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Föreningens målsättning är
● att stärka föreningens ställning samt att fungera som en pedagogisk
intresseorganisation,
● att utveckla elev och studiehandledningen, förbättra handledarnas yrkeskunskap, stärka
gemenskapen samt bevaka medlemmarnas allmänna yrkesmässiga förmåner,
● att upprätthålla och utvidga internationella kontakter.
Föreningen har fortsatt intressebevakningen via undervisningssektorns fackorganisation OAJ.
Det centrala målet har varit att trygga utbudet av handledningen inom alla olika stadier och på
det sättet erbjuda alla elever och studerande tillräckligt med handledning. Målet är att varje
handledare har ca. 200250 elever/studerande.
Representanter i Nordiska Förbundet för Studie och yrkesvägledning
Jukka Vuorinen, ordinarie medlem, Tammerfors
Maarit Laaksonen, ordinarie medlem, Akaa
Heli Piikkilä, suppleant, Tammerfors
Peter Edelsköld, suppleant, Åbo
Medlemsstatistik 2014
Grundskola 288
Gymnasium 174
Yrkesinriktad vuxenutbildning 14
Universitet 9
Övrigt 78

Grundskola och gymnasium 74
Yrkesutbildning 249
Yrkeshögskola 84
Fritt bildningsarbete 5

Konferenser
De nationella studiehandledardagarna ordnades i Seinäjoki. Dagarna lockade ca. 800 deltagare. I
Seinäjoki var en del av programmet på svenska. I samband med konferensen delades priset för
årets studiehandledare ut åt Kari Määttä.
Nyheter inom handledningen i Finland
● Läroplansarbete för förskoleutbildningen och den grundläggande utbildningen pågår.
● Gymnasieförberedande utbildning och utbildning avsedd för invandrare och personer
med ett språk annat än finska eller svenska som modersmål påbörjades den 1 augusti
2014.
● Gemensamma antagningen till andra stadiet (gymnasium och yrkesutbildning) gjordes
via den nya portalen Studieinfo på våren 2014.

● Timfördelningen för gymnasiets nya läroplan publicerades i november 2014.
Läroplansarbetet pågår 20142016.
● Från och med hösten 2014 söker man till tredje stadiet, yrkeshögskolor och universitet,
via den nya portalen Studieinfo, precis som till andra stadiet.
● Undervisnings och kulturministeriet har delat ut 46 miljoner euro i statsunderstöd för att
minska undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen.
.
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