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• Tietoyhteiskunnassa työurat ovat muuttuneet katkoksellisiksi ja työn organisoimiseen 
on tullut uusia jakoja 
• Erityinen tarve opinto- ja uraohjaukselle

• Avaintaitojen tunnistaminen sekä niiden jatkuva uudistaminen elinikäisen oppimisen / 
ohjauksen avulla 
• Käyttäjälähtöiset ohjauspalvelut 

• Ohjauksen sosiaaliset tavoitteet
• Sosiaalisen liikkuvuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistäminen ohjauksen avulla 

OPINTO- JA URAOHJAUKSEN 
YLIKANSALLISIA RATIONALITEETTEJA

Bengtsson 2015; Bergmo-Prvulovic 2014; Watts 2013; Sultana 2014
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• Tavoitteena nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle nuorelle 
mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Tavoitteena on, että jokainen 
perusopetuksen päättävä nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen 
tutkinnon suorittaminen edistää henkilön työllistymistä ja yhteiskuntaan 
osallistumista. Esityksen tavoitteena on osaltaan tukea työllisyysasteen nostamista.

• Osana oppivelvollisuutta kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja 
nivelvaiheen ohjausta helpottamaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen.

OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMINEN 
PÄÄMINISTERI MARININ HALLITUKSEN OHJELMASSA
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• Kiinnostuksen kohteita
• Opinto- ja uraohjaus poliittisena kysymyksenä
• Opinto- ja uraohjaus koulutuspolitiikan käännekohdissa lainsäädännön kautta tarkasteltuna

• Valtiopäivät politiikan näyttämönä
• Koreografia, roolit, repliikit

• Tutkimuskysymys
• Millaisia tavoitteita ja merkityksiä peruskoulun opinto- ja uraohjaukselle on annettu 

koulutuspoliittisessa valtiopäiväkeskustelussa vuosina 1967–1998? 

TUTKIMUSASETELMA
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• Huhtikuusta 1967 toukokuuhun 1968 käsitellyn hallituksen esityksen laiksi 
koulujärjestelmän perusteista (HE 44/1967 vp) myötä eduskunta pääsi keskustelemaan 
yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymisestä sekä sen käytännön toteutuksesta ensimmäistä 
kertaa sen jälkeen kun eduskunta olisi syksyllä 1963 muotoillut ponnen asiasta. 

• Maaliskuusta 1982 helmikuuhun 1983 käsitellyn lakipaketin hallituksen esityksen 
peruskoululaiksi ja lukiolaiksi sekä niihin liittyväksi lainsäädännöksi (HE 30/1982 vp) 
tavoitteena oli koota ja ajantasaistaa yleissivistää koulutusta koskeva lainsäädäntö kun 
peruskoulu-uudistuksen alkamisesta oli kulunut kymmenen vuotta.

• Kesäkuusta 1997 kesäkuuhun 1998 käsitellyn lakipaketin hallituksen esityksen koulutusta 
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp), joka pyrki niin ikään kokoamaan, 
yhtenäistämään ja ajantasaistaman koko opetusministeriön alaisen koulutuksen 
esiopetuksesta aikuiskoulutuksen, pois lukien yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 
annettava koulutus.

TUTKIMUSAINEISTO
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GREIMASIN AKTANTTIMALLI

Lähettäjä Arvo-objekti Vastaanottaja

Auttaja Subjekti Vastustaja

Apuobjekti

Greimas 1980; Tarasti 1996
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• Kuka / mikä määrittää subjektille velvoitteen tavoitella tai oikeuttaa ja motivoi 
subjektin tavoittelemaan objektia (lähettäjä)? 

• Kenen / minkä hyödyksi tai vahingoksi subjekti toimii (vastaanottaja)?
• Kuka on tarinan (käsiteltävän asian) päähenkilö (subjekti)? 
• Mitä päähenkilö tavoittelee (objekti)? 
• Kuka auttaa subjektia tehtävän suorittamisessa (auttaja)? 
• Kuka vastustaa subjektia objektin saavuttamisessa (vastustaja)? 

TOIMINNAN AKTANTIAALINEN RAKENNE
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Subjekti Arvo-objekti Apuobjektit Lähettäjä Vastaanottaja Auttaja Vastustaja
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Subjekti Arvo-objekti Apuobjektit Lähettäjä Vastaanottaja Auttaja Vastustaja
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Subjekti Arvo-objekti Apuobjektit Lähettäjä Vastaanottaja Auttaja Vastustaja
H

E 
86

/1
99

7 
vp

. L
ip

po
se

n 
I h

al
lit

us
 

(S
D

P,
 k

ok
oo

m
us

, R
K

P,
 v

as
em

m
is

to
lii

tto
 ja

 v
ih

re
ät

) 

Joustava ja 
paikallisella 

tasolla 
hallinnoitu 

peruskoulu, 
jonka 

tuloksellisuus 
todennetaan 

arvioinnin 
avulla

Kouluvalintaoikeu-
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koulutuksen 
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liittyvien taitojen 
opettamisen 

tarpeellisuutta 
(sisäinen 
yrittäjyys, 

vastuullinen 
elämänasenne 

ja itsensä 
työllistäminen) 

Oppositio kritisoi 
apuobjekteja (valinnaisuus, 

profiloituminen)

Opetustarjonnan 
sisällöllisten 
vapauksien 
lisääminen 

Oppilas ja 
koulutusvalintoja 

tekevä perhe

Oppositio kyseenalaisti 
arvo-objektin (epätasa-

arvoisuus) 

Koulutuksen 
järjestäjien 
velvollisuus 

arvioida 
järjestämäänsä 

koulutusta ja sen 
vaikuttavuutta

Kodifiointi, 
hallinnon 

hajauttaminen, 
toiminnan 

tuloksellisuuden 
todentaminen 

Yhteiskunta ja 
työelämä jäävät 

taustalle 

Apuobjektien 
nähtiin myös 
edellyttävän 
ohjauksen 
uudelleen 

resursoimista ja 
korostamista 

Valtiopäiväkeskustelu 
politisoi ohjauksen (opinto-
ohjaus perusopetuslakiin, 
resursointi asetukseen)
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Tiedon akseli (Lähettäjä – Vastaanottaja)
• Lähettäjänä aina yhteiskunnallinen tilanne (tietoyhteiskunta, elinikäinen oppiminen, tasa-arvo)
• Vastaanottaja-aktoreina 1970/1980-luvuilla oppilas, tuotantoelämä ja yhteiskunta; 1990-luvulla 

”paikallinen taso” ja perhe
Halun akseli (Subjekti – Objekti)
• Objekti-aktorina 1970/1980-luvuilla universalistinen peruskoulujärjestelmä (jossa annetaan opinto-

ja uraohjausta); 1990-luvulla joustava, paikallisella tasolla hallinnoitu ja arvioitu peruskoulu
• Subjektina aina hallituksen esitys, joka manifestoituu eduskunnassa opetusministeri-aktoriin
Vallan akseli (Auttaja – Vastustaja)
• Tyypillisesti oppositon edustajat vastustajina; hallituspuolueiden edustajat puolustajina
• Arvo-objektin kiistäminen harvinaista 1970/1980-luvuilla – politikointi vaihtoehtoisilla apuobjekteilla
• Politisoituminen 1990-luvulla – myös arvo-objekti debatin kohteena
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