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 K oulussamme sykkii lämmin kyläkoulusydän, sanoi Haapa-
mäen yhteiskoulun rehtori Jukka-Pekka Ärling kommen-
toidessaan Meidän paras koulu -kilpailun voittoa. Etsimme 
Suomen yhteisöllisintä koulua, jossa – ja myös sen ympäris-

tössä – on hyvä, viihtyisä ilmapiiri. Koulu, joka henkii avoimuutta ja 
osallistumista.

Saimme useita korkeatasoisia videoita, joiden tekemiseen oli uhrat-
tu sekä aikaa että ajatuksia. Haapamäen voittajavideo ei ollut korkea-
tasoisin, mutta se henki juuri sitä oikeaa yhteisöllisyyttä, mitä Suomi 
tarvitsee. Näkymä oli tasapainoinen kaikkiin suuntiin, mukana olivat 
niin oppilaat, opettajat, vanhemmat kuin joukko hymyileviä kyläläisiä.

Kohtaamme kasvotusten vuoden aikana noin 12 000 nuorta Kun kou-
lu loppuu -kiertueen merkeissä. Usean koulutilaisuuden jälkeen jään 
miettimään tilaisuuksien nuoria, heidän koulupaineitaan, heidän haa-
veitaan, heitä ihmisinä.

Ensimmäinen ajatus on, että oma kouluaikani oli helpompaa, erityi-
sesti jatko-opintoihin pääsy oli varmempaa. Ajatelma ei ole välttämättä 
oikea. Jokainen aikakausi peilaa omalla tavallaan sen hetkistä yhteis-
kunnan ilmapiiriä, niin nytkin. Kaikesta voi selvitä ja selviämme. Itse 
sain kouluaikanani paljon tukea koululta ja vanhemmilta, enkä ollut 
kympin oppilas.

Siitä on nytkin kysymys. Jokainen meistä tarvitsee ymmärtämystä 
ja tukea, kukaan ei selviä päivästä toiseen yksin. Tuen ja kaveruuden 
antaminen ei maksa mitään, siihen tarvitaan vain kanssaihmisten ai-
toa sitoutumista ja antamisen iloa.

Syksyn ensimmäisissä tilaisuuksissa eräs eturivissä istunut tyttö ky-
syi kaveriltaan, ovatko unelmani turhia. Kaveri vastasi: ”Mikään unel-
ma ei ole turha. Kerro, mistä unelmoit”. Se oli hyvä alku keskustelulle.

 
Kari Väisänen
Toimitusjohtaja
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
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yrittäjyydestä
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#LYHYESTI

 VASTUULLINEN KESÄDUUNI  -kampanjassa valitaan vuoden 
kesätyöntekijä, joka nähdään roolimallina nuorille työnhakijoille. 
Destiassa työskennellyt kemijärveläinen Jonne Ruopsa sai 
Vuoden kesätyöntekijä 2017 -tittelin aloitteellisuutensa ja 
omatoimisuutensa ansiosta.

Ruopsa kiitti työnantajaansa Destiaa ja antoi kunnian myös 
työkavereille:

‒ Työkaverit tekevät kesätyöntekijästä hyvän kesätyöntekijän. 
Se, miten luotetaan, autetaan ja annetaan vastuuta sekä 
kannustetaan näyttämään parhaat puolensa ja osaamisensa.

Vuoden kesätyöntekijän valinta pohjautuu kampanjassa mukana 
olleiden kesätyönantajien suosituksiin omista työntekijöistään. 
Kaikki ehdokkaat saivat osakseen useita hyviä ominaisuuksia ja 
erinomaisia perusteluja. Voittajan valitsi Vastuullinen kesäduuni 
-kampanjan pääyhteistyökumppani Oikotie Työpaikat.

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median luotsaamaan 
Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjaan osallistui tänä vuonna 
ennätykselliset 371 työnantajaa, jotka tarjosivat yhteensä yli  
55 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.

 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen vuoden 2018 
kampanjaan: kesaduuni.org
 

MIKÄ?
Vastuullinen kesäduuni  on T-Median, 
Taloudellinen tiedotustoimisto TATin, Telian, 
Nokian, Destian, S-ryhmän, Opteamin, Varman 
ja Oikotie Työpaikkojen yhteinen kampanja, joka 
haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille 
nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyö-
paikkoja. Kampanjaan osallistuvat työnantajat 
sitoutuvat kuuteen vastuullisen kesätyön  
periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, 
mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen työhön, 
oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen 
palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus.

Jonne Ruopsa on  
vuoden kesätyöntekijä

TEKSTI SIIRI HUTTUNEN   /   KUVA  NIKO JEKKONEN 
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#LYHYESTI

SUOMEN itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT aloittavat 
laajan yhteistyön, jonka ansiosta suomalaiset 
nuoret pääsevät opiskelemaan kiertotaloutta.

Kumppanuuden myötä kiertotalouden tee-
mat nostetaan näyttävästi esille sekä TATin 
Yrityskylissä että TATin lukioille ja ammatti-
opistoille tarjoamissa digitaalisissa business-
kursseissa.

Yhteistyö TATin kanssa on Sitran kierto-
talousasiantuntija Riitta Silvennoisen mu-
kaan luontevaa, sillä kiertotalous tuo uusia lu-
kemattomia liiketoiminnan mahdollisuuksia, 
ja TAT taas tarjoaa nuorille näkymiä tulevai-
suuden työelämään.

TATin digitaalinen business-kurssikoko-
naisuus Yrityselämän nuoret sukupolvet si-

sältää kaupallisen osaamisen ja tulevaisuu-
den työelämätaitojen oppeja toisen asteen 
opiskelijoille. Business-kurssien sisällöissä 
korostuvat globaalit megatrendit, joihin myös 
kiertotalous väistämättä kuuluu.

Yrityskylissä kiertotalous avaa uudenlai-
sia mahdollisuuksia simuloida nykypäivän 
yhteiskuntaa.

– Pohdimme yhdessä yrityskumppaniem-
me kanssa, millä tavalla kiertotalous näkyy 
tai voisi näkyä heidän tuotteissaan ja palve-
luissaan. Näin saamme kuudes- ja yhdeksäs-
luokkalaiset kokemaan kiertotalouden il miöt 
Yrityskylän toiminnallisessa ympäristössä 
luonnollisena osana elinkeinoelämää ja yh-
teiskuntaa, Yrityskylän johtaja Tiina-Maija 
Toivola iloitsee.

Nuorista  
suomalaisen 
kiertotalouden  
pioneereja

TEKSTI VIIVI ALI-LÖYTTY   /   KUVA  THINKSTOCK

Kiertotaloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, jossa tuotteen tai palvelun 
valmistukseen käytettävien resurssien hyödyntäminen, jatkojalostus ja 

kierrätysmahdollisuudet ajatellaan mahdollisimman ekologisesti ja 
tuotteen pitkää ikää mahdollistaen.
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TEKSTI NUUTTI NISSINEN JA KARI VÄISÄNEN 
KUVA NUUTTI NISSINEN 

#LYHYESTI

”PUOLITOISTA kuukautta kestänyt kesä-
työni Kymen Sanomissa päättyi heinä-
kuun lopussa. Viimeisen työpäivän jäl-
keen olo oli tyhjä. Tiesin, että seuraavana 
arkipäivänä herään vasta kello kahden 
jälkeen päivällä. Melkein odotin seuraa-
vaa pyyntöä kuvauskeikalle, jota ei kui-
tenkaan enää tullut.

Unelmatyöni oli kokemuksellisesti ri-
kas – täysi kymppi – sillä opin paljon 
kaikkea tärkeää tulevaisuutta, ja erityi-
sesti työelämää varten. Kaikki se koke-
mus, mitä kuusiviikkoinen työrupeama 
toi tullessaan, on rahaakin arvokkaam-
paa.

VALOKUVAAJANA toimiminen mahdollis-
ti tutustumisen uusiin ihmisiin. Ei pel-
kästään kollegoihin, vaan myös paikal-
lisiin tahoihin sekä ihan tavan tallaajiin-
kin. Jokaisella henkilöllä oli omat tari-
nansa ja luonteensa. Isojenkin nimien 
takana seisoi joka kerta ihan tavallinen 
ihminen. Jokainen kuvauskeikka oli eri-

lainen, täynnä eloa oleva kokemus. Työ-
päivät eivät käyneet ikinä tylsiksi.

Onnekseni kaikkea mielenkiintois-
ta tapahtui kesä- ja heinäkuun aikana. 
Esimerkiksi Suomen suurin tapahtu-
ma, Kotkan meripäivät, ja Tall Ship Ra-
ces sattuivat työviikoilleni. Valokuvaa-
minen suurien tapahtumien aikana oli 
hieno ja vauhdikas kokemus. Paljon ta-
pahtui pienessä ajassa, ja kiire oli jatku-
vaa. Pääsin superviikolla myös kuvaa-
maan live-videoita Kymen Sanomien so-
meen. Sekin oli minulle täysin uusi alue-
valtaus, josta jäi paljon käteen.

UNELMATYÖNI kesäkuvaajana Kymen 
Sanomissa oli paras työkokemus tähän 
mennessä. Tein juuri sitä, mistä eniten 
pidän, yhdessä mahtavien työtovereiden 
kanssa. Opin ja koin paljon uutta, sekä 
ennen kaikkea kehitin itseäni. 

Iso, kumartava kiitos Taloudellinen 
tiedotustoimisto TAT ja Kymen Sano-
mat.”

Unelmatyöpaikka valokuvaajana  
Kymen Sanomissa

”Sain erinomaiset  
eväät tulevaisuutta  
varten”

Nuutti on harrastanut 
pitkään valokuvausta. 
Kotkaan rantautunut 
Tall Ship Races oli 
mieluinen työtehtävä 
kiireisellä työviikolla.
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Unelmien  
kesätyö-
paikka
 KOTKALAINEN  lukiolainen 
Nuutti Nissinen voitti upealla 
videollaan unelmiensa 
kesätyöpaikan. Nuutti halusi 
päästä valokuvaamaan kesäksi, ja 
se onnistui lupausten mukaisesti 
Kymen Sanomien toimituksen 
myönteisellä suhtautumisella 
nuoriin ja heidän unelmiinsa.

Nuutti kuuli valtakunnallisesta 
kilpailusta, jossa tehtävänantona 
oli toteuttaa minuutin mittainen 
videotyöhakemus, Kun koulu 
loppuu -kiertueen tilaisuudessa 
Kotkassa. Kun koulu loppuu 
-tilaisuuksia järjestetään toisen 
asteen oppilaitoksissa ympäri 
Suomen. Kiertue tavoittaa vuoden 
2017 aikana noin 12 000 nuorta.

NUUTIN VINKIT  
VIDEOTYÖHAKEMUKSEEN
1. Videon tulisi heijastella 
 sinua ihmisenä.
2. Videon tulisi herättää tunteita.
3. Luo luonnollinen kontakti   
 työnantajaan.
4. Ole aito ja omaperäinen.
5. Näytä mihin pystyt.
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#LYHYESTI

LÄHES 20 nuorta osallistui kesäkuussa  
TATin järjestämään Tulevaisuuden liiketoi-
minta -kesälukioon. Viikon mittainen inten-
siivikurssi sai nuorilta laajalti kiitettävää pa-
lautetta.

– Parasta oli tietämyksen lisääntyminen eri-
laisista liiketoiminnoista ja yrityskulttuureis-
ta, summasi Ilona Sirén Hämeenlinnan ly-
seon lukiosta.

– Tärkein oppimani asia on, että mahdolli-
suuksiin täytyy osata tarttua ja täytyy osata 
asettaa itselleen tavoitteita. On vaikea pääs-
tä haluamaansa pisteeseen ilman konkreet-
tisia ja realistisia välitavoitteita. Koskaan ei 
myöskään ole liian aikaista alkaa tavoitella 
unelmiaan, pohti Veronika Viljamaa Lah-
den lyseon lukiosta.

Kurssilla Ilmarisen toimitusjohtaja Timo 
Ritakallio haastoi nuoria keskustelemaan 
vastuullisesta liiketoiminnasta. Slushia luot-
saava Marianne Vikkula puolestaan kertoi 

motivaation tärkeydestä ja startup-maailmas-
ta. Yritysvierailut tehtiin UPM:n ja Nordean 
pääkonttoreihin. Suomen Pankissa pääjoh-
taja Erkki Liikanen järjesti nuorille erilli-
sen kyselytunnin.

Viikon aikana nuoret tutustuivat myös kan-
sainväliseen pankkitoimintaan sekä mega-
trendien liiketoimintamahdollisuuksiin. Eri-
tyisesti kiitosta nuorilta saivat Soilfoodin toi-
mitusjohtajan Eljas Jokisen puheenvuoro 
yrittäjyydestä ja T-Median toimitusjohtajan 
Harri Leinikan avaus maineen merkityk-
sestä liiketoiminnassa.

Viikko huipentui TELA:n Aija Laurilan 
pohdintaan muuttuvasta työelämästä ja -tai-
doista. Kesälukioon osallistunut Tuomas 
Kaikkonen Valkealan lukiosta analysoi vah-
vuuksiaan kurssin päättötyönä tehdyssä op-
pimispäiväkirjassaan näin: omia vahvuuk-
siani työelämää ajatellen ovat päättäväisyys 
ja hyvä keskittymiskyky.

TEKSTI JA KUVA JULIA KILJUNEN

Kesälukiossa  
opittiin yrittäjyydestä ja  
omista vahvuuksista 
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#LYHYESTI

Yrityskylä vei pelillisen 
oppimisen metsään
 YRITYSKYLÄ  piipahti kesällä partiolaisten kanssa metsässä. 
Uudenmaan Partiopiirin piirileiri Säihke kokosi heinäkuussa 
Hangon Syndaleniin noin 2500 nuorta. 

Yrityskylä on ollut aiemminkin mukana Suomen Partiolaisten 
leireillä. Tällä kertaa yrittäjyysaiheista ohjelmaa tarjottiin yhä 
nuoremmille kohderyhmille.

Leirillä kokeiltiin tamperelaisen Team Action Zonen kehittämää 
ActionTrack -sovellusta, joka on uudenlainen paikkatietoja 
hyödyntävä sovellus. Se tuo digitaalisen kokemuksen mihin 
tahansa fyysiseen tilaan. Peli liikutti sudenpentuja – 7–9-vuotiaat 
– ja seikkailijoita – 10–12-vuotiaat – ympäri leirialuetta, samalla 
opittiin kiinnostavia, metsään liittyviä asioita.

Huiman suosion saavutti myös Yrityskylästä tuotu sähköpyörä, 
jonka avulla leiriläiset latasivat puhelimiaan.

 
Jenny Holming

TATISSA  
TAPAHTUU!

syys–joulukuu 
Kun koulu loppuu-kiertuetilaisuudet:  

30 koulua Espoosta Utsjoelle

1.11. 
Yrityskylä Yläkoulu Helsingin avajaiset  

Nordean kampuksella Vallilassa

1.12. 
Slush Youth  

slush.org/youth

2.12. 
Yrityskylä maahanmuuttajille  
yhdessä Plan Suomen kanssa,  

Yrityskylä Helsinki-Vantaa

1.–3.2. 
Opopäivät

Maksaminen digitalisoituu,  
talouden periaatteet pysyvät

MIKÄ?
 Talous tutuksi -koulutuksiin kutsutaan  

 vuosittain erityisesti historian ja 
 yhteiskuntaopin sekä matematiikan
 aineenopettajia, opinto-ohjaajia ja 
 luokanopettajia.

 Tilaisuudet tarjoavat osallistujilleen 
 ammatillista lisäkoulutusta, näkökulmia   
 ajankohtaiseen taloustilanteeseen,  
 sijoittamiseen ja yrittämiseen sekä  
 pedagogisia vinkkejä opetuksen  
 kehittämiseksi.

 Koulutuksia järjestävät yhteistyössä 
 Historian ja yhteiskuntaopin opettajien  
 liitto HYOL ry, Finanssiala ry,  
 Opetushallitus, Pörssisäätiö,  
 Suomen Pankki sekä TAT. 

 SUOMEN  talous kasvaa ja 
työllisyys kohenee. ”Kiitetty ja 
kirottu” kiky-sopimus näyttää 
purreen. Elvyttävän ja kevyen 
rahapolitiikan kääntöpuolena 
on velkaantuminen. Näin tii-
visti maamme taloustilanteen 
Suomen Pankin johtokunnan 

jäsen Olli Rehn Talous tutuksi -koulutuksessa Turus-
sa elokuun lopulla.

Vaikka kotitalouksien veloista suurin osa koostuu 
asuntolainoista, huolestuttavat Rehniä erityisesti vakuu-
dettomat kulutusluotot. Maksuhäiriömerkintöjen määrä 
on kasvanut ja pikavippejä kertyy liian monille, varsinkin 

nuorille. Ylivelkaantumisen hillitsemiseksi Rehn kannattaa 
positiivisen luottorekisterin luomista Suomeen.

Digitalisoitumisen myötä myös maksaminen on mur-
roksessa. Käteisen käyttö vähenee, samalla kun kortti- 
ja mobiilimaksaminen yleistyvät. Kuluttajille haasteita 
aiheuttavat osaksi käyttäjäkokemusta sulautetut ja pii-
loon jäävät maksutapahtumat. Konkreettisia budjetoimi-
seen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä taloustaito-
ja on Rehnin mukaan tärkeää kehittää jo peruskoulussa.

– Reaaliaikaisen ja digitaalisen maksamisen maailmassa 
jokaisen tulee tiedostaa, että ostos todella kilahtaa aina 
pois pankkitililtä tai luottokortilta. Vaikka maailma muut-
tuu, menojen suhteuttaminen tuloihin pysyy edelleen tär-
keänä talousoppina, muistuttaa Rehn. 
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YRITYSKYLÄ  
TOIMII SEURAAVILLA 
PAIKKAKUNNILLA:

 Espoo
 Helsinki
 Kuopio
 Lappeenranta

TEKSTI  KESÄKYLÄN VASTUUOHJAAJAT SAARA KYLLÖNEN, EVELIINA KOSKIMIES JA SIRU JOKIMIES 
 KUVAT MARKUS ASPEGREN / ALIAS STUDIOT OY

Kesäkylä  
Kuopiossa opittiin  
työelämätrendejä
Kuopiossa ryhmä innokkaita yläkouluun siirtyviä nuoria vieraili yrityksissä,  
ratkoi haastetehtäviä ja pelasi toivottua Yrityskylä-peliä.

jestettiin tänä vuonna myös Espoossa ja Lap-
peenrannassa.

Käytännön harjoittelua touhuilun lomassa
– Me nähtiin äsken improvisaatioesimerk-
ki työhaastattelusta, nyt me mietitään, mi-
kä siinä meni pieleen, kertoi leiriläinen Hil-
la Tervo. 

Rooliharjoitus oli alustus myöhemmin päi-
vällä tehtyyn pankkivierailuun. 

 K esäkylä on vastaus oppilaiden pa-
lautteisiin, leirillä jatketaan siitä, 
mihin Yrityskylä-päivässä jää-
dään. Hauskanpidon lomassa Ke-
säkylä Kuopiossa opeteltiin ajan-

kohtaisia työelämätaitoja, kuten vuorovaiku-
tusta ja verkostoitumista, omien vahvuuksien 
tunnistamista sekä sosiaalisen median hyö-
dyntämistä. Leiriläiset kuvasivat itse vlogeja 
Yrityskylän Youtube-kanavalle. Kesäkylä jär-

Vloggausta.

 Oulu
 Tampere
 Turku
 Vaasa
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Partiolaisten kanssa 
nikkarointia.

– Haastateltava kieltäytyi ainakin kättele-
mästä eikä katsonut silmiin, leiriläinen Jen-
ny Okkola summasi.

Jokaisen leiripäivän ohjelma oli rakennettu 
eri teeman ympärille. Tärkeintä oli oppia it-
se tai tiimissä tekemällä. Yritysvierailujen li-
säksi leiriläiset pääsivät harjoittelemaan kä-
dentaitoja partiolaisten kanssa. Leiriläiset 
Samu Lentz, Jenna Ruuskanen ja Emma 
Nieminen kokosivat leiriviikkoa kertoen, että 
he ovat oppineet paljon työelämästä hauskan 
touhuilun lomassa hyvässä seurassa. 

– On ollut aktiivinen leiri, eikä tekeminen 
ole loppunut kesken, Jenna ja Emma kertoivat.

Kosketus oikeisiin yrityksiin
Kesäkylä Kuopiossa yhteistyökumppaneina 
toimivat Kuopion kaupunki, Junttan, OP Poh-
jois-Savo, Järvi-Suomen partiolaiset ja Kesko. 

– Sosiaaliset taidot, neuvottelutaidot ja hy-
vät käytöstavat ovat olennaisia niin koulussa 
kuin työelämässäkin. Myös verkostoituminen 
on äärimmäisen tärkeää ja välttämätöntä mo-
nissa ammateissa, sanoi HR Coordinator Tii-
na Levänen Junttanilta. 

Yritysvierailujen yhteistyökumppanit Junt-
tan ja OP Pohjois-Savo olivat mukana Kesä-
kylän suunnittelussa alusta alkaen. 

– On hirmu hienoa saada pankkina olla mu-
kana Yrityskylän toiminnassa. Jos olisin it-
se päässyt nuorena mukaan Kesäkylään, oli-
si se avannut ainakin omia silmiä työelämän 
suhteen, sanoi OP Pohjois-Savon viestintä- 
ja markkinointipäällikkö Leila Väyrynen.
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Kristiina Kettula ja Jussi Peltola 
pitävät käytännön opintoja 
teoriaa tärkeämpänä.
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OPPILAITOSTEN JA  
YRITYSTEN YHTEISTYÖN
TÄYTYY TIIVISTYÄ
Ammatillisen koulutuksen reformi painottaa työssäoppimista ja osaamisperusteista,  
yksilöllistä opintopolkua. Uudistuksessa nähdään paljon hyvää, mutta huolenaiheitakin on herännyt.

TEKSTI TIINA PARIKKA   /   KUVAT TIMO PORTHAN

 K oulussa opetellaan hyvin alkeelli-
sia asioita siihen verrattuna, mi-
tä olen työssäoppimisessa saanut 
tehdä. Tekemällä oppii sovelta-
maan eri tilanteisiin sopivia toi-

mintamalleja, Jussi Peltola sanoo. 
Hän opiskelee Keudassa kolmatta vuotta 

merkonomiksi suuntautumisalanaan myyn-
ti ja asiakaspalvelu. Peltola on suorittanut 
ison osan opinnoistaan työssäoppimisen 
kautta.

Kristiina Kettula, kolmannen vuoden 
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija, on 
samoilla linjoilla.

– Teoriasta saa vain jotakin ideoita, mitä 
voi ohjaustilanteessa kokeilla. Jokainen ryh-
mä on erilainen ja sen ohjaamisen oppii vain 
käytännössä. Toki me koulussakin opiske-
lemme käytännön kautta paljon asioita, Ket-
tula myöntää.

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen roo-
li korostuu ammatillisen koulutuksen refor-
missa, joka astuu voimaan ensi vuoden alus-
ta. Muutos herättää myös huolta.

– Jos osaamisen hankkimista siirretään työ-
paikoille, kuka ottaa vastuun osaamisen opet-
tamisesta, Kiitosimeonin kehitysjohtaja Mar-
jo Jaspa kysyy ja jatkaa:

– Ei meillä ole yrityksissä resursseja eikä 
pedagogista osaamista kokopäiväiseen ohjaa-
miseen. Yhteistyö koulun ja yritysten välil-
lä täytyy syventyä, mikäli tätä halutaan ja se 
tarkoittaa myös resursseja ja rahoitusta. Nyt 
tehdään usein vain sopimus, ja opettaja käy 
työpaikalla kaksi kertaa eli nuoren työssäop-
pimisjakson alussa ja lopussa, Jaspa sanoo.

Ravintola-alan opettaja Taina Heinonen 
on samaa mieltä.

– Opettajista pitää tulla enemmän myös työ-
paikkojen coacheja.
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mielestä onkin tärkeää, ettei opiskelijoista pi-
detä viimeiseen asti kiinni vain valmistuvista 
saatavan rahan takia.

– Pitää olla rohkeutta myös vaihtaa alaa, jos 
huomaa, ettei se sovellu itselle.

Jaspa rohkaisee myös opettajia herkemmin 
ohjaamaan nuorta ihmistä muualle, jos ker-
taalleen tehty opiskelusuunnan valinta ei tun-
nu omalta tai opiskelijan omat vahvuudet ei-
vät tule esille ollenkaan.

Kristiina Kettulan opintopolku on perintei-
sempi. Hän tuli peruskoulusta suoraan nykyi-
siin opintoihinsa ja on suorittanut opinto-oh-

Opinto-ohjaaja Erja Kärnä kuitenkin 
muistuttaa, että harjoittelut ovat yrityk-
sille myös oiva mahdollisuus perehdyttää  
uusi työntekijä tehtäväänsä ennen varsinais-
ta palkkausta.

– Palkaton harjoittelu on yrityksille myös 
mahdollisuus, Kärnä muistuttaa.

Yksilöllisten taitojen
tunnistaminen vaativaa
Jussi Peltola aloitti opinnot Keudassa ensin 
autoasentajalinjalla ja vaihtoi kahden vuoden 
jälkeen merkonomiopintoihin. Marjo Jaspan 

” PITÄÄ OLLA 
ROHKEUTTA MYÖS 
VAIHTAA ALAA, JOS 
HUOMAA, ETTEI  

SE SOVELLU  
ITSELLE.”

Erja Kärnä ja Taina Heinonen näkevät opettajan roolin muuttuvan enemmän coachin tehtäväksi.

jelman mukaiset kurssit koulussa työssäop-
pimisjaksoja lukuun ottamatta. Niitä on ollut 
yksi kahden kuukauden jakso ensimmäisenä 
ja toisena vuonna, nyt kolmentena vuonna 
edessä on kaksi työssäoppimisjaksoa.

– Tietenkin valmius lähteä työssäoppimaan 
on yksilöllistä, Peltolakin myöntää.

Marjo Jaspa korostaa, että perusosaaminen 
pitää saada koulusta.

– Meillä on ollut paljon huipputyyppejä ja 
sitten sellaisia, joille on pitänyt opettaa ihan 
perusasioita työssäolosta, Jaspa sanoo.

Taina Heinonen onkin sitä mieltä, että juuri 
yksilöllisten taitojen tunnistaminen on opet-
tajalle nykyisin aiempaa isompi haaste: mitkä 
tiedot pitää saada koulusta ja koska opiskelija 
on valmis työssäoppimaan.

– Yksilöllistä polkua ei voi tehdä vielä en-
simmäisenä vuonna, jos pohjalla ei ole aiem-
paa koulutus- ja työelämätaustaa, hän pohtii.

Toisaalta, kun osa ryhmästä on työssäop-
pimassa, opettajalle jää enemmän aikaa oh-
jausta tarvitseville.

Elinkeinoelämällä hyvät 
vaikutusmahdollisuudet
Ammatillisen koulutuksen reformi korostaa 
myös osaamisperusteista opintojen etenemis-
tä. Käytännössä opiskelijan osaamisen taso 
mitataan näyttökokeilla. Jos jokin osa-alue on 
ennestään hallussa, opinnot voi kuitata suo-
raan näyttökokeella, kuten Kristiina kuitta-
si atk-opinnot.
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– Sain hyödyntää yläkoulun valinnaisia 
opintojani eikä minun tarvinnut istua tunneil-
la lainkaan. Kävin vain suorittamassa näytön 
osaamisestani, Kettula kertoo tyytyväisenä.

Jussi Peltolan mielestä näyttökokeet eivät 
oikein kerro todellista osaamista. Myynnin 
ja asiakaspalvelun osalta ne ovat lähinnä kes-
kusteluja. Hän kritisoi myös kolmiportaista 
arviointia. Reformin myötä ammattikoulujen 
arviointi onkin palaamassa muutaman vuo-
den jälkeen takaisin viisiportaiseksi.

– Kolmosen saa niin helposti, ettei sen eteen 
viitsi tehdä juurikaan työtä, Peltola sanoo.

Kettula on samaa mieltä, joskin häntä har-
mittaa enemmän se, että hyvän eli kakkosen 
voi saada lähes erinomaisesti (arvosana 3) 
näytön suorittanut siinä missä nipin napin 
ykkösen rajan ylittävä suoritus.

– Väli on liian iso, hän toteaa.
Myös Taina Heinonen iloitsee viisiportai-

sen arvioinnin paluusta opettajan näkökul-
masta.

– Uusien arviointikriteerien laatiminen 
on tietenkin työlästä, mutta sen jälkeen 
arviointi on helpompaa, kun portaita on 
enemmän.

Marjo Aspa kuuluu Keudan ammattiosaa-
misen toimikuntaan yritysedustajana. Siellä 
pohditaan nimenomaan näyttökokeiden si-
sältöjä. Jaspa kiittelee muutenkin yritysten 
vaikutusmahdollisuuksia.

– Keudassa on erillisiä ammatillisia neu-
vottelukuntia myös opetuksen sisällön ke-
hittämiseksi enemmän työelämää palvele-
vaksi, Jaspa kertoo.

NÄYTTÖKOKEET EIVÄT OIKEIN KERRO 
TODELLISTA OSAAMISTA. MYYNNIN JA 
ASIAKASPALVELUN OSALTA NE OVAT  

LÄHINNÄ KESKUSTELUJA.
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Jatko-opintojen ohjaustarve on kasvanut etenkin 
tyttöjen parissa. Lisää tietoa vaihtoehdoista kai-
vataan etenkin yläkoulun kahdeksannella luo-
kalla ja lukion alkuvaiheessa. Nyt ohjaus keskit-
tyy liikaa viimeiseen kouluvuoteen.

– Viime vuosien epävarma taloustilanne on tullut lä-
hemmäs kaikkia ammatteja – myös akateemisille aloil-
le. Epävarmuus on saanut nuoret etsimään turvallisia 
alavaihtoehtoja, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Ta-
loudellinen tiedotustoimisto TATista sanoo.

– Oikeastihan voidaan vain ennustaa isossa kuvassa, 
millä aloilla töitä on tarjolla jatkossakin. Elämme mur-
rosaikaa. Tekoäly tulee muuttamaan työnkuvia, mutta 
uskon, että se myös tuo työtä enemmän kuin hävittää, 
Tenhunen-Ruotsalainen jatkaa.

Yläkouluissa työelämään tutustuminen keskittyy 
ysiluokkaan ja jatko-opintojen ohjauksessakin pu-
hutaan enemmän opiskelumahdollisuuksista kuin lo-
pullisesta ammatista. Lukion suosio onkin kasvanut 

TEKSTI  TIINA PARIKKA   /   KUVAT THINKSTOCK

”EPÄVARMUUS ON 
SAANUT NUORET 

ETSIMÄÄN TURVALLISIA 
ALAVAIHTOEHTOJA.”

Nuoret kaipaavat tukea
omien vahvuuksien 
tunnistamiseen
Ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin keskitytään koulumaailmassa turhan myöhään.  
Nuorten epävarmuus omasta tulevaisuudesta näkyy jatko-opintoratkaisuissa.
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KAIPAISITKO LISÄÄ TYÖELÄMÄÄN 
LIITTYVÄÄ TIETOA JA OPETUSTA?
Työelämätietoa kaivataan erityisesti 8-luokan aikana.

57
 %

61
 %

46
 %

7. lk 9. lk8. lk

ENEMMISTÖ LUKIOLAISISTA  
KAIPAA TYÖELÄMÄTIETOA.

OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI  
OHJAUSTA YLÄKOULUOPINTOJESI AIKANA?
Ohjaus painottuu 9-luokalle.

3. lk

54 %

2. lk

65 %

1. lk

66 %

35
 %

42
 %

77
 %

7. lk 9. lk8. lk

Kun koulu loppuu  
-tutkimus

Taloudellinen tiedotustoimisto  
TATin vuosittain teettämään  

Kun koulu loppuu -kyselyyn vastasi  
viime keväänä 3 765 yläkoululaista ja  
3 946 lukiolaista. Kysely toteutettiin  

sähköisellä kyselylomakkeella  
helmi–maaliskuussa 2017.  

Tutkimuksen toteutti  
T-Media Oy.
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entisestään, jo 62 prosenttia aikoi hakea lukioon ke-
väällä 2017.

– Tässä on jonkin verran alueellista hajontaa. Alueen 
elinkeinorakenne ja oppilaitosten maine vaikuttaa va-
lintoihin. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, jossa 
ammattiopistot ovat tunnettuja korkeatasoisesta kou-
lutuksestaan, ammattiopintoihin lähtee huomattavas-
ti suurempi osa kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa, jos-
sa työpaikatkin keskittyvät enemmän asiantuntijateh-
täviin, Tenhunen-Ruotsalainen sanoo.

Epävarmuus omista kyvyistä ja terveydestä
Lukiolaisista 29 prosenttia ilmoitti viime keväänä aiko-
vansa pitää välivuoden lukion jälkeen. Yleisimpiä syitä 

olivat epävarmuus jatko-opintovalinnasta ja väsymys 
lukion jälkeen. Etenkin tytöt kaipasivat lukion jälkeen 
aikaa miettiä jatkoa.

– Yksittäinen välivuosi sinällään ei olisikaan ongelma, 
mutta keskimäärin välivuosi kestää 2–3 vuotta. Todelli-
suudessa lukiolaisista vain noin kolmannes jatkaa suo-
raan opiskeluja, loput eivät hae tai jäävät ilman haluttua 
paikkaa, Tenhunen-Ruotsalainen valottaa tilannetta.

Moni ei edes uskalla pyrkiä haaveammattinsa opin-
toihin. Joko usko omiin kykyihin ei riitä tai sitten nuo-
rella on terveydellisiä ongelmia: psyykkisiä tai fyysisiä.

– Lannistaako koulu tai koti nuoren niin, ettei hän 
usko omiin kykyihinsä, Tenhunen-Ruotsalainen kysyy.

Hän muistuttaakin, että myös vanhempien tehtävä 
on rohkaista nuorta löytämään omat vahvuutensa. Ha-
kuvaiheessa vanhemman tehtävä on kuitenkin olla en-
sisijaisesti kuuntelijan roolissa ja hyväksyä ja arvostaa 
ratkaisua, jonka nuori itse tekee.

– Nykyisin koulutus ei kuitenkaan ole vain yksi put-
ki, josta mennään sisään ja tullaan aikanaan ulos työ-
elämään, vaan kouluttautuminen on enemmänkin jat-

OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI OHJAUSTA OPINTOJESI AIKANA?
Jatko-opinto-ohjaus on yläkoulussa hyvällä tasolla. Ohjausapua tarvitaan lisää erityisesti lukion puolelle.

JATKO-OPINTOIHIN LIITTYEN URA-VALINTOIHIN LIITTYEN

35 %

YLÄKOULU

67 %

YLÄKOULU

”YKSITTÄINEN VÄLIVUOSI EI OLE  
ONGELMA, MUTTA KESKIMÄÄRIN  
VÄLIVUOSI KESTÄÄ 2–3 VUOTTA.”

LUKIO

45 % 31 %

LUKIO
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LUKION JÄLKEINEN VÄLIVUOSI KASVATTAA SUOSIOTAAN.

2014 2015 2016 2017

20 % 26 % 26 % 29 %

OHJAUS KESKITTYY VAHVASTI LUKION VIIMEISEEN VUOTEEN.

JATKO-OPINTOIHIN LIITTYEN URA-VALINTOIHIN LIITTYEN

32 %

66 %

1. lk 3. lk2. lk

Lähes joka kolmas aikoo pitää välivuoden lukion jälkeen.

48 %
25 %

41 %

1. lk 3. lk2. lk

34 %
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kuva prosessi, jossa haetaan jatkuvasti uutta oppia van-
han päälle.

Työelämälähtöisyys osaksi arkea
Etenkin yläkoululaisten keskuudessa lähipiirin vaiku-
tus valintoihin on suuri. Vanhemmat ovat tärkein vai-
kuttava tekijä yli puolelle nuorista. Kyse on kuitenkin 
enemmänkin vanhempien antamasta esimerkistä kuin 
niinkään ohjeiden jakelemisesta.

Myös kaveripiiri vaikuttaa vahvasti ja siksi kodin ja 
koulun on tärkeää rohkaista nuorta hakemaan itselle 
paras vaihtoehto.

– Kaveripiiristä poikkeava ratkaisu vaatii rohkeutta 
ja hyvää itsetuntoa. Tässä sukupuoliroolit istuvat vielä 

PUOLET NUORISTA UNELMOI MENESTYKSEKKÄÄSTÄ TYÖURASTA.
”Näen itseni tulevaisuudessa johtotehtävissä.”

syvällä, Tenhunen- Ruotsalainen muistuttaa.
Myös koululta kaivataan isompaa roolia erilaisten 

ammattivaihtoehtojen esittelemisessä. Jatkomahdol-
lisuuksiin opastamisen tulisi olla kaikkien opettajien 
rooli.

– Substanssiopetuksen lisäksi aineopettajien tulisi 
esitellä oman aihepiirinsä ammattivaihtoehtoja. Tämä 
edellyttää tietenkin nykyistä enemmän yhteistyötä kou-
lujen, yritysten ja kolmannen sektorin välillä, Tenhu-
nen-Ruotsalainen selittää.

TAT aikoo pureutua myös Työelämään tutustumis- 
eli TET-jaksoon. Nyt se on muuttunut enemmänkin 
välttämättömäksi osaksi viimeistä kouluvuotta, vaikka 
tarkoitus olisi oikeasti päästä tutustumaan itseä kiin-
nostavaan alaan.

– Tärkeää olisi lähteä liikkeelle siitä, mikä nuorta 
kiinnostaa ja pohtia yhdessä, miksi nuori menee va-
litsemaansa paikkaan ja mitä hän sieltä haluaa oppia 
sekä taas jakson jälkeen läpikäydä kokemukset pel-
kän suoritushyväksynnän sijasta, Tenhunen-Ruotsa-
lainen pohtii.

LUKIOYLÄKOULU

50 % 53 %

”KAVERIPIIRISTÄ POIKKEAVA 
RATKAISU VAATII ROHKEUTTA JA  

HYVÄÄ ITSETUNTOA.”
20



LÄHIPIIRIN PAINOARVO YLÄKOULULAISEN VALINTOJEN TUKENA KASVAA.

 Vanhemmat tai sukulaiset

 Ystävät ja tutut

2015 2016 2017

44 % 49 %46 %

2015 2016 2017

45 % 51 %48 %

TET-JAKSO ON MUUTTUNUT ENEMMÄNKIN 
VÄLTTÄMÄTTÖMÄKSI OSAKSI VIIMEISTÄ KOULUVUOTTA,  

VAIKKA TARKOITUS OLISI OIKEASTI PÄÄSTÄ TUTUSTUMAAN 
ITSEÄ KIINNOSTAVAAN ALAAN.
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#TAPASIMME
TEKSTI TIINA PARIKKA   /   KUVAT  JANNE RUOTSALAINEN

Koulutusuudistus 
edellyttää jatkuvaa  
osaamisen päivittämistä  
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittää opettajia motivoituneesta asenteesta ja korkeasta 
osaamistasosta. Koulutusuudistuksen myötä ohjaaminen korostuu työssä entistä enemmän.

Suomessa ammatilliset opettajat ovat 
päteviä, osaavia ja motivoituneita. 
He ovat tottuneita tekemään yhteis-
työtä toistensa ja työelämän kans-
sa, opetusministeri Sanni Grahn-

Laasonen sanoo.
Työelämälähtöisyys on paitsi keskeinen 

osa ammatillisen koulutuksen reformia, esil-
lä myös perusopetuksessa ja lukiouudistuk-
sessa. Tämä näkyi myös opettajakoulutusse-
minaarissa Tampereella. Ok!Akatemiassa 
käytiin tutustumassa paikallisiin yrityksiin 
ja pohdittiin niistä saatuja kokemuksia yh-
dessä juuri ennen opetusministerin puheen-
vuoroa.

– Opiskelijan ohjaus ja tuki ovat jatkossa 
entistäkin tärkeämpi osa kaikkien opettaji-
en työtä. Opiskelijoita opetetaan ja ohjataan 
jatkossa myös muissa oppimisympäristöissä, 
erityisesti työpaikoilla ja digitaalisissa ym-
päristöissä. Opettaja on paitsi oman alansa 
asiantuntija ja tiedon jakaja, myös entistä vah-
vemmin oppimisen asiantuntija sekä oppi-
misen ohjaaja, mahdollistaja ja kannustaja, 
Grahn-Laasonen kuvailee muuttuvaa työtä.

Tämä vaatii opettajilta halua ja kykyä päi-
vittää osaamistaan koko työuran ajan. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö tukee opettajia hei-
dän muuttuvassa roolissaan muun muassa 
Parasta osaamista -verkostohankkeen avulla 
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Pedagogiset taidot korostuvat
Elinkeinoelämän ja koulutuksen lähentymi-
nen lisäävät opiskelijan vastuuta omasta op-
pimisestaan.

— Opettaja kulkee kuitenkin rinnalla var-
mistamassa, että taidot kehittyvät oikeaan 
suuntaan ja vastaavat työelämän tarpeita. 
Vaikka opiskelijalta vaaditaan itsenäisyyttä 
ja sitoutumista työpaikalla tapahtuvaan opis-

”OPISKELIJAN OHJAUS 
JA TUKI OVAT JATKOSSA 
ENTISTÄKIN TÄRKEÄMPI 

OSA KAIKKIEN  
OPETTAJIEN TYÖTÄ.”
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”OPISKELIJOITA OPETETAAN JA 
OHJATAAN JATKOSSA MYÖS MUISSA 

OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ, ERITYISESTI 
TYÖPAIKOILLA JA DIGITAALISISSA 

YMPÄRISTÖISSÄ.”
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”KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 
ANNETAAN NYKYISTÄ ENEMMÄN 
VAPAUTTA PÄÄTTÄÄ SIITÄ, MITEN 

KOULUTUSPALVELUITA JÄRJESTETÄÄN.”

Sanni Grahn-Laasonen puhui 
opettajille OK!Akatemiassa 

Tampereella koulutusuudistuksen 
vaikutuksista opettajien työhön.
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keluun, yksilöllinen opintopolku vaatii opetta-
jalta entistä enemmän pedagogisia taitoja. Se 
vaikuttaa myös opettajien työaikakysymyk-
siin, Grahn-Laasonen sanoo.

Ministeri korostaa työssäoppimisen roolia 
nuorten työllistymismahdollisuuksien edis-
täjänä.

– Työssäoppimisen lisääntyminen antaa 
opiskelijoille paremmat valmiudet työelämään 
ja realistisen kuvan alasta. Työssäoppimisessa 
saadut kontaktit edistävät myös työllistymistä 
tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Edullinen rekrytointikanava
Osaavan työvoiman löytäminen on jo nyt haas-
te monilla aloilla. Grahn-Laasonen muistuttaa, 
että työssäoppimispaikan tarjoaminen on mai-
nio kanava rekrytoida tulevaisuuden osaajia.

– Uudistuksessa otetaan käyttöön myös uu-
si koulutussopimusmalli, jolla pyritään lisää-
mään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, 
Grahn-Laasonen kertoo.

Koulutussopimus eroaa perinteisestä oppi-
sopimuksesta siinä, että opiskelija ei ole kou-
lutusaikana työsuhteessa yritykseen, eli hänel-
le ei tarvitse maksaa palkkaa. Oppilaitos huo-
lehtii myös koulutussopimuksella opiskelevan 
vakuutuksista, matkakorvauksista ja päivittäi-
sestä ateriasta.

– Myös perinteisen oppisopimusmallin 
käyttöä tullaan lisäämään. Oppisopimuskou-
lutuksesta yrityksille maksetaan koulutuskor-
vausta ja palkkatukea, ministeri muistuttaa.

Säästöjä tila- ja materiaalikustannuksista
Uudistuksen tavoite on myös lisätä koulutuk-
sen kustannustehokkuutta. Yksi lähtökoh-
ta on osaamisperusteisen koulutuksen ko-

rostaminen. Aiemmin hankittua osaamista 
hyödyntämällä voidaan siis lyhentää kou-
lutusaikoja.

– Tehokkuutta voidaan hakea myös pie-
nentämällä tiloihin, välineisiin, laitteisiin ja 
tarvikkeisiin liittyviä kustannuksia hyödyn-
tämällä esimerkiksi simulaattoreita, Grahn-
Laasonen vinkkaa.

Vastuu koulutuksen järjestämisestä siirtyy 
entistä enemmän oppilaitoksille.

– Koulutuksen järjestäjille annetaan ny-
kyistä enemmän vapautta päättää siitä, mi-
ten koulutuspalveluita järjestetään, ministe-
ri muotoilee asian.

Kansainvälistyminen on vahvuus
Ammatillisen koulutuksen reformi astuu voi-
maan 1.1.2018. Sen toimeenpanossa riittää vie-
lä paljon työtä niin Opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle, Opetushallitukselle kuin koulutuk-
sen järjestäjillekin.

– Reformi ja sen tavoitteet muuttuvat to-
deksi vasta ammatillisen koulutuksen arjes-
sa, Grahn-Laasonen sanoo.

Seuraava suuri hanke on lukiouudistus, 
jonka lakiuudistusesitys valmistellaan edus-
kunnalle keväällä 2018. Siinäkin korostuu yk-
silöllisemmät ja joustavammat opintopolut ja 
oppiainerajat ylittävät opinnot.

–  Tavoite on lisätä lukiokoulutuksen ve-
tovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin 
jatko-opintokelpoisuuden antavana opinto-
muotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja su-
juvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista 
korkea-asteelle, ministeri kuvailee.

Entä kun nuoret on saatu sujuvasti kulke-
maan opintopolkua? Moni lähtee ulkomaille 
jo opiskeluvaiheessa tai viimeistään valmis-

tuttuaan. Sanni Grahn-Laasonen pitää kan-
sainvälistä kokemusta vain etuna.

– Suomalaiset ammattiin opiskelevat liik-
kuvat opintojen aikana maasta toiseen enem-
män kuin muissa Euroopan maissa keski-
määrin. Tämäntyyppinen liikkuvuus on erin-
omainen asia, sillä se kasvattaa sekä amma-
tillista osaamista että kehittää kielitaitoa ja 
valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työ-
elämässä.

Ministeri myös luottaa suomalaisuuden ve-
tovoimaan.

– Suomi on turvallinen, hyvä maa, jossa yh-
teiskunta on järjestetty toimivasti ja elämän-
laatu on korkea. Uskon, että kun juuret ovat 
Suomessa, tänne on aina olemassa sydämen 
side. Vetovoimaamme edistämme esimerkik-
si pitämällä huolta siitä, että meillä on työtä 
tarjolla, että työelämämme on kilpailukykyis-
tä ja että perheille on tarjolla hyvät palvelut.

” TAVOITE ON LISÄTÄ LUKIOKOULUTUKSEN  
VETOVOIMAA YLEISSIVISTÄVÄNÄ, 

 KORKEAKOULUHIN JATKO-OPINTOKELPOISUUDEN  
ANTAVANA OPINTOMUOTONA.”

OK!Akatemia
 Elinkeinoelämän ja opettajan-

 koulutuksen vuotuinen 
 yhteistyöseminaari.

 Ohjelma sisältää yritysvierailuja,   
 ryhmätyöskentelyä, talouskatsauksen 
 sekä ajankohtaisia aiheita yrityselämästä.

 Sisältöä ohjaa vaihtuvat teemat.  
 Tänä vuonna keskiössä olivat 
 tulevaisuuden osaamistarpeet.  
 Aiempina vuosina on käsitelty mm.   
 monikulttuurisuutta ja digitalisaatiota.
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#HUONEENTAULU

TEKSTI TIINA PARIKKA   /   KUVAT  THINKSTOCK

TAT
 TATIN  tunnettuus opojen keskuudessa on parantunut 
viimeisen kahden vuoden aikana. Työsarkaa kuitenkin vielä 
riittää, silllä 42 prosenttia opoista tuntee TATin yhä vain 
kohtalaisesti, nimeltä tai ei lainkaan. 

Maine opojen keskuudessa on kuitenkin  
erinomainen. Palvelusta opoille tärkein on  
kunkoululoppuu.fi-sivusto, jonka hyödyntäminen  
osana opetusta on lisääntynyt. Myös Yrityskylän  
suosio on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana.

Opot näkevät TATin tärkeänä roolina nuorten 
työelämätaitojen edistämisen. TATilta kaivataan  
erityisesti materiaaleja ja kanavia näiden  
taitojen kehittämiseen sekä toivotaan suoria 
yrityskontakteja. Myös yhteiskunnallisen  
vaikuttamisen rooli nähdään tärkeänä.

Nyt kuullaan
 OPOja

Opot pitävät työelämälähtöisyyden lisäämistä peruskouluopetuksessa  
tärkeänä. Tässä työssä myös TATilla on iso rooli.
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AMK
 OPOILLA  on mielestään tasapuoliset 
tiedot ammattikorkeakouluista ja 
yliopistoista. Ammattikorkeakoulut eivät ole 
saavuttaneet yliopistojen kaltaista arvostusta 
eikä niillä oikein ole ammattikoulujen 
kaltaista erottautumisaluetta. Siinä 
missä ammattikoulut saavat kiitosta 
hyvistä opettajistaan ja ajantasaisista 
opetusmenetelmistä, ammattikorkeakouluilla 
ei ole mitään erityispiirrettä, josta ne 
tunnettaisiin. Yliopistotutkintoa sen sijaan 
pidetään arvossa.

Kysely
Opojen asenneselvityksen 
2017 tavoitteena oli selvittää 
suomalaisten opinto-ohjaajien 
mielipiteitä ja ajatuksia 
Taloudellinen tiedotustoimisto 
TATin maineesta ja palvelu-
tarjoaman käytöstä. Samalla 
tiedusteltiin TET-jakson roolia 
kouluissa.
 Tutkimuksen toteutti 
sähköisellä kyselylomakkeella 
toukokuussa 2017 tutkimus- ja 
viestintäyhtiö T-Media  
TATin toimeksiannosta.  
Siihen vastasi 128 opinto-
ohjaajaa yläkouluista, lukioista 
ja ammatillisista oppilaitoksista.

TET
 OPINTO-OHJAAJAT  kaipaavat peruskouluun työelämän 
tiiviimpää läsnäoloa. Moni opo kokee koulujen olevan 
välinpitämättömiä oppilaiden tulevaisuuden suhteen. 
Heidän mielestään nuorten perustaidot ja itseluottamus 
tulisi peruskoulun jälkeen olla paremmalla tolalla, jotta heillä 
olisi paremmat valmiudet miettiä tulevaisuuden valintojaan.  
Myös ohjausta ja työelämäyhteistyötä tulisi lisätä.

Tällä hetkellä työelämäyhteys keskittyy TET-jaksoihin, 
jotka puolestaan painottuvat 9-luokan syksyyn. Suurin osa 
kouluista järjestää lyhyitä TET-jaksoja jo 7. luokalla, mutta 
viidenneksellä kouluista TETiä ei ole 7. luokalla lainkaan. 
Kyselyyn vastanneista lukio-opoista yli puolen koulussa 
TETiin oli mahdollisuus myös lukiossa.
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#KUVAREPPARI
TEKSTI PIRITTA PORTHAN    /    KUVAT TIMO PORTHAN

Visuaalinen myyntityö, hiusmuotoilu, kauneudenhoito, 
yrittäjyys, vaatteenvalmistus, tarjoilija; muun muassa 
näiden ammattialojen Suomen mestaruudesta opiskelijat
kilpailivat Taitaja2017 Helsinki -tapahtumassa.

Tulevaisuuden 
työelämän  
taitajat
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Satojen kilpailijoiden kisakuhina täytti touko-
kuussa Helsingin Messukeskuksen, kun Tai-
taja2017-kilpailussa etsittiin taitavinta teki-
jää yli 50 ammattialalla. Semifinaalien kautta  
1 600 nuoresta valikoitui jokaiseen lajiin kuu-

desta kahdeksaan kilpailijaa. 

Viherrakentamisessa näkee kättensä jäljen
Oulun seudun ammattiopiston puutarhuriopiskelija 
Janita Kolppanen, 21, kilpaili viherrakentamisessa, 
opintojensa erikoistumisalassa. 

– Lähdin kouluun hakemaan floristin tutkintoa ja 
huomasin sitä kautta olevani hyvä viherrakentamises-
sa. Siinä näkee kivasti kättensä jäljen, Janita sanoo. 

Taitaja2017-kilpailussa Janita rakensi 18 tuntia piha-
aluetta. Hän teki muun muassa pihakiveystä ja puuai-
taa ja asensi ensimmäistä kertaa siirtonurmea. 

– Haluan alan parhaiden ammattilaisten joukkoon, ja 
Taitajassa oli mahtava tunnelma ja kilpailuhenki. Tuo-
marit olivat kriittisiä, mutta pronssia tuli.

Maailman (suklaa)huipulle
Emeliina Papinniemi, 21, teki Taitaja2017-tapahtu-
massa muun muassa yli 80 senttiä korkean lintuhäkin 
suklaasta. Emeliina opiskelee Saimaan ammattiopis-
to Sampossa kondiittorin ammattitutkintoa oppisopi-
muskoulutuksena. 

– Kondiittorin työssä saa toteuttaa itseään, ja alalla on 
loputtomasti opittavaa. En pidä yrittäjyyttäkään mah-
dottomana ajatuksena, Emeliina sanoo. 

”KONDIITTORIN TYÖSSÄ 
SAA TOTEUTTAA 

ITSEÄÄN, JA ALALLA 
ON LOPUTTOMASTI 

OPITTAVAA.”
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”HALUAN ALAN 
PARHAIDEN 

AMMATTILAISTEN 
JOUKKOON, JA 
TAITAJASSA 

OLI MAHTAVA 
TUNNELMA JA 

KILPAILUHENKI.” 
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Kolme vuotta sitten Emeliina sijoittui Taitaja-kilpai-
lussa viidenneksi, ja vuonna 2015 hänet valittiin sekä 
oman ammattialansa että koko tapahtuman voittajaksi. 
Tänä vuonna Emeliina harjoitteli Taitajassa Abu Dha-
bissa järjestettäviä WorldSkills-kilpailuja varten. 

– Sieltä on tarkoitus hakea MM-kultaa. 

Lunar Match paras peli
Stadin Ammattiopistossa AV-viestintää opiskeleva Do-
minic Ortju, 20, voitti parityönä Taitaja2017-kilpailun 
pelituotannon alan pelillä Lunar Match. Pelituotannon 
pääyhteiskumppanina toimi Rovio, ja myös Dominic 
haaveilee omasta pelifirmasta. 

– Olen hyvä piirtäjä ja idearikas pelisuunnittelija, jo-
ten pärjään alalla hyvin, hän sanoo. 

Lunar Match -pelissä pieni kuussa asuva alien kerää 
pisteitä parannellakseen linnoitustaan, ja toteutus liik-
kuu kahden pelimaailman hittigenren alueella. 

– Metapeli on Clash of Clans -tyylinen, ja pisteitä 
kerätään Candy Crushin tapaan. Grafiikaltaan Lunar 
Match on sarjakuvamaisen söpö.

MIKÄ TAITAJA?
 Vuotuinen ammatillisen osaamisen   

 suurtapahtuma
 Noin 45 eri ammattialaa
 Ammattioppilaitosten opiskelijoiden  

 lisäksi kansainvälisiä kilpailijoita
 TaitajaPLUS – erityistukea tarvitseville   

 opiskelijoille
 Taitaja2018-kisa Tampereella  

 14.–17.5.2018

”OLEN HYVÄ PIIRTÄJÄ JA  
IDEARIKAS PELI SUUNNITTELIJA, 
JOTEN PÄRJÄÄN ALALLA HYVIN.”
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 Me tunnetaan täällä kaikki. 
Toistemme vanhemmat, 
koulun keittiöhenkilökun-
ta, koulukyytikuskit ja opet-
tajat. Ja tietenkin me tunne-

taan seurakunnan työntekijät, hirviseuran ai-
kuiset, palokunnan miehet ja Haapamäen Pal-
lopoikien ihmiset. 

Puheensorina on innostusta täynnä, kun 
Keski-Suomessa, Keuruun länsiosassa sijait-
sevan Haapamäen yhteiskoulun oppilaat ker-
tovat, millainen heidän koulunsa on, ja mitä 
yhteisöllisyys heille merkitsee. Koulu on juu-
ri valittu Suomen yhteisöllisimmäksi kouluk-
si TATin järjestämässä Meidän paras koulu 
-kilpailussa.

Määrätietoista hikoilua
Haapamäen yhteiskoulu on vain kolme vuotta 
vanha. Säästösyistä yhdistetyt ala- ja yläkoulu 
toimivat nyt saman katon alla, uudessa raken-
nuksessa. Sopeutuminen yhteiskouluksi on 
vienyt aikaa ja toisinaan ollut opettajille tus-
kaistakin. Nyt ympäristö täyttyy iloisuudesta.

TEKSTI ELISA KOIVUMAA   /   KUVAT  SAMPPA ERKKILÄ

Yhteisöllisyys  
tulee avaamalla ovet
Meidän paras koulu on koulu keskellä kylää – siis myös koko kylän koulu.

 
Rehtori Jukka-Pekka Ärlingin mukaan 

paremmin ei kuitenkaan olisi voinut käydä. 
– Avoimuutta ja luottamusta omaan teke-

miseen ja kollegoihin on todella tarvittu. Työ-
tä yhteisöllisyyden eteen on tehty määrätie-
toisesti ja hartiavoimin, joten voitto Meidän 
paras koulu -kisassa tuntuu todella hyvältä.

Ja yhteisöllinen tämä koulu todella onkin. 
Koulu on avannut ovensa ympärillään olevil-
le toimijoille ja sitä kautta yhteistyö on alka-
nut kuin itsestään. Haapamäellä on esimer-
kiksi ollut huolia palomiesten ikääntymises-
tä sekä nuorten hiipuvasta kiinnostuksesta 
metsästystä kohtaan. Palomiesten esittelypäi-
vä koululla on herättänyt kipinää nuorissa 
alaa kohtaan ja Riihon Hirvimiesten järjes-
tämästä vuosittaisesta metsästysretkestä ysi-
luokkalaisille tuli kova juttu. Metsällä opitaan 
niin käskynjaosta, luonnosta kuin hirvipassil-
la hiljaa odottamisesta.

Viime vuonna kaato oli jäänyt tekemättä, 
mutta toivottavasti tänä syksynä lykästää. 

– Koulun keittiön kanssa ollaan jo mietitty 
peijaisten menuakin, Ärling paljastaa.

MISTÄ ON KYSE?
 MEIDÄN PARAS KOULU  
-kilpailussa etsittiin keväällä 2017 
Suomen yhteisöllisintä koulua. 
Kriteereinä yhteisöllisyyden lisäksi 
olivat suvaitsevaisuus, oppivaisuus 
ja aktiivinen toiminta omassa 
ympäristössä. Kilpailuun osallistuakseen 
koulun tuli lähettää kahden minuutin 
mittainen video aiheesta. Taloudellinen 
tiedotustoimisto TAT ja Suomen 
Opinto-ohjaajat valitsivat voittajan. 
Voittajakoulu sai palkinnoksi 15 000 
euron rahapalkinnon toimintansa 
kehittämiseen. Kilpailu oli osa TAT 
70 ja Suomi 100 -juhlavuotta. 
Kunniamaininnan kilpailussa sai 
Metsokankaan koulu Oulusta.

– Yhteisöllisyys on sitä, että kaikki tuntevat toisensa, 
tuumivat Haapamäen yhteiskoulun oppilaat.

Lisää vauhtia entistäkin tiiviimmälle yhteistyölle  
koulun ja muiden tahojen välillä.

– Keittiöpäivän jälkeen oppilaat pitävät paikat 
paremmassa kunnossa, kokki Sirpa Papinaho kittää.
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Haapamäen yhteiskoulun pihalla käy 
vilske, kun eri-ikäiset oppivat toisiltaan. 

Telineen huipulle kiivennyt rehtori  
Jukka-Pekka Ärling sanoo ala- ja yläkoulun 

yhdistymisen olleen hyvä asia.
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Koulun avoimista ovista hyötyvät kaikki: 
yritykset saavat herätettyä kiinnostuksen 
nuorissa omaa toimintaansa kohtaan, siten 
koulu tarjoaa oppilailleen myös työelämätie-
toutta.

– Mikä sen parempaa, kuin luonnostaan 
nuorten ja työelämässä olevien välille muo-
dostuvat kontaktit. Nuori saa yhteisöllisyy-
den kautta tietoa työelämästä, eli siitä maail-
masta, johon häntä yritämme yhdeksän vuot-
ta valmentaa, rehtori summaa.

Meidän paras koulu
Oppilaiden mielestä vuoden mukavin koulu-
päivä on ystävänpäivä. Ystävänpäivä on Haa-
pamäellä halipäivä, silloin halataan kaikkia, 
aikuisiakin. 

– Joskus annetaan jollekin yhdelle ihmisel-
le 50 ihmisen ryhmähali, nauraa kolmasluok-
kalainen Miikka Nieminen.

Seiskaluokkaa käyvä Miso Korhonen 
puolestaan pohtii keittiöpäivän vaikutusta 
yhteisöllisyyteen. Yläkouluikäiset oppilaat 
käyvät kukin vuorollaan päivän verran hom-

missa koulun keittiössä. Päivän aikana tule-
vat tutuksi niin siivous- ja kokkaustyöt kuin 
keittiöhenkilökuntakin.

Keittiön ovelta kurkistava kokki Sirpa Pa-
pinaho nyökyttelee:

– Kyllä keittiöhenkilökuntakin tuntee oppi-
laat. Vaikka on työlästäkin pitää täällä opissa 
joka päivä oppilaita, niin on mahtavaa huoma-
ta, kuinka se kantaa hedelmää. Lapset oppivat 
kiittämään ja huomioimaan näkymättömäm-
mät asiat lounaan ympärillä. Eihän se lounas 
sinne ruokalaan itsestään tule.

Oppilaat tuntuvat olevan yksimielisiä sii-
tä, että Haapamäen yhteiskoulu on yhteisölli-
syyden lisäksi muutenkin Suomen paras kou-
lu. Vieläkö koulua voisi kehittää ja millainen 
koulu on kymmenen vuoden kuluttua? 

– Toivottavasti aine- ja luokkarajat haalis-
tuvat entisestään. Soisin koulun olevan vielä-
kin luontevampi osa yhteiskuntaa, ei erillinen 
saareke. Haluamme esimerkiksi avata opetta-
jainhuoneen ovet kaikille kyläläisille. Yhteis-
työtahoja otetaan koulun toimintaan vielä ny-
kyistäkin enemmän mukaan, Ärling sanoo.

Vesiliukumäkeä  
ehdotettu
 MEIDÄN PARAS KOULU  -kilpailun voitto 
toi Haapamäen yhteiskoululle 15 000 euron 
rahapalkinnon. Kilpailun sääntöihin kuuluu,  
että voittorahan käytöstä sopivat aikuiset ja  
lapset yhdessä. Ehdotuksia rahan käytölle on  
tullut laidasta laitaan: vesiliukumäki, kaakao-
automaatti, leffa-retki, skeittiparkki, yhteinen 
matka tai urheiluvälineitä.

Yksi idea on kuitenkin noussut ylitse 
muiden, ja sen toteuttamisessa ollaankin jo 
suunnitteluvaiheessa: yhteinen päivä kaikkien 
Haapamäen vanhusten kanssa. Päivän aikana 
nautitaan oppilaiden keksimästä ohjelmasta 
ja herkutellaan yhdessä. Toiveena olisi saada 
mahdollisimman paljon haapamäkeläisiä  
vanhuksia paikalle.

Yhtä mieltä koululla ollaan siitä, että 
voittorahasta kuuluu nauttia yhdessä  
kaikkien kanssa, myös kotiväen. 

– Yhdessä tämä on ansaittu, koko koulua 
ympäröivän verkoston kanssa aikaansaatu. 
Isosta summasta jää jaettavaksi iloa vielä vuosiksi 
eteenpäin, summaa rehtori Jukka-Pekka Ärling.

Palkinnon yhtenäiskoululle luovuttanut TATin 
toimitusjohtaja Kari Väisänen oli jopa liikuttunut 
seudun yhteisöllisyydestä: 

– Harvoin näkee koulussa tilaisuutta, johon 
sisältyy niin paljon iloisuutta ja välittämistä. 
Salissa oli edustettuna koko seudun ikärakenne – 
vauvasta vaariin ja mummoon. Nauravia oppilaita 
unohtamatta.

Peukku Suomen yhteisöllisimmälle 
koululle. Koululle keskellä kylää!
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#MINÄVÄITÄN

V iime keväänä hallituksen puoliväliriihestä kantautui odotettu 
viesti: hallitus käynnistää lukiouudistuksen, jonka keskeisenä 
tarkoituksena on tuoda sivistyksen kehto, suomalainen 
lukiokoulutus, nykypäivään. Synkkien koulutuspoliittisten  
päätösten hallituskaudella uudet avaukset ovat olleet tarpeen.

Kehittämiselle on todellakin tarvetta. Lukio mielletään edelleen hyvin 
perinteiseksi opinahjoksi, eikä tämä mielikuva ole kaukana todellisuudesta.  
Lukio herättää niin henkilökohtaisia muistoja omilta kouluvuosilta kuin  
odotuksia siitä, millaisia taitoja tämän päivän nuorten tulisi saada.

Ensimmäisen kysymys lukion uudistamiselle kuuluu: mitä me tältä kaikelta 
haluamme? Selvää on, että lukio on enemmän kuin pelkkä esikoulu yliopistoa 
varten. Lukioaikana kehittyvät erityisesti luova ajattelu ja kriittinen tapa 
tarkastella ympäröivää yhteiskuntaa.

Nämä taidot korostuvat tänä aikana, jolloin disinformaatio ja valeuutiset ovat 
valitettavasti arkipäivää. Jatkossa näistä taidoista voi hyötyä niin työelämässä, 
ammattikorkeakoulussa kuin myös yliopistossa – mutta ennen kaikkea omassa 
elämässä.

Keskustelu yleissivistyksestä laittaa pohtimaan lukion tarkoitusta. Kaikki 
kannattavat lukion yleissivistystä, mutta ymmärtävät sen täysin eri tavalla. Osalle 
yleissivistys tarkoittaa pelkästään pakollisia kursseja, toisille täydellistä vapautta 
tehdä valintoja kurssien suhteen. Totuus löytyy tavallisesti keskeltä, mutta 
keskustelua aiheen tiimoilta on vaikea käydä. Aluksi yleissivistys pitää määritellä 
uudelleen, sitten keskustelu voi kunnolla alkaa.

Erityisesti taito ajatella kriittisesti on minulle yleissivistystä. Yhteiskunnan 
kehityksen kannalta tarvitsemme kriittisiä ja sivistyneitä nuoria aikuisia, jotka 
uskaltavat kyseenalaistaa muiden esittämiä väitteitä ja normeja.

Lukiolaisten kohtaamat haasteet ovat myös muuttuneet. Tuen tarpeeseen liittyy 
epävarmuus tulevasta: työelämän pirstaloituminen ja kamppailu opiskelupaikasta 
ovat isoja epävarmuustekijöitä. Nuorten toiveet vakaasta tulevaisuudesta eivät ole 
kuitenkaan hävinneet mihinkään.

Lukioaika on täynnä valintoja, jotka määrittelevät nuoren tulevaisuuden. Niiden 
tueksi tarvitaan tietoa ja tukea. Sitä täytyy olla aina tarjolla. Esimerkiksi riittävä 
henkilökohtainen opinto-ohjaus on avain useampaan nuoren kysymykseen.

Ja ajatelkaa, tällaiset ajatukset tulevat lukiolaisilta itseltään. Kysymys siitä, 
millaiseksi lukion pitää uudistua, on tärkein. Sitä kuitenkin määrittää se, ketkä 
kehittämisessä ovat olleet mukana. Erilaiset näkökulmat, sisältäen opiskelijoiden 
mielipiteet, vievät parhaaseen lopputulokseen.

Pietu Heiskanen
puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto 

Millaiseksi  
lukion pitää  
uudistua?

”NUORTEN 
TOIVEET VAKAASTA 
TULEVAISUUDESTA 

EIVÄT OLE 
HÄVINNEET 
MIHINKÄÄN.”
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tat.fi

ROHKEIDEN 
JA OSAAVIEN 
NUORTEN 
SUOMI.

Meillä on uusi  
osoite ja TATin  
70-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi myös  
uusi ilme!


