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KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT
Ohjausalan m aisteriohjelm a on tarkoitettu alem m an korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään hyvin tiedoin suoritettu vähintään 60 op:n/ 35 ov:n laajuinen aineopintokokonaisuu s joko kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä, kasvatuspsykologiassa, kasvatussosiologiassa tai varhaiskasvatustieteessä. Lisäksi hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut em . korkeakoulututkinnon lisäksi vähintään
hyvin tied oin vähintään 60 op:n / 35 ov:n laajuiset erityisped agogiikan perus- ja aineopinnot ja kasvatustieteen perusopinnot. Opinnot ed ellyttävät päätoim ista opiskelua ja ne on m ahd ollista suorittaa kahd essa vuod essa.
Koulutus tuottaa kelpoisuud en toim ia päätoim isena opinto-ohjaajana peruskoulussa
ja toisella asteella. Mikäli opinto-ohjaus on yhd istetty joid enkin oppiaineid en opetukseen, kelpoisuus ed ellyttää näid en oppiaineid en opettajakelpoisuutta. Lisäksi
koulutus antaa valm iuksia toim ia ohjaustehtävissä korkea-asteella sekä koulukontekstin ulkopuolella, esim erkiksi työeläm ässä erilaisissa aikuisten ohjauksen, henkilöstöhallinnon ja kehittäm isen tehtävissä.
Tavoitteena on, että opiskelija syventää ja laajentaa ohjaus- ja kasvatusalaan liittyvää
tieteellistä ja am m atillista asiantuntijuuttaan, kehittää alan tutkim usm etod ologian ja
am m attikäytännön valm iuksiaan sekä hankkii ed ellytykset itsenäisen tutkim ustied on tuottam iseen sekä uusien ohjauskäytänteid en tutkivaan kehittäm iseen. Ohjau salan m aisteriohjelm an pääaineena on kasvatustied e, erityisesti ohjaus. Ohjau salan
m aisteriohjelm a m ahd ollistaa jatko-opinnot.
Opetussuunnitelm an lähtökohtana on laaja-alainen tutkiva ja kehittävä ohjauksen
asiantuntiju us, jonka kehittäm isessä hyöd ynnetään koulutusprosessin aikana m onitieteisyyttä, yhd essä työskentelyä ja niitä yksilöllisiä valm iuksia, jotka ovat rakentuneet opiskelijoid en om an oppim is- ja työhistorian kautta. Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat pohtia kriittisesti ja kehittää om ia toim intakäytänteitään ja ohjausorientaatiotaan.
Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoilla tapahtuvasta työskentelystä, jossa teoria ja
käytäntö niveltyvät toisiinsa. Tavoitteena on luod a om akohtainen suhd e hyvään ohjaajuuteen, jossa keskeiset osaam isalueet saavat henkilökohtaisen tulkinnan.
Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelm an (H OPS), jossa otetaan huom ioon tähänastisen eläm änkulun aikana hankittu osaam inen ja hahm otellaan kehittäm isalueita. H OPSin tavoitteena on auttaa opiskelijaa rakentam aan om aa ohjau sajatteluansa ja ohjauksen käyttöteoriaansa ohjaajaid entiteettinsä perustaksi.
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OHJAUKSEN OSAAMISALUEET
Laaja-alaista ohjauksen asiantuntiju utta kehitetään seuraavilla osaam isalueilla:
1) Eettinen osaam inen
2) Vuorovaikutusosaam inen
3) Ohjausteoreettinen osaam inen
4) Verkosto-osaam inen
Eettinen osaaminen
Eettinen osaam inen on perusta kaikelle ohjaustoim innalle. Ohjaajat toim ivat usein
erilaisten od otusten ja vaatim usten ristipaineissa ja rajapinnoilla, joihin liittyy eettisiä
jännitteitä. Ohjaajan on tärkeä ottaa huom ioon eettisiä periaatteita ja soveltaa niitä
erilaisissa ohjaustilanteissa. Moniarvoisessa yhteiskunnassa eettinen osaam inen on
m yös valm iutta kohd ata rakentavasti ihm isten ja kulttuurien erilaisuutta.
Vuorovaikutusosaaminen
Ohjaus on ihm isten välistä sosiaalista vuorovaikutusta, joka rakentuu ihm isten kohtaam iselle. Käytännön ohjaustyössä täm ä tarkoittaa luottam uksellisen ilm apiirin rakentam ista, ohjattavien oppim is-, ohjaus- ja kehitystarpeid en tunnistam ista sekä heid än oppim is- ja päätöksentekoprosessiensa ohjaam ista ja tukem ista. Ohjauksen vuorovaikutustilanteita ovat sekä yksilö- että ryhm äohjaukset. Vuorovaikutusosaam ista
tarvitaan m yös ohjau ksen m onissa yhteistyöverkostoissa, joid en tarve ja m erkitys
ovat kasvaneet yhteiskunnan m uutoksien keskellä.
Ohjausteoreettinen osaaminen
Ohjausteoreettinen osaam inen auttaa ohjaajaa hyöd yntäm ään ohjausalan rikasta tietoperustaa. Koulutusprosessin aikana perehd ytään tiedollisesti ja käytäntöön soveltaen ohjauksen erilaisiin teoreettisiin lähestym istapoihin. Koulutuksessa teoreettisista lähestym istavoista keskitytään eniten sosiod ynaam iseen ja ratkaisusuuntautuneeseen lähestym istapaan sekä m onikulttuuriseen ohjaukseen. Ohjausteoreettinen
osaam inen kytkeytyy kiinteästi vuorovaikutusosaam iseen ja eettiseen osaam iseen.
Verkosto-osaaminen
Verkosto-osaam isen avulla ohjaajat kykenevät työkontekstista riippum atta rakentam aan, ylläpitäm ään ja kehittäm ään m onipuolista vuorovaikutusta useid en erilaisten
organisaatioid en, asiantuntija- ja sid osryhm ien kanssa. Verkosto-osaam inen on tärkeää, koska eri ikävaiheisiin liittyvien ongelm ien m oninaistum isen m yötä yhd en
am m attialan osaam inen ei enää riitä: ohjausasiantuntiju ud esta on tullut yhä enenevässä m äärin jaettua asiantuntijuutta.
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Ohjauksen asiantuntijat ovat m ukana m yös laajem pien yhteiskunnallisten ongelm ien, kuten psyykkisten-, väkivalta-, köyhyys-, työttöm yys- sekä päihd eongelm ien ratkaisem isessa. Kyse on yhteistoim innallisesta ohjauskulttuurista, jossa tavoitellaan
yhd essä neuvoteltuja arvoja, käsitteitä ja toim intatapoja. Ohjaajien tulee tuntea m yös
yhteiskunnan m uutosprosesseja void akseen toim ia ohjattavien hyväksi. Yhteiskunnan m uutokset luovat osaltaan erilaisia ohjaustarpeita, joihin ohjaus- ja neuvontapalveluilla vastataan. Sam alla ohjaajan on hyvä tarkastella kriittisesti yhteiskunnan
kehitystä ja tarvittaessa yhteistyössä eri tahojen kanssa tehd ä m u utosaloitteita ja toim ia niid en m ukaisesti.

TYÖSKENTELYMUODOT
Henkilökohtainen ohjaus ja HOPS
Koulutuksen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuu nnitelm an (H OPS),
jota hän tarkentaa opiskelun aikana. Koulutuksen aikana opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija laatii henkilökohtaisen käyttöteoriansa, jonka avulla hän jäsentää ohjau styötään.
Luennot ja asiantuntijapuheenvuorot
Luentojen ja asiantuntijapuheenvuorojen tarkoituksena on avata erilaisia näkökulm ia
ohjausteoreettisiin ja käytännöllisiin keskusteluihin opiskelijoid en käsitteellistä ajattelua ja täm än suhd etta käytännön ohjaustoim intaan. Asiantuntijapuheenvuoroissa
käsiteltyjä näkökulm ia hyöd ynnetään ja niihin otetaan henkilökohtaista kantaa oppim ispäiväkirjoissa ja ryhm ätyöskentelyssä.
Esseet
Esseet liittyvät kasvatustieteen syventäviin opintoihin. Esseid en avulla perehd ytään
ohjausalan kirjallisu uteen pyrkim yksenä syventää om aa ohjau sajattelua ja osaam ista.
Työskentely tukee pro grad u -tutkielm an työstäm istä.
Pienryhmätoiminta
Pienryhm ä on opintojen keskeisin oppim isryhm ä. Vertaisoppim isen kautta ohjaustehtävissä jo toim ivien opiskelijoid en tietäm ys ja osaam inen linkittyy ja om akohtaistuu suhteessa lähijaksojen sisältöihin. Opiskelijat tarkastelevat oppim ispäiväkirjojen
teem oja, lähijakson lu entojen sisältöalueita sekä m uita ryhm än tärkeäksi kokem ia
ohjauksen kysym yksiä pienryhm ässä keskustellen ja näitä kriittisesti reflektoid en.
Pienryhm ässä kesku stellaan ohjau salan kirjallisuud esta. Koulutu ksen aikana jokainen opiskelija tutustu u alansa teoksiin ja laatii niistä alustukset, joissa hän pohtii teosten herättäm iä ajatuksia om ien kehittym istarpeid ensa näkökulmasta ja vahvistaa
ohjaajuutensa teoreettista perustaa. Alustu s on om akohtainen, kriittinen kannanotto
teoksen herättäm iin ajatuksiin. Keskusteluissa tarkastellaan alustuksien teem oja ja
esille nousseita kysym yksiä useista eri näkökulm ista.
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Työpajatyöskentely tähtää henkilökohtaisten ohjaustaitojen kehittäm iseen ja ohjausteoreettisen ajattelun soveltam iseen käytännössä. Työpajatyöskentelyä varten pienryhm ä suunnittelee toim innallisen työskentelyjakson, jossa tutustutaan ohjauksen
teoreettisiin lähestym istapoihin perustuviin ohjausharjoituksiin ja pohd itaan niid en
soveltam ista erilaisissa ohjauksellisissa toim intaym päristöissä ja -tilanteissa.
Oppimispäiväkirjat
Oppim ispäiväkirjatyöskentely sitoo etäjaksot ped agogisesti lähijaksojen tem atiikkaan. Päiväkirjatyöskentelyn kautta opiskelija rakentaa om akohtaista suhd etta lähijaksolla käsiteltyihin teem oihin ja ohjauksen kysym yksiin näitä ed elleen syventäen ja
työkontekstiin nivoen.
Verkko-oppimisympäristö
Verkko-oppim isym päristöä hyöd ynnetään sekä oppim isym päristönä että tied ottam isen kanavana. Sieltä opiskelijat saavat kaiken keskeisen opintoihin liittyvän m ateriaalin, ohjeistukset sekä ohjelm an. Verkko-oppim isym päristön avulla opiskelijat ja
kouluttajat ovat yhteyd essä toisiinsa etäjaksojen aikana ja kehittävät käytännön toim innan avulla tieto- ja viestintäteknisiä valm iuksiaan.
Ohjattu harjoittelu ja videotallenteet
H arjoittelussa perehd ytään käytännön ohjaustyöhön. Sekä ohjauksen että opettajan
ped agogisiin opintoihin sisältyy ohjattua harjoittelua.
H arjoittelu voi sisältää esim erkiksi:
• Orientaatiota erilaisiin ohjauksen työym päristöihin
• H enkilökohtaiseen ohjaukseen liittyvää harjoittelua
• Luokkam uotoisen ohjauksen ja pienryhm äohjauksen harjoittelua
• Verkostoyhteistyöhön liittyvää harjoittelua
H arjoittelun aikana jokainen opiskelija vid eoi vähintään yhd en henkilökohtaisen ja
yhd en luokkam uotoisen ohjaustilanteen. Ku kin harjoittelu ja vid eotallenne raportoid aan kirjallisesti.
Pro gradu –tutkielma
Koulutuksessa pro grad u -tutkielm a nähd ään tärkeänä am m atillisen kasvun välineenä, jota m uut opinnot tukevat. Opinnäytesem inaareissa käsitellään grad un tutkim ussuunnitelm ia ja tutkielm an väliversioita. Opinnäytesem inaareissa annettavan pienryhm äohjauksen lisäksi opiskelijalla on m ahd ollisuus saad a yksilöohjausta. Jokaiselle
opiskelijalle nim etään grad un ohjaaja.
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ARVIOINNIN PERUSTEET
Ohjauksen opinnoissa arvioid aan kokonaisvaltaisesti oppim ista. Opiskelija arvioi
oppim istaan ja ohjaajana kehittym istään suhteessa henkilökohtaisiin oppim isen ja
kehittym isen tavoitteisiinsa.
Koulutusprosessin kuluessa opiskelijoilta kootaan koulutusta koskevaa palautetta,
jota hyöd ynnetään koulutuksen kehittäm isessä. Koulutuksen päättyessä opiskelijat
arvioivat kokonaisuutena sekä koulutusprosessia että om aa oppim istaan.
Ohjauksen opintojen oppim istehtävät arvioid aan asteikolla hyväksytty, täydennettävä,
uusittava. Syventävät opinnot arvioid aan asteikolla 0-5 ellei opintojakson yhteyd essä
ole toisin m ainittu.

OPINTOKOKONAISUUDET
Ohjausalan m aisteriohjelm assa ohjauksen opintoja laajennetaan opettajan ped agogisilla opinnoilla ja syvennetään ohjaukseen su untautuvilla kasvatustieteen syventävillä opinnoilla. (ks. liite). Opintojaksojen yhteyteen on liitetty kirjallisuutta. Kustakin
opintojaksosta opiskelija valitsee vähintään kaksi kirjaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelm an m ukaisesti.
O h jau k sen op in n ot (Oppilaan- ja opinto-ohjaajan tehtäviin am m atillisia valm iuksia
antavat opinnot) tuottavat yhd essä opettajan ped agogisten opintojen kanssa tuottaa
kelpoisuud en toim ia p äätoim isena opinto-ohjaajana peru skoulussa ja toisella asteella. Lisäksi opinnot tarjoavat opiskelijalle m ahd ollisuud en hankkia am m atillisia valm iuksia toim ia m uissa ohjausalan tehtävissä m m . korkea-asteella, työhallinnossa
sekä yksityisellä ja kolm annella sektorilla.

Tavoitteet : Ohjauksen opinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee ohjauksen perustehtäväalueet ja osaa suunnitella ja toteuttaa niitä yhteistyössä m uun henkilökunnan kanssa
- ylläpitää ja kehittää ohjauksen yhteistyöverkostoja
- tuntee koulutusjärjestelm än eri tasojen sekä työeläm än ja m uid en alojen ohjaus- ja
neuvontapalvelut ja hyöd yntää niitä om assa työssään
- tuntee ohjausalan teoreettisia lähestym istapoja ja hyöd yntää niitä ohjausvuorovaikutuksen ja ohjaustyön kehittäm isessä
- osaa arvioid a om aa ohjaustyöstään ja työpaikkansa ohjaus- ja neu vontatoim intaa
toim innan ed elleen kehittäm iseksi
O p ettajan p ed agogiset op in n ot suoritetaan osana ohjausalan m aisteriohjelm aa, ellei
niitä ole aikaisem m in tehty. Mikäli ped agogiset opinnot on suoritettu jo aiem m in,
opiskelija täyd entää ohjausalan m aisteriopintojaan H OPSissa sovitulla tavalla. Ped agogisilla opinnoilla on om at lähijaksot. Opinnot sisältävät ohjauksen tarkastelua ped agogisesta näkökulm asta.
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Tavoitteet : Opettajan ped agogiset opinnot suoritettuaan opiskelija
-

tuntee ped agogisia teorioita ja hyödyntää niitä ohjaus- ja neuvontatyössä
hyöd yntää m onipuolisesti ped agogisia lähestym istapoja ohjaukseen ja neuvontaan liittyvissä opetustilanteissa
tunnistaa ja analysoi erilaisia ped agogisia ratkaisuja ed ellyttäviä ohjaus- ja neu vontatilanteita ja hyödyntää niissä joustavasti ped agogisia lähestym istapoja
osaa arvioid a ped agogista toim intaa ja kehittää sitä arvioinnin pohjalta

Kasvatu stieteen (erityisesti oh jau s) syven tävät op in n ot vahvistavat ohjausalan teoreettista osaam ista, ja antavat valm iuksia kriittiseen tied on m uod ostam iseen ja arviointiin. Syventävien opintojen yhteyd essä perehd ytään ohjausalan ajankohtaiseen
tutkim ukseen ja hyöd ynnetään niitä sekä ohjausalan am m atillisen osaam isen että
alan tutkim usosaam isen kehittäm isessä. Pro grad u –tutkielm a on m erkittävä osa syventäviä opintoja. Tutkielm a vahvistaa toisaalta jatko-opinnoissa tarvittavia tutkim uksellisia valm iuksia ja toisaalta se tarjoaa hyvän m ahd ollisuu d en syventää ohjausalan osaam ista.

Tavoitteet : Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
-

osaa analysoid a ohjau stoim intaa ohjausalan teoreettisten lähestym istapojen pohjalta ja kehittää ohjausta
osaa hyöd yntää tutkimusm enetelm iä ohjauksen kehittäm isen apuna
tuntee ohjausalan tietokantoja ja hyöd yntää niitä ohjaustoim innan kehittäm isessä
tunnistaa yhteiskunnan m uutoksia ja ym m ärtää niid en m erkitystä ohjaus- ja
neuvontatyön kehittäm isessä

OPINTOKOKONAISUUKSIIN LIITTYVÄT OPINTOJAKSOT
OHJAUKSEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOT
Ohjauksen opinnot koostuvat oheisista laajoista opintojaksoista, joita kuvataan tarkem m in seuraavilla sivuilla.
O H JA025 M in ä oh jaajan a, 4 op
• H OPS (vahvuud et ja kehittäm istarpeet)
• Ohjaajan eettinen ajattelu ja toim inta
• Ohjaajan am m atillinen id entiteetti
• H enkilökohtainen käyttöteoria
O H JA026 O h jau k sen teoreettisia ja k äytän n öllisiä läh estym istap oja, 8 op
• Johd atus ohjauksen teoreettisiin lähestym istapoihin
• Sosiod ynaam iset ja ratkaisukeskeiset lähestym istavat
• Monikulttuurinen ohjaus
• Erot ja sukupuoli ohjauksessa
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O H JA027 Vu orovaiku tu s oh jau styössä 8 op
• Ihm isen kehitys ja eläm änkulku
• Ohjauskeskustelu ja -p rosessi
• Yksilö- ja ryhm änohjaus
• Virtuaaliset ohjausym päristöt
O H JA028 O h jau s eri k on tek steissa 10 op
• Yhteiskunnan m uutoksen tuom at haasteet ohjaukselle
• Ohjaus perus-, toisella ja korkea-asteella
• Aikuisten ohjaus
• Ohjauspalvelut ja m oniam m atillinen yhteistyö
• Kansainvälisyyd en haasteet ohjaukselle
•
O H JA025

M IN Ä O H JAAJAN A

I as a counsellor
Laaju u s:

4 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tied ostaa eettisen ajattelunsa perusluonteen ja
osaa eritellä ohjaustyön eettisiä kysym yksiä. H än tunnistaa vahvuutensa ja kehittäm istarpeensa oppijana ja ohjaajana sekä osaa laatia opiskelusu unnitelm ansa am m attitaitonsa ed istäm iseksi. Opiskelija rakentaa opintojen lopussa ohjauksen käyttöteorian, jossa hän m uod ostaa tulkinnan ohjauksen tärkeim m istä periaatteista ja persoonallisista toim intatavoistaan.
Sisällöt
• H OPS (vahvuud et ja kehittäm istarpeet)
• Ohjaajan eettinen ajattelu ja toim inta
• Ohjaajan am m atillinen id entiteetti
• H enkilökohtainen käyttöteoria
Kirjallisu u s
Atjonen, P. 2004. Ped agoginen etiikka kou lu kasvatu ksen karttana ja kom p assina. Tu rku : Su om en
Kasvatu stieteellinen seu ra.
Eteläp elto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim .) 2007. Työ, id entiteetti ja op p im inen. H elsinki: WSOY.
H eland er, J. (toim .) 2007. Reu nam erkintöjä ohjau kseen I. Tieteellisiä, am m atillisia ja kokem u ksellisia
p u heenvu oroja op into-ohjau ksesta. H äm eenlinna: H äm een am m attikorkeakou lu n ju lkaisu ja.
Koskinen, L. 1995. Mikä on oikein? Etiikan käsikirja. H elsinki: Lasten kesku s.
Lairio, M. & Pu u kari, S. (toim .) 2001. Mu u toksista m ahd ollisu u ksiin. Ohjau ksen u u tta id entiteettiä
etsim ässä. Jyväskylän yliop isto. Kou lu tu ksen tu tkim u slaitos.
Onnism aa, J. 2000. Ohjau styön etiikka ja ohjau sasiantu ntiju u s. Teoksessa J. Onnism aa, H . Pasanen &
T. Sp angar (toim .) Ohjau s am m attina ja tieteenalana 2. Jyväskylä: PS-ku stannu s, 294-313.
Pu olim atka, T. 1996. Kasvatu s ja filosofia. H elsinki: Kirjayhtym ä.
Ru ohotie, P. 2000. Op p im inen ja am m atillinen kasvu . Porvoo: WSOY.
Skinnari, S. 2007. Ped agoginen rakkau s - Kasvattaja eläm än tarkoitu ksen ja ihm isen arvoitu ksen äärellä. Jyväskylä: PS-ku stannu s
Taylor, C. 1995. Au tenttisu u d en etiikka. H elsinki: Gau d eam u s.
Tu ru nen, K. E. 1997. H alu t, arvot ja valta. Jyväskylä: Atena.
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O H JA026

O H JAUKSEN TEO REETTISIA JA KÄYTÄN N Ö LLISIÄ
LÄH ESTYM ISTAPO JA

Practical and threoretical approaches of counselling
Laaju u s:

8 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ohjauksen peruskäsitteet ja teoreettisia
lähestym istapoja (esim erkiksi sosiod ynaam inen ja ratkaisukeskeinen lähestym istapa)
ja osaa soveltaa niitä työssään yksilö- ja ryhm äohjauksessa. Opiskelija osaa analysoid a yhteiskuntaa, kulttuureja ja id entiteettejä erityisesti erojen (sukupuoli, m onikulttuurisuus) teoretisointien näkökulm ista sekä tarkastella niid en m erkitystä ohjaustyöhön. H än ym m ärtää miten eroja tuotetaan ja ylläpid etään erityisesti koulutuksessa ja
työeläm ässä. H än tunnistaa eriarvoisuutta ja osaa toim innallaan ed istää tasaarvoisuutta ja yhd envertaisuutta.
Sisällöt
• Johd atus ohjauksen teoreettisiin lähestym istapoihin
• Sosiod ynaam iset ja ratkaisukeskeiset lähestym istavat
• Monikulttuurinen ohjaus
• Erot ja sukupuoli ohjauksessa
Kirjallisu u s
Am u nd son, N . 2005. Aktiivinen ohjau s. Op as u raohjau ksen am m attilaisille. H elsinki: Psykologien
ku stannu s.
Blackw ell, D. 2005 Cou nselling and p sychotherap y w ith refu gees. Jessica Kingsley Pu blishers. (ebrarykokoelm a)
Bem ak, F. ym . 2002. Cou nseling refu gees. A p sychosocial ap p roach to innovative m u lticu ltu ral interventions. N ew York: Greenw ood . (ebrary-kokoelm a)
Constantine, M. G.& Su e, D. W. 2005. Strategies for bu ild ing m u lticu ltu ral com p etence in m ental
health and ed u cational settings. John Wiley & Sons. (ebrary-kokoelm a)
Good m an, J., Schlossberg, N .& And erson, M. 2006. Cou nseling ad u lts in transition : Linking p ractise
w ith theory. Sp ringer Pu blishing Com p any. (ebrary kokelm a)
H arinen, P. 2003. Kam p p ailu ja p ätevyyksistä. Etnisyys, ku lttu u rit ja kansalaisu u s nu orten arjessa.
H elsinki: N u orisotu tkim u sverkosto.
H au taniem i, P. 2004. Pojat! Som alip oikien kiistanalainen nu oru u s Su om essa. H elsinki: N u orisotu tkim u sverkosto.
H ofsted e, G. 1997. Cu ltu res and organizations: softw are of the m ind . N ew York: McGraw -H ill.
Ju u tilainen, P.-K. 2003. Eläm ään vai su ku p u oleen ohjau sta? Tu tkim u s op into-ohjau skesku stelu n rakentu m isesta p rosessina. Joensu u n yliop iston kasvatu stieteellisiä ju lkaisu ja 92
Lau nikari, M. & Pu u kari, S. (toim .) 2005. Mu lticu ltu ral gu id ance and cou nselling. Theoretical fou nd ations and best p ractices in Eu rop e. H elsinki: CIMO/ Jyväskylä: University of Jyväskylä. Institu te for
Ed u cational Research. (Saatavana internetistä p d f-m u od ossa: http :/ / w w w .cim o.fi/ english | Pu blications.)
McLeod , J. 2003. An introd u ction to cou nselling. Bu ckingham : Op en University Press. (ebrary –
kokoelm a)
McLeod , J.2007. Cou nselling skill. McGraw H ill: Op en University Press. (ebrary –kokoelm a)
McLeod , J. 2006. Cou nsellors’ w orkbook: d evelop ing p ersonal ap p roach. Maid enhead : Op en u niversity Press. (ebrary-kokoelm a)
Ojala, H . Palm u T. & Saarinen J. (toim .) 2009. Su ku p u oli ja toim iju u s kou lu tu ksessa. Tam p ere: Vastap aino
Ojanen, S. 2009. Ohjau ksesta oivallu kseen. Ohjau steorian kehittelyä. Saarijärvi: Palm enia-ku stannu s.
Onnism aa, J. 2007. Ohjau s- ja neu vontatyö. Aikaa, hu om iota ja ku nnioitu sta. H elsinki: Gau d eam u s.
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Onnism aa J. 2003. Ep ävarm u u d en p alu u . Ohjau ksen ja ohjau sasiantu ntiju u d en m u u tos. Kasvatu stieteellisiä ju lkaisu ja N o 91. Joensu u n yliop isto.
Onnism aa, J., Pasanen, H . & Sp angar, T. (toim .) 2000. Ohjau s am m attina ja tieteenalana 1. Ohjau ksen
lähestym istavat ja ohjau stu tkim u s. Jyväskylä: PS-ku stannu s.
Peavy, R. 2006. Sosiod ynaam isen ohjau ksen op as. H elsinki: Psykologien ku stannu s.
Peavy, R. 2001. Eläm äni työkirja. Ohjaajien op askirja konstru ktivististen p eriaatteid en soveltam iseen
kou lu tu ksessa ja ohjau styössä. H elsinki: Psykologien ku stannu s.
Peavy, R. V. 1999. Sosiod ynaam inen ohjau s. Konstru ktivistinen näköku lm a 21. vu osisad an ohjau styöhön. H elsinki: Psykologien Ku stannu s.
Ped ersen, P.B.1997. Cu ltu re-centered cou nseling interventions. Thou sand Oaks, CA: Sage.
Rogers, C. 1986/ 1951. Client-centered therap y. Lond on: Constable.
Su e, D.W., Arred ond o, P. & McDavis, R.J. 1992. Mu lticu ltu ral cou nselling com p etence and stand ard s:
A call to the p rofession. Jou rnal of Cou nselling and Develop m ent 70 (4), 477 - 486. (ebrarykokoelm a)
Taajam o, M. & Pu u kari, S. 2007. Moniku lttu u risu u s ja m oniam m atillisu u s ohjau s- ja neu vontatyössä.
Jyväskylä: Jyväskylän yliop isto. Kou lu tu ksen tu tkim u slaitos.
Kasvatu stieteellinen aikakau skirja Kasvatu s 2/ 2007 Su ku p u oli ja kasvatu s teem a-nu m ero
Saresm a Tu ija Ym 2010 Käsikirja su ku p u oleen. Tam p ere: Vastap aino.

O H JA027

VUO RO VAIKUTUS O H JAUSTYÖ SSÄ

Interaction in guidance and counselling
Laaju u s:

8 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahm ottaa ihm isen kehityksen ja eläm änkulun
m erkityksen sekä osaa soveltaa tätä tietoa ohjaustyössä. H än osaa kohd ata ohjattavat
kokonaisvaltaisesti ja rakentaa heid än kanssaan hyvän ohjaussuhteen. Opiskelija jäsentää ohjauskeskustelun ja -prosessin elem enttejä ja vaiheita ja hyöd yntää tätä tietoa
ohjausprosessin luom isessa. H än tuntee yksilö- ja ryhm äohjauksen eri m enetelm iä ja
soveltaa niitä erilaisiin ohjaustilanteisiin sekä tuntee virtuaalisia ohjausym päristöjä ja
hyöd yntää niid en tarjoam ia m ahd ollisuuksia ohjaustyössä vuorovaikutteisesti.
Sisällöt
•
•
•
•

Ihm isen kehitys ja eläm änkulku
Ohjauskeskustelu ja -p rosessi
Yksilö- ja ryhm änohjaus
Virtuaaliset ohjausym päristöt

Kirjallisu u s
Benson, J. F. 2000. Working m ore creatively w ith grou p s (2. p .) Lond on: Rou tled ge. (ebrary kokoelm a)
Evangelista, L.2005. A silent revolu tion. The im p act of the internet on careers gu id ance.
(http :/ / w w w .orientam ento.it/ orientam ento/ rivolu zioneUK.zip )
Koli, H . 2008. Verkko-ohjau ksen käsikirja. H elsinki: Finn Lectu ra.
Ku kkonen, H . 2007. Ohjau skesku stelu p elitilana: erialaisu u s am m atillisen op ettajaop iskelijan ohjaam isessa. Tam p ere: Tam p ere University Press (http :/ / acta.u ta.fi/ p d f/ 978-951-44-6924-4.p d f )
Matikainen J. (toim .) 2003. Op p im isen ohjau s verkossa. H elsinki: Palm enia.
Mönkkönen, K. 2007. Vu orovaiku tu s: d ialoginen asiakastyö. H elsinki: Ed ita.
N iem istö, R. 2002. Ryhm än lu ovu u s ja kehitysehd ot. H elsinki: Palm enia.
N u rm i, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H ., Lyytinen, P., Pu lkkinen, L. & Ru op p ila, I. 2006. Ihm isen p sykologinen kehitys. H elsinki: WSOY.
Onnism aa, J., Pasanen, H . & Sp angar, T. (toim .) 2004. Ohjau s am m attina ja tieteenalana. Osa 3: Ohjau styön välineet. Jyväskylä : PS-ku stannu s.
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Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjau skesku stelu . H elsinki: Tam m i.
Pennington D.C. 2005. Pienryhm än sosiaalip sykologia. H elsinki: Gau d eam u s.
Proctor, B. 2000. Grou p su p ervision: A gu id e to creative p ractice Lond on: Sage. (ebrary kokoelm a)
Tom m , K. 1988. Interventiivinen haastattelu . Jyväskylä: Mannerheim in Lastensu ojelu liitto L:3.
Vehviläinen, S. 2001. Ohjau s vu orovaiku tu ksena. H elsinki: Gau d eam u s.
Vilén, M., Lep p äm äki, P. ja Ekström , L. 2005. Vu orovaiku tu ksellinen tu kem inen sosiaali- ja terveysalalla. H elsinki: WSOY.
Vu orinen, R. 2006. Internet ohjau ksessa vai ohjau s internetissä? Ohjaajien käsityksiä internetin m erkityksestä työvälineenä. Jyväskylän yliop isto. Kou lu tu ksen tu tkim u slaitos. Tu tkim u ksia 19.

O H JA028

O H JAUS ERI KO N TEKSTEISSA

Guidance and counselling in different contexts
Laaju u s:

10 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä ohjaajana koulutusjärjestelm än eri tasoilla ja hän hankkii valm iuksia työskennellä m uissa aikuisten ohjauksen
tehtävissä. Opiskelija osaa toim ia m oniam m atillisissa yhteistyöverkostoissa ja tarkastella kriittisesti yhteiskunnan ja kulttuurin kehityssuuntia sekä ym m ärtää niid en
m erkityksen om an ohjausasiantu ntijuutensa rakentum iselle.
Sisällöt
• Yhteiskunnan m uutoksen tuom at haasteet ohjaukselle
• Ohjaus perus-, toisella ja korkea-asteella
• Aikuisten ohjaus
• Ohjauspalvelut ja m oniam m atillinen yhteistyö
• Kansainvälisyyd en haasteet ohjaukselle
Kirjallisu u s
Airas-H yöd ynm aa, M. &Balm e, L.2009. Across the bord ers. Internationalisation of finnish higher ed u cation. Cim o. (http :/ / w w w .cim o.fi/ d m an/ Docu m ent.p hx/ ~p u blic/ Ju lkaisu t+ja+tilastot/ english/
across-w eb.p d f)
Annala, J. 2007. Merkitysneu vottelu ja hop sista ja sen ohjau ksesta: toim intatu tkim u s hop sin ja sen ohjau ksen kehittäm isestä korkea-asteen kou lu tu ksessa. Tam p ere: Tam p ereen yliop isto.
Antikainen, A., Rinne, A. & Koski, L. 2006. Kasvatu ssosiologia. H elsinki: WSOY.
Atjonen, P. 2007. H yvä, p aha arviointi. H elsinki: Tam m i.
Freire, P. 2005. Sorrettu jen p ed agogiikka. Tam p ere: Vastap aino.
Isoherranen, K. 2005. Moniam m atillinen yhteistyö. H elsinki: WSOY.
Ju lku nen, R. 2008. Uu d en työn p arad oksit. Kesku stelu ja 2000-lu vu n työp rosess(e)ista.Tam p ere: Vastap aino.
Kasu rinen, H . (toim .) 2004. Ohjau sta op intoihin ja eläm ään -op intojen ohjau s op p ilaitoksessa. H elsinki: Op etu shallitu s.
Kiilakoski, T., Vu orikoski, M. & Tom p u ri, T. 2005. Kenen kasvatu s? Kriittinen p ed agogiikka ja toisinkasvatu ksen m ahd ollisu u s. Tam p ere: Vastap aino.
Kiviharju , K.2000. Kriisit p öyd älle. Ulkom aiset op iskelijat ja heitä kohtaavat kriisit. Op as korkeakou lu jen kansainvälisten asioid en henkilöstölle.(http :/ / hom e.cim o.fi/ op p aat/ kriisitp oyd alle.p d f )
Korkala. S. 2009. Teem aviikoista kehittäm ishankkeisiin. Selvitys kou lu jen kansainvälisestä toim innasta.
(http :/ / w w w .cim o.fi/ d m an/ Docu m ent.p hx/ ~p u blic/ Ju lkaisu t+ja+tilastot/ Tietoa+ja+tilastoja+/ kou l
u jen_kv-toim inta.p d f)
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Lankinen,T. & Ekberg,U. 2007. Increasing the Qu ality and Effectiveness of the Managem ent of Intern ationalisation.(http :/ / w w w .cim o.fi/ d m an/ Docu m ent.p hx/ ~p u blic/ Ju lkaisu t+ja+tilastot/ English/
kv-esite.p d f )
Lairio, M. & Penttilä, M. (toim .) 2007. Op iskelijalähtöinen ohjau s yliop istossa. Jyväskylä: Jyväskylän
yliop istop aino.
Lerkkanen, J. 2002. Kou lu tu s- ja u ravalinnan ongelm at: kou lu tu s- ja u ravalinnan saavu ttam ista haittaavat ajatu kset sekä niid en yhteys am m attikorkeakou lu jen etenem iseen ja op iskelijoid en ohjau starp eeseen. Jyväskylä: Jyväskylän am m attikorkeakou lu .
Läm sä, A-M. & H au tala, T. 2004. Organisaatiokäyttäytym isen p eru steet. H elsinki: Ed ita.
Mietola, R., Lahelm a, E., Lap p alainen, S. & Palm u , T. (toim .) 2005. Kohtaam isia kasvatu ksen ja kou lu tu ksen kentillä. Erontekoja ja yhd essä tekem istä. H elsinki: Su om en kasvatu stieteellinen seu ra.
N u m m enm aa, A.R. & Lau tam atti, L. 2004. Ohjaajana op innäytetöid en työp rosesseissa: ryhm äohjau ksen käytäntöä ja teoriaa. Tam p ere: Yliop istop aino.
N u m m enm aa, A R, Lairio, M, Korhonen, V. & Eerola, S. (toim .) 2005. Ohjau s yliop iston op p im isym p äristössä. Tam p ere: Yliop istop aino.
N ykänen, S., Karjalainen, M., Vu orinen, R. & Pöyliö, L. 2007. Ohjau ksen alu eellisen verkoston kehittäm inen – Poikkihallinnollinen ja m oniam m atillinen yhteistyö voim avarana. Jyväskylän yliop isto.
Kou lu tu ksen tu tkim u slaitos. Tu tkim u sselosteita 34.
Pajarinen, M. 2004. Aiku isop iskelijan ohjau s op intop olu n tu kena sekä op p ilaitoksen toim intaku lttu u rin osana. H elsinki: Op etu shallitu s.
Perttu la, J. 2001. Olenko onnellinen? Psykologista tu nnu stelu a su om alaisen aiku isen onnellisu u d esta.
Jyväskylä: PS-ku stannu s.
Seikku la, J. & Arnkil, T. 2005. Dialoginen verkostotyö. H elsinki: Tam m i.
Sennet, R. 2007. Uu d en kap italism in ku lttu u ri. Tam p ere: Vastap aino.
Siltala, J. 2004. Työeläm än hu onontu m isen lyhyt historia. H elsinki: Otava.
Stone, F. 2007. Coaching, cou nselling and m entoring : H ow to choose and u se the right techniqu e to
boost em p loyee p erform ance, Am acom , (ebrary kokoelm a)
Toiviainen, H . & H änninen, H . (toim .) 2006. Rajanylitykset työssä – Yhteistoim innan ja op p im isen
u u d et m ahd ollisu u d et. Jyväskylä: PS –ku stannu s.
Tynjälä, P. Välim aa,J. & Mu rtonen,M. (toim .) 2004. Korkeakou lu tu s, op p im inen ja työeläm ä. Ju va: Ws
Bookw ell Oy.
Vanhalakka-Ru oho, M. (toim .) 2005. Työeläm äohjau ksen m ahd ollisu u ksia ja toim ivia käytäntöjä.
Joensu u : Joensu u n yliop isto.

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT
Opettajan ped agogiset opinnot tuottavat yhd essä ohjauksen opintojen kanssa kelpoisuud en oppilaan- ja op into-ohjaajan tehtäviin.
Ped agogisten opintojen tavoitteena on kehittää ohjaustyössä tarvittavia ped agogisia
valm iuksia. Opintoihin sisältyy ped agogisten opintojen lähijaksotyöskentelyä ja ohjattua harjoittelua eri kouluasteilla. H arjoittelun laajuus on yhteensä 20 op. H arjoitteluun sisältyy sekä pienryhm än että kokonaisten luokkien kanssa toteutettavaa opetusta, josta sovitaan harjoittelujen ohjaajien kanssa. H arjoittelujen yhteyd essä tehd ään kaksi vid eotaltiointia, toinen pienryhm ätyöskentelystä ja toinen luokkatyöskentelystä.
Ped agogisia opintoja void aan osittain suunnata m yös koulun ulkopuolisiin ohjaus- ja
opetustehtäviin opiskelijan H OPS:n m ukaisesti.
Opinnot järjestetään yhteistyössä kasvatustieteid en laitoksen aikuiskouluttajan ped agogisten opintojen (APO) kanssa niin, että koulutuksessa hyöd ynnetään APOopintojen lähijaksojen luento-opetusta. Täm än lisäksi ped agogisten opintojen lähijaksoihin sisältyy ohjausalan m aisteriohjelm an opiskelijoille suunnattua pienryhm ä-
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työskentelyä, joid en kautta vahvistetaan ohjaustyössä tarvittavaa ped agogista osaam ista.
Mikäli opiskelija on suorittanut jo aiem m in hyväksi luettavat opettajan ped agogiset
opinnot, jotka on jo sisällytetty aiem paan tutkintoon, tulee hänen suorittaa m uita
H OPS:issa sovittavia opintoja 28 op.
Seuraavilla sivuilla kuvataan aikuiskouluttajan ped agogisten opintojen tem aattisista
sisällöistä ne, jotka kytkeytyvät ohjausalan m aisteriohjelm an ped agogisiin opintoihin. Tavoitekuvaukset on kytketty ohjausalan m aisteriohjelm an op intoihin. Tem aattisiin sisältöihin sisältyy ohjausalan m aisteriohjelm an opiskelijoid en pienryhm ätyöskentelyä, jossa ped agogisia kysym yksiä tarkastellaan erityisesti ohjauksen näkökulm ista. Ohjauksen opintojen sisällöt täyd entävät ped agogisten opintojen tem aattisia
sisältöjä. Esim erkiksi oppim ista tarkastellaan ohjauksen opinnoissa m yös lasten ja
nuorten oppim isen kannalta. Ped agogiset opinnot sisältävät lisäksi H OPStyöskentelyä sekä koulutuksen teem oihin kytkeytyvää verkkotyöskentelyä. Ped agogisten opintojen harjoittelukokem ukset m uod ostavat keskeisen aineksen, jota hyöd ynnetään niin lähijaksoilla kuin verkossa tapahtuvassa työskentelyssä. Ped agoginen
harjoittelu (20 op) integroid aan seuraaviin tem aattisiin sisältöihin.
Aikuiskouluttajan ped agogisten opintojen tem aattiset sisällöt, joita hyöd ynnetään
ohjausalan m aisteriohjelm an opettajan ped agogisissa opinnoissa:

O H PA230

VUO RO VAIKUTUS PED AG O G ISEN A ULO TTUVUUTEN A

Interaction as a pedagogical dimension
Laaju u s:

7 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ym m ärtää ped agogisen vuorovaikutuksen erityislaad un opetus- ja ohjaustyössä ja osaa soveltaa tätä ym m ärrystä joustavasti erilaisissa opetus- ja ohjau stilanteissa.
Kirjallisu u s
Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhd essä ajattelem isen taito.
Jau hiainen, R. & Eskola, M. 1994. Ryhm äilm iö. Peru stietoa ryhm än käytöstä ja ryhm ätyöstä sosiaalityöhön sovellettu na. Ju va: WSOY.
N iem istö, R. 1999. Ryhm än lu ovu u s ja kehitysehd ot. H elsingin yliop iston Lahd en tu tkim u s- ja kou lu tu skesku s.
Joiner, R., Littleton, D., Fau lkner, D. & Miell, D. (toim .) 2000. Rethinking collaborative learning. Lontoo: Free Association Books.
Sid orkin, A. M. 1999. Beyond d iscou rse. Ed u cation, the self and d ialogu e. State University of N ew
York Press.

O H PA240

AIKUISEN O PPIM ISEN TEO REETTISIA LÄH TÖ KO H TIA

Theoretical starting points of adult learning
Laaju u s:

8 op
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Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ym m ärtää, m iten opettajan tai ohjaajan käsitys
oppim isesta vaikuttaa hänen työhönsä ja soveltaa oppim isen teoreettisia lähtökohtia
om assa ohjau styössä ed istäm ään ohjattavien oppim ista.
Kirjallisu u s
Brookfield , S. 1995. Becom ing a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass.
Jarvis, P. 2004. Ad u lt ed u cation and lifelong learning: theory and p ractice. N ew York: Rou tled ge.
Jarvis, P. 2006. Tow ard s a com p rehensive theory of hu m an learning. N ew York: Rou tled ge.
Jarvis, P. 2007. H u m an learning. An holistic ap p roach. N ew York: Rou tled ge.
Merriam , S. & Caffarella, R. 1999. Learning in ad u lthood . A com p rehensive gu id e. San Francisco: Jossey-Bass.
Mezirow , J. 1991. Transform ative d im ensions of ad u lt learning. San Francisco: Jossey-Bass.
Mezirow , J. & associates. 2000. Learning as transform ation. Critical p ersp ectives on a theory in
p rogress. San Francisco: Jossey-Bass.
Pu olim atka, T. 2002. Op etu ksen teoria. Konstru ktivism ista realism iin. H elsinki: Tam m i.
Sallila, P. & Malinen, A. (toim .) 2002. Op ettaju u s m u u toksessa. Aiku iskasvatu ksen 43. vu osikirja. H elsinki: Kansanvalistu sseu ra.
Schön, D. 1988. Ed u cating the reflective p ractitioner. Tow ard a new d esign for teaching and learning
in the p rofessions. San Francisco: Jossey-Bass.
Sinnott, J. 1998. The d evelop m ent of logic in ad u lthood : p ostform al thou ght and its ap p lications. N ew
York: Plenu m Press.
Tynjälä, P. 1999. Op p im inen tied on rakentam isena. Konstru ktiivisen op p im iskäsityksen p eru steita.
H elsinki: Kirjayhtym ä.
Wenger, E. 1999. Com m u nities of p ractice. Learning, m eaning and id entity. Cam brid ge: Cam brid ge
University Press.

O H PA250

TIETO , TUN TEET JA EETTISYYS

Knowledge, emotions and ethics
Laaju u s:

7 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tutkia käsityksiä tied osta siten, että hän
ym m ärtää, m iten käsitys tied osta m uovaa hänen ped agogista toim intatapaansa.
Opiskelija osaa tunnistaa ja ottaa huom ioon oppijoid en ja ohjattavien tunteita opetusja ohjaustyössä. H än ym m ärtää eettisen toim innan keskeisen m erkityksen ja osaa
toim ia opetus- ja ohjau styössä eettisesti kestävällä tavalla.
Kirjallisu u s
Coad y, C. A. J. 1994. Testim ony. A p hilosop hical stu d y. Oxford : Clarend on Press.
Com te-Sp onville, A. 2001. Pieni kirja su u rista hyveistä. H elsinki: Basam Books.
Dam asio, A. 2000. Tap ahtu m isen tu nne. Miten tietoisu u s syntyy? H elsinki: Terra Cognita.
Dam asio, A. 2003. Sp inozaa etsim ässä. Ilo, su ru ja tu ntevat aivot. H elsinki: Terra Cognita.
Jarvis, P. 1997. Ethics and ed u cation for ad u lts in a late m od ern society. Leicester: N IACE.
Kekes, J. 1993. The Morality of p lu ralism . Princeton: Princeton University Press.
Kirk, R. 1994. Raw feeling. A p hilosop hical accou nt of the essence of consciou sness. Oxford : Clarend on Press.
Klem ola, T. 2004. Taid on filosofia – filosofin taito. Tam p ere: Tam p ere University Press.
Koski, J. 1995. H orisonttien su lau tu m isia. H elsingin yliop isto.
LeDeu x, J. 1999. The em otional brain. Lontoo: Clays.
Liljeström , M. 2004. Fem inistinen tietäm inen. Kesku stelu a m etod ologiasta. Tam p ere: Vastap aino.
Oatley, K. & Jenkins, J. 1996. Und erstand ing em otions. Cam brid ge: Blackw ell.
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Pu olim atka, T. 1997. Op etu sta vai ind oktrinaatiota? Valta ja m anip u laatio op etu ksessa. H elsinki: Kirjayhtym ä.
Pu olim atka, T. 2002. Op etu ksen teoria. Konstru ktivism ista realism iin. H elsinki: Tam m i.
Siew ert, C. P. 1998. The significance of consciou sness. N ew Jersey: Princeton University Press.
Taylor, C. 1995. Au tenttisu u d en etiikka. H elsinki: Gau d eam u s.
Toom , A., Onnism aa, J., Kajanto, A. (toim .) 2008. H iljainen tieto. Aiku iskasvatu ksen 47. vu osikirja.
H elsinki: Kansanvalistu sseu ra ja Aiku iskasvatu ksen Tu tkim u sseu ra.
Varila, J. 1999. Tu nteet ja aiku isd id aktiikka: tu nteid en aiku isd id aktisen m erkityksen teoreettinen ja
em p iirinen jäljitys. Kasvatu stieteid en tied eku nnan tu tkim u ksia. Joensu u : Joensu u n yliop isto.

O H PA260

PED AG O G IN EN ARVIO IN TI

Pedagogical evaluation
Laaju u s:

6 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tied ostaa arvioinnin m erkityksen ja vaikutuksen oppim iseen ja hyöd yntää arviointia oppim isen laad u n kehittäm isessä.
Kirjallisu u s
Atjonen, P. 2007. H yvä, p aha arviointi. H elsinki: Tam m i.
Fetterm an, D.M.& Wand ersm an, A. 2004. Em p ow erm ent evalu ation p rincip les in p ractice. N ew York:
Gu ilford .
Karjalainen, A. 2001. Tentin teoria. Ou lu n yliop iston op etu ksen kehittäm isyksikön ju lkaisu ja. Dialogeja 4.
Karjalainen, A. & H u u sko, M. 2004. Arviointiajattelu n p ikaop as. Ou lu : Ou lu n yliop isto. Op etu ksen
kehittäm isyksikkö.
Korkeakoski, E. & Silvennoinen, H . (toim .) 2008. Avaim ia kou lu tu ksen arvioinnin
kehittäm iseen. Kou lu tu ksen arviointineu voston ju lkaisu ja 31. Jyväskylä: Jyväskylän yliop istop aino.
Lyytinen, H . K. & Räisänen, A. (toim .) 2005. Kehittäm issu u ntaa arvioinnista. Kou lu tu ksen arviointineu voston ju lkaisu ja 6. Jyväskylä: Jyväskylän yliop istop aino.

KASVATUSTIETEEN, ERITYISESTI OHJAUS, SYVENTÄVÄT OPINNOT
Kasvatustieteen, erityisesti ohjaus, syventävät opinnot vahvistavat ohjausalan teoreettisten ja tutkim uksellisten lähestym istap ojen osaam ista sekä syventävät ohjausosaam ista. N e antavat m ahd ollisu ud en hakeutua alan tieteellisiin jatko-opintoihin ja
näin su untautua tutkijan tehtäviin.
Pro grad u –tutkielm a on keskeinen ohjauksen asiantuntiju ud en kehittäm isen väline.
Opinnäytesem inaareissa käsitellään tutkim uksen tekem istä tieteellisestä ja ohjausosaam isen syventäm isen näkökulm ista. Lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy esseid en kirjoittam ista ja m ahd ollista m uuta ohjausosaam isen syventäm istä palvelevaa
työskentelyä.
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OHJAUKSEN SYVENTÄVÄT SISÄLTÖOPINNOT
O H KS305 O H JAUKSEN TEO REETTISET
TYÖ N KEH ITTÄM ISESSÄ

LÄH ESTYM ISTAVAT

O H JAUS-

Theoretical approaches of guidance and counselling in developing guidance and
counselling work
Laaju u s

4 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ohjauksen teoreettisia lähestym istapoja
ja osaa soveltaa niitä ohjaustyön kehittäm isessä.
Toteu tu s

Esseetyöskentely

Arvioin ti

0-5

Kirjallisu u s
Valitaan yksi seuraavista. Kirjallisuutta täyd ennetään henkilökohtaisen opintosuunnitelm an m ukaisesti erikseen jaettavan kirjallisuusluettelon pohjalta.
Irving, B.A. & Malik B. (ed .) 2005. Critical reflections on career ed u cation. Prom oting social ju stice
w ithin a global econom y. Lond on: Rou tled ge.
McMahon M. & Patton W. 2006. Career cou nselling: constru ctivist ap p roaches. Lond on: Rou tled ge.
Ped ersen, P.B. 1997. Cu ltu re-centered cou nseling interventions. Thou sand Oaks, CA: Sage.
Su garm an, L. 2004. Cou nselling and the life cou rse. Sage Pu blications. (ebrary kokoelm a)

O H KS315 O H JAUSVUO RO VAIKUTUS TEO REETTISEN A JA KÄYTÄN N Ö LLISEN Ä ILM IÖ N Ä

Counselling interaction as theoretical and practical phenomenon
Laaju u s

4 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoid a ohjausvuorovaikutusta ja hyöd yntää sitä ohjaustyön kehittäm isessä.

Toteu tu s:

Esseetyöskentely

Arvioin ti:

0-5

Kirjallisu u s
Valitaan yksi seuraavista. Kirjallisuutta täyd ennetään henkilökohtaisen opintosuunnitelm an m ukaisesti erikseen jaettavan kirjallisuusluettelon pohjalta.
Cam eron, H . 2008. The cou nselling interview : a gu id e for the help ing p rofessions. Basingstoke: Palgrave Macm illan (ebrary kokoelm a)
H ow ard , A. 2005. Cou nselling and id entity. N ew York: Palgrave-McMillan.
Mortim er, J. T. & Shanahan, M. J. 2003. H and book of the life cou rse. N ew York: Klu w er Acad em ic
Pu blishers. (ebrary kokoelm a)
N elson-Jones, R. 2006. Life coaching skills. H ow to d evelop skilled clients. Lond on: Sage.
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O H KS325

O H JAUS ERI KO N TEKSTEISSA

Guidance and counselling in different contexts
Laaju u s

4 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsem ansa ohjauksen kontekstia m onipuolisesti ja osaa hyöd yntää oppim aansa tietoa ohjaustoim innan ja ohjauksen yhteistyöverkostojen kehittäm isessä.
Toteu tu s

Esseetyöskentely

Arvioin ti

0-5

Kirjallisu u s
Valitaan yksi seuraavista. Kirjallisuutta täyd ennetään henkilökohtaisen opintosuunnitelm an m ukaisesti erikseen jaettavan kirjallisuusluettelon pohjalta.
Beck, U. 2000. Risk society and beyond critical issu es for social theory. Lond on: Sage.
Castells, M. 2009. Com m u nication p ow er. Oxford : Oxford University Press.
Sennet, R. 2006. The cu ltu re of the new cap italism . N ew H aven: Yale University Press.(ebrary
kokelm a).
Senge, M. ym . 1996. The fifth d iscip line field book: Strategies and tools for bu ild ing a learning organization. Lond on: Bicholas Brealey Pu blishing.

TUTKIVA OHJAUKSEN ASIANTUNTIJUUS
O H KS330 TUTKIM USM ETO D IIKAN JA –VIESTINN ÄN SYVEN TÄVÄ KURSSI

Advanced Course in Research Methodology and Communication
Laaju u s:

5 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä, hyöd yntää ja arvioid a ohjausalan
ajankohtaisia tieteellisiä tutkim uksia ja niid en teoreettisia ja m etod ologisia lähtökohtia. H än hallitsee tieteellisen viestinnän periaatteet sekä tekee tutkim usm etod eja koskevia valintoja ja perustelee ne.
Toteu tu s

Luennot, ryhm ätyöskentely ja oppim istehtävät.

Arvioin ti

H yväksytty/ hylätty

Kirjallisu u s
Cresw ell, J. W. 2003. Research d esign: qu alitative, qu antitative and m ixed m ethod s ap p roaches. Thou sand Oak: Sage.
Denzin, N . & Lincoln Y. 1998. The land scsap e of qu alitative research. Theories and issu es. Lond on:
Sage.
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Lisäksi opintojaksolla jaetaan erillinen kirjallisuu sluettelo tutkim usm enetelm istä ja
analysoitavista tutkim uksista.

O H KS340

ERITYISM ETO D IKURSSI

Special research methods
Laaju u s

5 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tu ntee m onipuolisesti pro grad u tutkielm aansa liittyviä tutkim usm enetelm iä ja tutkim uksen etiikkaan liittyviä kysym yksiä ja soveltaa hankkim aansa tietoa tutkim uksen tekem iseen.
Toteu tu s

Osallistum inen soveltuvaan syventävään tutkim usm etod ikurssiin tai
esseetyöskentely.

Arvioin ti

0-5

Kirjallisu u s Sovitaan tutkielm an ohjaajan kanssa

O H KS350 O PIN N ÄYTESEM IN AARI 1: TUTKIM USSUUN N ITELM AN LAATIM IN EN

Master´s thesis seminar 1: Research design
Laaju u s
4 op
Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita ohjausalaan liittyvän tutkielm ansa
aiheen ja laatii tutkim ussu unnitelm an. H än rajaa tutkim usaiheen, m uotoilee tutkim usongelm ia ja ym m ärtää tieteellisen tutkimuksen tekem isen prosessia.
Toteu tu s
Sem inaarissa käsitellään opiskelijoid en työpapereita ja tutkim ussu unnitelm ia. Opiskelija pitää alustuksen aiheestaan ja esittelee tutkim ussu unnitelm aansa sekä osallistuu aktiivisesti toisten opiskelijoid en töid en käsittelyyn. Opinnäytesem inaarin pienryhm äohjauksen lisäksi opiskelijan on m ahd ollista saad a yksilöohjausta.
Arvioin ti

H yväksytty/ hylätty

O H KS360

O PIN N ÄYTESEM IN AARI 2: TUTKIM UKSEN TO TEUTTAM IN EN
JA TUTKIM UKSEN RAPO RTO IN TI

Master´s thesis seminar 2: Conducting research and reporting
Laaju u s:

6 op
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Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkim usprosessin eri vaiheet, hankkii
pro grad u –tutkielm aansa aineiston ja analysoi sitä, kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja
osallistuu alan tieteelliseen keskusteluun. Op iskelija kirjoittaa tutkielm an tieteellisen
tutkim usviestinnän periaattein.
Toteu tu s

Sem inaarissa käsitellään opiskelijoid en pro grad u -tutkielm ien käsikirjoituksia.

Arvioin ti

H yväksytty/ hylätty

O H KS370

O PIN N ÄYTETYÖ

Master´s thesis
Laaju u s:

30 op

Tavoitteet
Opiskelija toteuttaa ja raportoi pro grad u –tutkielm an ja hyöd yntää sitä ohjausosaam isensa ja tieteellisten valm iuksien syventäm isessä.
Tutkielm an tulee osoittaa perehtyneisyyttä aihepiirin kansainväliseen ja kotim aiseen
tutkim uskirjallisuuteen, valittujen tutkim usm enetelm ien hallintaa, valm iutta tieteelliseen ajatteluun ja kykyä hyvään tieteelliseen kirjoittam iseen. Tutkielm a void aan
tehd ä yksilö- tai parityönä.
Arvioin ti

O H KS380

0-5
Pro grad u -tutkielm ien arviointikriteerit ovat luettavissa nettisivuilla
osoitteessa: http:/ / w w w .jyu.fi/ ed u/ opiskelu / perustutkinnot/ gradu

M ATURITEETTIKO E

Maturity Essay
Tavoite

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, joka osoittaa hyvää suom en tai
ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä pro grad u –tutkielm an
alaan.

Arvioin ti

H yväksytty/ hylätty
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LIITE

O H JAUSALAN M AISTERIO H JELM AN O PIN TO KO KO N AISUUD ET (120 op )
PÄÄAIN EEN A KASVATUSTIED E, ERITYISESTI O H JAUS

O h jau ksen op in n ot

30 op

OH JA025
OH JA026
OH JA027
OH JA028

4 op
8 op
8 op
10 op

Minä ohjaajana
Ohjauksen teoreettisia ja käytännöllisiä lähestym istapoja
Vuorovaikutus ohjaustyössä
Ohjaus eri konteksteissa

O p ettajan p ed agogiset op in n ot
OH PA230
OH PA240
OH PA250
OH PA260

28 op

Vuorovaikutus ped agogisena ulottuvuutena
Aikuisen oppim isen teoreettisia lähtökohtia
Tieto, tunteet ja eettisyys
Ped agoginen arviointi

Kasvatu stieteen , erityisesti ohjau s, syven tävät op in n ot

7 op
8 op
7 op
6 op

62 op

Ohjauksen syventävät sisältöopinnot
OH KS305
OH KS315
OH KS325

Ohjauksen teoreettiset lähestym istavat ohjaustyön kehittämisessä
Ohjausvuorovaikutus teoreettisena ja käytännöllisenä ilm iönä
Ohjaus eri konteksteissa

4 op
4 op
4 op

Tutkiva ohjauksen asiantuntijuus
OH KS330
OH KS340
OH KS350
OH KS360
OH KS370
OH KS380

Tutkim usm etod iikan ja -viestinnän syventävä kurssi
Erityism etod ikurssi
Opinnäytesem inaari I
Opinnäytesem inaari II
Opinnäytetyö
Maturiteettikoe
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5 op
5 op
4 op
6 op
30 op
0 op

