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Taloudellinen tilanne näyttää jatkuvan huonona ja 
epävarmuus on jopa lisääntynyt.  Ehdimme jo olla 
hetken aikaa optimistisia uudesta Hallitusohjelmasta 
ja sen toteuttamiseksi laadittavasta Koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelmasta. Näyttää siltä, että 
säästöpäätöksillä puututaan taas myös koulutukseen.

Ikäluokat pienenvät.  Mutta meillä on kymmeniä tu-
hansia nuoria ilman mitään jatkokoulutusta, kymmeniä 
tuhansia koulutuksen ja työn ulkopuolella, kymmeniä 
tuhansia työttöminä (TEM:n listoilla).  Miten meillä on 
varaa karsia koulutuksia ja kokonaisia oppilaitoksia?  

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on kym-
meniä tuhansia hakijoita enemmän kuin on aloitus-
paikkoja.   Miten meillä on varaa karsia koulutuksia 
ja kokonaisia oppilaitoksia?  Erityisen oudoilta vai-
kuttavat monet lakkauttamiset. 

Esim Keski-Pohjanmaalla on lakkautettu kokonaan 
alueen perinteikästä ja tuottavaa huonekaluteollisuutta 
tukeva AMK-koulutus!  Jyväskylän ammattikor-
keakoulun rehtori kertoi, että heidän kulttuurialan 
valmistuneiden työttömyysprosentti on noin 4.5.  Silti 
ministeriö esittää koulutusta lakkautettavaksi “koska 
opiskelijat valmistuvat työttömiksi”.  

Lappia autioitettiin aikanaan siten, että sinne ei 
perustettu ammatillista koulutusta, koska “siellä 
ei ollut töitä”.  Eli käytännössä estettiin osaamisen 
lisääminen ja alueen ihmisten yrittäminen ja talou-
dellinen kehitys.  

Nyt pitäisi suunnata katse nuoriin ja tulevaisuu-
teen.  Nuoria on työttömänä lähes 70 000.  Samanai-
kaisesti on työuria pyritty voimakkaasti pidentämään.  
Meillä on tilastojen mukaan 40 000 yli 65-vuotiasta 
enemmän töissä kuin aiemmin.  Olisiko sittenkin ollut 
viisaampaa ensin työllistää nuoret ja sitten työelämää 
kehittämällä pidentää työuria?   

Nyt pitäisi satsata erityisesti ohjaukseen.  Ohja-
uksen perustat kuntoon.  Kaikille tulee taata pätevät 
ohjauspalvelut - niin aikuisille kuin nuorillekin.  
Ohjattavien määrät tulee määritellä, opinto-ohjaajien 
tulee saada keskittyä ydintehtäviinsä ja jatkokoulutus 
tulee saattaa kuntoon.  Vain näin voimme selvitä 
ohjauksen lisääntyvistä haasteista esim yhteiskunta-
takuusta, opintojen keskeyttämisen vähentämisestä, 
yksilöllistyvistä opinpoluista ja laman mukanaan 
tuomista lisäongelmista.   

Totesin Etelä-Afrikassa pidetyssä IAEVG:n ko-
kouksessa, että jos meillä on kunnioitusta lapsia ja 
nuoria kohtaan me, koulutamme kaikki ja takaamme 
kaikille pätevän opetuksen ja ohjauksen. 
On mielenkiintoista, että esim Etelä-Afrikalla ei ole 
varaa tähän  kun ajattelee maan rikkauksia ja sitä, 
että maa on valmis rahoittamaan Eurooppalaisia 
pankkeja.

Kaikki eivät tarvitse ohjausta, kaikki opettajat 
ohjaavat, opinto-ohjaajien ei tule tehdä kaikkea itse, 
vaan jakaa tehtäviä opettajille. IAEVG:n kokouksessa 
esitettiin edelleen tällaisia näkemyksiä. ,  Samalla 
tavalla Suomessakin on yritetty selittää ohjauksen 
riittämättömät resurssit sekä ohjauksen kehittämisen 
laiminlyönti.  Opinto-ohjaajan ydintehtävät vaativat 
pätevyyttä, osaamista ja aikaa ohjattaville, niitä ei 
voi jakaa.   

Norjassa on alettu meidän malliimme vaatimaan 
ohjattavien määrän rajoittamista 200 per ohjaa-
ja. Muissa Pohjoismaissa ei niin selkeästi tällaista 
tavoitetta ole.  Tanskassa on vielä menty ohjauskes-
kusmalliin.  Miksi pitäisi perustaa erillisiä keskuksia, 
virastoja?  Ohjaajien tulee olla siellä missä ohjatta-
vatkin ovat. 

Suomi, pieni, pohjoinen, kylmä ja köyhä maa loi 
kansakoulujärjestelmän kautta kaikille yhteisen 
laadukkaan peruskoulun ja kehitti koko koulutusjär-
jestelmän niin, että maamme kuuluu nyt maailman 
menestyneimpiin maihin.  Se ei tapahtunut itsestään, 
se vaati tahtoa ja työtä.  Sitä ei saa nyt pilata.

Kari Hernetkoski
Puheenjohtaja  

Koulutusta kehitetään samalla, kun 
lakkautetaan kouluja, lopetetaan koulutusohjelmia 
ja  säästetään opetusmenoissa
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Marraskuussa 2011

Tutkimus opintojen keskeyttämisen
ja viivästymisen syistä

Yksittäisillä ohjaustoimilla ei voida vaikuttaa opintojen keskeyttämisiin tai viivästymisiin. 
Tällaiseen johtopäätökseen on tullut Jyväkylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos rapor-
tissaan “Opintopoluilta opintourille”. Raportti vetää yhteen tähänastiset opintojen sujuvuuteen, 
viivästymiseen ja keskeyttämiseen liittyvät tutkimustulokset.

Korkeakouluopiskelijat valmistuvat Suomessa myöhemmin kuin muissa OECD-maissa, mikä 
tuntuu huolestuttavalta nykyisessä työurien pidentämiseen tähtäävässä tilanteessa. Jyväskylän 
tutkimus kartoitti opintojen venymisen ja keskeytymisen syitä. Yksilötason keskeyttämisen 
syitä kaikilla koulutusasteilla ovat opiskeluvaikeudet, heikko motivaatio ja opintoihin sitou-
tumattomuus. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ongelmia aiheuttavat tutkimuksen 
mukaan eniten epävarmuus uravalinnasta, epärealistiset koulutusodotukset ja puutteelliset 
elämäntaidot – siis opiskelijoiden ikään ja kehitysvaiheeseen liittyvät tekijät. Ammatillisessa 
koulutuksessa miehet keskeyttävät usemmin kuin naiset, ja keskeyttäminen tapahtuu yleensä 
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tai heti sen jälkeen. Korkeakoulutuksessa ammattikorkea-
koululaiset vaihtavat oppilaitosta, kun yliopistoissa opiskelevat vaihtavat koulutusalaa saman 
yliopiston sisällä.

Opintojen sujuvuutta edistävät opiskelijoiden hyvät psyykkiset voimavarat ja tavoitteellinen 
toiminta kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi sujuvuutta edistävät aiempien opintojen hyväksiluke-
minen, opiskelujärjestelyjen joustavuus, opiskelun ja ohjauksen laatu, oppilaitoksen pedagoginen 
johtajuus, opiskelijan vuorovaiktus opettajien ja opiskelutovereiden kanssa sekä koulutuksen 
työelämäyhteydet.

Kolmantena tasona tutkijat nostivat esille yhteiskunnallisen ympäristön ja siirtymäjärjes-
telmän koulutusasteelta toiselle tai työelämään. Tällä tasolla opintojen sujuvuutta edistävät 
esimerkiksi ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintotuki ja perhe-etuudet. Vastaavasti siirtymisiä 
voivat viivästyttää asevelvollisuus, kulttuuristen ryhmien ja sukupuolten väliset erot koulutuksen 
arvostuksessa ja työllistymisessä eri aloille sekä työmarkkinatilanne. 

Jyväskylän  tutkijoiden mukaan opiskeluaikojen lyhentämiseen tähtäävissä toimissa tulisi 
huomioida koulutuspolkuihin eri tasoilla yhteydessä olevat tekijät sekä yhteiskunnan ja työ-
elämän muutos. Heidän mielipiteensä on, että yksittäisillä ohjaustoimilla ei voida vaikuttaa 
niihin kaikkiin. Opiskelijoiden tasolla uravalinnan epävarmuutta lievittävät esimerkiksi nuorten 
mahdollisuus kokeilla työelämää käytännössä sekä keskustelu eri alojen ihmisten kanssa. Pelkkä 
teoreettinen tieto ei riitä. Opinto-ohjaukseen tutkijat neuvovat lisäämään palveluntarjoajien 
yhteistyötä.

Ritva Mäkelä
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Kun kongressin teemana oli Ca-
reer Guidance and Development 
Practices around the World,   kon-
gressin anniksi  muotoutui   ko-
konaiskuvan saaminen siitä, mitä 
ohjaus on erilaisissa kulttuurisissa 
ympäristöissä, erilailla toimivissa 
yhteiskunnissa ja   kehitysvaiheil-
taan erilaisissa ohjauksen palvelu-
järjestelmissä.  

Saimme tietoa muun muassa 
Etelä-Afrikasta,  ja Afrikasta 
laajemminkin, Euroopan unionin 
ulkopuolella olevista yhteiskun-
nista, Pohjoismaista  ja Kanadasta. 
Mielissämme rakentuu helposti 
jako kehittyneisiin ja kehittyviin 
maihin. Itse kaikki maat ovat 
kehittyviä maita omalla tavallaan 
ja kullekin tunnusomaisten muu-
tosten ja tulevaisuusodotusten 
edessä - kuten William Borgen 
kongressin epävirallisissa keskus-
teluissa toi esille.  

Tällaiset työmatkat ovat aina 
myös tutustumisia isäntämaan 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan.  
Kongressi onnistui   välittämään 
väläyksiä eteläafrikkalaisesta mu-
siikista, yhteisöllisyydestä,  ruoka-
kulttuurista  ja antamaan ainakin 
paloittaista tietoa  lasten, nuorten 
ja aikuisten  elämänolosuhteista ja 
elämänsuunnitelmista.

Monikerroksinen kulttuuri ja 
historia ovat vahvasti läsnä kau-
punkikuvassa ja kaduilla, joten  
aina täytyy olla aikaa myös kävellä 
pitkin kaupungin katuja.  Long 
Street oli täynnä värejä, makuja 
ja tuoksuja, mutta tarjosi myös 
näkymiä  paikallisten asukkaiden  
arkiseen  elämään.   

Marjatta Vanhalakka-Ruoho,  
Professori, Itä-Suomen 

yliopisto, Joensuu

Rentoa menoa
Afrikan mantereella
Lämmin  ja rento tunnelma tarttui välittömästi myös jäy-
hiin suomalaisiin (11) ja auditorio soi, kun noin 550 osan-
ottajaa 31 maasta yhdessä rytmitti ensimmäisen Afrikan 
mantereella järjestetyn kansainvälisen IAEVG kongressin 
avajaisia Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa. Suomalainen 
ohjaus esittäytyi laajasti sekä tutkimuksen että käytännön 
edustajien puheenvuoroissa ja posteriesityksissä. 

li äärimmäisen tärkeää kaikkien 
osapuolten kannalta, että kong-
ressi pidettiin Etelä-Afrikassa. 
Eteläisen Afrikan (SADEC) maat 
tulevat olemaan merkittävä tekijä 
koko Afrikan kehittymisen kan-
nalta. Parissa vuosikymmenessä 
toteutunut suuri muutos valaa 
uskoa demokraattiseen tulevai-
suuteen. Tällä hetkellä miljoo-
nat köyhät ihmiset elävät vielä 
rikkauksien päällä. Koulutus ja 
siihen liittyvä ohjaus antavan 
mahdollisuuden parempaan tu-
levaisuuteen. Tämä tulevaisuus 
huokui kongressin sielusta, Avron 
Herristä. Hän valmisti kongressin 
suurella sydämellä, ohjasi ja kaitsi 
kongressin aikana, huokui suuren 
työn tehneenä kongressin lopussa 
tyyneyttä, Hän uskoi itseensä, 
työryhmäänsä sekä ohjauksen 
merkitykseen omassa maassaan. 
Kiitollisena tästä
Juhani Pirttiniemi, opetus-
neuvos, Opetushallitus, 
Helsinki

Parasta antia itselleni oli tutustu-
minen eri maiden ohjauskäytän-
töihin, ja uudet ideat miten hyviä 
käytäntöjä voidaan hyödyntää 
Suomen korkeakouluissa opiske-
levien ulkomaalaisten opiskelijoi-
den uraohjauksessa. Työskentelen 
Oulun yliopistossa ulkomaalaisten 
opiskelijoiden työllistymisen 
edistämiseen tähtäävässä VALOA 
-hankkeessa. Opiskelen työn 
ohessa ja viimeistelen graduani 
ulkomaalaisten opiskelijoiden ura-
ohjauksesta, joten teema oli myös 
henkilökohtaisella tasolla erittäin 
mielenkiintoinen. Tunnen olevani 
melkoisen etuoikeutettu  harvalla 
opo-opiskelijalla on mahdollisuus 

päästä kansainväliseen konfe-
renssiin tutustumaan ohjauksen 
viimeisimpiin tutkimustuloksiin 
ja käytäntöihin.

Milja Tuomaala,  
Kv-koordinaattori, Oulu

Ohjauksen tutkimuksen näkökul-
masta konferenssi tarjosi muuta-
mia mielenkiintoisia näkökulmia. 
Uraohjauksen kattokäsitteen (ca-
reer guidance/career development) 
alle sijoittuvat erilaiset opintojen, 
työelämän ja henkilökohtaisen 
elämän eri tilanteisiin ja vaiheisiin 
sijoittuvat ohjaustoimenpiteet tai 
laajempi elämänsuunnittelu, joka 
voi tapahtua monissa niin julkisis-
sa kuin yksityisissä palveluissa. 
 Vahvaa antia oli Kana-
dassa tehdyt tutkimukset ohja-
uksen vaikuttavuudesta. Samalla 
kun muistamme ja hyväksymme 
ohjauksen olevan toimintaa ih-
miseltä ihmiselle, voidaan sen tu-
loksellisuutta mitata. Prof. Bryan 
Hiebertin johdolla saimme kuulla 
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vakuuttavan esimerkin siitä, kuin-
ka ohjauksen tuloksia (outcomes) 
voidaan arvioida ymmärrettävästi, 
uskottavasti ja metodisesti oi-
valtavasti. Tuloksia kanadalaiset 
pystyivät osoittamaan: hyvin 
jäsennetty työelämäinformaatio 
edesauttoi selkeästi nuorten ai-
kuisten työllistymistä ja opintoi-
hin siirtymistä. 

Konferenssissa avautui myös 
konkreettisesti ohjauksen ympä-
ristöjen moninaisuus ja erilaisuus. 
Opintoihin ja työhön ohjaaminen 
eteläisessä Afrikassa on todella 
hyvin, hyvin erilaista kuin Poh-
joismaissa. Silti samanlaisuuttakin 
löytyy: kaikkialla ihmisillä on 
unelmia paremmasta tulevaisuu-
desta. 

Konferenssin järjestäjät sekä 
runsaslukuinen paikallinen osan-
ottajakunta loihtivat iloisen ja 
välittömän tunnelman, jollaista 
itse en ole aiemmin näissä konfe-
rensseissa kokenut. Kuinka monta 
kertaa aikaisemmin olette tanssi-

neet konferenssin päättäjäisissä?
Sakari Saukkonen, Tutkija KTL 
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Kapkaupunki on äärimmäisyyk-
sien ja vastakohtien kaupunki, 
rikkauden ja äärimmäisen köy-
hyyden rinnakkainen läsnäolo 
hämmentää eurooppalaista mat-
kaajaa. Olduvai -miehen patsas 

kongressikeskuksen ulkopuolella 
muistuttaa, että olemme ihmislajin 
syntysijojen lähimailla. Kontrastit 
olivat voimakkaita myös IAEVG 
:n konferenssissa. Afrikkalaiset 
puhujat aloittivat usein esittäy-
tymisen sanomalla: I regard my-
self as a social activist. Ohjaus 
kytkeytyy heidän elämässään 
välittömästi paremman elämän 

Tunnelna oli välitön ensimmäisessä Afrikan mantereella järjestetyssä IAEVG:n kongressissa.

Juhani Pirttiniemi esittelee posteriaan.
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rakentamiseen, osallisuuteen so-
siaalisessa muutoksessa. Suoma-
lainen opinto-ohjaus sai runsaasti 
kiinnostusta ja kehuja osakseen, 
vaikka afrikkalaiseen todellisuu-
teen verrattuna oma todellisuu-
temme alkoi näyttäytyä hieman 
steriilin keskiluokkaisena. 

Opinto-ohjaajien työhyvinvoin-
nista tehdyn tutkimuksemme tu-
loksista toisaalla tässä lehdessä.

Jussi Silvonen, Tutkija, 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Olen urani aikana osallistunut to-
della moniin koulutuksiin ja kon-
ferensseihin, mutta jostain syystä 
osallistuin tänä vuonna vasta 
ensimmäistä kertaa ulkomailla IA-
EVG :n konferenssiin, aikaisempi 
kokemukseni kansainvälisestä 
konferenssista on Tampereelta 
vuodelta 1998. Kapkaupungis-
sa esittelin ensimmäistä kertaa 
omaa hankettani englanniksi. Oli 
suuri kunnia päästä kertomaan 
lukion opinto-ohjauksen kehit-
tämis-hankkeesta näin isossa ja 
kansainvälisessä konferenssissa.  
Tapahtuma oli todella antoisa. 
Vaikka meitä oli siellä hyvinkin 
erilaisista kulttuureista ja painim-
me hyvin erilaisten haasteiden 
kanssa, niin tilaisuudessa  huokui 
yhteen hiileen puhaltaminen ja 
yhdessä tiedon rakentaminen ja 
oppiminen.

Suurin oppimiskokemus itselle-
ni oli kuitenkin se, että englannin-
kielen ei todellakaan tarvitse olla 
täydellinen, jotta voi osallistua 
tällaisiin konferensseihin. Tär-
keintä ei ollut se,  menevätkö sanat 
juuri oikein vaan miten voisimme 
oppia toinen toisiltamme ja sitä 
kautta tukea ohjattaviamme vielä 
paremmin. Suosittelen tällaista 
kokemusta teille kaikille!

Anu Turunen 
Lukion opinto-ohjaaja, 

koordinaattori Rovaniemi

Hyvin organisoitu tapahtuma ja to-
della ystävällinen, rento ilmapiiri 
tenhosi minutkin. Avron Herr ja 
Dennis Stead olivat järjestäjinä 
tehokkaita mutta myös välittömiä, 
joten konferenssi sujui mallik-
kaasti. Afrikkalainen aikakäsitys 
saattaa olla toinen, mutta pää-
luennot alkoivat ajallaan ja asiat 

etenivät myös työpajoissa.
William Borgenin ja  Bryan 

Hiebertin  päätöspäivän puheen-
vuoro käsitteli Unescon rahoitta-
maa ja  heidän tekemää kehitty-
vien maiden ohjaukseen  liittyvää 
pioneerityötä. Jo Jyväskylän kon-
ferenssissa v. 2009 solmittujen 
yhteyksien kautta ja kanadalais-
ten työn pohjalta minulla on nyt 
mahdollisuus lähteä tampere-
laiskollegani kanssa tukemaan 
koulujen ohjauksen kehittämistä 
Mwanzassa, Tansaniassa.  Maa-

International Association for Educational and Vocational (IAEVG) 
juhlii tänä vuonna 60-vuotissyntymäpäiviään. Järjestön väistyvä 
sihteeri Linda Taylor kertoi paneelissa, miten pienellä euroop-
palaisella ohjausammattilaisten ryhmällä oli v. 1951 unelma koko 
maailmanlaajuisesta järjestöstä, joka kokoaisi yhteen alan tutkijat, 
perustyötä tekevät ja päättäjät. Tänään voidaan sanoa, että tämä 
unelma on käynyt toteen. Järjestö edustaa yli 25 000 jäsentä kai-
killa maailman mantereilla ja tarjoaa tilaisuuksia keskusteluihin, 
yhteistyöhön ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhdessä asiakkaiden ja 
ohjaajakunnan hyväksi.

Heli Piikkilän ja Anu Turusen esitys.

ilmanlaajuiset verkostot toimivat 
ja ohjauksen asemaa voidaan 
yhdessä vahvistaa.

Kuudentoista vuoden aikana 
solmitut ammatilliset kontaktit 
ovat muuttuneet ystävyyssuhteiksi 
ja tapaamiset eri puolilta maa-
ilmaa tulleiden ystävien kanssa 
ovat kaikkien kongressien parasta 
antia. 

Heli Piikkilä, 
Peruskoulun opinto-ohjaaja, 

koordinaattori 
Tampere

Juhlaseminaarin panelistit:Bryan Hiebert Kanada (vas.), Peter 
Plant  Tanska, nykyinen presidentti Lester Oakes Uusi-Seelanti, 
Beatriz Malik Espanja, Linda Taylor Englanti ja John McCarthy 
Irlanti.
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Suomalaisten korkeakou-
luopiskelijoiden valmistu-
minen myöhemmin kuin 
muissa OECD-maissa on iso 
yhteiskunnallinen kysymys, 
joka on herättänyt myös 
kansantaloustieteilijät.  Hel-
singin yliopiston alaisena 
toimivan taloustieteellisen 
tutkimuskeskus HECERin 
parhaillaan käynnissä oleva 
tutkimus selvittää, miten ta-
loudelliset tekijät vaikutta-
vat opiskelupaikan ja -alan 
valintaan ja mitä niistä tie-
detään. Aikaisemmin asiaa 
ei ole ainakaan samassa laa-
juudessa tutkittu.
 

– Suomalaisopiskelijat valmistu-
vat poikkeuksellisen myöhään,  
keskimäärin 29 vuoden iässä. 
Tosin myös ruotsalaiset ja tans-
kalaiset valmistuvat myöhään, 
sanoo tutkimusjohtaja Roope 
Uusitalo ja toteaa suoralta kädeltä 
sen johtuvan osin maksuttomasta 
koulutusjärjestelmästä. Lukukau-
simaksujen tuomista suomalaisiin 
yliopistoihin ei kukaan kuitenkaan 
ole vakavasti harkinnut ainakaan 
suomalaisopiskelijoiden osalta, 
joten asiaan on pyrittävä vaikut-
tamaan muilla keinoilla.

– Enemmän kuin opiskelun 
pitkä kesto myöhäiseen valmistu-
miseen vaikuttaa se, että opinnot 
aloitetaan myöhään, huomauttaa 
Uusitalo. Suomessa opintojen 
aloittamisikä on selvästi korke-
ampi kuin muissa OECD-maissa:  
Jos menee opiskelemaan 22-vuo-
tiaana, ei mitenkään voi valmistua 
24-vuotiaana.

Miksi suomalaiset eivät sitten 
siirry suoraan peruskoulutuksen ja 
lukion jälkeen korkeakouluun, ja 
mitä he tekevät välivuosien ajan?

– Tätä on kyllä tutkittu. Osa on 
tietenkin töissä ja osa armeijassa, 
mutta mielenkiintoista on, että 
osa ei tee mitään, mikä näkyisi 
rekistereissä, kertoo Roope Uu-

Taloudellisten tekijöiden vaikutus
opiskelupaikan valintaan on tutkimaton alue

sitalo. Hän tietää monen lukevan 
pääsykokeisiin.

Tutkijan mukaan olisi kuitenkin 
liian yksioikoista selittää välivuo-
sia myöskään pääsykokeilla, sillä: 
– Ruotsissa opiskelujen aloitta-
minen viivästyy samaan tapaan 
kuin Suomessa, vaikka siellä ei 
ole korkeakouluihin pääsykokeita 
lainkaan, vaan opiskelijat valitaan 
lukion päästötodistuksen ja sovel-
tuvuustestien perusteella.

Taloudellisten tekijöiden
vaikutus valintoihin
Kansantaloustieteilijänä Roope 
Uusitalo ryhtyi pohtimaan, mikä 
vaikutus taloudellisilla tekijöillä 
voisi olla nuorten opiskelupaikan 
ja -alan valintaan. Parhaillaan 
tekeillä oleva tutkimus tuo tietoa 

myös opinto-ohjauksen merkityk-
sestä sekä siitä, mistä nuoret saa-
vat tietonsa: opoilta, vanhemmilta, 
kavereilta vai jostain muualta.

Tutkimus toteutetaan lähet-
tämällä sataan lukioon kysely, 
jossa tiedustellaan abiturienttien  
opintosuunnitelmista ja opiske-
lupaikan valintaan vaikuttavista 
tekijöistä. Samalla kartoitetaan, 
mitä he tietävät eri alojen työlli-
syystilanteesta ja palkkatasosta 
ja miten nämä tekijät vaikuttavat 
opintoihin hakeutumiseen.

– 64 lukiota on ilmoittanut 
olevansa mukana. Seuraavassa 
vaiheessa vastauksia on tarkoitus 
verrata kesän yhteisvalintojen 
tietoihin, jolloin selviää, miten 
suunnitelmat vastaavat toteutu-
nutta tilannetta.

Tutkimusta tekevä HECER eli 
Helsingin taloustieteellinen tutki-
muskeskus on Helsingin yliopis-
ton, Aalto-yliopiston ja Svenska 
handelhögskolanin yhteinen kan-
santaloustieteen tutkimuskeskus, 
joka kymmenkunta vuotta sitten 
yhdisti näiden kolmen aikaisem-
min erillään toimineen opinahjon 
tutkimuksen ja jatkokoulutuksen 
saman katon alle.

“Helppoja
ratkaisuja ei ole”
Roope Uusitalo arvelee, että help-
poja ratkaisuja korkeakouluopis-
kelijoiden valmistumisen nopeut-
tamiseen tuskin on löydettävissä. 
Pääsykokeitten painoarvoa hän 
silti vähentäisi, vaikkei Ruotsin 
esimerkki kovin rohkaisevalta 
vaikutakaan.

– Myös asevelvollisuus on il-
meinen opintoja viivyttävä tekijä. 
Suomessa varusmiespalveluksen 
suorittaa poikkeuksellisen suuri 
osa miesikäluokasta.

Taloustieteellisen näkökulman 
tutkimista hän joka tapauksessa 
pitää mielenkiintoisena  varsinkin, 
kun sitä ei tähän mennessä ole 
tässä laajuudessa tutkittu.

Ritva Mäkelä

Professori Roope Uusitalo tutkii 
abiturienttien vastauksia kyse-
lyyn, jossa tutkitaan informaati-
on vaikutusta opiskelupaikan ja 
-alan valintaan: Osalla tuntuu 
olevan selvät suunnitelmat, mutta 
osalla ei ole vielä mitään ajatuk-
sia  tulevista valinnoista. 
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Opetus- ja kulttuuriministeri 
on myöntänyt rahoituksen 12 
koulutuksen järjestäjälle lukion 
opinto-ohjauksen kehittämiseksi. 
Tarkoituksena on luoda pysyviä 
toimintarakenteita lukioihin ja 
lukioiden, yliopistojen, ammatti-
korkeakoulujen sekä alueen työ-
voimaviranomaisten ja työelämän 
välille.

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

Pilotit ovat alkaneet Hämeen-
linnan, Järvenpään, Kemijärven, 
Lappeenrannan ja Rovaniemen 
kaupungeissa, Juuan, Kaustisen, 
Kirkkonummen, Mustasaaren ja 
Mäntsälän kunnissa sekä Jyväs-
kylän koulutuskuntayhtymässä. 
Vantaan kaupunki koordinoi Hel-
singin, Espoon ja Vantaan yhteistä 
hanketta.  

Monilla lukiolla on jo nyt ole-
massa hienoja yhteistyömalleja, 
joita kehitetään näissä piloteissa 
tai ihan ilman pilottia eteenpäin. 

Omalla polulla
pohjoisessa

Rovaniemen, Kittilän ja Ranuan 
lukioiden hankkeen keskeisinä 
tavoitteina on 

1) Opiskelijan opiskelu- ja 
jatko-opintosuunnitelman tekemi-
nen verkkoon.

2) Nuorten kasvavaan ohjaus-
tarpeeseen vastaaminen

3) Opiskelijoiden henkilökoh-
taisen fakta- ja kokemustiedon 
lisääminen jatko-opintomahdol-
lisuuksista, työelämästä ja yrittä-
jyydestä 

4) Jatko-opinto-, työelämä- ja 
yrittäjyystietous osana koulun 
arkipäivää 

Opiskelijan henkilökohtaisen 
Opopassin tehtävissä nivotaan 
yhteen lukioaikainen ohjauspro-
sessi ja jatko-opintosuunnitelma. 
Ohjauksen taustalla on holistinen 
ohjausmalli  “koko kylä” tukee 

Hämeenlinnan seudulla
Elämäni peilit ja polut 

Pilottihankkeille asetettuihin ta-
voitteisiin ja lukion opinto-ohja-
uksen kehittämishaasteeseen on 
Elämäni peilit ja polut .hankkeessa 
vastattu seuraavasti:

– Yksilöohjaksen työkaluja 
on kehitetty hallinto-ohjelma 
Wilmaan; kaikilla lukiolaisil-
la on nyt käytössään opinto-ja 
jatko-opintosunnitelmalomake, 
jota täydennetään lukion alusta 
alkaen prosessina. Ylioppilaskir-
joitussuunnitelmalomake on myös 
toteutettu.

– ”Oman osaamisen e-port-
folio” kokoaminen mahdollistuu 
Kyvyt.fi ohjelmassa ja sosiaalisen 
median parista haetaan uudenlaisia 
toimintatapoja ohjaukseen yh-
teistyössä korkeakoulujen kanssa 
(HAMK, Helsingin yliopisto).

 –  Psykopedagogisen 
strukturoidun pienryhmäohjauk-
sen kehittämiskokeiluja urasuun-
nittelussa laajennetaan kaikkiin 
lukioihin.

– Alakohtaisia pienryhmiä 
jalostetaan.

– ”Koko lukio ohjaa” haas-
teeseen on vastattu vuorovaiku-
tukseen ja ohjaamiseen liittyvää 
veso –koulutusta järjestämällä.  
Ohjaussuunnitelmia päivitetään 
lukioiden tarpeiden mukaan.

– Kaikki lukioiden opettajat 
osallistuvat työelämäkoulutuk-
seen, työelämäiltapäivään yrityk-
sessä tai työpaikassa sekä suorit-
tavat työelämätaitoihin liittyvän 
oppimistehtävän.

– Lukion opiskelijoiden 1-2 
päivän TET järjestetään hankkeen 
myötä kaikissa lukioissa. 

·– Yritteliäisyyteen kasvatta-
mista vahvistetaan ja kehitetään.

–Verkostoyhteistyötä   (elin-
keinoelämä ja työvoimahallinto) 
tehostetaan opinto-ohjauksessa. 

Hankekoordinaattorina toimii 
Anne Ahvenharju,
anne.ahvenharju@hameenlinna.
fi
www.elamanipeilitjapolut.fi

Lappeenrannan Look

Lappeenrannan hankkeen keskei-
sinä tavoitteina ovat opiskelijan 
jatko-opintoihin orientoivan suun-
nitelman, ohjauksen työnjaon ja 
yhteistyön sekä jatkokoulutus- ja 
työelämätietouden kehittäminen. 

Opiskelijan henkilökohtaisen 
Opopassin tehtävissä nivotaan yh-
teen lukioaikainen ohjausprosessi. 
Ohjauksen vastuualueita ja toi-
menkuvia on päivitetty lukioiden 
ryhmänohjaustiimeissä ja -koulu-
tuksissa sekä opinto-ohjaajien ja 
rehtoreitten yhteistyöpalavereissa. 
Myös erityisen tuen ja opiskelija-
huollon toimenpiteitä arvioidaan 
(nivelvaiheen käytännöt ja peda-
gogisen tuen suunnitelma).

Opettajien koulutustietoutta 
päivitetään tarjoamalla aineryh-

mittäin jatkokoulutusinfoja am-
mattikorkeakoulussa ja yliopistos-
sa. Lukiolaisille tarjotaan Saimaan 
mediakeskuksen kautta verkko-
kursseja myös jatko-opintoihin 
orientoiviksi opinnoiksi sekä 2. 
vuoden opiskelijoille korkeakou-
lupäivä. TET- ja ammattivieras-
päivä vakiinnutetaan kaikkien 
lukioiden toimintasuunnitelmaan. 
Osalle opettajista järjestetään 
myös mahdollisuus osallistua 1-2 
päivän OpeTET:iin. Lisäksi opet-
tajille järjestetään matka pääkau-
punkiseudun jatko-oppilaitoksiin 
ja yrityksiin. Hanketyötä tukevat 
kontaktit TAT:n, Etelä-Karjalan 
kauppakamarin, TE toimiston, 
perusasteen, kesäyliopiston sekä 
opiskelijoiden ja huoltajien kans-
sa. 

Hankemateriaalia on koottu 
kotisivulle www.lappeenranta.fi/
opinto-ohj-aus > àLukiokoulutus 
>Opinto-ohjauksen kehittämis-
hanke

Yhteyshenkilönä toimii opinto-
ohjaaja Tuija Jaatinen, p. 040-
7209118.

Lukion opinto-ohjausta kehitetään
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Opinpolusta 
elämänuralle

Opinpolusta elämänuralle on kuu-
den lukion verkoston muodostama 
ohjaushanke Pohjois-Karjalassa. 
Mukana ovat Outokumpu, Polvi-
järvi, Juuka, Nurmes ja Valtimo 
sekä Lieksan lukio.

Hankeyhteistyötä on tehty koh-
ta vuoden verran ja alkuvaiheessa 
kartoitettiin koulujen ohjauskäy-
tänteitä, minkä pohjalta ainakin 
osittaisen tavoitteen on yhtenäisen 
alueellisen ohjausmallin luomi-
nen. Kirjallinen, sähköinen opis-
kelu-/jatko-opiskelusuunnitelma 
on laadittu, mikä sinänsä ei ole 
opinto-ohjaajille uutta, mutta 
yhtenä mahdollisuutena on hank-
keessamme toteuttaa sitä Isovers-
taan verkkokurssin kautta.   
Tässä tapauksessa se olisi yksi osa 
opinto-ohjauksen verkkokurssia. 

nuoren kasvua tasapainoiseksi 
aikuiseksi, joka pystyy tekemään 
opiskeluunsa ja tulevaisuuteensa 
liittyviä päätöksiä. 

Hanke on mahdollistanut entis-
ten toimintamallien reflektoinnin. 
Esimerkiksi ohjauksen ja opo-
kurssien sisältöjä ja käytänteitä 
on tarkennettu ja tarkoituksenmu-
kaistettu. Hankkeessa on kehitetty 
edelleen ja systematisoitu jo nyt 
käytössä olevia hyviä ohjauksen 
toimintarakenteita oman koulun 
sisälle, eri lukioiden välille sekä 
yliopistojen, ammattikorkea-
koulujen, alueen työvoimaviran-
omaisten, työelämän, yrittäjien 
jne. välille. 

Tarkoituksena on myös kehittää 
aivan uusia toimintoja yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kans-
sa, joita ovat  AVI, ELY, Lapin 
kauppakamari, Lapin Yliopisto, 
Lapin Yrittäjät, Lukiolaisten liitto, 
Rovaniemen työvoimatoimisto, 
RAMK, SAK ja TAT.

Jos haluat tutustua tarkemmin 
hankkeeseen tai seurata hankeen 
edistymistä. http://www.peda.net  
> Veräjä > Rovaniemi >Lukion 
opinto-ohjauksen pilotti. 

Yhteyshenkilönä toimii opinto-
ohjaja Anu Turunen, puh. 050 361 
4506.

Ryhmä- tai yksilöohjausta ei ole 
tarkoitus sivuuttaa vaan materiaali 
olisi opiskelijan käytössä koko 
lukioajan ja samalla myös päivi-
tettävissä. 

Lokakuun alussa järjestimme 
hankelukioiden opettajille Koko 
koulu ohjaa koulutuspäivän, jonka 
tavoitteena oli koota lukioiden 
opettajat yhteen sekä keskustella 
ohjauksen tilasta ja ongelmista. 

Hankkeen yksi vahvuuksista 
on  yhteistyö Itä-Suomen ammat-
tikorkeakoulujen sekä Itä-Suomen 
yliopiston Joensuun ja Kuopion 
kampusten kanssa. Kun tähän li-
sätään Lappeenrannan yliopiston 
esittelyt ja vierailut uskon, että 
opiskelija tutustuu lukioaika-
naan suurimpaan osaan Suomen 
korkeakouluopetuksesta. Pitkien 
välimatkojen vuoksi pyrimme ra-
kentamaan jatko-opinto-ohjausta 
hankelukioiden yhteistyönä sekä 
virtuaalisesti.

Hankkeen kannal ta  yks i 
isoimmista haasteista on työ-
elämäyhteistyön kehittäminen. 
Jatko-opiskelusuunnitelmaan 
kytkeytyvä työharjoittelu on otettu 
innokkaasti vastaan, mutta sen 
toteutus vaatii aikaa ja resurssia 
opinto-ohjaajalta. Työelämä- ja 
yrittäjyystaitojen kasvatus on saa-
tava tiiviimmin osaksi lukiotyötä. 
Ylioppilaalla on oltava valmiudet 
myydä ja markkinoida itseään 
jatko-opintoihin pyrkiessä sekä 
aikanaan työelämässä. 

Hankekoordinaattorina toimii 
opinto-ohjaaja Jouko Pesonen

Juuan lukiosta.

Ura-Forum
Kaustisilla

Hankkeen tavoitteet:
1. Opiskelijan henkilökohtaisen 

jatko-opintoihin orientoivan opin-
tosuunnitelman laatiminen. 

2. Lukion koko henkilöstön 
sitouttaminen ja osallistuminen 
opintojen ohjaukseen. Työnjaon 
selkeyttäminen ja verkostojen 
näkyväksi tekeminen.

3. Lukiokoulutuksen järjestäji-
en ja lähialueen lukioiden yhteis-
työn kehittäminen yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa.

4. Yhteistyön kehittäminen 
työvoimaviranomaisten ja yritys-
elämän kansa. 

5. Tavoitteena on, että opis-
kelija laatii itselleen ePortfolion 
oman osaamisensa näkyväksi 
tekemiseksi. Sähköistä ansioluet-
teloa ja osaamisen portfoliota mu-
siikkilukiolainen voi hyödyntää 
jatko-opintopaikkaa ja työpaikkaa 
hakiessaan.

Kaustisen musiikkilukion hank-
keen tavoitteessa on mallintaa 
laadukas lukion opinto-ohjaus 
sekä dokumentoida se raportiksi. 
Hanke on Kaustisen kunnan hal-
linnoima kehittämishanke. 

Hankkeen painopiste on kui-
tenkin varsinaisen lukion opinto-
ohjauksen laajentaminen niin, että 
jokaisella musiikkilukiolaisella on 
tulevaisuutta varten jatko-opinto-
suunnitelma, jota hän on laatinut 
verkostoituen jatkokoulutuspaik-
kojen sekä työelämäpaikkojen 
kanssa.

Hankkeen yhteyshenkilöinä 
toimivat rehtori Taina Lehtonen 
(taina.lehtonen@kaustinen.fi

+358-40-5561783) ja opinto-
ohjaaja  Liisa Pyykkö-Seppälä, 
(liisa.pyykko-seppala@kaustinen. 
fi +358-6-8886272) 

Vaikuttavuutta 
yhteistyöllä

Kirkkonummen sivistyspalvelui-
den koordinoimassa hankkeessa 
ovat osallisina kaikki Kirkko-
nummen ja Kauniaisten lukiot, 
siis Porkkalan lukio, Kyrkslätts 
gymnasium, Kauniaisten lukio ja 
Gymnasiet Grankulla samskola.

Hankkeen tavoite on pilotoida 
joitain uusia ohjauksen toimin-
tamalleja, tai vanhojen ideoiden 
uusia muunnoksia. Etsimme 
käytännön ratkaisuja mm. siihen, 
kuinka yhdistää toisaalta ohjauk-
sen moniulotteisuus ja toisaalta 
sen yksilöllistämiseen liittyviä 
tarpeita. 

Kaikki hankkeemme lukiot 
ovat sisällyttäneet opetussuun-
nitelmaansa opinto-ohjauksen 
soveltavan kurssin ’ohjauspassi’ 
(’studiepasset’). 

Edelliseen liittyen pilotoimme 
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aktiivista yhteistyötä alueen kor-
keakouluverkoston kanssa, myös 
uusin ideoin. Pienenä hankkeena 
voimme toimia aktiivisesti muuta-
man kumppanin kanssa. Helsingin 
yliopiston kanssa olemme suunni-
telleet pientä kokonaisuutta, joka 
antaa lukiolaisille mahdollisuuk-
sia mahdollisimman konkreet-
tiseen tutustumiseen yliopisto-
opiskeluun. 

Monipuolisia kampusvierai-
luja olemme  mallittaneet myös 
Haaga-Helian ammattikorkea-
koulun kanssa. Humanistisen 
ammattikorkeakoulun kanssa 
olemme käynnistäneet pedagogis-
ta yhteistyötä.

Hanketta on koordinoinut sen 
alkutaipaleella projektipäällikkö 
ja tästä lukuvuodesta Porkkalan 
lukion vt. rehtori Matti Autero 
(p. 050-3107078, matti.autero@
kirkkonummi.fi). Nyt hanketta 
koordinoi osa-aikaisesti myös 
Lasse Lindqvist (lasse.lindqvist@
kirkkonummi.fi]. 

Pääkaupunkiseudulla Yoyo

“Yhteisöllisellä ohjauksella yk-
silölliselle opintopolulle” on 
Espoon, Helsingin ja Vantaan 
yhteinen opinto-ohjauksen ke-
hittämishanke, tuttavallisemmin 
Yoyo-hanke. Hankkeeseen kuuluu 
yhteensä 12 pilottilukiota pääkau-
punkiseudulta.

Yoyo-hankkeen kattavana ta-
voitteena on uudistaa ja kehittää 
lukioiden opinto-ohjauskulttuu-
ria kokonaisvaltaisen ohjauksen 
suuntaan sekä tuottaa näkemys 
siitä, miten ohjaus jakaantuu eri 
toimijoiden kesken. Tavoitteisiin 
pyritään tehostamalla lukio-opis-
kelijan jatko-opinto- ja urasuun-
nittelun tukea, sitouttamalla koko 
koulu osaksi opinto-ohjausta sekä 
lisäämällä yhteistyötä ja luomalla 
uusia yhteyksiä korkeakoulujen, 
työvoimaviranomaisten ja elinkei-
noelämän kanssa.

Yoyo-hankkeen yhteyshenkilö-
nä toimii projektipäällikkö Laura 
Savolainen (laura.savolainen@hel.
fi). Kuntakohtaiset koordinaattorit 
ovat Heidi Kettunen (Espoo, heidi.
kettunen@espoo.fi), Arja Kukko-
nen (Helsinki, arja.kukkonen@hel.
fi) sekä Hanna Kukkonen (Vantaa, 
hanna.kukkonen@vantaa.fi).

Lisätietoja löytyy hankkeen net-
tisivuilta osoitteesta: http://yoyo.
meke.wikispaces.net/

Ohjaamalla oikeille urille
Jyväskylässä

Tavoitteet:
1. Jokainen opiskelija patis-

tetaan tekemään oma sähköinen 
portfolio, missä näkyy opiskelun 
eri vaiheet iloineen, suruineen ja 
muutoksineen. Työkokemus, yo-
kirjoitussuunnitelma ja tietenkin 
itsensä näköinen hakusuunnitel-
ma.

2. Jatko-opiskelukohteet tu-
tummiksi. Enemmän käytännön 
vierailua jatko-opiskelumaail-
maan korkeakouluopiskelijoiden 
matkassa.  Lukiolaisille tarjotaan 
korkeakouluopintoja osana lukio-
opintoja. Kv-mahdollisuudet 
tutummiksi

3. Opinto-ohjaustarpeen arvi-
ointi

4. Enemmän kontakteja työ-
elämään. Tet-päivät. Ope-tet, 
kesätöiden hyväksi lukeminen, 
teemapäivät jne.

5. Lopuksi: Opiskelijaa patis-
tetaan, houkutellaan, ohjataan 
näkemään vaivaa, ottamaan sel-
vää asioista, jotta hänellä olisi 
mielekäs jatkosuunnitelma lukion 

Handledningspilot i Vi7

Gymnasieringen Vi7 deltar i den 
nationella handledningspiloten 
som enda helt svenskspråkiga pro-
jekt. Vi7 är ett samarbete mellan 
Vörå samgymnasium-idrottsgym-
nasium, Korsholms gymnasium, 
Vasa gymnasium, Vasa övningss-
kolas gymnasium, gymnasiet i 
Petalax, Närpes gymnasium och 
Kristinestads gymnasium.   

Vi7:s handledningsprojekt 
koordineras av en projektledare, 
som samarbetar med alla studie-
handledare och rektorer i de 7 
gymnasierna. Projektet inleddes 
21.3 2011. 

Rent kontret har vi hittills 
jobbat intensivt med att skapa en 
elektronisk plan för de studerande 
att använda in sin planering av sina 
gymnasiestudier och sin framtida 
utbildning. Planen  fungerar även 
som ett verktyg  studiehandledaren 
kan använda i sin handledning. 
Vi kallar planen för  “Wilmer” 
och har gjort den som en blankett 
i Wilma. Wilmer är nu i bruk i 4 
gymnasier och tas i bruk i de öv-
riga 3 före jul.

Vi7s rektorer och studiehand-
ledare samlades till ett möte 
med representanter från de båda 
yrkeshögskolorna i Vasa och två 
universitet i Vasa våren 2011 och 
som ett resultat av detta kommer 
gymnasiestuderande våren 2012 
att kunna välja kurser från yrkes-
högskolorna. Vi har även testat 
att ge gymnasierna möjlighet att 
delta i universitetsföreläsning via 
videokonferens. En rådgivande 
styrgrupp med representanter från 
gymnasierna, yrkeshögskolorna 
och universiteten har bildats för 
att utveckla samarbetet.

Nu hösten 2011 lägger vi fokus 
på att öka kontakten mellan gym-
nasierna och näringslivet i regio-
nen. Vi har t.ex. ett begymmande 
samarbete med Kust-Österbottens 
företagares mentorverksamhet för 
att öka studiehandledarnas insyn i 
företagande. 

Projektledare : Ann-Christin 
Häggblom, ac.haggblom
@netikka.fi, 050-5473760

jälkeen.
Hankkeen koordinaattoreina 

toimivat Cygnaeus-lukion ja Voi-
onmaan lukion opinto-ohjaajat 
Kaisa Helle ja Markku Leskelä. 
Hankkeeseen kuuluvat kaikki Jy-
väskylän koulutuskuntayhtymän 
lukiot sekä yhteistyölukiot Jäm-
sästä, Muuramesta, Konnevedeltä 
sekä Jyväskylän Normaalikoulun 
lukio. Läheisimpinä yhteistyö-
kumppaneina ovat Jyväskylän am-
mattiopisto, ammattikorkeakoulu 
ja yliopisto. 

Sivusto: http://www.peda.net/
veraja/jkllukiokoulutus/yhteinen-
lukio/opo-hanke
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LUT Abitiimi kiertää Suomen lukioita kertomassa tekniikan ja
 kauppatieteiden opiskelusta Lappeenrannassa

Haluatko abitiimin infoilemaan lukioosi? OTA YHTEYTTÄ!
EMAIL abitiimi@lut.fi   PUH 040 0182 088

Tarkempaa tietoa LUT:sta, koulutustarjonnastamme ja 
abitiimistä löydät osoitteesta www.lut.f i

Tutustu myös LUT:n hakusivustoon osoitteessa haku.lut.f i

TULE TAPAAMAAN 

MEITÄ STUDIALLA!

ABITIIMI.LUT
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Oppilaanohjaaja, kasvatus-
tieteen tohtori Juha Tapio 
kehitti luokkaohjaukseen 
uuden ryhmäohjausmallin 
ja tutki ohjauksen vaikutta-
vuutta

Juha Tapio työskentelee Hä-
meenlinnan kupeessa Hattulassa 
yläkoulun oppilaanohjaajana. Hän 
valmistui keväällä 2011 ohjauksen 
alalta kasvatustieteen tohtoriksi. 

Tutkimusprosessi alkoi reilu 
kuusi vuotta aikaisemmin, kun 
Juha Tapio ryhtyi miettimään mi-
ten motivoida nuoria yhä parem-
min opinnoissaan ja elämässään. 
Hän kehitti tutkimustaan varten 
luokkaohjaukseen soveltuvan ryh-
mäohjausmallin, jossa yläkoulu-
laisia kannustetaan pohtimaan itse 
omia ajattelu- ja toimintatapojaan 
ja sitä, miten toimia rakentavasti 
erilaisissa koulun vaativissa suo-
ritustilanteissa.

– Jos nuori jatkuvasti kokee, et-
tei hänellä esimerkiksi ole kieli- tai  
matikkapäätä, ja hän syyttää siitä 
itseään, se johtaa pahimmillaan 
avuttomuuden ja toivottomuuden 
tunteeseen, Tapio kertoo. Tämä 
johtaa ikävimmillään nuoren luo-
vuttamiseen, mielialan laskuun 
ja alisuoriutuneisuuteen, vaikka 
oikeasti kysymys on hyvin paljon 
harjoiteltavissa olevista taidoista 
ja kehitettävissä olevista ajattelu- 
ja toimintatavoista (suoritusstra-
tegioista).

Uudessa ohjausmallissa tuetaan 
oppilasta tarkastelemaan koulun 
suoritustilanteita rakentavasti si-
ten, ettei hän syytä itseään, vaan 
kehittää omia opiskelutaitojaan ja 
tehtäväsuuntautuneisuuttaan. 

Tapio luottaa siihen, että nuo-
rissa on paljon käyttämättömiä 
voimavaroja ja näitä voimavaroja 
voidaan hyödyntää ohjauksessa ja 
uuden oppimisessa.

Olennaista on tiedostaa omia 
psyykkisiä prosesseja, jotka vai-
kuttavat elämän suoritustilanteis-
sa. Miten ennakoin suoritustilan-

teita, kuinka fiksusti toimin ja 
miten suhtaudun onnistumisiin ja 
vastoinkäymisiin.

– Tarkoitus on harjoitella ti-
lanteessa vaikuttavien asioiden 
tiedostamista, kehittää hallinnan 
kokemusta ja rakentavaa tilanne-
tulkintaa. Opon työssä on todella 
keskeistä, kuinka saa nuoret in-
nostumaan ja ottamaan vastuuta 
omasta elämästään. Jälkikäteen 
auttaminen on usein kallista te-
kohengitystä, ja siksi on tärkeää 
antaa nuorille välineitä toimia 
tarkoituksenmukaisesti yhteiskun-
nassa, Tapio sanoo.

Nuorten ajattelu  
rakentavammaksi
Kaikki Parolan Yhteiskoulun seit-
semäs- ja kahdeksasluokkalaiset 
(yhteensä 234 oppilasta) osal-
listuivat oppilaanohjaaja Tapion 
ryhmäohjaukseen yhden syyslu-
kukauden ajan. Ohjaus toteutet-
tiin luokkamuotoisen ohjauksen 
yhteydessä ja jokaiselle ryhmälle 
kertyi 12-15 ohjauskertaa.

Puolet luokista oli koeryhmässä 
ja puolet vertailuryhmässä, jolle 
opetettiin perinteisiä oppilaan-

ohjauksen asioita, kuten elinkei-
noelämän rakennetta ja erilaisten 
koulutusalojen sisältöjä.

Tutkimus osoittaa, että koeryh-
män nuorten ajattelu- ja toiminta-
tavat kehittyivät ryhmäohjauksen 
myötä merkittävästi ajattelu- ja 
toimintatavan eri osatekijöissä 
verrattuna tutkimuksen vertailu-
ryhmään. 

Koeryhmään kuuluneet ilmaisi-
vat luottavansa omiin kykyihinsä 
esimerkiksi koetilanteissa ja alkoi-
vat valmistautua tuleviin suorituk-
siin aiempaa paremmin. 

Lisäksi koeryhmään kuuluvat 
osoittivat suhtautuvansa raken-
tavammin vastoinkäymisiin kuin 
vertailuryhmän oppilaat. Syyslu-
kukauden mittaiseen ryhmäoh-
jaukseen osallistuneiden nuorten 
toimintatavat kehittyivät ja heidän 
itseluottamuksensa parani.

– Kun nuoren ajattelu- ja toi-
mintatavat kehittyvät rakenta-
vammiksi, sillä on paljon myös 
kumulatiivisia vaikutuksia, mm. 
psyykkiseen hyvinvointiin, jatko-
opintopaikkojen saamiseen ja 
työelämään siirtymiseen.

Kiinnostavia 
tutkimustuloksia
Tuloksissa havaittiin monia eroja 
ryhmäohjaukseen osallistuneiden 
eduksi ja ohjauksen vaikuttavuus 
voitiin oikeasti todentaa. Tutki-
muksen tulosten mukaan raken-
tavia ajattelu- ja toimintatapoja 
suosivat nuoret arvostivat itseään 
enemmän, olivat tyytyväisempiä 
elämäänsä, heidän tulevaisuut-
ta koskevat odotuksensa olivat 
myönteisempiä, he alisuoriutuivat 
vähemmän ja kokivat myös kodin 
ilmapiirin kannustavampana kuin 
vertailuryhmään kuuluneet. Mikä 
tärkeintä, niin erittäin monen 
nuoren suoritusstrategia muuttui 
hyvin paljon rakentavammaksi 
ohjausprosessin myötä.

–  Olen saanut ohjausmallista it-
selleni pysyvän työkalun, jota olen 
jo monen vuoden ajan käyttänyt 
työssäni, Tapio sanoo. Ohjauksen 
vaikuttavuus näkyy myös käytän-

Parolan Yhteiskoulun oppilaa-
nohjaaja Juha Tapio esittelee 
Hämeenlinnan 2012 opopäivillä 
toimipajassa väitöskirjaansa.

Oppilaanohjauksesta tukea nuorten
ajattelu- ja toimintamallien kehittymiseen
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nössä, sillä Parolan Yhteiskoulun oppilaat pääsevät 
erinomaisesti toisen asteen opintoihin.

 –Toki tähän vaikuttaa monet tekijät, ei vain on-
nistunut ohjaus. Parolan Yhteiskoulussa toteutetaan 
monia oppilaslähtöisiä toimintatapoja, kuten ope-
tuksen toteuttamista joustavissa oppimisryhmissä 
sekä pienryhmissä ja lisäksi tehdään oppilaslähtöistä 
moniammatillista yhteistyötä. Onnistunut oppilaan-
ohjaus edellyttää sitä, että koko koulun väki osallistuu 
ohjaukseen ja kantaa huolta nuorten hyvinvoinnista 
sekä sitä, että koulutyölle on riittävät resurssit..-Nämä 
asiat ovat Hattulassa kunnossa ja on hienoa työs-
kennellä Parolan Yhteiskoulun oppilaanohjaajana, 
kiittelee Tapio.

Juha Tapio toivoo, että kehitetystä ryhmäohjaus-
mallista olisi hyötyä muillekin ohjaustyötä tekevil-
le.

Tutkimus on ainutlaatuinen, sillä Suomessa ei ole 
väitöskirjatasolla juurikaan tähän mennessä tutkittu 
luokassa toteutetun ryhmäohjauksen vaikuttavuut-
ta.

Juha Tapion väitöskirja Ryhmäohjaus nuoren 
suoritusstrategioiden muutoksen mahdollistajana. 
Motivaatioattribuutioteorian näkökulman koulun 
luokkaohjaukseen on luettavissa ja tulostettavissa 
Tampereen yliopiston väitöskirjatietokannassa PDF-
muodossa.

OPOlehtipress.pdf

Helena Kasurinen, Erkki Merimaa, Juhani Pirttiniemi (toim.)

OPO
Opinto-ohjaajan käsikirja

Kirja käsittelee muun muassa opinto-ohjauksen luokkatyösken-
telyä, työelämään tutustuttamistoimintaa, ohjauksen arviointia,   
vuosisuunnittelua, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sekä 
maahanmuuttajaoppilaiden ohjausta.
Kirjasta saavat tukea myös ohjauksen piirissä toimivat, kuten 
kouluviranomaiset, rehtorit, luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat. 
Se on tarkoitettu käsikirjaksi kaikkien kouluasteiden opinto-
ohjaajille ja muille ohjauksen parissa työskenteleville.

Opetushallitus 2011
289 s.
Tuotenumero 1400710
ISBN 978-952-13-4696-5
31,20 €

Tilaukset: 
www.oph.fi/verkkokauppa 
tilaukset@kustannustaito.fi

Tiedustelut: 
info@kustannustaito.fi
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Jukka Eero Vuorinen

Lapsuuteni palkisilta, Pelkosenniemeltä, lähdettiin 
kansalais- tai oppikoulun jälkeen aina vieropalki-
sille, mikäli mieli halasi jatko-opintoihin. Muut 
menivät töihin. Ammatinvalinnan tunneilla reh-
torimme kertoi melkoisen suoraan, minne kunkin 
piti lähteä, mikäli meinasi maailmassa pärjätä. Itse 
ajauduin Rovaniemelle, Lyskalle. Vaan eipä ollut 
sielläkään siihen aikaan ohjausta. Todistus käpäläs-
sä ja lätsä päässä lähdettiin maailmalle, vaikkakin 
vailla jatkosuunnitelmia. Intissä kaveri sitten ohjai-
li minut hakemaan kanssaan opettajankoulutukseen  
saatiin pitkä loma. Myöhemmin opiskelukaverini 
houkutteli minut opettajaksi amikseen. Ja Hämeen-
linnan poppoo vihdoin viimein ohjasi minut opo-
opintoihin. Lapin poika taisi olla helppo ohjattava  
tai ainakin helposti vietävissä.   

On mielestäni melkoinen etuoikeus olla opona 
Lapissa. Ei sillä, että meillä olisi täällä kaikki pa-
remmin. Puuttuuhan meillä jo maantieteellisistäkin 
syistä mm. mahdollisuus osallistua etelän suuriin 
symposiumeihin ja ohjauksen massatapahtumiin. 
Onneksi on kuitenkin kerran vuodessa opopäivät, 
joille monet meistäkin ovat oikeutettuja osallis-
tumaan. 

Jatkuvan trendien seuraamisen ja monien 
voimaannuttavien seminaarien sijaan meillä on 
silti jotain kadehdittavaa. Me todella tunnemme 
toisemme: Meitä on niin vähän, että kun täällä 
jotain järjestetään, tapaamme lähes kaikki alueen 
kollegat. Me olemme tervetulleita toistemme tykö. 
Me saattelemme kotoaan jo lapsena pois muutta-
vat ohjattavamme monesti pitkienkin matkojen 
päähän. Me kierrämme ympäri maakuntaa kerto-
massa nuorille ja heidän vanhemmilleen erilaisista 
valinnanmahdollisuuksista. Yhteistyöverkosto 
todella toimii, ja siihen kuuluvat kaikki oppilaiden 
hyväksi työtä tekevät. 

Voimme luottaa siihen, että meille tulevat opis-
kelijat tarvittaessa ohjataan luoksemme saattaen 
vaihtaen. Vaikka Lapin palkinen on maantieteelli-
sesti laaja ja opiskelijoita tulee kaikista kunnistam-
me, jokainen oppilaan siirtymistä edeltävä ohjauk-
sen taho on kilometreistä huolimatta lähellä. 

Täällä ohjauksessa on mukana paljon myös 
pienuuden estetiikkaa. On hienoa vaihtaa tietoa 
sellaisen ohjaajan kanssa, joka vuodesta toiseen 
tuntee lähetettävät oppilaansa perin pohjin, kerta 
toisensa jälkeen parhaat saatesanat lausuen. Sydän 
on läsnä. 

Uskon, että ainakin ruuhka-alueiden ulkopuolel-
la tunne on myös muualla Suomessa sama. Tämä 
on oikeasti hieno homma.

Tapio Lindfors

Oman Palkisen Omaleimaisuus
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PÄTEVÖIDY 
AMMATILLISEKSI OPETTAJAKSI,  
ERITYIS OPETTAJAKSI TAI  
OPINTO-OHJAAJAKSI

HAAGA-HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa  
voit suorittaa työsi ohella monimuotoisesti opiskellen  
ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajilta 
vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot  
tai ammatillisen koulutuksen opettajille tarkoitetun erityis-
opettajan- tai opinto-ohjaajankoulutuksen (60 op).  
Opiskelu alkaa toukokuussa 2012.
Nettihaku osoitteessa www.opekorkeahaku.fi

The HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher  
Education provides pedagogical education for teachers  
(60 credit points) also in English.
Guidelines and application form:  
www.haaga-helia.fi/aokk/en

Lisätietoja / For further information: 
040 488 7520, 040 488 7521
opehaku@haaga-helia.fi
www.haaga-helia.fi/aokk

HAKU
9.–27.1. 

2012

Tilaa hakijan opas ja tutustu ammatillisen 
erityisopetuksen koulutustarjontaan.

 

Itsensä kokoiseen ammattiin

 

Nähdään OPO-päivillä Hämeenlinnassa 26.-28.1.2012!
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Islannin talouden romahtaminen 
8.8.2008 nosti työttömyyden 
uutena käsitteenä islantilaisten 
tietoisuuteen. Kahdessa kuukau-
dessa työttömyysprosentti nousi 
nollasta 12:een. Islannin 315000 
asukkaasta kolmannes asuu Reyk-
javikissa, missä työttömyyden 
aiheuttamat ongelmat näkyivät 
nopeasti. 

Islannissa ei ole jääty surkutte-
lemaan taloudellista ahdinkoa sen 
paremmin kuin tuhkapilviäkään, 
vaan on kääritty hihat ja käyty 
töihin.

 Koulupuolella uudet tuulet 
ovat merkinneet ohjauksen paino-
pisteen siirtymistä uraohjauksesta 
syrjäytymisen ehkäisyyn ja työl-
lisyyden turvaamiseen. Koulutuk-
sesta tai työelämästä pudonneille 
tai putoamisvaarassa oleville on 
kehitetty erilaisia pajakoulu- ja 
elämänhallintaryhmiä. Aikuisoh-
jaukseen on avattu useita Lifelong 
Learning –toimistoja eri puolille 
Islantia. Parhaillaan Islannissa 
mietitään keinoja saada ammatil-
lisen koulutuksen keskeyttävien 
määrä pienemmäksi. Ongelma 
kuulostaa kovin tutulta.  

Opintokäyntejä ja luentoja
Academia-ryhmäämme kuului 
yhteensä 12 ohjausalan ammatti-
laista kuudesta Euroopan maasta, 
kaikilta kouluasteilta sekä työvoi-
mahallinnosta. Vaihto-ohjelman 

luennot ja opintokäynnit kattoivat 
koko islantilaisen koulutuksen pe-
ruskoulusta, erityis- ja pajakoulus-
ta, ammattikouluun, yliopistoon 
sekä työn ohella tapahtuvaan ja 
työttömille tarjolla olevaan opis-
keluun. 

Vaihto-ohjelman laatija Dora 
Stefansdottir oli huolehtinut siitä, 
että vaikka vierailut ja luennot 
tekivät päivistä pitkiä, meille jäi 
riittävästi aikaa kuulla kunkin 
maan ohjauskäytäntöjä ja vaihtaa 
mielipiteitä. Suomen       ohja-
usjärjestelmän toimivuus ja laa-
dukkuus tunnetaan Euroopassa 
hyvin, ja moni ryhmäläinen olikin 
halukas tulemaan seuraamaan 
työtämme Suomessa. Usko siihen, 
että teemme kotimaassa hyvää oh-
jaustyötä oikein metodein, lujittui 
entisestään, ja vierailujen järjes-
tämisen paineet Cimon suuntaan 
vain kasvoivat. Meillä Suomen 
edustajilla on nyt kestokutsu 
Sloveniaan, Ranskaan, Norjaan, 
Englantiin ja Espanjaan.

Viikko antoi kansainvälisty-
misen lisäksi roppakaupalla uutta 
tietoa ja intoa omaan työhön sekä 
avartavia näkökulmia ohjauk-
seen.

Kuvittelimme ennakkoon, että 
islantia voisi ymmärtää, jos osaa 
ruotsia. Turha luulo! Kieli on niin 
omansa, että kuullusta ei ummik-
ko ota selvää. Opinto-ohjaajina 
meitä tietenkin kiinnostivat am-

matit. Niissä huomasimme  haus-
kaa kieliyhteyttä. Esim: muurari = 
murari, sihteeri =r itari, hieroja = 
nuddari ja opettaja = kennari.

Työkielemme oli englanti. Oli 
mukava todeta, miten vilkkaasti 
keskustelu kävi tällä kaikille 
tutulla kielellä. Aivot saivat hy-
vää voimistelua kiertoilmausten 
etsimisessä, kun joku sanonta tai 
ammattitermi puuttui sanavaras-
tosta.

Tiukkaan aikatauluun ennä-
timme toki sisällyttää uinnin 
Sinisessä Laguunissa ja käynnin 
geysireillä sekä Gullfossin jätti-
putouksella.

Iltaisin istuimme ryhmämme 
kanssa Reykjavikin viehättävissä 
ravintoloissa nauttien erinomaisen 
hyvästä palvelusta ja herkullisista 
aterioista. Lunni ja valas saavat 
vieläkin veden  kielelle!

Pirjo Ala-Hemmilä ja 
Aulikki Hämäläinen

Koulu, työ, työttömyys 
– miten selviytyä elämän 
risteyskohdissa

Opinto-ohjaajat Pirjo Ala-Hem-
milä Vääksyn yhteiskoulusta ja 
Aulikki Hämäläinen Nastolasta, 
Kukkasen koulusta olivat Acade-
mia-vaihdossa Islannissa. Kuva 
on Tingvellirin repeämälaaksos-
ta, missä Pohjois-Amerikan ja 
Euraasian mannerlaatat jatkavat 
erkaantumistaan. 

KILROY education toimii Suomessa ulkomaisten yliopistojen edustajana 
ja tarjoaa maksutonta opintoneuvontaa! Kohdemaitamme ovat Englanti, 
Irlanti, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, USA, Dubai ja Kiina.
Olemme myös OPOjen apu ja autamme ulkomaan opiskeluun liittyvissä 
kysymyksissä. Ota yhteyttä opintoneuvojiimme ja autetaan yhdessä 
opiskelijat kohti kansainvälistä koulutusta!



www.kyamk.fi
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Suomen pankki teki sel-
vityksen BoF  sarjassa 
1990-luvun laman vaiku-
tuksista erityisesti nuoriin. 
Sen mukaan laman aikana 
syrjäytyneet nuoret jäivät 
pysyvästi passiivisemmiksi 
kuin muiden ikäluokkien 
nuoret.  Nyt olemme syvässä 
lamassa, jolle ei näy loppua.  
Toistammeko taas samat 
virheet säästöjen ja karsi-
misten varjolla?

Presidenttiehdokas Sauli Niinistön 
mielestä syrjäytymisen estäminen 
on kilpailukykytekijä.

Hänen mielestään on rahanar-
voinen asia, että Suomessa kadut 
ovat rauhalliset ja että Suomi on 
hyvä ja vakaa yhteiskunta.   

On hyvä,  että tuo asia on 
otettu keskusteluun näinkin arvo-
valtaiselta taholta.  Tähän täytyy 
kuitenkin vielä lisätä, että sivistys-
yhteiskunnalla on velvoite pitää 
huolta kaikkien kansalaistensa 
toimeentulosta ja hyvinvoinnista.   
Jos nyt karsitaan koulutuksia ja 
säästetään opetuksen ja ohjauksen 
määrärahoista niin nämä “säästöt” 
tulevat jo lähivuosina kalliiksi eri-
laisten kuntoutusten, terapioiden 
ja eläkkeiden muodossa.

Syrjäytymisen käsite on jo 
vakiintunut.  Kielenkäyttö ja 
terminologia vaikuttavat myös 
päätöksiin ja toimenpiteisiin.  Kun 
puhutaan syrjäytyneestä niin se 
tarkoittaa henkilö¨ä, joka on on 
tehnyt oman valinnan tai vain on 
syrjäytynyt.  Syrjäytetty on se, 
jolle on tehty jotakin tai jota on 
kohdeltu niin että hän on joutunut 
syrjään.  

Syrjäytymiseen voidaan vai-
kuttaa syrjäytymistä edistävän 
toimintaa ehkäisemällä ja nii-
hin kohdistuvilla kielloilla tai 
syrjäytyneen henkilön aseman 

korjaamiseen pyrkivillä toimilla. 
Syrjäytyminen muuttuu syrjäyt-
tämiseksi jos aiheutamme toimil-
lamme syrjäytymistä tai olemme 
välinpitämättömiä sen synnyn 
suhteen.  

Samoin on yleistä se, että on-
gelmien korjaamista koskevasta 
velvollisuudesta huolimatta yh-
teiskunta ei ryhdy korjaaviin toi-
miin. Keskeistä on tosiasiallinen 
toimintatapa, joka tyypillisesti ja 
todennäköisesti on tehokas syr-
jäytymisen ehkäisyn kannalta.  
Lainsäädännöllä ja erialaisilla 
kielloilla voidaan syrjäytymistä 
ehkäistä tai ainakin vähentää.

Syrjäytymisen ehkäisyn kes-
keisiksi tekijöiksi nousevat myös 
häirinnän ja kiusaamisen sekä 
erityisesti syrjinnän kielto sekä 
asianmukainen työelämän toimin-
ta ja johtaminen.  Elämän vakaus 
ja ennakoitavuus tulisi olla edes 
jollakin tasolla tässä muuttuvassa 
maailmassa.

Syrjäytymisen ehkäisyn kannal-
ta on koulutukseen ja työyhteisöön 
kiinnittyminen merkityksellistä.

Sitoutuminen luo laatua.   Li-
säksi eettisesti toimiva ja eettisesti 
johdettu yhteisö johtaa ihmisen 
hyvinvointiin ja jaksamiseen. 

Myös koulu syrjäyttää.  Eri-
tyisesti silloin, kun säästetään 
opetuksessa ja ohjauksessa.  Opet-
tajalla ja ohjaajalla tulee olla 
aikaa kaikille oppilaille.  Koulu 
on ensisijainen yhteiskuntaan 
sosiaalistaja ja siellä kaikki saavat 
yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja 
taidot, erityisesti työelämätaidot ja 
uransuunnittelun taidot.

Tässä lainaus erään aikuisen 
toiveesta: “Joku aikuinen voisi 
olla lähimmäinen, tarjota aikaa, 
ymmärrystä ja tukea. Toiset opet-
tajat tuntevat lapsen tuskan ja 
toimivat sen mukaan. Toimisitko 
sinä aikuisena kaltoinkohdellulle 
ongelmaoppilaalle?”  Tätä tukea 
tarvitsevat myös aikuiset.

Kari Hernetkoski

Laman varjoon syrjäytetään 
taas lisää nuoria

Kuva: www.freeimages.org
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Tervetuloa opinto-ohjaajien

valtakunnallisille koulutuspäiville
Hämeenlinnaan 26.-28.1.2012! 

Ohjelma

Torstai 26.1.2012

10.00 - 17.00 Ilmoittautuminen Kylpylähotelli Rantasipi Aulangolla    
13.00 - 15.30 Vierailukäynnit yrityksiin ja oppilaitoksiin, tarkemmat tiedot www.opopaivat2012.fi

    15.45 - 17.15 SOPO ry:n toimikunnat, Aulanko 
    20.00 - 22.00 Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto, Hämeen linna 
    22.00 - Viralliset jatkot 

Perjantai 27.1.2012

Tapahtumapaikkana Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen kampus  
8.00 Ilmoittautuminen jatkuu 
9.00 Päivien avaus 
9.30 Asiantuntijapaneeli tulevaisuudesta ohjauksen näkökulmasta: Mikä toimii tulevaisuudessa?  
10.45 Vuoden opon julkistaminen 
11.00 - 13.00 Lounas ja näyttelyihin tutustuminen 
13.00 - 14.00 Valinnaiset Toimipajat 1, tarkemmat tiedot www. opopaivat2012.fi 
14.00 - 14.30 Kahvi ja näyttelyihin tutustuminen 
14.30 - 15.30 Valinnaiset Toimipajat 2, tarkemmat tiedot www.opopaivat2012.fi 
15.45 SOPO ry:n vuosikokous 
20.00 Illallinen ja OPO-päivien sekä OPO-yhdistyksen 40-vuotisjuhla Hotelli Aulangolla 
24.00-  Yökerho Hugo 

Lauantai 28.1.2012

Tapahtumapaikkana Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko  
 9.30 Miten minusta tuli minä? Mikko Vaismaa, Stand up -koomikko 
10.30 Menestysreseptejä nuoren uraohjaukseen: Lisa Sounio, toimitusjohtaja, Sonay Oy 
Yllätystoimintaa
12.00 Opopäivien päätös ja seuraavien opopäivien esittely (Kouvola) 

  
   
 Kanta-Hämeen opinto-ohjaajat ry. 
  www.opopaivat2012.fi 
                             info@opopaivat2012.fi
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen www.opopaivat2012.fi –sivustolla. Sopo ry:n jäsenillä on ennakkoilmoittautumisoikeus 
30.11.2011 asti. Tämän jälkeen ilmoittautuminen avautuu kaikille.

Ilmoittautumismaksut:

30.11.2011 mennessä ilmoittautuneet: 
 Sopo ry:n jäsen 100 €  
 opo-opiskelija / senioriopo (jäsen) 60 € 
 illalliskortti 45 €  

30.11.2011 jälkeen ilmoittautuneet:  
 Sopo ry:n jäsen 100 €  
 ei jäsenet 120 €  
 opo-opiskelija / senioriopo (jäsen) 60 € 
 opiskelija / senioriopo (ei jäsen) 80 €  
 illalliskortti 45 €  

Majoitus
Varaukset suoraan hotelleihin tunnuksella Opopäivät. Hinnat www. opopaivat2012.fi 

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko
Aulangontie 93  
13210 HÄMEENLINNA  
Puh. (03) 658 801  
E-mail: aulanko.rantasipi@restel.fi

Sokos Hotel Vaakuna
Possentie 7  
13200 Hämeenlinna  
Puh. 020 1234 636  
vaakuna.hameenlinna@sokoshotels.fi

Hotelli Cumulus
Raatihuoneenkatu 16-18  
13100 Hämeenlinna  
Puh:(03) 64 881  
hameenlinna.cumulus@restel.fi  

Hotelli Emilia
Raatihuoneenkatu 23  
13100 Hämeenlinna  
Puh. (03) 6122 106  
www.hotelliemilia.fi

Tartu toimeen – Hidasta Hämeessä
 
 
 
  
 Kanta-Hämeen opinto-ohjaajat ry. 
 www.opopaivat2012.fi,   
 info@opopaivat2012.fi
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Korkeakoulujen opiskeli-
javalintoja ollaan uudista-
massa tavoitteena alentaa 
opintojen aloittamisikää ja 
nopeuttamaan valmistu-
mista. Uudistus toteutetaan 
ottamalla käyttöön korkea-
koulujen yhteinen sähköi-
nen hakujärjestelmä kevääl-
lä 2013. Samaan aikaisesti 
ylioppilastutkinnon paino-
arvoa opiskelijavalinnoissa 
lisätään ja ensimmäistä 
korkeakoulupaikkaansa 
hakevat valitaan omassa, 
“päävalinnan” kiintiössä. 

Muutosehdotusten mukaan suo-
raan lukiosta hakevien sisään-
pääsymahdollisuudet paranevat. 
Korkeakoulut tulisivat valitse-
maan opiskelijoita laajoihin ko-
konaisuuksiin - ei pääaineisiin, 
kuten aiemmin. Suuntautuminen 
tapahtuisi myöhemmin opintojen 
edetessä. Samalla ollaan uudel-
leen hakemisen mahdollisuutta 
kaventamassa: hakijan kannalta 
“väärälle” alalle valittu on sidottu 
opiskelupaikkaansa tiukemmin 
kuin ennen. 

Suunnitelman mukaan hakija 
asettaa kuusi korkeakoulupaikkaa 
ensisijaisuusjärjestykseen. Opis-
kelija voi saada hakukierroksella 
vain yhden korkeakoulupaikan, 
joko yliopistosta tai ammattikor-
keakoulusta, jonka hän hyväksyy 
tai hylkää. Lisääkö tämä välivuo-
sia siksi, ettei uusi ylioppilas ota 
mitään koulutuspaikkaa vastaan 
vain säilyttääkseen “päävalinnan” 
mahdollisuuden seuraavalle ha-
kukierrokselle? Ehdotus tarjoaa 
ratkaisuksi joustavien siirtymis-
mahdollisuuksien parantamisen 
korkeakoulujen sisällä ja välillä, 
mikä toimii tällä hetkellä ontuen.

Ollaanko korkeakouluihin ha-
kemisesta ja pääsemisestä teke-
mässä paperilla hyvältä näyttävä 
tiukka logistinen järjestelmä, 
jossa unohdetaan hakija  hänen 

Askelista muodostuu polku

toiveensa, halunsa, unelmansa 
ja elämäänsä kuuluvat yllättävät 
muutokset. Suomen Lukiolaisten 
Liiton tutkimuksen (2011) mukaan 
“moni nuori kokee lukio-opiske-
lun ja ylioppilaskirjoitukset hyvin 
uuvuttavina, jolloin motivaatio 
jatko-opintoihin siirtymiseen heti 
lukion jälkeen ei välttämättä ole 
järin suuri. Heikommin menesty-
vät opiskelijat eivät tämän lisäksi 
useinkaan tiedä, mitä tulevaisuu-
deltaan haluavat, joten riski hakeu-
tua “väärän” alan jatko-opintoihin 
kasvaa.” Kaikki 19-vuotiaat uudet 
ylioppilaat eivät ole vielä kypsiä 
tekemään sitovia päätöksiä elä-
mänsä suhteen heti painettuaan 
valkoisen lakin päähänsä.

Uusien ylioppilaiden jatko-
opintoihin pääsymahdollisuuksien 
parantaminen on erittäin hyvä 
asia. Se ei kuitenkaan saa polkea 

alleen niitä, jotka ovat valinnas-
taan vielä epävarmoja tai eivät heti 
pääse haluamalleen opiskelualal-
le. Kiintiöiden ei pitäisi rankaista 
nuorta vaikka hän olisikin valinnut 
“väärin”. Ajatus nykyisessä jous-
tavuutta ja monipuolista osaamista 
korostavassa ajassa on outo. Nuo-
rilla pitäisi olla mahdollisuus ko-
keilla erilaisia aloja ja löytää oma 
uransa. Jokainen askel vie matkaa 
eteenpäin koulutuksen polulla.

Ohjaukselle asetetaan entis-
täkin suurempia vaatimuksia 
nuorten ohjaamisessa. Lukion 
opinto-ohjaaja ei voi juurikaan 
nopeuttaa ammatinvalintaan liit-
tyvää kypsymistä; tässä suhteessa 
jokainen lukiolainen on yksilö. 
Opinto-ohjaajan rooli on tarjota 
koulutus- ja työelämätietoa eri 
mahdollisuuksista ja kulkea opis-
kelijan rinnalla hänen punnitessaan 
jatko-opintojen vaihtoehtoja. 

Tällä hetkellä 12 eri lukioissa 
eri puolella Suomea on menossa 
OKM:n rahoittamat opinto-ohja-
uksen kehittämishankkeet, joiden 
tarkoituksena on mm. kehittää 
hyviä ohjauksen toimintaraken-
teita ja vastata nuorten kasvavaan 
ohjaustarpeeseen, varsinkin jatko-
opintojen ja työelämän osalta. 
Ilman kunnollisia resursseja näitä 
tavoitteita on vaikea saavuutta. 
Ohjattavien määrän selkeä ra-
jaaminen olisi tärkeää tehdä pian  
sillä voitaisiin taata kaikille Suo-
men lukiolaisille mahdollisimman 
tasa-arvoinen oikeus saada riittävä 
määrä henkilökohtaista ohjausta.

SOPOn Lukiotoimikunta on 
järjestämässä kyselyä mm. lukion 
opinto-ohjaajien työnkuvaan ja 
palkkaukseen liittyen. Toimikunta 
odottaa runsasta osanottoa. Lä-
hitulevaisuuden näköpiirissä on 
suuria muutoksia ja niihin vaiku-
tetaan nyt.

Anu Turunen, Rovaniemi 
ja Asta Ikonen, Porvoo
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– Luonto- ja ympäristöala 
on monitahoinen ja moni-
muotoinen sekä verrattain 
hyvin nuori. Suurimpia 
haasteita on tällä hetkellä 
se, että työntekijät potenti-
aalisilla työnantajilla ovat 
itseoppineita tai pikkuhiljaa 
työssäoppineita ja ajautuneet 
siten tiettyihin tehtäviin. 
Tarkoituksena olisi kehittää 
oppilaitosten ja potentiaalis-
ten työnantajien yhteistyötä 
ja lisätä alan ymmärrystä 
erityisesti työnantajapuolel-
la, sanoi luontoalan opettaja 
Esa Säkkinen Lapin ammat-
tiopiston järjestämässä opo-
tapahtumassa.

Näillä sanoilla alkoi lokakuinen 
perjantai tuulisessa ja sateisessa 
säässä Metsäruusuntien yksikön 
Rohki-kodalla. LAO:n luonto-
ohjaajaopiskelijat Tuula Koi-
visto ja Jouko Pernu tarjoilivat 
keittämiään nokipannukahveja 
paikalle saapuneille lähialueiden 
opinto-ohjaajille ja muille päivään 
osallistuneille. 

Ympäristöneuvojien ja 
ympäristönhoitajien 
työkenttä on laaja
Aamupäivä jatkui luonto- ja ym-
päristöneuvontaa sekä ympäris-
tönhoitoa edustavien yritysten 
puheenvuoroilla. Luonto-ohjaa-
jaopiskelijoiden järjestämän kier-
rätystehtävän jälkeen Napapiirin 
Residuumin Aila Kauppila kertoi 
muun muassa jätehuollosta, kier-
rätyksestä ja jätteiden hyötykäy-
töstä. Napapiirin Residuum on 
kuntien (Rovaniemen kaupunki, 
Pellon ja Ranuan kunnat) omista-
ma jäteyhtiö, joka hoitaa jätelain 
määräämät kuntien tehtävät. 

Seuraavaksi Metsähallituksen 
suunnittelija Olli Vainio kertoi 
Pohjois-Suomen laajojen met-
säalueiden hoidosta ja virkistys-
käyttöön valjastamisesta. Lapin 
ammattiopisto ja Metsähallitus 
tekevät tiivistä yhteistyötä: tänä-

kin syksynä Metsähallituksessa on 
viisi opiskelijaa ja jopa yksi opet-
taja työssäoppimassa. Kaikkiaan 
Metsähallitus hyötyy vuosittain 
kahden henkilötyövuoden verran 
LAO:n työssäoppijoista. 

Metsähallituksessa ympäris-
tönhoitajien työtehtävät käsittävät 
muun muassa luonnon virkis-
tyskäyttöön tarkoitettujen reit-
tien, laavujen ja taukopaikkojen 
rakentamista ja kunnostamista, 
polttopuiden tekoa, petoseurantaa, 
jääteiden merkkausta sekä konei-
den ja laitteiden huoltotöitä. 

Lapin Ympäristösuunnittelu 
Oy:n Jari Niskanen kertoi mitä 
tarkoittavat viherrakentaminen, 
kivirakentaminen ja maisemoin-
ti. Ympäristönhoitajia työllistyy 
myös näihin tehtäviin. 

– Yksityishenkilöt panostavat 
kotipihoihinsa nykyään huomatta-
vasti enemmän kuin aikaisemmin. 
Ajat ovat muuttuneet siitä, kun 
ennen rakennettiin talo ja pihaan 
laitettiin vain nurmi. Nykyään 
koko piha saatetaan rakentaa puis-
tomaiseksi. Vähintään laitetaan 
jonkinlainen kiveys, jos ei koko 
pihaa muovata suurella rahalla. 

 
Poronhoitajia ikääntyvään 
ammattikuntaan 
Lapin ammattiopiston poronhoi-
don opiskelijat valottivat poron 

vuotta osallistujille. Poronhoidos-
sa tehdään vuodenajan mukaan 
tiettyjä tehtäviä, jotka tukevat po-
ron luontaista vuosirytmiä. Muun 
muassa poroerotus on rankka työ-
vaihe, jolloin muun muassa vasat 
merkitään ja teurasporot erotetaan 
tokasta. Opiskelijat totesivat, että 
alalla tulee olemaan työtä nuorille, 
sillä poromiehet ovat suurilta osin 
eläkeiässä. 

Miia Merkku kertoi perheyri-
tyksen laajentumisesta poromat-
kailuun. Hän on porotaloudesta 
lähes 300 vuotta elantonsa ansain-
neen Merkun suvun nuori edus-
taja. He perustivat uuden Arctic 
Reindeer -porotilan Joulupukin 
pajan lähelle napapiirille kesällä 
2006. Uusi porotila perustettiin, 
koska suvun tila oli liian kaukana 
houkutellakseen turisteja, 60 ki-
lometrin päässä napapiiriltä. Nyt 
osa Merkkujen poroista tuodaan 
talveksi uudelle tilalle töihin. 
Nämä ajokkaiksi kutsutut porot 
viettävät napapiirillä 56 kuukautta  
pieni osa tosin jää sinne kesäajaksi 
turistien rapsuteltaviksi. 

Poromatkailu, niin kuin pääosa 
luonto- ja ympäristöalan töistä, on 
hyvin sesonkiluontoista: marras-
kuussa aletaan totuttaa poroja taas 
ihmisiin ja jo joulukuussa tehdään 
40 % vuoden liikevaihdosta. Uusia 
poroja aletaan kouluttaa kevättal-

Luonto- ja ympäristöala tutuksi Rovaniemellä 

Lapin ammattiopiston luonto-ohjaajaopiskelijat pystyttivät kotasaunan 
puolijoukkueteltasta työnäytöksenä 
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vella maaliskuun jälkeen, kun se-
sonki hiljenee. Ajokkaan koulutus 
kestää kolme vuotta  niiden pitää 
kestää melua, ihmisiä, salama-
valoja, kosketusta ja liikennettä. 
Todella paljon asioita, jotka eivät 
ole niille luontaisia. 

Pitkäjänteisyys ja kielitaito 
luonto-ohjaajan vahvuudet 
Wild Northin Leena Gerdtillä oli 
paljon eläviä tarinoita kerrottava-
na luonto-ohjaajan työstä ja kan-
sainvälisten asiakkaiden kanssa 
toimimisesta. Hän työskentelee 
yhdessä Suomen suurimmista 
ohjelmapalveluyrityksistä. 

Yhteistyö Rovaniemen matkai-
luyrittäjillä on tiivistä, ja mukana 
oli yksi Wild Northin yhteistyö-
kumppaneista: Northern Gate 
Safaris. Tämä täysin valjakkoaje-
luihin keskittynyt yritys on melko 
ainutlaatuinen maailmassa. Anne 
Airola kertoi työstä yli 300 huskyn 
kanssa. Harva tulee varmasti aja-
telleeksi, miten suuri työ koirien 
ulkoilutuksessa, koulutuksessa 
ja ruokinnassa onkaan. Heidän 
menestyksekkäästä toiminnastaan 

oli todisteena Annen mukana Met-
säruusuntielle saapunut yrityksen 
pitkäaikainen työntekijä: reilut 
kymmenen vuotta vetokoirana 
toiminut husky. 

Wild North ja Northern Gate 
Safaris -yritysten puheenvuorois-
ta kävi ilmi, että luonto-ohjaajan 
työssä vaaditaan kärsivällisyyttä. 
Usein valmistelevia töitä tehdään 
monta tuntia, kun kohtaaminen 
asiakkaan kanssa saattaa kestää 
vain tunnin. 

Luonnonvarat käyttöön 
ja valmiiksi tuotteiksi 
Luonnonvaratuotanto on Lapis-
sa erityisen laaja-alaista. Alan 
laajuuden käsittää helposti siitä, 
että Lapissa on ohjelmapalvelu-
yrityksiä ja luonnonvaratuottajia 
yhtä paljon, noin sata yritystä 
molemmilla toimialoilla. 

Lapin ammattiopistolla luon-
nontuotealan hanketta koordinoi-
va Jonna Heikkinen osasi kertoa, 
että suurimpia lappilaisia yrityksiä 
luonnontuotealalta on Detria 
Oy. Detria muokkaa nykyaikaan 
sopivia tuotteita kansanparannus-

perinteestä. Heidän tunnetuimpia 
tuotemerkkejään ovat Relaxant ja 
Arbutin. Pääasiassa Lapissakin 
luonnonvaratuottajat ovat usein 
yksityisyrittäjiä, mutta menesty-
neimmät työllistävät jopa koko 
perheen tai ulkopuolisia henkilöi-
tä. Luonnonvaratuottajia työllis-
täviä aloja ovat myös hyvinvoin-
tiala, terveysala, elintarvikeala, 
taide- ja käsityöala, metsäala.

Rovaniemen opo-tapahtuma oli 
hyvin pitkälti opiskelijoiden suun-
nittelema ja toteuttama. Mukana 
olivat myös luonto- ja ympäris-
töalan ammatillisen koulutuksen 
vetovoimahanke sekä monet alu-
een yritykset. 

Alueen opinto-ohjaajien lisäksi 
tapahtumaan ottivat osaa luonto- 
ja ympäristöalan perustutkinnon 
opinnot syksyllä 2011 aloittaneet 
LAO:n opiskelijat. He saivat 
kattavasti tietoa eri koulutusoh-
jelmista seuraamalla tapahtuman 
luentoja ja työnäytöksiä. Näin he 
saivat tukea oman suuntautumi-
sensa valintaan. 

Nina Into 

RELLUn yleislinja
kattava kurssitarjonta ja laaja kielivalikoima
♦ nautit kansainv‰ lisest‰  yhteistŷ st‰
♦ t‰ ht‰ ‰ t korkeakouluun ja yliopisto-opinnot  kiinnostavat jo lukioaikana

EUROOPPA-linja
ainutlaatuinen mahdollisuus, kun yhteiskunnallinen
vaikuttaminen kiinnostaa ja kielet sujuvat
♦ kehit‰ t vuorovaikutustaitojasi ja tutustut eri kulttuureihin
♦ saat tuntuman yliopisto-opintoihin osana Eurooppa-opintoja

IB-linja (International Baccalaureate)
kansainv‰ linen englanninkielinen koulutusohjelma
♦ saat akateemisia haasteita ja valmiuksia
♦ tyˆ skentelet p‰ ‰ m‰ ‰ r‰ tietoisesti kiinte‰ ss‰  ryhm‰ ss‰

OHJAA VIISAISIIN VALINTOIHIN!

Tampereen lyseon lukio

http://lukiot.tampere.fi/lyseo
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Korkeakoulutoimikunnan elokui-
sessa tapaamisessa valmisteltiin 
kysely, joka päätettiin tehdä am-
mattikorkeakouluissa toimiville 
opinto-ohjaajille lokakuun alku-
puolella.

Aiemmissa kyselyissä (2005, 
2007 ja 2009) on kartoitettu am-
mattikorkeakouluissa opinto-
ohjausta antavien käyttämää ni-
mikettä, opinto-ohjaajien määrää, 
opo -koulutettujen määrää sekä 
opinto-ohjaukseen käytettyjä 
resursseja. Vuosien saatossa ni-
mikkeistö on yhdenmukaistunut, 
opinto-ohjaajien määrät ovat li-
sääntyneet, resurssit ovat pysyneet 
samankaltaisina, koulutettujen 
opinto-ohjaajien määrä on kas-
vanut sekä ilman opinto-ohjaajia 
toimivien ammattikorkeakoulujen 
määrä on vähentynyt. 

Toimi-
kunnat

Viime vuoden opo-päivillä tehdyn 
pienimuotoisen kyselyn perusteel-
la työvuodet vaikuttavat palkka-
usta korottavasti melko huonosti. 
Isompi hyppäys tulee 15 palve-
lusvuoden jälkeen. Sen jälkeen 
opinto-ohjaajien palkkaus jumit-
tuu paikoilleen, jonka olemme 
kokemusperäisesti tienneetkin.

Peruskoulutoimikunta
palkkakysymysten äärellä

Ohjattavien määrä näyttää 
perusopetuksessa olevan suosi-
tusten mukainen. Se, että asia on 
keskimäärin kunnossa, ei lohduta 
niitä, joiden oppilasmäärä on yli 
250. Heitä oli aineistossamme 
yhteensä 21 %.

Näyttäisi siltä, että niissä op-
pilaitoksissa, joissa ohjattavien 
määrä on suositusten mukainen,   

opinto-ohjaajien ammatillista 
osaamista osataan hyödyntää. Täs-
tä syystä opinto-ohjaajalle makse-
taan myös henkilökohtaista lisää 
esim. käytettävyyden perusteella.

Paikallista sopimisista ja omaa 
aktiivisuutta on korostettu omaan 
palkkaukseen vaikuttamisessa.. 
Otoksessamme n. 35 %:lle mak-
settiin henkilökohtaista lisää ja 
52 % vastanneista sai TVA:n 
perusteella lisää. Yhteensä nämä 
lisät vaihtelivat 25 €  520 € vä-
lillä, painottuen alle 200 € /kk 
summiin. 

Tulevien opo-päivien worksho-
pissa palaamme palkka-asiaan ja 

pohdimme, miten yleinen, tehos-
tettu ja erityinen tuki voivat näky-
vät oppilaanohjauksessa teemalla 
Kelpo koulun arjessa.

Peruskoulutoimikunta on tämän 
vuoden aikana kokoontunut sekä 
livenä, että Skypen välityksellä. 
Otimme Sopon toimikunnista en-
simmäisenä käyttöön teknologian 
mahdollisuudet. Skypen käyttö 
on mahdollistanut useamman 
kokoontumisen ja näin asioiden 
hoidon tehostumisen. Olemme 
valmistelleet Sopo ry:n lausuntoja 
ja kommentteja eri aihepiireistä. 
Erityisesti olemme pohtineet 
yleisen, tehostetun ja erityisen 
tuen vaikutusta työhömme ja 
paikkakuntakohtaisiin eroihin sen 
toteutuksessa. 

Useaan kertaan olemme olleet 
myös palkkakysymysten äärellä  
monesti turhautuneina, kun sit-
keistä ponnisteluista huolimatta 
tulosta ei ole syntynyt.

Tässä kyselyssä haluttiin sel-
vittää, mihin opinto-ohjaajan 
työaika pääosin menee, miten 
työtä halutaan kehittää ja millai-
sia haasteita AMK -ohjaukselle 
nähdään olevan. Lisäksi kysyttiin 
vastaajien näkemystä, mikä am-
mattikorkeakoulussa olisi sopiva 
opiskelijamäärä/opinto-ohjaaja. 

Elokuun kokouksessa pohdittiin 
lisäksi toimikunnan näkemyksiä 
ammattikorkeakoulujen opinto-
ohjauksesta, koska SAMOK laatii 
suositusta ammattikorkeakouluis-
sa annettavalle opinto-ohjaukselle 
ja on kysynyt Sopon sekä korkea-
koulutoimikunnan näkökulmaa 
asiaan. Kun näkemykset välitettiin 
SAMOKille, kerrottiin toimikun-
talaisten halusta ja valmiudesta 
kommentoida suositusluonnosta. 
Työn luonnos saatiinkin lokakuus-

sa kommentoitavaksi.
Lokakuun kokoukseen saatiin 

opo-kyselyn alustavia tuloksia. 
Kartoitukseen vastasi 104 am-
mattikorkeakouluissa ohjaustyötä 
tekevää henkilöä. Suurin osa 
vastaajista oli opinto-ohjaajia tai 
opintojen ohjaajia, vajaa neljäsosa 
muilla tehtävänimikkeillä toimi-
via. Myös vastaajien näkemykset 
ohjaukseen liittyvistä työtehtä-
vistä ja tulevaisuuden ohjauksen 
haasteista ammattikorkeakou-
lukentässä kertoivat realistisesti 
ohjaustyön moninaisuudesta ja 
ohjaushenkilöstön osaamistar-
peista.

Tulokset herättivät monenlaista 
keskustelua ja näkökulmia, mutta 
yleisesti niistä voitiin päätellä am-
mattikorkeakoulujen ohjaustyön 
menneen taas askeleita eteenpäin. 

Kysely ammattikorkeakoulujen opoille
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Sopon lukiotoimikunta toteuttaa 
vielä loppuvuoden aikana kyselyn 
Lukion opinto-ohjaajan työn kuva 
ja palkkaus. Kysely toteutetaan 
sähköpostikyselynä eduzef -järjes-
telmällä, ja kysely jaetaan Sopon 
jäsenrekisterin kautta kaikille 
Sopon jäseninä oleville lukion 
opoille heidän sähköpostiosoit-
teisiinsa, ja sen lisäksi kysely 
lähtee aluepuheenjohtajien kautta 
kaikille alueiden lukioiden opinto-
ohjaajille. Näin kyselyn pitäisi 
tavoittaa myös ei -Sopon jäsenet.  
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
vastata kyselyyn sähköpostin 
kautta, niin ota yhteys Anu Tu-
ruseen, anu.turunen@rovaniemi.
fi  tai puh. 050-3614506, niin voit 
saada kyselyn postitse. Kyselyn 
tulokset esitellään Hämeenlinnan 
opopäivien lukioworkshopissa 
torstaina 26.1. klo 15.45-17.15. 
Ole silloin paikalla kuulemassa.

Lukiotoimikunnan kyselys-
sä pyritään selvittämään lukion 
opinto-ohjaajan työnkuvaa ja 
palkkausta ja palkkauksen muo-
dostumista. Kenttä tältä osin on 
varsin kirjava. Työnkuvat ovat 
erilaisia, hallintotyö syö ohjaus-
aikaa, ja läheskään aina lukion 
opinto-ohjaaja ei pääse tekemään 
sitä työtä, mihin hänet on koulu-
tettu, ja ennen kaikkea sitä, mitä 
opiskelijat tarvitsisivat. Palkkauk-
sen suhteen lukion opinto-ohjaajat 
ovat jo ihan liian kauan olleet 

joka syksyisellä lukioresurssin 
kerjuukupilla! Palkoissa erot 
voivat olla jopa 1000-1500 euroa 
pahimmillaan. 

On myös paljon kuntia ja luki-
oita, joissa palkkaus on hoidettu 
asianmukaisesti ja parhaalla mah-
dollisella tavalla niukat kuntare-
surssit huomioon ottaen.  Noin 30 
paikallista lukion opinto-ohjaajan 
virkaehtosopimusta on kunnissa 
tehty, ja opot ovat niihin tyyty-
väisiä. Loput lukioiden opot ovat 
opettajavirkaehtosopimuksessa, 
joka sopii todella huonosti opinto-
ohjaajan työhön.

Uusi kysely on jatkoa kyselyl-
le, jonka lukiotoimikunta toteutti 
keväällä 2007, ja tämän kyselyn 
tuloksia on siteerattu tähän asti 
jokaisessa julkaisussa, jossa on 
jotenkin sivuttu lukion opinto-
ohjausta. Muun muassa arvoval-
tainen lukion kehittämistyöryhmä 
alkuvuodesta ilmestyneessä rapor-
tissaan siteerasi tätä kyselyä. 

Kyselyn lisäksi lukiotoimikunta 
ahkeroi monien muiden lukio-
asioiden kimpussa. Lukiopilotit 
etenevät tässä maassa, ja niissä 
tehdään hyvää työtä. 

Opetushallituksen lukioasi-
oiden johtaja Jorma Kauppinen 
tavataan tämän kuun lopulla ja Hä-
meenlinnan opopäiviin valmistau-
dutaan kovaa vauhtia. Lukiotoimi-
kunnan kyselyn tulosten esittelyn 
lisäksi workshopissa puhutaan 
lukiopiloteista, ja Lukiolaisten liit-
to tulee esittelemään kolme uutta 
kyselyään, jotka ovat: Lukio 2.0 
kysely, Lukio vai ei, toisen polven 
maahanmuuttajanuorten koulutus-
valinnat ja Lukiolaisten talous, 
-työ- ja yrittäjyystutkimus. 

Iloista mieltä kaamoksen pi-
meyteen!

Lukiotoimikunta:
Asta Ikonen
Armi Nurmi

Maija Pasanen (pj.)
Hannu Soro

Anja Tiainen
Anu Turunen

Vastaa Lopo-kyselyyn

Toimikunta piti kauden viimeisen 
kokouksensa Helsingissä lauan-
taina 12.11.  Kokousten lisäksi 
olemme  tavanneet toisiamme toi-
mikunta- ja alueseminaarissa sekä 
pitäneet yhteyttä sähköpostitse. 

Aloitimme kokouksemme kuu-
lumisten vaihdolla, mikä on huo-
mattu erityisen tärkeäksi. Siten 
saamme elävän ja laajemman 
kuvan moninaisesta arjesta, missä 
ammatilliset opot työtään tekevät. 
Opinto-ohjaajan työhön kuuluvien 

kiireiden lisäksi toimikuntalaisia-
kin työllistävät tai mietityttävät 
monet toimintaymnpäristössä 
meneillään olevat asiat: organisaa-
tiouudistus, avoimet opon virat, 
opojen vaihtuvuus, OPO-päivät 
2012, Taitaja-SM, SAKU Stars, 
alueyhdistyksen vuosijuhla jne. 

Organisaatiomuutokset vaikut-
tavat esimiesten vastuualueisiin 
ja samalla myös opiskelijapal-
veluiden ja opinto-ohjauksen 
asema ja toimintaedellytykset 

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunnassa keskusteltua

Kyselyn tulokset esitellään Hä-
meenlinnan OPO-päivien work-
shopissa. Silloin meitä on toi-
vottavasti runsaslukuinen joukko 
jatkamassa keskustelua siitä, mon-
tako opiskelijaa/opinto-ohjaaja 
pitäisi olla, mihin opinto-ohjaajan 
tulisi voida käyttää työaikansa ja 
minkä yhteisen viestin haluamme 
välittää ammattikorkeakoulun 
ohjaustyöstä.

Tapaamisiin Hämeenlinnassa!
Aikkola Riitta

Edelsköld Peter
Kuhanen Vesa

Liinamaa Ritva
Salminen Erja (pj.)
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muuttuvat. Jälleen oli todettava, 
kuinka monella eri tavalla ja eri 
tehtävänimikkeillä oppilaitokset 
toimintaansa läpivievät. Tällai-
sessa tilanteessa on tärkeää, että 
opinto-ohjaajat tiedostavat ydin-
tehtävänsä ja pitäytyvät niissä. 
Lisäksi oppilaitoksen johdon ja 
esimiesten  on ymmärrettävä opin-
to-ohjauksen merkitys ja mahdol-
lisuudet sekä luotava edellytykset 
hyvälle ohjaukselle. Valitettavasti 
tämä tavoite ei aina toteudu. Mm. 
tästä aiheesta keskustellaan. Kes-
kustelussa ovat mukana  Suomen 
ammatilliset rehtorit ry:n edustaja,  
Hämeen ammattikorkeakoulun 
opinto-ohjaajankoulutuksen edus-
tajat ja tietysti paikalle saapuvat 
opinto-ohjaajat. 

Hallitusohjelmassa ja KESUssa 
korostetaan ohjauksen merkitystä 
ja uskotaan ehkä liiankin rohkeasti 
siihen, että opinto-ohjauksella  rat-
kaistaan suuret yhteiskunnalliset 
ja koulutuspoliittiset ongelmat. 
Sanahelinästä on päästävä konk-
reettisen toiminnan ja sen edelly-
tysten mietinnän tasolle. Vasta sil-
loin täsmentyy, mitkä toimenpiteet 
mihinkin vaikuttavat ja mikä tässä 
kokonaisuudessa on ratkaistavissa 
kenties opinto-ohjauksen avulla. 
Opinto-ohjaajat haluvat tehdä 
työtänsä hyväksymiensä eettisten 
periaatteiden mukaan. He eivät 
halua ohjata opiskelijoita pelkäs-
tään sopeutumaan esim. hätäisen 
lainvalmistelun seurauksena mah-
dollisesti syntyviin korkea-asteen 
opiskelijavalinnan epäkohtiin. 
Olkoonkin, että meneillään ole-
van opiskelijavalintauudistuksen 
tausta-ajatukset ovat hyvää tar-
koittavia. 

Korkeakoulujen opiskelija-
valintauudistusta määrittelevä 
lainsäädäntö on lausunnonanto-
vaiheessa. Lausuntoa on pyydetty 
myös Suomen opinto-ohjaajat 
ry:ltä, joka käsittelee ehdotuksia 
kokouksessaan 26.11. Näyttää 
siltä, että opiskelijan liikkumavara 
kapenee ja ensimmäisen korkea-
koulupaikan vastaanottaminen 
lähes estää uudet alavalinnat. 
Ammatillisessa koulutuksessa 
olemme viime vuosina julistaneet 
joustavuutta ja uusien valintojen 
tekemisen mahdollisuutta. Nyt tätä 

joustavuutta ollaan ilmeisesti kar-
simassa ainakin korkea-asteella. 

Olen itse mukana korkea-
koulujen opiskelijavalintojen 
kehittämisryhmässä ammatillisen 
koulutuksen ja opinto-ohjaajien 
edustajana. Käytin kokouksessa 
9.11. puheenvuoron siitä, että 
lakiesityksen perusteluissa ei am-
matillisesta koulutuksesta valmis-
tuvia juurikaan mainittu. Huolta 
kannetaan uusien ylioppilaiden 
sijoittumisesta ja hakuprosessia 
kehitetään heidän tilanteensa 
huomioon ottaen. Tätä kirjoit-
taessani ei Sopon lausuntoa ole 
vielä ehditty hahmotella, mutta 
keskeistä on kiinnittää huomiota 
tasavertaisiin mahdollisuuksiin 
hakuvaiheessa ja siihen liitty-
vässä päätöksenteossa. Lisäksi 
tuntui olevan vielä epäselvää, mitä 
seurauksia valintaan on sillä, että 
hakijat laittavat hakutoiveensa 
ensisijaisjärjestykseen ja saavat 
vain yhden opiskelijapaikan. Mi-
ten tämä paikka määräytyy, kun 
korkeakouluilla on autonomia 
valintaperusteisiin ja opiskeli-
javalintaan sekä intressi saada 
valinnat tehtyä oman aikataulunsa 

opiskelusuunnitelmiin ja -valin-
toihin eli myöhempiin siirtymisiin 
luodaan. Arveltiin, että tarjotun 
opiskelupaikan vastaanottamista 
mietitään nyt viimeiseen asti ellei 
se ole selkeästi omien ensisijaisten 
toiveitten mukainen. Siirtymisen 
mahdollisuudet koulutusohjelmas-
ta ja/tai korkeakoulusta toiseen 
ovat selvittämättä ja jatkossakin 
ne tulevat olemaan hyvin korkea-
koulu- ja koulutuskohtaisia. 

Opiskelijajärjestöt ovat huolis-
saan myös SORA-lainsäädännön 
korkeakouluihin tuomista kysy-
myksistä. Korkeakoulut suhtau-
tuvat lainsäädäntöön hyvin eri 
tavoin ja kaiken kaikkiaan on 
suurta epätietoisuutta siitä, millai-
sia ohjeita antaa, missä vaiheessa 
ja kenen tehtäviin asia kuuluu, kun 
kyse on varsin henkilökohtaisten 
ja arkaluontoisten asioiden käsit-
telystä. Samaa epätietoisuutta on 
myös II asteella, mutta meillä ole-
massa olevat rakenteet vastanne-
vat jo paremmin lain toteuttamisen 
vaatimuksia. 

Toimikunta käsitteli kokouk-
sessaan myös vuosikokousasioita. 
Ensi vuoden toimintasuunnitel-
maan tulee kirjattavaksi mm. 
yhteydenpidon tehostaminen 
jäsenistöön päin. 

Ammatillisia opoja jatkuvasti 
puhuttavasta työaika-asiasta OAJ 
on hyvin tietoinen. Työtä tilanteen 
parantamiseksi voi tehdä myös 
paikallisesti ja alueellisesti.  Näi-
den tasojen vaikuttajia on myös 
valtakunnallisina vaikuttajina 
OAJ:ssa. Jospa pienellä muu-
toksella korjattavissa oleva, run-
saasti omaakin turhautuneisuutta 
kasvattava asia ennen pitkää saisi 
suotuisan ratkaisun, kun painetta 
tulee eri suunnista riittävästi.

Tulkaa kollegat Opo-päiville ja 
osallistukaa ammatillisten opojen 
tapaamiseen ja vuosikokoukseen. 
Vuosikokouksessa valitaan pu-
heenjohtaja seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi. Toivotaan, että jäsenis-
töstä löytyy myös ammatillista 
koulutusta tunteva hyvä ehdokas.

Tapaamisiin
Toimikunnan puolesta

Ritva Manelius, pj

Toimi-
kunnat

ja toiveittensa mukaisesti?
Mm. näistä opiskelijavalinnan 

kysymyksistä keskustelemassa 
olivat toimikunnan kokoukses-
sa kutsuttuina koulutuspoliit-
tinen sihteeri Suvi Eriksson ja 
hallituksen jäsen Matti Tujula 
Suomen ylioppilaskuntien liitos-
ta sekä asiantuntija Veli-Matti 
Taskila Suomen ammattikorkea-
kouluopiskelijakuntien liitosta. 
Opiskelijajärjestöissä ollaan aika 
pettyneitä lainvalmistelun nyky-
vaiheeseen ja huolissaan siitä, 
millaisiksi mahdollisuudet uusiin 
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Uudessa hallitusohjelmassa 
opettajankoulutuksen kehit-
täminen on kirjattu yhdeksi 
tavoitteeksi. Kehittämisen 
tarve on havaittu myös 
Itä-Suomen yliopiston opet-
tajankouluttajien keskuu-
dessa. Erityisesti yhtenäis-
koulut asettavat opettajien 
pätevyydelle aivan uuden-
laisia haasteita. 

Keväällä 2010 Itä-Suomen yli-
opistossa päätettiin käynnistää 
uusi opettajankoulutuksen avaus, 
jossa yhdistyy matemaattisten 
aineiden opettajankoulutus ja 
luokanopettajankoulutus. 

Opiskelijat uuteen koulutus-
ohjelmaan valitaan ylioppilasto-
distuksen arvosanojen ja soveltu-

Askel kohden 
yhtenäiskoulun opettajuutta

vuuskokeen perusteella. 
Soveltuvuuskoe koostuu yksilö-

haastattelusta ja ryhmätilanteesta, 
joilla selvitetään hakijan soveltu-
vuutta koulutusohjelmaan.

Koulutuksen runko perustuu 
matemaattisten aineiden opetta-
jankoulutusohjelmaan, jota on 
muokattu palvelemaan aiempaa 
paremmin yhtenäisen perusope-
tuksen tavoitetta. 

Kaikilla koulutusohjelmaan 
valittavilla on oikeus suorittaa 
sivuaineena perusopetuksessa 
opetettavien aineiden ja aihekoko-
naisuuksien monialaiset opinnot, 
jotka yhdessä pedagogisten opin-
tojen kanssa antavat luokanopet-
tajan kelpoisuuden. 

Koulutusohjelman sisältöjä on 
muokattu sekä aineopintojen että 
kasvatustieteen opintojen osalta 

ja opetusharjoittelua suoritetaan 
lukiossa, yläkoulussa ja alakou-
lussa. 

Pedagogisissa opinnoissa luo-
kanopettajaksi ja aineenopetta-
jaksi opiskelevilla on yhteisiä 
harjoituksia, jotka mahdollistavat 
yhteistyökulttuurin syntymisen 
näiden kahden ryhmän välille.  

Kokonaisuutena koulutus an-
taa opiskelijalle laaja-alaisen 
pätevyyden ja hyvät valmiudet 
työskennellä ala- ja yläkoulussa 
sekä lukio-opettajana. 

Mielestämme yhtenäiskoulun 
ajatus on tuotava käytännön kautta 
esille jo opettajankoulutuksen 
aikana. 

Pekka E. Hirvonen
Dosentti

Ratkaisuna tarjoamme Matemaattisten aineiden ja 
luokanopettajan koulutusohjelmaa.

Matemaattisten aineiden opettajan kelpoisuuden lisäksi 
opiskelija voi suorittaa sivuaineena perusopetuksessa 
opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset 
opinnot, jotka yhdessä pedagogisten opintojen kanssa 
antavat myös luokanopettajan kelpoisuuden.  

Hakuaika: 5.3–3.4.2012

Soveltuvuuskoe järjestetään Joensuussa 18.–19.6.2012.

Lisätietoja: www.uef.� /fysmat/maolk

Kiinnostaako matematiikka, 
fysiikka tai kemia?
Haluatko myös luokanopettajaksi?
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Autoala työllistää tänä päi-
vänä Suomessa liki 30 000 
alan ammattilaista. Auto-
alan henkilöstömäärä kasvoi 
vuodesta 2009 vuoteen 2010 
noin kahdella prosentilla. 

Autoalan työtehtäviin kuuluu eri-
laisia laaja-alaisia työtehtäviä, joi-
ta ovat mm. teknisesti painottuneet 
tehtävät, kaupallisesti painottuneet 
tehtävät, viranomaistehtävät sekä 
julkiseen sektoriin liittyvät tehtä-
vät. Autoala kouluttaa henkilöitä, 
jotka ovat aidosti kiinnostuneita 
sekä motivoituneita toimimaan 
alalla. Autoalaa ei ulkoisteta!

Autoalan pätevöitymis-
ohjelma APO®

Autoalan Keskusliitto ry (AKL) 
aloitti 13 vuotta sitten uraauurta-
van koulutusohjelman toteuttami-
sen yhdessä Suomen Autoteknilli-
sen Liiton kanssa. Ajatuksena oli 
toteuttaa elinikäisen oppimisen 
metodia autoalalla. Vastaavanlais-
ta koulutusohjelmaa ei ole millään 
muulla alalla käytössä. 

Autoalan peruskoulutuksen 
jälkeen on mahdollisuus edetä 
seuraavalle tasolle alan ammatti-
laiseksi ja edelleen asiantuntijaksi. 
– Esimerkiksi juuri ammattikou-
lusta valmistunut mekaanikko on 
alalla aloittelija. Merkkimaahan-
tuojien ja sidosryhmien järjestä-
mät koulutukset ja tietysti työssä 
oppiminen kasvattavat osaamis-
ta ja ammattitaitoa. Muutaman 
vuoden kuluttua voidaan testata, 
millä tasolla osaaminen on ja 

Autoalan APO-koulutus – mitä se on?

APO-koulutuksen avulla vahvis-
tetaan ammattitaitoa. Koulutuksen 
jälkeen voidaan näyttökokeella 
suorittaa ammattilaisen tutkinto, 
kertoo AKL:n asiamies ja alan 
koulutusasioiden asiantuntija 
Jouko Sohlberg. 

Ammattilainen on pätevämpi ja 
kykenevä tekemään vaativampia 
tehtäviä. Muutaman vuoden kulut-
tua on jälleen osaamiskartoituksen 
vuoro. – Erikoisammattitutkinto 
on haastavampi osio. Tutkinnon 
suorittaneet ovat oman alansa 
todellisia asiantuntijoita ja voi-
vat toimia vaikkapa kouluttajina 
yrityksessä. Työnantajayritykset 
hyötyvät tästä myös siten, että 
nämä asiantuntijat voivat myös 
kehittää yrityksen toimintaa ja olla 
mukana mm. työturvallisuus- ja 
laitteistokehityksessä, muistuttaa 
Sohlberg.

Näyttötutkinnot ovat hyviä 
mittareita oman kehittymisen 
seuraamiseen ja tavoitteiden ase-
tantaan omalle työuralle. Motivoi-
tunut ja osaava työvoima on aina 
haluttua.

Viisi eri kehityspolkua
APO-koulutusohjelmalla on tar-
jolla viisi eri kehityspolkua: liik-
keenjohdon, esimiehen ja teknisen 
palvelun, opettajuuden, myynnin 
ja asiakaspalvelun sekä mekaa-
nikon kehityspolku. Nykyisin 
joissakin yrityksissä mietitään 
jo uutta henkilöstöä rekrytoita-
essa, millainen tämän henkilön 
ammatillinen kehityspolku voisi 
tulevaisuudessa olla. Mekaanik-
ko voi myös myöhemmin lähteä 

vaikkapa myynnin kehityspolulle. 
Työntekijöiden vaihtuvuus ei ole 
autoalalla kovin vilkasta ja pitkät 
työurat myös samassa yrityk-
sessä ovat tavallisia. – Tämä ala 
menee myös niin vauhdikkaasti 
eteenpäin, että jos välillä vaihtaa 
muihin hommiin, niin voi olla 
haasteellista päästä ajan tasalle 
palatessaan takaisin, muistuttaa 
AKL:n Sohlberg.

Työssä oppiminen on tärkein-
tä APO-koulutusta. Noin 70 % 
koulutuksesta tapahtuu työssäop-
pimisena autoalan yrityksissä ja 
30 % on teoriaopiskelua etänä tai 
lähipäivinä. 

APO-koulutus käytännössä
Eri oppilaitoksissa APO-koulutus-
ta tehdään hieman eri lailla ja eri 
laajuudessa. Käytännössä koulutus 
kattaa kaikki autoalan osaamisen 
kehittämistarpeet työssä oleville. 
Esimerkiksi AEL:ssä APO-koulu-
tuksia käytetään laajasti kaikkien 
alan ammattiryhmien koulutta-
miseen ammattilais- ja asian-
tuntijatasoille. – Viime vuosina 
yritys-, ketju- ja merkkikohtaiset 
toteutukset ovat olleet suosittuja, 
sillä niissä koulutus pystytään rää-
tälöimään ja painottamaan tarpeen 
mukaan, kertoo koulutuspäällikkö 
Jussi Korhonen AEL:stä. – Kun 
asioita käsitellään, ei sitä näissä 
ryhmissä tehdä yleisesti, vaan 
kohdennetusti, puhutaanpa sitten 
tekniikasta, tieto- ja laatujärjes-
telmistä tai kilpailuedusta” Kor-
honen jatkaa.

On olemassa myös avoimia 
ryhmiä, joihin opiskelijat voivat 

Autoalalla työskentelevällä on mahdollisuus pätevöityä omassa 
ammatissa ja edetä suunnitelmallisesti uralla vaativampiin autoalan 
tehtäviin seuraamalla Autoalan pätevöitymisohjelman kehityspol-
kuja. 

Alalle tulijoille APO® tarjoaa väylän kehittyä autoalan aloittelijasta 
ammattilaiseksi ja asiantuntijaksi. 

Työnantajalle APO® on työkalu henkilöstön osaamisen ja resurs-
sien kehittämiseen sekä yrityksen tuloksenteko- ja kilpailukyvyn 
parantamiseen. 

Vuosittain APO-koulutettavia 
on useita satoja. Vuonna 2010 
APO:ssa opiskeli 810 aikuisopis-
kelijaa. Tähän mennessä aikuis-
puolella on suoritettu liki 7 500 
tutkintoa, joista perustutkintoja 
on n. 40 %, ammattitutkintoja 
n. 50 % ja loput 10 % erityis-
ammattitutkintoja. Sertifioituja 
oppilaitoksia on kaikkiaan yksi-
toista ympäri Suomen (lisätieto-
ja www.apo-koulutus.fi).
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tulla mistä yrityksistä tahansa. 
Niitä järjestetään erityisesti auto- 
ja koritekniikan sekä työnjoh-
don koulutuksessa. Nekin ovat 
suosittuja, sillä niissä saa hyvän 
yleisosaamisen, jota jokainen voi 
soveltaa ja käyttää omalla työpai-
kallaan.

Kaikille APO-koulutuksille 
yhteistä on käytännön läheisyys 
ja alan tarpeista lähtevä osaamisen 
kehittäminen. – Suoritettavien 
tutkintojen perusteet eli vaadit-
tavat osaamistasot, ovat autoalan 
itsensä määrittelemät, jolloin ne 
on suunnattu oikein. Keskitytään 
oleelliseen ja opitaan se hyvin, 
Korhonen sanoo.

Tutkinnon suorittaminen
Kaikki ammatti- ja erikoisammat-
titutkinnot ovat näyttötutkintoja, 
joissa näytetään oma osaaminen 
käytännön työtehtävillä. Kaikki 
tutkintosuoritukset arvioidaan 
tutkinnon perusteiden mukaisesti. 
Osallistuja laatii oppilaitoksen 
ohjaamana itselleen henkilökoh-
taisen tutkinnon suorittamisen 
suunnitelman, jonka mukaan 
edetään.

Tutkintosuoritukset tehdään 

aina omassa työssä omalla työ-
paikalla. Hyvä tutkintotilaisuus 
ei poikkea juurikaan työpaikan 
normaalista työpäivästä  paitsi 
arvioinnin osalta. 

Ammattitaito osoitetaan aina 
pääsääntöisesti käytännön työ-
tehtävillä. Joissakin tutkinnoissa 
osaamisen osoittamiseksi saa-
tetaan liittää täydentäviä kir-
jallisia dokumentteja erilaisista 
oman työn ohessa syntyneistä 
kirjallisista tuotoksista. Myyjil-
lä, työnjohtajilla ja päälliköillä 
varsinainen tutkintotilaisuus on 
yleensä puolikkaan tai kokonai-
sen työpäivän mittainen tilaisuus, 
jossa osaamista arvioidaan laajasti 
havainnoimalla tutkinnon suoritta-
jan toimintaa, haastattelemalla ja 
keskustelemalla. 

Kokonaan toisenlaisia ovat 
esimerkiksi korimekaanikko-
jen tutkintosuoritukset, jotka 
koostuvat monista yksittäisistä 
tutkintotilaisuuksista pidemmällä 
aikajänteellä. 

Tutkintosuoritus arvioidaan 
aina kolmikantaisesti. Arviointia 
ovat tekemässä työntekijöiden, 
työnantajien ja opetusalan edus-
tajat. Opetusalan edustaja on 

aina näyttötutkintomestari, jonka 
tehtävänä on huolehtia, että tut-
kinnon suorittaminen tapahtuu 
kaikkien viranomaismääräysten 
mukaisesti, arviointi on tasapuo-
lista ja kattavaa ja että tutkinnon 
suorittajan oikeusturvaa kunnioi-
tetaan. Kolmikantainen arvioija-
ryhmä tekee arviointiesityksen 
toimialan tutkintotoimikunnalle, 
joka tekee lopullisen arviointipää-
töksen. Kun tutkintotoimikunta on 
hyväksynyt kaikkien tutkinnon 
osien tutkintosuoritukset, saa 
tutkinnon suorittaja tutkintoto-
distuksen, APO-kunniakirjan ja 
APO-pinssin.

APO-ammattitutkinnon suorit-
tanut on siis alansa ammattilainen, 
APO-erikoisammattitutkinnon 
suorittanut alansa asiantuntija. 

Oppilaitokset toimivat tiiviissä 
yhteistyössä yritysmaailman kans-
sa ja yritykset pitävät opettajat 
ajan tasalla siitä, mitä koulutusta 
erityisesti tarvitaan milloinkin. 
Helsingin Haaga-Helia Ammatti-
korkeakoulun kanssa yhteistyössä 
on tehty alan oma koulutusohjelma 
lehtoreille ja koulujen johdoille. 
Näin varmistetaan myös opettajien 
korkea osaamistaso.

KUTSU
Suomen opinto-ohjaajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hämeenlinnassa 
perjantaina 27.1.2012 klo 15.45 Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun Visamäen kam-
puksella. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 10 §:n mukaiset vuosikokous-
asiat. 

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011 ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa toimikaudeksi 2012
11. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012
12. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja perimistapa
13. Hyväksytään talousarvio ja puheenjohtajan palkkio vuodeksi 2012
14. Päätetään opinto-ohjaajat ry:n sääntöuudistuksesta
15. Kokouksen päättäminen 

Suomen opinto-ohjaajat ry, Hallitus 
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Energiatalous on kokenut 
suuria muutoksia ilmaston 
lämpenemisen ja kasvuhuo-
neilmiön myötä.  Päähuomio 
on nyt uusiutuvassa energi-
assa, jonka bioenergiasekto-
ri on kasvava ja jatkuvasti 
kehittyvä, innovatiivinen 
ala. Tekijöitä tarvitaan mo-
niin mielenkiintoisiin töi-
hin. Keski-Suomessa ollaan 
luomassa bioenergia-alan 
palvelutyökalua, jota voivat 
hyödyntää niin omaa koulu-
tustaan miettivät opiskelijat 
kuin ohjaustyötä tekevät 
opinto-ohjaajatkin. 

Bioenergiaksi kutsutaan biomas-
sasta eli eloperäisestä aineksesta 
peräisin olevaa energiaa. Ener-
gianlähteenä voi olla puu (esim. 
energiapuu, hake, polttopuu, 
sahanpuru, puupelletit, puun-
kuori, teollisuuden mustalipeä), 
peltobiomassat (esim. ruokohel-
pi, öljykasvit, olki, energiapaju, 
järviruoko, heikkolaatuinen vilja) 
tai eri prosessien sivutuotteet 
(esim. grillirasvoista, yhdyskun-
tajätteestä tai eläinten lannasta 
saatava biokaasu, kierrätyspolt-
toaineet). Bioenergia voi siis olla 
joko kiinteässä, nestemäisessä tai 
kaasumaisessa muodossa. Näiden 
lisäksi biomassaa on myös turve 
(pala- ja jyrsinpolttoturve), mutta 
se luetaan kotimaiseksi hitaasti 
uusiutuvaksi polttoaineeksi ja sen 
päästöt ovat osa kasvihuonekaasu-
jen inventaariota.

Bioenergia on uusiutuvaa ener-
giaa, sillä uutta biomassaa syntyy 
jatkuvasti lisää biologisten pro-
sessien seurauksena. Uusiutu-
vuutensa vuoksi biopolttoaineet 
ovat myös kestäviä energiavaih-
toehtoja, varsinkin jos niillä kor-
vataan fossiilisia polttoaineita. 
Bioenergia on hiilineutraaliutensa 
puolesta ympäristöystävällistä. 
Biomassojen poltossa vapautuu 
luonnollisesti myös hiilidioksidia, 
mutta jos niitä tuotetaan kestävällä 
tavalla poltossa vapautunut hiilidi-

oksidi sitoutuu vähitellen takaisin 
kasvavaan biomassaan.

Bioenergia-alan koulutus 
ja työtehtävät 
Bioenergia-alaa voi opiskella 
kaikilla koulutustasoilla: yliopis-
tossa, ammattikorkeakoulussa ja 
ammattikoulussa. Myös erilaisia 
kursseja ja täydennyskoulutusta 
on järjestetty, esim. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun Bioener-
giaosaaja -koulutus korkeakoulu-
tetuille työttömille 2011.

Laajaan toimialaan kuuluvat 
energiaraaka-aineiden tuottajat, 
hankkijat, kuljettajat ja käsittelijät 
sekä raaka-aineiden jalostajat. Ala 
työllistää energiantuotannossa 
lämpövoimalaitoksissa, kuten 
myös kuljetuksessa, tutkimuksessa 
ja tuotekehityksessä. Työnantajina 
voivat toimia esim. energiayhtiöt, 
metsätalous, metsäteollisuus, 
maatalous, urakoitsijat, kulje-
tusyritykset, konsulttiyritykset, 
laitevalmistajat, kemianteollisuus, 
tutkimuslaitokset, yliopistot ja 
oppilaitokset. Ammattinimikkeitä 
voivat olla esim. hakkurinkul-
jettaja, metsuri, metsänhoitaja, 
maatalousyrittäjä, kuorma-au-
tonkuljettaja, jäteasemanhoitaja, 
voimalaitospäällikkö, kemisti, 
biotekniikan insinööri, laborantti, 
lämpöyrittäjä ja energianeuvoja. 

Bioenergia-alan 
tulevaisuus näyttää hyvältä
Bioenergian käytön lisäämiselle 
on monia perusteita ja siten sen 
kehitysnäkymät ovat hyvät. EU on 
asettanut jäsenmailleen kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämistä 
ja uusiutuvan energian käytön 
lisäämistä koskevat tavoitteet. 
Suomessa uusiutuvan energian 
käyttö tulisi olla 38 % energian 
loppukulutuksesta ja liikenteen 
biopolttoaineiden osuuden 20 % 
vuonna 2020.

Biopolttoaineiden käyttö vä-
hentää fossiilisten polttoaineiden 
käytön aiheuttamia haitallisia 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.  
Lisäksi Suomen energiaomava-
raisuus kasvaa ja energian tuonti-

riippuvuus vähenee. Kotimaisen 
energian käyttö parantaa myös 
energiantuotantomme huoltovar-
muutta ja vähentää riippuvuutta 
fossiilista polttoaineista. Lisäksi 
syntyy uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia; yritystoiminta vilkastuu 
ja työmahdollisuudet lisääntyvät 
myös maaseudulla.

Nopeasti kehittyvän alan kou-
lutusta on myös kehitettävä kai-
killa koulutusasteilla vastaamaan 
käytännön työelämän tarpeita.  
Tutkimus- ja kehitystyötä on li-
sättävä, ja samalla huolehdittava 
osaavan perustyövoiman saata-
vuudesta. Bioenergia-alaan liitty-
vät mahdollisuudet ovat kasvavia 
ja globaaleja, ja nyt tarvitaankin 
pitkäjänteistä työskentelyä alan 
kilpailukyvyn ja työllistämismah-
dollisuuksien turvaamiseksi.

Tietoa ja työkaluja
opoille ja oppilaille
Keskisuomalaisen bioenergiaklus-
terin osaavan työvoiman turvaa-
minen - BEV-osaaja-hankkeen 
(2009-2012) päätavoitteena on 
turvata elinikäisen oppimisen 
joustava oppimispolku toiselta 
asteelta tohtoriksi, parantaa alan 
ympärivuotisen työllistymisen 
mahdollisuuksia ja saada lisää 
työntekijöitä alalle. Hankkeen ai-
kana kartoitetaan bioenergia-alan 
opiskelu- ja työmahdollisuuksia 
Keski-Suomessa, tuotetaan kou-
lutusmateriaaleja sekä raportteja 
sekä lisätään yleistä tietoisuutta 
ja alan tunnettavuutta. 

Opinto-ohjaajat ovat hankkees-
sa tärkeässä roolissa hankkeessam-
me. Opoille ollaan kehittämässä 
tietoverkkoon tulevaa työkalua, 
joka sisältää tietoa bioenergia-
alasta sekä opinto- ja työmah-
dollisuuksista Keski-Suomessa. 
Työkalusta tehdään hankkeen 
puitteissa DEMO-versio, ja sen 
kehittämiselle haetaan jatkohan-
ketta.

Kati Räsänen, 
Laura Vertainen, 

Liisa Vesterinen ja 
Jukka Lahti

Bioenergia-ala tarvitsee tekijöitä
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Kirjailijan kenttä-
tutkimus onnen 
olemuksesta tahtoo 
livetä käsistä. 
P���� T�������
Mitä onni on

Futurix� Oma valintani
9. luokan oppilaille, ammat-

tistarttiin ja lisäluokan  
ohjaukseen yhdessä Jatko- 

opinto-oppaan kanssa.

Futurix� Omatoimikirja
Peruskoulun jälkeiset  
koulutusvaihtoehdot.

Futurix� TET-aineisto
Helpottaa TET-jaksojen toteu-
tusta ja tukee tulevaisuuden 

suunnittelua.

Käyttöön- 
ottovuosi

Oppilaan nimi 
ja luokka

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Edullinen paketti luokkien �–�  
oppilaanohjaukseen
  - Futurix+ Omatoimikirja 2012–2015
  - Futurix+ Oma valintani 2012–2013
  - Futurix+ TET-aineisto

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen.
Voi tilata myös erikseen.

Futurix Koulutyöopas
Oppilaskohtainen materiaali  
luokanohjaajan tunneille

Futurix� Opettajan aineisto
Sähköinen aineisto antaa Futurix-
käyttövihjeitä. Sitä päivitetään  
vuosittain.  

���������������: 
����� ���������, ����� �����, ���� ����� ��  
����� �������� ������-������-�����

Oppilaanohjauksen  
suosituin jo 15 vuotta! FUTURIX+

Tuttu ja toimiva

Futurix Jatko-opinto-opas  
����–����
Käsittelee laajasti koulutusta, 
ammatteja ja työelämää. Sovel- 
tuu perusopetuksen oppilaan-
ohjaukseen sekä lukioiden, 
ammatillisten oppilaitosten ja 
kansanopistojen opinto-ohjauk- 
seen lähdekirjaksi. Kirjassa on  
kuvattu kaikki jatko-opinto-
mahdollisuudet ja koulutus-
ohjelmat. 

Päivitetään  

vuosittain

Uutuus

otava.fi
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Pitkään kouluhallinnos-
sa työskennelleet opinto-
ohjauksen konkarit Helena 
Kasurinen, Erkki Merimaa 
ja Juhani Pirttiniemi ovat 
toimittaneet tukevan artik-
kelipaketin opinto-ohjauk-
sesta. Tietopaketti kantaa 
nimeä OPO  opinto-ohjaa-
jan käsikirja.  

Työryhmän tarkoituksena on ollut 
tehdä kokonaiskatsaus suomalai-
sesta opinto-ohjauksesta. 

Tavoite on erittäin kunnianhi-
moinen. Onhan opinto-ohjauksen 
kenttä jatkuvassa muutostilassa. 
Tällaisena aikana käsikirjan koko-
aminen on erittäin haastavaa.

Tekijät ovat onnistuneet ura-
kassaan hyvin. Tämän hetken 
ohjauksen ajankohtaista tilaa on 
saatu valotettua hyvin monesta 
näkökulmasta.

Kirjassa on viisi osaa, joista en-
simmäinen kuvaa koulutusjärjes-
telmää ja toinen nuorten siirtymiä. 
Yksi luku käsittelee ohjauksen 
järjestämistä alue- ja kuntatasol-
la. Kattavasti pureudutaan myös 
ohjaukseen koulutasolla. 

Viimeinen luku porautuu vielä 
ohjaajan osaamisen ja ohjaustyön 
haasteisiin. Artikkeleita on kolmi-
senkymmentä.  Tämmöinen koko-
elma eri kirjoittajien artikkeleita 
tulee helposti epäyhtenäiseksi. 
Näin tälläkin kertaa. Kirjoitukset 
ovat hyvin eritasoisia.

Artikkeleiden monipuolisuus 
on tietyssä mielessä rikkaus, mut-
ta lukijaa kyllä vaivaa, että osa 
kirjoituksista toimii niin yleisellä 
tasolla, ettei niistä juuri ole iloa 
kentän perusopinto-ohjaajalle. 

Vastapainoksi löytyy ihan todel-
lisia helmiä. Erityisen ansiokkaita 

Opinto-ohjaajan käsikirja
– paljon tietoa yksissä kansissa

esityksiä ovat artikkelit luokassa 
tapahtuvasta opinto-ohjauksesta 
ja työelämäyhteistyöstä. Mie-
lenkiintoista luettavaa oli myös 
opinto-ohjaajan kompetenssien 
esittely.

Artikkeleiden hajanaisuutta 
korostaa vielä se seikka, että osa 
artikkeleista sisältää käsikirjaan 
luontevasti kuuluvat asianmukai-
set kirjallisuusviitteet ja osa on 
sitten enemmän mielipidekirjoit-
telun tasolla. 

Erityisen ansiokas kirjoitus 
oli Kohti sulautuvaa ohjaus- ja 
neuvontatyötä, jossa vakavalla 
tavalla yritettiin lähestyä verkossa 
tapahtuvaa opinto-ohjausta. Siinä 
oli nootit paikallaan ja runsas 
määrä vielä nettivinkkejä.Niitä 
pitäisi tämän ajan käsikirjassa olla 
selvästi enemmän.

Opinto-ohjaajan käsikirja on 
perusteos, jossa on paljon tietoa 
opinto-ohjauksen monipuolisesta 
maailmasta. Se kirjoittaa monia 
uusia riviä suomalaisen opinto-oh-

jauksen historiaan. Tässä mielessä 
kirja on hyvin tarpeellinen.

Kirjan tavoitteena on ollut 
koota opinto-ohjaajan käytännön 
työhön orientoiva perustietopa-
ketti  käsikirja. Tämän tavoite 
jää kyllä saavuttamatta. Vaikea 
kuvitella, että tämä kirja kaivetaan 
esille, kun pitäisi ratkaista opinto-
ohjauksen arjen ongelma.

Ohjaustoimintaa perusopetuk-
sessa, lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa sääteleviä normeja 
ei ole esitelty systemaattisesti eikä 
niitä siten myöskään ole tulkittu.  

Opetussuunnitelman perustei-
ta ei ole analysoitu eikä eritelty. 
Artikkelit ovat sivunneet näitä 
perusasioita, mutta kovin epäyh-
tenäisesti.  

Käsikirja jättää opastamatta, 
miten toimia monissa opinto-ohja-
uksen arjen ongelmatilanteissa.  

Miten ratkaistaan perusope-
tuksen oppilaanohjauksen 2 vuo-
siviikkotunnin sijoittelu kolmelle 
vuosiluokalle? 

Kuinka järjestää lukiossa yhden 
kurssin opetus kolmen vuoden 
aikana? 

Miten toteuttaa opinto-ohjaus 
järkevästi ammatillisessa kou-
lutuksessa niukkojen resurssien 
vallitessa? 

Ja ehkä tärkein, miten opinto-
ohjaajan jaksaminen lisääntyvien 
työpaineiden aikana hoidetaan?

Teoksen alkusanoissa todetaan, 
että kirjassa käytetään nimitystä 
opinto-ohjaaja synonyyminä sekä 
perusopetuksen oppilaanohjaajalle 
että eri oppilaitosmuotojen oppi-
laitosmuotojen oppilaanohjauksen 
lehtoreille. Hyvä näin. Nimik-
keiden ja käsitteiden sekamelska 
ohjauksessa pitäisi saada vihdoin 
hallintaan.

Käsikirjalle on varmasti käyt-
töä. Luulen, että se tulee opinto-
ohjaajakoulutuksen lukemistoksi, 
mutta aika näyttää kuinka kauaksi 
tulevaisuuteen kantaa sen vaiku-
tus.

Jukka Vuorinen

Helena Kasurinen, Erkki Merimaa 
ja Juhani Pirttiniemi ovat toimit-
taneet tukevan artikkelipaketin 
opinto-ohjauksesta. Tietopaketti 
kantaa nimeä OPO  opinto-ohjaa-
jan käsikirja. 
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Futurix Lukion opinto 
-ohjauskurssi
+ sisältää pakollisen opinto- 
   ohjauskurssin keskeiset sisällöt
+ käyttöä helpottaa se, että sisällöt  
    ovat käsittelyjärjestyksessä
+ kirja on nyt työkirjatyyppinen 
+ lukion aikana johdatellaan opiskelija  
    löytämään omat jatko-opintonsa
+ lisätietoja Opo-päivillä 2012 
    Hämeenlinnassa!

Futurix Jatko-opinto 
-opas
+ käsittelee laajasti koulutusta, 
    ammatteja ja työelämää
+ ainoa korkea-asteen koulutusta 
    monipuolisesti käsittelevä lähdekirja
+ sisältää kaikki jatko-opintomahdolli-
    suudet ja koulutusohjelmat
+ oivallinen henkilökohtaisen ohjauksen 
    apuväline
+ lukion opinto-ohjauksen tunneille 
    lähdekirjaksi ja opiskelijoille lainaksi

Tulossa!

Uudistuu toiveiden mukaan!
Futurix Jatko-opinto-opas ja Lukion opinto-ohjauskurssi  
-kirja uudistetaan ja jaetaan kahdeksi kirjaksi:

Sähköinen opettajan aineisto päivittyy uudistuksen mukaiseksi. 

otava.fi

TREENAAN RUOTSIA 
OSOITTEESSA 

WWW.FACEBOOK.COM/
VICTORTREENAA  
AUTA IHMEESSÄ!ruotsin kielen ja kulttuurin verkosto

 
> Tarjoamme ruotsinkielistä 
 ohjelmaa opetuksen tueksi

> Opoille käytännöllistä materiaalia 
 kieliopinnoista ja tulevaisuuden kielitarpeesta. 

Ota käyttöön osoitteessa www.svenskanu.fi/opo

S v e n s k a  n u  o n  m u k a n a  O P O - p ä i v i l l ä 
H ä m e e n l i n n a s s a  2 6 . – 2 8 . 1 . 2 0 1 2

Kaikilla on kielipäätä -toimipaja

• Mm. Bettina S., toimittaja FST

Tervetuloa kuulemaan millainen kielitaito on tänään 

hankittava, jotta pärjää huomisen maailmassa!
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Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Anni Lehtonen

euroguidance@cimo.fi 

www.cimo.fi /euroguidance

Kuva: Satu Haavisto
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Hei, 
Olen Anni Lehtonen, ja olen aloittanut CI-
MOn Euroguidance-tiimissä tiedottajana 
Sari Pohjolan jäätyä äitiyslomalle. Tehtä-
viini kuuluvat erityisesti Maatieto.netin ja 
Suuntana-verkko-oppaiden toimittaminen 
sekä Euroguidancen tiedottamistehtävät 
yleisemminkin.

Ennen siirtymistäni CIMOon työsken-
telin neljä vuotta EU-tiedotustehtävissä. 
Omat kansainvälistymiskokemukseni ovat 
kertyneet mm. Erasmus-vaihdosta Rans-
kan Strasbourgissa ja harjoittelujaksoista 
Brysselissä. Nämä kokemukset ovat olleet 
avartavia, hyödyllisiä ja mieleenpainuvia, 
joten tuntuu mukavalta tehdä työtä näi-
den asioiden parissa.

CIMOn Euroguidance-tiimi tarjoaa koulu-
tusta oppilaitosten opoille sekä TE-hallin-
non ohjaus- ja asiakaspalvelutyöntekijöil-
le. Koulutusten tavoitteena on syventää 
osallistujien osaamista kansainvälisty-
misasioissa sekä tarjota työvälineitä esi-
merkiksi ulkomailla opiskelua koskeviin 
kysymyksiin. Lisäksi koulutuksissa pereh-

dytään CIMOn hallinnoimissa ohjelmissa 
avautuviin mahdollisuuksiin.

Euroguidance-tiimin opo-koulutuksia 
järjestetään ympäri Suomea, useimmiten 
yhteistyössä muiden viranomaisten kans-
sa. Näin osallistujat saavat yhdessä semi-
naarissa laajasti tietoa heitä koskettavista 
ajankohtaisista aiheista. Tulevista koulu-

CIMO TUTUKSI OPOILLE

ERASMUS KOULUUN!
Koulu Euroopassa – Eurooppa koulussa 
-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kutsua 
ulkomainen Erasmus-opiskelija vieraak-
si peruskouluun tai lukioon, vaikkapa 
opo-tunnille. Kyse on Erasmus kouluissa 
-hankkeesta, joka kannustaa oppilaita 
käyttämään vieraita kieliä sekä madaltaa 
kynnyksiä kansainvälistymiseen ja myö-
hempään vaihto-opiskeluun.

Vierailut voivat olla hyvin vapaamuo-
toisia ja niiden sisällöstä sovitaan Eras-
mus-opiskelijan kanssa tapauskohtai-
sesti. Erasmus-opiskelijat voivat kertoa 
tunneilla esimerkiksi kotimaastaan tai 
omista vaihtokokemuksistaan. Samalla 
vaihto-opiskelija pääsee tutustumaan 
suomalaiseen kouluun.

Erasmus-opiskelijan vierailu on kou-
luille täysin maksutonta. Vierailun val-
mistelu aloitetaan hankkeen käytännön 
toteutuksesta vastaavan Eurooppalai-
nen Suomi ry:n verkkopalvelusta (http://
www.eurooppalainensuomi.fi ), josta löy-
tyy ohjeet opiskelijan kutsumiseen.

CIMOn tieto- ja 
neuvontapalvelut:

• neuvontapuhelin

020 690 501 

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• tietopalvelu Tietosilta

Hakaniemenranta 6, 

Helsinki

ti–ke klo 13–16

to klo 13–17

• cimoinfo@cimo.fi 

www.maailmalle.net

tuksista kerrotaan CIMOn verkkopalvelun 
Euroguidance-sivuilla.

Opot ovat myös tervetulleita tutustu-
maan CIMOon yhdessä oppilasryhmien 
kanssa. Näillä vierailuilla kerrotaan oppi-
laita kiinnostavista asioista, kuten hakeu-
tumisesta opiskelemaan ulkomaille. Ryh-
mävierailuista kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä CIMOon esimerkiksi cimoinfo-
sähköpostilla.

TERVEHDYS UUDELTA EUROGUIDANCE-TIEDOTTAJALTA

........
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Olemme Itä-Suomen yliopis-
tossa kartoittaneet opinto-
ohjaajien työhyvinvointia ja 
työoloja laajalla kyselytut-
kimuksella. Suuntasimme 
kyselyn kaikille SOPOn jä-
senille keväällä 2010. 

Yhteistyö SOPO:n osastojen 
kanssa sujui pääasiassa mainiosti 
ja niinpä kyselyymme vastasi 751 
opinto-ohjaajaa, 43 prosenttia ta-
voitelluista. Kartoitimme kyselys-
sämme toisaalta opojen työehtoja 
ja -olosuhteita ja toisaalta niin 
sanottua työnimua. 

Havaitsimme, että opinto-oh-
jaajat ovat erittäin vahvasti työ-
hönsä kiinnittyneitä ja että työn 
ehdot ovat edelleenkin vahvasti 
sukupuolittuneita. Muutama sana 
molemmista havainnoista. 

Kartoitus vahvisti sen, minkä 
arkisesti muutenkin jo tiedämme. 
Opoksi pätevöidytään pitkän 
työpolun kautta ja niinpä opojen 
keski-ikäkin on viidenkymmenen 
vuoden paikkeilla. 

Miehet ovat olleet oppoina kes-
kimäärin viisitoista vuotta, naiset 
kymmenen vuoden paikkeilla. 
Kun havaitsimme merkitsevän 
eron palkkauksessa ajattelimme 
ensin, että se selittyisi juuri näillä 

Työn imua ja palkkauseroja

eroilla iässä ja työkokemuksessa. 
Kun tarkastelimme palkkause-

roja tarkemmin havaitsimme, että 
sukupuolten välinen palkkausero 
on merkitsevä peruskoulussa ja 
ammatillisessa koulutuksessa ja 
että ero jää merkitseväksi, vaikka 
ikä ja työkokemus otetaan huo-
mioon. Tulos kieltämättä yllätti, 
pitäisihän meidän elää  ainakin 
julkisella sektorilla  tasa-arvon 
luvatussa maassa.

Tutkimuksen toinen päähavain-
to on sekin hieman yllättävä, mutta 
vahvan positiivinen. Kartoitimme 
työhön sitoutumista niin sanotulla 
työn imu -mittarilla, joka kertoo 
tarmokkuudesta, omistautumi-
sesta ja uppoutumisesta suhteessa 
omaan työhön. 

Mittari edustaa työntutkimuk-
sen uutta aaltoa, jossa näkökulma 
on vaihtunut stressin ja uupumuk-
sen kartoittamisesta työn positii-
visten puolten ja voimavarojen 
selvittämiseen. 

Menetelmä on kehitetty Hollan-
nissa ja Suomeen se on rantautu-
nut Työterveyslaitoksen kautta. 

Käytössämme olikin Työter-
veyslaitoksen koko maata ja eri 
ammattiryhmiä edustava aineisto, 
johon saatoimme verrata tuloksi-
amme. 

Havaitsimme, että opinto-oh-

jaajien työnimulla arvioitu työhön 
sitoutuminen oli korkeammalla ta-
solla kuin opettajilla keskimäärin, 
ja jopa korkeampaa kuin koulujen 
rehtoreilla. 

Opinto-ohjaajat ovat siis  kes-
kimääräisesti ottaen  työhönsä 
vahvasti sitoutuneita ja siihen 
panostavia henkilöitä. Työn ke-
hittäminen ei siis ainakaan opoista 
ole kiinni.

Molemmat havaintomme vaa-
tivat jatkoselvityksiä. Aiomme 
paneutua erityisesti työn imun 
saloihin, mutta myös havaittu ero 
palkkauksen sukupuolittumisessa 
kiinnostaa. 

Jatkamme tutkimusta  toi-
von mukaan edelleenkin tiiviissä 
yhteistyössä SOPO:n kanssa. 
Ja olemme kiitollisia kaikista 
kommenteista, jotka valottaisivat 
havaintojamme opojen työn arjen 
näkökulmasta.

Kommentteja havainnoistam-
me otamme mielellämme vastaan: 
jussi.silvonen@uef.fi
helena.puhakka@uef.fi

Jussi Silvonen
Taustaa:
Puhakka, Helena & Silvonen, Jus-
si (2011) Opinto-ohjaajan työstö 
ja työhyvinvoinnista. Kasvatus, 
42 (3), 256-267

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

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

Viittomakielentulkin koulutusohjelma
¥  Viittomakielentulkki (AMK)

Puhuttujen kielten tulkkauksen
koulutusohjelma

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

UUSI!
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Kun tieto tuli syksyn seminaarista 
ja kutsu osallistua, koko ruumis 
alkoi väreillä silleen kivalla ku-
tinalla. Että vieläkö sitä pääsee 
mukaan ja tunnelmaan vanha 
opopierukin. Huomattavaa yli-
nopeutta ajaen sitten karautinkin 
Mannilanniemeen! Eikös siellä 
harmaahapset Jyrälä ja Huma-
lamäki hipsi jo vastaan! Voi sitä 
naurunremakkata, halaamista ja 
selkääntakomista!! Markkanen 
vielä otettiin hoideltavaksi mökin 
portailla! Kyllä siinä Pirkko Sai-
sion näytelmä jää toiseksi...

Yllättävän äkkiä fiilikset kuiten-
kin vähän laskivat, kun totesimme 
joukkomme vähäisyyden, vaikka 
kyseessä oli JUHLASEMINAA-
RI! Ei mukana kuin kääkkäkaarti 
ja muutama nuori uskalikko! 

Purkautumiseni johtuu siitä, 
että olisi ollut mukava vaihtaa 
ajatuksia nykyopoilusta. Tai siis 
kuulla, millaista se on.  Uskon, 
että  ajatuksenvaihtomme olisi 
ollut hyvinkin elähdyttävää puolin 
ja toisin... 

Sitten asiaan! Syödä äkistettiin 
Mannilanniemen maukas lounas 
ja majoituttiin neljän hengen 
kämppiin. Saletinvarmasti kaikki 
kuorsaajia! Vaikka viatonta poikaa 
näytellään! Sekin on salettia, ettei 
tämänikäset ukot enää pihuuta 
toisen sieraimen kautta peiton alla, 
ettei vaan huoneväki häiriintyisi. 
Ookko Markkanen samaa mieltä? 
Niin ja Heikkilä ja Leminen? Itse 
olin hienotunteinen ja valvoin 
koko yön!

Jostain syystä minulle annettiin 
tehtäväksi tehdä juttua tapahtumas-
ta. Eihän minulla ollut kynää, että 
oisin voinut tehdä muistiinpanoja. 
Jyrälällä oli, muttei se antanu, kun 

Markkasen kanssa piirtelivät tuh-
mia kuvia. Eli en hyvin syvällisesti 
ja totuudenmukaisuudessa pysyen 
tätä kirjoitusta laadi.

Ensimmäisenä meitä ilahdutti 
projektipäällikkö Maisa Kanta-
nen. (Humalamäki heräsi) Pirteä 
esitys kertakaikkiaan! Esitykses-
sä tuotiin esille, miten koulussa 
yrittäjyyskasvatusta voidaan ottaa 
opetukseen. Koulut voivat hyö-
dyntää Etelä-Savon YES-keskuk-
sen yrittäjyyskasvatuspalveluita ja 
Nuori yrittäjyys-opinto-ohjelmia 
(NY). Esim. kolmeosaista ko-
konaisuutta omien vahvuuksien 
löytämiseen ja yhdessä tekemisen 
harjoitteluun. Mielenkiintoinen 
kokonaisuus sopii myös esiope-
tukseen. 

Iltapäivän mielenkiintoinen 
osio oli, kun saimme kaksi nuorta 
puumalalaisyrittäjää kertomaan 
omasta yritystoiminnastaan. En-
simmäisenä Aurora-kukkakau-
pan yrittäjä, Kirsi Tikkanen. 
Hän on toinen kahdesta Puumalan 
kukkakauppiaasta. Niin kuin voi 
kuvitella, kilpailu pienillä mark-
kinoilla on kova. Yhteistyö esim. 
hautausurakoitsijan kanssa on 
ensiarvoista.

SavYacht´n kaveri, Ville Sar-
vi, on oikea monitoimimies, 
veneenrakentaja, -sisustaja ja 
täyden palvelun telakoija. Nuori 
mies, joka kesäpuumalalaisena 
oli ihastunut paikkakuntaan ja 
kaikesta päättäen kukkakauppi-
aaseen ja jäänyt tänne. Kolme 
vuotta kertoi olleen hyvinkin hil-
jaista ja asiakaskunnan luomista. 
Nuoressa miehessä oli sellaista 
peräänantamattomuutta, millä 
hän on yrityksensä saanut hyvin 
pyörimään. Opit yrittäjyyteen ja 
veneentekemiseen hän oli saanut 
Savonlinnan ammatti- ja aikuis-
opistosta. 

Molemmista huokui positiivi-
nen yrittäjyyshalu. Toisen töihin 
ei millään! Molemmilla oli myös 
myönteinen kuva yrittäjyyden tu-

kemisesta ja yrittäjyyskursseista. 
Mutta yksityisyrittäjälle paras 
reitti on kuitenkin se mikä kulkee 
omasta kantapäästä ylöspäin! 
Onnea ja menestystä ahkerille ja 
reippaille yrittäjille!

Kun oli kafeet päräytetty suihin, 
niin eikun muistelemaan mennei-
tä. Tässä kaivattiin kovasti nuorta 
porukkaa kuuntelemaan ja tietysti 
ottamaan oppia, miten niitä OPO-
hommia OIKEASTI hoideltiin!

Etelä-Savon ohjausväki syntyi 
monen positiivisen tekijän vaiku-
tuksesta. Ensiksi oli tietysti halu 
toimia yhdessä ja etsiä yhteisiä 
linjoja. Tärkeänä tekijänä oli sil-
loinen koulutoimentarkastaja Paa-
vo Hämäläinen TE-keskuksesta. 
Turkian Markku ja Siiskosen 
Vilja olivat sydämestään asiassa 
mukana. Opoista mm. Heikkilän 
Matti, Laannin Ismo, Kaskek-
sen Kale olivat oivia lipunkanta-
jia, joiden perässä me muut sitten 
marssimme opoilun innoittamina. 
Koulutoimentarkastajilla oli iso 
merkitys rehtoreihin päin, kun 
työhuoneita ja -aikoja järjestel-
tiin. Alkuaikoina ainakin saatiin 
monelle opolle perjantait oppitun-
nittomiksi, että päästiin tekemään 
“vaikka mitä”. Olipa joku kaatanut 
hirvenkin! Ei ollut opoilu tylsää ja 
vielä ruoassa piti hyvin!

Meille sulka hattuun! Mikkelin 
läänin opot saivat vuonna -88 
järjestettäväkseen valtakunnal-
liset opo-päivät. Päivät pidettiin 
poikkeuksellisesti ruotsinlaivalla, 
Heikkilän Matin idea, ja onnis-
tuivat hyvin. Hyvä valinta, koska 
sopivankokoista paikkaa ei maalta 
löytynyt. 

Kaikenkaikkiaan todettiin (me 
kääkkäkaarti), että opo-vuodet 
olivat hienoa “spesöl”-aikaa, kun 
oltiin ”spesöl”-porukkaa opet-
tajakunnassa. Uskoimme myös-
kin, että toimintamme “oppilaan 
parhaaksi” teki peruskoulusta  
inhimillisemmän ja oppilaasta 
huolehtivan.

Juhlaseminaari Etelä-Savon ohjausväelle
Opo-kääkät mukana Puumalan Mannilanniemessä

Pakina
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Muistelut eivät suinkaan päättyneet tähän, vaan 
niitä jatkettiin saunan makoisassa kylvyssä. Todet-
tiin, että ollaan kovia jätkiä edelleen!  

Eiku syömään SAK:n tarjoamaa juhlaillallista! 
Pulleina kuin sammakot menimme yllätysten iltaan. 
Meille oli järjestetty yhteislauluhetki oikein näpsä-
kän hanuriristin säestämänä, matikanope Puumalasta 
ja Amorada-yhtyeen hanuristi Harri Kautonen. On 
ilta, onni suosii rohkeaa..., Mistä tunnet sä ystävän... 
Viivy vielä hetki... Ihastus ei suinkaan päättynyt 
vihkolliseen lauluja, vaan Virran Jorma lausui 
kauniin runon, ja ei siinä vielä kaikki. Hän myös 
lauloi kauniin laulun, joka järeimmänkin jääkärin 
sydämen sulatti. Kiitos, Jorma! Muistelut jatkuivat 
sitten vielä itse kunkin kämpässä. Meidänkin puoli 
kolmeen! Yksi syy oli kyllä sekin, että pidettiin 
porukalla juttua, ettei Heikkilä ilkeä enää lähteä 
yöselkään rymyämään naisten ovien taakse. Suun-
nitelma toimi!

Aamusaunat pöyhäytettiin ja aamupalat lipaistiin. 
Perinteisen aamukävelyn jälkeen sivistystoimen 
ylitarkastaja Kari Lehtola Itä-Suomen aluehal-
lintovirastosta kertoi, miten nuorisotyöttömyys on 
uhka monella tavoin. Miten yhteiskunta tuntuisi 
nuoresta houkuttelevalta ja ammattiin valmistumi-
nen kunnia-asialta. Eräänä keinona hän toi esille 
nuorten koulutustakuun. Lehtola tarkasteli muitakin 
ajankohtaisia asioita mielenkiintoisella tavalla, joka 
aikaansai vilkasta keskustelua.

Pankinjohtaja Allan Mäkelä toivoi koulujen kans-
sa yhteistyötä. Pankeista tultaisiin mielellään kerto-
maan, miten raha-asioiden hoito on tärkeää. Myös 
elämänhallintakysymyksiin pankin näkökulmasta 
haluttaisiin kouluja lähestyä. Kiitos esityksistä!
Kiitos Mannisen Helenalle hyvin onnistuneesta 
seminaarista! Tietysti muitakin on, joita kiittää, 

Etelä-Savon juhlaseminaarin osanottajajoukko millilleen samassa paikassa kuin 20 vuotta sitten.

mutta Sinulla oli varmasti päävastuu! Kiitos Veljet 
ja Sisaret!

Kaivaten
Seppo Tiihonen

opokääkkä Savonlinnasta
6. eläkevuosi lähti rupsuttamaan!

Enemmän 
osaamista
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Teamcoaching vid Yrkeshögskolan Novia

Avdelningen för företagse-
konomi, turism och samhäl-
le vid Yrkeshögskolan Novia 
i Åbo har gått in för att 
arbeta sociokonstruktivis-
tiskt med fokus på lärande 
i team. Jag representerar 
utbildningsprogrammet 
för medborgaraktivitet och 
ungdomsarbete, som ut-
bildar samhällspedagoger. 
Under det senaste året har 
jag fungerat som coach för 
ett studerandeteam och två 
tvärprofessionella forum. 

I den här artikeln kommer jag att 
berätta om bakgrunden till varför 
vi har börjat arbeta sociokonstruk-
tivistiskt. Jag kommer också att 
behandla de mest centrala pedago-
giska metoderna som vi tillämpar, 
samt beskriva övergången från 
att vara lärare till att fungera som 
coach. 

Bakgrunden till vår 
pedagogiska modell

Sociokonstruktivism innebär att 
individen skapar kunskap i inter-
aktion med andra individer. Läran-
de sker i ett socialt, kulturellt och 
historiskt sammanhang. Att lära 
sig något nytt innebär samtidigt 
att man blir delaktig i en kultur. 
Lärandet kännetecknas av interak-
tion, ömsesidighet och samarbete. 
Inom sociokonstruktivismen ses 
människan som aktiv, nyfiken och 
målinriktad.

Vårt mål är att studerande skall 
bli självstyrda, ansvarstagande 
och kommunikativa. Vi vill att 
våra studerande skall klara av att 
fungera som ledare, utvecklare 
och branschöverskridande aktörer. 
Med de metoder som vi tillämpade 
under tidigare år nådde vi endast 
delvis fram till dessa mål. Tidigare 
arbetade vi med problembaserat 
lärande och skräddarsydda stu-
derandeprojekt, inom ramen för 
åtta veckors studiehelheter. Vi 

insåg att vi måste ge studerande 
mer ansvar och frihet, för att de 
skall kunna utvecklas till verkligt 
självstyrda och ansvarstagande 
individer. I den nya modellen har 
vi slopat traditionella tenter och 
föreläsningar.

Pedagogiska 
metoder

Enligt den nya modellen är en 
enskild studerande medlem av 
ett studerandeteam under hela sin 
studietid. Syftet med teamen är att 
studerande skall ha möjlighet till 
att lära sig av varandra och skapa 
kunskap tillsammans. Ett teams 
optimala storlek är 10-24 personer. 
Varje team har en coach. Samma 
lärare fungerar som coach för ett 
team under 3,5 år. Varje team har 
tillgång till ett litet kontor.

Studerande lär sig främst gen-
om att skriva individuella inlär-
ningskontrakt, delta i träningar, ut-
föra projekt och läsa böcker samt 
skriva bokessäer. Teamet samlas 

Medlemmar ur team SPARK på paddlingsutflykt.
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två gånger i veckan för fyra tim-
mars sessioner, tillfällen vi kallar 
för träningar. Träningar använder 
vi för att studerande skall ha en 
möjlighet till att dela kunskap med 
varandra, skapa nya idéer och göra 
insikter. Coachen är i regel med på 
alla träningarna. Under träningar-
na för teamets medlemmar dialog 
med varandra. De behandlar bl.a. 
sina individuella inlärningsmål, 
projekt och insikter ur litteraturen. 
Under träningarna skapar teamet 
sina visioner, spelregler och sin 
identitet. I början av teamets 
utveckling är kommunikationen 
haltande, men allt eftersom indivi-
derna och teamet utvecklas börjar 
kommunikationen kännetecknas 
av aktivt lyssnande, respekt, rak 
kommunikation och en vilja hos 
individerna att vänta med att for-
mulera tvärsäkra åsikter. Dessa 
element är tecken på att en verklig 
dialog har uppstått. Träningarna 
är också det forum där coachen 
kan handleda hela teamet på en 
gång genom att ställa frågor, upp-
muntra, sammanfatta, utmana och 
ifrågasätta. 

Projektarbetet utgör ungefär 
en tredjedel av studierna. Stu-
derande kontaktar potentiella 
uppdragsgivare (t.ex. Åbo stad, 
Folkhälsan och Röda Korset) för 
att marknadsföra sina projektidéer. 
Samhällspedagogstuderande har 
bland annat hållit gruppdynamiska 
övningar för skolbarn, arrangerat 
ett tvåspråkigt vinteräventyr för 
barnfamiljer, hållit kurs i kon-
domkörkort för ungdomar och 
arrangerat seminarium för bran-
schens representanter. Projektg-
rupperna använder projektplaner, 
gruppkontrakt och evaluerande 

projektrapporter som projekthan-
teringsverktyg. Studerande får 
ta ansvar både för hur projekten 
utfaller och för sitt eget lärande 
under projekten. Studerande bör 
välja sådana projekt, som leder till 
att de uppnår de kompetenser som 
nämns i läroplanen.

Från lärare till coach

Att övergå från lärarrollen till coa-
chrollen innebär en stor förändring 
i rollen som pedagog. Det första 
som man avstår från är en stor del 
av den kontroll som man är van 
vid. Coachen kan till exempel inte 
ha kontroll över antalet arbetstim-
mar, som en studerande lägger ner 
på ett projekt eller vilka ämnen 
som kommer att behandlas under 
träningarna Det är viktigt att den 
studerande från början lär sig att 
det är hon eller han som själv bär 
ansvaret för sitt lärande och sina 
studieprestationer. Det innebär 
bland annat att studerande måste 
föra bok över sina studiepresta-
tioner. Att släppa kontrollen och 
en del av makten kommer också 
till uttryck genom att det alltid 
är en studerande som fungerar 
som träningsansvarig. Till den 
träningsansvarigas uppgifter hör 
att förbereda en agenda för tränin-
gen och att hålla i trådarna under 
själva träningen. Naturligtvis kan 
coachen förslå ämnen till agendan, 
men hon har inte full kontroll över 
den.

Då man övergår från under-
visning till coachning blir det 
mycket viktigare att lyssna än att 
tala. Coachen måste ha ett långt 
tålamod och våga vänta, eftersom 
studerande ofta säger det som 

coachen hade tänkt säga om hon 
bara orkar vänta tillräckligt länge. 
Överlag innebär coaching att man 
är mycket närvarande samtidigt 
som man tar ett litet utrymme.

Stoffet och strukturerna får en 
mindre betydelse medan proces-
sen får en mycket större betydelse. 
I stället för att vissa teman, som 
t.ex. delaktighet, ledarskap eller 
konflikthantering, behandlas under 
en föreläsning, så får studerande 
utveckla dessa färdigheter genom 
att det får förstahandserfarenheter 
av delaktighet, ledarskap eller 
konflikthantering. Då strukturen 
och stoffet får mindre utrymme 
minskar också förutsägbarheten. 
Det här innebär att coachen måste 
tåla en del ovisshet och kaos.

Man kan säga att coachning 
handlar om att se potentialen hos 
studerande. Coachen både hand-
leder teamet och den enskilda 
studerande. Jag upplever att det 
är mycket givande att få följa med 
studerandes utveckling under 3,5 
år. Vår nya pedagogiska modell 
har också lett till att man lär sig 
mer av studerande än vad man 
gjorde tidigare. Våra pedagogiska 
metoder har även lett till att arbetet 
kännetecknas av mera variation, 
glädje och meningsfullhet.

Den som är intresserad av våra 
pedagogiska metoder får gärna 
besöka oss på Nunnegatan i Åbo. 

Carolina Silin
Coach

Utbildningsprogrammet 
för medborgaraktivitet 

och ungdomsarbete
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Vuoden Opo on arvonimi, jonka saaja julkistetaan seuraavan kerran Hämeenlinnassa 26–28.1.2012 
järjestettävillä Suomen opinto-ohjaajien koulutuspäivillä. Vuoden Opo  -arvonimi on jaossa nyt 21. 
kerran, ja sen voi saada vain yksi opinto-ohjaaja, toimiva opinto-ohjaaja-duo tai opinto-ohjaajien 
tiimi.

Ohjauksen merkitys koulumaailmassa ja koko yhteiskunnassa on jatkuvasti lisääntynyt.  Vuoden Opoksi 
2011 valittavan avulla teemme tunnetuksi entistä vaativampaa opinto-ohjaajan  työtä yhteisöissä ja 
mediassa. Tämän henkilön tulee olla sopiva meidän kaikkien keulakuvaksi. 

Minkälaista opoa haemme?

Etsimämme henkilön tulee olla hyvä esimerkki niin oppilaille, opiskelijoille, heidän vanhemmilleen 
kuin kollegoilleen. Vuoden Opo 2012voi työskennellä perusasteella, toisen asteen koulutuksessa tai 
korkea-asteella.

Välttämättömät edellytykset ovat, että Vuoden Opo on Suomen opinto-ohjaajat ry:n jäsen ja että hän 
on sisäistänyt työssään ohjauksen eettiset periaatteet ja toimii tinkimättömästi ohjauksen asialla.

Miten voi ilmoittautua?

Vuoden Opoa voivat ehdottaa alueyhdistykset tai yhdistyksemme jäsenet. Jos tiedät opinto-ohjaajan, 
joka  mielestäsi sopisi suomalaisen ohjauksen keulakuvaksi, ilmoita hänet kisaan. Jos tunnet, että olisit 
itse sopiva vuoden opo, voit myös ilmoittautua itse. 

Hakemukset tulee lähettää 20.12.2011 mennessä. Hakemus lähetetään osoitteella: Vuoden Opo 2012, 
Suomen opinto-ohjaajat ry, Maitoistentie 442, 12100 OITTI. Sähköisen hakemuksen voi toimittaa 
osoitteeseen kari.hernetkoski@kolumbus.fi.   Osoitteesta voit kysyä myös lisätietoja.

Mitä tietoja esitykseen?

Esityksen (hakemuksen) tulee sisältää seuraavat tiedot: Ehdokkaan henkilötiedot (nimi, osoite, op-
pilaitos, puhelin, sähköpostiosoite) ja myös samat tiedot esittäjältä. Vuoden Opo  hakemuksen tulee 
pitää sisällään perustelut ja tässä yhteydessä on hyvä kuvata ehdokkaan koulutusta, työkokemusta, 
yhteiskunnallista asemaa, järjestötoimintaa opinto-ohjaajien tai muissa järjestöissä, työelämäyhteyksiä 
sekä muuta aktiivisuutta. 

Hakemuksessa tulee erityisesti perustella, miksi ehdotettu henkilö sopii ohjauksen vuoden 2012 keu-
lakuvaksi.  Mahdolliset muut suositukset toimitetaan erillisinä liitteinä. Ehdotuksen perusteluineen 
tulee mahtua yhdelle A4- sivulle eikä siihen pidä lisätä liitteitä. 

Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti.  Allekirjoittaneiden järjestöjen edustajat muodostavat kisan 
tuomariston. Vuoden Opo 2012 saa tunnustuksen lisäksi huomattavan stipendin. 

Suomen opinto-ohjaajat ry SOPO
Yhteistyössä

Taloudellinen Tiedotustoimisto TaT
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK  ry

Etsimme Vuoden Opoa 2012
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   Menestysohjaajan uraa-
uurtava dokumentti kauppa-
tieteiden opiskelusta. 
”

”
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Kerro verkkosivuston ja sieltä ladattavan esitysmateriaalin avulla kuntatyön 
yli 5000 ammatin mahdollisuuksista.

Hyödynnä työssäsi – www.kuntatyo.fi

 | asiakaspalvelu | hallinto | kulttuuri | liikunta | markkinointi ja viestintä | matkailu | opetus | pelastusala | rakentaminen | sosiaaliala | talous | tekninen ala | terveydenhuolto | tietotekniikka | 


