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Kehittämishankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja arvioida muutamien case-tyyppisten
tapausten avulla työpaikkani Anna Tapion koulun jälkiohjausta ja sen haasteita sekä
miettiä, miten omassa työssä voisi jälkiohjausta tehdä toimivammaksi.

Peruskoulun oppilaanohjaajana kohtaan melkein joka kevät muutaman ohjattavan, jonka
kanssa tulevan opintopolun suunnitteleminen ja toteuttaminen kevään yhteishaussa on
vaikeaa. Heidän kanssaan kesällä tapahtuva jälkiohjaus ja seuranta pitkälle seuraavaan
syksyyn ovat osa ohjausprosessia. Jokaisen oppilaan kotikunnassa tulisi olla toimiva
jälkiohjausjärjestelmä ja vastuuhenkilöt, joille ilmoittaa nivelvaiheessa pudonneista
oppilaista. Tässä kehittämishankkeen raportissa esitellään muutama hyvin toimiva
koulutuspaikkaa ilman jääneille tai koulutuksen keskeyttäneille nuorille suunnattu
toimintamuoto, joiden ideana on tarjota ohjausta ”yhden luukun” periaatteella.

Kehittämishankkeeni tutkimusaineistona olivat viime kesänä jälkiohjausta tarvinneet
koulumme kaksi oppilasta. Heidän avullaan syvensin kehittämishankkeen teoreettista
puolta käytännön tasolle kyselylomakkeen vastausten avulla.

Peruskoulun opinto-ohjauksen tavoitteena on kasvattaa nuorista itseohjautuvia, omaan
elämänhallintaan ja tulevaisuudensuunnitteluun kykeneviä nuoria. Kehittämishankkeeni
kyselyiden perusteella koulumme oppilaanohjaus on päässyt tavoitteisiinsa eli nuoret
ovat saaneet tietoja ja taitoja, joilla selviytyä eteenpäin koulutuspolullaan, vaikka he
jäivät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Kummallekin nuorelle oli tärkeää päästä
jatkamaan opiskelujaan heti seuraavana syksynä ilman välivuotta. Kaikkien kohdalla
tämä ei kuitenkaan toteudu ja heille toimivien jälkiohjausjärjestelmien olemassaolo
asuinkunnasta riippumatta on sellainen palvelumuoto, joita nuoret tarvitsevat.

Jotta jälkiohjauksen parissa töitä tekevillä ohjaajilla olisi osoittaa jokaisessa kunnassa
koulutuksen ulkopuolelle jääneelle nuorelle jokin vastaanottava taho, peruskoulun
päättäneiden nuorten jälkiseuranta tulisi ottaa huomion kohteeksi lainsäädännön tasolla.
Sitä kautta saataisiin vastuuhenkilöt hoitamaan ohjausprosessia nivelvaiheen yli samalla
lailla joka kunnassa nuorten oikeusturvan takaamiseksi.

Asiasanat: nivelvaihe, peruskoulu, toinen aste, yhteishaku, jälkiohjaus, syrjäytyminen,
tulevaisuudensuunnittelu
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ABSTRACT

Laaksonen, Tuire Pirita
”That`s all?” Guidance counselling in transition phase between basic education and
upper secondary level
Jyväskylä: University of Jyväskylä. Departure of Teacher Education, 2007, 33 p.
Guidance and Counselling Development Projects and Practices

The aim of this development project was to examine and evaluate guidance counselling
in  transition phase between basic education and upper secondary level in Anna Tapio
School and reason how it can be enhanced.

As a guidance counsellor in comprehensive school I meet almost every springterm a
few students with great difficulties to plan and carry out their future. The guidance
counselling in transition phase during the next summer and autumn is a very important
part of their counselling process. To ensure that the counselling process is proceeding
also after leaving comprehensive school I should be able to contact an assigned
authority who is working with school drop-outs at all events regardless of where the
student lives. That is why there should be an active guidance counselling system and
follow up for school leavers in every region in Finland. In this report I introduce a few
well-designed models how this kind of activity can be organized. The main idea in these
models has been to design a client-friendly, non-formal service for young people.

In this development project I sent open answer questionnaires to those two students who
needed guidance counselling in transition phase between basic education and upper
secondary level last summer. By analyzing their answers I tried to transfer the
theoretical matters I introduced about adolescence, transition phase between basic
education and upper secondary level and exclusion into practice.

The intent of guidance counselling in comprehensive school is to raise self- guiding
students who are able to master their lives and make at least some of their dreams come
true. By examining the answers in the questionnaires I can say that the guidance
counselling in Anna Tapio School has met the needs of the students. They have received
skills and knowledge how to carry on after failing to get a study place in joint
application system either in vocational upper secondary education and training or in
general upper secondary education.

It was very important to both students to get along with their studies next autumn. They
were very future-oriented and they decided to study in voluntary additional basic
education.

I would like to suggest that a common system for monitoring transition phase between
basic education and upper secondary level should be organized by education authorities
and it should be written in legislation. Special attention should also be devoted to the
guidance couselling of those students who are likely to drop out.

Keywords: guidance counselling, comprehensive school, upper secondary education,
transition phase, joint application system, exclusion, planning the future
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JOHDANTO

Peruskoulun oppilaanohjaajana kohtaan melkein joka kevät muutaman ohjattavan, jonka
kanssa tulevan opintopolun suunnitteleminen ja toteuttaminen kevään yhteishaussa on
vaikeaa. Heidän kanssaan kesällä tapahtuva jälkiohjaus ja seuranta pitkälle seuraavaan
syksyyn ovat osa ohjausprosessia. Usein huomaan toivovani, että jokaisen oppilaan
kotikunnassa olisi toimiva jälkiohjausjärjestelmä ja vastuuhenkilöt, joille ilmoittaa
nivelvaiheessa pudonneista oppilaista.

Anna Tapion koulussa on oppilaita ympäri Suomea, yli seitsemästäkymmenestä
kunnasta. Kehittämishankeeni tarkoituksena on kartoittaa ja arvioida muutamien case-
tyyppisten tapausten avulla koulumme jälkiohjausta ja sen haasteita  sekä miettiä, miten
omassa työssä voisi jälkiohjausta tehdä toimivammaksi.

Kehittämishankkeen ajatus lähti siis omalla kohdallani käytännön työssä havaitusta
ongelmasta, jonka kohtaan melko varmasti viimeisenä asiana ennen kesälomille lähtöä
ja ehkä juuri siksi sitä on aikaa pohtia joka vuosi loman alkajaisiksi.

Kehittämishankkeeni tutkimusaineistona olivat viime kesänä jälkiohjausta tarvinneet
koulumme kaksi oppilasta. Heidän avullaan syvensin kehittämishankkeen teoreettista
puolta käytännön tasolle kyselylomakkeen vastausten avulla.

Opinto-ohjaajan huoli syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden tulevaisuudesta on aito ja
vaikka jälkiohjaus- ja seurantavastuuta ei ole missään määriteltykään, moni ohjaaja
käyttää kesällä ja syksyllä paljonkin työaikaansa jälkiohjaukseen.

Peruskoulun opinto-ohjauksen tavoitteena on kasvattaa nuorista itseohjautuvia, omaan
elämänhallintaan ja tulevaisuudensuunnitteluun kykeneviä nuoria. Jos peruskoulun
opinto-ohjaus onnistuu edellä mainittuja valmiuksia oppilaille antamaan, olemme jo
pitkällä, mutta aina on oppilaiden joukko, joka tarvitsee erityistä tukea vielä
peruskoulun jälkeenkin. Heille toimivien jälkiohjausjärjestelmien olemassaolo
asuinkunnasta riippumatta on sellainen palvelumuoto, jota nuori tarvitsee.

Opinto-ohjauksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan tarkastella monesta eri
näkökulmasta ja seurantavastuun toteuttaminen on yksi tapa.
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1 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISHANKKEEN
LÄHTÖKOHTANA

Arja Kuula (1999) on kuvannut toimintatutkimuksen tutkimusprosessia:

• Tutkittavat ovat aktiivisia osallistujia muutos- ja tutkimusprosesseissa.
• Tutkijan ja tutkittavien suhteen perustana on yhteistyö ja yhteinen

osallistuminen.
• Toimintatutkimus suuntautuu käytäntöön ja se on ongelmakeskeistä.
• Tutkimusprosessi on syklinen: ensin valitaan päämäärät, sitten tutkitaan ja

kokeillaan käytännön mahdollisuuksia edetä päämääriin. Tämän jälkeen taas
arvioidaan ensiaskelia ja muotoillaan ja tarkennetaan päämääriä, tehdään
käytännön kokeiluja, arvioidaan näitä jne. Tutkimusprosessissa vuorottelevat
suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi.

Tässä kehittämishankkeessa tutkimuksellisena lähtökohtana käytin toimintatutkimusta,
koska kehittämishankkeeni lähtökohtana oli oppilaanohjaajana työssäni havaitsema
ongelma. Toimintatutkimuksen käytäntöönsuuntautuminen ja ongelmakeskeisyys olivat
siis samoja elementtejä kuin kehittämishankkeeni taustat.

Kehittämishankkeen syklisyyttä en tämän opiskelujakson aikana vielä päässyt
hahmottamaan, mutta prosessimaisuus näkyy ohjaajan työssäni tulevaisuudessa
jokakeväisen yhteishaun jälkeen – suunnittelen uusia jälkiohjauskäytäntöjä talven
aikana, kokeilen niitä käytännön toiminnassa yhteishakutulosten julkistamisen aikana ja
arvioin seuraavana syksynä tehtyjä toimenpiteitä ja sen jälkeen alkaa uusi sykli.

Kehittämishankkeessani käytin tiedonkeruumenetelminä kirjoitelmaa ja
kyselylomaketta. Kirjoitelma toimi ikäänkuin esikyselynä, sillä se vahvisti ennakko-
olettamukseni, että jälkiohjauksesta ja siihen liittyvästä problematiikasta on turha
kirjoituttaa tiedonhankintamielessä yhdeksäsluokkalaisilla, joilla ei vielä ole kokemusta
siitä, kuinka he yhteishaussa tulevat sijoittumaan. Kirjoitelmat eivät tuottaneet sellaista
aitoa kokemuksellista tietoa, jota olisin voinut kehittämishankkeessani hyödyntää, joten
päätin ottaa kehittämishankkeeseeni mukaan tapausesimerkkeinä ne nuoret, jotka
tarvitsivat jälkiohjausta viime kesänä ja heitä oli sillä kertaa kaksi oppilasta. Heidän
kyselyistään sain kokemuksellista tietoa koulumme jälkiohjauksesta,

Jälkiohjattavat täyttivät kyselylomakkeen (liite 1), jossa oli kysymyksiä nivelvaiheen
koulutuspaikan valintaprosessista, sen tiedollisesta ja taidollisesta puolesta.



7

2 PERUSKOULUN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHE

Nivelvaiheella tarkoitan tässä raportissa oppilaan ohjattua siirtymistä koulumuodosta
toiseen. Oppilaanohjaajan työni kannalta suurin osa oppilaista ylittää nivelvaiheen
ilman suurempia vaikeuksia, mutta osalla oppilaista nivelvaihe yhteishakuineen vaatii
enemmän ohjaajan ja ohjattavan sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Yhteishaku peruskoulun yhdeksännen luokan keväällä on yksi suomalaisen
koulutusjärjestelmän taitekohdista, joka erottelee nuoria rinnakkaisille toisen asteen
koulutusväylille. Tämä koulutuksen nivelvaihe on opinto-ohjauksen suuri haaste.
Kaikille koulunsa päättäville nuorille on tarjolla opiskelupaikka joko lukiossa tai
ammatillisella puolella, ongelmana on tarjonnan ja toiveiden välinen ristiriita. Kaiken
kaikkiaan yhteishakujärjestelmä toimii tehokkaasti; siitä kertoo se, että noin kuusi
prosenttia oppilaista ei jatka opiskeluaan peruskoulun päättymisen jälkeisenä syksynä.
( Pirttiniemi & Päivänsalo 2001).

Oppilaanohjaajana olen vuosittain mukana todistamassa yhteishakujärjestelmän
tehokkuutta, mutta löytyy myös yhteishaun ja jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävien
nuorten ryhmä. Ryhmä ei ole kovin suuri, jonain vuosina ei yhtään oppilasta, mutta
mielestäni sitäkin tärkeämpi jälkiohjauksen kohderyhmä.

Peruskoulun päättävien oppilaiden hakeutuminen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen
toteutuu vuosittain melko samalla lailla. Peruskoulun päättävien nuorten ikäluokka on
nykyisin noin 65 000 nuorta. Heistä noin 55 prosenttia siirtyy opiskelemaan lukioon ja
35 prosenttia ammatillisiin oppilaitoksiin. Vain 2-3 prosenttia peruskoulun päättävistä
oppilaista ei hae yhteishaussa. Tämä kertoo yhteishakujärjestelmän teknisestä
toimivuudesta.

Peruskoulun 9. luokan oppilaita vuonna 2005  63 297
______________________________________________________________________
Opiskelunsa aloitti lukiossa 53%

ammatillisissa oppilaitoksissa 39,5%
perusopetuksen lisäopetusluokalla 2,5%

Ei jatkanut välittömästi opiskelua 5%
_____________________________________________________________________
Kuvio 1. Peruskoulun 9. luokan oppilaiden jatkokoulutukseen sijoittuminen
Tilastokeskus, http://www.stat.fi/til/khak/tau.html

Hakijamäärien korkeista prosenttiluvuista huolimatta noin kymmenen prosenttia
ikäluokasta ei kuitenkaan aloita toisen asteen opintoja. Osa heistä hakeutuu esimerkiksi
lisäopetukseen, mutta peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa liian moni – noin 7
prosenttia ikäluokasta – jää koulutuksen ulkopuolelle. Tätä vaihetta voidaan kuvata
Pirttiniemen mukaan ”suomalaisen ohjaustyön mustana aukkona”. Ohjausvastuu ei
peruskoulun päätyttyä käytännössä kuulu kenellekään. (Pirttiniemi 2004).

Peruskoulun ohjaussuhteen aikana oppilaanohjaaja osaa melko hyvin tunnistaa oppilaat,
joiden kanssa on tehtävä enemmän ohjauksellista työtä hänen tulevaisuuden
suunnitelmiensa selkiinnyttämiseksi. Yleensä ohjaajana tiedän jo yhteishakuvaiheessa
ainakin osan niistä nuorista, joiden kanssa tapaan kesällä jälkiohjauksen merkeissä.
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Hämäläinen-Luukkaisen (2004) huomioiden perusteella nivelvaiheen ongelmat eivät
yleensä ala yllättäen, vaan oppilaan kohdalla on merkkejä ollut havaittavissa jo
koulunkäynnin aikana, esimerkiksi poissaoloja, alhainen koulumotivaatio, häiriköinti tai
syrjäänvetäytyminen. Varhainen puuttuminen ja oppilashuoltoryhmien toimivat
työskentelymallit edesauttavat nivelvaiheen onnistumista.

Oppilaanohjaajan kuuluminen oppilashuoltotyöryhmään onkin siten erittäin perusteltua,
kuten omassa työssäni olen todennut.

Pirttiniemen (2000) tutkimuksen mukaan opinto-ohjaaja tietää ja tuntee ne oppilaansa,
jotka eivät hakeneet yhteishaussa tai jotka eivät hakemisestaan huolimatta saaneet
koulutuspaikkaa. Peruskoulun päättyessä linkki peruskoulun ohjaukseen kuitenkin
katkeaa oppilaan kannalta kriittisessä vaiheessa. Pirttiniemen mukaan ”perusongelmaksi
muodostuukin ohjauksen saatavuus eli kysymys siitä, mistä kuusitoistavuotias saa
ohjausta peruskoulun päättymisen jälkeen?” (Pirttiniemi 2000,115).

Omassa työssäni olen halunnut antaa peruskoulun päättäneille oppilaille
mahdollisuuden saada ohjausta vielä seuraavanakin syksynä. Tutun ihmisen puoleen on
helpompi kääntyä ohjauksellisissa ongelmatilanteissa. Joidenkin oppilaiden kohdalla,
riippuen heidän asuinpaikkakunnastaan, vanhan peruskoulun oppilaanohjaaja voi olla
myös ainoa helposti löydettävä taho, joka on kiinnostunut heidän opintopolkunsa
sujumisesta ja ennenkaikkea tuntee heidät jo entuudestaan.
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3 JÄLKIOHJAUS AJANKOHTAISENA KEHITTÄMISEN
KOHTEENA

”Ohjaustoiminta muodostaa prosessin, jonka jatkuminen yli nivel- ja siirtymävaiheiden
– kouluasteelta toiselle tai koulutuksesta työelämään – taataan yhteistyömuotoja
kehittämällä (Kasurinen 2004, 43)”.

Oppilaitosten välinen yhteistyö ja moniammatillisten yhteistyöverkostojen luominen
ovat tavoitteena toimivien jälkiohjausjärjestelmien organisoimiseksi.
Kehittämishankkeeni teemoja mietitään tällä hetkellä myös valtakunnallisesti, sillä
ajankohtaisena teemana  on kehittää toimintamalleja peruskoulun jälkeistä
opiskelupaikkaa vaille jäävien seurantaan ja ohjaukseen.

Opetushallituksen käynnistämän perusopetuksen, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen
oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen vuosille 2003 – 2007 tavoitteena on
oppilaitosten ohjauspalveluiden kehittäminen, verkostoituminen, henkilöstön
täydennyskoulutuksen tukeminen ja ohjaustoiminnan arvioinnin kehittäminen.
Valtakunnalliselle ohjauksen kehittämishankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet, jotka
toimivat myös hankkeen esittelysivujen
(http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,443,25825) mukaan toiminnan
tuloksellisuuden arvioinnin perustana.
Kehittämishankkeen tavoitteiksi on määritelty:
• seutukunnallinen/alueellinen yhteistyö
• moniammatillinen yhteistyö
• oppilaitosten välinen yhteistyö – kouluasteet
• ohjaustoiminnan kehittäminen oppilaitoksen sisällä
• sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen
• ohjauksen laatukriteereiden kehittäminen
• systemaattisen palaute- ja seurantajärjestelmän kehittäminen
• parantaa perusopetuksen viimeisillä luokilla tehtävien koulutusvalintojen osuvuutta
• vähentää koulutuksen ulkopuolelle jäämistä
• vähentää keskeyttämistä ja nuorten työttömyyttä
• kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ohjausta
• tukea koulutustakuun toteutumista
• tuottaa tietoa perusopetuksen ylimpien vuosiluokkien oppilaanohjauksen
kehittämiseksi
• kehittää toimintamalleja jatko-opiskelupaikkaa vaille jäävien seurantaan ja
ohjaukseen
• tuottaa oppilaanohjaukseen materiaalia
• kehittää ohjausmenetelmiä, jotka helpottavat oppilaan ongelmien varhaista
tunnistamista.

Edellä esitellyn oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeenkin toimijat tekevät
töitä samojen nivelvaiheen toimimattomuusongelmien kanssa. Kehittämishankkeen
kaltaiset aloitukset synnyttävät erilaisia projekteja sekä isoille että pienille
paikkakunnille.
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4 OPPILAANOHJAUKSEN TULOKSELLISUUS JA
VAIKUTTAVUUS

Peruskoulun oppilaanohjauksen tavoitteena on oman ohjauskäsitykseni mukaan antaa
oppilaille ”siivet” eli tietoja ja taitoja, joilla he itseohjautuvasti suunnittelevat ja
toteuttavat tulevaisuudensuunnitelmiaan peruskoulun jälkeen. Opintopolut voivat olla
hyvinkin erilaisia, tärkeimpänä tavoitteenani jokaisen oppilaan kohdalla on kuitenkin se,
että oppilas löytäisi oman paikkansa yhteiskunnan jäsenenä. Tämän tavoitteen
toteutumisen avulla voidaan arvioida myös ohjauksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Peruskoulun yläkoulun prosessiluonteisessa kolmivuotisessa ohjauksessa yhtenä
tavoitteena on oppilaan omien tulevaisuuttaan koskevien päätöksien tekemiseen
kannustaminen, mutta ohjauksen ”tulokset” eivät näy kaikkien oppilaiden kohdalla vielä
peruskoulun päättöluokalla. Ohjauksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella Merimaan,
Räisäsen ja Saresman (1996) mukaan esimerkiksi seuraavien asioiden kautta: ”Yksilön
kehitys ja kasvu ihmisyyteen, persoonallisuuden kasvu ja elämänhallinta,
omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen kasvaminen, valintojen onnistuminen opiskelun
aikana ja niiden jälkeen, joustavuus valinnoissa, päätöksentekotaito ja omien
vahvuuksien/heikkouksien tunnistaminen, omien mahdollisuuksien tunnistaminen,
itsetuntemus ja selviytymisstrategiat sekä yhteiskunnan kannalta mielekäs sijoittuminen
ja yksilön oikeuksien toteutuminen (Merimaa, Räisänen ja Saresma 1996, 56-57).”

Yksilönäkökulman lisäksi ohjauksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella koko
yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjattavinani olevat nuoret ovat tulevaisuuden
yhteiskunnan toimijoita esimerkiksi elinkeinoelämässä.

Ohjausta voidaan pitää vaikuttavana silloin, kun sen tuottamat kvalifikaatiot edistävät
laadullisesti ja määrällisesti yksilön ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä kulttuurin ja
työelämän saralla. Arvioitaessa ohjauksen vaikuttavuutta voidaan esittää seuraavia
Merimaan, Räisäsen ja Saresman (1996) ajatuksia:

• Miten tarjolla oleva ohjaus tavoitteiltaan vastaa ohjattavien tarpeita?
• Millaiset itsetuntemukseen ja päätöksentekoon liittyvät valmiudet ohjaus on

ohjattavalle antanut?
• Miten ohjaus on vaikuttanut opiskelijan itsensä kehittämishalukkuuteen?
• Miten ohjaus on vaikuttanut opiskelijan suunnitelmallisuuteen ja

vastuullisuuteen koskien opiskelua ja tulevaisuutta? (Merimaa, Räisänen ja
Saresma 1996, 56).

Peruskoulun päättöluokalla opiskelevat nuoret ovat keskellä psykologista prosessia,
jossa kasvetaan kohti aikuisuutta. Prosessi ei ole nykyajan postmodernissa
yhteiskunnassa helppo, vaan täynnä valinnanmahdollisuuksia ja epävarmuutta.
Oppilaanohjaajana minulla on monta roolia tukijana, rohkaisijana ja rinnallakulkijana.

Uranvalintaongelmien sekä nuorten elämäntilanteeseen liittyvien suunnitelmien takia
peruskoulun päättöluokalla olevat nuoret tarvitsevat ohjausta. Vaikka oppilas saavuttaisi
hyväksytyt arvosanat kaikista oppiaineista peruskoulun aikana, koulutus voi silti
epäonnistua, ellei nuori saa riittävästi tukea jatkoelämänsä kannalta tärkeiden valintojen
teossa. Uranvalinnan tukemisessa onnistumista voidaankin pitää peruskoulun
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päätösvaiheen vaikuttavuuden tärkeänä arviointikohteena. Ohjauksen tulee tukea
mahdollisimman hyvin jokaisen nuoren henkilökohtaisia tarpeita. Peruskoulun
ohjausvelvoite korostuu oppilaanohjauksessa, mutta samalla lailla kaikkien opettajien
antama tuki heijastuu nuoren peruskoulun jälkeiseen tulevaisuuteen. Koulujen
ohjaustoiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa arviointi tulee ulottaa koulun koko
toimintaan, ei ainoastaan oppilaanohjauksen toteutukseen. (Pirttiniemi 2000).

Ohjauksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan tarkastella monesta eri
näkökulmasta ja ohjaajana olen sitä mieltä, että ohjausvelvollisuutta tulisi pidentää
myös jälkiohjauksen tasolle luomalla sille lainsäädännöllinen pohja ja riittävät resurssit.

Peruskoulun tuloksellisuuden pääkriteerinä olisi pidettävä oppilaiden jatkokoulutukseen
pääsemistä, ei sitä, mikä on esimerkiksi lukioon siirtyneiden prosentuaalinen osuus, tai
kuinka moni oppilaista pääsee erityisen koulutustehtävän saaneisiin lukioihin.
Peruskoulun jälkeisessä ohjaustoiminnassa tulisi toteuttaa myös oppilaiden seurantaa,
jonka yhteydessä koulutuksesta pudonneita voitaisiin auttaa. Peruskoulun vastuun
ohjaustoiminnasta olisi jatkuttava ainakin koulun päättymistä seuraavaan syksyyn
saakka. Vasta tällöin voidaan nähdä peruskoulun ohjaustoiminnan onnistuneisuuden
kokonaisuus, sen vaikuttavuus oppilaan, hänen huoltajiensa ja koko yhteiskunnan
kannalta. (Pirttiniemi 2000).

Opinto-ohjaajana kaipaisinkin tähän nyt jo tekemääni jälkiohjaukseen
kouluviranomaisten taholta vastuunmäärittelyjä ja opastusta. Jos valtakunnallisena
tavoitteena on saada koulupudokkaiden määrä laskemaan, me oppilaanohjaajat
tarvitsemme lisäkoulutusta ja resursseja jälkiohjaukseen.
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5 PERUSKOULUN PÄÄTTÖLUOKKA NUORTEN
TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUN KENTTÄNÄ

Peruskoulun päättöluokan oppilaanohjaajana saan olla näköalapaikalla seuraamassa ja
tukemassa vuosittain yhden ikäluokan tulevaisuuden suunnittelua.

Koulutus on hyvin merkittävä nuorten tulevaisuuteen vaikuttava tekijä. Jatko-opinnot
peruskoulun jälkeen tai koulutuksen ulkopuolelle jääminen ohjaavatelämänkulkua.
Koulutuksen merkitys nuorten urakehitykselle on hyvin olennainen tekijä. (Pirttiniemi
2000).

Perusteluja, joilla nuoret jatkokoulutuspaikkojaan koskevia ratkaisuja tekevät on
monenlaisia, mutta vuosittain tehdyt valinnat seuraavat tiettyä kaavaa, kuten
Pirttiniemikin (2000) on tutkimuksessaan todennut: peruskoulussa hyvin tai
keskinkertaisesti menestyneet oppilaat yleensä hakeutuvat lukioon. Ammatillisen
koulutuksen peruskoulupohjaiset linjat saavat yleensä peruskoulussa heikoimmin
menestyneitä nuoria opiskelijoikseen, vaikka poikkeusalojakin tässä suhteessa tosin on
olemassa. Varsinkin viime vuosina jotkut ammatillisen koulutuksen alat ovat todellakin
nostaneet imagoaan ja hakijoita on ollut paljon.

Postmodernin yhteiskunnan epävarmuuden kyllästämä olemus heijastuu myös
koulumaailmaan ja nuorten tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjaajana roolini on
muuttunut suorille koulutusväylille ohjaajasta mutkikkaidenkin opintopolkujen
tukijaksi.

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja siihen usein liittyvässä
koulutusrakennemuutoksessa nuorten tulevaisuuden suunnittelu on aikaisempaa
vaikeampaa. Ammattien ja työelämän muutokset ja työn epävarmuus eivät anna
mahdollisuuksia pitkäkestoiselle tulevaisuuden suunnittelulle. Oikeiden valintojen
tekeminen eri koulutusvaiheissa olisi aikaisempaa olennaisempaa koulutuksen
vaikuttavuudenkin kannalta. Riittävän ohjauksellinen tuen saaminen on kohonnut
entistä merkittävämpään rooliin. Opintojen ohjauksen saatavuus korostuu sekä
koulutusjär jestelmän toimivuuden et tä  oppilaiden tasavertais ten
valinnanmahdollisuuksien näkökulmasta. (Pirttiniemi 2000).

Peruskoulun päättöluokan oppilaanohjauksen yhtenä päätavoitteena tulisi olla oikean
tiedon nuorille saattaminen koskien opiskelua toisella asteella sekä käytännön
kokemusten mahdollistaminen opiskelun arjesta heidän suunnittelemillaan aloilla.
Mielikuvien perusteella tehdyt koulutusvalinnat ovat suuri riski koulutuksen
keskeyttämiselle. Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten välinen yhteistyö on
avainasemassa oikeiden mielikuvien luomisessa, kokemuksellinen tieto ammatillisista
aloista helpottaa ratkaisujen tekemistä, joten oppilaanohjaajana korostan
verkostoyhteistyötä omassa työssäni.

Peruskoulun oppilaanohjauksen kautta saatavat tiedot koulutusvalintojen tueksi tekevät
nuorten valinnoista realistisempia. Siitä huolimatta Pirttiniemen (2000, 41) esittelemien
Ekolan (1991), Hintsasen (1992) ja Rauhalankin (1992) havaintojen mukaan osalle
peruskoulussa opetukseen kyllästyneistä oppilaista ammatillinen koulutus voi olla
pettymys, koska opintojen alussa on runsaasti yleisaineita. Peruskoulupohjalta
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ammatillisiin opintoihin siirtyneiden oppilaiden odotukset puoltavat käytännön
työelämään läheisesti nivoutuvaa ammatillista koulutusta.

Peruskoulun päättymisvaihe on nuorten uranvalinnan kannalta ratkaiseva. Tällöin tehdyt
koulutusratkaisut voivat heijastua koko loppuelämään. Uranvalintatutkimusten mukaan
peruskoululaiset eivät kuitenkaan ole tässä elämän vaiheessa riittävän tietoisia tekemään
koulutukseen tai ammatinvalintaan liittyviä uranvalintoja. Noin 30 prosenttia
peruskoulun päättövaiheessa olevista oppilaista ei Kososen (1983) tutkimuksen mukaan
kyennyt tekemään lainkaan itseään koskevia uranvalintaratkaisuja ja 30 prosenttia oli
epävarma ratkaisunteossaan.

Epävarma ratkaisunteko ei ole ohjauksen kannalta mielestäni kuitenkaan huono asia;
nuori on kuitenkin sitoutunut koulutukseen ja näkee sen tärkeänä. Ratkaisun
osoittautuessa vääräksi, hän osaa ja haluaa hakeutua toiselle koulutusalalle.

5.1. Koulutuksesta syrjäytyminen

Peruskoulun oppilaanohjaajana työni tavoitteena on kannustaa kaikki oppilaat
peruskoulun jälkeen alkavan opiskelupolun alkuun, ohjaukseni tavoitteena on, että
jokaiselle löytyy oma yksilöllinen polkunsa.

Koulunsa keskeyttäneiden ja peruskoulutuksensa päättäneiden nuorten asema on
monissa teollistuneissa maissa huono. On sekä taloudellinen että sosiaalinen haaste
pyrkiä pienentämään nuorten uhkaa koulutuksesta jättäytymisestä ja sitä kautta
yhteiskunnasta syrjäytymisestä. Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan järjestelmän
kannalta pitää sitä huonompana mitä useampi nuori keskeyttää peruskoulutuksen tai ei
jatka koulutustaan oppivelvollisuuskoulutuksen jälkeen. (Pirttiniemi 2000).

Tutkimukset kertovat 15-vuotiaan nuoren olevan liian nuori tekemään uranvalintaansa
koskevia ratkaisuja tai ainakin heidän tietämyksensä tuossa iässä eri ammatillisista
aloista on liian heikkoa. Nämä voivat olla syitä, joiden perusteella nuoret jättävät
kokonaan hakeutumatta jatkokoulutukseen tai keskeyttävät sen ennen pitkää.

Jyrkämän (1986) mukaan syrjäytymisprosessiin vaikuttavat yhteiskunnalliset
tekijät yhdessä yksilön omien kokemusten kanssa. Vaikka koulutuksesta
syrjäytymiseen voivat vaikuttaa tietojen ja taitojen puute peruskoulun loppuvaiheissa,
ei voida sivuuttaa muihin samanikäisiin syntyvää kilpailutilannettakaan.
Kohtuullisilla edellytyksillä voi jäädä pois jatkokoulutuksesta, mikäli häviää
hakukilpailussa ja mikäli ei osaa etsiä eri koulutusvaihtoehtoja. Koulutusvaihtoehtojen
vähäisyys voi johtua alhaisesta koulutuskulttuurista.
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Toimintaehdotuksina koulutuksesta syrjäytymisen estämiseksi
Ulvinen ja Siljander (1995, 48-49) esittävät seuraavaa:

• ”Integraatiopedagogiikkaa tulee toteuttaa kouluissa nykyistä enemmän.
      Sillä voidaan vaikuttaa nuorten sosiaaliseen integroitumiseen kouluun.
• Opetuksen toteutuksen keskeisenä periaatteena tulee olla toiminnallisuus
      ja tekeminen.
• Koulun ja työelämän yhteyttä tulee oleellisesti lähentää. Oppilaat voivat

siten oppia työntekoa ja samalla edetä opinnoissaan.
• Kaikilla nuorilla on kykyjä, jotka tulee oikealla ohjauksella kyetä ottamaan

käyttöön.
• Verkostoyhteistyötä tulee kehittää siten, että nuorten tukemiseen käytettäviä

palveluita on nykyistä paremmin saatavilla.
• Opiskelijan tulee sitoutua koulutukseen. Ohjausotteen tulee olla läheinen,

mutta riittävän tiukka.”

Koulun ja työelämän lähentämisessä työelämään tutustumisella (TET) on oma
paikkansa kaikkien oppilaiden kohdalla, mutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
koulunkäynnin tukemiseksi ja päätökseensaamiseksi perustetuilla työpainotteisilla
yhdeksänsillä luokilla,  on saatu hyviä kokemuksia toiminnallisuuden koulumotivaatiota
parantavasta vaikutuksesta.

Verkostoyhteistyön merkitys syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjauksessa on se,
että tieto erilaisista tavoista saattaa peruskoulu päätökseen olisi jokaisella
oppilaanohjaajalla käytössä.

Kaikki toimenpiteet, joita koulumaailmassa tehdään sekä ohjauksen että muun
toiminnan puolella, ovat tärkeitä tavoitellessa päämäärää, joka on saada kaikki nuoret
valmistumaan peruskoulusta ja hankkimaan jatkokoulutuksen avulla eväitä elämäänsä.
Jälkiohjaus on yksi tällainen ohjauksen toimenpide.
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6 JÄLKIOHJAUS NIVELVAIHEESSA

Jälkiohjauksella tarkoitan tässä raportissa oppilaanohjaajana yhteishaun jälkeen kesä-
syyskuussa tekemääni ohjaustyötä koulutuksen ulkopuolelle jääneiden tai
keskeyttäneiden keväällä peruskoulunsa päättäneiden oppilaiden kanssa.

Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppilaanohjauksen
tavoitteena on taata oppilaille kykyjä suunnitella omaa tulevaisuuttaan ja antaa taitoja
suunnitelmien toteuttamisen - ”Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua
ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista
kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja
taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia
opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2004)”  – siitä huolimatta osa heistä tarvitsee tukea
opintojensa suunnitteluun, vaikka ovatkin jo virallisesti koulusta lähteneet. Peruskoulun
kolmen vuoden ohjausprosessi on luonut ohjaaja-ohjattava-suhteen, jonka perusteella on
helppo kääntyä ”vanhan opon” puoleen, kun asiat eivät tunnu menevän kohdalleen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat toisaalta myös oppilaan etua ja
turvallista siirtymistä  - ”Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa
tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien
opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja
kouluasteiden väliset rajat.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004).

Perusopetuksen ja toisen asteen välinen nivelvaihe tulisi nähdä pidempänä
siirtymävaiheena, jossa nuorella on aikaa miettiä ratkaisujaan. Oppilaan
tiedonhankinta- , yhteisöllisyyden ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukemiseen
tulisi kehittää menetelmiä siten, että oppilaat perusopetuksessa voisivat hankkia omaan
kokemukseen perustuvaa tietoa ammateista, koulutuksesta ja työelämästä valintojensa
tueksi. Ohjausprosessin tulisi jatkua nivelvaiheen jälkeen siten, että myös opintojen
alkuvaiheen tukemiseen opintopolun uudessa vaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota.
(Karjalainen & Kasurinen (toim.).

Erilaiset nivelvaiheen tiedonsiirrot ovat yksi tälläinen ohjausprosessin jatkumisen
muoto, jota olen ohjaajana käyttänyt. Käytännöt vaihtevat vastaanottavan oppilaitoksen
mukaan, joillakin oppilaitoksilla on hyvinkin vakiintuneet tiedonsiirron käytännöt ja
toisten kanssa yhteistyö ei toimi kovin hyvin.
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7 JÄLKIOHJAUS OMASSA TYÖSSÄNI OHJAAJANA

Käytän omassa työssäni päättöluokkalaisten kanssa kevään viimeisillä viikoilla yhden
oppitunnin kevät-infoon eli käymme läpi tehtävän muodossa yhteishaun tulosten
julkistamisajankohtaan, opiskelupaikan vastaanottamiseen, ilman opiskelupaikkaa
jäämiseen, koulutuspaikkoja koskeviin päätöksiin liittyvään valitusoikeuteen, syksyn
yhteishakuun, opiskelija-asunnon hakemiseen ja opinto-ohjaajan kesätyöaikoihin
liittyviä asioita (kuvio 2). Tehtävän tarkoituksena on vielä kerran ennen peruskoulun
loppumista kerrata sitä, mitä kesällä tulee tapahtumaan ja antaa opastusta jo etukäteen,
mihin toimiin voi ryhtyä, jos yhteishaussa ei ole sijoittunut mihinkään. Rohkaisen
oppilaita ottamaan yhteyttä ja kerron, että olen kesällä vain heitä varten koululla töissä.
Samoin kerron, että minusta on kiva kuulla myös seuraavana syksynä heidän
kuulumisiaan ja että autan mielelläni ongelmatilanteissa.

YSIEN KEVÄT-INFO

Milloin yhteishaun tulokset julkistetaan? _____________________________________________

Miten ammatillisiin oppilaitoksiin valituille ilmoitetaan opiskelijaksi hyväksymisestä?

________________________________________________________________________________

Miten lukioon pääsystä ilmoitetaan? _________________________________________________

Miten saatu oppilaspaikka varmistetaan? Miksi se on tärkeää?

________________________________________________________________________________

Entä jos sinut on valittu varasijalle? _________________________________________________

Ellet saa opiskelupaikkaa, sinulle tarjotaan vapaana olevia oppilaspaikkoja kirjeitse. Mihin otat
yhteyttä,
jos et saa kirjettä?
_______________________________________________________________________________

Jos et ole tullut valituksi ja katsot, ettei päätöstä ole tehty asianmukaisin perustein, mitä teet?

________________________________________________________________________________

Mistä voi kesällä kysellä vapaita opiskelupaikkoja?

________________________________________________________________________________

Milloin on syksyn yhteishakuaika? __________________________________________________

Miten toimit, jos haluat korottaa päättötodistuksen numeroita? __________________________

________________________________________________________________________________

Miten haet opiskelija-asuntoa? ______________________________________________________

Yhteishakutoimiston puhelinnumero? _______________________________________________

Opo on tavattavissa Sinua varten koululla kesä- ja elokuussa, opon puhelinnumero? _________

SÄILYTÄ!

KUVIO 2 Kevään tehtävä päättöluokkalaisten ohjaustunneilla.
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Olen kokenut, että kevätinfo on oppilaille tärkeä tunti, siellä on ilmassa tiedonjanoa,
odotuksen ja jännityksen tunteita. Monet havahtuvat viimeistään silloin kohtaamaan sen
tosiasian, että peruskoulu on kohta ohi ja he haluavat oppilaanohjaajaltaan ja toisiltaan
tukea ja kannustustusta  seuraavaan opiskelupaikkaan siirtyessään.

Uskon, että tuota yhdessä täyttämäämme tehtävälomaketta säilytetään monessa kodissa
jääkaapinovessa tai nuoren ilmoitustaululla kesäkuun puoliväliin asti varmuuden
vuoksi.

Monet oppilaat muistavatkin ohjaajansa kesätyöpäivät ja soittelevat tai lähettävät
sähköpostia kertoakseen, mihin kouluihin ovat päässeet. Ohjaajana saan noista iloisista
puheluista voimia työhöni. Joidenkin oppilaiden kanssa joudumme kuitenkin
miettimään seuraavan syksyn suunnitelmia uudelleen jälkiohjauksen merkeissä.

Jälkiohjaus voi olla omassa työssäni esimerkiksi

• vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista peruskoulun päättäneille oppilaille
tiedottamista yhteishakutulosten julkaisupäivän jälkeen, tietoja saa
lääninhallitusten yhteishakutoimistoista ja oppilaitoksilta

• varasijalle tai kokonaan ilman koulutuspaikkaa jääneiden oppilaiden
sijoittamista vapautuville opiskelupaikoille, perusopetuksen lisäopetusluokille,
kansanopistojen linjoille tms. kesän aikana

• vapaaksi jääneiden opiskelijapaikkojen seuraamista, niistä oppilaille
tiedottamista ja täyttämistä vielä lukukauden alkaessakin

• vapaista opiskelupaikoista tiedottamista, opiskelupaikan etsimisessä avustamista
ja oppilaiden sijoittumisen seuraamista syksyyn saakka, jolloin syksyn
yhteishaku

• kokonaan ilman opiskelupaikkaa jääneistä nuorista ilmoittaminen kotikunnan
systeemien mukaiseen paikkaan jatkotoimenpiteiden aloittamiseksi

Olen jälkiohjannut oppilaita joko kasvotusten koululla tai muussa nuoren kanssa
sopimassani paikassa tai puhelimitse ja sähköpostilla. Useimmiten nuori on itse hoitanut
koulutuspaikan etsintään liittyviä asioitaan kanssani, mutta joskus myös nuoren
huoltajat ovat olleet jälkiohjausprosessissa mukana.

Joskus nuori on halunnut minut mukaansa kotikaupunkinsa tiedotustilaisuuteen vapaista
koulutuspaikoista kesäkuussa ja vaikka hän on itse puhunut koulujen edustajien kanssa
ja jopa ottanut opiskelupaikan vastaan, ilman vanhan oppilaanohjaajansa tukea hän ei
kuulemma olisi paikalle uskaltanut mennä. Joskus ohjaajan roolina on vain olla
taustatukena ja rohkaisijana.
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8 JÄLKIOHJAUKSEN HAASTEET KUNNILLE

Pirttiniemi (2004) on esitellyt artikkelissaan kaksi ohjausyhteistyön esimerkkiä, joiden
tavoitteena on ollut huolehtia niistäkin nuorista, jotka ovat jälkiohjauksesta huolimatta
jääneet ilman opiskelupaikkaa. Ensimmäinen on Oulun Nappi ja toinen Tampereen
AKU.

Oulun Napin ansioina ohjauksen kannalta näkisin erityisesti ”yhden luukun periaatteen”
ja asiakasrymän eli nuorten erityisen huomioimisen sijainnin ja aukioloaikojen suhteen.
Monelle jälkiohjauksen asiakkaalle omien asioiden hoitaminen ”aikuisten reviirillä” voi
olla iso kynnys. Sen huomaa monesti omassa työssään esimerkiksi TET-paikkojen
hankkimisessa; monelle nuorelle tutustumispaikkaan yhteydenottaminen puhelimitse tai
käymällä on jännittävä asia, johon käydään hakemassa tukea oppilaanohjaajan luota.

Tampereen AKU-toiminnasta kiinnostuin jälkiohjauksen kannalta niin paljon, että tein
siellä yhden verkostoharjoitteluni. Olin kiinnostunut näkemään, kuinka aloittamani
ohjausprosessi jatkuu koulutuksen ulkopuolelle jääneen nuoren kohdalla toisen tahon
organisoimana. AKU-toiminta sivusi myös toisen jälkiohjauksen tapausesimerkkini
nuoren, ”Matin”,  koulutuspolkua,  yhden AKU-toiminnan toimintamuodon, AKU-
koulun muodossa. Toimintamallina AKU on hyväksi havaittu ja esitelty monille
tahoille, jotka ovat nuorten kanssa tekemisissä, verkostoharjoitteluni aikana esimerkiksi
kävimme esittelemässä AKU-toimintaa tuleville erityisopettajille Tampereella.

AKU-toiminnan etuina nuoren asiakkaan kannalta ovat kodinomaisuus ja kiireettömyys,
minäkin aistin nuo turvallisuutta ja luottamusta herättävät tunteet verkostoharjoitteluni
aikana. AKU-toimijoilla on myös valtava asiantuntemus koulutukseen ja
työllistymiseen liittyvistä mahdollisuuksista Tampereen alueella ja tuo kaikki tietämys
käytetään nuorten hyväksi yksilöllisesti.

Jälkiohjauksesta huolta kantavana ohjaajana toivoisin, että kaikilla paikkakunnilla olisi
tarjota nuorilleen edellisenkaltaisia palvelumuotoja, joista seuraavat esimerkit kertovat
lisää:

8.1. Oulun Nappi

”Kaupunkipaikkakunnille tulisi luoda ohjauksellinen ”yhden luukun periaate” – Oulun
kaupungin ”Nappi” on tästä hyvänä esimerkkinä. Olennaista on ohjauspisteen keskeinen
sijainti ja toiminta virka-aikojen ulkopuolella, ilman byrokratiaa ja koulupelkojen
ahdistusta. Nuorten itsensä lisäksi ohjauksellisia neuvoja tarvitsevat myös huoltajat.
Pienillä tai pienehköillä paikkakunnilla ohjaus voidaan toteuttaa koulujen tai
työvoimatoimistojen palveluina. Kaupungeissa peruskoulun päättävien, päättäneiden tai
koulutuksen keskeyttäneiden nuorten ongelma on riittävän ohjuksen saaminen. Niin
kauan kuin oppilas on koulussa, koululla on vastuu opinto-ohjauksesta. Kun
kouluyhteys katkeaa, ohjausta ei useimmiten ole helposti saatavilla. Useimmilla
paikkakunnilla työvoimatoimistot eivät kykene nopeasti palvelemaan nuoria asiakkaita.
Esimerkiksi Espoossa jonotus henkilökohtaiseen ohjaukseen voi kestää useita
kuukausia. Opintonsa keskeyttäneelle tämä voi tarkoittaa sitä, että yhteishaku menee ohi
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ja töitäkään koulunkeskeyttäjän on vaikea saada. Myös oppilaitosten ja
työvoimatoimistojen yhteistyö ei voi toimia kunnolla, mikäli nuorten ohjaustarpeesta ei
välitetä.”

”Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus tarvittaessa viikon sisällä päästä ”yhden
luukun” ohjaukseen, missä hänen asiansa keskitetysti hoidettaisiin. Nuori voitaisiin
ohjata esimerkiksi ammatinvalinnanohjaukseen tai vaikkapa mielenterveystoimistoon,
mikäli tilanne niin vaatii. Tärkeintä on se, että ammattitaitoinen ohjaaja on nopeasti
tavoitettavissa. Ohjauksen tulee olla helposti saatavilla: paikan tulee olla kaupungin
keskustassa, siellä missä nuoret muutenkin ovat. Ovet pitää olla auki silloin, kun nuoret
liikkuvat iltaisin. Toiminnan tulee perustua nuorten tarpeisiin ja joustavaan, mutta
ammattitaitoiseen palveluun. Hyvä puhelin- ja nettiyhteyspalvelu kuuluvat toimivaan
ohjauspisteeseen. Käytännössä, kuten esimerkiksi Oulussa ”Napissa” ohjauspäivystys
voidaan hoitaa kaupungin oppilaitosten ja nuorisotyön vuorovedolla.”
(Pirttiniemi 2004, 57-58).

8.2. Tampereen AKU

”Loppuvuonna 2000 Tampereen ammattiopisto sai Opetushallitukselta rahoitusta
hankkeeseen, jonka päämääränä oli seurata ja ohjata Tampereen kaupungissa ja sen
lähiympäristössä peruskoulun vuoden 2001 keväällä päättäneiden oppilaiden siirtymistä
jatkokoulutukseen. Projektin työnimi ”Aku” muodostui lauseesta: ”Ohjaamme
ammatilliseen koulutukseen ja uralle.” Tampereen ammattiopiston tehtäväksi tuli
koordinoida ammatillisen koulutuksen ja peruskoulun yhteistyötä projektin tavoitteiden
suuntaisesti. Keskeistä peruskoulun päättäneiden oppilaiden seurannassa oli
peruskoulun opinto-ohjaajien yhteistyö seurakuntien erityisnuorisotyöntekijöiden
kanssa. Seitsemän opinto-ohjaajaa yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa osallistui
projektityöhön tavoittaakseen ne Tampereen alueen nuoret, jotka eivät olleet kesän
aikana sijoittuneet koulutukseen. Toisen asteen eri koulutusvaihtoehtojen lisäksi
nuorille tarjottiin Tampereen kaupungissa ammatillisesti painottunutta lisäopetusta.
Projektin pääasiakaskunta muodostui nuorista, jotka peruskoulun aikaisesta tai
jälkeisestä ohjauksesta huolimatta eivät olleet päässeet tai menneet koulutukseen.

Osa nuorista oli sellaisia, jotka olivat aloittaneet peruskoulun jälkeisen koulutuksen,
mutta keskeyttäneet sen nopeasti. Projektin ensisijaisena tavoitteena olikin auttaa
nuoria, jotka peruskoulun päättymisen hakuvaiheessa ovat jäämässä koulutuksen
ulkopuolelle. Päämääränä on kehittää tukitoimia, joilla nuoria pyritään tukemaan
ottamaan vastuu itsestään sekä ohjaamaan koulutukseen ja mielekkääseen elämään.
Käytännössä tukitoimet keskittyvät siihen, että nuoret olisivat seuraavalla
yhteishakukerralla aikaisempia kypsempiä tekemään uravalintaansa. AKU:n tehtävänä
on siten lisätä nuorten koulutus- ja ammattialatietoisuutta.

AKU-tulokset näyttävät rohkaisevilta. Lähes kaikille nuorille on yhteishaun kautta saatu
koulutuspaikka. Lisäksi nuorille tehdyn kyselyn perusteella he ovat olleet toimintaan
erittäin tyytyväisiä. Olennaista nuorten kanssa työskentelemisessä on aika. AKU:n
toiminta jatkuu edelleenkin, toki muotoja hieman muuttaneena.” (Pirttiniemi 2004, 58-
59).
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8.3. Tampereen kaupungin Nuves - Nuorten verkostoituva seutukunta-
projekti

Osa koulumme oppilaista tulee Tampereelta, joka on suurin koulua lähinnä oleva
kaupunki. Tampereen seutukunnalla on luotu oma toimiva seurantajärjestelmä ilman
koulutuspaikkaa jääneille nuorille.

NUVES-projekti on ESR-hanke, joka alkoi 1.6.2005 ja päättyi 31.5.2006. Projektin
kohderyhmänä olivat Tampereen seutukunnalla nuorten kanssa joko välittömästi tai
välillisesti toimivat tahot, joiden välistä verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen
levittämistä edistetään. Välillisenä kohderyhmänä olivat Tampereen seutukunnan 15 -
25-vuotiaat nuoret.

Projektissa tehtiin selvitys alle 25-vuotiaiden nuorten palvelutarpeista ja tarjonnasta
koulutuksen ja työllistymisen näkökulmasta. Selvityksessä keskityttiin erityisesti alle
17-vuotiaiden nuorten, jotka eivät siis vielä kuulu työhallinnon piiriin, palveluvajeiden
ja Tampereen seutukunnan kunnissa sekä laajemminkin muualla Suomessa jo käytössä
olevien hyvien käytäntöjen kartoittamiseen. Projektissa rakennettiin seutukunnallinen
malli nuorten yhteiskuntatakuusta yhteistyössä seutukunnan kuntien,
työvoimatoimistojen ja Pirkanmaan TE-keskuksen työvoimaosaston kanssa

Projektin tavoitteena oli saada aikaan kokonaisvaltainen kuva nuorten palvelutarpeista
ja tarjonnasta seutukunnalla, jonka pohjalta pystytään yhteistyössä rakentamaan nuorille
toimiva, kunta- ja organisaatiorajat ylittävä, ohjaus- ja kehittämisverkosto. Projektissa
syntyneen tietämyksen valossa sekä muodostettavan seutukunnallisen
yhteistyöverkoston kautta pystytään edistämään nuorten siirtymistä jatko-opintoihin ja
työelämään ja siten ehkäisemään nuorten yhteiskuntatakuun piiriin tulevien nuorten
määrää. Selvityksen tuottamien toimenpide-ehdotusten pohjalta seutukunnalla
keskitytään hyvien käytäntöjen seudullistamiseen sekä  nuoriin liittyviä
palveluvajekysymyksien ratkaisuun seudullisessa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä.
Seutukunnallinen nuorten yhteistyöverkosto luotiin jo projektin aikana siten, että
projektin kehitysryhmään kutsuttiin poikkihallinnollinen ja seutukunnallinen edustus
seuraavista tahoista: kuntien peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset, kuntien sosiaali-
ja nuorisotoimi, työhallinto, Aku-projekti, Silta-Valmennusyhdistys ry, nuorten
osallisuushankkeet, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, yritykset, nuorten työpajat, ev.lut.
seurakunnat. Lisäksi projektissa järjestettiin seudullinen foorumi nuorten parissa
työskenteleville keskinäisen tiedonkulun parantamiseksi ja hyvien käytäntöjen
levittämiseksi. Projektissa tehtiin tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten nuorten
osallisuushankkeiden kuntien edustajien (Tampere, Lempäälä, Nokia, Kangasala-
Sahalahti) ja valtakunnalliseen Opetushallituksen oppilaanohjaus- ja opinto-ohjauksen
kehittämishankkeeseen kuuluvien seutukunnan hankkeiden kanssa.
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Yhdyshenkilöverkoston käytännön toimintaperiaatteet lukuvuonna 2006-2007 olivat:
• Opinto-ohjaajat ilmoittavat jälkiohjauksen jälkeen jatko-opintojen ulkopuolelle

jääneet nuoret kunnan yhdyshenkilölle
• Yhdyshenkilöt ohjaavat nuoren uudestaan koulutukseen tai  sellaiseen

palveluun, jolla häntä voidaan tukea
• Toisen asteen koulutuksen keskeyttänyt nuori ilmoitetaan keskitetysti AKU-

toimintaan
• Yhdyshenkilöverkostoa koordinoi AKU-toiminta  Aku-toiminta toimii

yhdyshenkilöverkoston koollekutsujana ja hoitaa yhteydet kuntiin.
• Verkostossa liikkuu tieto nuorille suunnatuista palveluista, projekteista ja

vapaina olevista koulutus- ja työpaikoista yms.

Projektin kaltaisia palveluvajeiden kartoittamisia olisi tarpeen tehdä useammassakin
kunnassa, jotta osattaisiin hahmottaa se erilaisten toimijoiden verkosto, johon ilman
koulutuspaikkaa jäänyt tai koulutuksensa keskeyttänyt nuori astuu. Se paikka, johon
nuori sattuu ensimmäisenä ottamaan yhteyttä koulutusasioitaan selvitelläkseen, ei
välttämättä ole viranomaisten kannalta ”oikea”, mutta tärkeää on saada nuori ohjattua
eteenpäin mahdollisimman harvan luukun kautta kohti oikeaa ohjauspaikkaa.
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9 AKU-TOIMINNASSA OHJAUKSEN NÄKÖALAPAIKALLA
TYÖSKENTELEVÄN AMMATTILAISEN HAASTATTELU

Verkostoharjoitteluni aikana AKU:ssa solmin monia uusia kontakteja, joita voin
hyödyntää ohjaustyössäni. Harjoittelun aikana kuuntelin tarkasti niitä toiveita, joita
AKU-toimijoilla oli peruskoulun oppilaanohjauksen suuntaan, sillä sujuva yhteistyö
koulun ja tämäntyyppisen toiminnan välillä on monelle jälkiohjauksen asiakkaalle
tärkeä asia.

Haastattelin verkostoharjoitteluni päätteeksi yhtä AKU-toiminnan työntekijää:

Mitä AKU on? (Ammatilliseen Koulutukseen ja Uralle)

AKU on yksilöllinen, verkostoitunut palveluprosessi, jossa keskeisiä tehtäviä ja
tavoitteita nuoren kanssa työskentelyssä ovat kunnioittaminen, kuuleminen,
kuunteleminen, keskustelu ja kiireettömyys. AKU tarjoaa aikaa, aikuista ja apua.
Toiminta on ajankohtaisen tiedon antamista koulutuskentästä, eri palveluista ja
arkipäivän selviytymistä tukevista asioista. Nuori on oman elämänsä asiantuntija:
tavoitteena on tukea nuorten omien tavoitteiden löytymistä ja niiden toteutumista
aktivoinnilla ja voimavaraistamalla. AKU antaa asiakkailleen mahdollisuuden lisätä
itsetuntemusta ja oppimisvalmiuksia ja muita työelämässä tarvittavia taitoja.

Ominaispiirteitä ovat ei-viranomaisuus, kodinomaisuus – toiminta sijaitsee
kerrostaloasunnossa keskikaupungilla, nuoren asiakkaan vanhempien tukeminen.

Toimintatapoja ovat tiivis yhteistyö ammatillisten oppilaitosten opiskelijahuollon
työntekijöiden kanssa ja ns. hallitut keskeyttämiset eli AKU on paikka, jonne tulla
pohtimaan jatkosuunnitelmiaan. AKUssa toimii AKU-koulu eli siellä on mahdollista
korottaa päättötodistuksen numeroita. AKU järjestää yksilöllisiä oppilaitosvierailuja ja
koulutuskokeiluja. AKU tekee yhteistyötä työvoimatoimiston AVO- ja nuorten
palvelujen kanssa työkokeilujen ja työmarkkinatukiharjoittelujen kautta. AKUssa
tehhdään yhdessä yhteishakuprosessiin liittyviä pohdintoja ja valintoja.

Työ on sekä yksilö- että verkostotyötä. Yksilötyö voi olla lyhytaikaista neuvontaa,
jolloin asiakkuus kestää 1-4 tapaamiskertaa, esimerkiksi ohjausta vapaalle
opiskelupaikalle. Pidempi ohjausprosessi sisältää yksilökeskusteluja, perhetapaamisia,
ammatinvalinta- ja urasuunnitteluohjausta, oppilaitoksiin tutustumista,
koulutuyskokeiluja oppilaitoksissa, yhteishaun tekemistä, työvoimatoimiston palvelujen
käyttämistä tuetusti, työnantajayhteyksien muodostamista ja tarvittaessa jatko-ohjausta
Koho-palveluun.

Verkostotyötä tehdään nuoren omien viranomaisverkostojen kanssa, alueellisesti ja
seutukunnallisesti eri toimijoiden kanssa.

Yleisen tehtäväkuvauksen mukaan työskentely AKU-toiminnassa on vaativaa
asiantuntijatyötä, joka on monitieteistä ja siinä yhdistyvät laaja-alaisesti sosiaali- ja
nuorisotyö yhdistettynä ammatillisen koulutuksen asiantuntijuuteen. Työ on itsenäistä,
vastuullista ja kokonaisvaltaista psykososiaalista työtä ja tulevaisuuden kuvan
selkiyttämistä 15-17-vuotiaiden nuorten kanssa. Työhön sisältyy suuri inhimillinen
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vastuu. Jokainen nuori tuo mukanaan oman verkostonsa, jonka kanssa työskenteleminen
vaatii usein laajaa viranomaistyötä nuoren sekä lähiomaisten kanssa. Työn keskeiset
työtasot ovat yksilötyö, verkostotyö sekä asiantuntijatyö ja yhteiskunnallinen
vaikuttaminen.

Toiveita AKU-toiminnan ammattilaisilta koulumaailman suuntaan:

• perusopetuksen lisäopetusluokkatoiminnan kehittäminen: päättötodistuksen
numeroiden korottajia voisi ohjata aikuislukion opiskelijoiksi, heillä on
tarvittavat opiskeluvalmiudet korottaa nuomeroitaan siellä; näin
lisäopetusluokkien resurssit voitaisiin ohjata niitä eniten tarvitseville eli
erityistukea ammatinvalinnassaan tarvitseville nuorille

• perusopetukseen lisää työelämään tutustumista ja ammattitietoutta sekä tietoa eri
aloilla opiskelusta, jotta peruskoulunsa päättävillä nuorilla olisi oikeata tietoa
ammatillisella puolella opiskelusta

• otettaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen hakijalle, joka on
suorittanut perus- tai lisäopetuksen oppimäärän hakeutumisvuonna, annetaan
kolme valintapistettä. Tämä oli huono muutos AKU-toiminnan asiakkaiden
näkökulmasta, he ovat huonommassa asemassa yhteishaussa mietittyään vuoden
tulevaisuutensa suuntaa

• ammatillisten oppilaitosten sisällä tulisi olla liikkumatilaa alalta toiselle ilman,
että opiskeluja tarvitsisi keskeyttää väärän alavalinnan vuoksi

• ammatillisten oppilaitosten sisäinen kulttuuri koskien erityisopiskelijoiden
opetusta muuttuu liian hitaasti, muutos vaatii kolmesta viiteen vuotta, se on liian
pitkä aika

• eri kuntien panostus nuoriinsa näkyy AKU-toiminnassa – niistä kunnista on
eniten asiakkaita, joissa yhteistyö eri viranomaisten kanssa ei toimi,
ensimmäisen nivelvaiheen onnistumiseen panostaminen – monilla nuorilla
alakoulusta yläkouluun siirtyminen on ollut taitekohta ongelmien alkamisen
suhteen

• peruskouluun lisää pienryhmäopetusta ja henkilökohtaisia avustajia
• täsmäohjaus AKUun eli peruskoulun opinto-ohjaajan yhteydenotto jo keväällä ja

valmistelu AKU-luokalle tutustumisen kautta (henkilökohtaisuus ja
rinnallakulkeminen)

Yhteistä lähes kaikissa asiakkuuksissa Erottavia piirteitä asiakkuuksissa
erilaiset opintopolut
opiskeluvalmiuksien heikkous
diagnoosit
ei päihdeongelmia
ei maahanmuuttajataustoja
alisuoriutuminen ja motivaation puute
peruskoulussa
yläkouluun siirtymisen aika ollut
vaikeaa
koulukiusaamista taustalla

vanhempien tuki ( kannustus
vs. vanhemmuus hukassa)
vanhempien koulutuskielteisyys
perhetausta (ydinperhe
vs. lastensuojelun asiakas)
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Peruskoulun oppilaanohjaajana otinkin oman ohjaustyöni tavoitteeksi sen, että
henkilökohtaisessa ohjauksessa osaisin huomioida erityisen tuen ja räätälöityjen
koulutuspolkujen tarpeessa olevat nuoret tarpeeksi ajoissa, koska AKU-toiminnankin
toiveena oli, että jo keväällä ennen peruskoulun päättymistä, voitaisiin yhdessä tuetusti
suunnitella nuoren siirtyminen asiakkaaksi, jos yhteishaun aikana koulutussuunnitelma
ei ollut selkiytynyt.

10 JÄLKIOHJAUKSENI ASIAKKAITA:
KAKSI TAPAUSTA

Tähän kehittämishankkeeseeni pääsivät mukaan jälkiohjaukseni kaksi asiakasta viime
kesältä, tyttö ja poika.

10.1. Tapausesimerkki 1: ”MAIJA”

Maija tuli kouluumme läheisestä kaupungista ison siskonsa tapaan. Hänellä oli
kuudennelta luokalta keskinkertainen todistus, mutta opiskelumotivaatio oli yläkoulun
alkaessa kohdallaan. Hän oli hyvin sosiaalinen tyttö, jolla oli paljon ystäviä ja tekemistä
koulun jälkeen.

Maijan koulumenestyksen kannalta heikkoja aineita olivat kielet, englannin ja ruotsin
kielten opiskelu oli melko hankalaa koko yläkoulun ajan. Samoin matematiikka ja
jotkut reaaliaineet tuottivat vaikeuksia, mitään varsinaista oppimisvaikeutta hänellä ei
kuitenkaan ollut.

Yhdeksännellä luokalla juttelimme henkilökohtaisessa ohjauksessa paljon hänen
tavoitteestaan jatkaa opiskelua lukiossa isosiskonsa tapaan. Tavoite ei ollut realistinen ja
mietimme ammatillisen puolen aloja, joista sosiaali-ja terveysala kiinnosti Maijaa
eniten.

Yhdeksännen luokan aikana Maijan kotioloissa tapahtui muutoksia: vanhemmat
erosivat ja Maija oli epätietoinen siitä, missä hän asuisi seuraavana syksynä. Tämä
tilanne vaikeutti hänen tulevaisuudensuunnitelmiensa tekemistä ja muutenkin vaikutti
tytön mielialaan ja hänen koulumotivaatioonsa.

Yhteishaussa haimme sosiaali- ja terveysalan kouluihin ja muutamaan lukioon ja Maija
kutsuttiinkin pääsy-ja soveltuvuuskokeisiin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin meni
muitakin koulumme oppilaita, mutta myöhemmin Maija kertoi, että hän ei ollut
kuitenkaan kokeisiin osallistunut. Yhteishaun tulosten julkaisemispäivänä soittelin
Maijalle, joka ei ollut saanut opiskelupaikkaa, hänen uusista suunnitelmistaan ja
pidimme kesällä yhteyttä lisäopetukseen hakeutumisasioissa ja kesän lopulla hän
hakeutui perusopetuksen lisäopetusluokalle lähelle uutta asuinpaikkaansa. Hänen
tavoitteenaan lisäopetusvuoden jälkeen ovat lukio-opinnot.

Kyselyyni hän vastasi seuraavasti:

Mistä sait tietoa mahdollisista vapaista koulutuspaikoista kesällä yhteishaun tulosten
julkistamisen jälkeen?
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Soitin kaikkiin mahdollisiin koulutuspaikkoihin ja kysyin
vapaita paikkoja.

Kenen kanssa pohdit koulutusvalintojasi keväällä yhteishakuaikana ja kesällä?

Opinto-ohjaajan  ja vanhempien kanssa .

Mitä syitä voisit ajatella siihen, että et saanut koulutuspaikkaa kevään yhteishaussa? tai
Miksi hakeuduit toiselle alalle, etkä aloittanut siinä opiskelupaikassa, johon
yhteishaussa pääsit?

Minulla oli liian alhainen keskiarvo lukioihin.

Millä perusteella lähdit miettimään uusia koulutusvaihtoehtoja kesällä?

Mietin mikä ala kiinnostaa eniten.

Miksi Sinulle oli tärkeää saada opiskelupaikka syksyksi?

Etten olisi vain vuotta tekemättä mitään ja koska haluan
päästä elämässäni eteenpäin.

Miten peruskoulun oppilaanohjaus auttoi Sinua koulutusvalinnoissasi? Mitä jäit
kaipaamaan?

Kaikista ammatillisita aloista sai paljon informaatiota
oppilaanohjauksessa kuin myös eri lukioista.

Muuta?
-

Maijan ohjausprosessissa yhdeksäs luokka toi eteemme asioita, joiden käsittelyyn Maija
tarvitsi erityistä tukea. Epävarmuus kotona näytti vaikuttavan Maijan kykyyn tehdä
pitkälle meneviä suunnitelmia opiskelujensa suhteen. Ohjauskeskusteluissakin
keskityttiin välillä vain kotiasioihin.

Ilman opiskelupaikkaa jääminen ei tullut Maijalle suurena yllätyksenä, mikä auttoi
tilanteeseen sopeutumista ja uusien valintojen tekeminen kohti uutta päämäärää alkoi
kesällä ilman katkoksia. Maija oli itse todella aktiivinen ja otti yhteyttä moniin eri
kouluihin opiskelupaikkaa tavoitellessaan. Myös äiti oli kesän aikana tytön tukena.

Maijalla oli selkeä tavoite jatkaa opiskelujaan seuraavana syksynä osana suurempaa
tulevaisuudensuunnitteluaan – hänhän kertoi ”haluavansa päästä elämässä eteenpäin.”
Peruskoulun opinto-ohjaus on ainakin hänen kohdallaan saavuttanut tavoitteensa
omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen kasvattajana, valintojen joustavuudessa uusissa
tilanteissa ja päätöksentekotaidoissa.
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10.2. Tapausesimerkki 2: ”MATTI”

Matti tuli kouluumme seitsemännelle luokalle varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen
ja hän kävi haastattelussa rehtorin ja opinto-ohjaajan luona koulun jo alettua. Heti
haastattelussa hänestä sai kuvan persoonallisena poikana, joka oli jo alakoulussa
joutunut ottamaan kantaa omaan erilaisuuteensa. Hänellä oli pieniä oppimisvaikeuksia,
lähinnä hienomotorisella puolella ja lukihäiriö. Kolmen vuoden aikana henkistä kasvua
tapahtui (fyysisen kasvun ohella) huomattavasti, vaikka asuminen oppilaskodissa ja
luokkatilanteissa toimiminen eivät aina sujuneetkaan helposti. Matti oli taiteellinen
poika ja hän otti mielellään kontaktia koulun aikuisiin. Opinto-ohjaajan luonakin hän oli
tuttu näky.

Yhdeksännen luokan aikana Matti mietti ohjauksessa tulevaisuuttaan ja kiinnostavaa
peruskoulun jälkeistä koulutuspaikkaa. Oppimisvaikeudet ja kiinnostuksen kohteet
rajasivat tiettyjä aloja pois mahdollisten joukosta. Matti oli kiinnostunut käsi- ja
taideteollisesta alasta sekä ilmaisutaitopainotteisesta lukiosta. Koulun kautta hän oli
kiinnostunut myös ruuanlaitosta. Muita unelmia kultasepän ja näyttelijän ammattien
lisäksi oli sukellusharrastuksen myötä meribiologi.

Matin kanssa haimme yhteishaussa joustavalla valinnalla kultasepän alaa opiskelemaan
ja hän pääsikin pääsykokeisiin asti. Hän tuli valituksi opiskelemaan catering-alaa, mutta
oli kesällä sitä mieltä, että se ei kuitenkaan ollut hänen alansa.

Matti päätti jatkaa opiskeluitaan sisäoppilaitosmuotoisessa opistossa perusopetuksen
lisäopetusluokalla.

Kyselyyni Anna Tapion koulun jälkiohjauksesta Matti vastasi seuraavasti:

Mistä sait tietoa mahdollisista vapaista koulutuspaikoista kesällä yhteishaun tulosten
julkistamisen jälkeen?

Sain tietoa kyselemällä sukulaisilta ja ystäviltä. Kyselin
oikeastaan kaikilta.

Kenen kanssa pohdit koulutusvalintojasi keväällä yhteishakuaikana ja kesällä?

Pohdin kouluvalintojani opinto-ohjaajan kanssa ja juttelin
siitä kotona, yritin hakea vielä silloin kaikki kiinnostavat
opiskelu paikat läpi.

Mitä syitä voisit ajatella siihen, että et saanut koulutuspaikkaa kevään yhteishaussa? tai
Miksi hakeuduit toiselle alalle, etkä aloittanut siinä opiskelupaikassa, johon
yhteishaussa pääsit?

Kun kuulin että olin päässyt gatering-alalle aloin miettiä
oliko se oikea vaihto ehto, olin edelleen sitä mieltä että
halusin tehdä jotain mikä oikeasti minua kiinnostaa. Joten
päätin mennä kymppi-luokalle korottamaan keskiarvoani,
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jotta voisin pyrkiä Treen ilmaisutaidon lukioon. Voisin
päästä näyttelijäksi tai joksikin muuksi missä voisin toteuttaa
itseäni.

Millä perusteella lähdit miettimään uusia koulutusvaihtoehtoja kesällä?

Huomasin vain että gatering-ala ei sovi minulle, aloin
miettimään muita vaihtoehtoja.

Miksi Sinulle oli tärkeää saada opiskelupaikka syksyksi?

En halunnut pitää välivuotta, koska olin kuullut että sen
jälkeen on vaikeampi saada koulutus paikkaa, pelkäsin että
välivuoden jälkeen en osaisi enää opiskella, enkä olisi 15-
wuotiaana, saanut mistään edes töitä.

Miten peruskoulun oppilaanohjaus auttoi Sinua koulutusvalinnoissasi? Mitä jäit
kaipaamaan?
No sitä on vaikea sanoa koska miulla oli kaksi opoa, luulen
kumminkin että sain molemmilta paljon tarvittavaa tietoa.
(Olin äitiyslomalla syyslukukauden, jolloin ohjausta hoiti sijaiseni.)
Muuta?

Mitä onkaan tapahtunut ATK (Anna Tapion koulun) jälkeen!!!

Kesä toi tullessaan protu-leirin ja uusia kavereita, hain
kesän loppuviikoilla Karkun evankeliseen kymppiluokkaan ja
pääsin sisälle. Parin viikon jälkeen olin saanut paljon ystäviä
ja joutunut myös väittelyyn uskon asioista ei uskovana, luulin
aluksi että täällä koulussa kaikki menee samalla lailla kuin
ATK:ssa joten aluksi en toivonut liikaa että mikään
muuttuisi, toisin kävi. Olen huomannut itsestäni uusia
piirteitä mitkä eivät ole olleet esillä ATK:ssa. Minusta on
tullut avoimempi ja varmempi ihmisten suhteen.
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MATIN RUNO

Peilisaleissa sieluni lepää kahlehdittuna
Pois se ei pääse vaikka haluaisi.
Valkoisiin verhottuna ja hopeiset kahleet sielussain
yhdeksän vuotta.
Katson elämää vankilani ulkopuolelta.
Näen muut he eivät mua.
Samassa peilit pirstoutuvat ja kahleet murenevat
Sirpaleiden välkkyessä saan selkääni siivet lennän pois.
Jätän jälkeeni vain yhden peilin josta näen itseni.
Olen vahva, ei minua kukaan voi murtaa,
loppuu sanat satuttavat, kuolee pimeys syämmessäni.
Minä elän vapaana eikä minua voi enää kahleisiin sulkea.
Koen muodonmuutoksen ja ei minua enää tunnista.
Mutta joskus aika taakseen jättää ja silloinkin olen
Vahva, viimeinen muutos on minullekin tuntematon mutta
Se ei estä minua jatkamasta eteenpäin.

Matin kolme yläkoulun vuotta olivat itsenäistymisen sekä opiskeluvalmiuksien ja
elämänhallintataitojen hankkimisen kannalta tärkeät vuodet, vaikka helppoa kasvun
aikaa ne eivät sisäoppilaitosmuotoisessa koulussamme olleet. Henkilökohtaisen
ohjauksen aikana huomasin tavoitteiden epärealistisuutta, etenkin suhteessa omiin
oppimista vaikeuttaviin rajoituksiin. Oman persoonallisen itseilmaisun tarve pojalla oli
suuri ja ehkä hänen tavoitteensa ilmaisutaidon lukioon pääsemisestä oli ymmärrettävä
syy peruuttaa opiskelupaikka catering-alalla. Perusopetuksen lisäopetusluokka näyttää
antaneen Matille lisää itsetuntoa ja siten valmiuksia tehdä uutta koulutusvalintaa.

Koulutusvaihtoehtojaan pohtiessaan Matti käytti aktiivisesti hyväkseen sekä
vertaistukea että aikuisia ympärillään. Hänellä oli ohjausprosessissa pitkään monia eri
hakuvaihtoehtoja mielessään, joita hän työsti ottamalla niistä selvää eli hänen
kohdallaan koulutusalaa ei valittu mielikuvien perusteella.

Matti oli koulutusmyönteinen, hän ei edes harkinnut välivuoden pitämistä peruskoulun
jälkeen ja omiin työnsaantimahdollisuuksiinsa kouluttautumattomanakin hän suhtautui
realistisesti. Peruskoulun oppilaanohjaus oli siinä mielessä onnistunut tavoitteissaan,
että Matista oli kasvanut omaa elämänsuunnitteluaan aktiivisesti rakentava nuori, joka
on käynyt läpi persoonallisuuden kasvua ja omien vahvuuksien ja heikkouksien
tunnistamista, itsetuntemusta ja selviytymisstrategioiden hallintaa.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että lisäopetusvuosi ja vuoden viivästyminen opiskelu-
uralla toivat Matille aikaa sosiaaliseen kypsymiseen ja itsetuntemuksen lisääntymiseen.
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11 KOULUMME JÄLKIOHJAUKSEN SWOT-ANALYYSI

Kokosin allaolevan SWOT(Strenghts, Weaknesses, Opportunities ja Threats)-analyysin
hahmottamaan oman ohjaustyöni tilaa jälkiohjauksen kohdalla. Positiivisia puolia ovat
oppilaiden hyvä sijoittuminen jatko-opintopaikkoihin ja nuorten aktiivisuus oman
tulevaisuutensa suunnittelijoina, se on hyvä lähtökohta henkilökohtaiselle ohjaukselle.
Negatiivisia puolia ovat sellaiset koulumme erityispiirteistä johtuvat ongelmakohdat,
joihin en oppilaanohjaajana oman työni kautta suurestikaan  voi vaikuttaa. Nivelvaiheen
tiedonsiirto toisaalta on esimerkki asiasta,  jota voin työssäni kehittää.

Vahvuudet:
Vuosittain vain pieni jälkiohjauksen tarve-
melkein kaikki oppilaat jatkavat toisella
asteella opiskelua ongelmitta, siten
jälkiohjattaville jää riittävästi aikaa

Oppilaat omatoimisia ja ottavat yhteyttä
ongelmatilanteissa, ohjaus on antanut
hyvät valmiudet itsetuntemukseen ja
päätöksentekoon

Pieni opintonsa toisella asteella
keskeyttäneiden määrä yksi toimivan
ohjausjärjestelmän indikaattori, ohjaus
vastaa melko hyvin ohjattavien tarpeisiin

Heikkoudet:
Tiedonsiirron sujuvuus toiselle asteelle

Yhteisten toimintamuotojen kehittäminen
vastaanottavien koulujen kanssa, kouluja
vuosittain yli 50

Ohjauksen henkilöstön pysyvyys
tehtävissään vastaanottavissa kouluissa –
yhteistyöverkostojen jatkuva
päivittäminen

Systemaattisen seurantajärjestelmän puute
– sitä ei tosin velvoiteta

Mahdollisuudet:
Nivelvaiheen tiedonsiirtolomakkeen
käyttöönottaminen

Perusopetuksen lisäopetuksen
järjestämisvastuun siirtyminen kunnille –
yksi vaihtoehto joka kunnassa ilman
koulutuspaikkaa jääneille

Uhat:
Yhtenäiskoulu-uudistuksen vaikutus
oppilasmäärään

Koko koulupolun kattavan saumattoman
niveltämissuunnitelman mahdottomuus
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12 LOPPUMIETTEET

Kehittämishankkeen anti ohjaustyöhöni oli suuri. Sain uutta tietoa ja kontakteja, joita
voin jälkiohjauksessani hyödyntää. Ilokseni huomasin, että myös valtakunnallisesti
nivelvaiheen yli jatkuva ohjausprosessi nähdään kehittämisen arvoisena asiana.

Tutustuttuani tämäntyyppiseen tutkivaan työotteeseen, voisin lähteä uudelleenkin oman
työn kehittämiseen vastaavanlaisen projektin kautta. Kehitettäviä asioita löytyy arjen
työstä aina, kun ihmettelee, että ”miksi tämä ei toimi näin”?

Omat käytäntöni kevät-infon ja varsinaisten jälkiohjaustoimenpiteiden kohdalla ovat
toimineet melko hyvin: nuoret ovat ottaneet yhteyttä kesäkuussa ja olemme luoneet
uusia suunnitelmia ja koulutuspolkuja ohjauskeskusteluissamme.

Jälkiohjaukseni päämäärän toteutumista kehittämishankkeeni nuorten kohdalla voidaan
arvioida siten, että molempien nuorten kohdalla toteutuivat yksilön oikeudet oman
koulutuspolkunsa rakentamiseen ja riittävään ohjaukseen ja yhteiskunnan kannalta
mielekkääseen sijoittumiseen.

Eriarvoisuuden ongelmasta kertoo se, että eri kunnissa koulutuksen ulkopuolelle
jääneitä nuoria ohjataan hyvin eri lailla ja ohjaajana toivoisin kuntien järjestävän
nuorillensa palvelumalleja, jotka olisivat helposti lähestyttäviä ja resurssoituja siten, että
nuoret saisivat yksilöllistä ohjausta ja kannustusta aikuisten taholta riippumatta siitä,
minkä asiantuntijatahon järjestämä palvelu on ja missä sitä tarjotaan.

Jälkiohjauksen merkitys oppilaan ohjausprosessissa minulle oppilaanohjaajana on se,
että viimeistään silloin yleensä pääsemme ohjausprosessissa sille henkilökohtaisuuden
tasolle, että oppilaan omat voimavarat aktivoituvat ja pääsen ohjaajana mukaan
tukemaan sitä ainutlaatuista prosessia, kun nuori siirtyy askeleen kohti aikuisuutta ja
vastuun ottamista omasta tulevaisuudestaan. Osalle se mahdollistuu vasta pienten
vastoinkäymisten jälkeen kesän ”täsmäohjauksessa”.

Lopuksi haluan vielä kiinnittää huomiota kahteen ohjaukselliseen kysymykseen, joihin
pitäisi valtakunnallisesti miettiä ratkaisuja:

Koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ohjauspalvelujen järjestämiseksi pitäisi
määritellä kenen ”vastuulle” nämä nuorten oikeastaan kuuluvat? Kouluilla on rajalliset
resurssit, mutta toisaalta eniten yksittäistä nuorta koskevaa tietoa.

Tiedonsiirrossa ja -siirtymisessä nivelvaiheissa on edelleen ongelmia. Yhtenä
vaihtoehtona ehdotetaan, että valtakunnan tasolla tehtäisiin päätös vastaanottavan
koulun ilmoittamisvelvollisuudesta aloittavista opiskelijoista lähettävälle koululle.
Tämä käytäntö helpottaisi jälkiohjausta silloin, kun peruskoulun oppilaanohjaaja vastaa
jälkiohjauksesta vielä syyslukukauden alussa.
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LIITTEET

LIITE 1.

3.11.2006

Hei Anna Tapion koulun entinen oppilas XXXXX!

Olen edelleen täällä koulussa opinto-ohjaajana ja opiskelen työssäkäynnin ohella
Jyväskylässä opinto-ohjaajan monimuotokoulutuksessa. Teen opiskeluihini kuuluvaa
kehittämishanketta koulumme jälkiohjauksesta ja haluaisin kuulla, mitä Sinulle kuuluu
nykyään.

Yhdeksännen luokan jälkeenhän jatkoit XXXXX perusopetuksen lisäopetuksessa eli ns.
kymppiluokalla ja mietit myös XXXXX lukiota. Voisitko kirjoittaa minulle
sähköpostilla tai kirjeitse, kuinka olet järjestellyt opiskeluitasi ja asioitasi sen jälkeen,
kun viimeksi soittelimme?

Ohessa on kysely, johon toivoisin Sinun vastaavan ja lähettävän sen minulle sitten joko
sähköpostilla tai kotiosoitteeseen:

Tuire Laaksonen
XXXXXX
XXXXX Tampere

Lisäksi voit vielä vaikka piirtää tai kirjoittaa runon tms. peruskoulun  loppumisen
jälkeisistä tunnelmista 

Tietojasi käytetään luottamuksellisesti hankkeen raportissa ja Sinua ei mainita nimeltä,
vaan ”entisenä oppilaana”.

Kiitos XXXXX jo etukäteen avustasi kehittämishankkeen tekemisessä!
Odotan kuulevani Sinusta pian!

Hyvää joulun odotusta!

T: Tuire

Anna Tapion koulun opinto-ohjaaja

tuire.laaksonen@annatapio.fi
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Kysely Anna Tapion koulun jälkiohjauksesta
Nimi:

Mistä sait tietoa mahdollisista vapaista koulutuspaikoista kesällä yhteishaun tulosten
julkistamisen jälkeen?

Kenen kanssa pohdit koulutusvalintojasi keväällä yhteishakuaikana ja kesällä?

Mitä syitä voisit ajatella siihen, että et saanut koulutuspaikkaa kevään yhteishaussa? tai
Miksi hakeuduit toiselle alalle, etkä aloittanut siinä opiskelupaikassa, johon
yhteishaussa pääsit?

Millä perusteella lähdit miettimään uusia koulutusvaihtoehtoja kesällä?

Miksi Sinulle oli tärkeää saada opiskelupaikka syksyksi?

Miten peruskoulun oppilaanohjaus auttoi Sinua koulutusvalinnoissasi? Mitä jäit
kaipaamaan?

Muuta?
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