Landsrapport 2018
Land: Finland
Medlemsantal: 1018
Ordförande: Armi Nurmi 2018 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: Mia Gerdt (Tammerfors) och Peter Edelsköld (Åbo)
Suppleanter: Hans Kankkonen (Vasa) och Heli Piikkilä (Tammerfors)

Medlemsstatistik 31.12.2018
●
●
●
●

ordinarie medlemmar 885
studerandemedlemmar 72
hedersmedlemmar 17
pensionärer 43

Enligt skolform
● grundskola 299
● grundskola och gymnasium 39
● gymnasium 171
● yrkesutbildning på andra stadiet 218
● högskola (yrkeshögskola+universitet) 98
● övriga 61

Konferenser
De nationella studiehandledardagarna ordnades på Viking Lines färja mellan Helsingfors och
Stockholm i början av februari 2018. Dagarna lockade c:a 600 deltagare. Tema för dagarna var
”Aallonharja” som fritt kan översättas ”Havets böljor”. Emmi Hannuksela från Viljakkala utsågs
till årets studiehandledare. Anssi Martiskainen, handledare i Saimaa yrkesinstitut Sampo i

Villmanstrand, fick ett pris för livsverk. För andra gången utdelades ett erkännande för pro gradu
avhandling åt Iida Karvinen från Östra Finlands universitet.

Nyheter i vägledningen
Arbetsbeskrivningarna och arbetsavtalsvillkoren för studiehandledare på de olika stadierna väckte
under år 2018 diskussion. Framför allt de studiehandledare som tjänstgör i grundskolor, gymnasier
och inom yrkesutbildningen på andra stadiet upplever att det skett sådana förändringar i arbetet och
i arbetsförhållandena, att det har varit nödvändigt att förhandla med lärarnas fackorganisation OAJ:s
olika experter. Syftet för träffarna med OAJ är att förbättra studiehandledningen ställning och att
lyfta upp åtgärdsförlag för att förbättra studiehandledarnas arbetsvillkor och att förbättra lönen.
Reformen av yrkesutbildningen. Reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet inleddes i
början av år 2018 och den har förorsakat förändringar i studiehandledarnas arbetsbild bland annat
på grund av den kontinuerliga ansökan. Den kontinuerliga ansökan öppnar möjligheter att svara på
yrkesinriktade kunskapskrav flexibelt och kundinriktat. Via kontinuerlig ansökan är det möjligt att
ansöka om studieplats genast då ett utbildningsbehov uppstår. Det medför samtidigt ett större ansvar
för utbildningsanordnarna att informera om utbildningarna och ge jämlik handledning till alla
sökande.

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 2020. Sopo gav under år
2018 totalt 8 olika utlåtanden om den nya gymnasielagen.
Läs mer här:
http://minedu.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/esitys-uudeksi-lukiolaiksi-julki-vahvaayleissivistysta-tiivistyvaa-korkeakouluyhteistyota-ja-panostuksia-lukiolaisten-hyvinvointiin
Högskolorna
Sopo:s högskolekommitté har bland annat lyft upp vikten av att studiehandledarna vid
yrkeshögskolorna bör ha ett lektorat, det vill säga samma löne- och anställningsvillkor som
undervisande personal. Studiehandledning är pedagogisk verksamhet. Dessa tider blir det allt
vanligare med kontorslandskap och Sopo lyfter fram betydelsen av att studiehandledarna har
tillgång till rum där konfidentiella samtal kan föras.

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

