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Opiskelijat pedagogisen verkkoohjauksen käyttäjinä ja hyödyntäjinä
Anu Haapala, Mikkelin ammattikorkeakoulu
anu.haapala@mamk.fi

Tuloksellisen opiskelun ja oppimisen ohjauksessa yksi keskeisimmistä lähtökohdista on
yksilöllisten tarpeiden ja ohjauksen kohtaaminen. Verkossa opiskeltaessa opettajan ja
oppijan keskinäinen vuorovaikutus ja opiskelu ja oppimisprosessi ohjautuu hyvin pitkälti
opettajan ennakolta suunnitteleman rungon mukaisesti. Aiempien tutkimusten mukaan
verkkoympäristössä opiskeluprosessin ja oppimisprosessin ohjauksen tarpeet kietoutuvat
toisiinsa. Opiskeluympäristönä verkko mahdollistaa tällaisten kietoutuneiden
ohjauksellisten menetelmien käyttämisen, mutta mitä niiden hyödyntäminen vaatii
opiskelijoilta.
Näistä lähtökohdista tutkimuksessa haluttiin selvittää ensiksikin sitä, millä tavoin erilaiset
opiskelijat hyödyntävät tarjottuja opiskelun ja ohjauksen menetelmiä verkkoympäristössä
sekä sitä, miten hyödyllisinä he näitä verkkoympäristön mahdollistamia ohjauksellisia
ratkaisuja pitävät oman oppimisensa näkökulmasta.
Tutkimusta varten kehitettiin pedagogisen ohjauksen malli verkkoopiskeluun, jonka
avulla analysoitiin neljän eri tieteenalan (psykologia, kasvatustiede, matematiikka ja
tietojenkäsittelytiede) opintojaksoilla käytettyjä verkkoohjauksen menetelmiä. Mallin
kehittely perustui sekä aiempiin tutkimuksiin että opintojaksojen suunnitteluprosessin
aikana tehtyihin opettajien (n=4) struktur lege tekniikalla tehtyihin haastatteluihin.
Opiskelijoiden (n=166) kokemuksia selvitettiin opintojaksojen alussa ja lopussa tehdyin
kyselyin sekä opiskelijahaastatteluin (n=19). Opiskelijoiden lähtökohtaisia
eroavaisuuksia verkkoohjauksen hyödyntäjinä tarkasteltiin suhteessa heidän
tavoiteorientaatioonsa, opintojaksolla menestymiseensä, tieteenalaansa ja sukupuoleensa.
Tutkimuksen tiivistettynä loppupäätelmänä voidaan todeta, että opiskelijoita on
aktiivisesti ohjattava käyttämään verkkoympäristön ohjauksellisia menetelmiä, jotta he
kykenevät hyödyntämään niitä oppimisensa tukena. Tutkimus tuotti tietoa myös
keskustelulle siitä, mitä korkeaasteen ohjaukselle ylipäätään tulisi asettaa tavoitteeksi
elinikäisen oppimisen valmiuksien varmistamiseksi.

Opettaja nuoren silmin
Harri Kukkonen, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu (TAMK)
harri.kukkonen@tamk.fi

Oppiaineen sisällön ja opetusmenetelmien asiantuntemusta pidetään edellytyksenä
opettajana toimimiselle mutta riittääkö se orientaatioperustaksi nuorten oppimisen
tukemisessa? Suunniteltaessa erilaisia oppimisympäristöjä on tärkeää ottaa huomioon,
että opettaja saattaa olla opiskelijalle muutakin kuin opettaja. Tarkastelen opettajan ja
opiskelijoiden välistä interaktiota opiskelijoiden opettajaan kohdistamien odotusten
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näkökulmasta.
Analysoin positiointiteoriaan (Harré & van Langenhove 1999) perustuvan menetelmän
(Kukkonen 2007) avulla ammattiopistossa opiskelevien nuorten kirjoituksia siitä, mikä
on tärkeää opettajan ja nuoren opiskelijan kohtaamisessa. Kirjoituksissa opettajan
substanssin asiantuntemukseen perustuva rooliasetelma sai rinnalleen muitakin
näkökulmia kohtaamisen perustaksi. Opettajan osaamiseen yhdistettiin erityisesti taito
kohdata opiskelija myös ryhmän jäsenenä, nuorena ja ennen kaikkea ihmisenä.
Opettajan asiantuntijuus toteutuu ihmisten välisessä kanssakäymisessä kompleksisessa
sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, joten luokkatilanteiden interaktiota on syytä
tarkastella monitasoisena kohtaamisen tilana, jossa on koko ajan läsnä erilaisia
positioinnin ja positioiduksi tulemisen vaihtoehtoja. Tietoinen positioiden vaihtelu antaa
mahdollisuuden muunnella interaktiota ja luoda kanssakäymiseen myös dialogista
vuoropuhelua edesauttavia aineksia. Näin opettaja voi tukea sekä sisällön oppimista että
opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja identiteetin rakentumista. Positiointinäkökulma
auttaa siirtämään huomion intrapsyykkisestä ja ongelmaperustaisesta fokusoinnista kohti
sitä sosiaalista ympäristöä, missä toiminta tapahtuu ja mahdolliset oppimisen ongelmat
tulevat esille.

Opetusharjoittelijoiden ohjaustarpeet ohjatussa harjoittelussa
Timo Martikainen, Joensuun yliopisto
timo.martikainen@joensuu.fi

Tapaustutkimuksen aiheena on ohjattu harjoittelu syventävän harjoittelun
opetusharjoittelijoiden näkökulmasta keväällä 2008. Tutkimustehtävänä oli selvittää
opetusharjoittelijoiden ohjaustarpeita ja heidän arvioitaan harjoittelun ohjauksesta.
Ohjaustarpeista pyydettiin syventävän harjoittelun luokanopettajaopiskelijoita
kirjoittamaan oppitunnin seurannan jälkeisessä tilanteessa (n=8). Syventävän harjoittelun
opetusharjoittelijoiden arvioita ohjauksesta koottiin kahdesta ryhmähaastattelusta, joissa
virikkeenä oli oppitunnilta kuvatun videon katselu (luokanopettajaryhmä n=3 ja
aineenopettajaryhmä n=8). Aineistot analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysilla.
Luokanopettajaopiskelijoiden kyselyn vastauksiin perustuen ohjaustarpeista
muodostettiin kolme alaluokkaa, tavoitteellisuus, käytännöllisyys ja reflektiivisyys.
Luokanopettajaopiskelijoiden ryhmähaastatteluaineiston arviot ohjauksesta sisältyvät
kuuteen teemaan: ohjauksen sisältö, ohjaaminen, harjoittelijan asema ja rooli, teorian ja
käytännön yhteys, opetuksen ja ohjauksen yhteys sekä palaute.
Aineenopettajaopiskelijoiden ohjauksen arvioista muodostettiin muuten samat teemat,
mutta aineenopettajataustaiset opiskelijat eivät keskustelleet palautteen saamisesta, sen
sijaan he luokanopettajataustaisista poiketen keskustelivat harjoittelun järjestäjästä.
Tulosten yhteyksiä opetuksen sekä ohjauksen teoriaan pohditaan. Opetusharjoittelijoiden
ohjaustarpeiden ja ohjauksen arvioiden luokitusten sisällöllisiä kuvauksia voidaan käyttää
ohjatun harjoittelun ohjauksen kehittämisessä, pohdittaessa ohjauksen sisältöjä ja
ohjaamista käytännössä.

Ohjaus yliopistoopiskelijoiden identiteettipohdinnan tukena
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Marjatta Lairio & Sauli Puukari, Jyväskylän yliopisto
marjatta.lairio@edu.jyu.fi, sauli.puukari@edu.jyu.fi

Esityksessä tarkastellaan Jyväskylän yliopiston suomenkielisille perustutkinto
opiskelijoille suunnatun kyselyn (n=882) teemaa ”Millaisena näet opiskeluajan elämäsi
rakentumisen näkökulmasta?”. Yhteensä 283 opiskelijaa vastasi tähän avoimeen
kysymykseen. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.
Viime vuosien aikana on alettu kiinnittää laajempaa huomiota yliopistoopiskelijoiden
ohjaukseen. Opiskelu yliopistossa on monella tapaa merkityksellinen ajanjakso, jolloin
opiskelijat rakentavat perustaa erilaisille elämänalueille, kuten työlle, perheelle ja muille
ihmissuhteille. Yliopistoopinnot on tärkeä vaihe sekä opiskelijaidentiteetin, akateemisen
identiteetin että tulevan työelämään siirtymisen ja ammatillisen identiteetin
rakentumisessa. Opiskeluaikaan liittyy monia omaan opiskelualaan ja asiantuntijuuden
kehittymiseen liittyviä kysymyksiä, joihin opiskelija tarvitsee ohjausta ja tukea.
Vastauksissa korostuivat henkilökohtaiset ja ammatilliset identiteettipohdinnat sekä
sosiaalisten suhteiden rakentumiseen liittyvät kysymykset. Monet opiskelijat kokivat
opiskelun myönteisenä ajanjaksona, mutta myös opiskelun kuormittavuuteen liittyvät
kokemukset olivat yleisiä. Yliopiston ohjaus ja neuvontapalveluiden kehittämisessä tulee
ottaa painokkaammin huomioon kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa käsitellään
opiskelijoiden moninaisia identiteettipohdintoja.

Opintoohjaus ja tieteellisen ajattelun mallit – alustavia näkökulmia
HannaMaija Liitos & Eeva Kallio, Jyväskylän yliopisto
hanna.liitos@jyu.fi

Esityksessä tarkastellaan yliopistoopiskelijoiden tieteellisen ajattelun malleja ja yhteyttä
opintojen aikana koetun ohjauksen laatuun ja määrään. Tieteellistä ajattelua tutkitaan
kahden teoreettisen mallin, Kuhnin (2008) ja Baxter Magoldan (2001) esittämien mallien
kautta. Episteeminen kehitys ja ”selfauthorship” nousevat täten tutkimuksessa tärkeiksi
käsitteiksi. Nämä ilmiöt suhteutetaan opintoohjaukseen. Tutkittavat edustavat
Jyväskylän yliopiston kahden eri tiedekunnan (humanistisen sekä liikunta ja
terveystieteellinen tiedekunnan) opiskelijoita. Ajattelun tasoa ja opintojen ohjausta
tutkitaan kyselylomakkeella ja opiskelijoita haastattelemalla. Tutkimus on osa laajempaa
tutkimushanketta, joka koskee yliopistoopiskelijoiden tieteellisen ajattelun taitoja,
opintojen etenemistä ja nopeutta Jyväskylän yliopistossa. Esityksessä kuvattavassa
osaprojektissa tutkittavia on 40, koko tutkimushankkeessa 120.
Esiteltävä tutkimus liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun yliopistoopintojen
ohjauksesta, mutta myös ohjauksen yhteydestä yliopistojen perustehtävään, tieteellisen
ajattelun opettamiseen ja oppimiseen. Tutkimus kytkeytyy tätä kautta laajempaan
korkeakoulupedagogiseen keskusteluun siitä, miten opiskelijoiden opintojen edistymistä
ja opintojen mielekkääksi kokemista voitaisiin tukea ja kehittää pedagogisin ratkaisuin.

Mediakasvatuksen harjoittelun ja työssä oppimisen ohjauksen kehittäminen design
perustaisen tutkimuksen avulla.



Leo Pekkala & Päivi Hakkarainen, Lapin yliopisto
leo.pekkala@ulapland.fi, paivi.hakkarainen@ulapland.fi

Kolmen kuukauden mittainen työharjoittelu on osa mediakasvatuksen syventäviä
maisterivaiheen opintoja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tähänastinen
työharjoittelun toteutustapa ei ole sisältänyt oppiaineen opettajan tarjoamaa
systemaattista ja harjoittelun kanssa samanaikaista ohjausta. Oletuksena on ollut, että
työpaikan nimeämän vastuuhenkilön tarjoama ohjaus sekä ennen ja jälkeen
työharjoittelun toteutettavat seminaarit tukevat opiskelijoiden oppimista riittävästi.
Tämän toteutustavan uhkana on kuitenkin, että itse työharjoittelun aikana opiskelija jää
yksin.
Designperustaisen tutkimuksemme tavoitteena on verkkopohjaisen ohjaus ja
arviointimallin suunnittelu, toteuttaminen ja edelleen kehittäminen mediakasvatuksen
työharjoitteluharjoittelujaksolle. Teoreettisena viitekehyksenämme toimivat
kokemuksellisen ja mielekkään oppimisen teoriat. Tavoitteenamme on selvittää,
voidaanko verkkopohjaisen ohjauksen ja arvioinnin avulla tukea opiskelun
kokemuksellisuutta, yhteisöllisyyttä, tavoitteellisuutta ja reflektiivisyyttä, sekä
opiskelijoiden asiantuntijaidentiteetin kehittymistä.
Ensimmäisen tutkimussyklin aineistomme koostuu opiskelijoiden haastatteluista, blogi
ja wikikirjoituksista sekä opettajan ja opiskelijoiden verkkovälitteisistä
ohjauskeskusteluista. Tulokset osoittavat, että verkkovälitteinen ohjaus mahdollistaa
osallistumisen, osallistamisen ja jatkuvan reflektoinnin. Asiantuntijaidentiteetti näyttäisi
selkiytyvän jatkuvan ohjauksen aikana ja työskentelyn arviointi on aikaisempaa
systemaattisempaa. Yhteydenpito yliopistoon, oman aineen opettajaan ja muihin
työharjoittelussa oleviin opiskelijoihin ylläpitää opiskelijan suhdetta
opiskelumaailmaansa ja opintoihinsa. Verkkovälitteinen, jatkuva ohjaus ja oppiminen on
työläämpää, mutta pedagogisesti tavoitteellisempaa ja mielekkäämpää aikaisempaan
toteutustapaan verrattuna. Ensimmäisen tutkimussyklin tulosten perusteella ohjausta on
kehitetty tarkentamalla verkkotyöskentelyn ohjeita opiskelijoille sekä varaamalla
opettajalle lisää aikaa verkkoohjaukseen. Toisen tutkimussyklin haasteena on ohjaus ja
arviointimallin tarkentaminen saatujen tulosten perusteella.

Navigointia opiskeluun ja työelämään – Tietojenkäsittelytieteen yliopistoopinnot
aloittaneiden ryhmäohjaus
Merja Koivuluhta & Helena Puhakka, Joensuun yliopisto
merja.koivuluhta@joensuu.fi, helena.puhakka@joensuu.fi

Opiskelupaikan saanti yliopistosta tietojenkäsittelytieteen alalla on moniin aloihin
verrattuna suhteellisen helppoa. Koska tietojenkäsittelytiede on generalistiala ilman
yhtenäistä ammattikuvaa, opiskelijoiden näkymät työelämään ovat utuiset. Opiskelualan
ongelmana on, että osa opiskelijoista on heikosti sitoutunut valintaansa,
opiskelumotivaatio on ristiriitainen ja opintojen keskeyttäminen yleistä.
Osana opintoja tietojenkäsittelytieteen opinnot 2008 aloittaneille tarjottiin mahdollisuutta
osallistua Navigaatiota opiskeluun ja työelämään ohjausryhmään. Tavoitteena oli
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selkeyttää osallistujien käsitystä itsestään opiskelijoina ja tulevina ITalan ammattilaisina,
sekä kehittää osallistujien vuorovaikutustaitoja ja suunnitella tulevaa.
Ryhmän ohjelma laadittiin mukaillen Borgenin, Amundsonin, Pollardin ja Westwoodin
kehittämää strukturoitua ryhmäohjausmallia.
Tutkimuksemme tavoitteena oli yhtäältä selvittää, voidaanko ryhmäohjauksella edistää
opiskelijoiden toimijuutta suhteessa heidän opintoihinsa, ja toisaalta kehittää uusien
yliopistoopiskelijoiden ohjaukseen soveltuvaa ryhmäohjausmallia. Ryhmään
osallistuneet (N=11) haastateltiin vapaalla teemahaastattelulla ennen ryhmän alkua ja
ryhmän päätyttyä. Aineistona käytettiin myös kaikkea ryhmässä tuotettua materiaalia.
Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin dialogista sekvenssianalyysiä.
Ryhmään osallistuneet olivat tyytyväisiä ja kokivat hyötyneensä ryhmästä. Saatujen
tulosten mukaan opiskelijoilla oli hyvin erilaisia ongelmia opiskelussa,
ammatinvalinnassa ja motivoitumisessa opintoihin. Täten ryhmäohjauksen ohjelman
tulisi olla riittävän avoin, jotta opiskelijoiden opiskeluiden esteet tulisivat keskusteluun ja
esteiden ylityksiä voitaisiin pohtia. Asioiden yleinen pohtiminen ja tehtävien teko (esim.
opiskelustrategiat, tyyli) hyödytti vain muutamaa opiskelijaa. Useimmat eivät osanneet
siirtää käsiteltyjä asioita omaan toimintaansa. Ryhmän antama vertaistuki ja luoma
yhteisöllisyys oli tärkeää kaikille.

Vertaisryhmä voimavarana opintopolulla
Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto
leena.penttinen@jyu.fi

Esityksessä tarkastellaan tutkimushanketta ryhmäohjauksen mahdollisuuksista
korkeakouluopiskelijoiden vertaistuen vahvistamiseen. Vertaisopiskelijoiden on todettu
olevan korkeakouluopiskelijoiden ensisijaisin tuen lähde opintojen aikana. Vertaistuki ei
välttämättä aina ole pelkästään myönteinen asia ja vertaisryhmän kulttuuri voi ylläpitää
myös kielteisiä käsityksiä esimerkiksi oman alan työllisyydestä tai opiskeltavasta
aineesta. Tämä asettaa haasteita ryhmäohjaukselle, jotta ryhmä toimisi myönteisenä
voimavarana yksilölle. Esityksessä tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden vertaisryhmiä
ohjausryhminä ja esitellään tutkimusasetelmaa, jossa tutkimuskohteena on ryhmäohjaus
korkeaasteella. Vertaisryhmä voidaan määritellä ryhmäksi, jonka jäsenet kokevat
toisensa yhdenvertaisiksi jonkin tekijän suhteen, esimerkiksi kykyjen, taustan, iän,
velvollisuuksien, käsitysten, sosiaalisen tai oikeudellisen aseman tai oikeuksien suhteen –
näkemystä ei tosin tarvitse jakaa kaikkien jäsenten suhteen koko ajan, mutta
vertaisuudesta on olemassa pääasiallisesti jaettu yhdenmielisyys. Vertaisryhmiä voidaan
tarkastella ryhmänä vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan näkökulmasta, mutta
ohjauksellisesti keskeinen näkökulma on ryhmätoiminnan seuraukset yksilön
voimavaraistumisessa. Tästä näkökulmasta vertaisryhmää tarkastellaan kanadalaisten
tutkijoiden Borgenin ja Amundsonin kehittelemään strukturoidun ryhmäohjausmallin
viitekehyksessä ja jäsennetään erilaisen ryhmäteorioiden ja mallien kuvaamia ryhmän
piirteitä ja ohjauksen tavoitteita suhteessa opiskeluajan vertaisryhmiin ja niiden
hyödyntämiseen ohjauksessa korkeaasteella. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa
yksilöiden kokemuksista ja ryhmäohjauksesta ohjausmenetelmänä sekä ryhmän
ohjaajuuteen liittyvistä kysymyksistä.



Yliopistoopettajat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutoreina
Sanna Honkimäki & Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto
sanna.honkimaki@jyu.fi, paivi.tynjala@jyu.fi

Tutkimuksen päämääränä oli selvittää yliopistoopettajien tavoitteita opiskelijaryhmien
tuutoroinnissa ja tämän työn yleistä merkitystä heille. Tarkastelun teoreettiseksi
kehykseksi valittiin Wangin ja Odellin (2002; 2007) tunnistamat mentorointiohjelmien
yleisimmät näkökulmat: humanistinen, paikallisuutta ja yhteisöä korostava sekä kriittisen
konstruktivismin näkökulma. Tutkimuksessa haastateltiin yhden yliopistolaitoksen
opettajatuutoroinnista vastaavia, kuutta henkilöä, ryhmähaastatteluna. Opettajat olivat
toimineet yhdessä jo tuutoroinnin suunnittelussa ja kehittämisessä, joten tämä
haastattelumuoto sopi hyvin.
Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat ovat asettaneet tuutoroinnin tärkeimmiksi
tavoitteiksi humanistisesta näkökulmasta nousevan opiskelijoiden tukemisen sekä
perinteisen opintoohjauksen, tiedon välittämisen. Tuutoroinnin annin haastateltavat
kokivat hyvin positiiviseksi sekä ohjaustyön että opetustyönsä kannalta. Kollegiaalisessa
yhteistyössä, yhteisessä suunnittelussa ja opetuksen kehittämisessä näkyi
konstruktivistinen ote.
Opettajatuutoroinnissa ohjaus tulee opiskelijalle läheltä, sitä ei tarvitse lähteä erikseen
hakemaan mistään kauempaa. Tällöin ohjauksen voidaan olettaa olevan ennakoivaa
ohjausta. Opettajien saama palaute osoittaa, että ohjausta myös arvostetaan.
Ohjaustehtävä ei tutkimuksen tulosten mukaan ole opettajille rasite. Voisiko tämä olla
tulevaisuuden yliopistoopettajan toimenkuva vai sopiiko tuutorointityö vain osalle
opettajista?

Nuorten ohjauksen kentät ja monialainen yhteistyö
Juha Nieminen & Vesa Korhonen Tampereen yliopisto
juha.nieminen@uta.fi, vesa.a.korhonen@uta.fi

Yleinen individualisaatio ja nopea yhteiskunnallinen muutos ovat johtaneet siihen, että
nuoret ihmiset tekevät omaan elämäänsä kytkeytyviä valintoja yhä nuorempana ja vailla
entisenkaltaista varmuutta. Arvomaailman pirstoutuneisuus, lisääntyvät
koulutusmahdollisuudet sekä työelämän nopeat muutokset ja epävarmuus vaikeuttavat
nuorten tulevaisuuden hahmottamista. Perinteisen sektoroituneen nuorten ohjauksen on
vaikea tavoittaa nuoria oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Monialainen yhteistyö onkin
noussut nuorten ohjauksen haasteeksi useasta suunnasta.
Monialainen viranomaisyhteistyö on mahdollisesti tulossa myös lakisääteiseksi.
Elokuussa 2009 jätti mietintönsä kulttuuri ja liikuntaministerin asettama
moniammatillisen viranomaisyhteistyön lakisääteistämistä valmisteleva työryhmä.
Työryhmä esittää nuorisolain muuttamista siten, että laissa säädettäisiin paikallisten
viranomaisten monialaisesta yhteistyöstä. Ehdotuksen mukaan kuntiin koottaisiin
lakisääteisesti nuorten ohjaus ja palveluverkosto, johon kuuluisivat opetus, sosiaali ja
terveys, nuorisotoimen sekä työ, poliisi ja puolustushallinnon edustajat. Työryhmä ei
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kuitenkaan syvällisemmin tarkastele nuorten ohjauksen kenttien olemusta ja monialaisen
ohjauksen ehtoja ja mahdollisuuksia.
Tämän esityksen tarkoituksena on tarkastella ohjauksen eri alojen lähtökohtia ja
menetelmiä sekä niistä nousevia ehtoja ja mahdollisuuksia monialaiselle ohjaukselle.
Paperissa tarkastellaan nuorisotyön, opinto ja ammatinvalinnanohjauksen sekä
kouluopetuksen ohjauksellisia ominaispiirteitä ja hahmotellaan monialaista näkökulmaa
nuorten ohjaukseen. Laajaksi tulkittuna ohjauksen voi ymmärtää toisin silmin sellaiseksi
toimintaympäristöksi tai toimintojen kokonaisuudeksi, joka muodostuu erilaisista
ohjauksellisista toiminnoista.

Nuoren tulevaisuuden suunnittelu, siirtymät ja ryhmäohjaus
PäiviKatriina Juutilainen & Jyrki Korkki, Joensuun yliopisto
paivikatriina.juutilainen@joensuu.fi, jyrki.korkki@jnor.joensuu.fi

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, analysoida ja kehittää ryhmäohjausta osana
perusopetuksen päättövaiheessa olevien oppilaiden tulevaisuudensuunnittelun prosessia
koulun oppilaanohjauksessa. Oppilaanohjausta tarkastellaan kokonaisuutena, joka
rakentuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta, henkilökohtaisesta
ohjauksesta ja työelämään tutustumisesta. Nämä ohjauksen toteutusmuodot on asetettu
vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa jokaisen oppilaan oikeudeksi. Edellä
mainituista ryhmäohjaus ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa koulussa.
Kokeilukouluun perustettiin pienryhmäohjaukset, joissa kaikki 9luokkalaiset ovat olleet
mukana (ryhmäkoko 4–6–8). Pienryhmät korvaavat osittain aikaisemmin
luokkamuotoisena ohjauksena toteutetut ohjaustunnit.
Tutkimuksessa on kaksi tarkastelun tasoa. Ensimmäisellä tasolla ohjausta tarkastellaan
ryhmäohjauksellisten episodien prosessina ja siihen kytkeytyvänä vuorovaikutuksena:
Mitä ryhmäohjaustilanteessa tapahtuu yhtäältä oppilaiden, toisaalta ohjaajan/ohjaajien
näkökulmista tarkasteltuina? Toisella tasolla pienryhmäohjausta lähestytään oppilaan
tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta: Miten ryhmäohjaus oppilaanohjauksellisena
menetelmänä ja kokemuksellisena merkityksenantoprosessina tuottaa välineitä oppilaiden
tulevaisuuden suunnittelun tueksi?
Aineiston hankinta aloitettiin lukuvuoden 2007–2008 aikana tutkimusryhmäksi
valikoituneen oppilasryhmän ryhmäohjaustilanteiden sarjaa havainnoiden sekä ryhmään
osallistuneita oppilaita haastatellen. Teemahaastatteluissa fokusoiduttiin kunkin oppilaan
tulevaisuudensuunnittelun kysymyksiin sekä koulu, oppiainevalinta, harrastus ja
ohjauskokemuksiin. Kaikki tutkimusryhmän lukuvuoden aikana toteutetut istunnot
videoitiin, kesto 45–90 min. Ääninauhoitettu ja videoitu aineisto on litteroitu kevään
2008 aikana, mutta aineiston analyysi on kesken. Aineistonkeruuta on tarkoitus jatkaa
seurannalla, jolloin haastatellaan ko. oppilaat uudelleen. Myös ryhmänohjaajia tullaan
haastattelemaan. Aineistoa tullaan jatkossa mahdollisesti laajentamaan ja keräämään sitä
stimulated recall menetelmää hyödyntäen.

Kuka osallistuu nuorten ohjauspalvelujen kehittämiseen?
Sanna Mäkinen, Joensuun yliopisto
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sanna.makinen@joensuu.fi

Tutkimus liittyy kansalliseen oppilaanohjauksen kehittämisohjelmaan 2008–2010, jossa
on mukana 127 kuntaa ja 21 yksityistä koulutuksenjärjestäjää. Kehittämiskohteena ovat
perusopetuksen opinto ja ammatinvalinnanohjausjärjestelyt kunnissa ja oppilaitoksissa.
Lähtökohtana on kehittää ohjauspalvelujen jatkumoa kouluissa ja kunnissa eri
toimijoiden yhteistyönä.
Oppilaanohjauksen kansallista kehittämistä voidaan jäsentää kolmen tason toiminnaksi,
joka sisältää oppilaitosten, alueellisen sekä kansallisen kehittämisen tasot. Kehittäminen
ei etene vain toiminnan tavoitteita ylhäältä alas julistaen (topdown), vaan käytännön
toimijoiden tieto auttaa lopullisten tavoitteiden hahmotuksessa (bottom up).
Kehittämisprosessin tulisi tapahtua dialogisesti, näkemysten vaihtoon ja neuvotteluun
perustuen. Kansalliset tavoitteet saavutetaan varmimmin kuulemalla nuorten kokemuksia
ja kehittämällä ohjauspalveluita heiltä saadun palautetiedon ohjaamana.
Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten hyvin nuorten ohjauspalvelujen kehittämisessä on
oppilaitostasolla sekä alueellisella tasolla (1) hyödynnetty asiakaslähtöistä palautetietoa
sekä (2) huomioitu lasten ja nuorten ohjaustoimintaan osallistuvia sidosryhmiä.
Tutkimusaineistona on kolme kehittämistoiminnan yhteydessä koottua kysely ja
arviointiaineistoa: Kysely kehittämistoimijoille (n=442); ohjauspalvelujen
itsearviointikysely (n=112); kehittämistoiminnan väliraportit (n=113). Aineiston
analysoinnissa on hyödynnetty laadullista sisällönanalyysia sekä kuvailevia tilastollisia
menetelmiä.
Tulosten valossa nuorten ohjauspalvelujen kehittäminen näyttäytyy koulu/opetustoimi
vetoisena ja aikuiskeskeisenä toimintana. Nuorten ääni jää vaimeaksi. Eri
hallinnonaloista näkyvimmin edustettuna on opetustoimi ja hiljaisimmin työ ja
elinkeinohallinto. Sidosryhmien kohtaamista on edistetty verkostotapaamisten ja yhteinen
koulutusten keinoin. Yhtenäinen ja alueen koulutus ja hyvinvointipalvelut kattava lapsi
ja nuorisopolitiikka voisi edistää eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua.

Aikuisten ohjausta etsimässä
Jaana Saarinen, Jyväskylän yliopisto
jaana.a.saarinen@jyu.fi

Aikuisten ohjaus on noussut esille viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
siihen liittyen on käynnistynyt laajoja hankkeita, esimerkiksi Erkkerihanke. Kaiken
kaikkiaan aikuisten ohjauksen kenttä on laaja ja hajanainen. Ohjaustyötä tehdään
erilaisissa konteksteissa ja useissa eri ammateissa. Näin ollen on tärkeää selvittää mitä
aikuisten ohjaus on, missä ohjaustyötä tehdään ja ketkä sitä tekevät. Ohjaustyötä voidaan
tarkastella rajaasiantuntijuutena (Onnismaa 2003; 2007), jossa tunnistetaan rajoja,
tehdään niitä näkyviksi sekä määritellään niitä yhdessä uudelleen. Ymmärrän ohjauksen
myös oppimis ja tutkimisprosessina, jossa ihmiset oppivat hahmottelemaan tilanteita
erilaisista näkökulmista sekä pohtimaan vaihtoehtoja ja toisin toimimisen
mahdollisuuksia.
Tässä esityksessä lähestyn aikuisten ohjausta ohjaustyötä tekevien näkökulmista.
Tutkimusta varten on haastateltu ohjaustyön ammattilaisia, jotka tekevät työtä erilaisissa
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toimintakonteksteissa. Aineisto koostuu seitsemästä narratiivisesta haastattelusta.
Tavoitteena on selvittää ohjaustyötä tekevien käsityksiä ja kokemuksia sekä sitä millaisia
haasteita työelämän kehittämistyötä tekevät kohtaavat työssään. Kysyn mitä ja miten
ohjaustyötä tekevät puhuvat työstään? Miten he määrittelevät ohjaustyötä?

Ohjaus monikulttuurisessa toimintaympäristössä työvoimahallinnossa ja
aikuiskoulutuksessa
Eine Pakarinen, Kuopion yliopisto
eine.pakarinen@uku.fi

Tutkimukseni, joka on vielä kesken, kytkeytyy vuonna 2007 olleeseen ISMO 
hankkeeseen (ItäSuomen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen pilottihanke) ja
vuonna 2008 alkaneeseen ISOK hankkeeseen (Itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 
hanke). Tutkimukseni aiheena on ohjaus monikulttuurisessa toimintaympäristössä
työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa. ’Ohjaus’käsitteellä tässä tutkimuksessa
tarkoitetaan työmenetelmää ja ammatillisen keskustelun (dialogin) muotoa, jonka
tavoitteena on paikantaa maahanmuuttajan osaamista. Maahanmuuttajien osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista tutkitaan monikulttuurisen ohjauksen ja
tiedonmuodostuksen lähtökohdista. Hyvinvointipalvelujärjestelmän osaalueista
työvoimahallinnon ja aikuiskoulutuksen työntekijät ovat maahanmuuttajien osaamisen
tunnistamisessa keskeisiä henkilöitä, joten heidät on valittu tämän tutkimuksen
kohderyhmäksi maahanmuuttajien kanssa. Tutkimuksessa kerätään sekä kvantitatiivista
että kvalitatiivista aineistoa: valtakunnallinen nettikysely, teemahaastattelut sekä
työvoimahallinnon ja aikuiskoulutuksen työntekijöiden kirjaamat dokumentit
maahanmuuttajien ohjaustilanteissa.
Tutkimuksen ensisijaisena tehtävänä on tuottaa tietoa maahanmuuttajien ohjauksesta
monikulttuurisessa toimintaympäristössä työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa
maahanmuuttajien osaamisen tunnistamis ja tunnustamisprosessissa. Tutkimuksen
tehtävänä on lisäksi tuottaa tietoa, miten maahanmuuttajien ohjausta voitaisiin kehittää
edelleen, koska suomalaisen yhteiskunnan kulttuurinen monimuotoistuminen luo tarvetta
kehittää kulttuurien välisiä toimintavalmiuksia julkisilla sektoreilla. Myös
maahanmuuttajille on tärkeää, että heidän osaamisensa tunnistetaan, jotta he pääsevät
töihin tai opiskelemaan. Työllistyminen ja koulutus auttavat maahanmuuttajia
sitoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Ohjaava koulutus siirtymien työmarkkinoilla ja elämäkulun rakentajana
Kimmo Tiainen, Joensuun yliopisto
kimmo.tiainen@tekeskus.fi

Tutkimustehtävä on tutkia ja arvioida työvoimakoulutuksena järjestettävän ohjaavan
koulutuksen vaikutuksia ja merkityksiä koulutukseen osallistuneiden nuorten aikuisten
elämänkulun suunnittelun näkökulmasta. Tutkitaan
(a) ohjaavaan koulutukseen osallistumisen taustatekijöitä eli
– millaiset ovat ohjaavaan koulutukseen osallistuneiden tulopolut, sekä



– kuinka tapahtuu heidän koulutukseen hakeutuminen.
(b) ohjaavan koulutuksen näkyviä vaikutuksia eli
– miten ohjaavat koulutukset onnistuvat toteuttamiskelpoisten jatkosuunnitelmien
aikaansaamisessa, sekä
– miten koulutuksessa syntyneet jatkosuunnitelmat realisoituvat koulutus ja työurien
edistymisenä.
(c) ohjaavan koulutuksen merkityksiä eli
– miten tutkittavat kuvaavat ohjaavaa koulutusta suhteessa omaan elämänkehitykseen ja 
tilanteeseen, sekä
– millaisia heidän oppimiskokemuksensa ovat ja mikä on koulutuksen merkitys
jatkosuunnitelmien ja elämänkulun suunnittelun kannalta.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu elämänkulun tutkimuksessa siirtymien
palkkatyön ja modernien työmarkkinoiden dynamiikalle. Tutkimusaineistona ovat
kuuteen ohjaavaan koulutukseen (v. 2008) osallistuneiden (N=73) työnhakijarekisteristä
poimitut seurantatiedot sekä 11 koulutukseen osallistuneen haastattelut. Tutkimusaineisto
on kerätty heinäkuun 2008 ja elokuun 2009 välisenä aikana.
Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia ovat havainnot ohjaavaa koulutusta seuranneiden
erilaisten jatkopolkujen taustatekijöistä, erityyppisten ohjaavien koulutusten tuottamista
työmarkkinasiirtymistä sekä opiskelijoiden kokemukset ja merkityksenannot ohjaavan
koulutuksen osuuteen elämänsuunnittelussa. Tulosten analysointi jatkuu edelleen.

Ryhmätyönohjaus ITalan ammattilaille: ”Virtaa ja verkkoja työhön”
Marjatta VanhalakkaRuoho, Joensuun yliopisto; Ritva Ruponen, Joensuun työ ja
elinkeinotoimisto
marjatta.vanhalakkaruoho@joensuu.fi, ritva.ruponen@mol.fi

Tutkimustehtävä: Osaprojektin tutkimustehtävänä on selvittää, millä tavalla työntekijät
yksilöllisesti ja yhteisöllisesti saavat ryhmätyönohjauksessa toimijuutensa käyttöön uusia
voimavaroja ja toimintatapoja sekä kuinka ryhmätyönohjaus toimii osana
yrityskulttuuria. Tutkimus on osa tutkimusprojektia ”Ryhmäohjaus muutoksen ja
epävarmuuden kohtaamisessa: Navigointia väljemmille vesille”. Tarkoituksena on tutkia
ryhmäohjausta ja sen pedagogisia, psykologisia ja sosiologisia ulottuvuuksia sekä
kulttuurisia toimintaehtoja sekä kehittää ryhmäohjauksen käytänteitä. Keskeisenä
lähtökohtamallina on strukturoitu ryhmäohjausmalli. Projekti kiinnittyy kansainväliseen
ja suomalaiseen tätä mallia tutkivaan ja kehittävään tutkimukseen (Borgen & al., 1989;
Ruponen & al. 2000; Ruponen & Koivuluhta 2006).
Ryhmäohjauksen toteutus: Virtaa ja verkkoja työhön ryhmätyönohjauksen tavoitteena
oli auttaa työntekijää tunnistamaan työhön liittyviä toimintatapoja sekä kehittämään
vahvuuksiaan ja työn tekemisen tapojaan. Työntekijät ovat kartoittaneet oman ja yhteisen
työn kenttää. Ryhmäohjaus on toteutettu viiden tapaamiskerran ja yhden
jälkikokoontumisen mallilla (5+1). Ryhmäohjausprosessiin on liittynyt ennakkotehtävä ja
välitehtäviä. Ryhmäohjauskokeiluun on osallistunut puolet yrityksen työntekijöistä (12–
14 työntekijää).
Tiedonhakinnan toteutus: Osallistujille on lähetetty avoin sähköpostikysely ennen
ryhmäohjauksen alkua. Ryhmätilanteista on koottu ohjaajien selonteot ja osallistujien
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tuottamat materiaalit. Osallistujat on haastateltu prosessin loputtua. Yrityksen edustajat
on haastateltu jälkiseurannassa.
Tulokset: Haastatteluaineisto on analysoitu temaattisesti. Osallistujien kokemukset
kertovat odotusten muuttumisesta, työskentelystä ryhmänä sekä asiantuntemuksen
jakamisen ja oman työn pohdinnan mahdollistumisesta. Ryhmäohjauksen toteutus vastasi
hyvin yrityskulttuurin tarpeita. Toisaalta yrityksen kulttuuri ja historia heijastuivat
ryhmän työskentelyyn.

Mitä mentorointi on? Mentorointikoulutukseen osallistuneiden käsityksiä
työpaikoilla toteutettavasta tuesta ja ohjauksesta
Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto
merja.karjalainen@jyu.fi

Tutkimuksen kohteena ovat mentorointikoulutukseen osallistuneiden työelämän eri
toimialojen asiantuntijoiden käsitykset mentoroinnista. Mentorointi kuvataan
ammattilaisten ja asiantuntijoiden siitä muodostamien käsitysten kautta. Tavoitteena on
ymmärtää näiden käsitysten pohjalta mentoroinnin ilmiötä ja rakentaa mentoroinnista
holistinen, kokonaisvaltainen kuva. Tässä tutkimuksessa käytetään fenomenografista
lähestymistapaa ja tutkimusotetta. Tutkimusaineisto muodostuu neljän eri
koulutusprosessin aineistoista. Koulutukset on toteutettu vuosina 2003–2006 Jyväskylän
yliopiston avoimessa yliopistossa.
Tutkimuksen päätuloksena on rakentunut kuuden kuvauskategorian systeemi. Kolme
kuvauskategoriaa sijoittuu kuvauskategoriasysteemin sisäkehälle. Sisäkehällä on
mentorointiin osallistuvien yksilöiden toimintaa ja mentorointisuhdetta kuvaavia
näkökulmia. Mentorointi on tavoitteellista toimintaa, jossa molemmat osapuolet oppivat.
Suhteelle on tyypillistä tasavertaisuus, prosessimaisuus, luottamuksellisuus,
vapaaehtoisuus, ainutlaatuisuus ja sopimuksellisuus. Sisäkehälle asettuu myös pelkästään
mentoria ja hänen toimintaansa kuvaava kategoria. Vaikka mentorointisuhde on
tasavertainen ja molemminpuolista oppimista edistävä suhde, mentorilla on siitä
huolimatta ohjaajan vastuu mentorointisuhteessa.
Kolme muuta kuvauskategoriaa asettuu kuvauskategoriasysteemin ulkokehälle. Ulkokehä
sisältää toimintaympäristössä olevia seikkoja. Mentoroinnilla on vaikutuksia
toimintaympäristöön. Yksilön oppiminen voi tuottaa yhteisöön oppimista, mentoroinnilla
voidaan edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja mentorointi voi auttaa rakentamaan
yhteisöön yhteisöllisempää toimintakulttuuria. Toimintaympäristö luo mentoroinnille
onnistumisen puitteet. Toimintaympäristössä on mentorin ja mentoroinnin ohella myös
muita tuki ja ohjausresursseja. Mentorointi, kuten kaikenlainen tuki ja ohjaus, tapahtuu
jossakin toimintaympäristössä eikä ohjaustoiminta voi olla irrallaan siitä. Sisä ja
ulkokehän välillä on kytköksisyys. Mentorointitoiminta on aina osa systeemistä
kokonaisuutta.
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