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Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä
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Kaksi presidenttia: Oakes (IAEVG) ja  Vuori-
nen (Sopo).

Meneillään oleva lukuvuosi tullaan opinto-ohjaa-
jien keskuudessa muistamaan. Paineet ohjausta 
kohtaan on kasvanut joka suunnalta. Valintajär-
jestelmiä niin toisella asteella kuin korkea-asteella 
on viritetty sellaiseksi, että ohjauksen on oltava 
entistä osuvampaa. Opinto-ohjaajat ovat tähänkin 
asti tehneet työtään antaumuksellisesti. Moni on 
laittanut kaikkensa peliin nuoria ohjatessa. Liian 
moni opinto-ohjaaja on uupunut aina vain lisään-
tyvät työpaineen alla.

Kentältä on kuulunut viestejä, että kuntatalou-
den ollessa kurassa on opinto-ohjaajien työhön 
kohdistuvia paineita entisestään lisätty. Opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjät, kuntien päättäjät ovat 
autuaan tietämättömiä niistä muutoksista, joiden 
käytännön toteutus on lastattu opinto-ohjaajien 
kannettavaksi. Oppilaiden vanhempien lisäänty-
nyt aktiivisuuskin alkaa näkyä ohjaustyössä. Yhä 
useammin tulee palautetta kotien suunnalta siitä, 
että lasta on ohjattu “väärin”.

Tässä tilanteessa tuntuu oudolta niuhotuksel-
ta, että opinto-ohjaajien osallistumista vuoden 
tärkeimpään täydennyskoulutustapahtumaan on 
ruvettu hankaloittamaan. Opinto-ohjaajien päi-
vät on ammattikunnallemme tärkeä tapahtuma. 
Harva pedagoginen järjestö pystyy kokoamaan 
jäsenkunnastaan yli puolet omaan tapahtumaansa. 
Kollegoiden tapaaminen antaa virtaa ja auttaa 
jaksamaan. Tänä talvena nämä päivät ovat Sei-
näjoella ja ohjelma on viimeisen päälle hieno - 
luvassa ovat oikein mahtipäivät. Paikalle saapuu 
hyvin arvovaltaisia vieraita niin Suomesta kuin 
muista Pohjoismaista.

Tätä taustaa vastaan en voi ymmärtää muuta-
mien kuntien niuhotusta. Opinto-ohjaajat ovat 
ansainneet päivänsä ja niille osallistumista pitää 
tukea ja kannustaa.

Opinto-ohjauksella vahva asema

Kaikkien paineiden keskellä on hyvä muistaa, 
että Suomessa opinto-ohjauksen asema on vahva. 
Me emme ole ajautuneet koulutuspolitiikan mar-
ginaaliin niin kuin on käynyt pitkälti Ruotsissa. 
Opinto-ohjauksen avulla voidaan Suomessa uu-
distaa yhteiskuntaa. Opinto-ohjaajiin luotetaan. 
Erityisen vilkasta on ollut tänä syksynä. Viikottain 

Outoa niuhotusta

meiltä pyydetty lausuntoa moniin koulutuspolitii-
kan hankkeisiin. Suomen opinto-ohjaajien edus-
tajia on useissa OKM:n ja OPH:n työryhmissä. 
Myös eduskuntaan meitä on kutsuttu kuultavaksi 
useaan otteeseen.

Vaikka ohjausalan maailmanjärjestö tuntuu 
arkipäivän ohjauksen näkökulmasta etäiseltä, 
on hyvä muistaa, että harvalla pedagogisella jär-
jestöllä on vastaavaa. Ohjauksen kansainvälinen 
teoreettinen tutkimustyö vahvistaa professio-
tamme. On hienoa, että suomalaisen ohjaustyön 
asema on myös kansainvälisesti vahva. IAEVG:n 
varapresidenttinä toimiva Raimo Vuorinen nauttii 
suurta luottamusta ohjausalan globaalissa kentäs-
sä. Tässä lehdessä lisään maailmanjärjestömme 
konferenssista.

Jukka Eero Vuorinen
puheenjohtaja
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on kevyt nostatus arjen harmauteen ja hyvä aloitus 
viikonlopulle. 
Kuva: J-P Niemelä
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Marraskuussa 2013

Nopea valmistuminen
vai hyvä tulos – kumpi tärkeämpi

Ammattikorkeakoululaitos on suurien uudistusten edessä. Tavoitteet ovat ihanteellisia:  
kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, alueellisen 
kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja, innovaatioiden kehittäjä.

Uudistuksessa huomio kiinnittyy erityisesti rahoitukseen, jossa perusvastuu on siirty-
mässä kokonaan valtiolle. Rahoituksen avulla pyritään tukemaan koulutuksen tavoitteita, 
joihin kuuluu kaiken muun tehostamisen lisäksi nopeampi siirtyminen työelämään.  
Rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa niin, että sen määräytymispe-
rusteissa ja rahoituskriteereissä otetaan huomioon  muun muassa tehokkuus. 

Ammattikorkeakoulujen pitää siis edistää opiskelijoiden nopeampaa valmistumista. 
Kuuma peruna varsinkin opinto-ohjaajien keskuudessa on erityisesti eräänä rahoituste-
kijänä mainittu 55 opintopisteen suorittaneiden määrä. Sen pelätään johtavan varsinkin 
aikuiskoulutusta painottavien ammattikorkeakoulujen huonompaan asemaan rahoituksen 
määräytymisessä. 

Kovia paineita se merkitsee varsinkin sellaisille opiskelijoille, jotka opiskelun ohessa 
tekevät töitä opintojensa rahoittamiseksi. Halukkuus ottaa opintolainoja on tänä päivänä 
vähäinen, joten käytännössä melkein kaikki tekevät töitä.

Opiskelijat ja opinto-ohjaajat kysyvät, yritetäänkö uudistuksen avulla saada huonoilla 
tuloksilla mahdollisimman paljon opiskelijoita oppilaitoksista ulos työelämään.  Joh-
taako uudistus siihen, että ammattikorkeakoulut laskevat tasoa niin, että opintopisteitä 
pystyy ansaitsemaan aikaisempaa kevyemmin perustein?

Entä millä opinto-ohjaajien odotetaan motivoivan opiskelijoita entistä kovempaan 
tahtiin, kun Kelan peruste opintotuen myöntämiselle on edelleen 45 opintopistettä?   
Opiskelijat kysyvät, miksi moinen kiire  eivätkö hyvät tulokset enää olekaan tärkeitä. Ja 
miten tällainen ristiriita Kelan ja valtiovallan tavoitteiden välillä yleensä on mahdollinen?

Ritva Mäkelä
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Opolehti esitti opetusminis-
teri Krista Kiurulle kysymyk-
siä muun muassa siitä, miten 
opinto-ohjausta tullaan vah-
vistamaan ja miten taataan 
riittävä opinto-ohjaus kai-
kille tarvitseville. Kysyimme 
myös, onko opinto-ohjaajille 
asetettu kohtuuttomiakin 
vaatimuksia. Entä odote-
taanko sähköisten hakujär-
jestelmien käyttönotolta lii-
koja. Näin ministeri vastasi:

Hallitusohjelman mukaan opin-
to-ohjausta pitää vahvistaa kai-
killa koulutusasteilla. Mitä opin-
to-ohjauksen kehittämiseksi on 
tehty ja mitä on vielä tarkoitus 
tehdä? 

– Opinto-ohjauksen kehittäminen 
on erittäin tärkeä tehtävä sen olles-
sa ensiarvoisen tärkeää työtä joka 
merkittävällä tavalla tukee hallituk-
sen oleellisinta tavoitetta siitä, ettei 
yksikään nuori putoaisi perusasteen 
koulutuksen jälkeen tyhjän päälle. 

– Ministeriö käynnisti vuonna 
2011 kehittämishankkeen, jonka 
tavoitteena oli yhteistyörakenteiden 
luominen lukion sisällä, lukion ja 
korkeakoulujen sekä lukion, alueen 
työvoimaviranomaisten ja työelä-
män välille. Pilottihankkeen paino-
piste oli opiskelijan henkilökohtai-
sen ohjauksen kehittämisessä. 

– Hankkeen tärkeimmät tavoit-
teet olivat opiskelijalle jatko-opin-
toihin orientoiva henkilökohtaisen 
jatko-opintosuunnitelman kehit-
täminen, koko koulun osallisuus 
opinto-ohjaukseen, lukiokoulu-
tuksen järjestäjien ja lukioiden yh-
teistyön kehittäminen yliopistojen 
ja korkea-koulujen kanssa sekä 
yhteistyön kehittäminen työvoima-
viranomaisten ja alueen elinkeino-
elämän kanssa. Mukana hankkeessa 
oli 12 pilottia. 

– Opetus- ja kulttuuriministeriön 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
missuunnitelman mukaan vuosille 

20112016 perusopetukseen, lu-
kiokoulutukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen laaditaan hyvän oppi-
laan- ja opinto-ohjauksen kriteerit 
siten, että ne voidaan ottaa käyttöön 
syyslukukaudella

2014. Ammatillisen koulutuksen 
osalta kriteerit otetaan käyttöön 
osana laatustrategian toimeenpa-
noa. Opetushallitus on asettanut 
työryhmän pohtimaan kriteereitä. 
Työryhmän työ loppuu keväällä 
2014. 

– Ammatillisen koulutuksen 
läpäisyhanke on painottunut opin-

to-ohjaukseen. Ohjauksellisin 
keinoin kyetään vähentämään 
keskeyttämisiä ja lisäämään tut-
kinnon suorituksia. Raportti nosti 
seuraavia asiakokonaisuuksia am-
matillisesta peruskoulutuksesta, 
joihin voidaan vaikuttaa aktiivisesti 
ohjauksen keinoin:

– kehitetään ohjausta, jotta voi-
daan puuttua yli 20-vuotiaiden kes-
keyttämiseen sekä  keskeyttämisen 
ensimmäisen puolen vuoden aikana 
(kriittinen kohta)

– opiskelijan taloudellisten ja 
sosiaalisten taustatekijöiden aktii-

Opetusministeri Krista Kiuru. Kuva: valtioneuvoston mediapankki.

Opetusministeri Krista Kiuru opinto-ohjaajille:

Ohjaus on ensiarvoisen tärkeää työtä
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vinen hyödyntäminen ohjauksessa
– ohjauksen keinoin lisätään 

opiskelijoiden tietoisuutta opin-
noista ja erilaisista opintovaihto-
ehdoista ja mahdollisuuksista à 
voidaan nopeuttaa opintoja 

– ohjauksen ja opintojen jatkuva 
vuorovaikutteisuus àjoustot ja elä-
mäntilanteet

– ohjauksen keinoin ohjataan 
alavalintoja, jotka ovat merkittävä 
keskeyttämisen taustatekijä.

Miten taataan määrällisesti ja 
laadullisesti riittävä sekä oikein 
kohdennettu opinto-ohjaus kai-
killa koulutusasteilla?

– Suomalainen koulutuspolitiikka 
rakentuu elinikäisen oppimisen 
periaatteelle. Se tarkoittaa, että 
koulutusjärjestelmäämme kehi-
tetään kokonaisuutena niin, että 
siirtymät koulutusasteelta toisel-
le ja koulutuksesta työelämään 
ovat mahdollisimman joustavia. 
Koulutusjärjestelmämme tarjoaa 
valinnanmahdollisuuksia, joiden 
myötä voi toteuttaa yksilöllisiä 
päämääriä ja rakentaa omia opinto-
polkuja. Tällaisessa järjestelmässä 
opinto-ohjauksen rooli ja merkitys 
luonnollisesti korostuu. 

– On muistettava, että oppilaan- 
ja opinto-ohjaus kuuluu kaikille 
opettajille, kaikkiin oppiaineisiin 
ja koulun koko toimintaan. Opin-
to-ohjausta tulisi myös järjestää 
koordinoituna kokonaisuutena, 
joka kestää opiskelijan kohdalla 
koko lukioajan. 

– Opetushallituksen nimeämä 
työryhmä työstää hyviä opinto-oh-
jauksen kriteereitä. Työryhmällä on 
työskentelyaikaa ensi kevääseen 
asti. Kriteerien avulla on tarkoi-
tuksena varmistaa riittävä ohjaus 
oppijalle eri kouluasteilla ja oppi-
laitoksissa.

Opinto-ohjausta on esitetty käy-
tännön keinoksi, jonka avulla 
pyritään opintojen aloittamisen 
aikaistamiseen, ja se taas kuuluu 
keinovalikoimaan, jolla pyritään 
työurien pidentämiseen. Ovat-
ko opinto-ohjaukselle asetetut 
odotukset realistisia, ja miten 
valtiovalta voisi tukea opinto-oh-
jaajia tämän tavoitteen saavutta-
miseksi?

Nivelvaiheiden nopeuttaminen ja 
opintoaikojen lyhentäminen ovat 
suomalaisen koulutusjärjestelmän 
keskeisiä kehittämistavoitteita. 
Opinto-ohjauksella halutaan auttaa 
nuoria tekemään sellaisia valintoja, 
jotka eivät johda opintojen kes-
keyttämiseen ja vähentävät tarvetta 
alan vaihdoille. Esimerkiksi hyvä 
TET-toiminta jo peruskouluaikana 
on luomassa pohjaa siirtymiselle. 

– Olennaista on myös se, että 
peruskoulujen ja toisen asteen 
opinto-ohjaajat työskentelevät yh-
teistyössä siirtymävaiheen aikana, 
perusopetuksen seuranta ulottuu 
syksyyn asti. Tällä tavoin esimer-
kiksi Tampereella lähes kaikki nuo-
ret on saatu ohjattua koulutukseen. 

– Lukioiden opinto-ohjauksen 
kehittämistarpeissa korostuu jat-
ko-opintopolkujen ohjaustarve. 
Lukion läpikäymisen osalta ohjaus 
on tällä hetkellä melko toimi-
vaa. Opintojen keskeyttäminen 
ei ole yleinen ongelma lukiossa 
ja valtaosa lukiolaisista suoriutuu 
opinnoistaan kolmen vuoden mää-
räajassa. Onnistuneessa lukion läpi-
käymisessä opinto-ohjaajien lisäksi 
myös koko muu opettajakunta on 
avainasemassa.

– Monissa isoissakin kouluissa 
on vain yksi opinto-ohjaaja ja 
pienehkön kunnan yläkoulu-lu-
kio-kompleksissa on työskennellyt 
kunnan ainoa opinto-ohjaaja. Am-
matillinen yksinäisyys on helposti 
ollut uhkaamassa, ja voimattomuus 
vastata kaikkiin odotuksiin erilais-
tuvan oppilasaineksen keskellä voi 
olla monille tuttu tunne. 

– Lukiokoulutuksen opinto-oh-
jauksen kehittämishankkeen yhtenä 
tavoitteena oli koko koulun osal-
lisuus opinto-ohjaukseen. Tämä 
tarkoittaa käytännössä moniamma-
tillista yhteistyötä. Eri ohjaustoimi-
joiden välinen työnjaon suunnittelu 
on tärkeää.   

– Ammatillisen koulutuksen al-
kuvaiheen keskeyttämisiä voidaan 
vähentää, mikäli opinto-ohjausta 
tehostetaan opintojen alkuvaiheis-
sa. Uusiutuvassa ammatillisessa 
koulutuksessa opinto-ohjuksen 
ns. kaikille opiskelijoille yhteistä 
(pakollista) osuutta tulisi harkita.

Mitä muita toimia valtiovalta/
OKM suunnittelee ja millä aika-

taululla vaikuttaakseen nuorten 
haluun astua entistä aikaisemmin 
työelämään ja kuinka paljon 
siihen aiotaan satsata? Miten 
nuoria estetään tekemästä vääriä 
valintoja? Onko teknisille uu-
distuksille, esim. sähköisten ha-
kujärjestelmien käyttöönotolle, 
asetettu liian suuria odotuksia?

Ensinnäkin on tärkeää huolehtia 
siitä, että yhteiskunnassa on yli-
päätään työtä tarjolla. Hyvin toi-
mivat ja työpaikkoja synnyttävät 
työmarkkinat kyllä vetävät myös 
nuoret työelämään. Mutta toki täs-
tä huolimatta myös oppilaitosten 
suunnan toimintaa tulee kehittää. 

– Työelämätuntemus peruskoulun 
TET-jaksoista alkaen antavat pohjaa 
koulutusvalinnoille. Henkilökohtai-
nen tieto ja kokemus muuttuvasta 
työelämästä ovat yksilön valintojen 
kannalta tärkeää. Sen toimivuus on 
tulevaisuuden koulun tehtävä myös 
opetussuunnitelmatyön kannalta.

– Valintojen osalta tärkeää on 
varmistaa että mikään valinta ei 
ole umpiperä. Toisin sanoen “vää-
rä” valinta, joka ei välttämättä 
valitessa vielä tuntunut väärältä, 
ei saa jättää ihmistä tyhjän päälle. 
Pyrimme ilman muuta rakentamaan 
koulutuspolkuja siten, että joustava 
siirtyminen opinnoista toisiin on 
mahdollista myös jatkossa. Tämä on 
osaltaan takaamassa sitä, että opis-
kelijat voivat ottaa paikkoja vastaan 
ja edistyä opinnoissaan.  

– Sähköinen yhteishakujärjes-
telmä opintopolku oli syksyllä 
2013 ensimmäistä kertaa käytössä 
ammatillisen perusopetuksen yhteis-
haussa. Tavoitteena on, että Oppijan 
verkkopalvelut -hankkeessa toimii 
niin oppijoiden kuin koulutuksen 
järjestäjien sähköinen asiointi. 
Oppijan verkkopalvelusta löytyy 
jo olemassa olevia ja uudistettavia 
koulutustietoa tarjoavia palveluita 
ja sinne luodaan täysin uusia pal-
veluita sekä niiden toteuttamista 
tukevia tietojärjestelmiä. Sähköisen 
palvelukokonaisuuden on tarkoitus 
olla valmis vuonna 2015. Palvelujen 
käyttäjiä ovat esimerkiksi koulutuk-
seen hakeutujat, opiskelijat, perheet, 
oppilaitokset tai koulutuspalvelun 
tuottajat, yritykset sekä julkishal-
linnon toimijat. 
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Yllätän itseni useasti miettimässä, mikä on 
opinto-ohjaajan työssä todella tärkeää ja mistä 
ohjauksessa ei saa luopua. Näin ajattelen myös 
nyt, kun katselen ulos ikkunasta. Puiden kel-
taiset lehdet kieppuvat tuulten riepottelussa 
maahan ja märät puunrungot näyttävät selvä-
rajaisilta. Näen maiseman, jota en nähnyt pari 
viikkoa sitten.

Joka päivä tiedostan, että taloudellinen 
tilanne vaikuttaa maailmaan. Näen sen tiedo-
tusvälineissä, kuulen työpaikkakokouksissa 
ja keskustelen muiden kanssa. Samassa to-
dellisuudessa elävät opiskelijamme ja kokevat 
nämä asiat omalla tavallaan. 

Osalla opiskelijoista tulevaisuus näyttää 
samealta. He eivät seiso näköalapaikalla, 
vaikka olisivat mielestään oikealla alalla. 
Negatiivinen tunne voittaa, joka vie opintojen 
motivaation ja oppimisen ilon. 

Kaikki tämä vaikuttaa itsetuntoon ja omaan 
kokemukseen selviytymisestä opinnoissa ja 
tulevissa töissä. Opinto-ohjaaja tekee työtä 
juuri näiden opiskelijoiden kanssa.  
Opon on autettava opiskelijoita löytämään 
vahvuutensa ja osaamisensa, jotta he pystyvät 
kohdentamaan niitä oikein mm. opintojaan 
suunnitellessa ja työnhaussa. 

Ohjauksessa vahvistuu, että opiskelijan 
omilla valinnoilla on merkitystä ja kaiken 
osaamisen päälle voi rakentaa uutta osaamista 
missä elämän vaiheessa tahansa. 

Samalla tavalla kuten syksyllä paljastuu 
puun runko, talouden karsinnassa paljastuu 
perustoimintojen ydin. Päästäkseen eteenpäin 
on välillä myös pysähdyttävä. Silloin voi 
nähdä kauemmas, aivan kuten lehdettömien 
puiden välistä. 

Opinto-ohjaajan on nyt tiedettävä mikä on 
ohjauksessa keskeistä ja pidettävä siitä kiinni. 
Se ei ole vain tiedon jakamista ja neuvontaa 
erilaisten kanavien kautta. Opinto-ohjaajan on 
oltava aktiivinen toimintamalleja uudistetta-
essa, jotta ohjauksen ääni kuuluu.

Opinto-ohjaajan työssä on arvokkainta koh-
data opiskelija aidosti ja keskittyä jokaiseen 
ohjauskertaan muut asiat poissulkien. Näin 
jokainen ohjaus on pysähtymistä, kuuntelua 

Mikä on oleellista?

ja ratkaisujen löytämisen auttamista, ovat 
ajat sitten tiukat tai vuodenajat mitkä tahansa. 

Opinto-ohjaajan ohjaustyövälineen, oman 
itsen, on oltava kunnossa ja huollettuna. Sil-
loin näkee kauas ja lähelle.

Salossa 29.10.2013

Päivi Härmä 
Opinto-ohjaaja 

Turun ammattikorkeakoulu

Päivi Härmä.
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Nuorten syrjäytymisen 
avainkysymyksiin tarttu-
nut Yleisradion Nuorille.
Nyt! -kampanja päättyi 
marraskuun alussa toiveik-
kaissa tunnelmissa. Osana 
kaksi kuukautta kestänyttä 
kampanjaa yli 400 nuorta 
on saanut vapaaehtoisilta 
aikuisilta henkilökohtaista, 
luottamuksellista ja reaa-
liaikaista ohjausta Ylen 
ja Pelastakaa lapset ry:n 
yhteistyössä toteuttamassa 
Suunta-chatissa. Suunta jat-
kaa päivittäistä aukioloaan 
vuoden loppuun saakka. 
Chatin lisäksi ohjausta tar-
jotaan sähköpostilla ja pu-
helimitse.

– Suunta-palvelussa on käyty 
syksyn aikana paljon hyviä oh-
jauskeskusteluja ammattitaidolla 
ja nuorten ehdoilla. Suurin osa 
yhteydenotoista on koskenut työ-
hakemiseen ja opiskeluun liittyviä 
kysymyksiä, mihin palvelu suun-
niteltiinkin. Olemme siis onnistu-
neet tavoittamaan kohderyhmän 
erittäin hyvin. Usein tarvetta on 
ollut aikuiselle kuuntelijalle, joka 
pystyy peilaamaan nuoren omia 
ajatuksia hänelle sillä hetkellä 
merkityksellisestä asiasta, sum-
maa syksyn saldoa Pelastakaa 

Verkko-ohjauksen uutta 
suuntaa kehittämässä

Lasten projektipäällikkö Veera 
Uusoksa.

Palvelukokeilun idea on ollut 
ketterä kehitystyö ja opinto-oh-
jaajat ovat olleet tässä tärkeässä 
roolissa. Uusoksa paljastaa, että 
neuvottelut palvelun jatkorahoi-
tuksesta ja tulevista kehityssuun-
nista ovat jo käynnissä. Jatkossa 
Uusoksa haluaisi kehittää palvelua 
vastaamaan yhä paremmin mobii-
likäyttäjien tarpeisiin. 

– Luonnollisesti monen tunnin 
ohjauskeskustelua ei ole kätevä 
kännykän ruudulla käydä. Nuoret 
ovat kuitenkin mobiilissa. Meidän 
tulee suunnitella koko verkkotoi-
mintamme palvelutarjontaa sitä 
silmällä pitäen.

Varmaa on, että Suunta-pal-
velusta saatuja kokemuksia sekä 
vapaaehtoisten osaamista tullaan 
jatkossakin hyödyntämään Pelas-
takaa Lasten verkkonuorisotoi-
minnassa. Esimerkiksi Verkkonuo-
risotalo Netari on ammattilaisten ja 
nuorten kohtaamispaikka, joka on 
toiminut jo kymmenkunta vuotta. 

– Opiskelu- ja työasioihin liit-
tyviä kysymyksiä tulee Netarissa 
usein esille. Suunta-palvelussa 
testattu kahdenkeskinen chat 
mahdollistaisi toimintaympäris-
tönä rauhan pysähtyä ja keskittyä 
juuri kyseisen nuoren tilanteeseen, 
Uusoksa pohtii.

Virtuaalisen nuorisotilan lisäksi 
verkossa on nuorten tavoitettavis-

sa jo esimerkiksi Verkkoterkkarei-
ta ja poliiseja. Olisiko siis tarvetta 
reaaliaikaisesti tavoitettaville 
verkko-opoillekin? 

Uusoksa ottaa ajatuksen innolla 
vastaan: – Toivon, että saam-
me edelleen tehdä yhteistyötä 
niin valmistuneiden opojen kuin 
opinto-ohjaajiksi opiskelevienkin 
kanssa. Keskeisin työväline verk-
ko-ohjauksessa on kuitenkin oh-
jaustaito. Nuorille ammattilaisen 
kohtaaminen verkossa on luon-
tevaa ja ennen kaikkea kätevää!

Sara Peltola

Kirjoittaja opiskelee opinto-oh-
jaajaksi Itä-Suomen yliopistossa 
ja on syksyn aikana toiminut va-
paaehtoisena Suunta-palvelussa.

Suunta-palvelu on avoinna vuo-
den loppuun asti arkisin klo 17-
22 ja viikonloppuisin klo 14-20 
osoitteessa http://nuorillenyt.yle.
fi/suunta/

Syksyn aikana koottu linkkitie-
tokanta nuorille suunnatuista 
palveluista on kaikkien käytet-
tävissä. Tietokannasta voi hakea 
palveluita aihepiirin tai alueen 
mukaan. www.verke.org ’! Hyvät 
käytännöt ’! Diigo: Suunta-palve-
lun linkkitietokanta

Puolustusministeriö tekee syksyn 
aikana yhdessä Fountain Park 
Oy:n kanssa tutkimusta siitä, mil-
laista sisältöä suomalaiset antavat 
maanpuolustus-käsitteelle ja mil-
laiset teot nähdään merkittävinä 
maan puolustamisen kannalta. 
Erityisesti nuorten  mielipiteet 
ovat tutkimuksen kannalta kiin-

Maanpuolustus-käsitteen sisältöä 
ja merkitystä nuorisolle tutkitaan

nostavia. Tutkimusaineisto on 
luonteeltaan kvalitatiivista ja 
kerätään anonyymilla verkkokyse-
lyllä, johon vastaaminen vie 5-10 
minuuttia.

Tutkimuksen edelleen jaettava 
vastauslinkki tullaan lähettämään 
SOPO:n jäsenille todennäköisesti 
marras-joulukuun aikana, ja myös 

heidän vastauksensa ovat tervetul-
leita koska vastaajaryhmänä ovat 
kaikki suomalaiset. 

Lisätietoja antavat johtaja 
Tuomo Lähdeniemi Fountain 
Park Oy:stä (tuomo.lahdeniemi@
fountainpark.fi) ja  Antti Karila 
Puolustusministeriöstä (antti.ka-
rila@defmin.fi)
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Jokaiselle rajavartijan pe-
ruskurssin suorittaneelle on 
luvassa virka edellyttäen, 
että täyttää kelpoisuusvaa-
timukset. Pääsykokeisiin 
kannattaa panostaa: opin-
tolinjan  ja samalla siis tu-
levan työpaikan  saa valita 
paremmuusjärjestyksessä.

Rajavartijoita kouluttaa Raja- ja 
merivartiokoulu, jossa peruskurs-
sin suorittaminen kestää vuoden. 
Tällä hetkellä koulu toimii kah-
della paikkakunnalla, Espoossa 
ja Imatralla. Ensi vuoden aikana 
toiminnat kuitenkin keskitetään 
kokonaan Imatralle.

– Seuraava kurssi aloittaa tam-
mikuussa Espoossa, mutta siirtyy 
helmi-maaliskuun taitteessa Imat-
ralle, kertoo henkilöstöupseeri 
Heikki Ojala. Kurssille on valittu 
yhteensä 80 opiskelijaa, joista 50 
työllistyy valmistuttuaan Kaak-

Rajavartijaksi kouluttautumisen etuina
taattu työpaikka ja ilmainen ylläpito

kois-Suomen rajavartiostoon ja 
30 Suomenlahden merivartios-
toon. Valinnat ovat ehdollisia, 
sillä valituilta edellytetään vielä 
hyväksytty palvelukseenottotar-
kastus.

Ensi vuoden kurssi noudattaa 
uutta opetussuunnitelmaa, jonka 
merkittävä muutos aikaisempaan 
verrattuna on opetuksen tiivistä-
minen 12 kuukauteen. Aikaisem-
min opiskelu kesti kaksi kuukautta 
kauemmin.

Raja- ja merivartiokoululla on 
oma haku; yhteishaun kautta sinne 
ei voi hakeutua. Seuraava haku on 
keväällä, ja uutta kurssia suunni-
tellaan vuodelle 2015.

Liikunnallisuus auttaa
kurssille pääsyä

Espoon oppilaitoksen aulassa 
liikkuvia opiskelijoita katsellessa 
huomio kiinnittyy siihen, että he 
näyttävät huomattavan hyväkun-

toisilta ja treenatuilta.  Heikki 
Ojala vahvistaa, että kursseille va-
likoituu liikunnallisia henkilöitä: 
Pääsykokeet läpäisseiden fyysinen 
kunto on erittäin hyvä.

Pääsykokeissa testattavien 
asioiden lista on  pitkä, mutta jo 
ennen kuin sinne asti pääsee, pitää 
olla suoritettuna asevelvollisuus 
tai naisilla vapaaehtoinen asevel-
vollisuus ja lisäksi toisen asteen 
tutkinto. Monilla on myös alempi 
korkeakoulututkinto, esimerkiksi 
nykyisistä opiskelijoista 29:llä. 
Suurin ryhmä ovat insinöörit, ja 
useat tulevat turvallisuusalalta. 
Täysi-ikäisyys vaaditaan, mutta 
opiskelijoissa on kaikenikäisiä. 
Tällä hetkellä nuorin on 21-vuo-
tias ja vanhin 45.

Pääsykokeisiin kuuluu neljä 
eri osiota.

– Fyysinen kunto arvioidaan 
12 minuutin juoksutestin sekä 
uimatestin perusteella. Viimeksi 
pääsykokeisiin osallistuneiden 

Rajavartijan peruskurssin opiskelijoita tauolla Espoon oppilaitoksessa, oik. Nina Sassi, Dmitri Suomalainen, 
Joona Räisänen ja Heli Salo. Mukaan ehti myös henkilöstöupseeri Heikki Ojala (toinen vasemmalta).
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taattu työpaikka ja ilmainen ylläpito

miesten keskiarvo juoksutestissä 
oli 2830 metriä.

Pääsykokeisiin kuuluu lisäksi 
kielikoe, jossa testataan englannin 
ja toisen kotimaisen kielen hallin-
taa. Haastatteluissa Rajavartio-
laitoksen virkamiehet selvittävät 
hakijan motivaatiota, asenteita ja 
arvomaailmaa. Myös psykologi-
nen testi kuuluu omana osionaan 
pääsykokeisiin.

Keskimääräinen hakijamäärä 
on yleensä noin 500 hakijaa. Noin 
joka viides kutsutaan pääsyko-
keisiin ja heistä noin joka toinen 
pääsee kurssille.

– Kaikista hakijoista suurin 
piirtein kolmasosa on pääkaupun-
kiseudulta. Seuraavaksi suurim-
mat ryhmät tulevat Lappeenran-
nan-Imatran ja Turun-Tampereen 
seudulta. Vähiten hakijoita on 
Keski-Suomesta, mikä on ym-
märrettävää, koska siellä ei ole 
rajojakaan, kertoo Heikki Ojala.

Raja- ja merivartiokoulun opis-

kelijoilla on useita etuuksia, jotka 
lisäävät koulutuksen houkuttele-
vuutta. Niihin kuuluvat ilmaisen 
opiskelun lisäksi majoitus, ruo-
kailut ja päivärahakorvaus, joka 
on noin 500 euroa kuukaudessa. 
Lisäksi oppilaat saavat vaatetuk-
sen sekä kaksi edestakaista matkaa 
kotipaikkakunnalle.

– Opiskelijoista osa on per-
heellisiä, joten aivan kaikki eivät 
käytä ilmaista asumisoikeuttaan. 
Jotkut asuvat viikot koululla, 
mutta menevät viikonlopuiksi 
perheensä luo.

Nykyisistä 60 opiskelijasta 22 
on naispuolisia.

Käytännönläheistä
koulutusta

Rajavartijan peruskurssi on am-
mattiin valmistavana koulutukse-
na käytännönläheistä. 

Kurssilla opiskellaan muun 
muassa rajatarkastuksia, rajojen 
valvontaa, ampumataitoa ja voi-
mankäyttöä sekä ensiaputaitoja. 
Liikunta ja kielet ovat kuuluvat 
koulutukseen, samoin oikeusoppi 
eli lakeihin liittyvä opiskelu. 

Tulevina työpaikkoina ovat 
Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran 
raja-asemat sekä Helsinki-Vantaan 
lentoasema ja Helsingin satamat. 

Lähes kaikki vastavalmistu-
neet rajavartijat työskentelevät 
aluksi rajatarkastustehtävissä. He 
tarkastavat matkustusasiakirjat ja 
maahantuloedellytykset rajanyli-
tyspaikoilla, valvovat maamme 
rajoja sekä partioimalla maastossa 
että käyttämällä tekniikan suomia 
mahdollisuuksia. He myös tor-
juvat rajat ylittävää rikollisuutta 
sekä huolehtivat merialueen tur-
vallisuudesta. 

Rajavartija on sotilasvirka, jo-
hon kuuluvat säännölliset fyysisen 
kunnon ja kenttäkelpoisuuden 
testit.

– Rajavartijoiden tarve lisään-
tyy koko ajan, sillä rajanylittäjien 
määrä on kasvussa, sanoo Heikki 
Ojala.

Myöhemmin on mahdollisuus 
edetä uralla ja erikoistua jatko-
koulutuksen avulla esimerkiksi 
rikostorjuntaan, koiratoimintaan 
tai merelliseen toimintaan.

“Valtiolle
tärkeää toimintaa” 

Alun perin Ylöjärveltä kotoisin 
oleva 23-vuotias Heli Salo tuli 
rajavartijan peruskurssille työs-
kenneltyään ensin pari vuotta 
Puolustusvoimissa, jossa hän sai 
tietää koulutuksesta. Lukion opin-
to-ohjauksessa tiedonsaanti oli 
hänen mukaansa kiinni omasta ak-
tiivisuudesta. Tietoa olisi varmaan 
saanut, jos olisi osannut kysyä.

Heli sanoo kiinnostuneensa 
alasta, koska se on valtiolle tär-
keää toimintaa. Siinä hän uskoo 
löytäneensä oman alansa. Hän 
pitää myös koulutuksesta, joka 
haastattelupäivänä käsitteli me-
ripelastusta, lähinnä luento-ope-
tuksena. 

Heli Salo arvelee opiskelun 
antavan hyvät valmiudet tuleviin 
työtehtäviin. Hän on menossa 
passintarkastajaksi Helsinki-Van-
taan lentoasemalle, joka kuuluu 
työpaikoista halutuimpiin. Me-
nestyminen pääsykokeissa antoi 
hänelle siihen mahdollisuuden, 
sillä valinnat sai tehdä parem-
muusjärjestyksessä. 

Tulevaan työhönsä Heli suh-
tautuu asiaan kuuluvalla vaka-
vuudella.

– Työhön kuuluu oikeus vir-
ka-aseen kantamiseen ja voiman-
käyttöön.

Tutustumispäivä
opinto-ohjaajille

Raja- ja merivartiokoulu järjestää 
opinto-ohjaajille mahdollisuuden 
tutustua Rajavartiolaitoksen ja 
Raja- ja merivartiokoulun toi-
mintaan sekä rajavartijoiden kou-
lutukseen ja työhön perjantaina 
17.1.2014 Imatralla. 

Alustavia ilmoittautumisia pyy-
detään perjantaihin 13.12.2013 
mennessä, minkä jälkeen tiedo-
tetaan tarkemmasta aikataulusta. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
rekrytointi.rmvk@raja.fi

Ritva Mäkelä



12

Satakunnan ammattikor-
keakoulussa (SAMK) on 
toteutettu vuodesta 1994 
alkaen englanninkielistä fy-
sioterapiakoulutusta, tällä 
hetkellä ainoana Pohjois-
maissa. Kevätlukukaudella 
2013 koulutuksen opiske-
lijat edustivat yhteensä 18 
kansallisuutta. Kaikkiaan 
opiskelijoita on ollut 34 eri 
maasta.

Alkuun opiskelijoiden sisäänotto 
oli joka toinen vuosi, mutta vii-
meiset kymmenisen vuotta eng-
lanninkielinen koulutus on alkanut 
joka vuosi.  Koulutukseen haetaan 
vieraskielisten koulutusten yh-
teishaussa tammi-helmikuussa 
ja opiskelijat (20) valitaan todis-
tusarvosanojen ja pääsykokeen 
perusteella.  

Opinnot kestävät 3½ vuot-
ta ja osa opintoihin kuuluvasta 
harjoittelusta suoritetaan ulko-
mailla, useimmiten Euroopassa 
SAMKin vaihtokorkeakoulujen 
kautta. Valmistuttuaan fysiotera-

Fysioterapeutiksi (amk)
kansainvälisessä 
ohjelmassa
Englanninkielistä koulutusta 20 vuotta Porissa

peutit työskentelevät sairaaloissa, 
terveyskeskuksissa, hoito- tai 
kuntoutuslaitoksissa, yksityissek-
torilla, erityisliikunnan palveluor-
ganisaatioissa ja kolmannen sek-
torin järjestöissä sekä sosiaali- ja 
terveysalan projekteissa.

Englanninkielisen fysioterapian 
koulutuksen rakenne ja sisältö 
ovat pääosin rinnakkaiset suo-
menkielisen koulutuksen kanssa, 
mutta joissain opintojaksoissa 
on painotettu erityisesti kansain-
välisyysosaamista ja toimimista 
monikulttuurisessa ympäristössä. 

Kansainvälisyysosaaminen 
ja kielitaito laajentavat 
työmahdollisuuksia

SAMKissa tehtiin vuonna 2008 
alumnitutkimus englanninkieli-
sestä fysioterapian koulutuksesta 
siihen mennessä valmistuneille. 
Kyselyssä selvitettiin mm. työ-
historiaa valmistumisen jälkeen 
sekä koulutuksesta saatuja etuja. 
Kansainvälisyysosaamisen ja 
vahvan kielitaidon omaksumista 
pidettiin tärkeänä. Sen koettiin 

Fysioterapian opiskelijoiden Teemu Holman ja yhdysvaltalaisen 
Adam Brockwellin yhteispeli toimii kulttuurieroista huolimatta.

Koulutuksen www-sivut:
 samk.fi/physiotherapy
Hakuaika 7.1.11.2.2014

laajentaneen työmahdollisuuksia 
ja urakehitystä sekä Suomessa 
että ulkomailla.  Varsin monet 
olivat työskennelleet lyhyemmän 
tai pidemmän aikaa ulkomailla 
tai jatkaneet opintojaan ylempään 
korkeakoulututkintoon. 

Kulttuurierot vaativat 
opiskelijoilta joustavuutta 
ja ymmärtävää asennetta

Opiskelijoiden haastattelututki-
muksessa keväällä 2013 kolman-
nen vuoden opiskelijat kertoivat 
kokevansa rikkautena mahdol-
lisuuden tutustua mukaviin ih-
misiin eri kulttuureista; heidän 
ryhmässään on opiskelijoita nel-
jältä eri mantereelta. He kerto-
vat ryhmäytyneensä hyvin heti 
opintojen alussa, mikä on tukenut 
ja motivoinut opiskelua. Sopeutu-
mista ja työskentelyä on auttanut 
myös se, että suuri osa ryhmän 
opiskelijoista on asunut Suomessa 
jo jonkin aikaa. Kulttuurien väliset 
erot näkyvät kuitenkin päivittäin 
muun muassa aikakäsitysten eri-
laisuudessa tai opiskelijoiden 
pidättäytyneisyydessä tai ulos-
päinsuuntautuneisuudessa. Erot 
vaikuttavat esimerkiksi ryhmätöi-
hin ja ohjeiden ymmärtämiseen.  
Opiskelijoilta vaaditaankin jous-
tavaa ja ymmärtävää asennetta. 
Opiskelijat, joiden äidinkieli ei 
ole englanti, kokevat ensimmäisen 
vuoden rankaksi, mutta jokainen 
on hakeutunut koulutukseen va-
paaehtoisesti ja asian tietäen, mikä 
auttaa asennoitumisessa. Kaik-
kiaan opiskelijat ovat kokeneet, 
että kansainvälisyyttä pidetään 
luontevana ja normaalina osana 
kampuksen toimintaa. Kampuk-
sen näkökulmasta kansainvälinen 
koulutus on stimuloiva ja aidosti 
monikulttuurista ilmapiiriä muok-
kaava.

Teksti: 
Maija Kangasperko 

ja Merja Sallinen
Kuva: 

Jatta Lehtonen
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Majoitus- ja ravitsemisalan 
tämän vuoden Great Place 
to Work -voittajat löivät 
hynttyyt yhteen ja puuhaa-
vat parhaillaan ensimmäistä 
seminaariaan opoille. 

Tammikuun puolivälissä järjestet-
tävän seminaarin tarkoituksena on 
tuoda esiin nuorten monipuolisia 
uramahdollisuuksia majoitus- ja 
ravitsemisalalla. Opinto-ohjaajat 
toivotetaan tervetulleiksi seminaa-
riin kuulemaan ja keskustelemaan 
alan tarjoamista mahdollisuuk-
sista. 

Henkilöstöravintola-, kahvi-
la- ja leipomoalan yritys An-
tell-Ravintolat Oy, espoolainen 
kartanokylpylä Kaisankoti sekä 
McDonald’s sijoittuivat kaikki 
kärkisijoille vuoden 2013 Suomen 
parhaat työpaikat listauksessa. 

Seminaarissa yritysten edustajat 
kertovat käytännössä, miten ja 
kenelle ravintola-alan yritykset 
voivat olla Suomen parhaita työ-
paikkoja. Lisäksi tilaisuudessa 
toivotaan reipasta dialogia opo-
jen ja yritysten välille yhteistyön 
lisäämiseksi.

– Tavoitteenamme on koota 
opinto-ohjaajat ja mara-alan toi-
mijat samaan pöytään keskus-
telemaan ja jakaa samalla tietoa 
siitä, millaisia uravaihtoehtoja 
majoitus- ja ravitsemisala tarjoaa 
tulevaisuuttaan miettivälle nuorel-
le, kertoo Suomen McDonald’sin 
viestintäjohtaja Heli Ryhänen. 

Perjantaina 17.1.2014 Helsin-
gissä järjestettävässä seminaarissa 
on luvassa monipuolisia näkökul-
mia alan uramahdollisuuksiin sekä 
tilaa ajatusten vaihdolle. 

Järjestäjien tavoitteena on esi-
tellä alaa ja mara-alan tarjoamista 

mahdollisuuksista kerrotaan käy-
tännössä muun muassa kolmen 
yrityksen esimerkkien ja työnteki-
jöiden uratarinoiden kautta. 

– Mara-alalle voi tulla niin 
peruskoulunpenkiltä kuin kor-
keakoulustakin. Se sopii monelle, 
Ryhänen jatkaa.

Seminaarissa kerrotaan myös 
alan sisäisistä koulutuspoluista 
kuten kulttuurivaihto-ohjelmasta, 
jossa työntekijät “lähtivät vaih-
toon” toiseen alan yritykseen ja 
tätä kautta kehittivät omaa osaa-
mistaan. 

Aamupäivän pituisen seminaa-
rin tarkempi ohjelma ja ilmoit-
tautumisohjeet julkaistaan ennen 
vuodenvaihdetta. 

Lisätietoja ja ilmoittautumisia: 
Heli Ryhänen

heli.ryhanen@fi.mdc.com

Majoitus- ja ravitsemisala
esittäytyy opinto-ohjaajille
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Kurikassa Sedun tiloissa kokoon-
tuu viisi Pohjanmaan Opinto-oh-
jaajat ry:n hallituksen jäsentä. 
Takana on työpäivä ja syyspäivä  
on jo pimentynyt, mutta vielä on 
kokoonnuttu tekemään tärkeitä 
päätöksiä.  Kokouksen listalla on 
monta asiaa, mutta kaikki liittyy 
tuleviin opopäiviin Seinäjoella 6.-
8.2. 2014. Keskustelu on vilkasta 
ja päätöksiä syntyy.

Hallituksen läsnäolevat jä-
senet edustavat kaikki erilaisia 
koulutusasteita. Paikalla on opo-
ja perusopetuksesta, lukiosta, 
ammatillisesta perustutkinnos-
ta, ammattikorkeakoulusta sekä 
kansanopistosta. Keskustelun 
edetessä käy ilmi, että juuri tämä 
on opopäivien suunnittelussa ja 
kokoontumisessa ainutlaatuista; 
päivät ovat kaikille opoille yhtei-
set ja tärkeät. Se asettaa haasteita 
myös ohjelman suunnittelulle.

Seinäjoen päivien suunnittelus-
sa on keskitytty erityisesti kahteen 
merkittävään asiaan. Lähtökohtai-
sesti päiviä hakiessa oli mielessä 
Seinäjoen erinomaiset tilat tapah-
tumien järjestämiseen. Kaikki 
halukkaat mahtuvat opopäivillä 
kaikkiin koulutustilaisuuksiin 
sekä kaupungin vastaanotolle ja 
iltajuhlaan. 

Torstain iltajuhla on Rytmi-
korjaamolla, jossa tervehdysten 
ja ruokailun jälkeen esittäytyy 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 
opiskelijaryhmä ja ilta jatkuu elä-
vällä musiikilla. Rytmikorjaamolla 
voivat kaikki viettää vaikka koko 
loppuillan – ja tämä on itse asiassa 
myös järjestäjien suuri toive. 

Perjantain tapahtumapaikka 
kokonaisuudessaa on Seinäjo-
ki-Areena. Areenan tilat antavat 
mahdollisuuden järjestää luen-
tosalin, johon kaikki osallistujat 
mahtuvat. Perjantain aamupäivä 
onkin kaikille yhteinen. Lounaan 
jälkeen alkavat työpajat ja niistä 
osa on Areenan lähituntumassa 
olevassa Seinäjoen Ammatti-
korkeakoulun hallinnoimalla 
Framilla. 

Toinen keskeinen asia suun-
nittelussa on ollut ohjelman ajan-
kohtaisuus. Tällä hetkellä suoma-
laisessa koulutusyhteiskunnassa 
tapahtuu harvinaisen paljon uu-
distuksia yhtä aikaa.  Sekä toi-
sen asteen että korkeakoulujen 
yhteishaut uudistuvat, opiskelija- 
ja oppilashuollon lainsäädäntö 
uudistuu, ylioppilaskirjoitusten 
digitalisoituminen etenee ja EC-
VET/TUTKE tuo ammatilliselle 
puolelle kansainvälisesti ver-
tailukelpoiset tutkinnot ja mm. 
opintopisteet. 

Kaikki tämä pitänee opot kiirei-
sinä tulevina aikoina. Epävarmuus 
uudistusten sisällöistä ja merki-
tyksestä vaivaavat. Toiveena on, 
että moni kysymys saa opopäivillä 
vastauksensa.  

Huolen aiheena on vain se, 
että kuntien taloudet ovat tiukilla. 
Joitakin huolestuttavia uutisia on 
järjestäjien korviin kantautunut. 
Koulutusmäärärahoja on pienen-
netty ja joidenkien kuntien opojen 
koulutuspäiville osallistuminen on 
vaakalaudalla. 

Tilanne harmittaa. Puhutaan 

nuoriso- ja koulutustakuusta, 
merkittäviä uudistuksia tehdään.  
Opojen pitää tietää entistä enem-
män, opoilta myös odotetaan 
tulevina aikoina entistä enemmän. 
Juuri nyt pitäisi päästä osallistu-
maan ja saamaan eväitä tulevaan 
savottaan.

Ajankohtaisten aiheiden lisäksi 
opopäivien ohjelma tarjoaa perin-
teisesti työpajojen kautta mahdol-
lisimman paljon uusinta  tietoa ja 
käytäntöjä ohjauksen tueksi.

Järjestelyt ovat pitkällä ja pal-
jon on työtä tehty. Järjestelyihin 
on aktiivisesti osallistunut rei-
lu parikymmentä alueen opoa. 
Läsnä olevat hallituksen jäsenet 
ovat luonnollisesti olleet mones-
sa asiassa mukana järjestelyjen 
aikana. 

Hymy huulilla he kertovat, että 
eihän kukaan kiirettä rakasta  ja 
kiire tulee tällaisessa aika ajoin 
aina – mutta siitä huolimatta työ 
on mielekästä ja mukavaa. Paras 
mahdollinen lopputulos olisi 800 
tyytyväistä opoa lähdössä voi-
maantuneina kotimatkalle. Tämä 
lausunto ensin hieman naurattaa-

Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry:n hallituksen jäseniä opopäivien ää-
rellä: vasemmalta;  Timo Vainionpää, Kati Koski, Merja Kuvaja, Anu 
Katila ja Jaakko Mäkinen.

Ajankohtaisuus Seinäjoen opopäivien 
ohjelman keskiössä
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fb.com/Svenskanu
fb.com/dreamacademyfinland

twitter.com/Svenskanu

Opo! 
Käy tutustumassa!

Suomen CP-liitto ry

Suomen CP-liiton Työharjoittelu – portti työelämään 
-projekti tarjoaa CP-, MMC- ja hydrokefaliavammai-
sille opiskelijoille työssäoppimispaikkojen välityspal-
velua. Palvelu on suunnattu ammatillisten oppilaitos-
ten ja ammatillisten erityisoppilaitosten opiskelijoille. 
Välityspalvelussa projektin työntekijät etsivät työssä-
oppimispaikkaa yhdessä opiskelijan kanssa hyödyn-
täen projektin työnantajaverkostoa sekä ottamalla 
yhteyttä uusiin työpaikkoihin. 

Kiinnostuitko?
Lisätietoja projektista: 
www.tyossaoppimispaikat.fi. 
www.facebook.com/tyossaoppimispaikat.fi

Työharjoittelu – portti työelämään -projekti auttaa 
liikuntavammaisia opiskelijoita työssäoppimispaikan 
etsimisessä.

TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA 
HAKUSESSA?

kin, mutta sitten porukka vakavoituu ja toteaa: “sen 
takiahan tätä tehdään!”

Läsnäolevat haluavat muistuttaa vielä siitä, että 
ohjelmassa on myös monta ohjelmaa myös ruotsin 
kielellä. Odotuksessa on, että Seinäjoelle saadaan 
vieraita valtakunnan rajojen ulkopuoleltakin. 

Päivien teemaksi on valittu “Ohjauksen areenalla  
parahat evähät lakeurelta”.  Teema tarkoittaa sitä, 
että päivillä jaetaan parasta, mitä lakeudelta löytyy 
ja mitä siellä ei ole, lainataan muualta. 

Valmistelua on tehty jo kohta kaksi vuotta. Suun-
nittelua on riittänyt, mutta myös suunnittelijoita. 
Kannustavaa päivien valmistelussa on ollut myös se, 
että Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen ammattikorkea-
koulu (SEAMK), sekä Koulutuskeskus SEDU ovat 
tarjonneet auttavaa kättä päivien onnistumiseksi. 
Seinäjoen tapahtuma- ja koulutuskaupungissa ym-
märretään asian tärkeys. 

Nyt jos koskaan on se aika, kun pitäisi pystyä 
vaikuttamaan. Vaikuttaminen edellyttää keskustelua 
ja keskustelua käydään vain siten, että ollaan yhdes-
sä pohtimassa koulutukseen liittyviä kysymyksiä. 
Kaupungin merkittävät koulutusvaikuttajat saavatkin 
järjestäjiltä varauksettoman kiitoksen.

Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry:n terveisiä luki-
joille: Kaikki alkaa olla valmiina. Tutustukaa päiviin 
osoitteessa opopaivat2014.fi. Sieltä voi saman tien jo 
ilmoittautuakin… meille mahtuu.

Herman Mansikkamäki

PÄTEVÖIDY 
AMMATILLISEKSI OPETTAJAKSI,  
ERITYIS OPETTAJAKSI TAI  
OPINTO-OHJAAJAKSI

HAAGA-HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa  
voit opiskella työsi ohessa monimuotoisesti ammattioppi-
 laitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajilta vaadittavat  
60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot tai amma-
 tillisen koulutuksen opettajille tarkoitetun erityisopettajan-  
tai opinto-ohjaajankoulutuksen (60 op).  
Opiskelu alkaa toukokuussa 2014.
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
7.–24.1. 

2014
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Abiturientit ovat valmis-
tautuneet kuukausien ajan 
ylioppilaskirjoituksiin, kui-
tenkin samalla tuskaisen 
tietoisina siitä että niistä on 
hädin tuskin selvitty kun al-
kaa tiukka valmistautumien 
yliopistojen valintakokeisiin. 
Opinto-ohjaajan tehtävä ei 
ole kadehdittava: pitäisi aut-
taa opiskelijat seuraavalle 
opintojen asteelle löytämällä 
heille sopiva ala ja alkaa 
valmistaa heitä näiden va-
lintakokeisiin vaikka kirjoi-
tuksetkin ovat vielä kesken. 

Perusongelmana on että vaik-
ka lukio on pääasiallinen väylä 
yliopisto-opintoihin, valtaosa 
yliopistojen oppiaineista antaa 
ylioppilaskirjoituksille vain vä-
hän painoarvoa ja järjestää omat 
valintakokeensa. Näin on huo-
limatta siitä, että valintakokeet 
ovat piinallisen samankaltaiset 
ylioppilaskokeen kanssa. Esimer-
kiksi historiassa riittävän tuloksen 
saaminen valintakokeesta on nii-
hin liittyvien aineistojen tai kirjal-
lisuuden vuoksi edellyttänyt hyvää 
valmistautumista myös jokaiseen 
valintakokeeseen erikseen. 

Järjestely on tuskastuttava: 
yliopistot eivät luota ylioppilas-
kokeeseen, mutta mittaavat va-
lintakokeissa käytännössä samoja 
asioita. Tähän on kuitenkin tulossa 
muutos jo tulevana keväänä. 

Jyväskylän yliopiston histo-
rian oppiaine luopuu kokonaan 
perinteisestä valintakokeesta. Sen 
tilalle tulee kaksivaiheinen menet-
tely, jossa ensimmäisen vaiheen 
karsinta tapahtuu pääasiallisesti 
ylioppilaskirjoitusten historian 
ainereaalikokeen tuloksen perus-
teella. Toisessa vaiheessa tämä jo 
merkittävästi karsittu hakijajouk-
ko haastatellaan, jonka perusteella 

valikoidaan soveltuvimmat ja 
motivoituneimmat lukemaan his-
toriaa. Käytännössä ylioppilastut-
kinnon merkitys kasvaa huomat-
tavasti historian ainereaalikokeen 
korvatessa vanhan valintakokeen. 

Keskeisenä haasteena on luon-
nollisesti ohjata historian opin-
noista kiinnostuneet lukiolaiset 
panostamaan historian kokeeseen 
kirjoituksissa, koska opiskelupaik-
ka aukeaa jatkossa ensisijaisesti 
kirjoitusten tuloksen perusteella.

Radikaali muutos valintako-
keessa liittyy Jyväskylän yliopis-
ton pyrkimykseen rakentaa sel-
keämpää siltaa lukion ja yliopiston 
välille. 

Historian oppiaine tunnustaa 
samalla lukiossa tehtyjen opinto-
jen arvon. Panostamalla historian 
opintoihin lukiossa ja osoittamalla 
osaamisensa tason kirjoituksissa, 
tie yliopisto-opintoihin on aiem-
paa suorempi. 

Useiden tutkimusten mukaan 
ensimmäinen opiskeluvuosi yli-
opistossa on kaikkein raskain, 
mutta myös ratkaiseva tulevien 
opintojen kannalta.

Ylioppilaskirjoitusten kanssa 
päällekkäiset valintakokeet ovat 
tässä suhteessa ongelmallisia: 
tulevat opiskelijat ajetaan loppuun 
päällekkäisillä kokeille juuri en-
nen opintojen alkua. Kuitenkin 
osa yliopistojen rahoituksesta on 
sidottu siihen, että sisään otettavat 
opiskelijat valmistuvat tavoitea-
jassa. 

Onkin luultavaa, että onnistues-
saan kokeilu laajenee historian 
oppiaineisiin valtakunnallisesti, 
mutta myös muihin oppiaineisiin 
ja ylioppilaskirjoitusten kanssa 
päällekkäiset koejärjestelyt vä-
henevät.

Osasyy sille miksei ylioppi-
laskoetta ole aiemmin käytetty 
näin laajasti valintakokeen osana, 
lienee siinä, ettei yliopistojen eri 
oppiaineissa tiedetä kovinkaan hy-

vin mitä nykylukiossa tapahtuu.   
Yliopistoissakin on aitoa tietämät-
tömyyttä lukion oppisisällöistä 
ja opetussuunnitelmista, jotka 
ovat nykyään paljon lähempänä 
sitä mitä yliopistossa tehdään. 
Sen tunnustaminen että lukiossa 
opittua vielä mitataan valtakun-
nallisella, yhteismitallisella ja 
kansainvälisesti ainutlaatuisella 
ylioppilaskokeella, ei kuitenkaan 
ole ollut yliopistoille helppoa. 
Esimerkiksi historian kokeessa ei 
riitä opitun toistaminen. 

Erinomainen arvosana edel-
lyttää kykyä prosessoida tietoa, 
käsitellä lähdeaineistoja ja esittää 
ajatukset hyvässä, kirjallisessa 
asussa. Nämä ovat juuri niitä tai-
toja, joita tuore historianopiskelija 
yliopistossa tarvitsee. 

Ylioppilastutkinto väylänä yli-
opistoon ei ole täysin uusi asia, 
mutta olemassa olevat esimerkit 
ovat olleet yksittäisiä. Esimerkiksi 
Jyväskylässä historian oppiaine on 
jo useamman vuoden ajan tarjon-
nut opiskelupaikan kymmenelle 
parhaiten historian ainereaaliko-
keessa menestyneelle. 

Ongelmana on kuitenkin ollut, 
että tällöin haku on rajautunut vain 
aivan huippupisteillä kirjoittanei-
siin, jolloin edes vahva L ei ole 
välttämättä riittänyt opiskelupaik-
kaan ilman valintakoetta. 

Uudenlaisen menettelyn turvin 
karsintaraja haastatteluun aset-
tunee E:hen. Tällöin sellaisilla-
kin, jotka itse kokeessa eivät ole 
yltäneet aivan huippusuorituk-
seen, mutta jotka ovat kuitenkin 
panostaneet lukiossa historiaan 
ja joilla selkeästi on vaadittavat 
historian taidot, on mahdollisuus 
tavoitella opiskelupaikkaa ilman 
valintakoetta. 

Niille, jotka jättävät historian 
kirjoittamatta, tie historianopintoi-
hin mutkistuu. Vaihtoehdoksi jää 
erillisvalinta, eli historian peruso-
pintojen suorittaminen avoimessa 

Ylioppilaskokeen ainereaalista väylä yliopisto-opintoihin: 

HISTORIAN OPPIAINE
Jyväskylässä muuttaa hakupeliä
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yliopistossa ja sen jälkeen hakemi-
nen historian pääaineopiskelijaksi. 

Päätöstä siirtymisestä uuden-
laiseen valintakoemenettelyyn ei 
ole syntynyt sokkona. Sitä edelsi 
useamman vuoden seuranta, jon-
ka perusteella totesimme selkeän 
korrelaation valintakokeessa ja 
historian ainereaalikokeessa me-
nestymisen välillä. 

Tämä näkyy hyvin esimerkiksi 
siinä, että vuonna 2013 historian 
oppiaineeseen valituista uusista 
opiskelijoista vain yksi oli kirjoit-
tanut E:tä alhaisemman arvosanan 
historian kokeesta, sekin pistettä 
vajaa E. Tendenssi on pysynyt 
samana useita vuosia. 

Hakijoiden ohella järjestelystä 
hyötyy myös yliopisto, jolle va-
lintakokeet ovat raskas prosessi. 
Esimerkiksi Jyväskylässä histo-
riaa lukemaan hakee vuosittain 
500 kokelasta. 

Vanhamuotoinen valintakoe 
on sitonut kolme yliopistotutkijaa 
(ent. yliassistentti) kuukaudeksi 
valintakokeiden järjestelyihin ja 
tarkastamiseen. Uusi järjestely 
antaa oppiaineelle lisäksi mah-
dollisuuden sekä nähdä tulevat 
opiskelijat että keskustella heidän 
kanssaan.

Haastatteluihin toisessa vai-
heessa kutsutaan noin 100 hakijaa. 
Valintakoehaastatteluissa tausta-
pisteillä ei ole enää merkitystä. 

Haastatteluissa arvioidaan kol-
mea eri osa-aluetta, henkilön 
käsitystä historiasta; ajattelu-
taitoja, tutkivaa asennetta, sekä 
kriittisyyttä; sitoutumista, tavoit-
teellisuutta, sekä henkilön itsetun-
temusta. Kaikki kolme osa-aluetta 
pisteytetään. 

Haastattelulla varmistetaan että 
valittavilla henkilöillä on perus-
käsitys siitä mitä historia on; että 
he kykenevät itsenäiseen ja kriit-
tiseen ajatteluun; että he omaavat 
valmiudet historianopiskeluun ja 
edellytykset kehittyä asiantun-
tijoiksi historian alalla; että he 
ovat sitoutuneita opiskeluun, ovat 
tavoitteellisia ja ymmärtävät mitä 
ovat tulossa opiskelemaan. 

Historian sisältöjen ja historian 
taitojen hallinta on varmistettu jo 
ylioppilaskokeessa, eikä näihin 
ole enää tarvetta palata haastatte-
luissa. Haastatteluihin ei tarvitse 
valmistautua, niihin on tärkeintä 
tulla omana itsenään.

Sekä mahdollisten hakijoiden 
että historian oppiaineen näkö-
kulmasta olisikin nyt ensiarvoisen 
tärkeää saada erityisesti lukioiden 
opinto-ohjaajat tietoisiksi muu-
toksesta. 

Pitkän aikavälin tavoitteemme 
on että ylioppilastutkinnon merki-
tys väylänä yliopisto-opiskeluihin 
korostuisi laajemminkin. Jyväsky-
län historian oppiaineen menettely 

on jo herättänyt valtakunnallista 
kiinnostusta ylioppilastutkinto-
lautakuntaa ja muita yliopistoja 
myöten. 

Rekrytoinnin onnistuminen, 
hakijamäärien pitäminen korkea-
na ja parhaiden opiskelijoiden 
saaminen ovat edellytyksinä sille, 
että kokeilu laajenee myös Jy-
väskylän ulkopuolelle ja muihin 
oppiaineisiin. 

Kokeilu on samalla askel lu-
kioiden ja yliopistojen yhteistyön 
syventämisen tiellä. Ammatillista 
koulutusta on julkisessa keskus-
telussa viime vuosina korostettu, 
osittain lukioiden kustannuksella. 
Tosiasia kuitenkin on, että lu-
kio-opinnot ovat väylä yliopis-
toon. 

Historia taas antaa työllisyys-
kyselyiden mukaan hyvin mo-
nipuoliset valmiudet erilaisiin 
ammatteihin niin julkisella, yk-
sityisellä kuin kolmannellakin 
sektorilla. Jyväskylän kokeilulla 
osaltaan selkeytetään lukion ja 
yliopiston keskinäistä suhdetta.

Simo Mikkonen
Historian ja etnologian laitos

Dosentti, laitoksen varajohtaja
040-8093949

simo.mikkonen@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston uusien opiskelijoiden messujen osanottajia syyskuun alussa. Kuva: Jussi Jäppinen.
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Valtakunnalliset opopäivät Seinäjoella
6.–8.2.2014

(Oikeudet muutoksiin pidätetään / Vi behåller rättigheterna till ändringar)

Torstai 6.2.2014 lakeuksilla
klo 9.30 - 15.30    Ilmoittautumisten vastaanotto Sokos Hotelli Lakeus, Torikatu 2
klo 13.00              Opintokäynnit lähtevät Hotelli Lakeuden edestä
klo 16.00              Sopo ry:n toimikunnat
klo 19.00 -01.30   Kaupungin vastaanotto, Rytmikorjaamo, Vaasantie 11 (kuljetus)

Perjantai 7.2.2014 Seinäjoki Areenalla
klo 8.00 - 12.00   Ilmoittautuminen
klo 9.00                Robopuulaaki, Tekniikka tutuksi rokkaavien robottien avulla
klo 9.05                Sopo ry, Jukka Eero Vuorinen
klo 9.20                Korkeakoulujen uudistuvat valinnat, Opetusministeriön puheenvuoro 
klo 10.00 -10.30   Tauko
klo 10.30 -11.30   Päämääränä etelänapa - ja hyvä elämä, LitM Timo Polari, seikkailija
klo 10.30 -12.00   Kulturkrockar och konflikthantering i vardagen, Elli Flén
klo 11.30 -13.00  Lounas
klo 13.00-15.30    Työpajat* (Areena ja Frami)
klo 14.00 -14.30   Iltapäiväkahvit tarjoaa vientiteollisuus 
   (Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry)
 
Työpajoja valitessasi huomaa, että voit valita joko kaksi lyhyttä pajaa tai yhden pitkän työpajan.

*Lyhyet työpajat klo 13-14 (Areena ja Frami)
1. Pakko saada - addiktiot nuorilla, Janne Viljamaa sosiaalipsykologi
2. YES-verkosto ja toiminnalliset oppimisympäristöt uravalintojen tukena, 
    Virpi Utriainen, YES ry:n vetäjä
3. Sumuverhon tuolla puolen - tulevaisuusorientoitunut menetelmä opinto- ja uraohjaukseen, Koukku.fi
4. Yrityskylä, TAT
5. Ylioppilastutkinnon sähköinen tulevaisuus, Ylioppilastutkintolautakunta
6. Ammattikasvattaja paremman vanhemmuuden tukijana, Tuula Pukkala KT
7.  Åbo akademi och Umeå universitet : Studiemöjligheterna i Finland och Sverige
8. Omakohtaisen ohjaustyön paikannuksia, Pia Nissilä KT

*Lyhyet työpajat klo 14.30 - 15.30 (Areena ja Frami)
1. Syrjäytyminen - yksikään nuori ei saa syrjäytyä, Janne Viljamaa sosiaalipsykologi
2. YES-verkosto ja toiminnalliset oppimisympäristöt uravalintojen tukena, Virpi Utriainen, 
   YES ry:n vetäjä
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3. Sumuverhon tuolla puolen - tulevaisuusorientoitunut menetelmä opinto- ja uraohjaukseen, Koukku.fi
4. Yrityskylä, TAT
5. Studentexamens elektroniska framtid, Studentexamensnämnden
6. Kansainväliset osaajat mullistavat työelämän! Kati Virolainen, Cimo
7. Coaching opinto-ohjauksessa, Marjaana Herlevi-Turunen, opo ja elämäntaidonvalmentaja

*Pitkät työpajat klo 13.00- 15.30 (Frami/Areena, kahvi pajojen yhteydessä)
1. Aikuisten ohjaus, Merja Niemi-Pynttäri, Kehittämisasiantuntija
2. Kriisissä olevan nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen, Tuija Turunen psykologi, kriisi- ja 
    traumaterapeutti
3. Kaikki irti somesta - blogit, wikit ja Facebook opetuskäytössä, Ari Haasio YTL, FM
4. Suomi elää osaamisesta, Akava
5. Nuoret, koulutus ja työllistymismahdollisuudet, Helena Kasurinen & Päivi Katriina Juutilainen,
    Itä-Suomen yliopisto ja Mika Launikari, Cimo
6. Opintopolku.fi Opojen työväline, OPH
7. Tutkimusfoorumi; ohjausalan ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä, Jukka Lerkkanen KT,
    opettajankoulutuspäällikkö (Huom: klo 13-15.30)

klo 15.45              Sopo ry:n vuosikokous
klo 20.00 -24.00   Juhlaillallinen, Seinäjoki Areena (kuljetus)
   - Puheenvuorot; Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä sekä 
   Koulutuskeskus Sedun johtaja Reija Lepola
   - Illan musiikista vastaavat Folkpolis (Kansanmusiikin kehittämishanke) 
   sekä Anne Vihelä & Band

Lauantai 8.2.2014 Seinäjoki salissa
klo 9.00                Ihmissoihtu ja kansankynttilä, HP Parviainen, Duudsoni ja luokanopettaja
klo 9.40                Valtiovallan tervehdys, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri
klo 10.15 -10.30   Tauko
klo 10.30              Ysiluokan yhteisöllisyyden arvoitus, Tommi Hoikkala, sosiologian dosentti
klo 11.50              Seuraavat opopäivät esittäytyvät

Majoittautuminen opopäivillä 

Valtakunnallisten opopäivien 2014 sopimushotelleja Seinäjoella ovat Sokos Hotel Lakeus, Sokos Hotel 
Vaakuna, Cumulus Seinäjoki sekä hotelli Sorsanpesä.

Opopäivien ilmoittautuminen tapahtuu Sokos Hotel Lakeudessa. Hotelli Lakeuden edestä lähtevät myös 
bussit yritysvierailuille. Torstaina on mahdollista saada ilmoittautumisen yhteydessä edullinen keittolounas. 
Asian varmistamiseksi kannattaa kuitenkin tehdä pöytävaraus. 

Sokos Hotel Vaakuna sekä Cumulus sijaitsevat Seinäjoen ydinkeskustassa Hotelli Lakeuden läheisyydessä. 
Hotelli Sorsanpesälle järjestetään yhteinen kuljetus yritysvierailujen jälkeen.

Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry järjestää kuljetukset kaikilta sopimushotelleilta torstai-illan vastaanotolle, 
perjantain ohjelmaan sekä perjantain juhlaillalliselle myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Majoitusvaraukset tehdään puhelimella suoraan hotelleihin, hotellien omaan numeroon. Mainitse 
varauksen yhteydessä opopäivät 2014 niin saat hotellihuoneen virkamieshintaan. Suorat linkit hotellien 
kotisivuille löytyy sivustolta opopaivat2014.fi/majoitus

Ilmoittautuminen opopäiville 

Ilmoittautuminen on ollut käynnissä jo kuukauden verran. Vielä mahtuu hyvin mukaan. Ilmoittautumiseen 
löydät linkin sivustolta opopaivat2014.fi/ilmoittautuminen
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Ohjausalan maailmanjär-
jestön IAEVG:n konferenssi 
pidettiin tänä vuonna Vä-
limeren rannalla Ranskan 
Montpellierissä. Kaupunki 
on hieno, oikea ranskalai-
sen kaupunkisuunnittelun 
helmi. Montpellier on myös 
tunnettu ja vetovoimainen 
yliopistokaupunki. 

Puitteet kansainväliselle konfe-
renssille olivat mitä mainioimmat. 
Kieli on vain maailman ymmärtä-
misen transsendentiaalinen ehto. 
Ranskalainen konferenssi on 
ranskalainen. Vaikka luentojen ja 
sessioiden joukosta löytyi muuta-
ma helmi, tuhraantui paljon aikaa 
tähän ranskalaisuuteen.

Konferenssiin oli saapunut 750 

Congrès International de l’Orientation de Montpellier
L’orientatation: un drot de l’Homme oudu citoyen?

IAEVG-terveiset Ranskan Montpellieristä

Montpellier tarjosi hienot puitteet konferenssille.

Ohjausalan terävin kärkinimi on Jean Guichard.

osanottajaa yli 40 maasta. Oh-
jausalan väkeä oli tullut paikalle 
eksoottisista maista kuten Algeria, 
Mali ja Norsunluurannikko. 25 
maasta oli valmisteltu esityksiä 
workshoppeihein ja istuntoihin. 

Eniten presentaatioita oli tuotta-
nut Venezuela ja toiseksi eniten 
esityksiä tuli Suomesta. Vahvasti 
mukana oli myös ohjausalan 
ihmemaa Kanada, ensi vuoden 
konferenssin isäntämaa.
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Konferenssin parasta antia oli 
Suomessakin moneen otteeseen 
vierailleen ranskalaisen professo-
rin Jean Guichardin puheenvuo-
ro. Tämä ranskalainen ohjausalan 
teoreetikko kuuluu maineikkaa-
seen Lausannen yliopiston kan-
sainväliseen tutkijaryhmään Life 
Design. Tämä ryhmä on tehnyt 
paljon työtä löytääkseen uutta 
paradigmaattista käännettä epävar-
muuden ajan opinto-ohjaukseen. 
Itse vaikutuin. Guichard on aito, 
kansainvälinen intellektuelli. Hän 
on loistava linkki vaikeasti ymmär-
rettävään latinalaiseen kulttuuriin.

Ranskalaiseen konferenssiin 
kuuluu runsas määrä sekoilua, 
jonoja, myöhästymisiä, muutoksia 
ja kummallisuuksia. 

Aivan käsittämättömältä tuntui 
seurata kolmen ranskalaisen vii-
saan pyöreän pöydän keskustelun 
sanailua ohjaukseen kätkeytyvistä 
myyteistä. Keskustelua ranskaksi, 
joka simultaanitulkattiin englan-
niksi. Pääsin jyvälle silloin tällöin. 

Aika usein huomasin tulkinkin 
olevan täysin pihalla. Aikamoinen 

Montpellierissä, suurin piirtein 
Tampereen kokoisessa kaupungis-
sa, on mallikkaasti hoidettu julki-
nen liikenne. Raitioliikenne sahaa 
kaupunkia sujuvasti. Ratikassa 
päätin ottaa kontaktia paikallisiin 
opiskelijoihin kysyäkseni, miten 
heitä oli ohjattu tulemaan opiske-
lemaan juuri tänne.

Arthur ja Mehdi ovat ensim-
mäisen vuoden kauppatieteen 
opiskelijoita. Ranskassa opiske-
lupaikka ensimmäiseksi vuodeksi 
aukeaa helposti. Pudotuspeli kiih-
tyy myöhemmin eikä ensimmäi-
senä vuonna ole varaa lorvailuun. 
Pojat kertoivat olevansa Renne-
sistä. Se on suurehko kaupunki 
Luoteis-Ranskasta, Bretagnesta. 
Miten he olivat oikein päätyneet 
aivan toiselle puolelle Ranskaa, 
etelään? Minkälaista opinto-oh-
jausta he olivat saaneet?

Pojat kertoivat, etteivät he 
olleet koskaan kuulleetkaan mis-

Mediterraaniset houkutukset ovat Montpellierissýÿ edullisia.

tovi uhrattiin ajatukselle, miten 
ohjauksessa päästään itään. Opin-
to-ohjaus kun nyt sattuu olemaan 
ranskaksi orientation ja siinä 
kun on kantasanana tuo orientti. 
Tämmöinen kielipeli ei tietenkään 
käänny englanniksi saatikka sitten 

suomeksi. Jos ei tätä kaikkea ota 
ihan tosissaan ja pistää mediter-
raanisen vaihteen, niin Ranska on 
hieno maa.

Jukka Eero Vuorinen

Montpellierin 
yliopiston fuksit 
Arthur ja Mehdi 
eivät olleet kuul-
leetkaan mistään 
opinto-ohjaajista. 
Pojat viihtyivät 
maineekkaassa 
yliopistokaupun-
gissa.

Arthur ja Mehdi, 
iloiset opiskelijaveikot Bretagnesta

tään opinto-ohjauksesta. He eivät 
olleet koskaan nähneet opin-
to-ohjaajaa livenä. Ja nyt sitten 
oli heidän edessään aito suoma-
lainen tapaus. Opiskelupaikan 
valinnassa oli auttanut Arthurin 
veli, joka oli joskus opiskelullut 
Montpellierissä. Yliopiston maine 
oli kantautunut heidän korviinsa. 
Toinen tärkeä syy oli ilmasto. 
Syksyiset kelit Bretagnessa eivät 
inspiroi ja sää täällä etelässä vielä 

syyskuun loppupuolella oli mitä 
kesäisin.

Pojat pitivät ajatusta hyvänä, 
että joku auttaisi koulussa nuoria 
valitsemaan opiskelupaikkaa. He 
toivoivat, että Ranskaan saataisiin 
lisää opinto-ohjaajia. Pojista oli 
hieno juttu, että opinto-ohjaajien 
maailmankonferenssi oli juuri hei-
dän opiskelukaupungissaan. Ehkä 
sen avulla opinto-ohjaus kehittyy 
myös Ranskassa.
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Insinöörin työ on likaista. 
Insinöörit työskentelevät 
vain koneiden kanssa. Naiset 
eivät pärjää tekniikan alalla. 
Tämäntapaisille myyteille 
on helppo hymähtää: “Luu-
tuneita ajatuksia! Tilanne 
on nyt jo toinen.” Totuus on 
kuitenkin se, että tekniikan 
ammattien vanhat mieliku-
vat elävät sitkeässä, ja in-
sinöörikoulutukseen hakeu-
tuu yhä selvästi enemmän 
miehiä kuin naisia.

Tutkimustieto sen vahvistaa: tyt-
tökato on totta. T-median tämän-
keväisen tutkimuksen mukaan 
tyttöjen mielenkiinto tekniikan 
alan yrityksissä työskentelyä 
kohtaan on huomattavasti poikia 
vähäisempää, niin yläkouluikäis-
ten kuin lukiolaistenkin osalta. 
Esimerkiksi energia-alan yri-
tyksessä työskentely kiinnostaa 
poikia kuusinkertaisesti tyttöihin 
verrattuna. Kone- ja metalliteolli-
suudessa kerroin on jopa 10!

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
ylläpitämät tilastot kertovat sa-
mansuuntaisia faktoja tämänhetki-
sistä ammattikorkeakouluopiske-
lijoista. Nuorisoasteen tekniikan 
alalle hakeutuu vuosittain tällä 
hetkellä n. 29 000 poikaa, kun taas 
tyttöjen määrä pysyttelee vuosi 
toisensa jälkeen alle 5000 uudessa 
opiskelijassa. 

Ennakkoluulot 
esteenä

Aiheesta tehtyjä tutkimuksia lu-
kiessa alkaa miettiä, miten suuri 
merkitys ihmisten ennakkoluu-
loilla on. Tutkimukset löytävät 
merkittävää eroa siinä, miten pal-
jon tekniikan koulutus kiinnostaa 
tyttöjä, ja siinä miten pieni osuus 
tytöistä lopulta päätyy hakeutu-
maan tekniikan alan koulutuk-
seen. Joissain tapauksissa tyttöjen 

kiinnostus tekniikan alan opintoja 
kohtaan on jopa kaksinkertai-
nen verrattuna siihen, moniko 
todella aikoo hakeutua kyseisen 
alan opintojen pariin. Olemmeko 
luoneet sellaisen mielikuvan tek-
niikan koulutuksesta, että tytöt 
eivät joko pärjää siellä, tai että 
koulutuksen kautta avautuva ura ei 
olekaan tyttöjä kiinnostava? 

Opojen rooli myös tässä asias-
sa on keskeinen. Tutkimuksen 
mukaan teknisestä koulutuksesta 
kiinnostuneiden tyttöjen koulutus-
valintaan vaikuttava merkittävin 
yksittäinen tekijä on nimenomaan 
opinto-ohjaaja. Pojilla tilanne on 
toinen, sillä listan kärjessä ovat 
ystävät ja kaverit. Jos verrataan 
tilannetta yli 20 vuoden takaiseen 
tutkimukseen, on opoilta saadun 
tiedon painoarvo yli kaksinker-
taistunut. 

Työelämä tarvitsee 
naisinsinöörejä 

Työelämä tai julkinen sektori ei 
karsasta tyttöjen lähtemistä tekni-
selle alalle, päinvastoin. Aiheesta 

on tehty lukuisia tutkimuksia 
ja päättötöitä, sekä järjestetty 
ajankohtaisia seminaareja. Esi-
merkiksi lokakuussa järjestetyn 
Women in Tech -tapahtuman avasi 
opetusministeri Krista Kiuru, ja 
puhujina oli useita johtotehtäviin 
edenneitä tekniikan koulutuksen 
saaneita naisia. 

Yksi tilaisuuden puhujista oli 
Kone Oyj:n muotoilujohtaja Anne 
Stenros, joka korostaa naisten 
tuomaa lisäarvoa teknisille aloille. 
Hänen mukaansa naisten näkö-
kulmaa tarvitaan teknologian 
uudistumiseen mm. siten, että 
palvelunäkökulma korostuu. Sten-
ros huomauttaa, että Suomella ja 
Euroopalla ei yksinkertaisesti ole 
mahdollisuutta hukata naisten 
panosta ja osaamista globaalin 
talouden kilpailutilanteessa. 

Tekniikan ala on myös palk-
katasa-arvon valossa tarkasteltu-
na suotuisa vaihtoehto tytöille. 
Tekniikan alalla palkkaus on ta-
sa-arvoisempi kuin useilla muilla 
aloilla. Tilastokeskuksen mukaan 
vuonna 2012 esimerkiksi it-palve-
lualalla naisen euro on 95 senttiä, 

Vaaleanpunaista tekniikkaa? 

Tekniikan ammattien vanhat mielikuvat elävät sitkeässä, ja insinöö-
rikoulutukseen hakeutuu yhä selvästi enemmän miehiä kuin naisia. 
Työelämä kuitenkin tarvitsee myös naisinsinöörejä.
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Vuosittain päivitettävä tieto- ja 
tehtäväkirjan yhdistelmä, jota voi 
käyttää kolmen vuoden aikana 
monipuolisesti:

•	 opinto-ohjauksen	tunneilla		
(myös	OPO2!)

•	 tiedonlähteenä	henkilökohtaisessa	
ohjauksessa,	lukioaikana	ja	
sen	jälkeen

•	 ryhmänohjauksessa
•	 aineenopettajan	antamassa	

ohjauksessa

Futurix Lukion 
opinto-ohjauskurssi 
ja Jatko-opinto-opas

otava.fi

kun keskimäärin se on Suomessa 81 senttiä.

Ongelma ei 
ole yksin Suomen

Kyseessä on kansainvälinen ilmiö. Euroopan tasolla 
toimii verkosto European Centre for Women and 
Technology (ECWT) www.womenandtechnology.
eu, joka pyrkii lisäämään naisten määrää tekniikan 
opiskelijoina. Suomessakin on vuosien myötä ollut 
useita hankkeita, ja esimerkiksi Aalto-yliopisto ja 
Teknologiateollisuus ry. tekevät työtä asian eteen. 

Haaste on tiedostettu myös Yhdysvalloissa, jossa 
vain noin joka kymmenes insinööreistä on nainen. 
Siellä asiaan on tartuttu myös yllättävillä tavoilla, 
mm. valmistamalla binäärikoodiin pukeutuneita 
tietotekniikkainsinööri-Barbeja. 

Otsa ei ole rypyssä 
Inssi-tiedon äärellä

Tekniikan alan koulutusta tarjoavat ammattikorkea-
koulut ovat vuodesta 2008 lähtien työskennelleet 
INSSI-hankkeessa (www.inssihanke.fi), joka opetuk-
sen sisällöllisen kehittämisen lisäksi tähtää tekniikan 
alan koulutuksen vetovoiman lisäämiseen. Yhtenä 
säikeenä tässä työssä on alusta lähtien ollut naisnä-
kökulman esille nostaminen. Keskeisin kanava on 
www.insinooriksi.fi -sivusto, ja tänä sosiaalisen me-
dian kultakautena insinöörit löytyvät tietenkin myös 
Facebookista: https://www.facebook.com/insinoorit. 

Verkkosivustolla murretaan myyttejä, tuodaan 
videoilla esille erilaisia insinööriammatteja, autetaan 
koulutuspaikan valinnassa, visaillaan ja kerrotaan 
arkipäivän sankaritarinoita insinööriopiskelijoiden 
elämästä. Sankaritarinoissa tuodaan esille naisia 
hyvin erilaisissa insinööriopinnoissa. Facebook puo-
lestaan tarjoaa kanavan nopeasti vaihtuvaan tiedon-
välitykseen ja vuorovaikutukseen. Kanavan luonteen 
mukaisesti aihepiirien kirjo on laaja; esimerkkinä 
mainittakoon vaikkapa postaus “Insinöörillä ei ole 
irtoripsiä”!

Uskallatko kriittisesti arvioida omia asenteitasi? 
Tunnetko nykypäivän tekniikan ammattien laajan 
kirjon ja ammattien vaatimukset? Haasta ja testaa 
oma ajattelusi! Tavataanko Inssi-Facebookissa?

Teksti: 
Petteri Alanko

Savonia-ammattikorkeakoulun 
viestintäpäällikkö

Lea Mustonen
Hämeen ammattikorkeakoulun 

viestintäpäällikkö

Kuva: 
Hämeen ammattikorkeakoulu  

Ville Salminen



24

Toimi-
kunnat

Ammatillisen koulutuksen toimikun-
nan kokouksessa Tampereella loka-
kuun lopussa ei ollut pulaa ajankoh-
taisista aiheista. Syksyn yhteishaku 
oli päättynyt ja osa oppilaitoksista 
oli jo käynnistänyt lisähaun ja jotkut 
myös yhteishaun ulkopuolisen eril-
lishaun  tavoitteenaan saada opiskeli-
japaikat täyteen ja tarjotakseen mah-
dollisuuksia alaa vaihtaville nuorille. 
Yhteishakuinfot olivat meneillään ja 
keskustelu uusien valintaperusteiden 
ja menettelyjen vaikutuksesta II as-
teelle ja myöhemmin korkea-asteelle 
käy vilkkaana. Uudistusten etene-
mistä ja niiden vaikutuksia - niin 
teknisesti kuin sisällöllisestikin  seu-
rataan ammatillisissa oppilaitoksissa 
suurella mielenkiinnolla. Samaan 
aikaan käynnistellään jälleen opetus-
suunnitelmatyötä.

Toimikunta on ollut mukana laa-
timassa kannanottoa, jonka SOPO 
ry  on jättänyt eduskunnan sivistys-
valiokunnalle 15.10. Kannanotossa 
pyydetään kiinnittämään huomioita 

epäkohtiin, jotka liittyvät mm. opis-
kelijaksi ottamisen perusteiden muu-
toksiin, opintopolku- järjestelmän 
keskeneräisyyteen, pääsy- ja soveltu-
vuuskokeiden maksullisuuteen sekä 
ohjauksen resursointiin.  

Opiskelijavalinnan kehittämiseen 
pyritään myös yhtenäistämällä pääsy- 
ja soveltuvuuskokeita, kielikokeita 
ja harkintaan perustuvaa valintaa. 
Tätä työtä tehneen VAKUVA 2- 
työryhmän ehdotuksia esiteltiin 
kuulemistilaisuudessa OPH:ssa  8.11. 
Toimikunnan jäsenistä tilaisuuteen 
osallistui Ritva Manelius. Aiheen 
kiinnostavuudesta  huolimatta kes-
kustelu oli yllättävän vaisua. Kaikki 
paikalla olleet oppilaitokset aikoivat 
kuitenkin lähettää kirjallisen lau-
sunnon 18.11. mennessä. Pääsy- ja 
soveltuvuuskokeiden pilotointiin  
25.11. mennessä haettava valtionapu 
kiinnostanee myös laajasti. 

Kuulemistilaisuudessa puhuttivat 
eniten kulttuurialojen koejärjestelyt 
ja oppilaitoksen oikeus valita opis-

Opiskelijavalinta suurissa muutoksissa
kelijat sekä se, mitä pistemäärä 0 
eli hylätty tulos merkitsee hakijan 
kannalta.  Vain kielikokeet ovat val-
takunnallisina käytössä ensi keväänä. 
Muita uudistuksia joko pilotoidaan 
tai odotellaan seuraavaan kevää-
seen. Kokeiden maksuttomuus ei 
ole työryhmän päätettävissä  ratkaisu 
liittyy muihin koulutuksen rahoitus-
päätöksiin.

Toimikunta suunnittelee parhail-
laan workshopin sisältöä Seinäjoella 
6 -8.2.2014 järjestettäville opopäivil-
le. Esillä ovat ainakin viime kevääl-
lisen tutkimuksen tulokset. Muita 
ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla 
anu.hietarinta@sedu.fi

Ammatillisen 
koulutuksen toimikunta

Sähköistäminen ja tieto- ja viestin-
tätekniikan hyödyntäminen ope-
tuksessa ovat päivän sana lukiossa. 
Mobiilisovellukset ovat muodissa, 
ja niiden kehittämiseen kannattaa nyt 
niistä ymmärtävän ja liiketoiminnasta 
kiinnostuneen todella ryhtyä. Mark-
kinoita sovelluksille tulee, sillä kou-
luväen on takapajuisuuden pelossa 
ja myös asioiden tuntemattomuuden 
vuoksi parasta suhtautua tähän kehi-
tykseen myönteisesti. 

Insinöörien, tekniikan ammat-
tilaisten, näkee kirjoittelevan tästä 
kehityksestä hieman skeptisemmin. 
Pitäisikö koulussa jotakin asioita 
oppiakin, vai vain mobiilisovellusten 
käyttöä harjoitella. Nämä kaksi ovat 
eri asioita, vaikka eivät vastakkaisia. 
Silti kriittisiä puheenvuoroja ei kovin 
paljon kuule. 

Metodinen, didaktinen vapaus on 
aina ollut opettajan ammatin vetovoi-
ma, ja tietotekniset laitteet edustavat 
metodeja. Hyvin hallittuina ja niistä 
kiinnostuneiden opettajien käytössä 
myös oppimistulokset ovat varmasti 
hyviä, mutta tietotekniset laitteet ovat 
silti vain välineitä. 

Näiden asioiden kehittelyssä ja 
päätöksenteossa pitää kuulla opetta-

jia, ja opettajien pitää tähän keskuste-
luun osallistua. Tämä koskee vahvasti  
myös lukioiden opinto-ohjaajia, sillä 
mitä enemmän ja mutkikkaampia 
laitteita esimerkiksi ylioppilaskir-
joituksissa otetaan käyttöön, sitä 
enemmän niistä on opinto-ohjaajan 
osattava opiskelijoille kertoa.

Lukiota uudistetaan ylioppilaskir-
joitusten sähköistämisen lisäksi nyt 
muutenkin kovaa vauhtia. Helsingin 
Sanomat uutisoi näyttävästi lukion 
tuntijaon korimallia, vaikka mitään 
päätöksiä asiasta ei vielä ole tehty. 
Peruskouluun ei koreja tullut. Näh-
täväksi jää, mitä kananmunia lukion 
koreissa tulevaisuudessa on, vai onko 
koreja laisinkaan?

Mitäpä sitten miettii Sopon lukio-
toimikunta tässä vinhassa vauhdissa?

Teimme vastikään OAJ:n neuvot-
telijoita varten oman ehdotuksemme 
lukion opinto-ohjaajan virkaehto-
sopimuksesta mukaillen nykyisen 
sopimuksen kokeilumallia, mutta 
kuntatyönantaja ei sitä hyväksynyt. 
Nykyinen kahtiajakoisuus palkkauk-
sessa siis jatkuu, opettajasopimukset 
ja vuosityöaikasopimukset, joko pai-
kalliset tai kokeilutekstiin perustuvat. 

Opetushallitus on  myös asettanut 

työryhmän laatimaan yleissivistävään 
koulutukseen hyvän opinto-oh-
jauksen kriteereitä. Ryhmän kuule-
mistilaisuuteen päästiin esittämään 
Sopon näkemystä asiasta. Myös 
lukion opinto-ohjaajan ydintehtävät 
on ryhmälle toimitettu. Tämä ryhmä 
haluaa olla yhteistyössä sidosryhmi-
en, muun muassa Sopon kanssa, ja 
uusi kuulemistilaisuus on keväällä, 
mikä on hyvä asia.

Tätä kirjoittaessani myös Sopon 
lausuntoa “Luonnoksesta lukiokou-
lutuksen valmistavan koulutuksen 
opetussuunnitelman perusteiksi” 
ollaan tekemässä. Lukiokoulutukseen 
valmistava koulutus tulee varmasti 
tarpeeseen.

Seinäjoen päivillä helmikuussa 
taas lukioworkshopissa nähdään. 
Nyt on niin paljon asioita lukiossa 
meneillään, että kerta kaikkiaan on 
pakko tulla Seinäjoen opopäivien 
lukioworkshoppiin. Ohjelma on 
vielä avoin, mutta päiviin mennessä 
varmasti valmis ja huikea. 

Tervetuloa!
Maija Pasanen

Lukiotoimikunta pj

Sähköä ilmassa
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Next Step -messut  

Helsingin Messukeskuksessa.

 

Kiinnostavia ja monipuolisia mah-

dollisuuksia kaikenikäisille oman 

uran ja elämän suunnitteluun. 

Messujen teemana on 

Teemana nuorisotakuu

22.-23.1.2014

NUORILTA
NUORILLE

SINI SABOTAGE

KUNINGASIDEA

MUSTA BARBAARI

Ennakkoliput 1,5€/hlö 

Tilaukset 10.1.2014  

mennessä osoitteesta:

www.nextstep.fi/kavijoille

Nähdään valtakunnallisessa  

koulutuksen ja työelämän suurta-

pahtumassa!
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Opinto-ohjaaja on joka 
päivä tärkeän, tai nuorten 
kielellä “päräyttävän”, ti-
lanteen äärellä. Nuoret etsi-
vät yhtä vimmatusti niin jat-
kokoulutuspaikkaansa kuin 
itseään ja takarivin tyyp-
pienkin mielessä kaihertaa 
kysymys: “Mikä minusta 
tulee isona?”.

Koulutussivusto Studentum.fi 
toteutti vuoden 2013 alussa kou-
lutuskyselyn, johon vastasi 2232 
peruskoulun jälkeistä koulutusta 
etsivää nuorta ja aikuista. Tutki-
mus antoi tuntumaa siitä, mitä 
koulutukseen hakeutumisesta 
ajatellaan. Aiheet vaihtelivat ha-
kuprosessista työllistymiseen ja 
ammateista työelämäkontakteihin.

Unelma-alalle 
pakko päästä?

Peräti 20 % tutkimuksen vastaajis-
ta kertoi aikovansa hakea alalle tai 
opiskelevansa alalla, vaikka tietää 
alan työllisyystilanteen olevan 
huono. Vajaa puolet, 46 % vas-

taajista, kertoi työmarkkinoiden 
tilanteen vaikuttavan vain vähän 
heidän koulutusvalintaansa.

Nuorten on vaikea nähdä kou-
lutuksen yhteyttä alan ammattien 
työnkuviin. 1620-vuotiaat vastaa-
jat eivät pitäneet valmistumisen 
jälkeisiä työmahdollisuuksia yhtä 
tärkeinä kuin alle nelikymppiset 
ammatinvaihtajat.

Yliopistoon ja ammattikorkea-
kouluun hakevien näkemyksissä 
on eroja. Ammattikorkeakouluun 

hakevista 27 % kertoi hakevansa 
kyseiseen koulutukseen hyvien 
työmahdollisuuksien takia, kun 
taas yliopistohakijoista huomatta-
vasti vähemmän, vain 19 % miettii 
opiskelun jälkeisiä työmahdolli-
suuksia.

Lähes kaikki vastaajat pitivät 
koulun kontakteja työelämän 
toimijoihin ja yrityksiin tärkeinä 
tai erittäin tärkeinä. Internet oli 
ylivoimaisesti tärkein media kou-
lutusta valittaessa.

Salla Palviainen, Anna Salo, Aino Pusenius ja Johanna Vauhkonen pysähtyivät Studentum.fi:n ständille 
Joensuun lyseon lukiossa.

Studentum.fi vieraili marraskuun ensimmäisenä päivänä Joensuun 
lyseon lukiossa.

Tuntumaa tulevaisuuteen
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Roadshow-koulutuskiertue 
kiertänyt lukioissa

Studentum.fi on tavannut lukiolaisia, varusmiehiä ja 
muita opiskelusta kiinnostuneita lokakuussa 2013 
alkaneen Roadshow-koulutuskiertueen merkeissä.

Erityisesti Opetushallituksen valmistelema opis-
kelijavalintauudistus on puhuttanut nuoria. Opiske-
lijavalintauudistuksessa yhteishakua muutetaan. Tar-
koitus on saada ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa 
tavoittelevat haussa etusijalle. Samalla halutaan 
vauhdittaa korkeakouluopiskelijoiden siirtymistä 
alan töihin sekä parantaa työllisyyttä. Opiskelija-
valintauudistus astuu voimaan aikaisintaan vuonna 
2016. 

– Roadshow-koulutuskiertueemme on vieraillut 
jo reilussa parissakymmenessä lukiossa, muutamalla 
varuskunnalla sekä koulutusmessuilla. Olemme huo-
manneet, että opiskelijavalintauudistus on selvästi 
herättänyt huolta siitä, että oma ala pitäisi löytää 
heti lukiosta valmistumisen jälkeen, Veera Virintie 
Studentum.fi:ltä kertoo.

Monet nuoret miettivät, kannattaako toissijaisiin 
opiskeluvaihtoehtoihin edes hakea.

– Yksi vaihtoehto, jota lukiolaisten kannattaa har-
kita, on kansanopistossa opiskelu. Näin oman unel-
ma-alan opiskelun sopivuutta voisi kokeilla ilman, 
että menettää ensimmäiseen korkeakoulupaikkaan 
hakevan edun, Virintie vinkkaa.

Opetusministeriö tuo valmistelemansa opiskelija-
valintauudistuksen yliopistojen sekä korkeakoulujen 
pöydille lokakuun 2013 lopulla. Jo vuoden 2014 
syksyn yhteishaussa yliopistot ja korkeakoulut saa-
vat itse päättää, ottavatko he kiintiöt vapaaehtoisesti 
käyttöönsä. Muun muassa Ylen tietojen mukaan 
yksikään korkeakoulu ei ole aikeissa niin tehdä.

Anniina Sulku

Studentum.fi-koulutussivusto tarjoaa opoille 
tukea opinto-ohjaukseen. Esimerkiksi syksyllä 
2013 uudistettu ammatinvalintatesti (osoitteessa: 
http://www.studentum.fi/EducationTest/Start/11) 
auttaa opiskelijoita eteenpäin jatkokoulutuspaikan 
etsimisessä. 

– Emme halua antaa suoraviivaisia vastauksia 
vaan esitellä mahdollisuuksia valintojen viidakos-
sa. Ammatinvalintatestin tulosten kautta opiske-
lusta kiinnostunut saa kattavasti koulutusaiheista 
tietoa, muun muassa tietoa eri ammateista ja työ-
elämästä, maajohtaja Nina Hakola  Studentum.
fi:stä kertoo.
Studentum.fi on koulutussivusto
Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden 2009 
alussa ja on tänä päivänä Suomen suurin yksityi-
nen koulutussivusto. Studentum.fi tavoittaa kuu-
kausittain noin 130 000 peruskoulun jälkeisestä 
koulutuksesta kiinnostunutta henkilöä.

Ammatinvalintatestistä apua
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Kannattaisiko oppilasta 
ohjata finanssialalle? Pank-
kikonttorien lakkautusuuti-
sista huolimatta finanssiala 
kaipaa tulevaisuudessa lisää 
nuoria työntekijöitä, sillä 
alalta siirtyy lähivuosina 
paljon työvoimaa eläkkeelle. 

Pankkien lisäksi finanssialaan 
lukeutuvat myös vakuutus- ja 
eläkeyhtiöt. Alalla on tarjota hyvä 
urakehitys, monipuolisia työteh-
täviä ja kilpailukykyinen palkka.

“Pankkialahan on 
sosiaalinen tiede!”

Mikkelistä kotoisin oleva Leevi 
Pulkkinen on 23-vuotias kauppa-
tieteiden kandidaatti. Hän on opis-
kellut rahoitusta Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulussa. Viime ke-
sänä Pulkkinen oli jo toista kesää 
oman alan kesätöissä Helsingissä 
Herttoniemen Nordeassa. 

– Itselläni oli melko jäykkä ja 
virallinen mielikuva pankkialasta 
ennen kuin tulin tänne töihin, 
Pulkkinen muistelee. 

– Täällä on kuitenkin hyvä 
työilmapiiri ja aivan mahtavia ih-
misiä töissä. Vaikka käsittelemme 
tärkeitä ja vakavia asioita, menon 
ei tarvitse olla ryppyotsaista.

Työkokemus Nordeassa on 
antanut myös uusia näkökulmia 
alan opintoihin: – Täällä näkee sen 

Finanssialalla on uutisista 
huolimatta vetoa

Rahoitusta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevan Leevi 
Pulkkisen käsitykset finanssialasta ovat opintojen ja työkokemuksen 
myötä muuttuneet.

ihmispuolen opinnoista. Rahoitus-
han on sosiaalinen tiede, eli järjes-
telmää pyörittävät ihmiset. Täällä 

oppii, etteivät kaikki taloudelliset 
ratkaisut ole absoluuttisesti järjellä 
tehtyjä.”

Kaavio osoittaa, että finanssia-
lan henkilöstö muodostaa kak-
sikyttyräisen kamelin näköisen 
kuvion. 1990-luvun synkkinä 
vuosina pankkialan rekrytoinnit 
olivat pitkään jäissä konttoriver-
koston voimakkaan karsimisen 
vuoksi.
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Centria
AMMATTIKORKEAKOULU

Mitä finanssiala 
tarjoaa?

Finanssiala on entistä kansainvä-
lisempi, sillä rahoitus- ja vakuu-
tusmarkkinat ovat globaalit. Yhä 
useammat alan yritykset ovat mo-
nikansallisia. Kansainväliset teh-
tävät ovatkin monelle finanssia-
lalla työskentelevälle arkipäivää. 
Rekrytointikriteereissä painottuu 
tämän vuoksi muun muassa kieli-
taito: englannin, ruotsin ja venäjän 
osaamista pidetään tärkeänä.

Lisäksi alan palkkaus on kil-
pailukykyinen: kaikilta tehtäväta-
soilta laskettu keskiansio oli viime 
kesänä 3 871 euroa. Alalle pääsyn 
jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat 
hyvät urapolkumahdollisuudet ja 
alan sisäistä koulutusta. 

Kamelin kyttyrä on 
lähellä eläkeikää

Finanssialan työntekijät ovat 
ikärakenteeltaan klassinen kak-
sikyttyräinen kameli. Seuraavien 
viidenkymmenen vuoden aikana 
alalta eläköityy tuhansia työnte-

kijöitä, joiden tilalle kaivataan 
verestä ja innokasta työvoimaa. 
Tämä tarjoaa koulutustaan mietti-
ville nuorille hyvän työllistymis-
mahdollisuuden.

1990-luvun synkkinä lama-
vuosina erityisesti pankkialan 
rekrytoinnit olivat pitkään jäissä 
konttoriverkoston voimakkaan 
karsimisen vuoksi. Vakuutuspuo-
lellakin palkkaustahtia kevennet-
tiin. Tämä aiheutti alan ikäraken-
teeseen kuopan. 

Kannattaa muistaa, että alan 
suurimmat yritykset OP-Pohjola 
ja Nordea kuuluvat Suomen kym-
menen suurimman työllistäjän 
joukkoon.

Verkkoportaali kertoo, 
miten sinne pääsee 

Finanssialalla on oma nuorille 
suunnattu verkkoportaali, jossa 
kerrotaan finanssialan tarjoamista 
työ- ja opiskelumahdollisuuksista. 
Osoitteessa www.keepitrolling.fi 
on alan opiskelijoiden kertomuk-
sia niin merkonomi-, tradenomi-, 
kuin KTM-opinnoistakin. 

Lisäksi sivuilla on tietoa opin-
toihin hakeutumisesta, opiske-
lupaikoista, alan työtehtävistä ja 
työntekijöiden kokemuksista niin 
teksteinä kuin videoinakin.

Ysiluokille oma 
taloustaitokisa

Ysiluokille on parhaillaan käyn-
nissä verkossa taloustaitokisa, jos-
sa voi oppia lisää oman talouden 
hallinnasta. Zaldo.fi-sivustolla on 
neljä ysiluokkalaisille suunnattua 
oppimismoduulia, joita voi käyt-
tää hyväksi taloustaitojen opetuk-
sessa oppitunnilla tai antaa niihin 
tutustumisen vaikka opiskelijoille 
läksyksi. 

Moduuleihin tutustumisen jäl-
keen luokka voi osallistua opet-
tajan johdolla kisaan ja voittaa 
luokan käyttöön 500 euron lahja-
kortin. Kisaan voi osallistua zaldo.
fi-sivulla 11.4.2014 asti.

Jussi Karhunen
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Ohjauksen
maailmanpyörä

Sivun toimitus: Mika Launikari / CIMO

Kuva: Satu Haavisto

euroguidance@cimo.fi

www.cimo.fi/euroguidance
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MAAILMALLE.NET

CIMOsta saat myös henkilö-

kohtaista neuvontaa. 

Palvelutietomme löydät 

osoitteesta 

www.maailmalle.net/neuvonta 

   
Liity seuraamme 
Facebookissa!

Suomalaiset oppilaitokset ovat viime vuo-
sina kansainvälistyneet vauhdilla. Kan-
sainvälistymistä ja tasa-arvoa koulutuk-
sessa on tutkittu erikseen paljon, mutta 
CIMOn toimeenpanema selvityshanke oli 
ensimmäinen, jossa ne otettiin käsittelyyn 
yhdessä
 
Kansainvälistymisen tasa-arvo kou-
lutuksessa -hankkeessa syntyi kaksi 
selvitystä, Jyväskylän yliopiston Koulu-
tuksen tutkimuslaitokselta (KTL) tilattu 
Kansainvälistymismahdollisuuksien 
tasa-arvo koulutuksessa ja Kuuluuko 
kansainvälisyys kaikille? Kansainvä-
listymismahdollisuuksien tasa-arvo 
CIMOn ohjelmissa. Nyt julkaistut rapor-
tit antavat vastauksia siihen, miten kan-
sainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo 
toteutuu eri koulutusasteilla.

KTL:n selvityksen mukaan tasa-arvoiset 
mahdollisuudet toteutuvat parhaiten 
korkeakouluissa. Eniten kehittämistä on 
peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Maaseutukuntien koulu-
jen kielitarjonta on heikompaa kuin kau-
pungeissa, tytöt kansainvälistyvät kaikilla 
koulutusasteilla enemmän kuin pojat ja 
sosioekonominen tausta vaikuttaa kan-
sainvälistymiseen. Häviäjiä ovat pojat, 
alemmista sosiaaliryhmistä tulevat, eri-

tyistukea tarvitsevat, perheelliset opiskeli-
jat ja maahanmuuttajat. 

CIMOn hallinnoimien ohjelmien tuella 
on toteutunut valtava määrä vaihtoja ja 
kansainvälisiä hankkeita, jotka eivät olisi 
olleet mahdollisia ilman rahallista tukea. 
Tasa-arvon näkökulmasta CIMOn koulu-
tusohjelmissa on konkreettisimmin huomi-
oitu erityisryhmiin kuuluvat: lähes kaikissa 
on tarjolla taloudellista lisätukea osallistu-
jille, joilla on erityistarpeita. 
 
Selvitysten toivotaan antavan eväitä sii-
hen, miten kansainvälistymismahdolli-

EUROGUIDANCE-VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Osana Euroguidance-toiminnan tiedotus- ja viestintästrategiaa on kuluvana vuonna 
huomiota kiinnitetty opetus- ja työhallinnon ohjaajille suunnattujen verkkosivujen sisäl-
lön laajentamiseen, rakenteen toimivuuden parantamiseen ja visuaalisten elementtien 
lisäämiseen. Käsittelyssä ovat tässä vaiheessa olleet suomen- ja ruotsinkieliset sivut; 
englanninkieliset sivut ovat vuorossa seuraavaksi. Voit antaa meille CIMOon palautet-
ta www.cimo.fi/euroguidance -sivuston edelleen kehittämiseksi: euroguidance@cimo.fi       

KUULUUKO KANSAINVÄLISYYS KAIKILLE?

suuksien tasa-arvoa voidaan edistää tu-
levaisuudessa. Molemmissa selvityksissä 
esitetään suosituksia oppilaitoksille, CI-
MOlle ja päättäjille. Selvitykset löytyvät 
CIMOn julkaisuluettelosta: www.cimo.fi/
palvelut/julkaisut/selvitykset 

Tytöt kansainvälistyvät kaikilla koulutusasteilla poikia enemmän, kertoo tuore selvitys.
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Taloudellisesti vaikeil-
le ajoille ovat ominaisia 
YT-neuvottelut, määräaikai-
set työsuhteet ja uranvaih-
dot. Näinä aikoina käydään 
keskustelua myös ohjauk-
sen merkityksestä. Kuinka 
hyvin ohjauksen kenttä on 
valmistautunut kohtaamaan 
nämä haasteet? 

Tähän kysymykseen etsittiin vas-
tausta, kun 250 ohjauksen ammatti-
laista eri hallinnonaloilta kokoontui 
Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 
-seminaariin Tampere-talolle loka-
kuun 7. ja 8. päivä.

Ohjauksen arvostus 
nousussa

Pieni käytävägallup seminaarivie-
raiden parissa paljasti, että vaikka 
haasteita ohjaukseen liittyykin, ovat 
asiat edenneet parempaan suuntaan.

– Ohjausta arvostetaan entistä 
enemmän ja siitä puhutaan kaikkial-
la. Ihmiset kokevat sen tärkeäksi ja 
tietävät, että sen tulee olla laadukas-
ta, sanoo Tiina Kylväjä.

– Osaamista ja innokkuutta on 
paljon, toteaa myös Leena Leh-
musto. – Resurssien väheneminen 
on haaste, mutta toisaalta myös eri 
toimijoita yhdistävä tekijä, koska 
resurssit vähenevät vähän joka rin-
tamalla.

Haasteita nousee ohjauksen mo-
nialaisuudesta sekä laajoista kohde-
ryhmistä.

– Kenttä on valtavan laaja - vau-
vasta vaariin, kuten tässä seminaa-
rissa on tullut esille. Kehittämistä 
tehdään kauhean paljon, mutta onko 
kokonaisuus kenenkään hallussa - 
tämä on itselleni kysymys, sanoo 
Nina Eskola.

– Meillä on isoja valtakunnalli-

sia hankkeita, joiden tarkoitus on 
varmistaa, että samoja asioita teh-
dään samansuuntaisesti eri puolilla 
maata - kuitenkin näiden alueiden 
omat reunaehdot huomioon ottaen. 
Kyllähän Suomi on vahvassa ve-
dossa ohjauksen kehittämisessä - 
sen kaikki EU-tason selvityksetkin 
osoittavat. Silti pitäisi hitsautua vielä 
vahvemmin yhteen. Myös sosiaali- ja 
terveyspuoli olisi hyvä saada mu-
kaan kehittämistyöhön, toteaa Mika 
Launikari.

– Yksi erityisesti esillä ollut oh-
jauksen kohderyhmä ovat opintonsa 
keskeyttäneet nuoret. Tampereen 
yliopiston työelämän tutkimuskes-
kuksen erikoistutkija Simo Aho 
esitteli prosenttilukuja toisen asteen 
opintonsa keskeyttäneiden määräs-
tä. Hänen tutkimuksensa seurasi 
vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen 
koulutuksen aloittaneita.

Viisi vuotta lukiokoulutuksen 
tai ammatillisen peruskoulutuksen 
aloittamisesta tutkituista noin puolet 
oli töissä riippumatta siitä olivatko he 
läpäisseet aloittamansa koulutuksen, 
vaihtaneet alaa tai keskeyttäneet 
sen. Toinen puolikas alan vaihta-
jista ja koulutuksen läpäisseistä on 
jatko-opinnoissa. Keskeyttäneistä 
kymmenisen prosenttia on työttö-
minä ja noin 20 % kateissa - eivät 
töissä, eivät opiskelemassa, eivät 
edes työttömäksi kirjautuneina.

Heidän löytämisensä tulee ole-
maan lähivuosien kova haaste, johon 
tarjotaan lääkkeeksi Nuorisotakuu-
seen kuuluvaa Nuorten aikuisten 
osaamisohjelmaa. Samaan aikaan 
on huomioitava vanhemman aikuis-
väestön työllistymisen kysymykset. 
Aikuisten tieto-, neuvonta- ja oh-

jauspalveluita on kehitetty Opin ovi 
-hankeperheessä, jonka kehittämis-
työn tulokset olivat vahvasti esillä 
seminaarissa.

Asiakaslähtöisyys 
on ykkönen

Eurooppalainen elinikäisen ohjauk-
sen toimintapolitiikan verkosto EL-
GPN (European Lifelong Guidance 
Policy Network) kehittää euroop-
palaista yhteistyötä elinikäisen oh-
jauksen suhteen. ELGPN-verkoston 
koordinaattori Raimo Vuorinen 
esitteli seminaarissa verkoston tuot-
tamaa elinikäisen ohjauksen suo-
mennettua työkirjaa. Opettajankou-
lutuspäällikkö Jukka Lerkkanen 
peilasi eurooppalaista näkökulmaa 
elinikäiseen ohjaukseen Suomessa: 

– Suomalaisen ohjauksen strategi-
set linjaukset ovat monella tapaa yksi 
yhteen ELGPN-työkirjan strategisten 
linjausten kanssa. Yksi olennainen 
ero on kuitenkin siinä, että ELGPN:n 
linjauksissa asiakaslähtöisyys ja 
yksittäinen kansalainen ovat palve-
luiden keskiössä. Me suomalaiset 
olemme taitavia rakentamaan jär-
jestelyjä, malleja ja muotoja, mutta 
kuinka usein ne lähtevät asiakkaasta, 
asiakkaan kyvystä ohjata itseään ja 
tämän kyvyn kasvattamisesta?

Elinikäinen ohjaus Suomessa 
2013 ei ole jäämässä ainoaksi laatu-
aan. Ensi vuonna elinikäisen ohjauk-
sen seminaari järjestetään Turussa. 
Seminaariesitysten videotallenteet 
ja muu materiaali löytyvät www.
opinovi.fi/ohjaus2013

Teksti: Jaakko Rousu, Auli Ry-
hänen, Anna-Kaisa Tiihonen

Elinikäinen 
ohjaus 
Suomessa 
haasteiden 
edessä

Tapahtuma toimi samalla Opin ovi -hankeperheen päätösseminaarina. 
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Santahaminassa varusmie-
het hieraisivat silmiään, 
kun Uudenmaan alueen 
opoja ilmestyi alueelle 20.9. 
järjestettyyn Loginfo@SA 
INT  tapahtumaan. Tilai-
suuden tarkoituksena oli 
antaa opinto-ohjaajille tie-
toa logistiikka-alasta, alan 
koulutusmahdollisuuksista, 
urapoluista, alan eri toimi-
joista sekä tulevaisuuden 
näkymistä. 

Kokonaisuudessaan ala tulee 
tarvitsemaan tulevaisuudessa 
jopa noin 10 000 uutta työntekijää 
vuosittain muun muassa työnteki-
jöiden jäädessä eläkkeelle.

Puolustusvoimat toimi tilaisuu-
den isäntänä tarjoten tavallisuu-
desta poikkeavan tapahtumapai-
kan. Moni opo oli Santahaminassa 
ensimmäistä kertaa ja Pasin kyy-
tiin pääseminen taisi olla suurim-
malle osalle osallistujia täysin uusi 
kokemus. 

Uusia kokemuksia tarjosi myös 
mahdollisuus ajaa kuorma-autolla. 
Vantaan ammatillisen oppilaitok-

sen liikenneopettajan johdolla 
opot pääsivät halutessaan aja-
maan pientä lenkkiä tilaisuuteen 
varatulla kentällä. Mahdollisuus 
käytettiin kiitettävästi hyväksi. 

– Kaiken kaikkiaan 13 tahoa 
oli mukana päivässä tuomassa 
logistiikka-alan tietoa opinto-oh-
jaajille. Tämä kuvastaa hyvin sitä, 
miten tärkeänä alalla pidetään 
oikean ja ajantasaisen tiedon vä-
littäminen kouluille ja nuorille, ti-
laisuuden toteutuksesta vastannut 
Taloudellisen tiedotustoimiston 
logistiikka-alan projektipäällikkö 
Marika Mertala toteaa.

Opoja, paseja ja logistiikkaa

Pasin kyytiin pääseminen taisi olla suurimmalle osalle osallistujia täysin uusi kokemus. 
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Mankkaan koulun opinto-oh-
jaaja Anu Likonen kiitteli järjes-
täjiä: “Ohjelma oli todella moni-
puolinen ja tarjosi tietoa logistiik-
ka- ja kuljetusalasta monesta eri 
näkökulmasta. Mielenkiintoista 
oli päästä myös vierailemaan 
Santahaminassa ja kokeilemaan 
rekalla ajoa.

Päivän odotuksia 
ja antia

Mukana tilaisuudessa oli Poh-
jois-Tapiolan lukion opinto-oh-
jaaja Matti Iivanainen.  Matti 
toimii myös Espoon lukioiden 
konsultoivana opona.  

– Lähdin tapahtumaan mukaan 
sen takia, että oppisin alasta lisää 
ja että osaisin välittää tietoa logis-
tiikka-alasta nimenomaan lukio-
laisille, joille tuon alan tarjoamat 
mahdollisuudet eivät ole selkeitä. 
Logistiikka-ala mielletään usein 
pelkästään kuljettajan ammatiksi, 
joka ei välttämättä houkuttele lu-
kiolaisia. Myös henkilökohtainen 
huoli orastavasta kuljettajapulasta 
ajoi liikkeelle.

Tilaisuudessa oli mukana useita 
ammatillista koulutusta tarjoavia 
oppilaitoksia, mutta logistiik-
ka-alaa voi opiskella monipuo-
lisesti ammattikorkeakoulu- ja 
yliopistotasolla. 

Opinto-ohjaajat saivat Santahaminassa tietoa Logistiikka-alasta. alan koulutusmahdollisuuksista, urapo-
luista, eri toimijoista sekä tulevaisuuden näkymistä.

Mari Ala-Krekola työskente-
lee Hyökkälän koulun opinto-oh-
jaajana ja hänelle logistiikka-alan 
2. asteen koulutusvaihtoehdot oli-
vat tuttuja, mutta päivä toi tietoa 
myös muista alan jatko-opiskelu-
mahdollisuuksista.

– Oppilaat kyselevät usein, 
millaiset työllistymismahdollisuu-
det eri aloilla on, joten oli hyvä 
kuulla faktatietoa siitä, kuinka 
paljon logistiikka-alalla tarvitaan 
työntekijöitä tulevaisuudessa. 
Oma käsitys logistiikka-alasta ja 
erilaisista koulutuspoluista laajeni 
päivän ansiosta, toteaa Mari. 

Matille päivä antoi puoles-
taan ajatuksen lähteä edistämään 
omassa koulussa yritysyhteistyö-
tä:  – Logistiikka-alalla on paljon 
työtä, Suomen kuljetus nojaa suu-
resti kumipyörien varaan ja se ala 
kaipaa yrittäjyyttä. Aion järjestää 
yritysyhteistyötä alan yrityksen 
kanssa.

Mitä jäi 
mieleen?

Opinto-ohjaajien palautteista poi-
mittuja mieleen jääneitä asioita 
olivat mm. nämä:

– Päällimmäisenä jäi mieleen 
alan työllisyystarve. Mahdollisuus 
käydä kuljettajakoulutus Puo-

lustusvoimissa. Kuorma-autolla 
ajaminen!

– Tuoreet uutiset ja alan käytän-
nön esittelyt.

– Pasilla ajelu! Ja kaikilla esit-
telijöillä positiivinen näkymä alan 
tulevaisuuteen.

– Hyvin järjestetyt rastit ja 
siellä innostunut, motivoitunut 
esittelijätiimi.

– Tämänhetkinen ja tuleva pula 
logistiikan alan ammattilaisista! 
hyvät työllisyysnäkymät varsinkin 
Etelä-Suomessa.”

– Tämän hetkinen työllisyysti-
lanne kuljetus- ja logistiikka-alal-
la.

Loginfo-tapahtumasta saatu 
palaute oli niin positiivinen, että 
tilaisuus tultaneen järjestämään 
ensi vuonna uudestaan.  –  To i -
minnallisille koulutuspäiville on 
tilausta, joten mielellämme läh-
demme suunnittelemaan vastaa-
vaa kokonaisuutta, mutta tietenkin 
“uusilla mausteilla, sanoo TATin 
Marika Mertala. 

Teksti:
Marika Mertala, logistiik-

ka-alan projektipäällikkö
Taloudellinen tiedotustoimisto 

TAT
Kuvat:
Skal ry 
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Nuorten opiskelu- ja uratapah-
tuma Studia tarjoaa jälleen neu-
voja ja vinkkejä jatkokoulutus-
mahdollisuuksia ja työelämää 
miettiville lukiolaisille. Tapah-
tumassa julkistetaan myös uusi 
Lukiolaisopas-verkkopalvelu ja 
palkitaan ansioituneita lukiolaisia 
Studia-stipendeillä. Studia järjes-
tetään Messukeskuksessa 3.4.12.

Lähes 15 000 lukiolaista osal-
listuu Studiaan, jossa kotimaiset 
yliopistot, ammattikorkeakoulut, 
kansanopistot ja toisen asteen 
oppilaitokset esittelevät tulevai-
suuden opiskeluvaihtoehtoja. 

Oppilaitosten lisäksi Studiassa 
esittäytyvät valmennuskursseja 
järjestävät yritykset, monet jär-
jestöt ja liitot sekä tulevaisuuden 
työpaikat. Tapahtuma tarjoaa 
myös aiempaa enemmän tietoa 

Studiasta suunta jatko-opiskeluihin

Opetushallitus järjestää osana Op-
pijan verkkopalvelujen käyttöön-
ottoa opinto-ohjaajille suunnattuja 
alueellisia koulutustilaisuuksia 
tammikuussa 2014. 

Koulutuksissa käsitellään so-
siaalista mediaa, sähköisiä pal-
veluita, verkkoviestintää, tiedon 
hakemista verkossa ja Opintopol-
ku<http://opintopolku.fi/> -palve-
lua ohjauksen näkökulmasta.

Koulutuspäivät ovat keskenään 
samansisältöisiä ja aamupäivien 
puhujiksi on kutsuttu sosiaalisen 
median ammattilaisia.  Iltapäivien 
aiheena on ohjauksen ammattilais-
ten johdolla tutustuminen Opinto-
polku -palveluun.

Koulutustilaisuuksia järjeste-
tään seuraavilla paikkakunnilla ja 
ajankohtina:

– Helsingissä 10.01.2014, 
9.00-16.00<x-apple-data-detec-
tors://3>, Helsinki, Hakaniemen-
ranta 2, –  Opetushallitus monitoi-
mitila Jyväskylässä 17.01.2014, 
9.00-16.00<x-apple-data-detec-
tors://4>,

–Jyväskylän ammattiopis-
to,  Cari tas-sal i ,  Kyllönmä-

ki, Kyllönmäen koulu, E-ra-
kennus Oulussa 17.01.2014, 
9.00-16.00<x-apple-data-detec-
tors://5>, 

– Oulu, Oulun seudun am-
mattikorkeakoulu konsertti-
sal i ,  Kaukovainio,  Kotkan-
tiet 1 Joensuussa 24.01.2014, 
9.00-16.00<x-apple-data-detec-
tors://6>, 

– Joensuu, Joensuun kam-
p u s ,  C 2 - t i l a n  l u e n t o s a -
l i  K u o p i o s s a  3 1 . 0 1 . 2 0 1 4 , 
9.00-16.00<x-apple-data-detec-
tors://7>, 

– Kuopio, Kuopion kampus, 
Canthian L2-lunetosali

Koulutuspäivien tarkempi oh-
jelma ilmoittautumisineen löytyy 
sähköisesti  http://www.oph.fi/
oppijanpalvelut/ -sivustolla jul-
kaistavan survette-linkin kautta.

Oppijan seminaari 
Finlandiatalolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
kutsuu opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjiä, rehtoreita, oppilaan-
ohjaajia ja opintohallinnosta vas-

taavia henkilöitä Oppijan palve-
luiden perinteiseen seminaariin 
Finlandia-talolle kuulemaan lisää 
Oppijan hankekokonaisuuden ja 
Opintopolku.fi<http://opintopol-
ku.fi/>-palvelun ajankohtaisista 
asioista. 

Tilaisuus järjestetään maanan-
taina 9.12.2013<x-apple-data-de-
tectors://0> kello 1015 Finlan-
dia-talossa (Helsinki-sali), Man-
nerheimintie 13 E, Helsinki.

Tilaisuuden ohjelma
h t tp : / /www.oph . f i /down-

load/152890_Finlandia-talon_se-
minaari_2013_12_09_ohjelma.pdf

Ilmoittautuminen: 29.11.2013 
klo 16.15<x-apple-data-detec-
tors://2> mennessä alla olevasta 
linkistä

http://www.webropolsurveys.
com/S/4B423C758138511F.par

Tilaisuus lähetetään myös suo-
rana livelähetyksenä internetin 
välityksellä, joten tilaisuutta voi 
seurata myös etänä. 

Linkki livelähetykseen löytyy 
hankesivustolta www.oph.fi/op-
pijanpalvelut<http://www.oph.fi/
oppijanpalvelut>.

Opetushallituksen koulutusta opoille

ulkomaisista opinahjoista ja vaih-
to-opiskelumahdollisuuksista sekä 
Euroopassa että muualla maail-
massa. Mukana on toistakymmen-
tä ulkomaista oppilaitosta, joista 
kaukaisimmat Australiasta saakka. 
Messukeskuksen tietoiskusaleissa 
voi kuunnella maksuttomia pu-
heenvuoroja mm. pääsykokeisiin 
valmistautumisesta, urapoluista, 
kesätyöpaikoista, sekä opiskelusta 
ja vapaaehtoistyöstä ulkomailla. 

Messuilla julkistetaan myös 
tämänvuotisten Studia-stipendi-
en saajat. Suomen Messusäätiö 
myöntää 4 000 euron arvosta sti-
pendejä ansioituneille lukiolaisille. 

Studian avajaistilaisuudessa 
tiistaina 3.12. julkistetaan Suomen 
Lukiolaisten Liiton lukiolaisille, 
vanhemmille, oppilaskunnille 
ja opinto-ohjaajille tarkoitettu 

Lukiolaisopas. Sähköinen opas 
on maksuton ja löytyy 3.12. al-
kaen Suomen Lukiolaisten Liiton 
verkkosivuilta www.lukio.fi/luki-
olaisopas

– Liittoomme tulee paljon 
yhteydenottoja, kun lukiolainen 
ei tiedä kenen puoleen kääntyä 
ongelmansa kanssa. Kysymykset 
voivat koskea arkista poissaolojen 
selvittämistä tai kinkkisempää 
homekoulujen remontointitarvet-
ta, kertoo puheenjohtaja Daniel 
Sazonov Suomen Lukiolaisten 
Liitosta. 

– Oppaan tarkoitus on tarjota 
helposti saavutettavaa ja ajan-
kohtaista tietoa opiskeluaikaisten 
ongelmien ratkaisemisessa, kuvai-
lee oppaan koonnut Suomen Luki-
olaisten Liiton sosiaalipoliittinen 
asiantuntija Milla Halme.
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Kirjailijan kenttä
tutkimus onnen 
olemuksesta tahtoo 
livetä käsistä. 
Petri Tamminen
Mitä onni on

Futurix+ Oma valintani
9. luokan oppilaille, ammat-

tistarttiin ja lisäluokan  
ohjaukseen yhdessä Jatko- 

opinto-oppaan kanssa. Huomi-
oitu yhteishaun ja ammatillisen 

koulutuksen uudistukset.

Futurix+ Omatoimikirja
Oppilaanohjauksen ops:n 

valtakunnallinen oppimäärä ja 
peruskoulun jälkeiset koulu-
tusvaihtoehdot. Huomioitu 

Opintopolku.fi -portaali.

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

suunnittelua.

FUTURIX+
TET-aineisto

Käyttöön- 
ottovuosi

Oppilaan nimi 
ja luokka

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Otava

Edullinen paketti luokkien 7–9  
oppilaanohjaukseen
  - Futurix+ Omatoimikirja 2014–2017
  - Futurix+ Oma valintani 2014–2015
  - 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.  

Oppikirjailijat: 
Raimo Heikkinen, Erkki Koski, Erja Öhman ja  
Laura Makkonen (Jatkoopintoopas)

Oppilaanohjauksen  
suosituin jo yli  

15 vuotta! FUTURIX+
Tuttu ja toimiva

Futurix Jatko-opinto-opas  
2014–2015
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

Päivitetty

otava.fi
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