
 Ruotsinkielinen ohjausverkosto, yksi koulutustakuun osatekijä 

On erittäin tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, että nuoret tulevat toimeen ja 

löytävät paikkansa yhteiskunnassa. Esimerkiksi 15–16-vuotiaana voi olla haastavaa valita 

tarjolla olevista ammatillisista koulutusvaihtoehdoista se oikea. "Väärä" valinta johtaa 

helposti opintojen keskeytymiseen.  Ohjaus onkin erittäin tärkeää erilaisissa 

valintatilanteissa. Viime vuosina on panostettu paljon nuorten edellytyksiin löytää opinnoille 

oikea suunta esimerkiksi siirryttäessä koulutusasteelta toiselle. Koulutustakuu ja elinikäisen  

ohjauksen kehittäminen ovat esimerkkejä tällaisista kansallisista satsauksista. 

Ruotsinkielisten nuorten tilanne Uudellamaalla näyttää seuraavalta siirryttäessä 

perusopetuksesta toiselle asteelle:   

 Vuonna 2015 nuoret, jotka ottivat heti perusopetuksen jälkeen vastaan opiskelupaikan 

ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, jakautuivat 

seuraavasti: lukiokoulutus 69,6 % / ammatillinen koulutus 30,4 %.  Ruotsinkielisessä 

koulutuksessa lukion valinneiden osuus oli runsaat 7 % suurempi kuin koko maassa 

keskimäärin.  

Opiskelijoista 91 % aloitti vuonna 2015 toisen asteen ruotsinkielisen koulutuksen heti 

perusopetuksen jälkeen. 

Uudellamaalla aluehallintoviraston ruotsinkieliseen yksikköön on asetettu ohjausasioista 

vastaava yhteistyöryhmä. Ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaa, jonka avulla 

kaiken ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat kansalaiset voivat 

 tunnistaa valmiutensa ja osaamisensa sekä kiinnostuksensa kohteet 

 tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä koulutuksestaan ja ammatistaan 

 tehdä omia, yksilöllisiä valintoja opintojen, työn ja vastaavien osa-alueiden suhteen 

Verkosto asetettiin virallisesti tammikuussa 2014. Sen yleisenä tavoitteena on kehittää 

alueella annettavan ohjauksen ruotsinkielisiä yhteistyörakenteita sekä kehittää 

ohjausasioiden parissa työskentelevien osaamista. Verkostoon kuuluvat alueen 

ruotsinkieliset Prakticum- ja Axxell, -ammattioppilaitokset sekä kaksikielinen Point College, 

Arcada- ja Novia-ammattikorkeakoulut, nuorten SVEPS-työpaja, Luckan-yhdistys, Helsingin 

kaupungin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis, Etelärannikon maakuntaliitto, 

pääkaupunkiseudun Ohjaamo-hankkeet ja Uudenmaan prikaati. 

Verkoston kautta on tarkoituksena kartoittaa käynnissä olevat ruotsinkieliset ja kaksikieliset 

kehityshankkeet, etsiä niiden välisiä synergioita ja maksimoida näin nuorille suunnattujen 

kehitystoimien hyödyt. 

Vuosina 2014, 2015 ja 2016 toiminnan painopistealueisiin on kuulunut yhteistyö Ohjaamo-

hankekokonaisuuden kanssa. Läheistä yhteistyötä on tehty muun muassa Helsingin, Espoon 

ja Vantaan Ohjaamo-hankkeiden kanssa.  



Yhteistyö Uudenmaan prikaatin kanssa aloitettiin vuonna 2014. Vuonna 2015 

ruotsinkielisten varusmiesten parissa tehtiin kartoitus varusmiesten käsityksistä nykyisistä 

ohjauspalveluista ennen varusmiespalvelusta, varusmiespalveluksen aikana sekä sen jälkeen. 

Kyselyn laativat Arcada- ja Novia-ammattikorkeakoulut, Axxell-ammattioppilaitos, Luckan-

yhdistys, nuorten SVEPS- ja Föregångarna-työpajat, Uudenmaan TE-toimisto., Raaseporin 

kaupunki, Uudenmaan prikaati ja aluehallintovirasto. Kyselyyn vastasi kesällä 2015 noin 700 

ruotsinkielistä varusmiestä, joista 39 % oli kotoisin Uudeltamaalta. Vastausten 

yhteenvedosta vastasivat puolustusvoimien tutkijat, ja kartoituksen tulokset tarjosivat 

arvokasta tietoa, joka esiteltiin myös opetus- ja kulttuuriministeriölle, työ- ja 

elinkeinoministeriölle sekä kansalliselle Time Out! -työryhmälle. 

Tulokset osoittavat esimerkiksi, että 25 % varusmiehistä olisi tarvinnut apua varusmiesajan 

suunnitteluun ennen palvelukseen astumista.  Huomionarvoista on myös, että noin 5 %:lla 

ruotsinkielisistä varusmiehistä ei ollut toisen asteen koulutusta, kun vastaava luku oli koko 

maan osalta noin 10 %. Kaiken kaikkiaan kyselystä saatiin arvokasta tietoa, joka toimii 

kehitystyön pohjana ja osoittaa, että monialainen yhteistyö on tehokasta ja tuo hyviä 

tuloksia. 

Nämä satsaukset ovat esimerkkejä toimista, joilla pyritään parantamaan ruotsinkielisten 

nuorten mahdollisuuksia Uudellamaalla, ja ne ovat näin hyvä lisä ja tuki nuorisotakuun 

yhteydessä tehtävään työhön.  

Lisätietoja antaa aluehallintoviraston ruotsinkielisen sivistystoimen yksikön ylitarkastaja 

Michael Mäkelä. Puh. 0295 018 616 tai michael.makela@rfv.fi  
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