Landsrapport 2019
Land: Finland
Medlemsantal: 1074
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
Finlands studiehandledare rf. (SOPO) har fortsatt intressebevakning 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 31.12.2019
●
●
●
●

ordinarie medlemmar 953
studerandemedlemmar 73
hedersmedlemmar 18
pensionärer 30

Enligt skolform
● grundskola 311
● grundskola och gymnasium 45
● gymnasium 194
● yrkesutbildning på andra stadiet 232
● högskola (yrkeshögskola+universitet) 112
● övriga 36

Konferenser
De nationella studiehandledardagarna ordnades i Åbo 7.-9.2.2019. Dagarna lockade c:a 800
deltagare. Tiina Uuttu från Koski utsågs till årets studiehandledare. Under dagar

delades ett erkännande för pro gradu avhandling åt Henna Virta ja Katariina Rintala från Östra
Finlands universitet.

Nyheter i vägledningen
Föreningen har ett stort förtroende inom den finländska utbildningspolitiken. Vår målsättning är att
vara med och göra utlåtanden i frågor som är viktiga för oss studiehandledare. Vi får många
förfrågningar och vi upplever också att man lyssnar på vad vi har att säga. Under året har vi gjort
utlåtanden om bl.a. förenhetligande av utvärderingen inom grundutbildningen, behov av egna
arbetsrum för studiehandledare, den nya gymnasielagen och gymnasiets nya läroplan.
Under året 2019 framgick det i diskussioner med föreningens medlemmar och samarbetspartner att
det finns ett antal orosmoment inom handledningen i Finland. För handledare på olika stadier
handlar det om lite olika typer av frågor, men sammanfattningsvis handlar det om de förändringar
som sker inom utbildningssektorn och även i samhället och hur de inverkar på studiehandledarnas
arbetssituation. Arbetsbördan är stor och många studiehandledare upplever att de inte hinner göra
allt som hör till deras uppgifter. Det finns även stora löneskillnader mellan studiehandledare inom
de olika stadierna, vilket givetvis leder till missnöjdhet. Under andra delen av året fördes därför
aktiva förhandlingar med lärarfacket OAJ, så att studiehandledarnas röst skulle bli hörd inför de
avtalsförhandlingar som sker under våren 2020.
En stor förändring inom utbildningssektorn som påverkar handledningen inom alla sektorer är
förändringen som sker vid antagningen till högskolor. Året 2019 var en övergångsperiod och för
hela handledningssektorn innebar det en viss osäkerhet om vilka konsekvenser förändringen får på
antagningen. Målet med reformen är en snabbare övergång till högskolestudierna.
Högskolorna
Studerandeantagningen till högskolorna förnyas åren 2019-20. Efter reformen är de nationella
urvalsmetoderna som används i stor omfattning i gemensam ansökan följande:
1. Betygsbaserad antagning
2. Urvalsprov

I och med reformen kommer en del av de nya studerandena att antas enbart via urvalsprov. Det
innebär en ny chans för dem med svaga betyg som inte antas i den betygsbaserade antagningen.
Därtill utvecklas de alternativa vägarna till högskoleutbildning. Målet är att man får rätt till
examensstudier redan efter att ha avlagt 15-30 studiepoäng under ett läsår vid öppna
yrkeshögskolan eller universitetet. Öppna högskoleleden innebär en chans för dem som mognar sent
men som inte hinner ikapp de övriga under gymnasiet även om de har beredskapen att studera vid
en högskola.
Mer information, även på svenska, finns på:
-ammattikorkeakouluun.fi
-studieinfo.fi
Mer webbplatser: www.sopo.fi
http://www.oph.fi/startsidan
http://minedu.fi/sv/framsida
De elektroniska ansökningssystemen hittar du här: www.studieinfo.fi

