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TIIVISTELMÄ 
 
Verkostojen merkitys oppilaanohjauksessa on kasvanut huomattavasti viime 
vuosien aikana. Syy tähän on se, että koulutukset muuttuvat, kilpailu opiskelu- 
ja työpaikoista kiristyy. Tämä merkitsee sitä, että oppilaanohjaaja tarvitsee 
luotettavia tietolähteitä nopeasti, joista saada tietoa ohjaukseen, sillä nämä 
muutokset ovat jatkuvia.  
      Koulujen sisäisessä verkostossa keskeisessä asemassa on 
oppilashuoltoryhmä. Jäseninä näissä ryhmissä on tavallisesti rehtori, 
erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja oppilaanohjaaja. He 
yhdessä pohtivat nuorten ongelmia koulussa ja kuinka ratkaista ne. Oppilaiden 
lisääntyvät ongelmat teettävät lisätyötä oppilaanohjaajalle ja tuki, jonka voi 
saada oppilashuoltoryhmältä, keventää työtaakkaa. 
      Koulujen lisäksi oppilaanohjaajan verkostoon kuuluu myös monia muita 
yhteistyötahoja, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, poliisi, 
nuorisotoimi, työvoimatoimisto ja elinkeinoelämä sekä tietysti oppilaiden 
vanhemmat. 
      Työssäni olen kartoittanut Ylä-Pirkanmaan koulujen yhteistöyverkostoja 
sekä konkreettista yhteistyötä koulujen ja muiden tahojen välillä. Keskeisimmät 
käsitteet tässä työssä ovat yhteistyöverkosto, oppilaanohjaus, 
opetussuunnitelma ja jatko-opinnot. 
 
 
Hakusanat: yhteistyöverkostot, oppilaanohjaus, opetussuunnitelma, jatko-
opinnot 
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ABSTRACT 
 
The importance of networks has grown very much in recent years in student 
councelling. The reason for this is that education is changing, competition for 
student places and working places is stepping up.This means that a student 
counsellor needs sources of information that are quickly in use, because these 
changes are constant. 
      The most important position inside schools network is the student welfare 
team. Members in these teams are usually headmaster, special needs teacher, 
school nurse, school psychologist and student counsellor. Together they discuss 
about problems of young people at school an how to solve them. The growing 
number of problems of students give more work to the student counsellor and 
the support from the student welfare team makes easier the workload. 
      Besides schools belongs to  student counsellors network also many other 
cooperative societies, like for example the social and the public health council, 
the police, the youth work council, employment office and industrial life and of 
course students parents. 
      In the present study I have examined the cooperation networks in Ylä-
Pirkanmaa schools, the cooperation between schools and the cooperation 
between schools and other societies. The most important concepts in this work 
are cooperation networks, counselling, curriculum and post-graduate studies. 
 
Descriptors: cooperation networks, counselling, curriculum, post-graduate 
studies 
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1 JOHDANTO 
 
Yhteiskuntamme nopean kehityksen myötä on toiminta muuttunut yhä 
enemmän palveluyritysten kaltaiseksi. Tämän päivän koulumaailmaan 
kuuluukin olennaisesti niin laatu kuin tuloksellisuus. Tämä ilmenee mm. siinä, 
että oppilaitoksia laitetaan tulosten perusteella paremmuusjärjestykseen.  
      Verkostoitumisen syntyminen on ollut suosittua 1900-luvun 
yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Aihe tulee esille alalla kuin alalla. Toiselle 
tieteenalalle kehitetyt verkostomallit eivät sinällään sovellu koulumaailman 
kuvaamiseen, vaan tulee ottaa huomioon eri oppilaitosten jo olemassa oleva 
yhteistoiminta ja pohtia niitä koulutukseen liittyvin käsittein (Numminen & 
Blom 1999, 102 – 104). Verkostosuhteet voivat olla eri instituutioiden välisiä, 
mutta on huomioitavaa, että niiden taustalla ovat aina yksilöt. Pohjan luo 
yhteistoimintasopimukset, joilla luodaan ns. verkostokenttä. Näillä 
sopimuksilla koulumaailmasta puhuttaessa asetetaan oppilaitoksille uusia 
tavoitteita, jotka puolestaan luovat pohjan verkostosuhteille. Tavoitteena on 
luoda kestäviä, vastavuoroisia ja luottamuksellisia verkostosuhteita. 
(Numminen & Blom 1999, 105) Mielestäni kyseiset kolme tavoitetta ovat juuri 
avain kaikelle yhteistyölle. Jos yksikin näistä puuttuu, ei synny toivottua 
tulosta. 
      Verkostoituminen on tullut olennaiseksi osaksi erityisesti opinto-ohjaajan 
arkipäivää, sillä juuri he ovat avainasemassa yhteistyön luomisessa eri 
oppilaitosten, työpaikkojen välillä ja sitä kautta myös eri yhteistyötahojen 
tarjoamista palveluista tiedottamisesta oppilaille reaaliajassa. Opinto-ohjaajan 
työssä joudumme jatkuvasti tekemisiin erilaisten verkostojen kanssa ja onkin 
hyvä, että tunnemme ihmisiä eri organisaatioista. Saamme näin nopeasti tietoa 
alati muuttuvista koulutuksista sekä muista asioista, jotka vaikuttavat oppilaan 
ohjaukseen. Opinto-ohjaajien verkostojen laajuus voi olla hyvinkin laaja. He 
verkostoituvat oman koulun sisällä, mutta tietenkin myös koulun ulkopuolella. 
Myöhemmin selvitän, millaisia eri tahoja Ylä-Pirkanmaan opinto-ohjaajillaan on 
työnsä helpottamiseksi käytössään. Mutta muistettavaa on, että olivat 
yhteistyötahot suuntautuneita minne päin vain, kyseessä on aina oppilaan etu.  
Näin ollen ei saakaan unohtaa erittäin tärkeää yhteistyöverkostoa eli yhteistyön 
tekemistä myös oppilaan huoltajien kanssa. Myös heillä on oikeus saada tietoa 
niin oppilaasta kuin myös kulloisistakin suuntauksista opintojen kuin myös 
työelämän saroilla. Monet saattavat useinkin unohtaa, mikä merkitys huoltajilla 
on oppilasta tai opiskelijaa ohjattaessa. 
      Opinto-ohjaajaksi pätevöidytään yliopistokoulutuksen kautta. Tällöin 
käydään ohjauksessa olevat keskeiset käsitteet läpi jotka kulkevat ohjenuorana 
opinto-ohjaajien työssä mukana. Ohjaajia yhdistäviä asioita ovat eettiset 
ohjeistot, jotka sisältävät arvot, normit ja säännöt siitä, miten ohjattavia tulee 
ohjata eteenpäin. (Lairio & Puukari 2001, 34) Voiko opinto-ohjaajaksi ja  
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erityisesti hyväksi opinto-ohjaajaksi tulla ilman koulutusta? Omasta 
kokemuksestani tiedän, että ei. Työtä voi tosin kuka tahansa tehdä erilaisten 
oppaiden avustuksella, mutta se tiedon määrä ja tahot, niitä ei voi saada kuin 
koulutuksen kautta. Miksi siis yrittääkään tehdä ohjaajan työtä ilman siihen 
tarjottavaa apua. 
      Tietoyhteiskunnan myötä saamamme tietotulva on valtava. On tärkeää 
tietää oikeat tiedonsaantilähteet, joita voimme hyödyntää nopeasti omassa 
työssämme koskevatpa ne sitten opiskelupaikkoja tai työelämää. Muistettava 
on kuitenkin analysoida kriittisesti saamaamme tietoa, reflektoida sitä 
aiempaan käsitysrakennelmaamme. Kuinka luotettavaa saamamme informaatio 
muista oppilaitoksista on, sillä kilpailu oppilaitoksissa on tänä päivänä varsin  
ankaraa? Tähän perustan käsitykseni omaan kriittiseen arviointiin 
saamastamme tiedon oikeellisuudesta.  
      Mutta mitä verkostoituminen edellyttää niin yksilöltä kuin yhteisöltäkin? 
Entä mitä yhdessä tekeminen oikeastaan on? Yhtenä tärkeimmistä seikoista itse 
pidän sitä voimavaraa, jonka yhteistyökumppaneiden erilaisuus tuo tullessaan. 
Erilaisuutta tarvitaan. Mahdolliset esiin tulevat ongelmat saadaan ratkaistuksi 
parhaalla mahdollisella tavalla siten, että kukin yhteistyöjäsen tuo 
näkemyksensä ja ehdotuksensa yhteiseen käsittelyyn. Ehdotukset ovat 
mahdollisesti hyvinkin erilaisia, koska me jokainen näemme 
ja koemme asioita eri tavalla. Tämä mielipiteiden erilaisuus on hyvä saada 
yhteiseen käyttöön. Myös työnjako ja ammatillinen osaaminen ovat yhteistyön 
pohjana. Tämä edesauttaa työssä jaksamiseen, mutta ennen kaikkea nopeaan 
informaation kulkuun ja siihen, että se on aina päivitetty viimeisempien tietojen 
mukaiseksi.(Ryhmätyö-lehti No:4, 1993,7-9)       
       Tutkija Jussi Vahtera on kuvannut verkostoitumista ns. kalaverkko-ilmiönä, 
jossa ihmiset ovat solmukohtia ja yhdyssiteet suhteita. Näissä kyseisissä 
verkostoissa liikkuu paljon tietoa, ongelmaratkaisuun liittyviä neuvoja, 
käytännön mutta myös materiaalista apua toiminnan tapahtuessa voimavaroja 
vaihtamalla yhdyssiteiden välityksellä.(Vahtera Jussi 1993, 29-30) Hänen 
tapansa kuvata ilmiötä on mielestäni hyvin selkeä, ymmärrettävä. Juuri 
näinhän meidän tuleekin toimia, kunhan vain tiedämme ne oikeat solmukohdat 
joiden kanssa voimme luoda yhdyssiteitä.  
      Yhteistyön pohjana ja sen onnistumisen edellytyksenä meidän tulee myös 
sisäistää käsite saamisen ja antamisen vastavuoroisuudesta. Yhteistyöhön 
lähteminen merkitsee valmiutta jakaa, antaa ja ottaa vastaan, kaikkea tätä 
sopivassa suhteessa. Voin siis antaa omastani, kun tiedän vastavuoroisesti 
saavani toisilta. Voin ottaa vastaan, koska tiedän, että minulla on annettavaa 
muille. Voin arvostaa sitä, mitä itsellä on ja sitä mitä toisilla on, vaikka ne 
ovatkin erilaisia. (Ryhmätyö-lehti No:4, 1993,9) Voiko toisaalta mitään saada, 
jos ei ole itse valmis antamaan? 
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2 KEHITYSHANKKEEN LÄHTÖKOHTIA  
  
 
Lähtökohtanani työssäni on selvittää Ylä-Pirkanmaan (Juupajoki, Kuru, Mänttä, 
Orivesi, Ruovesi, Vilppula, Virrat) yläasteitten 9. luokkien opinto-ohjaajien 
yhteistyöverkostojen laajuutta, TET-harjoittelupaikkojen yhteistyökumppanit ja 
tapa, joilla heihin pitää yhteyttä sekä koulujen ulkopuoliset tahot, jotka liittyvät 
tuleviin jatko-opintoihin ja yhteydenpitokanavat. Kiinnostukseni pohjana on 
tietää, miten kyseisen alueen opinto-ohjaajat ovat verkostoituneet, sillä onhan 
voimavarojen yhdistäminen hyväksi tämän päivän kiireisessä ja hektisessä 
yhteiskunnassa.  
      Lähetin kyseisille kouluille saatekirjeen kysymyskaavakkeen kera 
sähköpostitse, jossa annoin mahdollisuuden vastata joko postitse tai 
sähköpostin välityksellä. (LIITTEET 1 ja 2) Vastauksia sain kiitettävästi eli viisi 
koulua seitsemästä vastasi laatimiini kysymyksiin. Vastauksia käsittelen 
myöhemmin. Se miksi valitsin kyseisen alueen selvittääkseni liittyy omaan 
asuinkuntaani eli Vilppulaan. Olin aiemmin työssä Ruoveden yhteiskoulun 7. ja 
8. luokkien oppilaanohjaajana, mutta jäin työttömäksi noin kaksi vuotta sitten. 
      Olen rajannut työni melko suppeasti koskien vain 9. luokkien opinto-
ohjausta sekä TET-harjoittelupaikkojen yhteiskumppaneita asuinseudullani, 
sillä itselläni ei kyseiseltä saralta ole kokemusta ja kotiseututuntemuksen koen  
olevan erityisen tärkeä työssäni. Olen jo nyt saanut arvokasta tietoa Ylä-
Pirkanmaan seutukunnan yhteistyöverkostosta ja siitä tulen hyötymään 
ehdottomasti tulevaisuudessa. Verkostoitumisen ollessa tänä päivänä avainsana  
alalla kuin alalla, kiinnostuin aiheesta koulumaailman kannalta. Työssäni 
tulenkin selvittämään edellä mainittujen koulujen yhteistyötahot ja miten 
kyseisten koulujen opinto-ohjaajat kokevat merkitykselliseksi yhteistyön 
mainitsemiensa tahojen kanssa. 
      Valitsemani aihe perustuu myös siihen, miten valtakunnallisessa 
opetussuunnitelmassa painotetaan sitä, että oppilaanohjauksen tehtävänä on 
tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään 
opiskeluvalmiuksiaan sekä ennen kaikkea kehittämään elämänsuunnittelun 
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksella on siis tarkoitus tukea 
oppilaan omia kykyjä tehdä tulevaisuutta koskevia ratkaisuja koskivatpa ne  
sitten opiskelua, koulutusta, arkielämää tai elämänuraa. Tavoitteeksemme 
meille ohjaajille on kirjoitettu opetussuunnitelmaan, että antaisimme tukea ja 
ohjausta ohjattavallemme hänen siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa 
perusopetuksen sisällä  perusopetuksen päättövaiheeseen asti. (Yläasteen 
opetussuunnitelma 2004.) Mielestäni meidän ohjaajien tällaisen ohjeistuksen 
saatuamme on ehdottomasti tarjottava kaikille ohjattavillemme parasta  
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mahdollista reaaliaikaista tietoutta kyseisillä edellä mainituilla saroilla ja miten 
me siihen parhaiten pääsisimme, on itsekin kokoajan kouluttautua ja  
hankkimalla itsellemme  mahdollisimman laajan yhteistyöverkostopiirin, josta 
saamme ajankohtaista tietoa sitä tarvitessamme. Lisäksi hyvä olisi, jos meillä  
olisi taito ohjata nuoria löytämään myös mahdollisimman monipuolisia 
tiedonhankintakanavia itsenäisesti.  
     Aiheeni työelämään tutustumisjaksot eli TET-harjoittelut on mainittu niin 
ikään opetussuunnitelmissa eli niitä on tarjottava oppilaille. Tarkoituksena on, 
että oppilaat saisivat kyseisistä harjoitteluista perustan koulutus- ja  
ammatinvalintoihinsa sekä että eri työalojen arvostus lisääntyisi. Oppilaan tulee 
voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa  
työympäristöissä. Nuoren uranvalinnan selkiytyminen on pitkä prosessi eikä se 
tapahdu valintaoppaita lukemalla vaan työelämässä työtä tekemällä. 
       Tutustuttuani netin kautta eri koulujen opetussuunnitelmiin oli 
havaittavissa pieniä koulukohtaisia eroja jaksojen pituuksien suhteen, mutta 
kaikissa kouluissa niitä järjestettiin. 7. luokkalaisilla harjoittelu oli yleensä vain 
yhden päivän pituinen, 8. luokan oppilailla viikon kestävä ja 9. luokalla joko 
viikon tai kaksi. 
      Avainasemassa harjoittelupaikkojen järjestämisessä on jälleen opinto-
ohjaaja, jolla on tiedot lähialueen tarjoamista työpaikoista, hänellä on jo 
mahdollisesti aiemmin luotu hyvä yhteistyöverkosto yritysten  
kanssa. Tärkeää on kuitenkin antaa tukea ohjattavillemme, että heistä kehittyisi 
omatoimisia työnhakijoita, eikä vain suoraa osoittaa heille paikat, joihin mennä. 
Ohjattavat ovat usein kuitenkin hyvin tiedostuneita siitä, mitä haluavat tehdä ja 
minne mennä harjoittelemaan. 
      Oman kokemukseni perusteella näistä jaksoista pitävät niin oppilaat, mutta 
myös yrityksetkin. Harjoittelujakson hyvin suoritettuaan voi oppilaalle löytyä 
näin myös kesätyöpaikka.  Tätä seikkaa itse korostin oppilaille 
työskennellessäni Ruoveden yhteiskoulun oppilaanohjaajana. Erityisen 
arvokkaana seikkana mainittakoon, että opinto-ohjaaja vierailee 
mahdollisuuksien puitteissa eri kohteissa oppilaan ollessa siellä 
harjoittelemassa; oppilas tuntee itsensä merkitykselliseksi, joka nostaa 
puolestaan hänen itsetuntoaan.  
      TET-harjoittelujakson päätyttyä aihetta käsitellään vielä oppitunneilla joko 
keskustellen tai kuten itse tein, teetätin oppilailla seinätaulut 
harjoittelupaikoistaan, joita nuoremmat oppilaat mielellään tutkivat saaden 
näin tietoa oman asuinalueen työtarjonnasta heidän omaa tulevaa 
työssäoppimisjaksoa ajatellen. 
      Oppilaat kokevat myös hyvin tärkeäksi sen, että heidän saamastaan 
palautteestakin keskustellaan avoimesti. Monilla hieman heikommin koulussa 
menestyvillä oppilailla tällaisen työskentelytavan merkitys korostui erityisesti,  
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sillä hehän olivat saattaneet saada mitä parhainta palautetta työnantajiltaan. 
Tämä kohotti heidän itsetuntoaan..    
 
 
3 VERKOSTOITUMISEN SYNTYMINEN 
 
 Se, mitä verkostoitumisen aloittaminen edellyttää on ensinnäkin tarve saada 
ajan tasalla olevaa tietoa mahdollisimman nopeasti mutta myös halua saada 
luoda yhteys toiseen henkilöön, jolloin molemmat osapuolet voivat auttaa 
toinen toistaan tarvittaessa. Itse kontaktin luominen on verkottumisen ensi aste, 
joka mahdollistaa vuorovaikutuksen henkilöiden välillä. Siis molemmat 
osapuolet hyötyvät verkostoitumisen synnystä edellyttäen luottamuksellista 
informaation vaihtoa. Yhteistyö myös helpottaa omaa työn määrää.           
Tarvitessamme jotakin tietoa, auttaa, kun tiedämme kenen puoleen kääntyä 
asiaa selvitettäessämme. Saamme oikeaa tietoa nopeasti. Myöhemmin työssäni 
tulen selvittämään, mitkä ovat ne yhteistyötahot, joiden kanssa Ylä-Pirkanmaan 
yläasteiden oppilaanohjaajat ovat tekemisissä. 
      Ilkka Raatikainen (1994) kirjassaan  kuvaa erittäin mielenkiintoisella tavalla 
verkkoutumista ja verkostoitumista. Hänen mukaansa verkosto koostuu 
samanlaisista tai samantyyppisistä tekijöistä, joita ovat toimijat, toiminnat tai 
voimavarojen verkot. Verkostolla tarkoitetaan eriasteisista tai erityyppisistä 
keskenään risteävistä ja jopa toisiinsa sotkeutuneista verkoista muodostuvaa 
kokonaisuutta. (Raatikainen, 1994, 24-35)  Mielestäni hän selkeyttää hyvin 
käsityksen siitä, että meillä verkostoissamme on siis useita eri tekijöitä, emmekä 
suinkaan luo verkostoyhteyttä vain yhden vaan useamman osapuolen kanssa.  
Jokaisen omaan harkintaan jää, mitä kultakin osapuolelta tietovarantoihinsa 
ammentaa. Saamme olla kriittisiä ja seuloa itsellemme tarvittavat tiedot.  
      Koska tietotekniikan tietoverkot ovat kehittyneet vauhdilla, on 
verkostoituminen niiden avulla myös laajentunut. Helakorpi (2001) käsittelee 
kirjassaan verkostoistumista termein alakohtainen ja alueellinen 
verkostoituminen. Alakohtaisella verkostoitumisella hän tarkoittaa saman 
ammatti- tai koulutusalan verkostoitumista ja alueellisella puolestaan 
esimerkiksi tietyn seutukunnan tai isommankin alueen yhteistyötä sisältäen 
elinkeinoelämän, yleissivistävät oppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset ja 
yliopistot. (Helakorpi 2001, 9)  
      Oppilaitosten yhteistoiminnan alkuvaiheessa verkostoitumiselle on luotava 
pohjaa yhteistoimintasopimuksin. Numminen ja Blom (1998, 105) asettavat 
seuraavankaltaisia vaatimuksia: 

1) Verkostosuhteiden tulee olla jatkuvia tai pitkäikäisiä. Opetustarjonnan 
tulee olla varmaa, sillä tarjonta voi vaikuttaa valintoihin. 

2) Verkostosuhteiden tulee olla luottamuksellisia. Tällöin oppilaitokset 
luottavat toisten antaman opetuksen tasoon tai laatuun. Arvostus on  
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molemminpuolista ja näkyy muun muassa luottamuksena toisen 
oppilaitoksen antamaan oppilasarvosteluun. 

3)   Oppilaitosten välinen informaation vaihto tulee olla tehokasta ja                                 
vastavuoroista, jolloin jokainen oppilaitos voi jollakin tavalla hyötyä 
syntyneestä yhteistyöstä pitäen sitä hyödyllisenä.  
      Toiminta pitää sisällään myös oppilaitosten yhteistyötoimintaratkaisut, 
joilla tarkoitetaan opintotarjonnan suunnittelun, työjärjestysratkaisut sekä 
tärkeänä osana opinto-ohjauksen. Tällöin tyypillisimpiä verkostoja 
muodostavat keskenään rehtorit, apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat, opettajat 
mutta myös opiskelijat itse. (Numminen & Blom 1998, 106)  

    
 
3.1 Opinto-ohjaajan verkostointitahot 
 
Lähialueen oppilaitokset, yritykset ja oppilaan huoltajat ovat opinto-ohjaajan 
ensisijaisia verkostoyhteistyökumppaneita. Tämän lisäksi verkostoon kuuluu 
erittäin tärkeänä osana myös oppilashuoltotyöryhmä, joka voi koostua hyvin 
erilaisista kokoonpanoista riippuen, millaisista mahdollisista ongelmista 
kulloinkin on kyse. Peruskoulussa tähän ryhmään koulun edustajista yleensä 
kuuluvat opinto-ohjaaja, rehtori, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, 
erityisopettaja. Joskus läsnä voi olla myös luokanvalvoja tai aineenopettaja, jos 
käsiteltävänä aiheena ovat heidän oppilaansa. Oppilashuoltotyöryhmä  
käsitteenä yhteistyöverkosto on erittäin tärkeää jokaisessa koulussa.  Näissä 
ryhmissä tulee esille moniammatillisuuden tärkeys. Jokaisella on jotakin tietoa 
esim. jostain oppilaasta, mutta kenelläkään ei ole kaikkea. Puuttuvat tiedot 
voivat olla se syy, miksi ongelma syntyy ja näissä ryhmissä saadut tiedot voivat  
ratkaista tilanteen. Ryhmien kokoontumiskertojen määrä vaihtelee kunnittain. 
Koulut itse päättävät tapaamiskerroista. 
      Itse pidän oppilaanohjaajan yhteistyöverkostoon kuuluvan 
oppilashuoltoryhmäjäsenien ohella koko koulun henkilökuntaa. Tällöin emme 
puhu ainoastaan opettajista, rehtorista ja apulaisrehtorista, vaan myös 
koulusihteeristä, siistijöistä, keittiöhenkilökunnasta, vahtimestarista ja 
talonmiehestä eli siis kaikista niistä henkilöistä, jotka työskentelevät kyseisessä 
yksikössä. 
      Hyvin tärkeän yhteistyöverkoston opinto-ohjaajalle muodostaa myös 
kollegat muista kouluista. Yhteyttä pitämällä he voivat vaihtaa kokemuksiaan 
samankaltaisista tilanteista, miten he kukin ovat tietyn asian ratkaisseet. 
Monissa seutukunnissa opinto-ohjaajat kokoontuvatkin vaihtamaan ajoittain 
kuulumisia. Esimerkiksi Ylä-Pirkanmaan opinto-ohjaajat tapaavat toisiaan kaksi 
kertaa vuodessa vuoroin kussakin ennalta sovitussa kunnassa. Nämä päivät 
ovat omalta osaltani olleet hyvin antoisia.  
      Yleensä ottaen ovat opinto-ohjaajalle tärkeitä lähiverkostot, jotka sijaitsevat 
koulun läheisyydessä. Yläasteella ensiarvoisen tärkeää saada tietoa siitä, kuinka  
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paljon oppilaita tulee yläasteelle ja ketkä oppilaat olisi hyvä laittaa samalle 
luokalle ja keitä ei. Yhteistyöverkostohenkilönä opinto-ohjaajalle toimii tällöin 
erityisopettaja, jonka kanssa käydään saamiimme tietoihin perustuen läpi 
kaikki oppilaat, joilla on erityisiä oppimisvaikeuksia tai muita erityistarpeita  
ennen heidän siirtymistään yläasteelle. Näin siksi, että nämä seikat olisivat 
tiedossa jo ennen koulun alkua ja ne osattaisiin huomioida kyseisen oppilaan 
opetuksessa.     
      Opinto-ohjaajille järjestetään myös ns. teemapäiviä, joiden tarkoituksena on 
päivittää mahdollisia opinto-ohjaukseen liittyviä muutoksia. Tilaisuuksissa ovat 
informaatiota antamassa kulloisenkin aiheen gurut. Tällöin on mahdollisuus 
luoda kollegojen välillä uusia yhteistyötahoja laajentaen omaa paikallista 
yhteistyöverkostoa.  
      Oppilaan huoltajat muodostavat äärettömän tärkeän yhteistyöverkoston 
opinto-ohjaajan ja huoltajien välille. Tärkeää on, että jokaista perhettä 
lähestytään yksilöllisesti. Perhelähtöinen työ perustuu ajatukseen, ettei nuorta 
voi ohjata eikä tukea tuntematta hänen kasvuympäristöänsä. Laatiessamme 
suunnitelmia ja toteutettaessamme  niitä ovat vastuussa kaikki nuoren 
ympärillä olevat aikuiset. Turvallisuushan syntyy aikuisten johtajuudesta, 
asioiden selkeydestä ja ennakoitavuudesta. Aidot realistiset mallit 
aikuisuudesta ovat äärimmäisen tärkeitä nuorelle.   
      Opinto-ohjaajan yhteistyöverkostoon kuuluvat ehdottomasti myös 
asuinkunnasta riippuen alueen  yritykset, nuorisotoimi, poliisi jne. 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on niin ikään useimmiten opinto-ohjaajien 
yhteistyökumppanina. Itse henkilökohtaisesti olin tukioppilaiden ohjaajana n. 4 
vuotta Ruovedellä toimiessani. Työ oli erittäin antoisaa. 

 
3.2 Verkostoitumisen edut 
 
Verkostojen välillä toimivat useat osapuolet, jotka antavat toisilleen 
ensiarvoisen tärkeää tietoa. Verkostojen väliset suhteet syntyvät yleensä 
lähialueen eri alojen välillä ja yhteydenpito voi olla hyvinkin vilkasta riippuen  
kunkin tahon aktiivisuudesta. Opinto-ohjaajien verkkoja voivat olla muun 
muassa alueen koulujen verkko, saman alan oppilaitosten verkko, kollegojen  
verkko, oppilaiden verkko, asiantuntijoiden verkko ja kansainvälisten 
yhteyksien verkko. Mitä hyötyä tästä verkostojen vyyhdestä sitten voi olla? 
Koulutuksen ja palvelujen arvo lisääntyy, oppilaitoksien toiminta vahvistuu, 
edistetään tälle päivälle tärkeää koulutusmarkkinointia, hyödynnetään 
teknologian voimaa ja taloudellisen voimaa. (Helakorpi 2001, 40) Yhteistyön 
tapahtuessa tänä teknologian aikana, luo oman etunsa, sillä onhan 
sähköpostitse tapahtuva tiedonsiirto nopeaa ja tehokasta; opinto-ohjaajat hyvin 
kiireisiä työssään. 
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      Henkilökohtaisesti koen, että verkostoitumisesta ei voi olla kuin hyötyä 
meille opinto-ohjaajille kuten varmasti myös muidenkin ammattialojen 
edustajille. Mitä verkostoitumisesta siis voisi olla meille ohjaajille hyötyä? Tässä 
joitakin esimerkkejä: 

a) Ennen kaikkea verkostoituminen monipuolistaa ja rikastuttaa omaa 
työtämme, b) se antaa uusia ideoita, lisää uskottavuutta ohjattavien 
silmissä, c) näin voimme jakaa työn määrää, joka puolestaan antaa 
voimavaroja meille ohjaajille, d) saamme asiantuntijoiltamme sen 
hetkistä tietoa ja e) vältämme mahdolliset riskit ohjata ”väärin”. Eli – 
voiko verkostoitumisesta olla jotakin haittaa?  

 
       
3.3 Verkostoitumisen haasteet 
 
Helakorpi (2001, 40) toteaa, että verkostoitumisen negatiivisina piirteinä on 
huomattu epäluuloisuus ja pelot tiedon leviämisestä sekä kilpailijoiden 
hyötymisestä, järjestelmien ja kulttuurien erot. Lisäksi hän mainitsee   
epätasaisen sitoutumisen, osapuolten kokoerot, epäselvyydet toiminnan 
laajuudesta, omistajien vastustuksen ja lojaalisuuden säilyttämisen.  
      Luottamuspula toiseen osapuoleen ei niin ikään ole itsestään selvyys. 
Luottamus täytyy saavuttaa. Luottamuksen saaminen ja olla luottamuksen 
arvoinen, ovat taitoja, jotka ovat tärkeitä aina. 
      Edellä mainittujen lisäksi ”negatiivisia” piirteitä voi olla myös eri 
osapuolten ajankäyttömahdollisuudet yhteistyölle. Yhteisen kielen 
löytyminenkään ei ole aina itsestään selvyys tai asiantuntemus. Työyhteisön 
käsitys verkostoitumisen tärkeydestä voi tuoda omat ongelmansa tämän 
toteutettavaksi. (Helakorpi 2001, 40) 
      Onko verkostoitumisella sitten enemmän hyötyä kuin haittaa? 
Omakohtaisen kokemuksen mukaan hyöty menee haittatekijöiden edelle, 
ehdottomasti. Haittapuolen asiat useimmat ovat soviteltavissa, jos vain opinto-
ohjaajalla on tarpeeksi motivaatiota verkostoitumisen kautta kehittää, helpottaa 
työtään. On tietenkin ymmärrettävää, että henkilöillä, joilla ei ole  
tämänkaltaisesta asiasta käsitystä, voi verkostoitumisen käsitys jo sinällään  
herättää pelkoa ja epäluuloa. Tähän olen itse törmännyt, kohdatessani ihmisiä, 
joilla on käsitys, että verkostoituminen on sama kuin atk-laitteiston hallinta.  
Heillä ei ole ollut käsitystä, että verkostoituminen voi tapahtua monella 
muullakin tavalla kuten esim. puhelimitse, keskustellen kasvotusten.  
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3.4 Tietokoneiden avulla tapahtuvaa verkostoitumista 
 
Olen edellä kirjoittanut ainoastaan ihmisten välisestä verkostoitumisesta eli 
sosiaalisista verkoista, mutta verkostoitumista voidaan solmia myös koneiden 
välityksellä eli fyysisellä verkolla. Tällaisesta hyvänä esimerkkinä mainittakoon 
Internet. Ihmisten välistä verkostoitumista fyysisen tietokoneverkon 
välityksellä kutsutaan telemaattiseksi verkoksi. Kuten Erno Lehtinen (1997, 42-
45) kirjoittaa, yksilö, ihminen, oppija on yhä useammin tilanteessa, jossa hän on osa 
sosiaalista verkkoa, jotka antavat hänellä telematiikan käyttäjänä mahdollisuuden 
solmia elämäänsä yhä useampia opiskelua ja oppimista tukevia sidoksia. 
      Sosiaalinen verkostoituminen lisääntyy, mutta se lisääntyy mielestäni 
erityisesti telemaattisten verkkojen kautta. Kouluissa tietotekniikka oppiaineena 
on nykyään joka koulussa. Oppilaat ovat hyvin valveutuneita tietotekniikan 
tarjoamista palveluista, sen käyttämisestä on tullut heille monelle elämäntapa - 
keino kommunikoida verkossa toisen henkilön kanssa. Tämä osaltaan tuo  
peruskoulun päättöluokan oppilaille uuden väylän tutustua mahdollisiin 
uusiin opinahjoihinsa. Meidän opinto-ohjaajien rooli korostuu siinä, että meillä 
tulee olla valmiudet kertoa reitit, mistä oppilaat saavat tarvitsemansa tiedot.       
      Oppilaat voivat hakeutua verkon välityksellä eri oppilaitoksiin, he näkevät 
netistä, mitä pääsyvaatimuksia oppilaitoksiin on ja mitä oppiaineita nämä  
koulut tarjoavat. He saavat myös tiedon mahdollisista pääsykoepäivistä ja 
tiedon hyväksytyksi/hylätyksi tulemisesta oppilaitoksiin. 
      Verkoston tarjoamat mahdollisuudet oppilaitoksille markkinoida omaa 
kouluaan, kurssitarjontaa jne. lisää huomattavasti monipuolisuutta 
tähänastiseen tapaan kouluista tiedottamiseen. Koulutuspaikkojen lisäksi on 
nuorilla mahdollisuus tehdä tietokoneella myös ammatinvalintatestejä, joista he 
saavat tietoonsa soveltuvuudestaan mahdolliseen toiveammattiin. He saavat 
halutessaan lisäksi tietoa eri ammattialoista, työtilanteesta eri aloilla, 
palkkauksesta jne. Kyseisiä tehtäviä sekä tietoja tarjoaa muun muassa  
työvoimatoimisto osoitteessa www.mol.fi. Opinto-ohjaajantunneilla nämä sivut 
tulevat oppilaille tutuiksi ja omasta kokemuksestani Ruovedeltä, voin sanoa, 
että tehtävät olivat oppilaita innostavia.  
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4  OPPILAANOHJAUS  
 
Oppilaanohjauksen perustehtäviä peruskoulussa ovat kasvatuksellisen, 
opiskelun ja uravalinnan ohjaus. Oppilaanohjaajan tehtävänä on tukea oppilaan 
kehitystä sekä opastaa elämänsuunnittelun kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. 
Opiskeluun liittyviin tehtäviin kuuluu edistää keinoja oppilaan menestymiselle 
koulussa. (Yläasteen opetussuunnitelma 2004) Näitä tärkeitä asioita 
harjoitellaan koko yläasteen ajan oppilaanohjauksen oppituntien aikana. 
Oppilaille on kuitenkin tarjottava mahdollisuus myös henkilökohtaiseen 
ohjaukseen, sillä ryhmässä toimiminen saattaa aiheuttaa joissakin oppilaissa 
jännitteitä, jolloin hän ei kykene opiskelemaan aivan täysipainoisesti. 
Henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa on oppilaalla mahdollisuus keskustella 
niin opintoihin kuin elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 
Tarkoituksena on, että oppilas tulee kuulluksi ja että hän selviytyisi 
menestyksekkäästi peruskoulussa.  
      Peruskoulun eri vuosiluokille on oppilaanohjaukselle annettu omat 
ohjeistuksensa, joista tässä luvussa minä keskityn vain 9. luokan 
oppilaanohjausta työni aiheenvalinnasta johtuen. Pääsääntöisesti joka 
vuosiasteella harjoitellaan itsetuntunnon kehittämistä, itsearviointitaitoja sekä 
vuorovaikutustaitoja eli taitoja, joita me jokainen tarvitsemme elämässämme. 
Myös työelämään tutustumista on joka vuosiasteella jossain määrin.  
      9. vuosiluokalla työelämääntutustumisharjoittelujakso eli TET on 1-2 viikon 
mittainen. Tällöin on tarkoituksena, että oppilaalla on mahdollisuus tutustua eri 
ammattialoihin ja saada näin ollen mahdollisesti virikkeitä omaa tulevaisuutta 
ajatellen. Nämä harjoittelujaksot voivat antaa suunnan tuleville opinnoille. 
Lisäksi on tarkoitus, että nuorella työn arvostus lisääntyisi.  
      Jatko-opiskeluvalinnoissa tulee päättövaiheessa olevan oppilaan saada 
ohjausta ja tukea. Opinto-ohjaajan neuvoo käyttämään eri yhteiskunnan 
tarjoamia ohjaus- ja tietopalveluita. (Yläasteen opetussuunnitelma 2004) Toisen 
asteen oppilaitosten oppilaanohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä peruskoulujen 
oppilaanohjaajien kanssa. Toisen asteen oppilaanohjaajat sekä heidän 
oppilaansa käyvät esittelemässä oppilaitoksiaan oppitunneilla. Päättöluokan 
oppilailla on myöskin mahdollisuus käydä tutustumassa eri lähialueen 
oppilaitokseen mieltymyksensä mukaan. Tärkeimpänä asiana on tukea  
oppilasta siirryttäessä toisen asteen koulutukseen ja tässä hänen tukijana ovat 
tietysti oppilaanohjaajat.  
    Oppilaanohjauksen ehdottomasti tärkein kohde on itse oppilas. Alla olevassa 
kuviossa on kiteytettynä opinto-ohjaus kokonaisuudessaan.  
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      KUVIO 1 Opinto-ohjaus kokonaisuutena 
 
      Opiskelija saa siis ohjaajalta tietoa koulutuksesta, työelämästä. Oppilas tulee 
yhteiskuntatietoiseksi, mutta itse pidän tärkeimpänä sanaa ”ohjaus”, joka 
kattaa kaikki kolme, mutta ennen kaikkea ohjattavamme saa henkilökohtaista 
ohjausta koskipa se sitten mitä elämän osa-aluetta tahansa. 
 
 
5 KEHITTÄMISHANKKEEN AINEISTO 
 
Tätä kehityshanketta koskevaa tietoa olen hankkinut 
verkostoitumisharjoittelukouluni 8. luokkalaisille suunnatusta pienimuotoisesta 
kirjallisesta kyselystä, johon he saivat vastata nimettömänä (LIITE 3) sekä Ylä-
Pirkanmaan yläasteitten opinto-ohjaajille suunnatusta kyselystä (LIITTEET 1 ja 
2). Olen myös keskustellut joidenkin opinto-ohjaajien kanssa henkilökohtaisesti 
saadakseni tietoa heidän näkemyksistään aiheesta sekä alueen 
työvoimatoimiston henkilökunnan kanssa, jotka toimivat tahoillaan 
koulutusvastaavina. Olen ottanut myös tähän työhön omia kokemuksiani 
esimerkkeineen ajalta, jolloin olin työssä Ruoveden yhteiskoululla.  
Verkostoharjoittelupaikkani yleensäkin valitsin tietoisesti asuinseudultani, sillä  
näistä paikoista sain erittäin tärkeää tietoa tähän hankkeeseen tulevaisuuttani 
ajatellen.  Teoriataustalle pohjan sain kirjallisuuden parista. 
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5.1 Verkostoharjoittelupaikoista saamaani kokemus 
 
Ollessani verkostoharjoittelua suorittamassa Mäntän seudun 
koulutuskeskuksessa, sain olla mukana Mäntän yläasteen 9. luokkalaisten 
oppilaiden kanssa seuraamassa heille järjestettyä tutustumispäivää ko. 
oppilaitoksessa. Tilaisuus oli mitä antoisin kiitos hyvin järjestetyn päivän. 
Koulutuskeskuksen oppilaat olivat itse valmistelleet oppilaille ohjelman, jossa 
he saivat tahoillaan, omilla osastoillaan, kertoa omasta opiskelustaan 
oppilaitoksessa. Yläasteen oppilaat olivat hyvin kiinnostuneita koulun 
tarjoamista linjoista monine kysymyksineen. Oppilaille hahmottui 
monipuolisesti oppilaitoksen eri linjat vierailemalla niillä konkreettisesti itse 
paikanpäällä. Myös koulutuskeskuksen opiskelijat näyttivät nauttivan 
tehtävästään, saivathan he toimia ilman opettajien ohjausta. Vastaavanlaisia 
tilaisuuksia koulutuskeskus on tarjonnut myös Vilppulan yhteiskoulun 
oppilaille.  
      Yksi verkostoharjoittelupaikoistani oli Mäntän työvoimatoimisto. Siellä 
työssä oleva koulutusneuvoja opasti minua, mitä kaikkea oppilaille voisikaan 
kertoa tilanteesta ja toimintatavoista, jos he eivät lähde heti peruskoulun 
päätyttyä jatko-opiskelemaan tai mukaan työelämään. Tämän lisäksi olin hänen 
mukanaan seuraamassa yläasteen oppilaanohjaustunnilla, kun hän piti 
oppilaille infotilaisuuden kyseisestä aiheesta. Tilaisuus oli hyvin opettavainen 
myös minulle itselleni. 
      Vilppulan yhteiskoulun harjoittelujaksolta arvokkain anti itselleni oli saada 
konkreettisesti tietää oppilaanohjaajan vuoden kiertokulusta, mitä 
kulloisenakin ajankohtana pitää tehdä. Esimerkiksi hänen 9. luokkalaistensa  
vuosi on  seuraavanlainen: 

• syksyllä heti koulujen alettua kerrataan koulutusväylät 
• syyskuussa TET-jakson suunnittelu 
•  syysloman jälkeen hän haastatteli jokaisen oppilaan henkilökohtaisesti 

tiedustellen jatko-opiskelupaikoista 
• haastattelujen jälkeen harjoitellaan CV:n teko 
•  joulukuussa tehdään koehaku eli harjoitellaan kaavakkeen täyttö 
• tammikuussa koulutusmessutapahtuma eli Next Step 
• helmi-maaliskuussa yhteishaku 
• vuoden aikana vieraillaan lukiossa / ammattioppilaitoksessa 
• vierailu varuskunnassa 
• lukioon menevät täyttävät lukion ainevalintakaavakkeet 
• yhteishaun tulokset kesäkuussa 
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5.2 Ylä-Pirkanmaan opinto-ohjaajien kertomaa 
 
Kehityshankkeeseen valitsemieni yläasteitten opinto-ohjaajien kanssa käymieni 
keskustelujen pohjalta havaitsin hyvin yhtäläistä käytäntöä oppilaille 
suunnatussa valmentautumiskaavassa hakeutua toisen asteen koulutukseen.  
      Ammatinvalintaohjausta pääsääntöisesti annetaan koko yläasteen ajan, 
mutta varsinaiseen jatko-opiskeluun liittyvään aiheeseen paneudutaan 
syvemmin oppilaiden ollessa 9. luokalla. Ohjausta kyseiseen annetaan 
yksilöohjauksen muodossa henkilökohtaisten haastattelujen ohessa ja  
oppitunneilla keskustellaan paljon aiheesta. Tunneilla harjoitellaan myös 
yhteishakuvalintakaavakkeen täyttöä ja heille selvitetään tarkasti hakuun 
liittyvä pisteytys, tärkeät päivämäärät sekä korostetaan kevätnumeroitten 
merkitystä.  
      Valveutuneimmat oppilaat selvittävät usein myös itse haluamansa 
opinahjon pääsyvaatimukset ja hakumenettelytavat, mutta opinto-ohjaajien 
antama ohjaus kouluilla on ensiarvoisen tärkeää – takaahan se kaikille 
yhtäläisen tiedonsaannin opiskelupaikoista. Kuten Irmeli Järventie kirjassaan 
”Eriarvoinen lapsuus”s.122  toteaa: lapsista huolehditaan parhain mahdollisin 
keinoin ja heidän sallitaan rauhassa kasvaa itsestään ja toisistaan huolehtiviksi 
aikuisiksi. Eli toisin sanoen meidän ohjaajien rooli jälleen kerran korostuu 
huomioidessamme erilaisia erilaisista tilanteista tulevia nuoria. 
      Toisen asteen oppilaitokset markkinoivat koulujaan sekä kurssejaan 
mielellään. Yhtenä vaihtoehtona on, että kyseisen koulun oppilaita opinto-
ohjaajansa kera käyvät kertomassa yläasteilla opiskelusta koulussaan. Toinen 
tapa on, että yläasteen oppilaat käyvät tutustumassa itse henkilökohtaisesti 
toisen asteen oppilaitoksissa.  
       Yksilölliset oppilaitoksiin suunnatut tutustumisvierailut ovat Ylä-
Pirkanmaan yläasteen oppilaille niin ikään tuttua ja melko suosittua. Oppilaat  
hakeutuvat hyvin moninaisille heitä itseään kiinnostaviin oppilaitoksiin, jolloin 
ei suinkaan ole mieltä viedä suurta oppilasryhmää joka paikkaan, vaan  
keskittää vierailut oppilaitoksittain. Ja johan yksistään kouluilla käytössään  
olevat resurssit rajoittavat tällaista toimintaa. Esimerkkinä kyseisestä 
toiminnasta mainittakoon Vilppulan yhteiskoulu, josta vain hyvin pieni 
oppilasjoukko kävi tutustumassa Mäntän lukioon, joka asuinalueellani on lähin 
lukio ja vetää oppilaita puoleensa.  Koulussa ei siis suinkaan käynyt 
vierailemassa ne tulevat toisen asteen opiskelijat, joita ei lukio kiinnosta ja 
miksipä olisivatkaan. 
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      Mäntän yläasteen opinto-ohjaajalla oli kiinteää yhteistyötä myös 
työvoimatoimiston opintoneuvojan kanssa siten, että kyseinen henkilö kävi 
koululla kertomassa 9. luokkalaisille niin opiskelupaikoista kuin opintoetuus 
asioistakin. Näiden vierailujen aikana oli tarkoitus selventää, mitä kaikkea tulee  
ottaa huomioon lähdettäessä opiskelemaan yläasteen jälkeen; oppikirjat pitää 
hankkia itse, ammatillisissa oppilaitoksissa ostettavaksi tulee usein työasut/- 
välineet jne. Tämä tieto on kaikille tärkeä hahmottaa, mutta ennen kaikkea 
niille, jotka haaveilevat lähtevänsä opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, sillä 
edellä mainittujen kustannusten lisäksi maksettavaksi tulevat matkat ja 
asuminen.  
      Ylä-Pirkanmaan eri yritykset tarjoavat oppilaille tutustumiskäyntejä 
toimipisteissään. Tarkoituksena on selventää, millaisen koulutuspohjan 
kulloinenkin ammatti edellyttää, millainen on työllisyysnäkymä.  Kierrettyään  
eri tehtäväpisteissä ja nähtyään henkilökunta itse työssä, selvenee nuorelle, 
vastaako kyseinen työ ennakkokäsityksiä ja voisiko siitä kenties tulla hänen 
ammattinsa tulevaisuudessa. Kyseiset yrityskäynnit koetaan hyödyllisiksi, sillä 
näin voidaan ehkä välttää väärät uravalinnat mutta kenties myös päinvastoin 
saada työllistettyä nuoria kotiseudullaan, jolloin vältetään pienten kuntien 
autioituminen.   
      Huoltajat otetaan jatko-opiskeluasioihin liittyviin keskustelutilanteisiin 
mukaan, sillä heidänkin on tärkeää tietää nuorensa  
tulevaisuudesta. Heille järjestetään kouluilla vanhempainilta, jonka aiheena on 
nimenomaan jatko-opiskelu yläasteen jälkeen, yhteishaku. Ajankohtana 
selvittämilläni kouluilla on tammikuu. Aktiivisimmat huoltajat saattavat käydä 
myös henkilökohtaisesti tapaamassa opinto-ohjaajaa saadakseen reaaliaikaista 
tietoa hakumenettelytavoista ja pääsyvaatimuksista. 
      Kuten kaikesta monista edellä mainituista keinoista antaa oppilaille 
informaatiota jatko-opiskeluista, emme saa unohtaa hyvin suosituksi tulleita 
Next Step –messuja eli työpaikka- ja koulutusmessuja, jotka nyt keväällä 2007 
järjestettiin Jyväskylässä. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua laajasti 
monipuoliseen koulutustarjontaan toisen asteen oppilaitoksista 
yliopistokoulutukseen saakka sekä eri ammattialojen tulevaisuuden näkymiin 
ja työpaikkoihin. Ylä-Pirkanmaan yläasteet suosivat näitä tilaisuuksia kuten 
varmaan muutkin Suomen yläasteet, sillä saavathan oppilaat paljon  
materiaaleja opiskelupaikoista tutkittavakseen ja joissakin esittelypisteissä 
saattaa olla mahdollisuus päästä jopa kokeilemaan itse työn tekemistä, johon 
koulutus antaa valmiudet.  
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      Oppilaiden ohella myös opinto-ohjaajilla on oiva tilaisuus päivittää eri 
koulutusaloilla tapahtuneet mahdolliset muutokset kollegojensa tapaamisen 
ohella.  
 
5.3 Oppilaiden ajatuksia oppilaanohjauksesta 
 
Ollessani yhteistyöverkostoharjoittelussa Vilppulan yhteiskoululla, sain seurata 
kaikkien kolmen kahdeksannen luokan oppilaanohjaustunnin kulkua. 
Opettajan luvalla, teetätin oppilailla pienimuotoisen kyselyn (LIITE 3) heidän 
käsityksestään oppilaanohjaustuntien merkityksestä ja sen tärkeydestä.  
Vastaajina oli kaikkiaan 55 oppilasta. Tässä joitakin poimintoja kolmeen 
viimeiseen kysymykseen, jotka mielestäni kuvastavat ohjaajan työn tärkeyttä. 
      Kysymykseen ”millaisissa asioissa voit kääntyä opon puoleen?” vastattiin 
mm. seuraavanlailla: 

• Koulun vaihto ja opiskelu, opiskelupaikat sekä koulukiusaaminen ja 
siihen liittyvät asiat, työnhaku, aivan kaikissa asioissa. 

• Valinnaisaineitten merkityksistä ja TET-harjoittelupaikoista. 
• Ilman opoilua en tietäisi mitään opiskelusta tai työpaikoista. 
• Arkiasioissa. /Ihan missä vain. 
• Ammatinvalinnan tai koulutuksen suhteen. 
• Aivan kaikissa asioissa. 
• On helpompaa etsiä tietoa opiskelu- ja työmahdollisuuksista, kun on 

saanut niistä tietoa jo ennestään. 
• Tukiopetukseen liittyvissä asioissa. 

 
Yhteenvetona voin todeta, että kaikki vastaamani oppilaat kokivat opinto-
ohjaajan tärkeäksi henkilöksi elämän mitä moninaisimmilla saroilla. Hän  
auttaa, tukee jokaisella tavalla nuoren tulevaisuutta ja hänen puoleensa on 
helppo kääntyä – hän on ”luottohenkilö”, kuten myös seuraavista oppilaiden 
vastauksista ilmenee. 
      Kysymykseen ”uskoisitko löytäväsi tarvitsemasi tiedot työelämästä ja 
opiskelumahdollisuuksista ilman opinto-ohjausta?” sain yleisimpinä 
vastauksina sain seuraavanlaisia ajatuksia: 

• En todellakaan ilman suurta työtä. 
• Tuskin ja ainakin vaikeammin. 
• Kenties sukulaisilta ja tutuilta jne., mutta en niin paljon kuin opon 

tunneilta. 
• Totta kai, netistä, mutta opo helpottaa tietämystäni. 
• En. Oppilaanohjaaja antaa paljon tietoa ja apua siitä mihin lähteä 

opiskelemaan. Hän näyttää paljon mahdollisuuksia, mitä en muuten 
tietäisi. 

• En, sillä tarvitsen tietoa ja ohjausta. 
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• Uskoisin löytäväni tietoa itsekin, mutta opon tunneilla käy tiedonsaanti 

helpommin. 
• En ole varma. Tästä opoilusta on ollut hurja apu mulle. 
• En usko, että tästä on paljon hyötyä jatko varten. 
• Kyllä netistä löytyy tietoa, mutta mieluummin olen opon tunneilla. 
• En välttämättä osaisi päättä, mihin menisin yläasteen jälkeen, jos 

oppilaanohjauksen tunteja olisi eli se on erittäin tarpeellista. 
• En keksisi työtä ilman opinto-ohjausta. 

     Ja viimeiseen esittämääni kysymykseen eli ” mitä toiveita esittäisit opoilun 
kehittämiseksi tai mitä muuttaisit siinä?” oppilaat vastasivat mm. näin: 

• Enemmän videoita. 
• En mitään, sillä kaikki on niin hyvin jo nyt. 
• Enemmän tunteja viikossa. 
• Kenties enemmän keskustelua. 
• Pitäisin entisellään. 
• Enemmän työharjoitteluita. 
• Kenties enemmän saisimme saada tietoa ammateista ja niiden palkoista. 

     Koska tietotekniikan tietoverkot ovat kehittyneet vauhdilla, on 
verkostoituminen niiden avulla myös laajentunut. Helakorpi (2001) käsittelee 
kirjassaan verkostoistumista termein alakohtainen ja alueellinen 
verkostoituminen. Alakohtaisella verkostoitumisella hän tarkoittaa saman 
ammatti- tai koulutusalan verkostoitumista ja alueellisella puolestaan 
esimerkiksi tietyn seutukunnan tai isommankin alueen yhteistyötä sisältäen 
elinkeinoelämän, yleissivistävät oppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset ja 
yliopistot. (Helakorpi 2001, 9)  
      Oppilaitosten yhteistoiminnan alkuvaiheessa verkostoitumiselle on luotava 
pohjaa yhteistoimintasopimuksin. Numminen ja Blom (1998, 105) asettavat 
seuraavankaltaisia vaatimuksia: 

3) Verkostosuhteiden tulee olla jatkuvia tai pitkäikäisiä. Opetustarjonnan 
tulee olla varmaa, sillä tarjonta voi vaikuttaa valintoihin. 

4) Verkostosuhteiden tulee olla luottamuksellisia. Tällöin oppilaitokset 
luottavat toisten antaman opetuksen tasoon tai laatuun. Arvostus on 
molemminpuolista ja näkyy muun muassa luottamuksena toisen 
oppilaitoksen antamaan oppilasarvosteluun. 

5) Oppilaitosten välinen informaation vaihto tulee olla tehokasta ja 
vastavuoroista, jolloin jokainen oppilaitos voi jollakin tavalla hyötyä 
syntyneestä yhteistyöstä pitäen sitä hyödyllisenä.  
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Toiminta pitää sisällään myös oppilaitosten yhteistyötoimintaratkaisut, joilla 
tarkoitetaan opintotarjonnan suunnittelun, työjärjestysratkaisut sekä tärkeänä 
osana opinto-ohjauksen. Tällöin tyypillisimpiä verkostoja muodostavat 
keskenään rehtorit, apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat, opettajat mutta myös 
opiskelijat itse. (Numminen & Blom 1998, 106)  
    
 
6 OPPILAANOHJAAJILLE SUUNNATUN KYSELYN 
TULOKSIA 
 
Saamieni viiden koulun oppilaanohjaajien vastaukset, vaihteli heidän 9. 
luokkalaisten oppilasmäärä kolmestakymmenestäviidestä sataankuuteentoista. 
Ohjattavien määrä kussakin koulussa oli siis hyvin erilainen. Jokaisella 
yläasteella ohjausta antoi yksi oppilaanohjaaja kyseiselle luokkatasolle. 
Yhteistyöverkostotahojen merkitys on suuri kaikille kyseisten koulujen 
oppilaanohjaajille.  Yhteydenpitotavat eri tahoille olivat kaikilla 
oppilaanohjaajilla samat eli he joko hoitivat asiat puhelimitse, tapaamalla 
yhteistyötahoihin kuuluvia henkilöitä konkreettisesti tai sähköpostitse.   
      Selvitän seuraavaksi heidän antamiaan vastauksia nimettöminä käyttäen 
kuitenkin toistuvasti kouluista merkintää A-E. Heille suunnatut kysymykset 
näkyvät liitteessä kaksi. 
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6.1 Koulun sisäinen verkostomaailma  
 
Vastaukset kysymykseeni ”Koulun sisäiseen verkostoon katsot kuuluvan?” 
olivat hyvin samankaltaisia, kuten alla olevasta taulukosta voi havaita.  
 
A B C D E 
koko 
henkilö-
kunta 

rehtori, 
erityisopettajat 
luokanvalvojat 
kouluterveyden-
hoitaja  
muut opettajat 
sekä muu 
henkilökunta  

opettaja 
rehtori 
oppilas-
huolto-
ryhmän 
väki 

oppilaat 
opettajat 
 kanslia 
 OHR 
terveydenhoitaja

rehtori 
 perheet 
luokanvalvojat 
erityisopettaja 
kouluterveyden- 
hoitaja ja –
lääkäri 
kasv. ja 
perheneuvolan 
työntekijät 
nuorisoterapeutti 
sekä ala-asteen 
opettajat ja 
rehtori 
 

KUVIO 2 koulun sisäinen verkosto  
 
Oppilaanohjaajien sisäinen verkosto on siis hyvin laaja kattaen kaikki koulun 
sisällä toimivat henkilöt, mutta kuten koulussa E, katsoo ohjaaja siihen  
kiinteästi kuuluvan myös koulun ulkopuolisia tahoja. Yhteistyö heidän 
kanssaan on niin tiivistä, että ohjaaja pitää heitä osana koulun sisäistä 
maailmaa. 
 
6.2 TET-harjoittelupaikkoihin liittyvät verkostot 
 
 TET-harjoittelupaikkojen yhteistyökumppaneita tiedustellessani tuli 
vastauksiin eroavaisuuksia johtuen kuntien sijainnista. Yhteisenä kuitenkin 
kaikilla olivat kunkin paikkakunnan yritykset ja toimipisteet. Lisäksi 
huomionarvoista oli koulujen D ja E vastauksissa se, että he katsoivat 
oleellisesti tähän kuuluvan myös opettajat, rehtorit, kanslian, koulun ruokalan, 
terveydenhoitajan, mutta myös oppilaiden vanhemmat. He näkevät asian hyvin  
laajana kokonaisuutena, eivätkä koe, että harjoittelupaikat olisivat yksistään 
vain ohjaajan ja kulloisenkin työpaikan välinen asia. Mielestäni tämä on hyvin 
tärkeä seikka, jota itse en aiemmin ole tullut ajatelleeksi. Jälleen kerran korustuu 
se, että työssäjaksaminen lisääntyy työtä jaettaessa useamman tahon kanssa.  
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6.3 Jatko-opintoihin liittyvät verkostot 
 
Koulun sisäisen verkoston kuten TET-harjoittelupaikkojen yhteistyötahojen 
lisäksi, minua kiinnosti erityisesti selvittää myös koulun ulkoisiin jatko-
opintoihin kuuluvia tahoja. Tämä siksi, että eri koulujen ja koulutusasteitten 
välinen yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi. Oppilaanohjaajat ovat 
huomanneet, kuinka kiinteä yhteistyöverkosto nopeuttaa reaaliaikaista 
tiedonsaantia ja tarvittava tieto on oikeaa. Tämä puolestaan edesauttaa 
työssäjaksamista. Yhteistyön kasvuun vaikuttaa myös oleellisesti kilpailu 
oppilaista. Oppilaanohjaajat mainitsivat jatko-opintoihin kuuluviksi koulun 
ulkopuolisiksi tahoiksi seuraavat: 
 
A B C D E 
seudun 
koulutus- 
keskus 
lukio 

Pirkanmaan 
Taitokeskus 
ammattiopis- 
tot 
koulutus- 
instituutti 
lukiot 
 

ammatilliset 
oppilaitokset 
työvoimatsto 
alueen opot 

yritykset 
eri oppilaitok-
set, lehdistö 
muut opot 
työvoimatsto 
KELA 
sos.tsto 

työvoimatsto 
lukio 
2. asteen 
oppilaitokset 

KUVIO 3 jatko-opintoihin liittyvät koulun ulkoiset verkostotahot 
  
Yllä olevasta taulukosta huomaa, kuinka laaja verkostomaailma voi olla. Nyt 
vastauksissa ilmeni kuitenkin hyvin suuria poikkeamia. Tämä selittynee jälleen 
kerran suurimmaksi osin sillä, että koulut, joille kyselyn teetin sijaitsevat hyvin 
hajallaan.  
      Eräillä kouluilla on välimatkat suurempiin asutuskeskuksiin, joissa on 
monipuolisemmat opetus-/oppilaitostarjonnat, lyhyemmät kuin joillakin 
oppilaitoksilla. Mitä lähempänä on laaja valikoima erilaisia kouluja, sitä 
valveutuneempi ohjaajan tulee olla; oppilaat tietävät näistä paikoista ja 
vastaavasti ohjausta antavan henkilön tulee osata niistä kertoa. Syrjäisimpien 
koulujen oppilaanohjaajilla on yhteistyöverkostoon kuuluvia tahoja tällöin 
helposti vähemmän. Oppilaat jäävät yleensä kuitenkin läheisimpiin jatko-
opiskelupaikkoihin, vain harva haluaa vielä toiselle asteelle siirryttäessä kauas 
kotoa, ystävistä. 
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      Koulun ulkopuolisia yhteistahoja, kuten taulukosta näkyy hyvin, ei 
suinkaan ole ainoastaan toiset oppilaitokset. Yhteistyötä oppilaanohjaajan 
kanssa tekevät oppilaita ohjattaessa jatko-opintojen pariin yhä enenevässä 
määrin työvoimatoimisto, mutta mukana ovat niin KELA kuin 
sosiaalitoimistokin. Koulussa D on lisäksi ohjaajan yhteistyökumppaneina sekä 
yritykset että lehdistö.  
      Sain itse tämän viimeisen kysymyksen vastauksista hyvin arvokasta tietoa 
lähialueeni todella monipuolisista yhteistyöverkostomahdollisuuksista. Itselleni 
syntyi käsitys, että käyttämällä mielikuvitusta ja olemalla aktiivinen, voi 
oppilaanohjaaja saada tietoa lähestulkoon taholta kuin taholta. Oppilaanohjaaja 
ei siis suinkaan ole yksin työssään. Uskon lisäksi, että mitä monipuolisempi 
verkosto on, sitä monipuolisempaa ohjausta myös ohjattavamme voivat saada. 
    
 
 7 POHDINTA  
 
Miten koulujen keskinäinen ja koulujen ja muiden tahojen välinen 
verkostoituminen liittyy oppilaanohjaajan työhön? Oppilaanohjaajat ovat usein 
niitä yhteyshenkilöitä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat konkreettisesti 
yhteistyötä. He kehittelevät ideoita, miettivät, kuinka parhaiten yhteistyötä 
voitaisiin tehdä, jotta päästäisiin oppilaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen 
tulokseen. 
      Oppilaanohjaajalla on merkittävä rooli tiedottamisessa ja jatko-
opiskelupaikkojen markkinoinnissa. Oppilaat saavat ohjaajiltaan tietoa 
opiskelusta muissa oppilaitoksissa ja niiden tarjoamista opiskeltavista aineista. 
Ohjaajan rooli on myös pyrkiä saamaan kaikki oppilaat hakeutumaan jatko-
opiskelupaikkoihin ja tämä ei ole aina helppoa, sillä oppilas itse ei välttämättä 
näe sillä olevan merkitystä, hänen tulevaisuuskuvansa on vielä auki. Tässä 
vaiheessa verkoston merkitys korostuu entisestään; oppilaanohjaaja saa 
ammattinsa asiantuntijoilta tarvittavaa apua. Hän voi esimerkiksi sähköpostitse 
saada nopeasti vastauksia esittämiinsä kysymyksiin, opastusta siihen, miten 
markkinoida oppilaitoksia houkuttelevasti. 
      Tänä päivänä kilpailu oppilaista on kovaa. Eri oppilaitokset sekä yritykset ja 
järjestöt houkuttelevat nuoria mitä erilaisimmin keinoin. Edellä mainitut tahot 
ovat oppilaanohjaajan yhteistyöverkostokumppaneita ja nyt ohjaajasta riippuu, 
uskaltaako hän luottaa saamiinsa tietoihin. Oppilaanohjaajalle on ensiarvoisen 
tärkeää siis tiedostaa verkostoitumisen edut ja haitat työssään. Onko joku 
oppilaitos/yritys luottamuksen arvoinen antamineen tietoineen? Tämän 
luottamuksen tunnistamisentaito on äärimmäisen tärkeää ja siihen voi vain 
kehittyä ajan kuluessa. 
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      Tämän hektisen tietoyhteiskunnan myötä tietotulva on valtava ja sen 
hallitseminen kokonaisuudessaan on mahdotonta kenelle tahansa. Tästä syystä 
onkin tärkeää löytää tietoa nopeasti. Koulutukset muuttuvat sisältöineen, 
pääsyvaatimukset eivät pysy entisellään ja uusia kurssien nimiä syntyy 
jatkuvasti. Tällöin on hyvä, että verkostoinnin kautta voi nopeasti 
reaaliaikaistaa jo olemassa olevia tietoja. Verkostoituminen laajuudessaan ei 
kuitenkaan välttämättä ole oppilaanohjaajille kovin tiedostettua. Itselleni tätä 
työtä tehdessäni aukeni silmäni näkemään, kuinka laajalle verkostoituminen 
voi ulottua ja kenties nytkin sain tietooni vain pienen murto-osan. Vain 
mielikuvitus on rajana, mitkä kaikki tahot voivat olla verkostoinnin osasia. 
      Omatessamme laajan verkostopiirin, uskaltaessamme ottaa tietoa vastaan, 
mutta sitä myös vastavuoroisesti antaa, tiedon kulku nopeutuisi ja aikaa 
säästyisi muihin tehtäviin. Voimavarojen yhdistäminen ja sen hyödyntäminen  
on tarpeen tämän päivän kiireisessä yhteiskunnassa. Verkostojen vaaliminen on 
tarpeellista. 
      Yhteiskunnan eri palveluiden tutuksi tekeminen oppilaille on myös 
ensiarvoisen tärkeää. Kynnys mennä hakemaan tietoa/apua tarvittaessa, 
madaltuu oppilailla heidän saadessa tutustua eri tahoihin jo 
opiskeluvaiheessaan. Mitä enemmän tietolähteitä, sitä paremmat 
”selviytymiskanavat”. 
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Liite 1 
 
Ylä-Pirkanmaan 9. luokkalaisten oppilaanohjaajille lähettämäni saatekirje: 
 
Marju Ahonen    Ruovesi 
14.05.2006 
Ruovedentie 50 as 5 
34600 RUOVESI 
mlmaho@hotmail.com  
 
 
Arvoisa tuleva kollega! 
 
Opiskelen Jyväskylän yliopistossa opinto-ohjaajien monimuotokoulutuksessa. 
Koulutukseeni kuuluu kehityshankkeen tekeminen. Aiheeksi olen valinnut 
verkostoitumisen oppilaitosten välillä Ylä-Pirkanmaan seutukunnalla käsittäen 
opinto-ohjauksen liittyen oppilaan tulevia opintoja ajatellen sekä lähialueen 
työnantajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön järjestettäessä 9. luokalla TET-
harjoittelujaksoa. 
 
Ohessa, kartoittaakseni juuri teidän yhteistyöverkoston laajuutta, olen liitteeksi 
laittanut kyselykaavakkeen, jonka toivoisin teidän täyttävän ja toimittamaan 
sen joko sähköpostitse tai postitse minulle ennen kesälaitumille lähtöä yllä 
olevaan osoitteeseen. 
 
 
Lämpimät kiitokset vastauksistanne! 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
 
 
Marju Ahonen 
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Liite 2   
 
Ylä-Pirkanmaan 9. luokkalaisten oppilaanohjaajille lähettämäni kysely: 

 
Kyselykaavake, joka liittyy Marju Ahosen opinto-ohjaajien 
monimuotokoulutuksen aikana suoritettavaan kehityshankkeeseen aiheesta ” 
verkostoituminen oppilaitosten välillä Ylä-Pirkanmaan seutukunnalla käsittäen 
opinto-ohjauksen liittyen oppilaan tulevia opintoja ajatellen sekä lähialueen 
työnantajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön järjestettäessä 9. luokalla TET-
harjoittelujaksoa. 
 
Koulun täydellinen nimi, jossa työskentelet:  
 
 
Oppilasmäärä 9. luokalla:  
 
 
Koulun sisäiseen verkostoon katsot kuuluvan:  
 
 
 
TET-harjoittelupaikkojen yhteistyökumppaneita ovat:  
 
 
 
 
Yhteyttä heihin pidät: 
 

puhelimitse  tapaamalla 
henkilökohtaisesti 

 sähköpostitse  

 
 
 
Koulun ulkoisia jatko-opintoihin kuuluvia tahoja:  
 
 
Yhteyttä heihin pidät:  
 

puhelimitse  tapaamalla 
henkilökohtaisesti 

 sähköpostitse  

 
 
Ystävällisin terveisin, Marju Ahonen 
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Liite 3 
 
Vilppulan yhteiskoulun oppilaille suunnattu kysely: 
 
Kerro mielipiteitäsi opinto-ohjauksesta! 
 

- onko tarpeellista? 
 

- mukavaa? tylsää? mielenkiintoista? 
 

- helppoa / vaikeaa? 
 

- onko opo-tunteja sopivasti, liikaa vai liian vähän? 
 

- mitä pidät Futurix-kirjasta? 
 

- pitäisikö ”opoilun” olla arvioitava kouluaine kokeineen yms.? 
Ja tekisikö se siitä ”tärkeämmän”? 

 
- millaisissa asioissa voit kääntyä opon puoleen? 

 
- uskoisitko löytäväsi tarvitsemasi tiedot työelämästä ja 

opiskelumahdollisuuksista ilman opinto-ohjausta? 
 

- mitä toiveita esittäisit opoilun kehittämiseksi tai mitä 
muuttaisit siinä? 
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