Landsrapport 2017
Land: Finland
Medlemsantal: 1117
Ordförande: Jukka Eero Vuorinen - 2017
Föreningens målsättning är
* att stärka föreningens ställning samt att fungera som en pedagogisk intresseorganisation.
* att utveckla elev/studiehandledningen, förbättra handledarnas yrkeskunskap, stärka
gemensamhetskänslan 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 detta
sätt erbjuda alla elever och studerande tillräckligt med handledning. Målet är 200-250 elever per
studiehandledare.
Representanter i Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning
Ordinarie: Jukka Eero Vuorinen (Tammerfors) och Peter Edelsköld (Åbo)
Suppleanter: Hans Kankkonen (Vasa) och Heli Piikkilä (Tammerfors)
Medlemsstatistik 2017
31/12 2017: ordinarie medlemmar 920, studerandemedlemmar 110, hedersmedlemmar 18 och
pensionärer 69.
Enligt skolform: Grundskola 303, grundskola och gymnasium 57, gymnasium 169, yrkesutbildning
på andra stadiet 247, högskola (yrkeshögskola+universitet) 97, folkhögskola 8, övriga 39.

Konferenser: De nationella studiehandledardagarna ordnades i Jyväskylä i början av februari
2017. Dagarna lockade c:a 800 deltagare. Tema för dagarna var ”Tuumasta toimeen” som kan
översättas ungefär ”Från tanke till handling”. Helena Kasurinen från Lojo utsågs till årets
studiehandledare. Seppo Seinä, tidigare utbildare av studiehandledare, fick ett pris för livsverk. För
första gången utdelades ett erkännande för pro gradu avhandling åt Sanna Selkamo från Jyväskylä
universitet.

Nyheter i vägledningen:
-Reformen av yrkesutbildningen. Yrkesutbildningen förnyas till en helhet som utgår från
kompetens och från kunden. Därutöver ökar man inlärningen på arbetsplatsen samt de individuella
studievägarna. man genomför också en avreglering och ser över överlappningar.
Ungdoms- och vuxenutbildningarna sammanslås.
Läs mer här:
http://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen
-Förslag till ny gymnasielag. Tyngdpunktsområden: djup allmänbildning, ett tätare samarbete
med högskolesektorn, högskolestudier och internationalitet redan i gymnasiet, satsningar på
studerandes välmående, tätare samarbete mellan läroämnena, mer stöd och handledning under hela

studiegången. Gymnasierna blir skyldiga att också handleda studerande som avbrutit sina studier
och som blivit utan studieplats för fortsatta studier. Lagen träder ikraft 2019.
Läs mer här:
http://minedu.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/esitys-uudeksi-lukiolaiksi-julki-vahvaayleissivistysta-tiivistyvaa-korkeakouluyhteistyota-ja-panostuksia-lukiolaisten-hyvinvointiin

-Ansökan till tredje stadiet förnyas. Nu kan man hitta sin väg till högskolestudier på följande sätt:
A) Gemensam ansökan, för den som vill bli examensstuderande, via studieinfo.fi
B) Separat ansökan/överflyttare, för den som redan har en studierätt vid högskola i Finland och som
vill byta examensbenämning eller högskola, via studieinfo.fi
C) Separat ansökan/Öppna universitetet/yrkeshögskolan 60 sp, för den som avlagt 60 sp vid öppna
universitet/yrkeshögskolan, via studieinfo.fi
D) Separat ansökan/Öppna universitetet/yrkeshögskolan 30 sp, för den som studerar för en
yrkesinriktad grundexamen och har avlagt 30 sp vid öppna universitetet/yrkeshögskolan, via
studieinfo.fi
E) Öppna universitet/yrkeshögskolan, för den som vill pröva på en kurs eller flera vid högskola.
-NFSY. Finland hade styrelseansvaret åren 2014-2017 och ansvaret övergick till Island i samband
med årsmötet i Åbo i april 2017.

Mer webbplatser: www.sopo.fi
http://www.oph.fi/startsidan
http://minedu.fi/sv/framsida
De elektroniska ansökningssystemen hittar du här: www.studieinfo.fi

