässä meneekin hukkaan, koska työnantajat eivät sitä helposti kykene 
havaitsemaan.

Piilotettu osaaminen -selvityksessä tunnistetaan ”utelias luokka”, joka on kiinnos-
tunut maailman suurista kysymyksistä. Heitä kiinnostavat maailman muutokset ja he 
osaavat myös todennäköisimmin soveltaa näitä muutoksia omaan työhönsä.

Raportti perustuu CIMOn ja Demos Helsingin kokoamiin aineistoihin, jotka kerättiin 
syksyllä 2012 järjestetyistä työpajoista ja kattavasta kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vas-
tasi noin 2 000 henkilöä.

Raporttiin voi tutustua verkossa: http://www.cimo.fi/palvelut/julkaisut/selvitykset/
piilotettu_osaaminen 

MINUUTTEJA MAAILMALTA -VIDEOT 
INNOSTAVAT LÄHTEMÄÄN ULKOMAILLE

netin etusivulla olevan bannerin kautta. 
Videoita voi vapaasti käyttää ja näyttää 
esimerkiksi kansainvälisyysaiheisella op-
pitunnilla.

Minuutteja maailmalta -sarjan aloitta-
vat 10 videota ovat Erasmus- ja Nordplus-
vaihdossa olleiden opiskelijoiden tekemiä. 
Sarjaa täydennetään jatkossa kokemuksil-
la muistakin kansainvälistymisen vaihto-
ehdoista ja myös Euroopan ulkopuolelta. 
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Tulliala
tutuksi 
keski-
suomalaisille

Keski-Suomen opinto-oh-
jaajat kävivät toukokuussa 
Helsingissä tutustumassa 
tullialaan ja metsän mahdol-
lisuuksiin.

Vajaa 30 yhdistyksemme jäsentä 
osallistui matkalle, jolla tarkoituk-
senamme oli päivittää tietojamme 
sellaisista aloista, jotka keskisuo-
malaisesta näkövinkkelistä ovat 
hieman vieraampia niin nuoren 
kuin oponkin mielestä. 

Siksipä suuntasimme Helsin-
ki-Vantaan lentokentälle tutustu-
maan ilmailualaan ja Munkkinie-
meen kauniiseen ja historialliseen 
Tullikouluun ottamaan selvää 
tullin ammateista. 

Tulli valvoo maalla, 
merellä ja ilmassa

Tullilla on monenlaisia tehtäviä. 
Tulli vastaa osaltaan kansalaisten 
turvallisuudesta ja rikosten torjun-
nasta. Tulli valvoo maalla, merellä 
ja ilmassa ja pitää rajoistamme 
huolta yhdessä rajavartiolaitoksen 
kanssa. Tulli perii myös erilai-
sia maksuja ja veroja sekä yhä 
enemmän myös tarkastaa maahan 
tuotavien elintarvikkeiden turval-
lisuuden sekä kulutustavaroiden  
aitouden. Näihin erilaisiin työteh-
täviin koulutusta antaa Helsingissä 
sijaitseva Tullikoulu.  Koulutuk-
seen päästään töiden kautta: kun 
ensin saa tullista työpaikan, tulli 
kouluttaa sen jälkeen työntekijän-
sä, esimerkiksi tullialan ammatil-
liseen perustutkintoon. 

Tulliala kiinnostaa monia: työ-
paikkoihin on paljon hakijoita. 
Koska työkokemus ja monipuoli-
nen koulutustausta ovat eduksi, ei 
alasta haaveilevan kannata hätäil-
lä; iän ja koulutuksen karttuessa 
pääsymahdollisuudet vaikkapa 
tullivirkailijaksi tai turvatarkasta-
jaksi  paranevat. 

Myös ilmailualalle kouluttau-
dutaan alan oman oppilaitoksen 
kautta: Vantaalla sijaitseva Avia 
College on ilmailualan  toisen 
asteen ammatillista peruskoulu-
tusta tarjoava oppilaitos, josta 
voi valmistua moniin lentokentän 
ammatteihin, esimerkiksi turva-
tarkastajaksi, palveluneuvojaksi 
tai lennonjohtajaksi. Hakijoita on 
paljon, ja myös ilmailualasta haa-
veilevan kannattaa hankkia työ-
kokemusta, eikä monipuolisesta 
koulutustaustastakaan  ole haittaa.  

Nuhteettomia hakijoita, 
vaativia ammatteja

Ilmailu- ja tullialalla korostuu 
turvallisuus. Hakijoille tehdäänkin 
turvallisuusselvitys, jossa varmis-
tetaan riittävä terveys ja nuhteeton 
tausta. Rikos- tai päihdehistoria 
estää koulutukseen pääsyn. Näi-
den alojen työtehtävissä tarvitaan 
moniosaajia, joilla on esimer-
kiksi palo- ja pelastusosaamista, 
turvataitoja, palveluasennetta  ja 
vuorovaikutustaitoja.

Osaan koulutuksista on myös 
soveltuvuuskokeet. Esimerkiksi 
lennonjohtajaksi päästäkseen 
on läpäistävä psykologin haas-
tattelun, terveystarkastuksen ja 
kielikokeen lisäksi testit, joissa 
selvitetään muun muassa  avaruu-
dellista hahmottamista, päätök-
sentekokykyä ja stressinhallintaa. 
Tarkka seula on tietenkin tarpeen, 
koska ammatin vaatimukset ovat 

erityisen kovat: virhe lentolii-
kenteen ohjaamisessa  voi olla 
kohtalokasta.   

Metsää ja Metsäperkelettä

Metsä on edelleen tärkeä työllistäjä 
ja yrittämisen paikka nyky-Suo-
messa. Helsinki-päivän aikana tu-
tustuimme myös metsäteollisuuden 
näkymiin ennen ja nyt. TATin pro-
jektipäällikkö Marita Mertalan 
johdolla tutustuimme Metsäteol-
lisuus ry:n tiloihin ja  toimintaan. 

Ala työllistää noin 56 000 hen-
kilöä,  ja noin 500 00 henkilöä 
työskentelee tehtävässä, jossa 
sivutaan jollain lailla metsäalaa. 
Metsäalalla työskentelee paitsi 
luonnontieteellisen koulutuksen 
saaneita myös paljon teknisen ja 
kaupallisen alan osaajia. Myös 
tuotannon tasolla työskenteleväl-
tä vaaditaan aiempaa enemmän: 
metsuri tarvitsee työssään metsä-
osaamisen lisäksi myös esimer-
kiksi kielitaitoa, ryhmätyötaitoa 
ja palveluhalukkuutta.

Metsä-teema jatkui vielä illalla 
Helsingin kaupunginteatterissa 
näytelmän Metsäperkele parissa. 
Metsäpatruuna G.A. Serlachiuk-
sesta kertova tarina syvensi hie-
nosti päivällä kuultua. 

Lisätietoa ilmailu- ja tullialasta:
www.aviacollege.fi

www.tulli.fi
Elina Vettenranta

Keski-Suomen opinto-ohjaajat 
ry:n hallituksen jäsen

Keski-Suomen opinto-ohjaajia retkellä Helsingissä.
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Hösten 2011 inledde en 
grupp nordiska studievägle-
dare från Danmark, Norge, 
Sverige och Finland ett Nor-
dplusprojekt med fokus på 
unga män och utbildning. 

Vi ställde frågan varför allt färre 
män väljer att gå vidare till högre 
utbildning. Under projektets gång 
har vi sökt och inventerat kunskap 
kring ämnet. 

Den bild som framträder är 
ganska allvarlig. Allt fler män 
halkar efter i utbildningssystemet.   
Tendensen är tydlig inte bara i de 
nordiska länderna utan även i hela 
Europa, ja faktiskt i hela världen.

Pojkar presterar sämre

Redan på grundskolan och i gym-
nasiet är det skillnader i betyg 
mellan pojkar och flickor. Gene-
rellt presterar flickor på gymnasiet 
bättre än pojkar, de får högre betyg 
och slutför i större utsträckning sin 
utbildning. Detta betyder att fler 
kvinnor än män har grundläggande 
behörighet till högskolestudier. 

Feminiserat 
utbildningssystem

Det finns de som menar att en 
anledning till obalansen kan vara 
det “feminiserade skolsystemet”. 
Pojkar och flickor har olika förhål-
lningssätt till skolan, pedagogiken 
verkar passa bättre för flickor och 
skolpersonalen är till övervägande 
del kvinnlig. 

Kan det vara så att pojkar blir 
mindre engagerade därför att 
man har svårt att hitta maskulina 
förebilder? 

Forskare menar också att det 
finns en utbredd “antipluggkultur” 
bland en del unga män, en kultur 

Män bör erövra kvinnliga domäner

Växande utbildningsklyftor 
mellan män och kvinnor 
 Nordplusprojekt om unga män och utbildning

som spridit sig från arbetarklass-
pojkar till medelklassens pojkar. 

Färre män på högskolan

Trenden är att fler kvinnor än 
män studerar vid universiteten 
och yrkeshögskolorna. Nästan två 
tredjedelar av finländarna som är 
mellan 25 och 29 år och har högs-
koleexamen är kvinnor. 

År 2012 var endast 37 % av de 
utexaminerade från yrkeshögsko-
lorna män. Samma år avbröt 8.1 
% av männen sina yrkeshögsko-
lestudier medan endast 5.3 % av 
kvinnorna gjorde det. 

Ett extremt exempel är att ifjol 

antogs bara en man och 48 kvinnor 
till veterinärmedicinska fakulteten 
vid Helsingfors Universitet. Kön-
sfördelningen ser alltså inte ut att 
bli jämnare, utan tvärtom. 

Vart tar männen vägen? Färre 
blir antagna och ännu färre fullföl-
jer sin utbildning. Numera är det 
bara inom teknikområdet som män 
fortfarande är i ett klart flertal.

Män får jobben

Kvinnor utbildar sig visserligen, 
men männen får jobben. Män 
får de flesta toppjobben, men 
även många av de jobb på arbets-
marknaden som kräver praktiska 
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kunskaper, t.ex. inom bygg och 
anläggning, industri m.m. 

Dessa arbeten är dessutom 
ganska välbetalda, vilket innebär 
att män även utan högre utbildning 
ofta tjänar mer än en akademiskt 
utbildad kvinna. 

Lönar det sig då för män att 
utbilda sig? Nej, inte i samma 
utsträckning som för kvinnor. 
Män kan få bra lön utan högre 
utbildning.

Samhällets engagemang

Samhällets engagemang för att sti-
mulera unga till högre utbildning 
har ofta varit riktat mot flickor 
och unga kvinnor, i försök att int-
ressera dem för utbildningar inom 
framför allt teknik. 

Riktade insatser för att intresse-
ra unga män för högre utbildningar 
är sällsynta. Engagemanget för att 
stimulera killar att göra otraditio-
nella studieval är fortfarande svalt 
trots vissa försök såsom t ex det 
finlandssvenska “6mix – gränslösa 
möjligheter” projektet för några år 
sedan. Det finns ett skriande behov 
av manlig personal t ex inom so-
cial- och hälsovården.

Enkelriktat 
jämställdhetsarbete

Varför tycks det vara så att jäms-
tälldhetsrörelsens huvudsakligen 
går i en riktning, d v s för att 
kvinnor skall erövra manligt do-
minerade yrkesområden? 

Borde inte rörelsen också kunna 
gå i riktning mot att män erövrar 
kvinnliga domäner? Högskolan 
har problem med sned könsfördel-
ning bland studenterna. Det finns 

därmed ett uppenbart behov av 
att verka för ökad mångfald och 
breddad rekrytering. 

Det behövs fler yrkesverksam-
ma män inom sociala sektorn, 
vården och pedagogiken, och hö-
gskolan behöver därför hitta nya 
vägar att väcka intresse hos killar 
för typiskt kvinnliga yrken. 

Det behövs ett aktivt arbete för 
ökad rekrytering av män till “fe-
miniserade” yrkesområden. Även 
män behöver uppmuntras att våga 
bryta rådande könsmönster.   
Pojkar har också en rättighet att få 
lyckas i skolan. Kanske är det så 
att det också behövs en färändring 
i pedagogiken på lägre nivåer i ut-
bildningssystemet så att den bättre 
passar både pojkar och flickor?

Idéer och god praxis

Via tvärfackligt samarbete och 
brobyggning mellan olika utbild-
ningsstadier kan skolorna bidra till 
breddad rekrytering.

Några exempel: Högskolan 
i Oslo och Akershus satsar på 
riktad marknadsföring av sin so-
cionomutbildning till killar med 
invandrarbakgrund bl a genom 
flerspråkigt informationsmaterial 
som riktar sig till föräldrarna. 

I Malmö planeras för killar i 
gymnasiet sommarpraktik inom 
vård, hälsa och pedagogik för 
att sänka tröskeln att ta steget till 
högskoletutbildning inom dessa 
branscher. 

Århus Universitet och Helsing-
fors Universitet kapar ett gymna-
sium för en dag då gymnasiets 
elever kan delta i lektioner som 
högskolans studerande håller.  

Olika former av skuggning av 

en student blir allt vanligare  en 
elev vistas under en tid på en högs-
kola och följer med en studerandes 
studier, studieliv och vardag. Via 
mentorskap, PR-turnéer och ar-
betsmarknadsdagar kan skolorna 
nå potentiella studerande på olika 
innovativa och inspirerande sätt. 

Inom Nordisk vejledning har 
vi också funderat på sociala me-
diers och speciellt Facebooks 
betydelse  för att nå ungdomar 
från studieovana hem. Forskning 
och erfarenhet antyder dock att 
marginaliserade unga män finns i 
begränsad utsträckning på sociala 
medier. 

Bredda begreppet, 
diskutera öppet och agera

Det är hög tid att få fler killar 
att välja högre utbildning för att 
motarbeta en ökande utbildnin-
gsklyfta mellan män och kvinnor. 
Det är också hög tid att ge killar 
från studieovana hem möjlighe-
ter att kunna ta steget till högre 
utbildning. 

På Nordisk vejlednings hemsi-
da www.nordiskvejledning.dk kan 
du läsa mer och låta dig inspireras 
av mångfalden av idéer och god 
praxis som vi har kartlagt och 
dokumenterat.
Källor för statistiken
Statistikcentralen

   Susan Grahl
Studievägledare

Malmö högskolan
Peter Edelsköld

Studiehandledare
Yrkeshögskolan Novia, Åbo

De digitala ungdomarna “le-
ver via” sina smarttelefoner, 
kommunicerar snabbt och 
rakt. De vill ha skräddar-
sydd personlig service just 
när det behövs. De törstar 
efter att bli bekräftade och 
behöver få personlig åter-

Studiehandledning on demand
koppling på vad de gör. 
Somt måste också de få i 
pappersformat och ny tek-
nik ersätter inte det person-
liga samtalet. Hur möter vi 
som handleder denna verk-
lighet? 

På de gamla sätten genom att 
hänga upp info på anslagstavlan, 
skicka e-post eller publicera på 
intranätet bakom lösenord och 
krånglig sökväg? Nej, det behövs 
nya verktyg för att nå internetin-
vånarna* via deras kanaler. En 
internetinvånare i nöd kanske 
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på att testa sina idéer och prototy-
per på sina medstuderande. Varje 
år pågår flere olika lärprojekt och i 
år var Novia-appen ett av de utve-
cklingsprojekt som gjordes inom 
ramen för kursen Projekthantering 
och programkonstruktion på 12 
studiepoäng som förverkligades 
med Scrum-metoden***. 

Nu är den andra versionen av 
Novia-appen klar att tas i bruk på 
enheten i Raseborg. Den innehå-
ller det som studerande verkligen 
vill att den ska innehålla: genvägar 
till schema, matlista, kontaktinfo 
och det som studiehandledaren 
tror att är riktigt viktigt; nämligen 
en snabbknapp till studiehand-
ledaren, genom vilken man kan 
boka tid för samtal, ställa frågor 
och framföra åsikter, anonymt 
om det behövs. Appen erbjuder 

dessutom akutinfo, dagens stu-
dietekniska tips, och till och med 
väderrapport från väderstationen 
uppe på skolans tak. Vi väntar och 
har stora förhoppningar: Om allt 
går väl kompletterar appen vårt 
intranät under år 2013. Hittills 
ser det bra ut. Och ifall någon 
funderar, så sköts handledningen 
fortfarande som alltid förut, som 
äkta mänskliga möten i grupp 
eller mellan fyra ögon. Dem ska 
Novia-appen inte ersätta.

Nina Hillo
lektor med studiehandledarupp-

gifter i YH Novia i Raseborg
studiehandledarstuderande i 

Haaga-Helia i Helsingfors

Mindmap över planeringen av Novias handledningsapp. Håven sym-
boliserar hur behovet av studiehandledning kan tillfredsställas via en 
app. De sex molnen visar appens olika funktioner och de två huvudena 
står för de individuella studiehandledningssamtalen, som kan bokas 
via appen.

FAKTARUTA

*Med internetinvånare avses 
personer som vuxit upp med 
internet och talar det digitala 
språk som datorer, videospel 
och internet använder. Begreppet 
introduceras av Marc Prensky i 
artikeln Digital Natives, Digital 
Immigrants (2001)
**APP eller App kan vara en 
förkortning för applikation, är 

ett litet tillämpningsprogram som 
användaren själv enkelt kan instal-
lera, aktivera eller tillåta. Det kan 
exempelvis vara en mobilapplika-
tion för mobila enheter som an-
vändaren kan ladda ned från nätet. 
Det kan också vara en molntjänst, 
ett socialt spel eller annan tjänst 
för Web 2.0-webbplatser som 
Facebook och Google Apps, det 
vill säga ett program som körs på 
serversidan och ofta tillhandahå-

lles av tredjepartsleverantör. Se 
http://sv.wikipedia.org/wiki/APP
*** Scrum är en metod för syste-
mutveckling som lånat sitt namn 
från rugbyn. Ett självorganise-
rande team utvecklar en produkt i 
utvecklingssprinter  så att kunden 
snabbt får nytta av produkten. 
Se http://sv.wikipedia.org/wiki/
Scrum

pillrar på telefonen i hopp om att 
hitta vägledning. Tänk om fingret 
råkar träffa ikonen för appen** 
som erbjuder hjälp? 

Dagens ungdomar, internetin-
vånarna, står inför stora utmanin-
gar. För första gången på länge ser 
det ut som om de som blir färdiga 
med sin utbildning inte kommer att 
ha särskilt lätt att hitta jobb. Det 
känns inte bra, det tär på studiemo-
tivationen, det oroar. Staten säger 
studera effektivare och snabbare! 
Rektorerna efterlyser pedagogiskt 
grepp som leder till resultat. Snart 
mäts handledningens kvalitet.

2013 är apparnas, alltså de 
mobila applikationernas år. Det 
produceras miljoner för olika än-
damål. Endel är genialiska, som 
till exempel de som gör det möjligt 
att använda Facebook och Skype i 
smarttelefoner och tabletter för att 
kommunicera. Eller som Evernote 
som hjälper oss anteckna, samla 
och tänka. Det finns appar som 
hjälper vid depression och det 
finns appar som varnar för vilka 
möten som stressar mest. Appar-
na uppmanar oss till allt möjligt. 
Men kunde en app fungera som 
inkörsport till studiehandledning? 

På YH Novia planerar vi en 
handledningsapp. Mottot för pro-
jektet är att studerande utvecklar 
för studerande tillsammans med 
sina lärare. Planeringsprocessen 
med studerande har varit både gi-
vande och rolig: Vi har utvecklat, 
planerat, presenterat, programme-
rat och samverkat. Allt detta har 
varit möjligt för att Novias infor-
mationsbehandlingsstuderande 
jobbar med autentiska projekt, är 
så bra på olika projektmetoder och 
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KUKA ON VUODEN OPINTO-OHJAAJA 2014
Suomen opinto-ohjaajien keskuudesta on vuosittain nostettu keulakuvaksi joku ohjauksen 
saralla ansioitunut henkilö joskus tiimi. Tämä perinne on vanha ja Seinäjoen opinto-ohjaajien 
päivillä 6.-8.2.2014 vuoden opinto-ohjaaja nimetään jo 23. kerran. 

Opinto-ohjauksen merkitys yhteiskunnassa on jatkuvasti korostunut. Monimutkaistuvassa 
maailmassa ja työelämässä kasvava nuori tarvitsee luotettavan aikuisen tukea. Opinto-ohjauk-
sella on tärkeä osa syrjäytymisen ehkäisyssä. Opinto-ohjaaja tekee arvokasta työtä nuorten 
voimavarojen kehittäjänä. Opinto-ohjaaja on myös aktiivinen toimija koulussa ja yhteiskun-
nassa. Vaatimukset opinto-ohjaajaa kohtaan tuntuvat kasvavan vuosi vuodelta. 

Keulakuvana oleminen voi tuntua suurelta haasteelta. Tästä huolimatta haluamme kannus-
taa ja rohkaista alueyhdistyksiä ja työyhteisöjä ehdottamaan lähipiirissä toimivaa aktiivista, 
aloitteellista ja kannustavaa ohjauksen osaajaa tähän tärkeään tehtävään. 

Vuoden opinto-ohjaajan on luonnollisesti oltava Suomen opinto-ohjaajat ry:n jäsen. Hänen 
tulee olla sisäistänyt työssään ohjauksen eettiset periaatteet ja toimia tinkimättömästi ohjauk-
sen asialla. 

Vuoden opinto-ohjaaja voivat ehdottaa alueyhdistykset tai yhdistyksemme jäsenet. Katse nyt 
lähipiiriin! Onko siellä joku, joka mielestäsi sopisi suomalaisen opinto-ohjauksen keulaku-
vaksi. Kynnys on tuntunut olleen viime vuosien aikana korkea, koskapa hakemuksia on tullut 
nihkeästi. Toivomme runsaasti hakemuksia! 

Hakemukset tulee lähettää suljetussa kirjekuoressa 31.12.2014 mennessä osoitteeseen:

Vuoden 2014 opinto-ohjaaja 
Suomen opinto-ohjaajat ry 
Jukka Eero Vuorinen
Polvikatu 7 A 19
33100 TAMPERE. 

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: Ehdokkaan ja hakemuksen esittäjän henkilötie-
dot. Hakemuksessa on syytä kuvata ehdokkaan koulutusta, työkokemusta, järjestötoimintaa 
opinto-ohjaajien tai muissa järjestöissä, työelämäyhteyksiä sekä muuta aktiivisuutta. Mukaan 
tulee liittää erityinen perustelu, miksi ehdotettu henkilö sopii opinto-ohjauksen vuoden 2014  
keulakuvaksi. Ehdotus perusteluinen tulee mahtua yhdelle A4-sivulle eikä siihen pidä lisätä 
liitteitä. 

Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Allekirjoittaneiden järjestöjen edustajat muodosta-
vat kisan raadin. Vuoden 2014 opinto-ohjaaja saa tunnustuksen lisäksi huomattavan stipendin.

Suomen opinto-ohjaajat ry SOPO
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
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NEUVOJA

VINKKEJÄ

APUA

OPINTO-OHJAUS
VALMENNUSKURSSIT

TIETOA ERI ALOJEN AMMATEISTA

VÄLIVUOSI ULKOMAILLA

TIETOISKUJA

LIITOT, JÄRJESTÖT

YLIOPISTOT
AMMATTIKORKEAT

ERIKOISOPPILAITOKSET

URAPOLUT

TYÖNHAKU

Tulevaisuutesi on täällä!

3.-4.12.2013
Helsingin Messukeskus
Avoinna ti 3.12. klo 9–17 ja ke 4.12. klo 9–16

Suomen suurin nuorten opiskelu- ja uratapahtuma
www.studiamessut.fi

Järjestäjät:

Pääsyliput: Ovelta 10 €,  oppilaitoksiin ennakkoon tilatut ryhmäliput 6 €/hlö. 
Tilaukset viimeistään 5.11. Ilmainen sisäänpääsy: Suomen Lukiolaisten Liiton 
jäsenkortilla, varus- ja siviilipalvelusmiehet palvelutodistuksella, työttömät 
TE-toimiston asiakaskortilla, opinto-ohjaajat, rehtorit, opettajat ja ryhmien 
vetäjät. Ilmainen sisäänpääsy edellyttää rekisteröitymisen kävijäksi. 
Rekisteröidy tai tilaa edulliset ryhmäliput netissä www.studiamessut.fi.


