Kannanotto koskien Joensuun keskusta-alueen lukioiden ohjausharjoitteluja

Haluamme

osoittaa

huolemme

koskien

Joensuun

keskusta-alueen

lukioiden

harjoittelupaikkoja. Olemme ohjauksen opiskelijoiden keskuudessa huomanneet, että
harjoittelupaikan saaminen Joensuun keskusta-alueen lukioissa on hyvin haastavaa.
Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus on ainutlaatuinen, sillä missään muualla
Suomessa ei ole tarjolla ohjauksen pitkää koulutusta. Koulutus sisältää yhteensä neljä
ohjausharjoittelua, jotka ovat eripituisia ja suoritetaan eri vaiheissa opiskelua. Onkin
harmillista, etteivät kaikki Joensuun lukiot (Normaalikoulua lukuun ottamatta) ota
harjoittelijoita erityisesti opintojen loppuvaiheen harjoitteluihin. Toivomme tukea
siihen, että harjoittelu suoritetaan täällä, sillä sen avulla ylläpidetään kaupungin ja
koulutuksen vetovoimaa.
Harjoittelut ovat odotetuin ja opettavaisin opintojen osa-alue, jossa opiskelija pääsee
kehittämään omaa ohjausasiantuntijuuttaan. Jokaisella vuosikurssilla on 20 pitkän
koulutuksen opiskelijaa ja 10 maisterivaiheen opiskelijaa. Harjoitteluohjaajat ottavat
tavallisesti noin kaksi opiskelijaa per harjoittelu pitkin lukuvuotta.
Olemme kokeneet, että meidät ohjauksen opiskelijat koetaan enemmän taakkana kuin
mahdollisuutena. Harjoittelupaikkakyselyistä kieltäydytään usein vedoten aikaan tai
jätetään kokonaan vastaamatta. Ymmärrämme kuitenkin, että lukion opinto-ohjaajilla
on erittäin suuri työmäärä. Haluamme korostaa sitä, että harjoittelun tavoitteena ei ole
lisätä ohjaajan työtaakkaa, vaan hyödyttää molempia osapuolia jokapäiväisessä
ohjaustyössä. Lisäksi harjoitteluissa opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää ammattiidentiteettiä yhdessä ohjaajan kanssa sekä vastavuoroisesti tarjota myös ohjaajalle
uusia ideoita ja näkökulmia. Osa lukioiden opinto-ohjaajista on itse käynyt ohjauksen
pitkän koulutuksen, joten heidän pitäisi tietää, miten tärkeässä roolissa harjoittelut ovat
opinnoissa.
Toivoisimme

yhdenvertaisuutta

harjoittelupaikkojen

myöntämisessä.

Vaatimusperusteet tulisi olla yleisesti tiedossa, ja niihin voisi kuulua esimerkiksi
motivaatiokirje tai hakijoiden nopeusjärjestys. Lisäksi voisi olla hyödyllistä, että
oppilaitoksille

säädettäisiin

vuosittaiset

harjoittelupaikkakiintiöt. Harjoittelupaikan

saaminen ei tulisi olla riippuvainen siitä, missä opiskelija on käynyt lukion.

Lukion opinto-ohjaajia tarvitaan, ja moni opiskelija tähtääkin juuri lukion opintoohjaajaksi. Joissain tilanteissa omat opinnot ja työt saattavat kuitenkin velvoittaa
opiskelijan pysymään Joensuussa. Mikäli lukioista ei saa harjoittelupaikkaa, joutuvat
opiskelijat

tinkimään

ensisijaisista

mielenkiinnon

kohteistaan

ja

menemään

harjoitteluun oppilaitoksiin, jotka eivät heitä kiinnosta ja jotka eivät ole heidän oman
suuntautumisensa kannalta mielekkäitä. Lisäksi Joensuussa koko ikänsä asuneet
joutuvat tilanteen pakosta asumaan toisella paikkakunnalla, jos eivät saa Joensuun
lukioista harjoittelupaikkaa. Lähikunnista on mahdollista saada lukion harjoittelupaikka,
mutta se vaatii auton omistamista, jonka vuoksi opiskelijoilla ei ole yhdenvertaista
mahdollisuutta harjoittelun suorittamiseen.
Pelkäämme myös, että tulevaisuudessa harjoittelupaikat vähenevät entisestään,
mikäli yhä useammat opinto-ohjaajat päättävät, etteivät ota harjoittelijoita. Opossumi
ry pyytää Joensuun kaupungin lukioiden opinto-ohjaajia näkemään harjoittelijat
mahdollisuutena rikastuttaa omaa työtään ja ohjausasiantuntijuuttaan.
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