
Opintopolku lukiolaisesta
akateemiseksi asiantuntijaksi

Vahvuudet, unelmat, tulevaisuus!
25.8.2017



Päivän ohjelma
10.00 – 10.30  Sujuvan toiminta, päivän tavoitteet
10.30 – 11.30  Nuoressa on voima – positiivisen

pedagogiikan mahdollisuuksia
Erja Sandberg, KT, erityisopettaja
Yliopisto-opettaja, Helsingin Yliopisto

11.30 – 12.15  Lounas (omakustanteinen)
12.15 – 13.30  Työpajasessio 1
13.30 – 13.45  Kahvitarjoilu
13.45 – 15.00  Työpajasessio 2
Palauta ESR-osallistujatietolomake!
Välttämättömät syntymäaika ja allekirjoitus!



Oppilaitosten ohjaustyön haasteet

• Peruskoulun päättäneistä n. 50 % jatkaa lukioissa ja 40 %
ammatillisessa koulutuksessa

• n 5000 opiskelijaa ei saa jatkokoulutuspaikkaa; n 1500 häviää
kokonaan kaiken koulutuksen ja ohjauksen piiristä

• Arvioiden mukaan n 8000 nuorta syrjäytyy joka ikäluokasta

• Uusista ylioppilaista vuonna 2015 jatkoi suoraan
tutkintotavoitteisissa opinnoissa 32 %, vaikka 75 % haki
korkeakouluihin

• 2016 lukioista valmistuvista 26 % ilmoittaa pitävänsä vapaaehtoisesti
välivuoden (TAT: Kun koulu loppuu)

- tauko opiskelusta opiskelumotivaation uudelleen löytämiseksi (24 %)
- lisäaikaa opintoalan miettimiseen (51 %)
- matkustelu, rahan ansaitseminen



Ohjaustyön haasteet korkea-asteella

• Suomessa lukuvuonna 2014/2015 yliopisto-opinnot keskeytti
6,2 % ja ammattikorkeaopinnot 7,6 % (Oulun yliopistossa 868
hlöä)

- tärkeä tulosindikaattori on 55 opintopistettä suorittaneiden määrä
kaikista opiskelijoista; tässä indikaattorissa Oulun yliopisto on
viime vuosina parantanut eniten Suomessa

- Tilanne kuitenkin hyvin erilainen eri tieteenaloilla, esim. lääketiede
67%, kasvatustieteet 51 %, tekniset tieteet 33,3 %; koko yliopisto
41 %

- tulosten paraneminen on perustunut ohjauksen tehostamiseen
erityisesti tutkinto-ohjelmien tasolla: hopsit, omaopettajat, opinto-
ohjaajat, tutortoiminta

- ”väärään” tutkinto-ohjelmaan joutuneiden ohjaus suurin
haaste; siksi toteutettiin SUJUVA –hanke



Kenen on vastuu?

• Opot
• Opettajat
• Erityisopettajat
• Omaopet
• Psykologit
• Kuraattorit
• Muu henkilökunta
• Vanhemmat
• Ystävät ja opiskelijakaverit
• Opiskelijatutorit
• Opiskelija itse



Vastuun jakaminen

• Uudessa lukion opsissa yhden sijasta kaksi pakollista opo-
kurssia; lisäksi edellytetään kaikkien opettajien ja koko
kouluyhteisön osallistumista oppilaan ohjaukseen

• Oulun yliopiston Vanhempainstartti kutsuu myös vanhemmat
pohtimaan opiskelijan tueksi opiskeluvaihtoehtoja

• Lukiolaisten liitto haluaa kirjata opiskelijoiden vertaistutoroinnin
oppilaskunnan tehtäviin (Jännän äärellä 2012)

• Lukioiden opoille on tarjolla uusia ohjaustyökaluja ja metodeja
pienryhmäohjauksen kehittämiseen

• Vertaisryhmissä tapahtuva tulevaisuuden unelmointi ja
rakentaminen jakaa vastuuta opiskelijayhteisölle

• Opiskelijalle tulee mahdolliseksi ottaa itse vastuu omasta
tulevaisuudestaan hyvän tukiverkoston keskellä



Tulevaisuusohjaus

• Mukana hankkeen kaikki  10 lukiota
• Erilaisia toimintatapoja eri lukioissa, eri tarpeet huomioiden
• Osallistunut yhteensä 250 lukiolaista
• Tavoitteena on antaa lukiolaisille välineitä ajatteluun ja

opettajakunnalle toimintatapoja, joiden avulla pystyy jäsentämään
tulevaisuuttaan.

• Keskeisimmät teemat vertaisryhmätoiminnassa ovat olleet:
• Vahvuudet
• Arvot
• Unelmat
• Työelämätaidot ja ammatit
• Tietoa opiskelumahdollisuuksista pohjoisissa korkeakouluissa



”Äiti pojasta pappia toivoi…”

• Päätös opintoalan valinnasta täytyy olla sisäsyntyisesti opiskelijan
oma päätös!

• Menestyminen valituissa opinnoissa ja jaksaminen tavoitteeseen
pääsemiseksi perustuu henkilökohtaiseen motivaatioon, jonka
perustana ovat omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
sekä omat arvot

• Siksi pureutuminen näihin taustatekijöihin oppilaan ohjaamisessa
on äärimmäisen tärkeää varsinkin toisella asteella – parhaiten
näihin asioihin päästään käsiksi pienryhmäkeskusteluissa, joissa
omaa arvomaailmaa sanoitetaan ja tehdään itselle näkyväksi

• SUJUVAN alkukyselyn mukaan tulevaan ammattiin ja
työtehtäviin liittyvät arvot ja eettisyys ohjaavat hyvin vahvasti
opintoalan valintaa - työelämärelevanssi tärkeä jo opintojen
alkuvaiheessa



Sujuvan ohjauksen tuloksia

Pedagoginen pointti sujuvan ohjauksissa:
Vertaistyöskentely pienryhmissä lukiossa
Omat havaintomme:
• Vertaisryhmätyöskentelyssä opiskelijat ryhtyivät ottamaan

vastuuta itse ja kollektiivina tulevaisuuden suunnittelusta.
• Keskustelut olivat avoimia ja sensitiivisiä:

” En ole koskaan aikaisemmin uskaltanut sanoa omaa
mielipidettäni julkisesti”

• Ryhmät olivat poikkeuksetta positiivisesti latautuneita:
tsemppaaminen ja toisen auttaminen korostui

• 90 % osallistui aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn



Sydänpuu



Sujuvan ohjauksen tuloksia
Omat havaintomme:
• Omien vahvuuksien nimeäminen helpottui korttien avulla
• Myös sellaiset opiskelijat, jotka eivät opon mukaan ole koskaan

aikaisemmin pystyneet nimeämään yhtään vahvuutta, pystyivät
löytämään omia vahvuuksiaan korttien avulla.

• Parasta ryhmissä oli, että vertaiset löysivät myös toisilleen
vahvuuksia.

• Ulkopuolisen ohjaajan kanssa opiskelijat pystyivät irrottautumaan
tavanomaisista rooleistaan luokkayhteisössä.

• Erityisen hyviä tuloksia saatiin niissä ryhmissä, jossa oma opettaja tai
opo oli mukana toiminnassa, esim. Utajärvellä ja Muhoksella –
opiskelijoita kiinnosti kovasti opettajien omat urapolut.

Huomaa Hyvä! Toimintakortit
MLL:n Vertaansa vailla –kuvakortit
Pesäpuun Vahvuuskortit



Haasteita Sujuvan ohjauksissa

• Tarvetta yksilöohjaukseen unelmatyöskentelyssä oli niiden osalta,
jotka eivät kyenneet hahmottamaan tulevaisuustoiveitaan
ryhmässä.

• Opinto-ohjaajan tehtäväksi jäi poimia nämä henkilöt ja jatkaa
työskentelyä hänen kanssaan.

• Ryhmätyöskentelyssä tuotetut henkilökohtaiset materiaalit
tarjosivat opolle hyviä keskustelutyökaluja henkilöohjaukseen.

• Opiskelijaa yritettiin auttaa keskustelemalla hänen vahvoista
oppiaineistaan, lähipiirin opiskelualoista ja ammateista,
harrastuksista, mielenkiinnon kohteista jne.

• Työelämä ja tulevaisuuden ammatit olivat haasteellisia lähes
kaikille.



Palaute unelmatyöskentelystä, esimerkki
Utajärveltä syksyllä 2016





Kohti korkeakouluopintoja opo-kurssi Oulussa

• Vapaehtoinen kurssi lukiolaisille.
• Sisältää mm. yliopisto-opiskelijoiden vetämissä pienryhmissä

tutustumista opiskeluun ja Oulun yliopiston koulutusaloihin.
• Tänä syksynä kaikki Oulun lukiot voivat valita kurssin

tarjontaansa.
• Pilotoitu Sujuvassa keväällä 2017.
• Yhteyshenkilö opinto-ohjaaja Krista Kautto/Oulun suomalaisen

yhteiskoulun lukio



Hyödyllistä materiaalia mm.

Sujuva hankeen verkkosivulla: Tulevaisuusohjaus
https://sujuvahanke.wordpress.com/tulevaisuusohjaus/

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus:
Tulevaisuusohjaus.fi
http://tulevaisuusohjaus.fi/

Lukiolaisten liiton julkaisu: Rakas kamala opo (2017)
http://lukio.fi/tutkimukset/

https://sujuvahanke.wordpress.com/tulevaisuusohjaus/
http://tulevaisuusohjaus.fi/
http://lukio.fi/tutkimukset/


Seminaarin tavoitteet:

1. Saada uusia näkökulmia ja työkaluja ohjaukseen:
• Positiivisen pedagogiikan toteuttamisesta
• Luovat menetelmät: esim. visuaalisuus ja tarinallisuus
• Hyvän huomaaminen ja vahvuuksien tunnistaminen
• Nivelvaiheiden ohjaus
• Unelmien työstäminen
• Tulevaisuuden suunnittelu

2. Ohjausverkoston vahvistaminen



Päivän ohjelma
10.00 – 10.30  Sujuvan toiminta, päivän tavoitteet
10.30 – 11.30  Nuoressa on voima – positiivisen

pedagogiikan mahdollisuuksia
Erja Sandberg, KT, erityisopettaja
Yliopisto-opettaja, Helsingin Yliopisto

11.30 – 12.15  Lounas (omakustanteinen)
12.15 – 13.30  Työpajasessio 1
13.30 – 13.45  Kahvitarjoilu
13.45 – 15.00  Työpajasessio 2
Palauta ESR-osallistujatietolomake!
Välttämättömät syntymäaika ja allekirjoitus!


