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Tarve moniammatilliselle
yhteistyölle
Jatkuvan oppimisen edellyttämän
ohjausymmärryksen ja -yhteistyön
kehittäminen.
Oppivelvollisuusiän nostaminen ja
lisääntyvä nivelvaihetyö.
Jatkuvan ohjauksen edellyttämät
organisatoriset muutokset.
Urakäsityksen rajat (boundaryless career) ja
rajattomuuden rajallisuus.
Opetuksen järjestämisen alueelliset
kysymykset
https://minedu.fi/jatkuvaoppiminen

Ohjaus ja sosiaalisesti
kestävä
koulutuspolitiikka
• Ohjausalan kehittäminen osana laajempia koulutuspoliittisia
kehityslinjoja
• Ohjauksen erilaiset tavoitteet
• Koulutuspolitiikka (elinikäinen oppiminen, jatkumot, siirtymät)
• Työvoimapolitiikka (syrjäytymisen ehkäisy työvoiman ja tarjonnan kohtaaminen)
• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus (yksilöiden ja ryhmien vahvuuksien ja mahdollisuuksien
tunnistaminen, ennakko-oletusten ja valtasuhteiden huomaaminen, kielitietoisuus,
monikulttuurisuus) (Haugh ym. 2020; Watts 2008)

• Ohjauksen hallinta ja politiikat
paikallisella ja kansallisella tasolla.
• Ohjausasiantuntijuuden toimijuus, jaettu
asiantuntijuus, institutionaalinen rajatyö.
• Tutkimuskohteena opetussuunnitelmat,
politiikkadokumentit, lainsäädäntö sekä
ohjauksen asiantuntijat.
• GUIDE (Governance and politics of
career guidance)
https://blogs.helsinki.fi/dynamics-ofcareer-guidance-policies/
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Ohjaustyön sidoksellisuus
(boundary) ja suhteinen
toimijuus (relational agency)
• Jaettu asiantuntijuus kykynä
sidostaa omaa työtään muiden
asiantuntijoiden työhön.
• Suhteinen toimijuus on toiminnan
tavoitteiden ja toimintatapojen
yhteistä asettamista ja toteutusta.
• Jaettu asiantuntijuus rakentuu
ammatillisista neuvotteluista.
Edwards 2005; Burkitt 2016; Melasniemi & Husu 2019
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• Ohjaajat sijoittavat
asiantuntijuutensa siiloihin, joista
käsin moniammatillinen yhteistyö
näyttäytyy tarkkarajaisena ja
kapea-alaisena.
• Ohjaustyön yhteistoiminnassa on
kuitenkin myös rajapintatyötä,
joka mahdollistaa yhteisten
tavoitteiden asettamisen ja niiden
saavuttamisen.
• Minkälaisia ovat jaetun
asiantuntijuuden tilat?
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Ohjauksen yhteistyö
• Tapaustutkimus, jossa
kysyttiin miten opinto- ja
uraohjauksen
yhteistyöverkostot toimivat
valitussa tapauskunnassa.
• Kysely (n = 131) ja
haastattelut (n = 17)
Tuomas Zacheus, Mira Kalalahti, Janne Varjo & Samira
Harjula 2021. Yhteistyö nuorten opinto- ja uraohjauksessa.
Kunnallisalan kehittämissäätiö. https://kaks.fi/wpcontent/uploads/2021/05/43_yhteistyo-nuorten-opinto-jauraohjauksessa.pdf

Nivelvaiheisiin liittyvä
yhteistyöverkosto
• Käytännön ohjaustyötä tekevät
opinto- ja uraohjaajat
• Verkosto on oppilaitoskeskeinen ja
tapahtuu yhden toimialan
(sivistystoimi) sisällä.
• Yhteistoiminnan tavoitteena on
yksiselitteisesti siirtää oppilaat ja
opiskelijat mahdollisimman
kitkattomasti koulutusasteelta
toiselle: ’lähettäjiä’ ja ’vastaanottajia’
• Erilaisista rooleista johtuen
verkostoon kuuluu myös kilpailua,
markkinointia sekä toiminnallisia ja
taloudellisia paineita.

Toimialarajoja ylittävä
verkosto
• Keskiössä sivistys- ja nuorisotoimet +
Ohjaamo ja TE-toimisto (etsivät
nuorisotyöntekijät, opinto- ja
uraohjaajat, OHR, ohjaajat).
• Verkoston yhteisenä tavoitteena
ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä
tukea heitä työllistymisen ja
elämänhallinnan kysymyksissä.
• Tavoitteet myös hajautuivat
työllistymisen ja yleisen
elämänhallinnan painotuksiin
(esimerkiksi nuorten ohjaaminen
sopivien palveluiden pariin).

Paikalliset yhteistyön
edistäjät
• Ohjausverkoston tuttuus,
moniammatillisuus ja muiden työn
arvostaminen
• Tietoisuus siitä, mitä
yhteistyöverkoston muut jäsenet
tekevät
• Kaikkien toimijoiden tasavertainen
kohtelu
• Jaetut onnistumisen kokemukset
• Hyvät viestintäyhteydet, myös
epävirallinen viestintä

Paikalliset yhteistyön
edistäjät
’Ne [peruskoulun] opotunnit, ei ne
rakennu samalla logiikalla. Meillä
[II aste] voidaan joustavasti ja
luontevasti tehdä asioita
yhteistoiminnassa. Et siel on se
tietty lukkari ja se on aika tiukka
raami.
Ja heti kun me tämä tajuttiin, niin
me pystyttiin tarjoamaan asioita
paremmin.’
- Pedagoginen johtaja toisella asteella

’-- Etsivän nuorisotyön tämmöinen
tietoisuuden lisääntyminen on
helpottanut meidän työtä ja sen kautta
etsivää nuorisotyötä otetaan vakavasti
toimijana tässä yhteiskunnassa ja eri
viranomaistahoilla. Se on kehittänyt
sitä siihen suuntaan, että selkeästi
meidän sanomisella on painoarvoa ja
meitä ehkä jollain tavalla osataan pitää
myös asiantuntijana, tai erilaisten
palveluiden asiantuntijana, kun meidän
tehtävä on kuitenkin kaivaa sitä tietoa,
että mitä kaikkea on olemassa.’
- Etsivän nuorisotyön ohjaaja

Paikalliset yhteistyön
esteet
• Henkilöstön suuri vaihtuvuus ja
organisaatiomuutokset
• Resurssien puute
• Erilaiset valmiudet virtuaalisten tai digitaalisten
ohjausmenetelmien käyttöön
• Salassapitovelvollisuudet ja byrokratia
• Tiedonsiirtokatkot
• Aidon vuoropuhelun puute
• Näkemyserot ohjattavan tarpeista ja työn
kohdennuksesta (vrt. Määttä & Piiroinen 2022. Etsivän
nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan
monialaisessa yhteistyössä. XAMK).

’-- Koulutuspäälliköt on kokenut kaipaavansa
semmoista vapaata hetkeä. Tai aikaa ja tilaa
siihen, et he saisivat yhdessä pohtia ja
kehittää ja jakaa ajankohtaisia asioita ja
sitten vaikka yhdessä työpajamaisesti tehdä
niitä.
- Palvelujohtaja toisella asteella

’Meillä on kaikilla niin paljon töitä, että ehkä
puuttuu sellainen yhteinen aika. Et joskus
tuntuu et tarvitsisi vähän enemmän sellaista
aikaa, että vois vaan jutella ja kartoittaa, että
mites sun alalla ja mites siellä ja oisko jotain
ja näin, että – ’
- Opinto-ohjaaja toisella asteella

’-- yhteistyön este on ainoastaan se, että me
ei osata käydä tarpeeksi dialogia. Sitten kun
me löydetään se väylä sille, niin sitten me
voidaan päästä yhteisen ymmärryksen
ääreen… Et kyllä me aktiivisesti halutaan
hakea vaikuttamisen ja dialogin väyliä.’
- Pedagoginen johtaja toisella asteella

Yhteistyön
paikalliset raamit
Toimijoilla olisi syytä olla jaettu
ymmärrys yleisistä periaatteita
ja käytännöistä, jotka ohjaavat
toimintaa samaan suuntaan.
Toimijoilla tulee kuitenkin olla
myös yksittäinen ymmärrys
omien tavoitteidensa ja
keinojensa suhteesta
kokonaisuuteen.

Ohjauksen yhteistyön tilat
• Yhteinen tekeminen, toimijoiden tuttuus
ja toimintatapojen jatkuvuus.
• Kontaktit mieluiten suoria,
henkilökohtaiseen yhteydenottoon
perustuvia. Näiden ominaisuuksien
katsottiin useasti olevan tyypillisiä ja
myös mahdollisia.
• Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään
luottamuksesta ja matalista kynnyksistä
– monessa haastattelussa mainittiin, että
esimerkiksi nuorisolain asettama
yhteistyövelvoite on selvästi yhteistyötä
edistävä tekijä.

Ohjauksen yhteistyön tilat
• Nivelvaiheessa tilojen mahdollistamiseksi
tarvitaan resursseja (riittävästi aikaa,
fokusoituja työtehtäviä, kohtuullisesti
opiskelijoita tai asiakkaita).
• Opintopolkujen nivelvaiheisiin liittyvän,
oppilaitoksissa tapahtuvan käytännön
ohjaustyön asiantuntijat kehittäisivät
yhteistyötä myös lainsäädäntö- ja
rahoitusohjauksen kautta.
• Tällä tapaa jo olemassa oleva
ohjausverkosto pystyisi toteuttamaan
laadukkaammin ja tehokkaammin
nykyistä tehtäväänsä.

Ohjauksen yhteistyön tilat
• Toimialarajoja ylittävässä verkostossa
asiantuntijat halusivat kehittää nykyisiä
toimintatapoja yhä
yhteistoiminnallisemmaksi ja
monitoimijaisemmaksi (uusia yhteistyön
ja kontaktien muotoja, uusien toimijoiden
sitouttamista yhteiseen tekemiseen,
toimijoiden tavoitteita koskevaa
keskustelua ja niiden
yhteensovittamista).
• Useat verkoston toimijat kokivat
moninaiset velvoitteet omaa ja yhdessä
tehtävää ohjaustyötä rajoittaviksi.

Kohti yhteisöllistä
ohjausta
• Opettajan
vuorovaikutustaidot ja
yhteistyöosaaminen
• Yhteisötason toimien
merkityksellisyys
• Yhteisesti sovellettavat
toimintatavat

Orell (2020)

Yhteisöllinen ohjaus refleksiivisenä
prosessina (Thomsen 2017, suom.)
•
•
•
•
•

Kuuntele
Kuule ja näe
Muodosta kuva toisten näkökulmista
Vastaanota ratkaisuja
Problematisoi kysymyksiä yhdessä

Toiminnan
rakenne ja
saavutettavuus

• Huomaa millaisten kokemusten kautta
näkökulmat muodostuvat
• Suhteuta kuultuja kysymyksiä ja dialogia
• Keskustele jaetuista kuulluista
kysymyksistä ja dialogista
• Tuota uusi kuva esteistä, niiden
kohtaamisesta ja niiden muuttamisesta

Ohjauksen
tarjoaminen
Yhteisön
tekeminen
näkyväksi

Ohjaustoiminnoista
päättäminen
Yhteisön
potentiaalin
tunnustelu

Dokumentointi
ja arviointi
Kehittäminen,
suunnittelu ja
toteutus

(2) Yhteisten ja erillisten
periaatteiden ja
käytäntöjen jaettu
ymmärrys (ks. myös
Kalalahti & Varjo 2021)

(1) Kansainvälisen,
kansallisen ja
paikallisen ohjaustyön
vuoropuhelu (Wallenius

(3) Toimijoiden
tunnistaminen ja
tunnustaminen (Zacheus
ym. 2021; ks. myös Määttä &
Piiroinen )

Sidostunut
moniammatillinen
ohjausasiantuntijuus

ym. 2022; Harjula ym. 2021;
Varjo ym. 2020)
.

(5) Yhteistyön
normatiiviset raamit

(4) Aika, tila,
resurssit (Zacheus

(Zacheus ym. 2021)

ym. 2021; ks. myös
Nykänen ym. 2007)

Burkitt, I. 2016. Relational agency: Relational sociology, agency and interaction. European Journal of Social Theory 19(3), 322–339.

Edwards, A. 2005. Relational agency: Learning to be a resourceful practitioner. International Journal of Educational Research 43(3), 168–
182.
Career Development International 19(6) Special issue: Beyond the duality between bounded and boundaryless careers.
European Llifelong Guidance Policy Network (ELGPN) 2015
Harjula, S., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2021. Ääniä opinto- ja uraohjauksen kansallisella kentällä – ohjauksen kehittämistä koskeva argumenttien
analyysi. Kasvatus 52(3), 269–281.
Haugh, Hooley, & Thomsen (toim).(2020). Career and Career Guidance in the Nordic Countries
Kalalahti, M. & Varjo, J. 2021. Ohjauksen tavoitteet ja merkitykset valtiopäiväkeskustelussa vuosina 1967–1998: aktantiaalinen analyysi. In J.
Varjo, J. Kauko, H. Silvennoinen (toim). Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3.
Melasniemi, A. & Husu, J. 2019. Shared professional agency in Early Childhood Education: An in-depth study of three teams. Teaching and
Teacher Education 84: 83–94.
Määttä, M. & Piiroinen, M. 2022. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. XAMK
Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja
moniammatillinen yhteistyö voimavarana.
Orell, M. 2020. Kodin ja koulun yhteistyö – oletus yhteisestä ymmärryksestä? Turun yliopisto
Thomsen, R. 2017. 'Career Guidance in Communities: A Model for Reflexive Practice'. Derby: International Centre for Guidance Studies,
University of Derby.
Varjo, J., Kalalahti, M., & Hooley, T. 2021. Actantial construction of career guidance in parliament of Finland’s education policy debates 1967–
2020. Journal of Education Policy.
Varjo, J., Kalalahti, M. & Silvonen, J. 2020. Mihin oppilaita ohjataan? – Opinto-ohjauksen rationaliteetit peruskoulun opetussuunnitelmien
perusteissa. Kasvatus & Aika 14(4), 4–20.
Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J. & Harjula, S. 2021. Yhteistyö nuorten opinto-ja uraohjauksessa. Watts, A.G. 2008. Career Guidance and
Public Policy. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

