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”Olen Paula, kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Xamkista. 
Hyppäsin mukaan Yhessä!-hankkeeseen tammikuun 2020 alusta, jolloin 
käynnistyi Juvenia Akatemian toiminta. Juvenia Akatemia on Xamkin ja 
Juvenian pilottikokeilu, jossa opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan 
työelämälähtöisesti Juvenian hankkeissa. Me opiskelijat saimme ennen joulua 
pidetyn infon myötä hakea vaihtoehtoina olleisiin viiteen 
vaihtoehtokokonaisuuteen, joista Yhessä! -hanke oli yksi. Hain ensisijaisesti 
tähän ja pian sainkin kuulla tulleeni valituksi.”



Mikä on Juvenia Akatemia?



Juvenia on Xamkin nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus, jonka toiminta keskittyy nuorten 
osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen 
ehkäisemiseen 

Juvenia Akatemia on yhteisöpedagogiopiskelijoiden oppimis- ja uraohjausympäristö, johon 
voi hakeutua opiskelemaan 15–30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Juvenia Akatemiassa työskennellään asiantuntijatiimin jäsenenä 
ja verkostoidutaan nuorisokasvatuksen keskeisiin toimijoihin alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti.
Opiskelijoiden tukena ovat yhteisöpedagogikoulutuksen työelämäopettajat, Juvenian
työelämäohjaajat sekä työelämämentorit. Lisäksi kattava työelämän 
yhteistyöverkosto
Juvenia Akatemiasta opiskelija saa erillisen osaamistodistuksen

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/juvenia-nuorisoalan-tutkimus-kehittamiskeskus/


Juvenia Akatemian oppimisympäristöt
Kevätlukukaudella 2020 oppimisympäristöt rakentuvat neljän teeman ympärille:

digitaalinen nuorisotyö
alueellisuus, osallisuus ja vaikuttaminen
yhteisöllisyys 
kansainvälisyys

Teemat muuttuvat joka lukukausi työelämätarpeiden mukaan

Opiskelijoista muodostetaan 4–6 hengen oppimistiimit, jotka työskentelevät 
lukukauden ajan kehittämisteeman parissa. 



”Ensimmäiset viikot kuluivatkin melkoisessa hämmennyksessä ja uusien 
toimintatapojen opettelussa, olihan Juvenia Akatemia kaikille aivan 
uudenlainen tapa toteuttaa opintoja. Varsinaisen toiminnan alkaessa 
pääsin vähitellen kiinni siihen, mitä loppukevään aikana tulisi 
tapahtumaan.”



Ohjauksen monialaisuus ja yhteistyö



"Juvenia akatemiassa saa melko vapaat kädet tekemiseen ja 
suurin osa tehtävistä hoidetaan ryhmän kanssa itsenäisesti. 
Tukena on työelämäohjaajat sekä opettajat ja heiltä voi pyytää 
apua tarvittaessa. On myös tärkeää osata kysyä apua silloin, kun 
sitä tarvitsee. ”



Ohjauksen ulottuvuudet ja yhteistyö
Työelämäopetus

Opiskelijoiden työelämälähtöistä opiskelua ohjaa ja tukee kerrallaan kaksi 
työelämäopettajaa yhteisöpedagogikoulutuksesta. Heidän vastuullaan on 
opinnollistaminen, oppimisen ohjaus sekä arviointi. 

Työelämäohjaus
Opiskelijoiden työelämäoppimista tukevat työelämäohjaajat 
Juveniasta substanssiosaamisensa näkökulmasta

Työelämämentorointi
Mahdollisuus tarjotaan opiskelijoille. Mentorointimalli työn alla, ensimmäiset 
kokemukset keväältä. Jatkossa integroidaan osaksi yamk –opintoja

Vertaisohjaus
Oppimistiimien sisäinen ja –välinen tuki. Malli työnalla.



Resilienssi



"Juvenia akatemiassa on joutunut kohtaamaan paljon 
epätietoisuuttaa esimerkiksi siitä, milloin mikäkin tapahtuu ja 
muutoksia aikatauluihin tai tehtäviin saattaa tulla nopeallakin 
tahdilla. Olen huomannut, että välillä joutuu tekemään töitä 
eteenpäin, tietämättä täysin ollaanko oikealla tiellä mutta olemme 
soveltaneet ja menneet eteenpäin. Koen, että juvenia akatemia on 
vahvistanut epävarmuuden sietokykyäni sekä kykyäni 
sopeutua nopeisiin muutoksiin. Lisäksi ryhmätyön tekeminen 
vieraiden ihmisten kanssa, opettaa paljon joustavuutta ja 
mukautumista, kun asiat on kumminkin saatava eteenpäin 
eikä niistä voi jäädä kinaamaan.”



Resilienssin vahvistaminen Juvenia 
Akatemiassa
 Joustavuus, elastisuus, kyky selviytyä muuttuvissa tilanteissa (TTL)
 Jatkuvasti muuttuva työelämä aiheuttaa epävarmuutta omasta osaamisesta ja työhön 

sijoittumisesta. Tutkimusten ja selvitysten mukaan itsetuntemuksen merkitys on suuri 
työllistymisessä. (mm. Osaaminen 2035)

 Opiskelun aikana resilienssin eli sopeutumiskyvyn tukemiseen voidaan panostaa 
monipuolisilla menetelmällisillä ratkaisuilla, joissa oman osaamisen tunnistaminen, 
ongelmanratkaisu, mentorointi, tiimityöskentely jne. korostuvat. (mm. Penttilä & Nurmikari 
2017)



Toimijuus



”Akatemia on vahvistanut aikataulutus, itseohjautuvuus-, ja 
päätöksentekokykyjäni. Kaiken tämän myötä olen saanut lisää 
itsevarmuutta tekemiseeni.”

”Onneksi jouston mahdollisuutta on saanut aina vain suunsa avaamalla.”
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Substanssi- ja geneerisen osaamisen 
liitto



Pilotin aikana on havaittu, että yksilöllinen mentorointiprosessi 
auttaa opiskelijaa sanoittamaan omaa geneeristä osaamistaan
Seuraava steppi: Tuoda geneeristä osaamista yhä vahvemmin 
osaksi opetussuunnitelmaa
Substanssiosaaminen integroituu vahvemmin osaksi 
työelämäkompetensseja
Opiskelijoiden geneerinen- ja substanssiosaaminen määrittyy 
prosessin aikana – mitä tulevaisuuden osaamista tarvitaan?
Vertaisohjauksen hyödyntäminen ja merkitys
Yhteisohjaus – eri näkökulmat (opiskelijat, työelämäohjaajat, 
työelämäopettajat) – toimijuus eri konteksteissa



”Vaikka kevättä on vielä jäljellä, olen ylpeä siitä, että uskalsin 
hypätä hankemaailmaan. Kovin usein ei ole tarvinnut päätöstä 
katua. Vaikka työporukka onkin pieni, se on sitäkin osaavampi. 
Vankkaa käytännön kokemusta kentältä on tullut suunnasta jos 
toisesta. Haasteista huolimatta painetaan täysillä loppuun asti 
ja nautitaan loppukeväästä 😊😊 – Paula –”

”Tämän kaiken kokeminen on mielestäni todella arvokasta 
ajatellen tulevaisuutta ja työelämää."



Lisätietoja

Piia-Elina.Ikonen@xamk.fi
Sari.Miettinen@xamk.fi

@Otyohon
Internet

mailto:Piia-Elina.Ikonen@xamk.fi
mailto:Sari.Miettinen@xamk.fi
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjaus-tulevaisuuden-tyohon-the-student-s-counseling-for-the-work-of-the-future/


Uusille urille –nuorten työelämätaitojen vahvistaminen (Etelä-Savon Ely-keskus ja 
Euroopan sosiaalirahasto)
Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta (Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto)
Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen. (Etelä-Savon Ely-
keskus ja Euroopan sosiaalirahasto)
Hyvinvoiva asukas –yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa (Etelä-
Savon Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto)
Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa (Etelä-
Savon Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto)
EU-CAB – Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-
Day Behaviour
Empowering Youth – Successful youth work practices in Europe (EMPYRE)
E=mc2 -Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon-hanke. Etelä-Savon 
Maakuntaliitto

Yhteistyössä hankkeet:



Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä tuloksia. 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Penttilä, J. & Nurmikari, E. 2017. Lähitulevaisuutta kuvaavaa tietoa 
urasuunnittelun tueksi – katsaus opiskelijoiden uratiedontarpeisiin. Teoksessa 
Jokinen, T. & Marttila, L. Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen – AMKista
uralle! -hankeen loppuraportti. Luettu: 10.10.2018.  http://julkaisut.tamk.fi/PDF-
tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
Ikonen, Komonen & Miettinen. 2019. Juvenia Akatemia oppimis- ja 
uraohjausympäristönä https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/juvenia-
akatemia-oppimis-ja-uraohjausymparistona/

Lähteet: 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf
http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/juvenia-akatemia-oppimis-ja-uraohjausymparistona/
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