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Hyvää alkanutta lukuvuotta
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KUKA ON VUODEN OPINTO-OHJAAJA 2015
Suomen opinto-ohjaajien keskuudesta on vuosittain nostettu keulakuvaksi joku ohjauksen 
saralla ansioitunut henkilö joskus tiimi. Tämä perinne on vanha , ja  Joensuun opinto-ohjaa-
jien päivillä 5.–7.2.2015 vuoden opinto-ohjaaja nimetään jo 24. kerran. 

Opinto-ohjauksen merkitys yhteiskunnassa on jatkuvasti korostunut. Monimutkaistuvassa 
maailmassa ja työelämässä kasvava nuori tarvitsee luotettavan aikuisen tukea. Opinto-oh-
jauksella on tärkeä osa syrjäytymisen ehkäisyssä. Opinto-ohjaaja tekee arvokasta työtä 
nuorten voimavarojen kehittäjänä. Opinto-ohjaaja on myös aktiivinen toimija koulussa ja 
yhteiskunnassa. Vaatimukset opinto-ohjaajaa kohtaan tuntuvat kasvavan vuosi vuodelta. 
Tällä kertaa arvostamme erityisesti tieto- ja viestintätekniikan  osaajaa.

Keulakuvana oleminen voi tuntua suurelta haasteelta. Tästä huolimatta haluamme kannustaa 
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 oh-
jauksen asialla. 

Vuoden opinto-ohjaaja voivat ehdottaa alueyhdistykset tai yhdistyksemme jäsenet. Katse 
nyt lähipiiriin! Onko siellä joku, joka mielestäsi sopisi suomalaisen opinto-ohjauksen keu-
lakuvaksi. 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 2015 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 2015  
keulakuvaksi. Ehdotus perusteluinen tulee mahtua yhdelle A4-sivulle eikä siihen pidä lisätä 
liitteitä. 

Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Allekirjoittaneiden järjestöjen edustajat muodosta-
vat kisan raadin. Vuoden 2015 opinto-ohjaaja saa tunnustuksen lisäksi huomattavan stipendin.

Suomen opinto-ohjaajat ry SOPO
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
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Aina silloin tällöin löytää mediasta hyviä analyy-
sejä myös opinto-ohjauksen maailmasta. Muuta-
ma viikko sitten Hämeen Sanomien verkkosivulla 
oli aivan mainio juttu siitä, miten maassamme 
tehdyt koulutuspoliittiset ratkaisut ovat ajamassa 
opinto-ohjausta ja valtiota törmäyskurssille. 

Toimittaja Sanna Heinonen on oivaltanut sen 
valtavan ristiriidan, mikä vallitsee tulevaisuuteen 
suuntautuvan koulutuspolitiikan ja OKM:n viime-
aikaisten päätösten välillä. Toimittaja Heinonen 
kirjoittaa:

“Yksi koulutus, yksi ammatti, yksi työura.  
Näin voisi kuvailla opetusministeriömme mani-
festia tällä hetkellä.

Se on täysin ristiriidassa sen kanssa, että viimei-
set vuosikymmenet suomalaisessa työelämässä on 
ajettu läpi ajatusta siitä, miten työuramme ovat yhä 
monimuotoisempia ja muuttuvia, ja ettei kukaan 
enää työskentele 40 vuotta samassa työpaikassa. 
Kun kävin yläasteen ja lukion 2000-luvun aikana, 
meitä ohjattiin opiskelemaan. Mitä tahansa, ja 
paljon. Opinto-ohjaajien sloganeita olivat: “opis-
kelkaa, se ei ikinä rajaa teiltä mahdollisuuksia 
pois” ja “välivuotta ei kannata pitää, jos ei tiedä 
mitä tahtoo, opinnoista on aina hyötyä”.”

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapääl-
likkö Anita Lehikoinen on myöntänyt, että opin-
to-ohjaukselle on välillä asetettu kohtuuttomiakin 
vaatimuksia. Suomalaiset opinto-ohjaajat ovat 
hyvin tunnollisia ja vahvasti sitoutuneita työhön-
sä. Tuntuu välillä siltä, että julkinen valta käyttää 
hyväkseen meidän valmiuttamme taipua mihin 
tahansa akrobaattiasentoon. Me toivoisimme 
reiluja pelisääntöjä ja loogisia päätöksiä sekä 
pitkäjänteistä uudistustyötä. Me olemme valmiit 
ottamaan yhteiskunnallisia haasteita. Me voim-
me kantaa oman vastuumme kestävyysvajeen 
kuromisessa. Mutta antakaa meille kunnon työ-
välineitä! Opintopolku on opinto-ohjaajille suuri 
vitsi. Viime keväänä ja kesänä realisoitui pelätty 
kaaos. Opintopolkua isännöivä Opetushallitus 
petti kaikki lupauksensa. 

Oppilaitokset ovat pyörineet jo kohta kuukau-
den, mutta tietoa siitä, milloin oppilaat ja opiske-
lijat hakevat ensi kevään yhteishaussa, ei ole tätä 
palstaa kirjoitettaessa vielä tullut. Minkälainen 
työväline on opintopolku meille “virkailijoille” 
ensi keväänä? Odotamme kauhulla.

On melkein surkuhupaisaa seurata koulumaa-
ilman uusia avauksia. Kun nyt oppivelvollisuus-
kiista sai vihdoin päätöksensä, oli rivien välistä 

Olemmeko törmäyskurssilla?

luettavissa, keiden vastuulle jäljelle jäänyt urakka 
lankeaa. Lukijat tietävät. Näin siis Valtioneuvosto 
budjettiriihitiedotteessaan:

 “Jokainen perusopetuksen päättävä nuori 
velvoitetaan osana nuorisotakuuta hakemaan 
toiselle asteelle tai muuhun jatkokoulutukseen. 
Jos nuori ei koulutukseen pääse, on hänellä oi-
keus halutessaan perusopetuksen lisäopetukseen, 
lukion tai ammatillisen koulutuksen valmistavaan 
koulutukseen, paikkaan työpajassa tai vastaavassa 
koulutuksessa. Oppivelvollisuusiän nostamiseen 
aiemmin varatut rahat osoitetaan koulupudokkuu-
den estoon sekä perusopetuksen kehittämiseen.”

Hämeen Sanomien Sanna Heinonen jatkaa 
oivaltavaa analyysiään. “Tällä hetkellä tulos on 
se, että äkkikäännöksien politiikan keskellä on 
aika turvatonta suunnitella henkilökohtaista tu-
levaisuuttaan. Opinto-ohjaajien on vaikea antaa 
viisaita neuvoja, kun valtio muuttaa säädöksiään 
muutaman vuoden välein.”

Anna mun kaikki kestää.

Jukka Eero Vuorinen
puheenjohtaja

Jukka Eero Vuorinen



4

Opolehti  3 / 2014
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: 700 EUR

puoli sivua: 485 EUR
neljännessivu: 375 EUR

takakansi 1175 EUR
kannen sisäpinta koko sivu 925 EUR

kannen sisäpinta puoli sivua 630 EUR

Painopaikka
M-Print Oy, Vähäkangasjärventie 3, 

35700 VILPPULA
Puh: (03) 471 1511 

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

Seuraavat lehdet:
4/2014   21.11.

(Aineisto 7.11. mennessä)
1/2015   30.01   

(Aineisto 16.1. mennessä)
2/2015   13.03.

(Aineisto 27.2. mennessä)
3/2015   11.9.

(Aineisto 28.8. mennessä)
4/2015   20.11.

(Aineisto 6.11. mennessä)

Lehteen tarkoitettu aineisto 
kaksi viikkoa ennen ilmestymispäivää 

sähköisessä muodossa päätoimittajalle.
Ilmoitukset pdf-tiedostoina.

Sisältö

Kuka on vuoden opinto-ohjaaja 2015   2
Puheenjohtajan palsta   3
Nuoriin satsaaminen tärkeää
oppivelvollisuusiästä huolimatta   5
Yliopistotutkija lupaa 
kuunnella kentän tarpeita   6
Tekijä on sankari   7
Ohjaa näkövammaista oppilasta oikein   8
Puutarhanhoitoa tähtien alla 10
Päijät-Hämeen ohjausmyönteinen esimies 11
Suomalaissymposium kansainvälisessä
kongressissa Quebecissä 12
Koulutuksen yhdenvertaisuus
selvityksen kohteena 15
Laadukas ohjaus luo
opintomenestystä lisääviä tekijöitä 16
Kolumni 21
Vain muutos on pysyvää ja
epävarmuus todellisuutta 22
IAEVG:n varapresidentti on poissa 23
Opot sivistyksen alkulähteillä 24
Kaksi yliopistoa ja pikkupoika Viktor 25
Nuorelle uusi suunta netistä 28
Toimikunnat 29
Työelämätietoa palvelualoja opiskeleville 31
Högskolan kommer till gymnasiet 33
Aktiva inlärningsmetoder i matematik 34

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

Kansi: 
Yhteistyötaitoja pitää harjoitella ihan käytännössä. 
Kirkkovenesoutu hitsaa lukion alkavia opiskelijoita 
yhteen Tampereen yliopiston normaalikoulun luki-
ossa. Kuva: Jukka Eero Vuorinen.



5

Syyskuussa 2014

Nuoriin satsaaminen tärkeää
oppivelvollisuusiästä riippumatta

Oppivelvollisuusiän nostaminen karahti kiville alkusyksystä. Hallituksen budjettiriihi 
torjui opetusministeri Krista Kiurun voimakkaasti ajaman uudistuksen elokuun lopussa.

Oppivelvollisuusiän korottamisella 17 vuoteen tavoiteltiin nuorten koulutukseen osal-
listumisen asteen nostamista perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Tarkoituksena oli 
varmistaa kaikille opiskelupaikka toisen asteen tai siihen valmistavassa koulutuksessa 
perusasteen päättymisen jälkeen.

Hankkeen puolustajat näkivät siinä ratkaisun moniin yhteiskunnan ongelmiin. Sil-
lä pyrittiin ohjaamaan ja varmistamaan koko ikäluokan pääsy perusasteen jälkeisiin 
opintoihin ja näin edistämään työllistymistä. Lisäksi sillä haluttiin ehkäistä nuorten 
syrjäytymistä niin, ettei kukaan jäisi tyhjän päälle peruskoulun jälkeen.

Hanke kohtasi runsaasti epäilyjä. Suomen opinto-ohjaajat kritisoi puutteellista val-
mistelua. Nivelvaiheen ongelmia hallituksen esityksessä ei ollut analysoitu riittävästi. 
Lukiolaisten liitto oli sitä mieltä, että syrjäytymistä ei voiteta oppivelvollisuutta piden-
tämällä, vaan nuorta tukemalla.

Hankkeen kaatumiseen vaikutti se, että kukaan ei varmaksi osannut sanoa, mitä se 
olisi tullut maksamaan. Valtiovarainministeriön laskelmat liikkuivat 15-20 miljoonassa 
eurossa, mutta puhuttiin myös 60 miljoonasta ja Kuntaliitto laski kalleimman arvion, 
peräti 100 miljoonaa euroa.

Asia sinänsä on hyvä – varsinkin kun Suomi kuuluu Turkin ohella Euroopan alhaisim-
man oppivelvollisuusiän maihin. Hanke olisi kuitenkin pitänyt valmistella paremmin. 
Kysymyksiä herätti myös ajankohta: miksi juuri nyt, kun raha on muutenkin tiukalla. 

Sitä paitsi hanketta ei kokonaan haudattu, vaan siirrettiin tuleviin, mahdollisesti va-
rakkaampiin vuosiin. Totuus joka tapauksessa on, että nyt tähän uudistukseen ei ollut 
varaa. Jos se olisi pakolla toteutettu, jostain muusta ne rahat olisivat olleet pois.

Surullista on, ettei nähdä nuoriin panostamisen tärkeyttä. Kaikesta leikataan leikkaa-
masta päästyäkin, säästetään nuorille tarkoitetuista varoista. Tulevaisuus on nuorissa 
– heitä ei aina pitäisi nähdä säästökohteena.

Ritva  Mäkelä
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Psykologian tohtori Johan-
na Rantanen  toivoo avointa 
vuorovaikutusta opinto-oh-
jaajien kanssa. Hän aloitti 
elokuun alussa työnsä oh-
jausalan yliopistotutkijana 
Jyväskylän yliopistossa.

Johanna Rantanen tuli valituksi 
Ohjausalan koulutus- ja tutki-
musyksikön yliopistotutkijan 
tehtävään, kun yksikön johtaja 
Marjatta Lairio jäi eläkkeelle. 
Uransa alkuvaiheessa olevasta 
dosentista ei silti tullut emerita-
professorin seuraajaa. 

Yliopistotutkijan pääasiallisena 
tehtävänä on osallistua ohjausalan 
tutkimukseen ja kehittämiseen. Li-
säksi hän osallistuu opinnäytetöi-
den, gradujen ja tohtorinväitösten 
ohjaamiseen.

Opinto-ohjaajien työtä Johanna 
Rantanen sanoo arvostavansa. Eri-
tyisen tärkeänä hän pitää heidän 
taitoaan lasten ja nuorten kohtaa-
miseen ja kertoo olevansa avoin 
kaikenlaisille työhönsä liittyville 
kentän ehdotuksille.

– Arvostan käytännön työelä-
mäkokemusta, koska oma urani 
on ollut tutkimuspainotteinen. On 
hyvä keskustella kentän kanssa 
tutkimustuloksista ja kuulla käy-
tännön työtä tekevien näkemyksiä 
suhteessa omaan työhöni.

Tutkija ja opettaja

Johanna Rantanen aloitti psy-
kologian opintonsa Jyväskylän 
yliopistossa vuonna 1997, val-
mistui maisteriksi 2002 ja väitteli 
psykologian tohtoriksi 2008. 

Väitöskirjassaan hän tutki työn 
ja perheen yhteensovittamista. 
Väitöstutkimuksen aikana hän ehti 
myös synnyttää esikoisensa sekä 
toimia vuoden verran yliassistent-
tina Tampereen yliopistossa.

Väiteltyään tohtoriksi hän pa-
lasi Jyväskylän yliopistoon ja 
työskenteli tutkijatohtorina psyko-

Yliopistotutkija haluaa
kuunnella kentän tarpeita

Psykologian tohtori, dosentti Johanna Rantanen aloitti elokuun alusta 
yliopistotutkijana Jyväskylässä. Ohjausalan koulutus- ja tutkimuskes-
kuksessa avautui virka, kun Marjatta Lairio jäi eläkkeelle.

logian laitoksella. Hän sai Suomen 
Akatemian kolmivuotisen tutki-
jatohtorin projektirahoituksen, 
jonka turvin hän laajensi väitös-

tutkimustaan työhyvinvoinnin 
tutkimuksen suuntaan (mm. työn 
vaatimukset ja voimavarat, työho-
lismi ja työuupumus).
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Ennen nykyistä tehtäväänsä hän 
ehti olla lyhyen aikaa myös lukion 
psykologian lehtorina.

– Olen aina pitänyt opettami-
sesta. Oikeastaan ajattelin aina, 
että minusta tulee opettaja ja 
hankin psykologian opettajan 
pätevyyden. Tutkimuksen maa-
ilma kuitenkin veti puoleensa ja 
vei lopulta voiton - ainakin tässä 
elämänvaiheessa.

Jyväskylässä Johanna Rantanen 
viihtyy.

– Lapsuudessani jouduin muut-
tamaan paljon. Sanon aina olevani 
kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, jossa 
ovat juureni vahvoina vanhem-
pieni kautta, vaikka oikeastaan 
olen asunut monessa eri paikas-
sa. Asuin pitkään muun muassa 
Karstulassa, jonka järvimaisemat 
miellyttivät enemmän kuin Poh-
janmaan laakeat aukiot.

Kentän tarpeet tärkeitä

Nykyisen työnsä alkutaipaleella 
Johanna Rantanen ei vielä osaa 

määritellä, mitä se tarkkaan ottaen 
tulee pitämään sisällään. Ensim-
mäiset kuukaudet kuluvat perehty-
miseen ja alan muiden tutkijoiden 
tapaamisiin  siihen, millaista alan 
tutkimus on ja millaista tutkimusta 
tarvitaan.

– On hienoa saada  olla uuden 
edessä ja katsoa, mitä tästä tulee. 

Omaa rooliaan ohjausalan tut-
kimuksessa etsivä Johanna lupaa 
kuunnella avoimin mielin, mitä 
tarpeita tutkimusten tekemiseen 
kentältä nousee esiin.

– Toivon yhteistyötä opinto-oh-
jaajien kanssa.

Johanna Rantaseen saa parhai-
ten yhteyttä sähköpostilla: k.jo-
hanna.rantanen@jyu.fi

Hyviä kokemuksia 
omasta opinto-ohjaajasta

Omalta yläasteen opinto-ohjaa-
jaltaan Johanna Rantanen kertoo 
saaneensa hyödyllisen neuvon.

– Seinäjoen lukiossa alkoi sil-
loin luokattoman lukion kokeilu. 

Kuultuani, että lukion voisi suorit-
taa kahdessa vuodessa, kunnianhi-
moisena oppilaana halusin juuri 
sitä. Viisas opinto-ohjaaja kysyi 
silloin: “mihin sinulla, Johanna, 
on niin kova kiire”.

Lopulta Johanna kävi lukiota 
kolme vuotta.  Koko sen ajan 
hän käytti tehokkaasti hyväkseen 
ja suoritti huomattavan määrän 
kursseja yli vaaditun tason.

Opinto-ohjaajaa hän ei kuiten-
kaan enää lukiossa juuri tarvinnut. 
Osallistuin lukiossa opinto-oh-
jauksen tunneille, mutta opon 
luona en kmuista käyneeni. Olin 
itseohjautuva opiskelija ja pystyin 
omin avuin ottamaan kaiken irti 
lukiosta. 

–Tulevaisuuden suhteen mi-
nulla oli selvät suunnitelmat, sillä 
olen aina pitänyt psykologiasta. 
Jatkosta ei enää tarvinnut käydä 
keskusteluja, kertoo Johanna 
Rantanen omista kouluajoistaan.

Ritva Mäkelä

Pihtiputaan lukiossa aloittaa elo-
kuussa 2015 johtamisen erikois-
tumislinja. Tulevaisuuden johtaja 
- Partiolinja tulee olemaan teke-
mällä oppiva ja kokemuksellinen. 
Se on suunniteltu johtamisesta 
kiinnostuneille tekijöille. 

Linjan opetussuunnitelmaa on 
kehitetty ESR-hankkeen voimin 
vuoden 2014 aikana. Hanke päät-
tyy lokakuun lopussa ja linja on 
kevään 2015 yhteishaussa. Ensim-
mäistä kertaa johtajuus tuodaan 
toiselle asteelle näin laajasti ja 
yhteistyössä kolmannen sektorin 
kanssa. Opetussuunnitelmaa on 
kehitetty ja linjan toteutus tuote-
taan yhteistyössä Suomen Partion 
kanssa.

“Kuinka voit johtaa muita, 
ellet osaa johtaa itseäsi?”

Linjalla on kuusi oppimisteemaa ja 
koko laajuus on kuusitoista kurssia. 
Ytimen muodostavat itsensäjohta-
misen kurssit joiden tarkoituksena 

on auttaa nuorta tunnistamaan 
omat arvonsa ja vahvuutensa, sekä 
olemaan rohkea niiden toteuttami-
sessa. Muut oppimisteemat ovat: 
johtaminen, viestintä, yrittäjyys, 
kansainvälinen seikkailu ja tule-
vaisuuden tekijän taidot. 

Oppinen tapahtuu tekemällä 
erilaisia kokeiluja ja projekteja, 
Partion kasvatusohjelma on tähän 
hyvä alusta. Koko linja ei kuiten-
kaan ole partiota, vaan tulevai-
suuden johtajan taidot ovat iso 
osa sisältöjä. Kurssien pääosa on 
aina iloista tekemistä jota yhdis-
tetään teoriaan. Johtamista oppii 
todella vain tekemällä. Jokaisen 
oppijanpolku on henkilökohtainen 
ja nousujohteinen. Reflektoinnin 
kautta syntyneet kokemukset ja-
lostuvat opeiksi. Linjan käytyään 
nuorella on hyvä itseluottamus 
osaamiseensa ja tulevaisuuteen, 
sekä nipullinen johtajuustaitoja ja  
oppeja joita yleensä maistellaan 
vasta työelämässä.

Lisätietoja linjasta: Pihtiputaan 
Lukion rehtori Pentti Räisänen, 
044 459 6873, pentti.raisanen@
pihtipudas.fi ja Suomen Partion 
Kasvatuspäällikkö Timo Sinivuori, 
0400 511 534, timo.sinivuori@
partio.fi, sekä lukion & partion 
www-sivuilta.

Tekijä on sankari
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Ohjauksen lähtökohdaksi on tärkeämpää ottaa oppilaan kiinnostuksen kohteet kuin näkövamman aiheuttamat 
rajoitukset. Kuva: NKL:n viestintä/Kari Vainio.

Näkövammainen nuori voi 
opiskella lukiossa, ammatti-
koulussa ja korkeakoulussa. 
Paras lähtökohta opinto-oh-
jaukseen on nuoren kiin-
nostus, eivät näkövamman 
tuomat esteet.

Näkövammaisten nuorten opin-
to-ohjaus toimii osassa kouluista 
hyvin, osassa heikosti. Näkövam-
maisten Keskusliiton kentältä 
kuulema viesti on, että opinto-oh-
jaajien tulisi kannustaa näkö-
vammaisia nuoria hakeutumaan 
nykyistä enemmän lukioon ja 
kouluttautumaan mahdollisimman 
pitkälle.

– Lukion jälkeen nuorella on 
mahdollisuus valita hyvin monista 
vaihtoehdoista. Lukiosta pääsee 
myös aina pois, jos opiskelu ei 

kertakaikkiaan onnistu. Toivon, 
että opinto-ohjaajat ottaisivat 
opinto-ohjauksen lähtökohdaksi 
nuoren kiinnostuksen, eikä näkö-
vammaa, sanoo Näkövammaisten 
Keskusliiton koulutuspoliittinen 
suunnittelija Sari Kokko.

Hänestä on ymmärrettävää, et-
teivät opinto-ohjaajat tunne näkö-
vammaisuutta, mutta hän toivoo, 
että ohjaajat hakevat tietoa työnsä 
tueksi. Kokko kannustaa otta-
maan yhteyttä Näkövammaisten 
Keskusliiton työllisyysneuvojiin, 
vierailemaan Ammattitietopankin 
nettisivuilla tai soittamaan hä-
nelle. Näkövammaiselle sopivia 
ammatteja on nimittäin paljon, 
sillä näkövammaisia työskentelee 
kaikilla aloilla ja lähes 200 eri 
ammatissa.

– On kiva, kun opot soittavat, 
Kokko toteaa.

Koulutustaso
on laskenut

Näkövammarekisterin vuoden 
2010 tutkimuksen mukaan nä-
kövammaisten koulutustaso on 
laskenut vuoteen 2005 verrattuna. 
Varsinkin korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuus on vertai-
lujaksolla pienentynyt. Tämän 
kehityksen taustoja on tarkoitus 
selvittää.

Yhtenä ongelmana Sari Kokko 
pitää SORA-säädöksiä.

– Opojenkaan ei kannata pu-
rematta niellä tilannetta, jossa 
oppilaitos pyrkii estämään nä-
kövammaisen nuoren hakemisen 
kouluun vetoamalla terveyssyihin. 
SORA-säädökset eivät saa heiken-
tää vammaisten opiskelumahdol-
lisuuksia.

Jos näkövammainen nuori halu-

Ohjaa näkövammaista 
oppilasta oikein
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aisi työhön, jossa vaaditaan esimerkiksi ajokortti, opo 
voisi Kokon mielestä kannustaa miettimään, mihin 
samankaltaiseen työhön johtavaan koulutukseen 
nuori voisi hakeutua. Kokon mielestä on tärkeää, että 
koulutusala on nuoren oma päätös.

– Motivaatio ei riitä, jos ala on oman tahdon 
vastainen.

Myös työllisyysneuvoja Ville Ukkola Näkövam-
maisten Keskusliitosta toivoo, että opot kysyisivät 
näkövammaisilta nuorilta, mitä he haluavat tehdä.

– Näkövammainen lapsi ja hänen vanhempansa 
ovat saattaneet miettiä vuosia, mitä näkövammainen 
voi tehdä. Tällainen ajattelu ei ole välttämättä kovin 
motivoivaa. Opo voisi kysyä, mitä lapsi tai nuori 
haluaa, Ukkola sanoo.

Ville Ukkola toivoo myös, että opot selvittäisivät, 
mistä näkövammaisen nuoren mahdolliset huonot 
arvosanat johtuvat. Kyse voi olla apuvälineiden 
puuttumisesta tai siitä, ettei oppilas halua käyttää 
apuvälineitä, koska ne tuntuvat hänestä noloilta.

– Osa oppilaista kertoo itse opettajalle, etteivät he 
näe taululle ja osa vanhemmista kertoo opettajille 
aktiivisesti siitä, miten lapsen näkövamma vaikut-
taa. Jos oppilas tai vanhemmat eivät ole aktiivisia, 
on vaarana, että oppilas ei näe ja alisuoriutuu siksi. 
Atk-apuvälineet ovat todella tärkeitä näkövammaisel-
le oppilaalle. Opiskelu ilman toimivia apuvälineitä on 
kuin autolla ajo ilman renkaita, Ville Ukkola kertoo.

Näkövamma 
ei ole este

Näkövammaisten Keskusliitto järjesti opinto-ohjaa-
jille koulutuksen Porissa lokakuussa 2013. Koulutuk-
sesta tuli hyvää palautetta ja koulutuksia on tulossa 
lisää. Tyytyväinen on myös tamperelaisen Pyynikin 
koulun opinto-ohjaaja Ari Silvennoinen.

Pyynikin koulussa ja Silvennoisen ohjauksessa on 
ollut vuosien varrella useita lievästi näkövammaisia 
oppilaita, mutta viime kevääseen asti Silvennoisella 
oli ohjattavanaan ensimmäistä kertaa sokea oppilas.

– Hän oli ensimmäinen, jolla oli avustaja ja joka 
tarvitsi apuvälineitä, Ari Silvennoinen kertoo.

Koulutuksessa Silvennoinen oppi, kuinka erilaisia 
näkövammoja ihmisillä on. Hän ymmärsi myös, ettei 
näkövamma ole este täysivoimaiselle toiminnalle 
yhteiskunnassa.

– Olin ajatellut, että näkövammainen tarvitsee 
enemmän apua kuin hän todellisuudessa tarvitsee-
kaan. Näkövamma on kynnys, mutta kynnyksen voi 
ylittää ja elää sitten täyttä elämää yhteiskunnassa.

Viime keväänä Pyynikin koulussa peruskoulun-
sa päättänyt sokea oppilas jatkaa koulutusuraansa 
lukiossa.

Sokean oppilaan ohjaaminen oli Silvennoiselle 
arvokas kokemus. Kollegoita hän kehottaa olemaan 
mukana, hankkimaan tietoa ja käyttämään kekseliäi-
syyttä ohjausmateriaalin hankinnassa.

– On hyvä seurata oppilaan koulunkäyntiä ja olla 
mukana palavereissa esimerkiksi luokanvalvojan, 

Tilaa PAMin  
työelämätiedottaja 
oppilaitoksellesi! 
Tulemme kertomaan 
palvelualan opiskeli-
joille mm. työelämän 
pelisäännöistä. 

Ota yhteyttä:  
helsinki-uusimaa@
pam.fi.  

www.pam.fi

TYÖELÄMÄSSÄ  
TARVITAAN  
ÄÄNI.

oppilaan ja tämän perheen kanssa. Kannattaa myös 
ottaa yhteyttä Näkövammaisten Keskusliittoon ja 
muihin vastaaviin tahoihin.

Ari Silvennoinen kehottaa myös luottamaan nä-
kövammaisen oppilaan kykyyn oppia ja hahmottaa 
ympäristöään.

– Näkövammaiselle voi puhua samoin kuin muil-
lekin ja käyttää esimerkiksi nähdä-sanaa. Ei kannata 
myöskään pelätä, että näkövammaisen oppilaan oh-
jaus on vaikeaa tai aikaavievää. Suurimmaksi osaksi 
näkövammainen oppilas on ihan tavallinen oppilas.

Näkövammaisten Keskusliiton seuraava koulutus 
opinto-ohjaajille järjestetään Helsingissä 28.10. kello 
12.30-16.00. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset: lasten aluesihteeri Riitta Laakso, 
050 352 1645 riitta.laakso@nkl.fi

Lisätietoa näkövammaisten ammateista:
www.nkl.fi/ammattitietopankki

Teksti: 
Emmi Oksanen
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Kosmisia voimia, eläinradan 
merkkien tarkkailua ja kasvien 
elinvoiman lisäämistä lehmän-
sarvia avuksi käyttäen. Jotkut 
biodynaamisen viljelyn elementit 
kuulostavat vähintäänkin oudoilta. 
“Venus ja Mars Ravussa aiheutta-
vat kosteat olot, mikä lisää etanoi-
den lisääntymisriskiä. Niiden 
torjunta onnistuu parhaiten, kun 
kuu on Ravussa.”

Ei, en ole tutkimassa horos-
kooppia enkä ole edes “kuuhullu”. 
Selailen kuitenkin ahkerasti biody-
naamisen viljelijän pientä vihreää 
kirjaa, saksalaisen Maria Thunin 
kokoamaa Kylvö- ja korjuuka-
lenteria. Siemenet kylvetään ja 

Puutarhanhoitoa tähtien alla

Tuija Mäntsälä ja 
syksyn leiskuvat 
värit - biodynaa-
misen viljelyn ja 
kosmisten voimien 
tulostako?

taimia istutetaan tiettyyn aikaan, 
koska kuun uskotaan vaikuttavan 
kasvien menestymiseen.

Biodynaaminen viljely.

Biodynaaminen viljely on vanhin 
luonnonmukaisen viljelyn suun-
tauksista, jonka alullepanijana 
oli Rudolf Steiner. On todella 
kyse samasta Steinerista, jonka 
pedagogisille ajatuksia jokainen 
meistä on aikanaan opiskellut. 
Vuonna 1924 hän piti kurssin ja 
sovelsi antroposofisia ajatuksiaan 
maanviljelykseen, jonka seurauk-
sena syntyi biodynaaminen viljely. 

Puutarhanhoito perustuu luon-

nonvarojen kestävään käyttöön. 
Maan hedelmällisyyttä vaalitaan 
kompostoinnin, viherlannoituk-
sen, vuoroviljelyn ja biodynaamis-
ten ruiskutteiden (preparaattien) 
avulla. Kemiallisia lannoitteita ja 
torjunta-aineita ei käytetä. Bio-
dynamiikassa korostetaan lisäksi, 
että jokainen meistä voi löytää 
itsestään sekä tutkijan että taiteili-
jan. Omat havainnot antavat tietoa 
yhtä lailla kuin maanviljelyksen 
ekologian tai uusimpien viljely-
tekniikoiden ymmärtäminen.

Biodynaamisen puutarhanhoi-
don erikoisuuksia ovat prepa-raa-
tit ja viljelykalenteri. 

Preparaatit eli valmisteet, joil-
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Opon
varaventtiili

Onko sinulla jokin 
tärkeä harrastus, joka 

auttaa sinua jaksamaan 
arjessasi? Kerro siitä 
myös muille. Tämä on 

Opolehden sarja,
 joka esittelee opojen 

erilaisia vara-
venttiileitä.

tuloksia riittävän vakuuttavina 
puhumaan biodynaamisen viljelyn 
puolesta. 

Aniszeweskin mielestä biody-
naamisen viljelyn perustaa ei voi-
da kaikilta osin tieteellisesti edes 
tutkia. “Tämä erikoisviljely on us-
kon tai tottumuksen varassa, koska 
yksiselitteisiä tutkimustuloksia 
ei ole. Mutta ei biodynaamista 
viljelyä voi pitää huuhaanakaan 
niin kauan, kun se on olemassa.”  

Olen tuloksekkaasti hoitanut 
merenrantapalstaani, joka on noin 
viiden aarin kokoinen ja sijaitsee 
Uudenkaupungin Lokalahdella,  
jo vuodesta 2007 biodynaamisen 
ajatusmallin mukaisesti. Ystävät 
ja perheeni hymyilevät kauniisti 
mutta nauttivat hyvällä ruokaha-
lulla puutarhani tuotoksia vuodes-
ta toiseen. Tämä ajatusmaailma 
sopii hyvin opinto-ohjaajalle, 
jonka omankin palkkatyön tieteel-
liset tutkimustulokset ovat usein 

yhtä epämääräisiä mutta tulokset 
kuitenkin puhuvat puolestaan. 

Lyhyesti sanottuna

Biodynaamisessa viljelyssä ko-
rostetaan monimuotoisen, ekolo-
gisen tilakokonaisuuden luomista, 
viljelijän ja kuluttajan vastuuta 
luonnosta ja kotieläimistä, keski-
näistä yhteistyötä koko ketjussa 
pellolta pöytään ja korkealaatui-
sen ravinnon merkitystä ihmisen 
elämänlaadulle. 

Lähtökohdat ja periaatteet ovat 
kestävä kehitys, täysiarvoinen 
ravinto joka korkealla laadullaan 
tukee myös ihmisen henkistä 
kasvua, ympäristöetiikka ja laajen-
nettu luonnontiede, jossa kukin voi 
tutkia ja hyödyntää luonnontieteel-
listä tietoa omalla tavallaan. Elämä 
kun ei ole selitettävissä pelkästään 
aineellisen tason tapahtumina.

Biodynaamisen puurarhan-
hoidon keskeisiä piirteitä ovat 
seuraavat:
– Ravinteiden saanti perustuu 
ravinteiden kierrätykseen ja kom-
postointiin, biologiseen typensi-
dontaan ja ravinteiden vapautu-
miseen maaperästä
– Viljelykierron noudattaminen
– Biodynaamisten valmisteiden 
käyttö ravinnevaikutusten tasa-
painottamiseen ja laadullisuuden 
kehittämiseen
– Luonnolle vieraiden aineiden 
välttäminen

Tuija Mäntsälä

la mm. parannetaan maan ja 
kompostin laatua, valmistetaan 
esimerkiksi lehmänlannasta tai 
erilaisten kasvien osista. Preparaa-
teissa myös lehmänsar-vet voivat 
olla tärkeitä. 

Apuna ripaus kuunkiertoa

Puutarhurin pitää huomioida 
planeettojen ja ennen kaikkea 
kuun liikkeet tähtitaivaalla. Jos 
kuulut niihin, jotka uskovat horos-
kooppeihin, älä turhaan innostu. 
Tänään ovat syntyneet Neitsyet, 
koska astrologien mukaan au-
rinko on Neitsyessä. Kun avaat 
biodynaamisen kalenterin, niin 
huomaat, että aurinko on kuitenkin 
aivan muualla ja yhtä hullusti on 
kuun ja planeettojen laita.

Jos ajattelet kylvää salaattia tai 
persiljaa, sinun on varmistettava, 
että kuu on vesimerkissä, sillä ne 
edistävät lehtien kasvua. Retiisit 
ja porkkanat kylvetään, kun kuu 
kulkee jossakin maaelementtiin 
liittyvässä tähtimerkissä, joilla 
taasen on suotuisa vaikutus juu-
riin. Lehti- ja juuripäivien ohella 
on kukkapäiviä ja hedelmäpäiviä, 
joista myös pitää olla selvillä. 

Tieteellinen teho 
on vaikea osoittaa

Suomessa biodynamista viljelytoi-
mintaa vie eteenpäin Biodynaami-
nen yhdistys.  

Soveltavan kasvitieteen dosent-
ti Tadeusz Aniszewski Itä-Suo-
men yliopistosta ei pidä tutkimus-

Päijät-Hämeen ohjausmyönteinen esimies
Päijät-Hämeen opinto-ohjaajat ry 
on muutaman vuoden ajan palkin-
nut ohjausmyönteisen opettajan 
alueeltaan. Lukuvuonna 2013 - 
2014 päätettiin valita ohjausmyön-
teinen esimies jäsenistöltä tulevien 
esitysten perusteella. 

Palkitsemisella halutaan koros-
taa ohjaustyön luonnetta: ohjaus 
kuuluu kaikille kouluyhteisön 
jäsenille, kaikkien työpanos on 
tärkeä ja yhteistyöllä päästään 

hyviin tuloksiin.
Lukuvuonna 2013 - 2014 oh-

jausmyönteiseksi esimieheksi 
valittiin Lahden yhteiskoulun 
rehtori Markku Moisala. Markku 
on vaikuttanut vahvasti siihen, että 
opinto-ohjauksen ja oppilashuol-
lon henkilöresursseja on lisätty hä-
nen koulussaan sekä peruskoulun, 
lukion että aikuislukion puolella. 
Hän on vahvistanut aineenopet-
tajien ohjaavaa osuutta koulun 

arjessa ja oppilashuollon osana, 
tukenut ryhmänohjaajien työtä 
tehtävien jaolla ja koulutuksella 
sekä lisännyt mm. opiskelijoiden 
ryhmäytymistä, luki-testauksia ja 
koulun tutor-toimintaa.

Pia Nieminen-Hakamäki
Päijät-Hämeen opinto-ohjaajat 

ry:n puheenjohtaja
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Kansainvälinen ohjausalan 
ammattilaisten järjestö IA-
EVG (International Asso-
ciation for Educational and 
Vocational Guidance) järjes-
ti vuotuisen konferenssinsa 
Kanadan Quebecissä kesä-
kuun alussa 2014. Kongres-
siin osallistui ohjausalan 
tutkijoita ja ammattilaisia 
eri puolilta maailmaa. Myös 
suomalaiset alan asiantunti-
jat antoivat oman panoksen-
sa päivien sisältöön.

Tässä artikkelissa esittelemme 
torstaina 5. kesäkuuta kongressin 
ohjelmaan kuuluneen sympo-
siumin sisältöä, joka käsitte-
li korkea-asteella opiskelevien 

Suomalaissymposium 
kansainvälisessä 
kongressissa Quebecissä

urasuunnittelu- ja hallintataitoja 
sekä työllistyvyyteen vaikuttavia 
tekijöitä.

Kuvassa 1 on esitelty sympo-
siumissa käsitellyt teemat, joiden 
avulla opiskelijoiden siirtymistä 
tarkasteltiin eri näkökulmista. 

Symposiumin puhujina oli 
joukko suomalaisia asiantuntijoi-
ta, jotka ovat tehneet työtä opis-
kelijoiden työelämään siirtymistä 
edistävien tekijöiden parissa.

Aluksi Helena Kasurinen 
esitteli tutkimushanketta, jossa 
on tarkasteltu työllistyvyyteen 
vaikuttavia tekijöitä. Ne jaetaan 
ulkoisiin, kontekstuaalisiin ja 
sisäisiin osa-alueisiin (McQuaid 
and Lindsay 2005). 

Yksilön oman toiminnan näkö-
kulmasta yhtenä lähtökohtana on 
toimintakyky, johon liittyy kyky 

mukautua erilaisiin tilanteisiin ja 
silti säilyttää tietynlainen elämän-
hallinta sekä pyrkimys suunnanot-
toon omassa elämässä. 

Ulkoisten tekijöiden vaikutus 
työllistymismahdollisuuksiin voi 
olla erittäin suuri. Tällä hetkellä 
vahvimpana keskusteluissa on 
ollut taloudellinen lama, mutta 
myös työelämässä tapahtuneet 
muutokset ovat vaikuttaneet työl-
listymiseen. 

Yksilön työuraa tarkastellaan 
nykyään enemmänkin yksilölli-
senä käsikirjoituksena eikä kon-
tekstuaalisesti määriteltynä tule-
vaisuutena. Koulutus- ja työuran 
siirtymävaiheissa olevien henki-
löiden epävarmuus tulevaisuuden 
suhteen on lisääntynyt tapahtunei-
den muutosten myötä. 

Työllistyvyyteen vaikuttavien 

Suomen edustajat 
Quebecissä: vas. Arto 
Saloranta, Helena 
Kasurinen, Katri Tolo-
nen ja MIka Launikari. 
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tekijöiden sekä urasuunnittelu- ja 
-hallintataitojen kehittäminen 
onkin ollut tutkimushankkeen 
keskeinen tavoite. 

Laureassa käynnistettiin vuon-
na 2013 pilottiprojekti, jonka 
tavoitteena on ollut kehittää me-
netelmiä ja sisältöjä opiskelijoiden 
uraohjaukseen. 

Arto Saloranta esitteli projek-
tia, jonka lähtökohtana oli mallin-
taa korkea-asteen ohjausprosessia, 
jossa on huomioitu työllistyvyy-
teen vaikuttavia tekijöitä jo opin-
tojen aikana. 

Alkuvuodesta 2013 Laureassa 
koottiin opiskelijaryhmä, jolle 
suunniteltiin 10 työpajaa. Työs-
kentelyyn kuului myös tehtäviä 
ennen ja jälkeen työpajan. 

Opiskelijat arvioivat jokaisen 
työpajan jälkeen käsitellyn teeman 
tärkeyttä ja mielekkyyttä itsensä 
kannalta. Lisäksi kerättiin palau-
tetta työpajojen toteutuksesta. 

Työpajojen teemat käsitteli-
vät työllistyvyyteen vaikuttavia 
tekijöitä, joista opiskelijoille oli 
puhumassa eri alojen asiantuntijat. 

Pilottiprojektin aikana käynnis-
tyi myös tutoropettajien koulutus, 

sillä Laurean uudessa opetussuun-
nitelmassa on urasuunnittelua 
tukeva opintokokonaisuus (5 
op), joka on pakollinen kaikille 
Laurean tutkinto-opiskelijoille 
syksystä 2014 eteenpäin. 

Katri Tolonen esitteli omassa 
puheenvuorossaan tätä opintoko-
konaisuutta, joka koostuu koko 
opintojen ajan jatkuvasta työs-
kentelystä. 

Prosessissa vuorottelevat ryh-
mätapaamiset opettajatuutorin 
johdolla ja opiskelijan itsenäiseen 
työskentelyyn perustuvat virtuaa-
liset työvaiheet. Opiskelijatuutorit 
vetävät omia pienryhmiään.  Näi-
den lisäksi järjestetään opiskelijan 
ja opettajatuutorin kahdenkeskisiä 
keskusteluja vuosittain. 

Urasuunnittelua tukeva opinto-
kokonaisuus toimii koko Laurean 
ohjauksen punaisena lankana, ja 
sitä täydentävät muut ohjauksel-
liset toimet ja ohjauksen toimijat 
sen mukaan mitä opiskelijan tar-
peet edellyttävät. 

Urasuunnitteluun liittyvät opis-
kelijoiden tehtävät (blogit ym.) 
kootaan kyvyt.fi -portfolioon, joka 
on opiskelijoiden ja opettajatuuto-

reiden käytössä koko opintojen 
ajan. Opiskelijat voivat hyödyntää 
tuottamaansa osaamisportfoliota 
vielä valmistuttuaankin. 

Opintokokonaisuus sisältää 
kontaktiopetusta (työpajatoimin-
taa) 2-3 kertaa lukukaudessa, 
muutoin se toteutetaan pienryh-
missä ja verkossa. 

Opettajatuutoreille on kevään 
2014 aikana järjestetty kolme kou-
lutustilaisuutta opintopäällikköjen 
johdolla liittyen opintokokonai-
suuden sisältöön ja toteuttamis-
tapaan sekä kyvyt.fi -portfolioon.

Mika Launikari, Helsingin 
yliopisto, esitteli väitöskirjatut-
kimuksensa teemaa International 
Mobility Capital (IMC) euroop-
palaisten työmarkkinoiden viite-
kehyksessä. 

Vain noin 8 miljoonaa EU-kan-
salaista työskenteli toisessa Eu-
roopan maassa vuonna 2013, mikä 
vastaa 3,3 %:a koko EU-alueen 
työikäisestä väestöstä. 

Tätä lukua voidaan yleisesti 
ottaen pitää suhteellisen mata-
lana etenkin, kun tiedetään, että 
EU-alueella vallitsee työvoiman 
vapaa liikkuvuus. On ilmeistä, 
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että työvoiman liikkuvuudelle 
EU-maiden välillä on edelleen 
monia käytännön esteitä ja siksi on 
syytä pohtia sitä, miten kansain-
välistä liikkuvuutta työelämässä 
voitaisiin nykyisestään helpottaa. 

Launikarin tutkimuksen tavoit-
teena on selvittää, miten ulkomail-
la hankittu henkinen pääoma (mm. 
osaaminen, kielitaito, verkostot) ja 
sen työntekijälle synnyttämä lisä-
arvo on mahdollista tehdä parem-
min näkyväksi työmarkkinoilla. 

Haastattelututkimuksen koh-
deryhmään kuuluvat neljässä eri 
Euroopan maassa (Espanja, Irlan-
ti, Italia ja Kreikka) sijaitsevien 
EU-virastojen ulkomailta palkatut 
asiantuntijat. 

Tutkimus perustuu ohjauksen 
(life design), psykologian (identi-
teetti) ja taloustieteen (intellectual 
capital) teorioihin. 

Inspiraation tutkimuksen te-
kemiseen Launikari sai siitä, kun 
hän itse viiden ulkomailla vietetyn 
työvuoden jälkeen palasi suoma-
laisen työnantajansa palvelukseen, 
joka ei millään tavalla osannut tai 
halunnut hyödyntää hänen uutta 
asiantuntemustaan omassa toi-
minnassaan.  

Jukka Lerkkasen esitys käsit-
teli koulutukseen osallistuvan ai-
kuisväestön ohjauksen tarpeita.   
Lerkkasen aineisto koostui 194 
nuoresta aikuisesta (keski-ikä 31 
vuotta). Lähes puolet (41%) heistä 
osallistui koulutukseen, joka kesti 
enemmän kuin kaksi vuotta. 

Kohderyhmän ohjauksen tarve 
oli suuri, koska 60 % vastanneista 
ilmaisi tarvitsevansa lisää uraoh-
jausta. 

Uraohjausta todella tarvitaan 
aikuiskoulutuksessa, sillä 77% 
osallistujista ilmaisi, että he olivat 
epävarmoja ammatillisista suun-
nitelmistaan tai ne olivat täysin 
epäselvät. 

Tämä tulos on hätkähdyttävä 
siksi, että kohdejoukon osallis-
tuessa koulutukseen he olivat oh-
jauspalvelujen piirissä. Kuitenkin 
jostain syystä he kokivat, että he 
eivät olleet saaneet tarvitsemaansa 
ohjausta riittävästi.

Aineiston selvittämisessä 
käytettiin aikuisille suunnattua 
Ohjaustarvearviota (Lerkkanen, 

2011). Se pohjautuu CIP -teoriaan 
(Cognitive Information Proses-
sing; Sampson, Reardon, Peter-
son, & Lenz, 2004) ja Silta-malliin 
(Lerkkanen, 2011). Niiden mukai-
sesti aikuisten ohjauksen tarpeet 
jakautuivat kolmelle ulottuvuudel-
le: päätöksenteon -, sitoutumisen 
– ja ulkoiselle vaikeudelle.

Päätöksenteon vaikeus- valotti 
kuvaa, jossa painottui vastaajien 
huoli tulevaisuudestaan ja osaami-
sestaan. Tästä syystä koulutukseen 
osallistuvien aikuisten tietoisuutta 
mahdollisuuksistaan ja urasuun-
nittelun tavoitteistaan tulee lisätä. 

Toisaalta sitoutumisen vai-
keus oli tyypillinen uravalintojen 
ongelma tälle kohderyhmälle. 
Aineistosta saatu tulos vahvisti 
aikaisemmin koulukonteksteissa 
saatua tulosta, että kyse oli va-
linnan toteuttamisen ongelmasta. 
Se aiheutui siitä, että opiskelijalla 
oli lukuisia hyviä vaihtoehtoja, 
joista valita, mutta hän koki, että 
ei saanut riittävää ohjausta päätök-
senteossaan. 

Ulkoinen vaikeus toi kohde-
ryhmän problematiikasta kol-
mannen ulottuvuuden. Se ilmensi 
ongelmia, jotka olivat yhteydessä 
heikkoon opiskelumotivaatioon 
ja siihen, että koulutukseen oli 
jouduttu pakosta. 

Saadut tulokset osoittivat, että 

ohjauksen tarpeiden arviointia tu-
lee hyödyntää tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluiden järjestämisessä. 
Silloin ohjaus kohdentuu tehok-
kaasti ja koulutukseen osallistuva 
saa tuekseen mahdollisimman 
hyvän palvelun.

Symposiumissa esitetyt pu-
heenaiheet herättivät kuulijoissa 
mielenkiintoa. Hyvin pian kävi 
selväksi, että aiheemme on ajan-
kohtainen eri puolilla maailmaa.  
Nuorisotyöttömyysluvut ovat 
korkealla, ja vastavalmistuneiden 
siirtyminen työelämään pitkittyy. 
Saamamme vastaanotto rohkaisee 
meitä jatkamaan kehittämistyötä.

Kirjoittajat:
Helena Kasurinen  

Yliopistolehtori
Itä-Suomen yliopisto

Mika Launikari
Jatko-opiskelija

Helsingin yliopisto
Jukka Lerkkanen 

Johtaja, Avoin yliopisto, 
Jyväskylän yliopisto

Arto Saloranta
Opintopäällikkö

Laurea ammattikorkeakoulu
Katri Tolonen

Opintopäällikkö
Laurea ammattikorkeakoulu

Katri Tolonen ja Jukka Lerkkanen.
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Suomen koulutusjärjestel-
män kantavia periaatteita 
ja ylpeyden aiheita on ollut 
kaikkien lasten ja nuorten 
tasa-arvoinen kohtelu. Yh-
denvertaisuuden ja tasa-ar-
von vaatimus näkyy koulu-
tusjärjestelmän rakenteissa 
eri tasoilla - lainsäädännös-
sä, koulutuksen järjestäjän 
velvollisuuksissa, opetuksen 
toteuttamisessa, opiskelijoi-
den oikeuksissa sekä opetus-
suunnitelmien ja tutkinnon 
perusteissa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan 
ketään ei saa syrjiä tai asettaa 
eri asemaan sukupuolen, iän, 
etnisen tai kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, sukupuolisen 
suuntautuneisuuden, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden 
tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.  

Yhdenvertaisuuden turvaami-
nen ei kuitenkaan aina tarkoita yh-
denmukaista kohtelua; syrjinnälle 
alttiille ryhmille tulee tarvittaessa 
järjestää heidän asemaa ja olosuh-
teita parantavia erityistoimenpitei-
tä (ns. positiivinen erityiskohtelu).

Eri vähemmistöryhmien tilan-
netta kartoittavissa tutkimuksissa 
on tuotu esiin, että monet opis-
kelijat ovat kokeneet syrjintää 
sen eri muodoissaan. Esimerkiksi 
maahanmuuttajilla, romaneilla, 
vammaisilla sekä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöillä on ko-
kemuksia erilaisista ennakkoluu-
loista, stereotyyppisistä asenteista 
ja rasismista. 

Syrjintä voi olla henkilöön koh-
distuvaa, mutta usein myös raken-
teellista ja piilevää. Syrjinnän voi 
nähdä ja kuulla koulun käytävällä 
(esim. huuteluna ja nimittelynä), 
mutta koulutusjärjestelmä syrjii 
nuoriaan myös silloin kun amma-

tinvalinnanohjausta hallitsevat 
ennakkoluulot tai opetusjärjestelyt 
eivät mahdollista kaikkien yhtä-
läistä oppimista.

Syrjinnän vähentäminen on jo 
itsessään arvo sinänsä, mutta on 
huomattava, että syrjintä voi joh-
taa myös syrjäytymiseen. 

Nuorten kokemuksiin perustu-
vien tutkimusten mukaan syrjintä 
on usein yhteydessä katkonaisiin 
koulutus- ja urapolkuihin, mie-

lenterveysongelmiin ja erilaisiin 
sosiaalisiin ongelmiin.

Syksyn 2014 aikana tehdään 
laaja selvitys siitä, missä määrin 
yhdenvertaisuuden ihanne to-
teutuu koulutusjärjestelmän eri 
tasoilla. Sisäministeriön tilaaman 
tutkimuksen tavoitteena on tukea 
koulutuksen yhdenvertaisuuden 
toteutumista ja etsiä keinoja, 
joilla voidaan vähentää syrjinnän 
erilaisia muotoja koulutuksessa ja 
opinto-ohjauksessa. 

Tutkimus kattaa peruskoulun, 
lukion ja ammatillisen koulutuk-
sen. Tutkimusta varten haastatel-
laan eri vähemmistöryhmiin kuu-
luvia nuoria, opetus- ja ohjausalan 
ammattilaisia ja viranomaisia.

Tutkimuksen tärkeänä osana on 
myös valtakunnallinen www-ky-
sely opinto-ohjaajille ja opettajil-
le. Lokakuussa 2014 tehtävässä 
kyselyssä tullaan selvittämään 
yhdenvertaisuuden toteutumista 
koulutukseen hakeutumisessa, 
opiskelijavalinnassa, opinto-oh-
jauksessa, opetuksessa ja oppimis-
ympäristöissä sekä oppilaitoksen 
ilmapiirissä ja asenteissa. 

Kyselyä välitetään Sopo ry:n 
kautta jäsenille vastattavaksi. 
Tämän artikkelin kirjoittajat ha-
luavatkin kiittää Sopo ry:tä yh-
teistyöstä ja myötämielisyydestä, 
samalla kannustetaan kaikkia 
osallistumaan “kyselytalkoisiin” 
syrjinnän vähentämiseksi ja kou-
lutuksen yhdenvertaisuuden edis-
tämiseksi.

 Laura Jauhola
Owal Group Oy

050 443 7841

Jukka Vehviläinen
DiaLoog -tutkimuspalvelut

jukka.vehvilainen@dialoog.fi 
040 542 7009

Sisäministeriössä tutkimuksen 
yhteyshenkilö on ylitarkastaja 
Nexhat Beqiri (puh. 0295 488 287, 
nexhat.beqiri@intermin.fi).

Koulutuksen yhdenvertaisuus
selvityksen kohteena

Laura Jauhola.

Jukka Vehviläinen.
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Maanpuolustuskorkeakoulu 
(MPKK) saa vuosittain valita 
haluamansa opiskelijat moti-
voituneista hakijoista. 

Upseerin ura alkaa kolmevuoti-
sella kadettikoululla sotatieteiden 
kandidaatiksi, ja jatkuu useimpien 
kohdalla sotatieteiden maisteriksi, 
jopa tohtoriksi asti. Useat upseerit 
laajentavat opintojaan sotatieteiden 
lisäksi opiskellen tutkintoja muissa-
kin yliopistoissa. Lähtökohtaisesti 
voi tehdä sen johtopäätöksen, että 
Suomen parhaassa johtamisen op-
pilaitoksessa jokainen opiskelija 
on itseohjautuva ohjaaja – upseeri. 
Tämä pitää varmasti paikkansa kun 
ajattelee Puolustusvoimien (PV) ta-
paa toimia ja ohjeistaa toimintaansa 
viimeistä yksityiskohtaa myöten.

MPKK:n opintoasianosaston 
(OAO) johtajalla, kasvatustieteen 
tohtorilla, MPKK:n koulutuspääl-
liköllä, everstiluutnantti Pekka 
Halosella on kuitenkin asiaan 
oma vankka mielipide. Vaikka 
opiskelija-aines olisi parasta mah-
dollista, on parhaan lopputuloksen 
varmistamiseksi tehtävä kaikki 
mahdollinen. Laadukkaalla ohjauk-
sella saadaan jokaisen opiskelijan 
kohdalla paras yksilöllinen tulos. 
Halonen tiedostaa sen tosiasian, 
että jokainen opiskelija on yksilö, ja 
käsittelee asioita yksilönä. Suomes-
sa on Erityisten oppijoiden liiton 
mukaan miljoona erilaista oppijaa. 
Halonen pitää pitkän kokemuksen-
sa perusteella itsestään selvänä, että 
osa näistä miljoonasta opiskelee 
MPKK:ssa. He erityisesti hyötyvät 
laadukkaasta ohjauksesta ja tuesta. 

Laadunvalvonnasta 
kehityskohteeksi

PV:n sisäisessä laatuarvioinnissa 
tuli usean opetusta antavan yksikön 
kohdalla esiin se seikka, ettei opin-
tojen ohjaukseen käsitteenä kiin-
nitetty riittävästi huomiota. Tämä 
johtui osaksi siitä, että toimintaan 

Laadukas ohjaus luo 
opintomenestystä lisääviä tekijöitä

oli usein sisäänrakennettu ohjaus 
ja ohjeistus, eikä muuta tarvetta 
ilmennyt. Opintojen ohjausta ja 
tukea siis oli, mutta sitä ei voitu 
arvioida dokumentoidusti.

Everstiluutnantti Halonen halusi 
nostaa ohjauksen yhdeksi kehittä-
mishankkeeksi 2012. OAO ryhtyi 
työstämään asiantuntijoiden avus-
tuksella MPKK:lle uutta Ohjaus-
normia. Loppuvuodesta 2012 val-
mistui MPKK:n uusi Pedagoginen 
strategia, jossa ohjaus ja ohjauksen 
vastuut eri toimijoille on hyvin 
kirjattuna. Myös erityisten oppi-
joiden ohjaus ja tuki on selkeästi 
kirjattu. Varsinainen Ohjausnormi 
liitteineen on työn alla.

Erityisen hyvää MPKK:n uudes-
sa Pedagogisessa strategiassa on 
se, että kaikki toimijat ovat omalta 
osaltaan päässeet vaikuttamaan sen 
kehittämiseen, ja siinä on kirjattu 
eri toimijoita koskevat vastuut ja 
toimintaohjeet. MPKK:n Pedagogi-
nen strategia ja tuleva Ohjausnormi 
liitteineen sitovat kaikkia PV:n 
sisäisiä kouluja koskien MPKK:n 
opiskelijoita. Tällä taataan se, että 
sama laadukas ohjaus toteutuu 
opiskelijan suorittaessa opintojaan 
Santahaminan ulkopuolella.
   
Ohjauksella oppimisen 
esteiden havaitsemiseen

Ohjaus on aktiivinen keino herättää 
eri toimijat havaitsemaan ennalta 
kirjatut seikat. Nämä seikat on 
havaittu ennenkin, mutta nyt ne 
tulevat uuden Ohjausnormin myötä 
tarkemmin määritellyiksi ja sel-
keämmin arvioitaviksi. Ohjauksen 
avulla luodaan kollektiivinen vas-
tuu opiskeluympäristöön. Jokainen 
toimija tietää oman osansa parhaan 
lopputuloksen tavoittelussa.

Parhaat oppimistulokset vaativat 
parhaat olosuhteet. Jos on olemassa 
keinoja olosuhteiden parantami-
seksi, ne on käytettävä. Oppimisen 
esteet on tunnistettava, poistettava 
tai minimoitava. Nämä periaatteet 
hyödyttävät kaikkia opiskelijoita. 

Everstiluutnantti Halonen kartoitut-
ti kaikki mahdolliset oppimisen es-
teet, jotka kirjattiin Ohjausnormin 
liitteeseen; Erityisten oppijoiden 
tuki- ja ohjaussuunnitelma. Jokai-
nen toimija voi peilata toimintaansa 
suhteessa oppimisen esteisiin, ja 
omalta osaltaan minimoida niitä. 
Erityisen oppijan kohdalla on suuri 
hyöty poistaa ensin kaikki esteet, 
ja katsoa tämän jälkeen mitä tukea 
tarvitaan. Usein pelkkä oppimisen 
esteiden poisto riittää opintojen 
itsenäiseen jatkumiseen. Kaikki 
hyötyvät, jos opiskelun kuormaa 
kevennetään oppimisen esteitä 
karsimalla.

Oppimisen esteitä kartoitettaessa 
huomioitiin kaikki opiskelijasta 
itsestään, ulkopuolisista tekijöistä 
ja opiskeluympäristöstä aiheutuvat 
seikat, joista opiskelijalle saattaa 
aiheutua oppimisen esteitä. Oppi-
misen esteitä aiheuttaviin tekijöihin 
kiinnitetään aktiivisesti huomiota ja 
oppimisen esteistä pyritään eroon. 
Toimivat käytänteet sekä ennalta 
suunnitellut vastuut ja työnjako 
auttavat koko MPKK:ta parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saavut-
tamisessa.

Laadukas ohjaus on opintome-
nestystä lisäävä tekijä. Opintopro-
sessiin integroituna ohjaus mahdol-
listaa opiskelijalle riittävät tiedot 
ohjata resurssejaan optimaalisesti 
asetettujen päämäärien suhteen, 
ja ohjaa erilaisiin resursseja lisää-
viin tai kuntouttaviin tukitoimiin. 
Kyse on usein yksinkertaisista 
valinnoista opiskelijan arjessa, 
joilla mahdollistetaan opiskelijan 
kyky keskittyä oleelliseen, oikeaan 
aikaan. Oikeiden valintojen poh-
jaksi tarvitaan tietoa. Tässä voi 
aktiivinen ohjaus auttaa opiskelijaa, 
joskus valistuksenkin keinoin.

Arjen valintoja 
opintomenestyksen eteen

Paras opintomenestys saavutetaan 
opiskelijan ollessa henkisesti vi-
reässä ja motivoituneessa tilassa. 
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Tämän optimaalisen tilanteen saa-
vuttaminen ei ole itsestään selvyys, 
vaan sen eteen on tehtävä työtä. 
Erilaisten oppimisen esteiden pois-
tamisella pyritäänkin opiskelijan 
kannalta parhaaseen mahdolliseen 
henkiseen vireyteen ja opiskelu-
motivaatioon. Tästä prosessista on 
hyötyä kaikille opiskelijoille.

Henkisen vireyden takaa parhai-
ten fyysinen vireys ja häiriöttömät 
henkiset virikkeet. Fyysinen vireys 
saavutetaan riittävällä levolla ja eri-
laisten riippuvuuksien aiheuttamien 
vieroitusoireiden eliminoimisella. 
Häiriöttömän opintoympäristön 
pitäisi olla itsestään selvyys, mut-
ta usein sen saavuttaminen vaatii 
usean osatekijän onnistumista. Kun 
opiskelijan edellytykset oppimisel-
le on saatu kuntoon, synnyttävät 
erilaiset pedagogiset menetelmät 
hyviä oppimistuloksia.

Opiskelijat eivät aina tee itsel-
leen edullisia valintoja opintojensa 
suhteen, vaikka tuntevatkin me-
nestyksen avaimet. Olipa väärien 
valintojen takana sitten taitamat-
tomuus tai motivaation puutteesta 
johtuva tärkeysjärjestyksen puute, 
tulee aktiivinen ohjaus opiskelijan 
rinnalle tarpeeseen. Ohjauksen 
tavoite on auttaa opiskelijaa teke-
mään oikeita valintoja arjessaan 
saavuttaakseen mahdollisimman 

hyvät edellytykset omalle oppi-
miselleen. Ohjauksen haasteena 
on olla opiskelijan tukena koko 
opintojen ajan, ja pystyä tukemaan 
opiskelijaa myös odottamattomissa 
tilanteissa tehokkaasti.

Liian usein opiskelu koetaan 
vaikeaksi tai rasittavaksi itse ai-
heutettujen ongelmien vuoksi. Op-
piminen ei ole helppoa väsyneenä, 
krapulassa, nikotiinin tai kofeiinin 
puutteessa. Vaikea on keskittyä 
opittavaan asiaan, jos on jäänyt 
omaksumatta pohjatieto opittaval-
le asialle tai mieltä painaa jokin 
murhe. Usein opiskelijan tilanne 
voi olla hälyttävä. Ohjauksen on 
tehtävä ensin parhaansa optimin 
oppimistilanteen saavuttamiseksi 
erilaisien valintojen suhteen, ja 
vasta tämän jälkeen tarkasteltava 
mahdollisia muita tarvittavia tuki-
toimia, kuten erityistä tukea. Laa-
dukas ohjaus parantaa ja helpottaa 
jokaisen opiskelijan työtä opiske-
lunsa eteen, ja luo hyvän perustuen 
myös erityisopiskelijoille.

Kahden vuoden 
kokemuksista jatkuvaan 
kehittymiseen

2012 alkanut määrätietoinen työ 
ohjauksen kehittämiseksi on tuot-
tanut toivottua tulosta. Everstiluut-

nantti Halonen ei halua kuitenkaan 
jäädä nauttimaan parantuneesta 
tilanteesta, vaan kohdistaa mielen-
kiintonsa jatkuvaan kehitystyöhön. 
Tulevana syksynä 2014 kerätään 
Pedagogisesta strategiasta palau-
tetta, ja tämän perusteella etsitään 
mahdollisia kehittämistarpeita. Pa-
lautteesta arvioidaan myös ohjauk-
sen toimivuus ja muutosten tarve.

Syksyn aikana on tavoite kirjata 
jokaiselle tutkintotasolle omat oh-
jeensa opintojen ohjauksesta. Näin 
voidaan huomattavasti kohdenne-
tummin kirjata toimijoiden vastuut, 
roolit, tehtävät ja ohjausote. Onhan 
ohjauksessa tarkoituksenmukaista 
huomioida opiskelijan kokemus 
opinnoista ja tutkinnon taso. MPK-
K:ssa aloittava kandidaattiopiske-
lija on erilaisen tuen ja ohjauksen 
tarpeessa kuin myöhemmässä 
vaiheessa oleva maisteri- tai toh-
toriopiskelija.

Ohjauksen kokonaisuudesta on 
tavoitteena kerätä jatkossa vuosit-
tainen palaute kaikilta tutkintota-
soilta. Tämä edellyttää keskeisten 
opintojen ohjauksen käsitteiden 
yhtenäistä ymmärtämistä. Näiden 
keskeisten käsitteiden tarkastelu 
onkin everstiluutnantti Halosen oh-
jelmassa loppuvuonna 2014. MPK-
K:n lisäksi tarkastelua käydään 
koko Puolustusvoimien osalta.

Opiskelijoiden ääni on Haloselle 
tärkeä, joten oppilaskunnan roo-
lia opiskelijoiden tukena tullaan 
kehittämään entisestään kuluvan 
vuoden aikana. Oppilaskunnalla 
voi olla hyvinkin vastuullinen rooli 
opiskelijan arjessa. Oppilaskunnan 
toimien optimaalisella ajastuksella 
saavutetaan oikeanlainen tuki niin 
kovaan työntekoon kuin sitä seu-
raavaan vapaa-aikaan. 

Opintojen ohjauksen kokonai-
suus nousee merkittävään osaan 
Puolustusvoimissa, kun sotilas-
laitosten opettajien opintokoko-
naisuuden opetussuunnitelmaa 
tarkastetaan vuoden 2014 aikana. 
Nämä Puolustusvoimien opettajien 
pedagogiset opinnot vaikuttavat 
laajaan henkilökunnan osaan. Näin 
hyviksi koetut opintojen ohjauksen 
käytännöt leviävät koko Suomeen.

Jouni Sievälä
erityisopettaja,

opetusalan konsultti

Maanpuoluskorkeakoulun tavoitteena on syksyn aikana kirjata jokai-
selle tutkintotasolle omat ohjeensa opintojen ohjauksesta.
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Valtakunnalliset opopäivät Joensuussa 5.–7.2.2015 
 
(Oikeudet muutoksiin pidätetään) 
 
Torstai 5.2.2015 
klo 9.30 - 15.30 Ilmoittautumisten vastaanotto Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1 
klo 13.00 Opintokäynnit lähtevät Hotelli Kimmelin edestä Matkahuollon linja-autoasemalta 
klo 16.00 Sopo ry:n toimikunnat 
klo 19.30 -21.30 Kaupungin vastaanotto ja jatkot ravintola Kerubissa 
 
Perjantai 6.2.2015 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Carelia, Agora ja Aurora 
klo 8.00 - 12.00 Ilmoittautuminen Carelian aulassa 
klo 9.00 alkufanfaari 
klo 9.05 Sopo ry, Jukka Eero Vuorinen sekä Itä-Suomen yliopiston rehtori  
klo 9.30 Paneelikeskustelu ”Suomi Rohkeasti Nousuun” ja vuoden opon julkistaminen 
klo 10.45 -11.00 Tauko 
klo 11.00 -11.45 Spencer Niles 
klo 11.00 -13.00 Lounas (ravintolat Carelia ja Aurora) 
klo 13.00-15.30 Työpajat* (Carelia, Agora ja Aurora) 
klo 14.00 -14.30 Iltapäiväkahvit tarjoaa Taloudellinen tiedustustoimisto TAT yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa 
 
Työpajoja valitessasi huomaa, että voit valita joko kaksi lyhyttä pajaa tai yhden pitkän työpajan. 
*Lyhyet työpajat klo 13.00-14.00 SEKÄ 14.30-15.30 (Carelia, Agora ja Aurora) 

1. Hanna Partanen, Energisen elämän eväät 
2. Riitta-Liisa Koponen, Maahanmuuttajien ohjaus  
3. Miika Kinnunen ja Visa Tuominen, Sähköä lukion opoiluun 
4. AMK-paja I, Karelia AMK; Vartu ohjausjärjestelmä 
5. AMK-paja II 
6. Urheiluakatemia   
7. Näytteilleasettaja-paja  
8. Matti Pekurinen, Itsepuolustuspaja  
9. Timo Ilomäki, Twitter/SOME 
10. Tero Sarkkinen, Vuorovaikutus 
11. TAT-paja Virtuaalinen Tiede-TET 
12. TAT-paja Yrityskylä 
13. Suomen yrittäjät/Joonas Minkkinen: "Opiskelijasta yrittäjäksi – yrittäjyyspolut koulussa ja 

ulkopuolella"  
14. AKAVA 
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yhteistyökumppaneiden kanssa 
 
Työpajoja valitessasi huomaa, että voit valita joko kaksi lyhyttä pajaa tai yhden pitkän työpajan. 
*Lyhyet työpajat klo 13.00-14.00 SEKÄ 14.30-15.30 (Carelia, Agora ja Aurora) 

1. Hanna Partanen, Energisen elämän eväät 
2. Riitta-Liisa Koponen, Maahanmuuttajien ohjaus  
3. Miika Kinnunen ja Visa Tuominen, Sähköä lukion opoiluun 
4. AMK-paja I, Karelia AMK; Vartu ohjausjärjestelmä 
5. AMK-paja II 
6. Urheiluakatemia   
7. Näytteilleasettaja-paja  
8. Matti Pekurinen, Itsepuolustuspaja  
9. Timo Ilomäki, Twitter/SOME 
10. Tero Sarkkinen, Vuorovaikutus 
11. TAT-paja Virtuaalinen Tiede-TET 
12. TAT-paja Yrityskylä 
13. Suomen yrittäjät/Joonas Minkkinen: "Opiskelijasta yrittäjäksi – yrittäjyyspolut koulussa ja 

ulkopuolella"  
14. AKAVA 

15. Mika Vanhanen, Eno-verkkokoulu 
 
*Pitkät työpajat klo 13.00- 15.30 (kahvi pajojen yhteydessä) 

1. Juha Siira, Mindfulness/energiapsykologia 
2. Kati Huttu-Pantsari + Jyrki Korkki 
3. Päivi Harinen, Mennään bussilla 
4. Tutkijafoorumi, Itä-Suomen yliopisto, Ohjauksen koulutus 
5. Senioripaja 
6. Minna Kattelus: Kipinä ohjausmalli; työpaja ratkaisukeskeisistä, luovista ja vertaisuuteen 

perustuvista ohjausmenetelmistä 
 

klo 15.45 Sopo ry:n vuosikokous (Aurora) 
klo 19.30 -24.00 Juhlaillallinen, Original Sokos Hotel Kimmel 
- Puheenvuorot; Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun rehtori 
- Illan musiikista vastaavat Rytmihäiriköt sekä illan showsta LittleBigMusic 
 
Lauantai 7.2.2015 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Carelia 
klo 9.00 Pienet sievät 
klo 9.15 elokuvaohjaaja Markku Pölönen 
klo 10.15 -10.45 Maanpuolustuskorkeakoulu ja Kontiorannan sotilaskoti tarjoaa munkkikahvit musiikin kera 
klo 10.45 Tommy Hellsten 
klo 11.45 Seuraavat opopäivät esittäytyvät 
 
Majoittautuminen opopäivillä 
Valtakunnallisten opopäivien 2015 sopimushotelleja Joensuussa ovat Original Sokos Hotel Kimmel, Sokos 
Hotel Vaakuna, Cumulus Joensuu, hotelli Greenstar sekä hotelli-ravintola Aada. 
 
Opopäivien ilmoittautuminen tapahtuu Original Sokos Hotel Kimmelissä sekä perjantaina yliopistolla. 
Original Sokos Hotel Kimmelin edestä lähtevät myös bussit yritysvierailuille. Torstaina on mahdollista saada 
ilmoittautumisen yhteydessä edullinen keittolounas. Asian varmistamiseksi kannattaa kuitenkin tehdä 
varaus majoittautumisen yhteydessä. 
 
Original Sokos Hotel Kimmel, Sokos Hotel Vaakuna, Cumulus, Greenstar ja Aada sijaitsevat Joensuun 
keskustassa. Hotellien läheisyydestä järjestetään bussikuljetuksia yliopistolle. Välimatkat ovat kuitenkin 
lyhyitä eli tapahtumapaikat ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajat ry. 
sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä järjestää kaikki linja-autokuljetukset yhdessä. 
 
Majoitusvaraukset tehdään puhelimella suoraan hotelleihin, hotellien omaan numeroon.  
Mainitse varauksen yhteydessä opopäivät 2015 niin saat hotellihuoneen  
virkamieshintaan (lukuun ottamatta hotelleja Greenstar ja Aada).  
Suorat linkit hotellien kotisivuille löytyy 
sivustolta www.opopaivat2015.fi 
 
Ilmoittautuminen opopäiville 
Ilmoittautuminen alkaa lokakuussa. Ilmoittautumiseen  
löydät linkin sivustolta www.opopaivat2015.fi 
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Euro-
guidance 
tiedottaa

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

!

Työelämä tarvitsee uteliaita, sitkeitä ja tuottavia osaajia. 
Kansainväliset kokemukset voivat kerryttää näitä ominai-
suuksia. Työnhakija ei kuitenkaan voi luottaa siihen, että 
työnantajat näkisivät automaattisesti tätä yhteyttä. Kan-
sainvälisistä kokemuksista kumpuavat opit pitää itse tehdä 
näkyviksi. 

Työnantajat tunnistavat vain pienen osan niistä taidoista, 
joita kansainväliset kokemukset kotimaassa ja ulkomailla 
kerryttävät. Kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurinen 
osaaminen osataan yhdistää kansainvälisyyteen, mutta 
uteliaisuus, sitkeys ja tehokkuus jäävät usein tunnistamatta. 
Rekrytoija ei ehkä tule ajatelleeksi, että esimerkiksi yksin 
pärjääminen ulkomailla saattaa tehdä ihmisestä entistä 
luovemman ja sitkeämmän.  

Miten kansainvälisen osaamisensa voi tarjoilla työnantajille 
järkevässä muodossa? CIMOn nuoret harjoittelijat löivät 
viisaat päänsä yhteen ja kehittivät helppokäyttöisiä apu-
välineitä ammattiin opiskeleville, lukiolaisille ja korkeakou-
luopiskelijoille. Nettitestin avulla voi testata jo hankittua 
osaamistaan. Apukysymykset ja mallivastaukset ohjaavat 
kertomaan omasta osaamisestaan työhakemuksessa, ansiol-
uettelossa ja työhaastattelussa.  

Tykkää meistä 
Facebookissa!

CIMO julkaisee syyskuussa myös ohjaajien käyttöön yksilö- 
ja ryhmäohjaukseen suunniteltuja harjoituksia ja oppitun-
timateriaalia, joiden avulla kansainvälistä osaamista voi 
käsitellä nuorten kanssa. 

Lue lisää:
www. maailmalle.net/piilotettuosaaminen 

 
Maakohtaiset infotilaisuudet syksyllä 2014

CIMO yhteistyökumppaneineen järjestää Helsingissä infoti-
laisuuksia korkeakouluopinnoista eri maissa. Tilaisuuksia voi 
seurata verkossa. 

•	 24.9. Opiskelemaan Ranskaan
•	 30.9. Perustutkinto-opinnot Kanadassa
•	 9.10. Opiskelemaan Viroon 
•	 13.11. Opiskelemaan Irlantiin

Tarkempia tietoja saat Maailmalle.netistä: 
www.maailmalle.net/tapahtumat

Kansainvälinen osaaminen
uteliaisuus, sitkeys ja tehokkuus esiin

CIMO ja ajatushautomo Demos Helsinki tutkivat kansainvälisyyden merkitystä yhteiskunnassa ja työelämässä. 

Sivun toimitus: Linda Tuominen, CIMO
euroguidance@cimo.fi
www.cimo.fi/euroguidance
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Opinto-ohjaajan työ menee yhä monitahoi-
sempaan suuntaan. Verkostoitumisen taito niin  
oppilaitoksen sisällä kuin ulkopuolellakin 
on olennainen osa opinto-ohjaajan työtehtä-
vää.  Erityisesti tämä korostuu ammatillisten 
oppilaitosten ohjaustyössä, koska harvoilla 
koulutukseen hakeutuvilla nuorilla tuleva am-
matti ja työtehtävä ovat “kristallin kirkkaasti” 
selvänä hakuvaiheessa. Varsinkin opintojen 
alussa tämä näkyy hyvin usein väärästä alan 
valinnasta johtuvana opintojen keskeytymi-
senä. Opinto-ohjauksen toimivuus punnitaan 
juuri näissä nivelvaiheissa.  

Monikanavainen tiedonkulku; some, twitter 
ja niin edelleen edellyttävät myös opinto-oh-
jaajilta nykyaikaisen tiedonkulun hallintaa. 
On käytettävä niitä “kanavia” jotka ovat 
nuorille itsestäänselviä, mutta etenkin meille 
vanhemmille ohjaustyötä tekeville usein var-
sin vieraita. Opinto-ohjaajien tietoteknisiin 
taitoihin tuleekin kiinnittää huomiota ja tar-
vittaessa kouluttaa ja kannustaa heitä uusien 
työvälineiden käyttöön ottoon. 

Opinto-ohjaajille on tullut myös paljon 
muita tehtävää ohjaustyön rinnalle. Kou-

Opinto-ohjauksesta ja 
ohjauksen tulevaisuudesta

Kari Määttä Kainuun ammattiopistosta valittiin tänä vuonna vuoden opoksi.

lutuksen tiedottamisvastuu, kv-koordi-
nointi, hanke-toimintaan osallistuminen, 
oppilaskunta-tutortoiminnan koordinointi 
ja niin edelleen ovat lisänneet erityisesti 
ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajien 
työmäärää.

Juhlapuheissa korostetaan opinto-oh-
jauksen tärkeää merkitystä oppilaitoksen 
toiminnalle. Miten se näkyy päivittäisessä 
arkityössä, onkin jo toinen juttu. Henki-
lökohtaisesti toivon, että opinto-ohjaajien 
työn arvostus näkyisi työyhteisössä nykyistä 
paremmin. Vuosia etenkin ammatillisessa 
koulutuskentässä on nostettu esiin mm. 
opinto-ohjaajien työaikatulkinta; edelleen 
työajan tukinta on varsin kirjavaa. Työn 
vaativuuden arviointi koskee myös opin-
to-ohjaajia; onko päivitetty kaikkien osalta 
ja niin edelleen. Moni opinto-ohjaajan työtä 
tekevä miettii paluuta “riviopettajaksi”, 
koska työaika ja palkkaus suhteessa tehtyyn 
työmäärään on opettajan työssä parempi. 
 

Kari Määttä
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Elämä kuljettaa meitä kaikkia eri 
tavalla. Enpä olisi osannut aavistaa, 
että asuttuani 30 vuotta Helsingissä 
avioidun miehen kanssa, joka on 
kotoisin maaseudulta, Punkalaitu-
melta, Satakunnasta. 

Olen saanut toisen kodin yli 
80-vuotiaasta kauniista keltaisesta 
puutalosta, jonka ympärillä ku-
koistavat vanhat perennat, suuret 
ikivanhat omenapuut ja jopa parsa. 
Talossa ovat aikoinaan toimineet 
myös Maanviljelijöiden kauppa, 
posti ja matkustajakoti.

Punkalaidun Satakunnassa on 
perinteistä maanviljelysseutua, 
joka tähän vuodenaikaan on kullan-
keltaisten ohra- vehnä- ja kaurapel-
tojen täyttämää. Mutta en ajatellut 
kirjoittaa tätä juttua vain kertoakse-
ni oman elämäni käänteestä, vaan 
siitä, miten tämä kaikki on saanut 
minut miettimään Suomen ja maail-
man muutoksia oman ammattimme 
silmälasien läpi.

Olen syntynyt Keski-Suomes-
sa, Viitasaarella, maalaistalossa 
50-luvulla, ja lapsuus 60-luvun 
maaseudulla oli monella tavalla tur-
vallista ja muuttumatonta. Pienessä 
kyläyhteisössä kaikki tunsivat toi-
sensa, heinää seivästettiin yhdessä 
naapuripeltojen asukkaiden kanssa, 
kahvia ja jopa ruokaa keitettiin 
nuotiolla pellon ojassa. Syksyisin 
kansakoulusta oltiin perunannos-
tolomalla ja yhteisöllisyys oli läsnä 
koko ajan. Synnyttiin ja kuoltiin 
aika stabiiliin maailmaan ja maa-
ilmasta pois.  

Mutta sitten 60-luvulla maaseu-
dulla alkoi suuri muutos, muutettiin 
muun muassa Ruotsiin. Sinne läh-
tivät myös monet minun tätini ja 
setäni Marabou:n suklaatehtaalle 
töihin, tai “metallverketille”, ku-
ten yksi tädeistäni aikoinaan asian 
ilmaisi. Hyvin he menestyivät 
Ruotsissa ja Volvoilla ja Saabeilla 
tulivat lomille. Suomen kielikään 
heiltä ei ole unohtunut.

EU:n myötä Suomen maaseutu 
on kohdannut 60-lukua suuremman 
muutoksen. Harvat maatilat ovat 
jääneet jäljelle, koska maata on 

Vain muutos on pysyvää ja 
epävarmuus todellisuutta

oltava paljon, jotta maataloudella 
voi ansaita elantonsa.

Pientiloja ei juuri enää ole. Kylät 
autioituvat, kauppojen tyhjiä näy-
teikkunoita riittää. Mutta näilläkin 
pienillä kylillä pienissä kunnissa 
syntyy onneksi vielä lapsia ja 
kouluttautuu ammatteihin tai käy 
lukion nuoria, joiden maailma ja 
tulevaisuus ei ole stabiili ja muut-
tumaton. 

On onnekasta, jos nuori pystyy 
käymään kotikunnassaan lukion 
tai ammatillisen oppilaitoksen, 
jatko-opintoihin sen jälkeen on 
yleensä lähdettävä etäämmälle, ja 
opiskelun jälkeen työt eivät kovin 
usein kotiseudulta löydy. 

Toivottavasti poliitikkomme 
kouluverkkoja miettiessään oi-
keasti osaavat ajatella asian niin, 
että myös maaseudun nuorilla on 
mahdollisuus jatkossakin käydä 
lukio tai ammatillinen oppilaitos 
kohtuullisen matkan päässä.

Iso kysymys on, miten me opin-
to-ohjaajat pystymme tämän suu-
ren yhteiskunnallisen muutoksen 
vaikutuksen ymmärtämään ja vä-
littämään ohjattavillemme? Vielä 
enemmän meiltä opinto-ohjaajilta 

vaatii kansainvälisen kehityksen, 
globalisaation, ymmärtäminen. Jos 
minun nuoruudessani Interrailillä 
saavutettiin Eurooppa, nyt on pe-
likenttänä ja työskentelyalustana 
koko maapallo.  

Opinto-ohjaaja Matti Koistinen 
Helsingin Sanomien 24.8. nume-
rossa pohtii oppivelvollisuusiän 
pidentämistä. Siinä yhteydessä hän 
kirjoittaa seuraavasti: “Opinto-oh-
jauksella voidaan vain vähän ohjata 
nuoria aloille, jotka mahdollisesti 
tulevaisuudessa työllistäisivät 
heitä. Kaikessa inhimillisessä toi-
minnassa on kyse motivaatiosta”. 

Edelleen hän jatkaa, että “opin-
to-ohjaajat ovat mahdottoman 
edessä ottaessaan vastaan yhteis-
kunnalliset paineet koulutuspolitii-
kan virheistä ja suhdanteista, jotka 
eivät suosi työtä vailla olevien, 
monipuolisen työkokemuksen ja 
usean korkeakoulututkinnon suo-
rittaneiden työllistymistä. Siinä on 
kyse muusta”. Siis motivaatiosta. 

Koistisen viittaa kirjoitukses-
saan maailman muutokseen sellai-
sella vauhdilla, että meidän opin-
to-ohjaajien on mahdotonta kyetä 
ennakoimaan sitä, mikä työllistää 

Tulevaisuu-
den suo-
malainen, 
Taimi Gao.



23

tulevaisuudessa, tai edes tietää, 
mitä ammatteja tulevaisuudessa 
on olemassa. Lopuksi Koistinen 
kuitenkin toteaa, että opinto-oh-
jaajat ovat onnistuneet vaikeassa 
tehtävässään hyvin esimerkiksi 
lukiolaisten liiton kyselyn mukaan.

Tulevaisuuden ammatteja ja 
töitä käsittelee puolestaan Mar-
jukka Liiten Helsingin sanomissa 
25.8. Artikkeli kuvailee Helsingin 
kauppakamarin Fountain Parkilta 
tilaamaa kyselyn tuloksia. Tässä 
kyselyssä, yritysten ja oppilaitosten 
henkilöstöä ja opiskelijoita pyy-
dettiin vastaamaan tulevaisuuden 
osaamista ja ammatteja kartoitta-
viin kysymyksiin. 

Kyselyn tuloksista ilmeni sellai-
sia mielenkiintoisia tulevaisuuden 
ammatteja kuin kärsivällistäjät, 
datasiepparit, syrjäytymisehkäisi-
jät, muutosajurit, viljelykonsultit, 
sosiaalisen kimmoisuuden opettajat 
ja  yleismies/jokapaikanhöylät. 
Osaammeko me opinto-ohjaajat 
tällaisia ammatteja visioida?

Miten sitten pärjätä muuttuvassa 
globaalimaailmassa, jossa välimat-
kojen merkitys pienenee, etätyöt 
yleistyvät, ja työpaikat voivat olla 
kansainvälisissä yrityksissä missä 
tahansa maailman kolkassa. Mitä 
valmiuksia tämä vaatii tulevaisuu-
den nuorilta? 

Varmaa on ainakin se, että kiel-
ten opiskelu on aina vaan tärkeäm-
pää tässä muutoksessa. Meillä tais-
tellaan nyt ruotsin kielen kimpussa 
ymmärtämättä aina sitä vahvuutta, 
mikä ruotsin kielen osaamiseen 
liittyy puhumattakaan muista kie-
listä. Onneksi viime aikoina on 
saanut lukea lehdistä, että innostus 

venäjän kielen opiskeluun on lo-
pultakin hieman lähtenyt Suomessa 
nousuun. 

Minkä tahansa kielen osaami-
nen on ihmiselle vahvuutta ja tie 
suurempaan ymmärrykseen ja 
suvaitsevaisuuteen. Jonkinlainen 
kulttuurikasvatus, joka tähtäisi 
vieraiden kulttuurien ymmärtämi-
seen, olisi myös hyvä olla koulujen 
opetusohjelmassa ja se saisi sisältää 
myös erilaisissa konteksteissa vaa-
dittavien käytöstapojen, pukeutu-
misen ja etiketin opettamista.

Koska maailma kansainvälistyy 
koko ajan, ja ihmiset liikkuvat pal-
jon, sellaisia lapsia, joiden toinen 
vanhempi tulee jostakin toisesta 
maasta ja kulttuurista, syntyy koko 
ajan enemmän. Näillä kahden kult-
tuurin vaikutuspiirissä kasvaneilla 
lapsilla on suuret mahdollisuudet 
menestyä tulevaisuuden maail-
massa. 

Ystävättäreni lapsi, noin yksi-
vuotias viehättävä pieni Taimi Gao 
on puoliksi suomalainen ja puoliksi 
kiinalainen. Taimin äiti on lähtöisin 
Suomesta, pienestä maalaiskylästä, 
ja on maanviljelijöiden lapsi. Hän 
asuu kiinalaisen muusikkomie-
hensä ja Taimi-tyttönsä kanssa 
Pekingissä ja on saanut uuden 
työpaikan Pekingissä ilmestyvästä 
englannin kielisestä “Women in 
China”-lehdestä. 

Mikä mahtaa olla pienen Tai-
mi-tytön tulevaisuus kahden maan 
ja kahden varsin erilaisen kulttuurin 
kasvattina? Varmaa on ainakin se, 
että hänen elämänsä on erilaista 
kuin hänen vanhempiensa ja var-
sinkin isovanhempiensa elämä on 
ollut. Tällaisia Taimin kaltaisia 

lapsia, kansainvälisiä suomalaisia, 
tulee syntymään koko ajan enem-
män.

On ensiarvoisen tärkeää, että 
me opinto-ohjaajat rohkaisemme 
nuoria ennakkoluulottomiin ja 
rohkeisiin valintoihin, jos nuoren 
mielessä sellaiseen on kiinnostusta. 
Pienen Taimi -tytön suomalainen 
äiti lähti aikoinaan ensin Leedsiin 
Englantiin opiskelemaan kiinan 
kieltä ja arabian kieltä ja kulttuu-
ria, sai sitten stipendin Pekingiin 
Capital Normal -yliopistoon kiinan 
opintoihin ja on nyt sillä tiellään. 
Häntä motivoi Suomesta lähtöön 
aikoinaan mielenkiinto näitä har-
vinaisia kieliä kohtaan ja opiske-
lumahdollisuuksien puuttuminen 
Suomessa. 

Tällä hetkellä ja jo vuosia on 
ollut mahdollista opiskella esim. 
Helsingin yliopistossa Aasian tut-
kimusta ja kiinan kieltä.

Ihan niin kuin Matti Koistinen 
HS:ssa toteaa, totean minäkin, että 
motivaatio saa ihmiset tekemään 
kestäviä valintoja ja ammatinva-
lintaratkaisuja. Siis ohjatkaamme 
opiskelijoitamme sietämään muu-
tosta ja epävarmuutta. 

Ei kukaan voi ennakoida tarkasti 
sitä, mikä tulevaisuudessa työllis-
tää, tai on varmaa, tai mitä ammat-
teja edes on olemassa. Elämä ei ole 
optio, pikemminkin se on taideteos, 
joka ottaa oman muotonsa.  

Suuren muutoksen ja epävar-
muuden takana saattaa piileskellä 
suuri mahdollisuus ja tämän koros-
taminen ohjattavillemme on varsin 
tärkeää. 

Maija Pasanen

IAEVG:n varapresidenttinä 
1990-luvulla toiminut Stu Con-
ger menehtyi 87 vuoden iässä 
28.11.2013 Kanadassa. Häntä 
arvostettiin suuresti ohjausalan 
aktiivisena toimijana ja kehittä-
jänä Kanadassa ja maailmanlaa-
juisesti ohjausalan ammattilaisten 
keskuudessa.   

Ohjausalan päättäjien ja am-
mattilaisten vuoropuhelun  ja 
yhteistyön kehittäminen  oli yksi 

hänen keskeisiä kiinnostuksen 
kohteitaan ja ensimmäinen  kan-
sainvälinen Career Development 
and Public Policy symposium 
järjestettiin Ottawassa Kanadassa 
vuonna 1999. Kansainväliset oh-
jauksen toimintapoliitikkaa käsit-
televät symposiumit ja keskustelut 
jatkuvat edelleen. 

Stu Conger  oli varapresi-
denttinä ollessaan kansainvälis-
ten kongressien yhteyshenkilö. 

Tutustuin häneen, kun järjes-
timme  IAEVG konferenssin 
Tampereella vuonna 1998. Hänen 
ohjeensa,  isälliset neuvonsa ja 
tukiensaauttoivat suuresti järjes-
telyiden edetessä ja mahdollistivat 
omalta osaltaan ensimmäisen 
suomalaisen IAEVG kongressin 
onnistumisen.
 

Heli Piikkilä

IAEVG:n varapresidentti on poissa
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Opot sivistyksen alkulähteillä

Suomen Rooman instituutin 
järjestämälle opintomatkal-
le suuntasi heti lukuvuoden 
päätyttyä 12 onnekasta ja 
innokasta opoa ympäri Suo-
men. 

Opintomatkan ohjelma noudat-
teli instituutin opettajakurssien 
kaavaa: kohteet johdattelivat 
meitä historian, uskonnon, arkki-
tehtuurin ja taiteiden perspektii-
veissä antiikista keskiajan kautta 
fasismin aikakaudelle. Meitä 
varten instituutin väki: johtaja 
Tuomas Heikkilä, intendentti 
Simo Örmä, lehtori Ria Berg 
ja amanuenssi Linda Jokela oli 
räätälöinyt myös tutustumiskoh-
teita yliopistokoulutukseen sekä 
alakouluun. Kouluvierailuista on 
ohessa erillinen artikkeli. 

Ensimmäinen kurssiviikko 
alkulämmiteltiin kevyin askelin 
leppoisassa +25 asteen ilmastossa 
ja toisella viikolla saimme matka-
kumppaniksemme hellesään, joten 
kirkkoja ja raunioita koluttiin 
kirjaimellisesti paidat märkinä. 
Instituutin asiantunteva ja kan-
sankielellä innostavasti opastava 
henkilökunta, viileät kirkot ja 
kadun varjoisat puolet (jätskibaa-
rit ja terassit) pitivät kurssilaisten 
mielen kuitenkin korkealla ja 
askeleet hidastuivat ilmastosta 
johtuen vain hitusen. 

Kurssiohjelman opastettu osuus 
alkoi aamuisin klo 8-9 välillä ja 
jatkui lounasaikaan n. klo 14-15 
tienoille. Iltaohjelma siitä eteen-

päin oli omatoimista tutustumista 
nähtävyyksiin tai verkostoitu-
mista kollegojen kanssa lounaal-
la, päivällisellä, kaupungilla ja 
Villa Lanten terassilla. Suomen 
Rooman instituutin tiloissa Villa 
Lantessa majoittui kurssin ajan 8 
osallistujaa ja hotellissa 4. Yleensä 
opettajakurssien osallistujamäärä 
on ollut 8, mutta matkanjärjestä-
jämme Sopon varapuheenjohtaja 
Satu Haime sai järjestettyä meille 
12 kurssipaikkaa.

Opintomatkan aikana tutuiksi 
tulivat suosituimmat matkailu-
kohteet. Niiden lisäksi näimme 
lukuisia kirkkoja, joiden rakenta-
misessa oli käytetty osia antiikin 
aikaisista rakennuksista. Kirkko-
jen rakentamiseen ja niiden säi-
lymiseen on vaikuttanut monissa 
tapauksissa vahva pyhimysusko. 
Esimerkiksi Pietarinkirkko on 
rakennettu pyhän Pietarin olete-
tulle ristiinnaulitsemispaikalle. 
Keskiajalla temppeleitä muutettiin 
kirkoiksi ja näin antiikin aikainen 
arkkitehtuuri osittain säilyi mei-
dän nähtäväksemme asti.

Forum Romanumilla antiikin 
Rooma heräsi henkiin silmiemme 
edessä Ria Bergin tarinoiden joh-
dattelemana. Keskiajalla Forumin 
temppeleitä muutettiin kirkoiksi ja 
paavit ottivat sieltä arvokkaimpia 
rakennustarpeita kuten pronssia 
ja marmoria omiin rakennus-
hankkeisiinsa. Alue rapistui ja 
sitä ryhdyttiin käyttämään karja-
laitumena. Forumin kaivaukset 
aloitettiin 1800-luvun alussa ja 
alue saatiin kokonaisuudessaan 

esiin 1900 -luvun alussa. Kaivauk-
set kuitenkin jatkuvat edelleen. 
Aina kun Roomassa kuopaistaan 
maan alle, on suuri vaara törmätä 
johonkin antiikin aikaiseen raken-
nukseen.  Suomalaisten arkeolo-
gien käsien kautta on Forumilla 
kaivettu esiin Juturnan lähde. 

Kurssimme aikana kuljimme 
myös Caesarin murhapaikan ohi, 
perehdyimme Mussolinin raken-
nuttamaan Eurin kaupunginosaan, 
viivähdimme kuningatar Kristii-
nan muistomerkin luona Pietarin-
kirkossa, tervehdimme Herman 
Liikasen patsasta Gianicolon 
kukkulan puistossa Villa Lanten 
kulmalla. Capitoliumin museosta 
löysimme historian kirjoista tutun 
Naarassusi, Romulus  ja Remus 
-veistoksen ja Michelangelon kä-
denjälkeen törmäsimme tuon tuos-
takin, vaikuttavimmin kuitenkin 
Sikstuksen kappelin freskoissa ja 
Pietarinkirkon Pièta -veistoksessa. 
Michelangelon lisäksi Bernini, 
Cavallini ja Pozzo tulivat meille 
tutuiksi.

Tutustuimme kurssin aikana 
moniin eri ammatteihin ainakin 
välillisesti. Näitä olivat mm. bus-
sinkuljettaja, tarjoilija, museon 
valvoja, myyjä, suutari, leipuri,o-
pas ja artesaani. Intensiivisimmän 
tietopaketin saimme arkeologin, 
tutkijan ja historioitsijan työstä 
instituutin henkilökunnan koke-
musten ja kertomusten perusteella. 

Kaikki tiet vievät Roomaan, 
lantti Fontana di Treviin on hei-
tetty! www.irfrome.org Suomen 
Rooman Instituutin kotisivut

Ryhmä Lateraanikirkon edustalla Tuomas Heikkilän opastuksessa. Kuva: Johanna Ahonen.
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Suomen Rooman Instituutin 
opo-kurssilaiset pääsivät tu-
tustumaan kahteen yliopis-
toon ja jututtamaan kolmas-
luokkalaista Viktoria hänen 
koulunkäynnistään. 

Euroopan 
suurin yliopisto
Sapienza yliopisto on Rooman 
vanhin valtion yliopisto (perus-
taminen ajoittuu paavi Bonifatius 
VIII aikakaudelle 1300-luvun al-
kuun) ja Euroopan suurin yliopisto 
125 000 opiskelijallaan.

Nykyiselle kampusalueelleen 
Terminin aseman lähettyville Roo-
massa Sapienzan yliopisto asettui 
vuonna 1935. 

Sapienzassa on tarjolla 11 tie-
dekunnassa ja 63 laitoksessa 290 
tutkinto-ohjelmaa ja 74 jatkotut-
kinto-ohjelmaa.Opintoja on Sa-
pienzassa tarjolla insinööritieteis-
sä, talousalalla, tietotekniikassa & 
tilastotieteessä, arkkitehtuurissa, 
oikeustieteissä, matematiikassa, 
fysiikassa & luonnontieteissä, 
lääke- ja hammaslääketietees-
sä, psykologiassa, farmasiassa, 
lääketieteessä, filosofiassa, tai-
teissa, humanistisissa aineissa ja 
kulttuuritieteissä sekä  politiikan, 
sosiologian ja viestinnän aloilla. 

Sapienzan yliopistossa tutki-
mustoiminnan kärkialoja ovat 
arkeologia, kiinan tutkimus ja 
teoreettinen fysiikka. Opintotoi-
miston päällilkkö harmitteli sitä, 
että vain 0,5% Italian kansantuot-
teesta  käytetään tutkimukseen. 
(vrt. Saksa 3%, Suomi 3,8%)

Sapienza vastaanottaa vuosit-
tain 8000 ulkomaalaista opiske-
lijaa, pääosin Itä-Euroopasta ja 
Afrikasta, suorittamaan tutkintoa 
ja vaihto-opiskelijoita on n. 1000 
vuosittain.

Sapienzan yliopiston toimintaa 
meille esitteli italiaksi opintotoi-
miston päällikkö ja tulkkina ja 
kääntäjänä vierailullamme toimi 
intendentti Simo Örmä Suomen 
Rooman Instituutista.

Italian koulujärjestelmässä kai-
killa on oikeus opiskella eli niin 

halutessaan kaikki pääsevät opis-
kelemaan, mutta viimeisten vuo-
sien aikana suosituille aloille on 
ryhdytty pitämään pääsykokeita. 
Jokainen yliopisto Italiassa päät-
tää itse pääsykokeiden järjestämi-
sestä ja mahdollisista otettavien 
opiskelijoiden määristä. Opiskeli-
javalintamääriin vaikuttavat mm. 
erikoisluokkatilat esimerkiksi 
laboratoriot. Sapienzassa pääsy-
kokeellisia aloja ovat lääketiede, 
hammaslääketiede, arkkitehtuuri 
ja hoitotieteet.

Myös ulkomaalaisilla opis-

kelijoilla on mahdollisuus tulla 
opiskelemaan tutkintoa Italiaan. 
Tällä hetkellä Sapienzassa on 
mahdollista suorittaa tutkinto vain 
5 koulutusohjelmassa englanniksi, 
kaikilla muilla linjoilla opetus on 
italiaksi, mikä  karsii ulkomailta 
tulevien opiskelijoiden määrää. 
Italialaisista nuorista n. 60% 
jatkaa opintojaan heti ylioppilas-
tutkinnon jälkeen yliopistossa ja 
40% suuntaa työelämään. Saim-
me kuulla, että Italiassa ei ole 
varsinaista ammattikorkeakoulu-
järjestelmää vaan käytössä on 

Kaksi yliopistoa ja koulupoika Viktor

Forum Romanumilla. Kuvaaja: Johanna Ahonen.

Suomalaiset opinto-ohjaajat vierailulla Lumsa-yliopistolla.
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enemmän “oppipoikasysteemi”, 
minkä vuoksi töihin lähtevien 
osuus on pysynyt suurena. 

Vain 20 % opiskelijoista val-
mistuu kandidaatiksi tavoiteajas-
sa. Yliopisto-opinnoissa on melko 
vähän valinnaisuutta, sillä kandi-
daatin tutkinnon (180 ECTS) sisäl-
lä on mahdollista valita vapaasti n. 
10 ECTS verran opintoja.  Mah-
dollisissa ongelmatilanteissa opis-
kelijoita auttaa Suomen kaltainen 
tuutorointi, jossa vanhemmat 
opiskelijat neuvovat ja ohjaavat 
nuorempiaan.

Opiskelu yliopistossa maksaa 
n. 2000€ vuodessa ja perheen tu-
lot vaikuttavat maksun määrään. 
Vähävaraisen perheen lapsi saa 
lukuvuosimaksusta alennusta 
400€. Opintolainaa on mahdollista 
saada,mutta sen käyttäminen on 
harvinaista. Ilmaisen koulutuksen 
ensimmäiseksi lukuvuodeksi voi 
saada hyvällä ylioppilastutkin-
totodistuksella ja maksuttomuus 
voi jatkua, jos yliopistossa saa 
hankittua edelleen hyviä arvosa-
noja. Maakuntahallinto välittää 
opiskelija-asuntoja ja niitä voivat 
hakea myös ulkomaalaiset.

Yliopistosta vastavalmistunei-
den työllisyystilanne vaihtelee 
aloittain ja Euroopan taloudellisen 
tilanteen epävarmuus on viime 
vuosina vaikuttanut työllistymi-
seen merkittävästi sitä heikentäen. 
Italiassa työllistymisen kannalta 
on painoarvoa sillä, että on suo-
rittanut tutkinnon arvostetusta yli-
opistosta kuten Sapienza. Saimme 
yllättäen kuulla, että esimerkiksi 
filosofiaa opiskelleiden työllisyys 
on hyvä, koska heitä palkataan 
monille eri aloille asiantuntijoiksi. 

Lisätietoja Sapienzan yliopis-
ton toiminnasta saat nettisivuilta 
www.uniroma1.it , jotka on myös 
käännetty englanniksi.

Yksityinen
katolinen Lumsa
Toinen yliopistovierailumme 
suuntautui yksityiseen Lumsa -yli-
opistoon, jonka toimintaa meille 
esitteli vararehtori ja sosiologian 
professori Consuelo Corradi 
sujuvalla englannin kielellä.

Lumsa -yliopisto on perus-
tettu v. 1939 ja se on yksityinen 

ta valtiolta opetukseensa. Lumsan 
yliopiston menot katetaan luku-
kausimaksuilla ja sponsorien ja 
lahjoittajien varojen turvin. Luku-
kausimaksut vaihtelevat perheen 
tulojen ja opintoalojen mukaan 
2500€ -7000€ välillä.  Suurella 
osalla Lumsan opiskelijoista on 
stipendit, joilla he rahoittavat 
opintonsa. 

Kandidaatin tutkinto suorite-
taan Lumsassa italiaksi, mutta 
maisteriopinnot on mahdollista 
suorittaa myös englanniksi. Tohto-
rin tutkintoon otetaan opiskelijoita 
myös muista yliopistoista pääsy-
kokeiden/ kilpailujen kautta.

Opiskelijoilla on myös Lumsas-
sa apunaan tuutorit, joita on joka 
laitoksella 3-4 henkilöä varttu-
neempien opiskelijoiden joukosta. 
Vararehtori Corradi oli erityisen 
ilahtunut myös siitä,että Lumsas-

katolinen yliopisto. Opiskelu ei 
edellytä uskonnon harjoittamista. 
Käytännössä uskonnollisuus on 
esillä siten, että opiskelijoiden on 
sallittua osallistua jumalanpalve-
luksiin ja tarjolla on vapaaehtoista 
Raamattu -opetusta. 

Lumsassa opiskelee tällä het-
kellä 8000 opiskelijaa huma-
nistisella, kauppatieteellisellä ja 
oikeustieteiden aloilla. Lumsan 
suosituimpia opiskelualoja ovat 
viesintä, kasvatus, psykologia 
ja oikeustiede. Kasvatusalalla 
Lumsassa on pisimmät perinteet 
ja viime vuosina aikuisopiskeli-
joiden määrä kasvatusalalla on 
lisääntynyt, koska pätevöityminen 
maisteriksi mahdollistaa heille 
lisää palkkaa. 

Yksityisen yliopiston tutkinnot 
ovat samoja kuin valtion yliopis-
toissa, mutta he eivät saa rahoitus-

Pantheonin aurinkokellon alla. Kuvaaja: Satu Seppälä.
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sa on opiskelijoille ollut tarjolla 
psykologipalveluja jo muutaman 
vuoden ajan.  Lisäksi Lumsassa on 
erillinen työvoimapalveluyksikkö, 
joka auttaa valmistuvia opiskeli-
joita työnhaussa ja välittää työ- ja 
harjoittelupaikkoja. Valitettavasti 
valmistuneet sijoittuvat Corradin 
mukaan tällä hetkellä vain oman 
alansa osa-aikatöihin ja nuoriso-
työttömyys Italiassa lähenee 30%.

Lisätietoja opiskelusta Lumsas-
sa saat www.lumsa.it

Vieraana Viktor
Saimme Villa Lanteen vieraak-
si kolmasluokkalaisen suoma-
lais-italialaisen Viktorin kerto-
maan koulunkäynnistään. 

Viktor käy koulua klo 8.10-
16.10, mutta tavallisimmin perus-
koulu Italiassa alaluokilla kestää 
klo 8-13.30. 

Vanhemmat kuljettavat lapset 
kouluun 5. luokan loppuun asti eli 
lapset eivät saa kulkea kouluun tai 
lähteä koulusta ilman huoltajaa tai 
nimettyä aikuista noutajaa. Luo-
kanopettaja jakaa lapset koulun 

pihalla vanhemmilleen koulupäi-
vän päätteeksi.

Oppiaineet ovat tuttuja: ma-
tematiikka, äidinkieli, englanti, 
luonnontiede, historia jne. Oppi-
tunneilla tehdään paljon tehtäviä 
vihkoon ja piirretään ja värite-
tään. Alaluokilla puuvärejä kuluu 
vuoden aikana useampi paketti. 
Taito- ja taideaineita on koulussa 
tosi vähän, lähinnä integroituna 
muuhun opetukseen. 

Saimme tutustua Vicktorin 
kirjoihin ja vihkoihin. Koulukir-
jat olivat värikkäitä ja niissä oli 
paljon tehtäviä. Koska Viltorin 
koulupäivät kestävät klo 16 asti, 
hänelle ei kouluviikon aikana tule 
juurikaan läksyjä, väritystehtäviä 
lukuun ottamatta. Ne lapset, joi-
den koulu päättyy 13.30 menevät 
kotiin lounaalle ja tekevät huol-
tajan valvonnassa ja auttamana 
läksyjä kotona vielä 2-3 tuntia 
päivittäin. Viikonloppuisin Viktor 
joutuu tekemään läksyjä n. 6-7 
tuntia ja kesälomallakin on oma 
oppikirja, josta tehdään erilaisia 
tehtäviä päivittäin. 

Oporyhmä alakoululaisen Viktorin kanssa Villa Lanten loggiassa. Kuvaaja: Maarit Laaksonen.

Koulunkäynti on koko perheen 
projekti, koska viikonloppuläksyt 
ovat usein niin laajoja, ettei kol-
masluokkalainen vielä itse osaa 
hahmotta, mitä ja miten kannattaa 
tehdä. Kerran viikossa oppilaat 
tarkistavat luokassa toisiltaan 
onko läksyt tehty. Huomautukset 
läksyistä kirjataan reissuvihkoon. 

Opetukseen kuuluu vierailu-
jen tekeminen  ja kulttuuriope-
tusta on selkeästi Suomalaista 
koulujärjestelmää enemmän jo 
alaluokilla. Victor kertoi mm. 
ooppera- projektista, jossa luokka 
tutustui oopperaan ja teki siitä 
oman versionsa. Tietotekniikkaa 
koulussa käytetään Viktorin mu-
kaan vähän, koska luokassa on 
vain yksi tietokone.

Kuluja perheille koituu koulu-
tarvikkeiden hankinnasta 
 

Satu Seppälä 
opinto-ohjaaja 

Porkkalan lukio
Kirkkonummi
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On arvioitu, että Suomessa 
syrjäytyneitä nuoria on yli 
50 000. Syrjäytyneiden nuor-
ten lisäksi on suuri joukko 
nuoria, jotka käyvät töissä tai 
koulussa, mutta jokin on vial-
la: opiskelumotivaatio puut-
tuu tai tuntuu, että ala on vää-
rä. Tulevaisuutensa suhteen 
epävarmoja 1525-vuotiaita 
nuoria varten on avattu vuosi 
sitten Suunta-verkkopalvelu. 
Suunta-palvelua ylläpitää Pe-
lastakaa Lapset ry.

– Suunta-palvelu on anonyymi ja 
kaikille nuorille avoin matalan kyn-
nyksen ohjaus ja neuvontapalvelu 
netissä. Vuoden aikana olemme ta-
voittaneet noin 600 nuorta, joita on 
ohjattu kahdenkeskisessä chatissa, 
kertoo Suunta-palvelun vapaaehtoi-
nen ohjaaja Sara Peltola. Koulute-
tut Suunta-ohjaajat ovat pääasiassa 
itsekin alle 29-vuotiaita nuoria. 
Vapaaehtoisten rinnalla toimivat 
Pelastakaa Lapset ry:n työntekijät. 

– Suunta-palvelun asiakkaiden 
kysymyksissä näkyy koko elämän 
kirjo. Keskusteluja on käyty kou-
lutukseen hakeutumisesta sydän-
suruihin ja kaikkeen siltä väliltä. 
Työnhaun haasteet, alan vaihtami-
nen ja omaan elämäntilanteeseen 
turhautuminen mietityttävät myös, 
Peltola kuvailee.

Tukea päätöksenteolle

Suunta-palvelu tukee olemassa ole-
via nuorten ohjaus- ja neuvontapal-
veluita. Päästäkseen Suunta-palve-
lun piiriin nuoren ei tarvitse hankkia 
lähetettä, varata aikaa, rekisteröityä 
eikä kertoa henkilötietojaan, jos hän 
ei sitä halua. Sara Peltolan mukaan 
tyypillistä ohjaukseen hakeutuvaa 
nuorta ei ole, vaan “caset” vaihte-
levat:

– Ohjaamiani nuoria on yhdistä-
nyt epävarmuus ja pelko tulevasta. 
He saattavat olla koulutuksen ja sii-
hen kuuluvien ohjauspalveluiden ul-
kopuolella. He voivat myös kokea, 

että eivät ole saaneet kaipaamaansa 
apua perinteisemmistä ohjauspalve-
luista tai eivät tiedä, mistä lähtisivät 
apua hakemaan.

Suunta-ohjaajilla on käytössään 
laaja verkkotietopankki, josta he 
lähtevät etsimään esimerkiksi kou-
lutus- ja työvaihtoehtoja nuoren 
kanssa keskustelun aikana. Ohjaus-
tilanteessa pyritään ennen kaikkea 
tarjoamaan vaihtoehtoja.

– Suunta-ohjaaja ei ratkaise nuo-
ren ongelmaa, vaan tarjoaa tukea 
nuoren itsenäiselle päätöksenteolle. 
Pyrimme mahdollisuuksien mu-
kaan myös kysymään myöhemmin 
esimerkiksi sähköpostitse, miten 
tilanne ratkesi ja pääsikö nuori 
eteenpäin, Peltola sanoo. 

Aikuisen tarve on valtava 

Vapaaehtoisella verkkotyöllä on 
suuri merkitys nuorelle. Ohjaus-
työ on palkitsevaa myös ohjaajan 
näkökulmasta. Nuorilla on suuri 
tarve tasavertaisille kohtaamisille 
aikuisten kanssa. 

– Nuorten palaute on ollut yk-
sinomaan positiivista. Nuoret ovat 
kiitelleet sitä, että on olemassa 
vapaaehtoisia aikuisia, jotka ha-
luavat kohdata heitä kuunnellen ja 
kunnioittaen. Olen ollut hämmäs-
tynyt siitä, miten valmiita nuoret 
ovat jakamaan omasta tilanteestaan 

vieraan aikuisen kanssa nimettö-
myyden suojista, Sara Peltola sanoo.

Opoksi opiskeleva ja Taloudel-
lisessa tiedotustoimistossa virtu-
aalicoachin töitä tekevä Peltola 
kokee, että Suunta-ohjaaminen on 
kehittänyt häntä ohjauskeskustelu-
jen osapuolena.

– Chatissa ohjaaminen vaatii 
minulta aikaa pysähtyä ja lukea 
keskittyneesti nuoren kirjoittamia 
viestejä. Luottamuksen vahvistues-
sa nuoret tarjoavat keskusteluun 
uusia puolia tilanteestaan ja niihin 
pitää osata tarttua. Teknisesti chat-
tays ei ole vaikeaa ja aika kuluu 
työvuorossa nopeasti. Olen yllätty-
nyt siitä, miten chatin välityksellä 
tulee tunne aidosta kohtaamisesta, 
Peltola kertoo.  

Suunta-palvelu löytyy osoitteesta 
www.suuntapalvelu.fi klikkaamalla 
Suunta-chat auki. Palveluun voi 
myös jättää yhteydenottopyynnön 
lomakkeella. Chattiin pääsee lisäksi 
Suunta-palvelun Facebook-ryhmän 
kautta. Suunta-palvelua kehitetään 
syksyn 2014 aikana yhteistyössä 
Kun koulu loppuu -sivuston kanssa, 
jolloin chat avautuu myös osoittees-
sa www.kunkoululoppuu.fi. 

Anniina Lundvall
verkkonuorisotoiminnan 
asiantuntija
Pelastakaa Lapset ry.

Nuorelle uusi suunta netistä
Vapaaehtoiset vastaavat nuorten kysymyksiin anonyymissä palvelussa

Sara Peltola on 
yksi Suunta-palve-
lun koulutetuista 
ohjaajista. Nuorten 
ohjaamisen työ-
välineeksi riittää 
nettiyhteydellä va-
rustettu tietokone.
Kuva: 
Annina Lundvall.
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Muutoksen 
tuulet

Lukiokoulutus on tällä hetkellä 
mediassa puheenaihe, joka nos-
tattaa tunteita pintaan puolesta ja 
vastaan. 

Monet eri asiantuntijat ovat 
valmiita sanomaan mielipiteitään 
lukiokoulutuksesta ja sen tulevai-
suuden näkymistä. 

Me lukiotoimikuntalaiset olem-
me myös valmiita ottamaan kantaa 
lukiokoulutuksen liittyvissä kysy-
myksissä. 

Olemme olleet mukana raken-
tamassa uudistuvaa lukiokoulutus-
ta osallistumalla lukiokoulutusta 
koskevaan keskusteluun.

Tämä lukuvuosi 2014-2015 tul-
laan muistamaan monista lukioon 
kohdistuvista uudistuksista.

Laki oppilas- ja opiskelija-
huollosta tuli voimaan 1.8.2014. 
Monissa lukioissa vielä hiotaan 
käytäntöjä ja mietitään, miten la-
kia toteutetaan käytännössä lukion 
arjessa. Monelle meistä voi olla 

vielä epäselvää, mikä on oma rooli 
lukion opiskeluhuoltotyössä. 

Tänä syksynä aloittaneista en-
simmäisen vuoden lukiolaisista, 
merkittävä osa tulee suorittamaan 
ylioppilaskirjoitukset tietokonetta 
käyttäen. 

Lukiopedagogiikka on väistä-
mättä uudistumassa kohti nyky-
aikaa. Tämä tuo mukanaan uusia 
tuulia myös lukion opinto-ohjaa-
jan työhön. 

Jännityksellä olemme odot-
taneet uuden lukion tuntijaon 
julkistamista. On mielenkiintoista 
nähdä, mitä uusi lukion tuntijako 
tuo tullessaan lukion opinto-oh-
jaukseen.

Viime keväänä pääsimme en-
simmäistä kertaa kokeilemaan 
Opintopolku-palvelua toisen as-
teen yhteishakua tehdessämme. 
Ideana on hieno kehittyvä palvelu, 
josta löytää tietoa tutkinnoista, 
ammateista sekä opiskelusta eri 
oppilaitoksista. 

Paljon on vielä tehtävää, että 
palvelu saadaan moitteettomasti 
toimimaan. Tänä syksynä pääsem-
me ensimmäistä kertaa kokeile-

maan, miten Opintopolku-palvelu 
toimii korkeakoulujen yhteisva-
linnassa. Pidetään peukkuja, että 
kaikki onnistuu hienosti. 

Olemme myös ottaneet kantaa 
korkeakoulujen opiskeluvalin-
tojen uudistamista koskevaan 
keskusteluun, tuoden lukion opin-
to-ohjaajien näkökulmia päätök-
senteon tueksi. 

Näiden teemojen parissa jat-
kamme edelleen. 

Toivotamme Sinulle hyvää 
syksyä ja voimia työhösi!

Lukiotoimikunnan puolesta,
Armi Nurmi

puheenjohtaja

Toimi-
kunnat

Enemmän    

osaamista!

Hyria koulutus – ammatillinen oppilaitos Hyvinkäällä ja Riihimäellä

Taitavaa, vastuuntuntoista ja itsenäistä tulevai-

suudentekijää tarvitaan. Ammatillinen koulutus 

tarjoaa opiskelijalle tutkinnon sekä suoran väy-

län työelämään.Tavoitteenamme on kouluttaa 

osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin.

 
www.hyria.fi  |  opinto-ohjaajat@hyria.fi 

www.facebook.com / hyriakoulutus
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Palvelualojen ammattiliit-
to PAMin koulutiedottajat 
käyvät kertomassa palve-
lualoja opiskeleville työelä-
mäasioista ja työehdoista. 
PAM tekee koulutiedotusta 
ympäri Suomea esimerkiksi 
kaupan alan, majoitus- ja 
ravitsemisalan ja kiinteis-
tönhoidon oppilaille ammat-
tiopistoissa. 

– On todella tärkeää, että nuoret 
saisivat heti opintojensa alussa 
tietoa työttömyysturvasta ja oi-
keuksistaan. Tietoa tarvitaan jo 
kesätöissä, ja siksi koulukäynti 
olisi hyvä tehdä heti ensimmäi-
senä opiskeluvuonna, PAMin 
Pohjanmaan aluepäällikkö Marja 
Salmivuori sanoo.

Pääsääntöisesti PAM tekee 
koulukierroksia toisen asteen 
ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta 
kierroksia tehdään myös esimer-
kiksi ammattikorkeakoulujen 
tradenomi- ja restonomiopiskeli-
joille. PAM tekee koulutiedotusta 
myös maahanmuuttajille muun 
muassa Amiedussa ja Edupolissa. 
Koulutiedotusta tekevät PAMin 
aluetoimitsijat ja myös jotkut PA-
Min aktiivijäsenet.

– Koulukäynneillä käydään läpi 
työelämän pelisääntöjä, työeh-
tosopimusta ja ansiosidonnaisen 
kertymistä. Kun on tietoa, on 
helpompi mennä työelämään. 
Oppilaille kerrotaan myös PA-
Min opiskelijajäsenyydestä ja 
sen eduista, PAMin aluetoimitsija 
Katja Blomberg kertoo.

Opiskelijajäsenet saavat muun 
muassa ensiavun alkavaan työ-
suhteeseen. PAMin opiskelijajäse-
nyys on maksuton, eikä se velvoita 
mihinkään. Jäsenyys päättyy auto-
maattisesti opiskelujen loppuessa. 
PAMilla on kampanjoita, joiden 
aikana opiskelijajäseneksi liittyvät 

saavat pienen lahjan ja liittynei-
den kesken voidaan arpoa myös 
lahjakortteja. 

Syksyllä käydään pääsääntöi-
sesti puhumassa aloittaville luo-
kille ja keväällä taas päättäville 
luokille. Keväisin oppilaille kerro-
taan perusteellisemmin työelämän 
pelisäännöistä ja työehtosopimus-
asioista. Syksyllä koulukäynti 
kestää tavallisesti yhden oppitun-
nin verran, keväällä käyntiin voi 
mennä parikin oppituntia.

PAMin koulutiedottaja Maarit 
Vihmakoski on kiertänyt lukuisis-
sa ammattiopistoissa pääkaupun-
kiseudulla ja sen ympäristössä: 
– Kerron oppilaille, mitä työso-
pimuksessa pitää ottaa huomioon 
ja mikä työehtosopimus on. Käyn 
läpi myös joitakin työehtosopi-
muksen kohtia, Vihmakoski ker-
too.

Tiedotuskäynneillä kerrotaan, 
mikä ansiosidonnainen päiväraha 
on, ja miten sitä voi kerryttää. 
Nuoret eivät usein tiedä, että 
ansiosidonnaista päivärahaa voi 
kerryttää jo kesätöissä opintojen 
ohessa. Lisäksi koulutiedottaja 
kertoo oppilaille mitä työsuhteen 
alkaessa ja loppuessa kannattaa 
muistaa.

Koulutiedottaja jakaa oppilaille 
materiaalia, jossa kerrotaan perus-
tietoa työelämästä ja työehdoista. 
Vihmakosken tunti alkaa yleensä 
nuorille suunnatulla, PAMista ja 
työelämästä kertovalla Youtu-
be-videolla. 

Jos opettaja on alustanut tiedo-
tuskäyntiä, ovat oppilaat yleen-
sä paremmin mukana tunnilla. 
Kysymyksiä tulee toisinaan niin 

oppilailta kuin opettajiltakin.
– Oppilaita kiinnostaa usein 

se, paljonko liiton jäsenmaksu 
on. Tuntia seuraavat opettajat 
kyselevät usein tarkentavia kysy-
myksiä ja kertovat oppilaille omia 
esimerkkejä - sitä kautta tulee 
uutta tietoa itsellekin, Vihmakoski 
kertoo.

Parturi-kampaajaksi valmis-
tunut Vihmakoski on aktiivisesti 
mukana PAMin vapaa-ajan toi-
minnassa ja vaikuttaa myös liiton 
nuorisovaliokunnassa. Hän kertoo 
koulukäynneillä omakohtaisesti, 
miten on päätynyt opiskelujen 
kautta työelämään ja liiton toi-
mintaan. Vihmakoski puhuu myös 
omista työkokemuksistaan ul-
komailla ja kannustaa oppilaita 
kansainvälisyyteen. 

– Parasta koulutiedottamisessa 
on se, että päivät ovat erilaisia ja 
tapaa paljon uusia ihmisiä. Myös 
hyvän palautteen saaminen tuntuu 
kivalta. On hienoa päästä kannus-
tamaan nuoria, hän tiivistää.

Kiinnostuitko koulukäynneis-
tä? Jos haluat PAMin edustajan 
puhumaan koulullesi, laita sähkö-
postia osoitteeseen helsinki-uusi-
maa@pam.fi. Viestit välitetään 
lähimpään PAMin aluetoimistoon.

PAMin edustamia aloja ovat 
esimerkiksi: vähittäis- ja tukku-
kauppa. majoitus-, ravitsemis- ja 
vapaa-ajanpalveluala, siivous- ja 
kiinteistöpalvelu, apteekki, par-
turi- ja kampaamoala, vartijat ja 
erityisalat. 

Lisätietoa osoitteessa www.pam.fi

Työelämä-
tietoa 
palvelualoja 
opiskeleville

Palvelualojen ammattiliitto PAMin koulutiedottajat  tulevat pyynnöstä 
kouluille kertomaan edustamistaan aloista.
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Kerro kuntatyöstä – materiaalit kätevästi netistä

Kuntatyö.fi-sivusto tarjoaa aineistoa opiskelijoiden tukemiseen.
Kerro verkkosivuston ja sieltä ladattavan esitysmateriaalin avulla  
kuntatyön yli 7 000 ammatin mahdollisuuksista.

Hyödynnä työssäsi – www.kuntatyö.fi
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Antagningsgrunderna till 
högskolor förändras 2014, 
vilket betyder att det blir 
viktigare för den enskilde 
eleven att redan i den första 
ansökningsomgången hitta 
rätt utbildning för att ga-
rantera en studieplats. 

Den nya finansieringsmodellen 
för högskolor ställer allt högre 
krav på genomströmning och färre 
avbrott. För att svara på denna 
utmaning krävs nya former för 
brobyggning mellan olika utbild-
ningsstadier.

“Novia kapar” är ett koncept 
där Yrkeshögskolan Novias stu-
derande tar över undervisningen 
på ett gymnasium för en skoldag.   

Syftet är att visa gymnasieele-
verna vad det innebär att studera 
vid en yrkeshögskola samt att 
presentera Novias utbildningar. 
Gymnasieeleverna ska få en klara-
re bild av olika utbildningsalterna-
tiv och lättare hitta den studieform 
och det yrke som bäst lämpar sig 
för dem.

Modellen är tagen från Århus 
Universitets “Det rullende uni-
versitet”. Helsingfors universitet 
erbjuder motsvarande verksamhet 
under namnet “Uni på väg”.  

Yrkeshögskolan Novias enhet 
i Åbo gjorde sin första kapning i 
februari 2014 då 16 av våra stude-
rande tog över undervisningen för 
ettorna och tvåorna vid Mattlidens 
gymnasium för en dag. Konstsam-
fundet har beviljat ekonomiskt 
stöd för att möjliggöra detta.

Programmet skräddarsyddes 
enligt gymnasiets behov och det 
är bra om programmet kan plane-
ras tillsammans med gymnasiets 
ämneslärare.  

Den fortsatta planeringen gjor-
des därefter av Yrkeshögskolan  
Novias studerande.  Yrkeshögsko-
lan Novia erbjöd under februari-
tillfället åtta parallella verkstäder 
à 75 minuter för gymnasieleverna 

i två repriser under dagen. Verkstä-
derna gav eleverna en inblick i de 
olika yrkeskompetenserna. 

Studerande i sjöfart erbjöd 
verkstäderna “Vilse på sjön? 
Navigera” och “Knep, knop och 
rep”, där deltagarna fick lära sig 
de vanligaste knoparna och deras 
funktioner. 

Socionomstuderande ledde 
verkstaden “Social styrka” och 
vårdstuderande erbjöd “ Hälso-
power” och “Vårdverkstad”,   i 
den fick eleverna t.ex. mäta blod-
socker.

Studerandena från TeamNovia 
som består av utbildningarna till 
samhällspedagog, turism och före-
tagsekonomi erbjöd en gemensam 
verkstad som förutom det utbild-
ningsspecifika också presenterade 
det gemensamma teambaserade 
inlärningssättet. 

Det här konkretiserades i form 
av teamarbete där eleverna under 
coachning av Noviastuderandena  

Det rullende… på väg… Kapar!  
Högskolan kommer till gymnasiet

bl.a. planerade studieresor och 
evenemang på gymnasiet.  

Mattlideneleverna var överlag 
nöjda med dagen och över att ha 
fått arbeta praktiskt inom ett äm-
nesområde som intresserade dem. 

Noviastuderandena konstatera-
de efter dagen att det var intressant 
för dem att reflektera kring vad de 
gör inom sina studier och hur man 
kan tillämpa det i form av aktivi-
teter och som informationssätt. 

På basen av de positiva erfaren-
heterna från samtliga involverade, 
fortsätter vi inom Yrkeshögskolan 
Novia att arbeta vidare med kon-
ceptet också i fortsättningen. 

Peter Edelsköld 
Micaela Strömborg

Yrkeshögskolan Novia

16 studerande från Novias Åboenhet tog över undervisningen vid Matt-
lidens gymnasium för en dag. Här tillsammans med studiehandledare 
Peter Edelsköld. Foto: Micaela Strömborg.
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Matematik anses ofta vara 
ett svårt ämne då det gäller 
att variera inlärningsmeto-
derna. Men om man vågar 
prova på olika metoder vi-
sar det sig att så ingalunda 
är fallet. 

Det “omvända klassrummet”, där 
studerande själv läser teorin och 
sedan räknar under handledning 
av läraren och de andra studeran-
dena, har visat sig fungera riktigt 
bra för inlärning av matematik. 
Muntliga tenter, projektarbeten, 
samarbetsinlärning är andra ex-
empel på alternativa sätt att lära 
sig matematik.  

Enligt en analys av pedagoger-
na Pasi Sahlberg och Asko Lep-
pilampi blir det kunskapsmässiga 
inlärningsresultat klart bättre med 
samarbetsinlärning än vad det blir 
då man använder sig av traditio-
nella undervisningsmetoder.

Jag har i många år fungerat som 
lektor i matematik och undervisat 
teknikstuderande vid Yrkeshög-
skolan Novia i Raseborg. För att 
svara på samhällets utmaningar 
har man i skolor allt mer börjat 
betona studerandes aktiva roll i 
lärandet. Detta bör även beaktas 
i matematikkurser. Det är inte 
bara det matematiska innehållet 
som är målet utan också sättet att 
lära sig och reflektionen kring sitt 
eget lärande.

Komplexa tal är ett avsnitt i 
matematiken där projektbaserat 
lärande passar väldigt bra som 
metod. Jag har valt att tillämpa 
samarbetsinlärning och aktivt 
lärande som grund för projektar-
betet kring komplexa tal. 

Aktivt lärande är en term som 
täcker alla metoder som stimulerar 
till aktivitet och reflektion i läran-
det, med andra ord allt det som i en 
inlärningssituation skiljer sig från 
det traditionella “prata- lyssna” 

situationen. 
Det finns många olika tolk-

ningar på aktivt lärande, men det 
gemensamma är att den lärande 
reflekterar över sitt lärande, deltar 
och bidrar till sitt eget och andras 
lärande.  

Samarbetsinlärning är en in-
lärningsfilosofi där man lär sig 
genom att göra tillsammans och 
diskutera med varandra. Hur man 
lär sig är minst lika viktigt som 
vad man lär sig.

Arbetsprocessen 
steg för steg

Projektarbetet med komplexa tal 
genomförs i olika steg. 

Steg 1: Studerande delas in i 
grupper på 4-5 personer genom 
lottning. Arbetet med komplexa 
tal inleds med att studerande får 
ta del av och bygga upp de regler 
och principer som gäller då de 
går in för detta projekt. Gruppen 

Aktiva inlärnings-
metoder i matematik

Intensivt samarbete pågår. Studerande vid Yrkeshögskolan Nova i Raseborg jobbar aktivt, frågar och 
förklarar för varandra. Vad betyder det här? Vad är vårt mål? Hur ska vi jobba? 
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diskuterar a) hur gruppen ska 
jobba b) hur själva slutprodukten 
ska uppnås och c) hur resultatet 
ska se ut. 

Steg 2: Alla i gruppen bygger 
upp sitt eget material, men så att 
man bygger upp huvudinnehållet 
tillsammans i grupp. Därefter gör 
alla individuella reflektioner och 
räknar de uppgifter och exempel 
de behöver. Materialet skall inne-
hålla teori, exempel och lösta pro-
blem med reflektioner. Materialet 
skall vara logiskt uppbyggt och 
skrivet på ett lättillgängligt sätt. 
De ämnesområden som berörs får 
inte delas upp mellan medlemmar-
na i gruppen så att alla gör en liten 
del, utan alla skall delta i alla delar. 
Det får alltså inte uppstå delexper-
ter i gruppen. Förutom det mate-
matiska innehållet betonas själva 
inlärningsprocessen och vikten 
av att reflektera. Ett element från 
samarbetsinlärningen som utnytt-
jas är att då det uppstår frågor och 
problem i gruppen måste gruppens 
kunskaper användas i första hand. 
Ifall man trots gemensamma för-
sök kör fast kan gruppen be om 
hjälp av handledaren/läraren.

Steg 3: Bedömningen sker så att 
man lottar ut vem i gruppen som 
lämnar in sitt material. Hela grup-
pen bedöms enligt denna studeran-
des material. Målet är att använ-
da ett av samarbetsinlärningens 
redskap och på detta sätt få alla i 
gruppen att göra sitt yttersta för att 
gruppen ska lyckas. Bedömningen 
sker enligt skalan 0-5.

Arbetets innehåll

Det innehållsmässiga arbetet 
med komplexa tal inleds med att 
studerande får ett pappersark, där 
endast bokstaven “i” står skriven 
på mitten  det nästan tomma arket 
väcker ofta förundran hos stude-
rande. 

I många grupper är starten 
trög, men hittills har alla grupper 
till slut hittat den röda tråden och 
kommit på att bokstaven “i” är en 
del av ett komplex tal. 

Då grupperna kommit en bit på 
väg får de ett papper till där det 
centrala innehållet för komplexa 
tal listas upp tillsammans med 

förslag på litteratur. Detta material 
skall hjälpa de studerande att hålla 
en rimlig nivå och göra nödvän-
diga avgränsningar i sitt projekt. 

Mot slutet av projektet får grup-
perna en inlämningsuppgift. Den 
ger gruppen självförtroende och 
en känsla av att de är på rätt väg. 
Om de utgående från sitt material 
kan lösa uppgiften har de satsat 
på rätt stoff i sitt material. I tid 
brukar projektet med komplexa 
tal ta mellan 6 och 10 traditionella 
föreläsningstimmar (45 min).

Lärarens roll

Det här projektet har byggts upp 
inom en kurs där det finns en 
lärare, vilket betyder att jag som 
lärare ibland fungerat som handle-
dare allt från 2 till 9 grupper. Min 
uppgift har varit att följa med hur 
arbetet framskrider och att lyssna 
på gruppernas diskussioner.  Då 
jag märker att det behövs handled-
ning, matematisk eller stöd för att 
få gruppen att jobba, diskutera och 
reflektera, sätter jag mig en stund 
med den grupp som behöver mig 
och hjälper dem att hjälpa varan-
dra att komma vidare. Jag ställer 
ofta den viktiga frågan: Hur tänkte 
du för att komma fram till det där? 
Jag undviker, om bara möjligt, att 
genast svara på frågor eller berätta 
hur de lönar sig för gruppen att gå 
vidare, utan ställer frågor så att de 
själv kommer på lösningen. Det 
är också viktigt att försöka styra 
studerande att använda de korrekta 
matematiska termerna. Det är bra 
om studerande pratar t.ex. om att 
“multiplicera faktorerna” inte bara 
“gångra” då de förklarar för varan-
dra. Det är den diskussionen som 
fördjupar förståelsen för temat och 
som är en av fördelarna med att 
jobba i grupper.

Resultat och 
djupare inlärning

Projektbaserat lärande passar bra 
för temat komplexa tal, eftersom 
både studerande med gymnasie-
bakgrund och studerande som gått 
andra stadiets utbildningar deltar 
i kursen. Komplexa tal ingår inte 
i läroplanen för någon av dessa 

utbildningar, vilket betyder att alla 
studerande har samma utgångs-
läge.  Ett annat tema jag provat 
på är matriser, eftersom det även 
inom detta tema är enkelt att hitta 
matematiska problem att ha som 
utgångspunkt för projektbaserat 
lärande. 

För utbildningar på andra sta-
diet kan t.ex. andragradsfunktio-
ner och ekvationer vara en bra 
utgångspunkt för att jobba projekt-
baserat.  Ser man till tidsåtgång 
tar temat komplexa tal två gånger 
så lång tid då man genomför det 
projektbaserat jämfört med det 
traditionella sättet. Men den mate-
matiska diskussion och reflektion 
som uppstår i gruppen leder till ett 
lärande som är djupare än det man 
uppnår med den traditionella fö-
reläsning- räkneövning-metoden. 
Dessutom utvecklas de sociala 
färdigheterna och självkänslan.

Studerande säger i sin feedback 
att det är ett roligt men jobbigt 
sätt att lära sig matematik genom 
denna metod. De tycker att det 
skulle vara jobbigt att genomföra 
all matematikinlärning genom 
matematikprojekt.  De uppskattar 
handledningen de får och det stör 
dem inte ifall de inte direkt får svar 
på sina frågor. 

Den enda nackdelen ur lä-
rarsynvinkel är att det ibland är 
svårt att handleda många grup-
per samtidigt. Risken är att man 
missar situationer då man borde 
hoppa in i någon grupp för att 
man är upptagen med en annan.  
Ett lärarsamarbete mellan två eller 
fler kurser är en bra lösning, både 
med tanke på att få intressanta 
problemställningar men också för 
att stundvis kunna ge handledning 
åt alla som har behov av det. För 
övrigt är aktiva inlärningsmetoder 
mycket belönande för läraren, då 
man får följa med den studerandes 
utveckling i att lära sig lära.

Taina Sjöholm
Lektor i matematik

Yrkeshögskolan Novia 
i Raseborg
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