
Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa -teemanumero (2/2017)  

 

Kutsumme tutkijoita ja muita asiantuntijoita kirjoittamaan Ammattikasvatuksen 
aikakauskirjan ohjauksen teemanumeroon 2/2017. Kirjoituksia toivotaan erityisesti nuorten ja 
aikuisten ohjaukseen ammatillisessa koulutuksessa sekä (ammatti-) korkeakoulutuksessa 
liittyvistä ajankohtaisista teemoista.  

Koulutuksen resurssien leikkaukset ovat haastaneet koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja 
uudelleen organisointiin kaikilla koulutuksen sektoreilla. Samalla ohjauksen toimintakenttä 
muuttuu ja monikulttuuristuu. Ammatillinen perus- ja jatkokoulutus on keskeisessä asemassa 
työvoiman osaamisperustan vahvistamisessa taloudellisista tilanteista riippumatta; se tuottaa 
osaamista ja työvoimaa sekä edellytyksiä sopeutua työn muutoksiin. Ohjaus edistää opinto- ja 
urapolkujen sujuvaa rakentamista ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien 
tunnistamista. 

Nuorten yksilölliset erot tiedoissa, kyvyissä ja kypsyydessä tehdä tarkoituksenmukaisia 
omaa elämää koskevia ratkaisuja vaikuttavat heidän uravalintamahdollisuuksiinsa. Ohjausta 
tarvitaan jatko-opiskeluun tai työmarkkinoille siirtymisessä sekä ammattia vaihtaessa, vaikka 
ensimmäinen ammatillista koulutusta koskeva valinta olisi jo tehty. Työelämän muutoksien 
myötä syntyvät uudet, eri osaamisalueita yhdistävät hybridit tehtävänkuvat vaativat osaamista 
useilta aloilta, mutta vaihtelevan syvyisesti ja laajuisesti. Opintojen yhdistäminen työuraan 
vaatii urasuunnittelutaitoa. Urasuunnittelutaito on opittavissa oleva kompetenssi, johon voi 
perehdyttää sekä ammatillisessa että yleissivistävässä koulutuksessa opiskelevia.  Olemassa 
olevan tutkimustiedon mukaan kattavien ohjauspalvelujen tarjoaminen tehostaa ammatillista 
koulutusta. Se antaa opiskelijoille edellytyksiä tehdä ammatillista peruskoulutusta ja 
jatkokoulutusta koskevia päätöksiä, vahvistaa oppimista ja suoriutumista koulutuksen aikana 
sekä edistää siirtymistä työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Hyvin toimiva ohjaus on osa 
hyvin toimivaa ja tehokasta ammatillista koulutusta. 

Teemanumeroon haetaan artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvosteluja, 
joissa tarkastellaan ohjausta ammatillisessa nuorten ja aikuisten koulutuksessa sekä (ammatti-
)korkeakoulutuksessa. Artikkeleiden toivotaan liittyvän seuraaviin aihepiireihin: 

• ohjauksen laatu ja vaikuttavuus, 
• ohjauksen kokonaissuunnittelu oppilaitoksissa ja alueellisissa verkostoissa, 
• ohjaus henkilöstön yhteistyönä, 
• opiskelijoiden urasuunnittelutaitojen kehittyminen ja 
• opiskelijoiden osallisuus ohjauksessa ja sen kehittämisessä. 

Artikkelien ja niissä esitettyjen tutkimustulosten toivotaan tuovan uutta tietoa ja näkökulmia 
esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Miten ohjaus asemoituu uudelleen koulutuksen 
muutosten myötä, esimerkiksi osaksi kansallista ammatillisen koulutuksen reformia ja 
osaamisperustaista opetussuunnitelmaa?  Miten ohjauksen arviointi liitetään ammatillisen 



koulutuksen kokonaisarviointiin? Miten oppilaitosten henkilöstö osallistuu ohjauksen 
kokonaisuuden suunnitteluun? Miten ammatillisten oppilaitosten opiskelijat kehittävät 
urasuunnittelutaitojaan? Mitä ovat opiskelijoiden kokemukset ohjauksesta? Miten erilaisten 
oppimisympäristöjen hyödyntäminen toteutuu ohjauksessa? 

Teemanumeron toimittavat Raimo Vuorinen ja Maarit Virolainen Koulutuksen 
tutkimuslaitokselta (KTL). Alustavat abstraktit lähetetään teemanumeron toimittajille 
sähköpostitse 1.9.2016 mennessä. Toimittajat lähettävät abstraktin kirjoittajille palautteen 
30.9.2016 mennessä artikkelin sopivuudesta teemanumeroon. Teemanumeroon tarjottavat, 
Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut artikkelit ja muut 
tekstit on toimitettava viimeistään 15.1.2017 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteisiin 
raimo.vuorinen@jyu.fi ja maarit.ha.virolainen@jyu.fi Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 
kirjoittajaohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.okka-
saatio.com/aikakauskirja/ohjeitakirjoittajalle.php. Lehden JUFO-luokitus on 1. Kirjoitukset 
voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 


