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ESIPUHE

Kiinnostuin opinto-ohjaajan ohjausajattelusta aloittaessani alan koulutuksen Jyväskylän yliopistossa vuonna 1996. Lähes kaikki ryhmäni opiskelijat työskentelivät jo
silloin opinto-ohjaajina ja heidän kertomuksensa opinto-ohjaajan työstä olivat mielenkiintoisia. Itselläni ei ollut siitä varsinaista kokemusta. Olin toiminut yli 10 vuotta opettajana ja siirryin vasta koulutuksen aikana opinto-ohjaajan tehtäviin.
Kipinän jatko-opiskeluun sain opinto-ohjaajakouluttajiltani professori Marjatta
Lairiolta ja KT Sauli Puukarilta. Lämpimät kiitokseni heille innostamisesta. Tein
kasvatustieteen lisensiaatintyöni Jyväskylän yliopistoon professori Lairion johtamassa opinto-ohjauksen tutkimusprojektissa ja parin vuoden tauon jälkeen innostuin
tekemään väitöskirjaa. Nyt tämä prosessi alkaa olla takanapäin ja on aika kiittää
henkilöitä, jotka ovat auttaneet, ohjanneet ja tukeneet minua prosessin aikana.
Sydämelliset kiitokseni työni ohjaajalle, professori Anna Raija Nummenmaalle
rakentavasta ohjauksesta sekä rohkaisusta koko tutkimusprosessin ajan. Hän on itselleni esimerkki korkeatasoisesta ja laaja-alaisesta ohjauksen asiantuntijuudesta.
Hänen antamansa palaute on auttanut minua näkemään ja ymmärtämään monia asioita syvemmin ja laajemmin.
Kiitän professori Marjatta Lairiota ja professori Marjatta Vanhalakka-Ruohoa,
jotka ovat toimineet tutkimukseni esitarkastajina. Heidän rakentavan kriittinen palautteensa oli erittäin arvokasta väitöskirjan viimeistelyvaiheessa.
Kiitän dosentti Jaakko Helanderia ja KT Vesa Korhosta, jotka ovat olleet tutkimusprosessini eri vaiheissa mukana ohjaamassa ja kannustamassa prosessin etenemistä. Kiitos myös seminaariryhmällemme Tampereen Tusinalle käydyistä keskusteluista ja toistemme tukemisesta. Lämpimät kiitokseni Jukka Tuomaiselle ja hyvälle ystävälleni FT Sissi Huhtalalle tekstieni lukemisesta ja palautteista työni eri vaiheissa. Tradenomi Tiina Alhaista kiitän tietoteknisestä avusta. FM Leif Sundströmille kiitokset englanninkielisen tiivistelmän kirjoittamisen avusta. Erittäin suuret kiitokset osoitan tutkimukseen osallistuneille opinto-ohjaajille, jotka antoivat arvokkaat ajatuksensa ja kokemuksensa käyttööni.
Väitöskirjan tekeminen on ollut monen vuoden matka. Tutkimustyö on yksinäistä
puurtamista, niinpä läheisten ihmisten ja ystävien merkitys ja kannustus ovat olleet
tärkeitä voiman lähteitä. Ystävilleni lausun lämpimät kiitokset ystävyydestänne. Ystävyys on korvaamaton lahja elämässä! Omaa rakasta perhettäni, Simoa ja Tomasta,
kiitän sydämestäni kaikesta saamastani tuesta ja rinnalla kulkemisesta. Teiltä olen
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saanut ymmärrystä elämän arkeen ja olette jaksaneet kärsivällisesti kuunnella ja jakaa yhä uudelleen tutkimuksen vaiheita kanssani.
Omistan tämän väitöskirjan pojalleni Tomakselle, jonka kasvua, oppimista ja
opiskelua sekä elämän ja tulevaisuuden suunnittelua minulla on ollut ilo ja kunnia
ohjata viimeiset 16 vuotta. Hänellä on elämänsä mittainen kokemus siitä, millaista
on elää elinikäisesti opiskelevan ja elinaikaisesti ohjaavan äidin kanssa. Toivon, että
voisit kokea sen rikkautena omassa elämässäsi.

Helsingin Konalassa Jussin päivänä kesäkuussa 2009
Kirsti Kupiainen
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Tiivistelmä

Kupiainen, Kirsti. 2009. Käyttötieto opinto-ohjaajan ohjausajattelun muutoksen kuvaajana. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajakoulutuslaitos. 186 sivua ja 22 sivua liitteitä.
Tutkimukseni tarkoituksena oli kuvata opinto-ohjaajien ohjausajattelua ja sen muuttumista analysoimalla ohjaajien kokemuksia ja kuvauksia omasta työstään. Tutkimus oli tapaustutkimus ja aineisto koostui seitsemän opinto-ohjaajan haastatteluista.
Ne suoritettiin kahdessa eri vaiheessa vuosina 1998 ja 2005. Tutkimusote oli laadullinen, joten lähtökohdat olivat avoimet. Olen pyrkinyt käsitteellistämään sekä abstrahoimaan tutkittavaa ilmiötä, opinto-ohjaajan ohjausajattelua vähitellen tutkimusprosessin aikana. Tässä suhteessa tutkimustani voi luonnehtia aineistolähtöiseksi.
Toisaalta siihen on liittynyt prosessin alusta lähtien teoreettinen ja menetelmällinen
perusta, jonka kautta olen pyrkinyt tekemään tutkittavan ilmiön ymmärrettäväksi.
Kuvasin tutkimuksessani opinto-ohjaajan ohjausajattelua käyttötiedon avulla jakaen sen toimintaperiaatteisiin ja mielikuviin. Ohjauksen toimintaperiaatteet käsittivät ohjausnäkemyksen, ohjauksen työmuodot ja ohjauksen arvioinnin. Ohjausnäkemykseen sisältyi ohjausvuorovaikutukseen, -prosessiin, ohjauksen orientaatioihin,
ohjauksen etiikkaan ja ohjausyhteistyöhön liittyviä asioita. Työmuodot käsittivät
luokkaohjauksen, pienryhmäohjauksen ja henkilökohtaisen ohjauksen. Ohjauksen
arviointi taas kuvasi sitä, miten, milloin ja millä tavalla opinto-ohjajaa arvioi ohjaustyötään. Käyttötiedoksi katsottavat mielikuvat liittyivät omaan ohjaajuuteen, opintoohjaajan työhön, oppilaisiin ja opiskelijoihin, kouluyhteisön toimintaan sekä ohjaustoimintaan. Omaa ohjaajuuttaan kuvaavissa lausunnoissa opinto-ohjaajat pohtivat
persoonaansa työvälineenä, kun he opinto-ohjaajan toimintaa kuvatessaan taas korostivat ohjaustyön merkitystä ja siihen liittyviä jännitteitä. Oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyvät mielikuvat painottuivat oppilaiden ja opiskelijoiden valmiuteen ja
tuen tarpeeseen. Kouluyhteisön toiminnasta puhuttaessa pohdittiin koulun kasvatustoimintaa, rehtorin roolia ja ohjausyhteistyötä. Ohjaustoimintaan liittyvissä mielikuvissa painottuivat yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset muutokset, ohjausresurssit
ja ohjauksen saatavuus, ohjaukseen liittyvät odotukset sekä tulevaisuuden ohjaus.
Toimintaperiaatteisiin ja mielikuviin liittyvät pääluokat tulivat esiin yleisellä tasolla molemmissa haastatteluissa. Pääasiallisina suuntina käyttötiedon toimintaperiaatteissa ja mielikuvissa voitiin nostaa esiin pienet muutokset kahden haastatteluajankohdan välillä. Ohjauksen orientaatioissa tietopainotteisuus vähentyi ja tilannekohtainen sekä humanistinen orientaatio korostuivat. Ohjauksen vuorovaikutus kehittyi dialogiseen suuntaan. Myös ohjauksen arvioinnin merkitystä pohdittiin
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enemmän. Ohjaajan rooli tiedonjakajana väheni ja sai tilaa tiedonlähteelle saattajana. Opinto-ohjaajan työn haasteellisuus, laaja-alaisuus ja nuorten kanssa työskentely
olivat auttaneet ohjaajaa tämän omassa persoonallisessa ja ammatillisessa kasvussa.
Ohjausyhteistyö kehittyi holistisen ohjausmallin suuntaan. Opettajien suhtautuminen
ohjausvastuuseen oli muuttunut positiivisemmaksi. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toiminta yhteistyömuotona ja moniammatillisena työryhmänä vahvistui.
Ohjauksen työmuodoissa henkilökohtaisen ohjauksen tarve voimistui ja luokkaohjauksen merkitys selkiintyi. Ohjattavan kehitysvaiheen ja metakognitiivisten taitojen
tuntemista korostettiin entisestään. Nuori tarvitsee entistä enemmän tukea, mikä johtuu esimerkiksi mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja elämäntaitojen puutteellisuudesta. Ohjaukseen liittyvät tarpeet ja odotukset ovat lisääntyneet niin koulun
sisäisessä toiminnassa kuin yhteiskunnassakin, mutta ohjausresurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa.

Avainsanat: Ohjaus, opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, ohjausajattelu, käyttötieto.
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Abstract

Kupiainen, Kirsti. 2009. Practical knowledge as a describer of changes in career
counsellor’s guidance thinking. Doctoral dissertation. University of Tampere. Faculty of Education. Department of Teacher Education. 186 pages + 22 pages appendixes.
The aim of my study was to describe guidance thinking of career counsellors and
it´s changing by analyzing counsellors’ experiences and descriptions about their
work. The research was a case-study and material included interviews of seven
counsellors. The interviews were conducted in two periods: in 1998 and 2005. As
the study was qualitative hypothesis of the research were left open. My aim was to
conceptualize and abstract the phenomenon under study, that is, the guidance thinking of a career counsellor, step by step during the research process. On the other
hand it has been connected from the beginning with my own theoretical and methodological founding. From that point my aim has been to clarify the subject of the
study.
In my research I described career counsellor’s guidance thinking by practical
knowledge sharing it in principals of acting and imagines. Principals of acting included insights for guidance, working methods and guidance evaluation. Insights for
guidance included cases concerning the interaction, process and orientation of guidance as well as the ethics and team-work of guidance. Working methods of the
guidance included guidance in the class, in the small groups and personal guidance.
Evaluation of the career counselling described, in turn, how, when and in which
ways the career counsellors evaluated their own work. Imagines of practical knowledge concerned the personal ways of guidance, individual work, students and pupils,
working in the school community and the guidance. Imagines dealt with the personal ways of guidance career counsellors thought their own personality as a working tool, their role models and professional competence. In the imagines related to
their own, personal ways of guidance the career counsellors probed their own personality as a working tool, their role models and professional competence when as
in the imagines related to the work of the career counsellor the significance of the
guidance was highlighted as well as the tensions related to guidance. Imagines related to the students and pupils emphasized the competence and the need of guidance of the students and pupils. Imagines of guidance emphasized social change,
changes in educational policies, resources of guidance, the availability of guidance,
expectations placed on guidance, and the future of the guidance.
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The main categories of the principals of acting and imagines became visible in
both interviews when analyzed on a general level. As general tendencies of change
concerning principals of acting and imagines there was small changes between two
periods of interviews. In the orientation of guidance the degree of theoretical knowledge degreased and instead the contextual and humanistic orientation increased. The
interaction of guidance developed towards dialogue. Also the significance of evaluation was considered more. The role of the counsellor as a deliverer of knowledge
decreased and gave room for the role as a guide to the sources of knowledge. The
challenges of the guidance and the wideness of the work as well as working with the
young people had helped the counsellor in his/her personal and professional development. Guidance teamwork developed along holistic model. The attitudes of the
teachers towards the responsibilities of guidance had become more positive. Also
the work of the student´s service team as a multi-professional team strengthened. In
the working forms models the need of personal guidance strengthened and the significance of the guidance in the class was clarified. Knowledge of the young people’s period of development and meta-cognitive skills was recognized even more.
The young need more support than before due to, for instance, the increase of mental problems and inadequate practical life skills. The needs and the expectations of
guidance had increased both in the internal life of the school as well as in the society, but the resources of guidance had not been increased to meet the expectations.

Keywords: guidance, educational guidance, career counsellor, guidance thinking,
practical knowledge
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1. Johdanto

Maailmankatsomuksen perusoletukset, joista käsin mä tarkastelen…olemassa oloa ja todellisuutta ja ihmisenä olemisen kysymyksiä, tarkoituksellisuus kysymyksiä ja ihmisen tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja ne saa värinsä siitä maailmankatsomuksesta mikä mulla on. Johonka liitty tämmönen kristillinen maailmankatsomus ja siihen liittyvät klassiset perusolettamukset todellisuudesta, ja sit tällanen tieteellinen maailmankuva, ja sen antama kokonaisymmärrys ihmisenä olemisesta ja ihmisen luonteesta, tämmönen kombinaatio. Plus, et siinä on
jotain semmosta itselleni vielä jäsentymätöntä ja piilossa olevaa, jonka kans sitten kamppailen
yrittäen tehdä sitä näkyväks. (Timo 2/s. 5)

Näin kertoo tutkimukseeni osallistunut opinto-ohjaaja ohjausajattelunsa lähtökohtia
vuonna 2005 suoritetussa haastattelussa. Siihen mennessä hän oli toiminut 10 vuotta
opinto-ohjaajana peruskoulussa. Tutkimusilmiöni, opinto-ohjaajan ohjausajattelu,
on ollut myös oma ammatillinen viitekehykseni lähes koko tutkimusprosessin ajan.
Olen ollut opinto-ohjaajana sekä peruskoulussa että lukiossa, joten kiinnostukseni
liittyy näiden koulumuotojen opinto-ohjaukseen ja ohjaajien ohjausajatteluun. Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata opinto-ohjaajien ohjausajattelua ja sen muutosta
analysoimalla heidän kokemuksiaan ja kuvauksiaan omasta työstään.
Yhteiskunnassa ja koulutuspolitiikassa tapahtuneet muutokset ovat viime vuosina
vaikuttaneet paljon opinto-ohjaajan toimintaympäristöön. Yhteiskunnallinen murros
ja lama 1990-luvulla heikensivät suomalaisen työelämän laatua ja muuttivat koulun
asemaa. Työttömyys, alueiden eriarvoistuminen, perherakenteiden moninaistuminen, väkivaltakulttuurin vahvistuminen sekä muut yhteiskunnalliset muutosprosessit
saivat aikaan sen, että opinto-ohjaajan, yksittäisen oppilaitoksen ja koko sivistyssektorin oli pohdittava uudelleen rooliaan ihmisen ja yhteiskunnan kehittämistyössä
(Kiviniemi 2000, 19). Koululta edellytettiin parempaa toimintaa työyhteisönä sekä
sen yhteistyöltä muiden instituutioiden kanssa (Jokinen 2000, 58). Muutokset ovat
vaikuttaneet opinto-ohjaajan työhön ja ammatilliseen toimintaan, mahdollisesti
myös ohjaajan ohjausajatteluun.
Yhteiskunnallista kehitystä ja muutosta on tarkasteltu postmodernin näkökulmasta. Postmodernille ajalle ominaisia piirteitä on ollut nähtävissä jo 1960-luvulta lähtien, mutta ne ovat vahvistuneet vasta viime vuosina. Postmodernilla ei ole yhtä ainoaa merkitystä tai arvoa, vaan se tarjoaa uudenlaisen sosiaalisen ympäristön, josta
kasvatuksen moraaliset ja poliittiset arvot ja sitoumukset voidaan nostaa esiin.
Postmoderni antaa uusia mahdollisuuksia näiden sitoumusten ymmärtämiseksi samalla, kun se luo uusia rajoitteita. Hargreavesin (1994, 38–44) mielestä postmoderni
on sosiaalinen rakennelma, joka auttaa mm. ymmärtämään uudella tavalla opettaja-
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ja opinto-ohjaajakulttuuria sekä koulun muutosta. Postmodernille yhteiskunnalle on
tunnusomaista yksilöllisyyden ja omien valintojen korostus, arvojen suhteellisuus
sekä sosiaalisten systeemien mureneminen ja uudelleen organisoituminen (Hargreaves 1994, 47–61). Suomalaisessa koulujärjestelmässä modernin ja postmodernin välinen jännite näkyy muun muassa päätöksenteon hajauttamisen ja keskittämisen suhteessa. Tässä mielessä suurten kertomusten aika on ohi. Postmodernille ovat tyypillisiä pienet kertomukset, joista usein on kysymys koulujen omissa opetussuunnitelmissa tai oppilaiden henkilökohtaisissa opinto-ohjelmissa. (Sahlberg 1997, 53–54.)
Anthony Giddensin (1991, 1) mukaan meidän on opittava selviytymään lisääntyvän epävarmuuden sekä uusien, isojen riskien ja monien vaihtoehtojen maailmassa.
Elämässä menestyäkseen ihmisten on tiedettävä ja osattava toisenlaisia asioita kuin
ennen. Hage ja Powers (1992) väittävät tutkimuksessaan, että 2000-luvulla meidän
on pystyttävä toimimaan entistä tehokkaammin tiedon analysoimisessa, henkisessä
ongelmanratkaisussa, luovassa ideoinnissa, työelämän tilanteiden uusiin puoliin suhtautumisessa sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidoissa. Postmoderni minuus on
eräänlainen jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus. Minuus on nyt suuressa määrin refleksiivinen tee se itse -projekti. (Peavy 2000, 16.)
Hoffmann (1996, 8–9) toteaa, että maailmassa, jossa moraali on yhä vähemmän
sitovaa ja suhteellista, vallitsee myös kasvatuksellinen epävarmuus. Se ei kuitenkaan
merkitse kasvattajan vastuun vähenemistä lapsen ja nuoren elämästä ja tulevaisuudesta. Kasvatukseen liittyyvät myös myöhäismodernissa ajassa vastuullisuus ja pyrkimys edistää kasvatettavan hyvää. (Värri 2000, 130–131.) Nykyisessä murrosvaiheessa arvotietoisuutta edistävä kasvatus korostuu entistä enemmän. Ohjattaessa
lapsia ja nuoria epävarmaan tulevaisuuteen on tärkeää, että he oppivat kommunikoimaan ja tekemään valintoja useammassa kuin yhdessä arvotodellisuudessa. Heidän tulee pystyä suhteellistamaan oma arvomaailmansa ja rakentamaan kriittistä näkökulmaa vallitseviin, usein ristiriitaisiinkin järjestelmiin. (Anttonen 1996, 79; Mikkonen 2000, 48.) Vasta silloin, kun kasvatus käsitetään prosessiksi epävarmuudessa,
voidaan ymmärtää sen moraalisen tehtävän merkitys (Hoffman 1996, 9).
Kasvatus on aina tavalla tai toisella tulevaisuuteen orientoitunutta. Tulevan ymmärtäminen ja perspektiivin luominen ympärillämme oleviin tapahtumiin on kuitenkin mahdollista vain ymmärtämällä menneisyyttä. (Nummenmaa 2001, 107; Rubin
1996, 110.) Ihmiset ovat omien henkilökohtaisten todellisuuksiensa arkkitehtejä, me
emme ainoastaan reagoi muutoksiin ja epävarmuuteen vaan myös toimimme niissä
(Nummenmaa 2001, 108). Koulun opinto-ohjaus on merkittävä foorumi, jolla tulevaisuuden haaveita ja ideoita eksplikoidaan ja konstruoidaan. Käsitykset elämänkulun normatiivisuudesta, ennustettavuudesta tai satunnaisuudesta eivät ole yhdentekeviä kysymyksiä. Niiden pohjalta oppilas ja ohjaaja konstruoivat vuorovaikutussuhteessa hyvää elämää ja heijastavat sen kriteereitä nuoren yksilölliseen elämäntilanteeseen. (Juutilainen 2003, 15–18.)
Nykyään useat koulutuksen kehittämiseen ja rakenteeseen liittyvät suunnitelmat
ja muutokset painottavat ohjausta. Opinto-ohjauksen merkitys lisääntyi 1990-luvulla
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osana valtakunnallisen koulutuspolitiikan toteuttamista ja 2000-luvulla se on korostunut entisestään. Koulutuksen kansainvälistyminen, elinikäisen oppimisen strategia,
oppilaitosten ja työelämäyhteyksien kehittäminen, valinnaisuus, henkilökohtaiset
opinto-ohjelmat ja verkottuva yhteiskunta ovat osaltaan lisänneet ohjauksen tarvetta
sekä muuttaneet sen painoalueita. Opinto-ohjaus nähdään nyt keskeisimpänä välineenä vaikuttaa nuorten valintapäätöksiin etenkin perusopetuksen päättövaiheessa.
Ohjauksesta on tullut ensiarvoisen tärkeä työelämään sijoittumista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa edistävä tekijä, joka auttaa nuoria sisäistämään laaja-alaisesti täysivaltaisen kansalaisuuden mahdollisuudet ja vaatimukset. (Purhonen 2003.)
Opinto-ohjauksen käsite syntyi Suomessa peruskoulun suunnittelun yhteydessä.
Opinto-ohjaus ja opinto-ohjaajan ammatti ovat siten olleet yli 35 vuotta osa suomalaista kouluorganisaatiota. Myös opinto-ohjaajien yliopistotasoista koulutusta on
järjestetty Suomessa jo yli 30 vuotta. Tuona aikana on käytetty sekä käsitteitä ”oppilaanohjaus” ja ”oppilaanohjaaja” että ”opinto-ohjaus” ja ”opinto-ohjaaja”. Perusopetuksessa puhutaan oppilaanohjauksesta ja oppilaanohjaajasta, toisella asteella opinto-ohjauksesta ja opinto-ohjaajasta. Tässä tutkimuksessa käytän edellä mainittuja
käsitteitä rinnakkain tarkoittamassa opinto-ohjaajan ammatillista ohjaustoimintaa
kouluorganisaatiossa. Itse olen tottunut käsitteisiin ”opinto-ohjaaja” sekä ”opintoohjaus”. Käsitteitä ”ohjaus” ja ”opinto-ohjaus” käytän osittain rinnakkain tarkoittamassa samaa asiaa.
Eri koulumuotojen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan ohjauksen tulee tukea oppilaita ja opiskelijoita siten, että he selviytyvät opiskelun eri vaiheista mahdollisimman hyvin ja kykenevät tekemään sekä koulutuksensa että elämänsä kannalta tärkeitä ratkaisuja. Ohjauksen tulee kannustaa omaehtoista ja tehokasta opiskelua,
mutta myös tukea heikosti eteneviä, syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita heidän
vaikeuksissaan. Opinto-ohjaus on oppilaalle kuuluva oikeus, jonka toteuttamisaste
heijastaa oppilaitoksen laatua. (Oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmän muistio
1995.) Koulukohtaiset ohjaussuunnitelmat johdetaan peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteista ja ne tekevät mahdolliseksi sen, että opinto-ohjausta voidaan suunnitella ja toteuttaa aikaisempaa joustavammin. Suunnitelmat auttavat selkeyttämään opinto-ohjauksen tehtäväalueita, opinto-ohjaajan työtä ja sitä, millaisiin
ohjauspalveluihin oppilaat ja opiskelijat ovat oikeutettuja.
Opinto-ohjaus liittyy kiinteästi koulun toimintaan. Kaikki se, miten kouluyhteisö
toimii, miten opinto-ohjaukseen koulussa suhtaudutaan ja miten sitä arvostetaan,
vaikuttaa opinto-ohjauksen toteutumiseen ja sen kehittämiseen. Koulujen kehittämistä koskevassa kasvatustieteellisessä keskustelussa ja tutkimuksessa on korostettu
yksittäisten koulujen, opettajien ja ohjaajien vaikutusvaltaa ja vastuuta koulun, opetuksen, ohjauksen sekä oppimisen kehittämisessä (esim. Sahlberg 1996). Opintoohjaajan ohella kaikki opettajat ohjaavat oppilaita ja opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Aikaisempiin määritelmiin nähden ohjauksen käsite on siis laajentunut, eikä se ole enää ohjaajakeskeistä toimintaa. Myös opettajien tulisi osallistua entistä enemmän ohjaukseen. Asian ydin on siinä, millaisia ohjauspalveluja oppilas tai opiskelija saa. Van Esbroeck (1997) on esittänyt holistisen opiskelijakeskei-

15

sen ohjausmallin, jossa ohjauksen asiantuntijuus on porrastettu, koska opiskelijoiden
ohjaustarpeet ovat eriasteisia. Mitä vaativampaa ohjausta opiskelija tarvitsee, sitä
pidemmälle erikoistunutta henkilöstöä käytetään.
Peavy (2004, 34) korostaa opetuksen ja ohjauksen vastavuoroista suhdetta; opetus on ohjausta, ja ohjaus pedagogista toimintaa. Ohjauksellinen näkökulma opetukseen ja pedagoginen ohjaukseen sisältävät tietynlaisen tavan ajatella ihmisestä –
nähdä hänet ainutkertaisena yksilönä, jolla on tietoa sekä itsestään että ympäröivästä
maailmasta. Opetuksen ja ohjauksen keskiössä ovat asiakkaan tai oppijan maailmaa
ja sen ilmiöitä koskevat käsitykset, jotka opetuksen tai ohjauksen kuluessa saavat
uusia merkitysrakenteita (Mezirov 1995, 17–35). Peavy luonnehtii ohjauksen synnyttävän transformatiivista oppimista, jossa ihminen oppii tietojen ja taitojen lisäksi
muuttamaan oletuksiaan tai toimintatapojaan sekä ylittämään aikaisempia rajoitteitaan. Peavy korostaa ohjaajan ja ohjattavan kumppanuutta ja yhteistoiminnallista
oppimista (Peavy 2004, 32–34).
Opinto-ohjaajan toimenkuvassa tapahtui monia muutoksia 1990-luvulla. Opintoohjaajien tehtäväkentän laajentuminen ja uudet haasteet edellyttävät heiltä oman
työnsä kriittistä arviointia, työn teoreettisten ja eettisten perusteiden ja niille rakentuvien työkäytänteiden tarkastelua. Oppilaitoksen ohjaustyön ydintehtävien määrittely on erityisen tärkeää, jotta voidaan ehkäistä työn pirstaloituminen ja turvata ohjauksen korkea laatu. Uudistusten ja muutosten olisi noustava ammattikunnan sisältä. Opinto-ohjaajien tulisi olla valmiita perehtymään oman persoonallisuutensa kasvuun, jotta he voisivat paremmin tukea myös ohjattavia muutosten maailmassa.
(Lairio & Puukari 1999.)
Yhteiskunnallinen murros ja samanaikainen koulutusjärjestelmien muotoutuminen uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi sekä uudenlainen ohjaajuus ja ohjaus-käsitteen
laajentuminen ovat herättäneet kiinnostukseni opinto-ohjaajan ohjausajattelun tarkempaan tarkasteluun. Ohjaustoiminta ei ole enää yhtä turvallista ja selkeää kuin
aikaisemmin. Opinto-ohjaajalta odotetaan ennakkoluulottomuutta, rohkeutta kokeilla uutta ja kykyä joustavaan vuorovaikutukseen. Wijers ja Meijers (1996) näkevät
opinto-ohjaajan roolin muuttuvan ”lautturista” (ferryman) ”tienraivaajaksi” (pathfinder). Lautturin kokemaa turvallisuutta kompensoi tienraivaajan rooliin liittyvä
tilanteiden ennakoimattomuus.
Ohjaus on monitieteinen tutkimusalue. Kiinnostus ohjaukseen on lisääntynyt eri
tieteenalojen piirissä, ja ohjaustutkimus on maassamme ja kansainvälisesti ollut
määrällisesti ja laadullisesti kasvussa. Tieteellinen tutkimus luo perustaa myös laadukkaille ohjausalan ammattikäytännöille. Pentti Sinisalo (2000) on tarkastellut artikkelissaan Suomessa vuosina 1970–2000 väitöskirjoina ilmestyneitä ohjausalan
tutkimuksia. Hän jäsentää tutkimukset kolmeen ryhmään: urat ja uravalinnat perinteisenä tutkimuskohteena, ohjauskeskusteluun ja ohjausprosessiin kohdistuva tutkimus sekä ohjaustyöhön, ohjausammatteihin ja ohjausinstituutioon kohdistuva tutkimus. Myös Marjatta Vanhalakka-Ruohon toimittamassa kirjassa (2008) on laajasti
esitelty suomalaisia ohjausalan väitöskirjoja kahdenkymmenen vuoden taipaleelta
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1988–2008. Oma tutkimukseni liittyy opinto-ohjaajan ohjausajatteluun ja kiinnittyy
siten ohjaustyön ja ohjausammatin, opinto-ohjaajan ammatin tutkimukseen. Se on
myös ohjauksen ammattikäytännön prosessitutkimusta. Verrattuna opettajien ajattelua koskevaan tutkimusperinteeseen opinto-ohjaajien ajattelun tutkimus on vielä
suhteellisen vähäistä. Ohjausajattelua tutkimalla päästään kuitenkin seuraamaan
opinto-ohjauksen kehittyvää ja muotoutuvaa toimintaa, jota ei kaikilta osin tunneta.
Tutkimuksessani ohjaus jäsennetään osaksi pedagogiikkaa, ja ohjaustoiminta nähdään opetukseen ja oppilaitoksen kokonaistoimintaan kytkeytyneenä. Ohjaustyö on
opinto-ohjaajan työtä, mutta sen oletetaan olevan myös koko oppilaitoksen yhteistyötä.
Tämän tutkimuksen kohteena on opinto-ohjaajien ohjausajattelu ja sen muutokset. Tarkastelen ohjausajattelua käyttötiedon avulla. Ohjausajattelun muutoksen oletetaan sisältävän merkitysperspektiivin muutosta, jolloin lähtökohtana on se, että
ihminen oppii kokemuksistaan ja antaa niille merkityksiä. Uudet kokemukset sopeutetaan ja sulautetaan omaksuttuihin merkitysrakenteisiin. (Mezirow 1991, 37–63.)
Muutos nähdään oppimisena ja sitä pidetään luonnollisena sekä oletettuna oppimisen tuloksena (Clarke & Hollingsworth 2002, 948). Tutkimus on suoritettu 1990luvun lopulla ja vuonna 2005. Se liittyy myös opettajan ajattelu- ja tietotutkimukseen.
Tutkimukseni rakenne on seuraava: Johdannon jälkeen keskityn luvussa kaksi
ohjaukseen käsitteenä ja toimintana. Lähtökohta on se, että ohjauksen ja ohjausajattelun kehittymiseen ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset muutokset sekä näkemykset ihmisen, tiedon, oppimisen ja ohjauksen luonteesta. Tarkastelen myös peruskoulun ja lukion opinto-ohjauksen muuttuvia toimintakonteksteja.
Kolmannessa luvussa käsittelen ammatillisen asiantuntijuuden moniulotteisuutta
sekä ohjauksen asiantuntijuutta ja osaamista. Luvussa neljä kuvaan opinto-ohjaajan
ohjausajattelua käyttötiedon avulla ja lähestyn ohjaajan ohjausajattelua ja sen muutosta merkitysperspektiivin näkökulmasta. Luvussa viisi selostan tutkimustehtävän
ja -kysymykset, luvussa kuusi tutkimusmenetelmän. Luvut seitsemän ja kahdeksan
keskittyvät tutkimustulosten esittelyyn. Väitöskirjan loppuun olen koonnut tutkimuksen johtopäätökset ja pohdinnan.
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2. Ohjaus käsitteenä ja toimintana

Ohjaus voidaan ymmärtää monella tavalla. Käsitteellä ohjaus viitataan suppeimmillaan opetus- ja ihmissuhdeammateissa käytettävään ammatillisen keskustelun muotoon, toisaalta institutionaaliseen, ammatilliseen toimintaan, kuten opinto-ohjaajan
antamaan opinto-ohjaukseen. Laajimmillaan ohjauksen voi tulkita toimintaympäristöksi, joka muodostuu ohjauksellisista interventioista. (Nummenmaa 2005, 221–
222.) Onnismaan (2003, 7) mukaan ohjauksen piirteiden ymmärtämiseksi sitä on
monesti luontevaa lähestyä moniammatillisena käytäntönä, lähtökohtana ja lähestymistapana eri konteksteissa. Ohjauksesta puhuttaessa sille annetaankin usein merkitys siitä kontekstista käsin, josta kukin puhuja ja kuulija asiaa lähestyy. Suomessa
ohjauksen järjestäminen on pääasiallisesti kahden hallinnon vastuulla, kun puhutaan
uran- ja elämänsuunnittelun ja opintojen ohjauksesta. Oppilaitoksessa annetaan ohjausta nuorille ja aikuisille opiskelijoille, ja työhallinto järjestää ohjauspalveluja
työssä käyville tai työtä hakeville asiakkaille. Työssäni keskityn oppilaitoksessa toteutettavaan ohjaukseen. Käsittelen tässä luvussa ohjausta käsitteenä ja toimintana,
ohjausteoreettista kehityssuuntaa postmodernina aikakautena sekä ohjauksen muuttuvia toimintakonteksteja koulussa. Nämä kaikki vaikuttavat opinto-ohjaajan ohjausajattelun muotoutumiseen.

2.1

Ohjauksen käsitteestä ja olemuksesta

Ohjaus on käsitteenä monimerkityksinen ja laaja. Etenkin amerikkalaisessa käyttäytymistieteellisessä kirjallisuudessa sen on katsottu kattavan hyvin monenlaisia ammatillisia orientaatioita. Ohjauksen määritelmät poikkeavat toisistaan ja aiheuttavat
usein myös sekaannusta lähiammatteihin. Lairion (1988, 23) mukaan määritelmien
erot eivät johdu pelkästään näkemyseroista ja erilaisesta ohjausfilosofisesta ajattelusta, vaan myös historiallisista muutoksista sen suhteen, miten ohjausala on ymmärretty. Ohjauksen käsite onkin siirtynyt perinteiseltä paikaltaan psykologiasta
monien muiden tieteiden alueelle. Yhteiskunnan muutosten myötä opinto-ohjaajalle
merkityksellisiä tieteenaloja ovat psykologian lisäksi esimerkiksi kasvatustiede, filosofia, sosiologia ja erityispedagogiikka. Myös tulevaisuuden tutkimukseen sekä
organisaatioiden ja yhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvä tietämys auttaa
opinto-ohjaajaa hahmottamaan tulevaisuuden ja erilaisten toimintaympäristöjen
asettamia ohjaushaasteita. Eri tieteenalat ja lähestymistavat antavat opinto-ohjaajalle
mahdollisuuden tarkastella omaa työtään monipuolisesti ja kehittää sitä reflektiivisen pohdinnan kautta. (Lairio & Puukari 1999, 18.)
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Englanninkielisessä kirjallisuudessa ohjauksesta ja neuvonnasta käytetään lukuisia eri termejä. Englannin kielen vastineita sanalle ohjaus ovat terapiasävytteinen
counselling, neuvontaan ja ohjantaan viittaava guidance, neuvojen antamiseen viittaava advising, valvovaa ohjaamista kuvaava supervising, yksipuoliseen informointiin viittaava giving information sekä avustamiseen viittaava facilitating (Lairio &
Puukari 1999, 15–18; Lehtinen & Jokinen 1996, 28–31). Ohjauksen käsitteillä guidance ja counselling ei ole vakiintunutta määritelmää, vaikka ne ovat yleisimmin
käytössä ohjausta koskevassa diskurssissa – yleensä siinäkin käsiteparina (Edwards
& Usher 2000, 140). Usein onkin vaikea vetää rajoja eri käsitteiden ja tehtäväalueiden välille ja arvioida, missä neuvonta loppuu ja ohjaus alkaa. (Lairio & Puukari
1999, 15.)
Nummenmaan (1992, 7–8) mukaan ohjaus-käsitteellä viitataan toisaalta opetusja ihmissuhdeammateissa käytettävään työmenetelmään, ammatillisen keskustelun
muotoon, toisaalta institutionaaliseen toimintaan, jolle on asetettu tietyt sisällölliset
tavoitteet – kuten opinto-ohjaus – ja joissa käytetään tiettyjä työmenetelmiä. Ohjauksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai laajempi yhteisö. Ohjausta työmenetelmänä käsittelevät määritelmät poikkeavat toisistaan riippuen siitä, korostetaanko niissä
itse menetelmää, ohjaajan ja ohjattavan välistä vuorovaikutusta vai sitä prosessia,
johon ohjauksella pyritään. Ohjauksen varhaisemmissa määritelmissä painopiste oli
metodeissa ja kognitiivisissa aspekteissa, mutta uudemmissa korostuvat ohjaussuhteeseen ja ohjausprosessiin liittyvät näkökulmat. (Lairio 1988, 23–24; Nummenmaa
1992, 7–8.)
Ohjauksen monimuotoisuudesta kertoo myös se, että tällä hetkellä on olemassa
yli sata ohjauksen teoriaa. Niitä on jaoteltu erilaisiin suuntauksiin. (Ivey, Ivey &
Simek-Morgan 1993.) Useimmat näistä ohjauksen lähestymistavoista perustuvat
neljään teoreettiseen pääsuuntaukseen. Ensimmäiseen sisältyy Freudin psykodynaaminen lähestymistapa sekä ns. neofreudilaiset ja Freudin teorian vastareaktiona
syntyneet teoriat. Toiseen ryhmään kuuluvat kognitiivis-behavioraalisen suunnan
edustajat (esim. B.F. Skinner ja William Glasser). Kolmanteen suuntaukseen lukeutuvat eksistentiaalis-humanistiset edustajat, kuten Carl Rogers ja Fredrick Pearls.
Neljänteen kuuluu Iveyn ym. (1993) sekä Pedersonin (1991) kehittämä monikulttuurinen ohjaus. (Hackney & Cormier 1996; Nelson-Jones 1995.) Konstruktivismin
myötä kehittyneet ohjauksen teoriat on mahdollista nähdä viidentenä suuntauksena.
Siihen sisältyy esimerkiksi kanadalaisen Vance Peavyn sosiodynaaminen ohjausteoria. (Lairio, Puukari & Nissilä 2001; Onnismaa 2003, 225.)
Peavyn (1999) mukaan useimmat ohjauksen lähestymistavat painottavat ohjaussuhteen, ohjaajan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen, tärkeyttä. Hän on löytänyt
viisi keskeistä ulottuvuutta useimmista ohjauksen lähestymistavoista, joilla pyritään
auttamaan ihmistä erilaisissa ongelmatilanteissa. Ensinnäkin, ohjaus perustuu kannustavaan ohjaussuhteeseen, joka rakentuu hoivan, luottamuksen ja toivon varaan.
Toiseksi, asiakkaalle annetaan osuvaa ja asiallista tietoa, silloin kun hän sitä tarvitsee. Kolmanneksi, häntä autetaan selkiinnyttämään ja tuottamaan henkilökohtaisia
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tavoitteitaan ja tulevaisuuttaan koskevia mielikuvia. Neljänneksi, häntä opastetaan
tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa. Viidenneksi, asiakasta ohjataan konstruoimaan vaihtoehtoisia valintoja ja suunnitelmia, annetaan työkaluja niiden toteuttamiseksi sekä tuetaan tavoitteiden ja toiminnan tiellä olevien esteiden käsittelemisessä. Muissa asioissa ohjauksen lähestymistavat voivat erota toisistaan huomattavastikin sen suhteen, pidetäänkö ohjaajaa asiantuntijana vai liittolaisena, tai nähdäänkö hänet neuvoa antavana vai katalysoivana. Ohjauksen lähestymistavat eroavat
toisistaan myös tunteisiin suhtaumisessa. (Peavy 1999, 19.)
Peavy (1999) toteaa edelleen, että useimmat ohjaajat ovat samaa mieltä siitä, että
ongelmanratkaisu on usein ohjauskeskustelun tavoite, mutta he eivät pääse yksimielisyyteen siitä, millaisia ongelmanratkaisumenetelmiä tulisi käyttää. Ohjaajien käyttämät ongelmanratkaisumenetelmät mukailevat ohjaajan koulukunnan teoreettisia
näkemyksiä. Esimerkiksi psykoanalyyttisesti suuntautuva ohjaaja painottaa asiakkaan menneisyyden tapahtumia, behavioralistisesti orientoitunut on kiinnostunut
ihmisen tämänhetkiseen käyttäytymiseen liittyvistä asioista, konstruktivistinen ohjaus taas korostaa merkityksen konstruoimista ja ratkaisujen keksimistä. (Peavy 1999,
21.)
Onnismaa (1998) arvioi, että käytännön tilanteissa ohjaajan lähestymistapoja ei
voi jyrkästi erottaa toisistaan, vaan se, mikä kulloinkin nähdään ongelmana, voi
muuttua ohjauksen kuluessa. Prosessin aikana saattaa muuttua myös käsitys siitä,
miten ja millä resursseilla kulloinkin jäsennetty ongelma on ratkaistavissa ja/tai uudelleentulkittavissa. Käytännössä eri ohjausmenetelmiä käytetään usein rinnakkain
asiakkaan muuttuvan tilanteen tai ohjaajan henkilökohtaisten kiinnostuksien ja kokemusten pohjalta, eikä niitä erikseen nimetä oppisuunniksi. (Onnismaa 1998, 26.)
Amerikkalainen ja brittiläinen ohjausalan perinne on vaikuttanut huomattavasti
länsimaiseen ohjaukselliseen ajatteluun ja toimintaan. Näiden maiden ohjausalan
ammattijärjestöjen laatimissa ohjauksen määritelmissä on korostettu ohjattavan kokonaisvaltaista hyvinvointia, koko elämänkaaren huomioon ottamista ja asiakaskeskeisyyttä. Tavoitteena on tukea yksilön kehitystä persoonallisella, sosiaalisella,
emotionaalisella, moraalis-eettisellä, kognitiivisella, esteettisellä ja uranvalinnan
alueella sekä yhdistää näiden alueiden integroitumista yksilölliseksi elämäntavaksi.
(Coy 1991, 187–188.)
Suomessa ohjauksen kehittyminen kiinnittyy läheisesti psykologiaan ja kasvatustieteeseen sekä kahteen yhteiskunnallisen toiminnan alueeseen: koulun oppilashuoltoon ja työvoimapolitiikkaan. Psykologian sovellukset alkoivat kehittyä 1900-luvun
ensimmäisillä vuosikymmenillä, ja niiden vanhimpia sovellusalueita on ammatinvalinnanohjaus. (Sinisalo 2000, 191.) Yhteiskunnan järjestämä organisoitu ohjaus, joka on suuntautunut koulutusta ja urasuunnittelua käsitteleviin kysymyksiin, on siis
itsessään melko nuori ilmiö. 1970-luvun alkuun saakka nuorten urasuunnittelun ohjaus kuului työvoimahallinnossa työskenteleville asiantuntijoille. Tämän jälkeen siitä ovat ensisijaisesti vastanneet kouluissa toimivat opinto-ohjaajat. (Nummenmaa
1992, 6.)
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Oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmän (1995, 5–6) mukaan myös suomalaisessa ohjauksessa korostetaan ohjattavan omaa osuutta ja ohjauksen kokonaisvaltaisuutta. Ohjauksen tulee olla ohjaajan ja oppilaan välinen molemminpuolinen luottamuksellinen suhde, ja sen tulisi luoda opiskelijalle vaihtoehtoja itsearviointiin sekä
sisältää eriasteisia toimenpiteitä ohjaustilanteissa. Toiminnan kohde ei ole opiskelija, vaan se prosessi, jossa opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään omia vahvuusalueitaan suhteessa oman toimintaympäristönsä mahdollisuuksiin. Tavoitteena on
opiskeluaikaisten ja opiskelun jälkeisten muutostilanteiden itsenäinen kohtaaminen
ja hallinta.
Toisin kuin yksilöön keskittyvä perinteinen psykologinen käytäntö, ohjauksen
asiantuntijat keskittyvät nykyään Savickasin (2000, 54) mukaan ihmisen ja ympäristön monimutkaisiin suhteisiin ja verkostoihin. Ohjauksessa elämänkenttää tarkastellaan kokonaisuutena. Kun ohjauksessa keskitytään ohjauksessa olevan yksilön henkilökohtaisiin merkityksiin ja elämänroolien rakentumiseen, korostuu arvojen merkitys elämänsuunnittelussa. Ohjausammattilaisen, ohjattavan ja ohjaussuhteen kuvaukset ovat muuttuneet neuvottelevaan ja dialogisuutta painottavaan suuntaan. Ohjattava on oman elämänsä paras asiantuntija. Mahdollisuuksien tunnistaminen ohjaussuhteessa lisää suunnistautumismahdollisuuksia ja tukee toisin tekemisen tapoja.
(Onnismaa 2003, 5–6.)
Peavy (1999, 156) kuvaa ohjausta yleisen elämänsuunnittelun metodologiaksi.
Hän määrittelee ohjauksen laaja-alaiseksi elämänsuunnitteluksi, jonka tavoitteena
on auttaa asiakasta tämän valtautumisprosessissa – toisin sanoen siinä, mikä auttaa
häntä elämään aikaisempaa paremmassa tasapainossa ympäristönsä kanssa ja käyttämään omia mahdollisuuksiaan tavoitteellisesti hyväkseen. Peavy korostaa ohjaussuhdetta yhteistyösuhteena tai liittosuhteena, jonka tarkoituksena on tukea ja rohkaista ohjattavaa oman elämäntilanteensa ja ongelmiksi kokemiensa asioiden hahmottamisessa ja ratkaisemisessa. Peavy (2004, 32–34) puhuu ohjaajan ja ohjattavan
välisestä kumppanuudesta ja yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Ohjauksen avulla
ihminen oppii tietojen ja taitojen lisäksi muuttamaan oletuksiaan tai toimintatapojaan sekä ylittämään aikaisempia rajoitteitaan. Ohjauksellinen näkökulma opetukseen ja pedagoginen näkökulma ohjaukseen sisältävät tietynlaisen tavan ajatella ihmisestä – nähdä hänet ainutkertaisena yksilönä, jolla on tietoa sekä itsestään että
ympäröivästä maailmasta. Myös Onnismaan, Pasasen ja Spangarin (2000, 7) mielestä ohjaus voidaan käsittää elämänsuunnittelun vuoropuhelun metodologiana. He korostavat vuorovaikutustoimintojen ja –asetelmien toteuttamista siten, että ohjattava
tulee kuulluksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi sekä pääsee eteenpäin. Ohjausdialogin ja –toiminnan kautta luodaan mahdollisuuksia ja tarjoumia nähdä ja tehdä asioita
toisin.
Hornbyn (2003, 12–13) mukaan ohjaus koulussa eroaa muissa konteksteissa kuten työhallinnossa tai terveydenhuollossa annettavasta ohjauksesta usealla tavalla.
Koulussa tapahtuva ohjaus on kasvatuksellisten ja aikaan sidottujen lähtökohtiensa
vuoksi luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa ja laaja-alaisempaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilasta ja opiskelijaa yksilöllisessä, sosiaalisessa, moraalisessa ja
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ammatillisessa kehityksessä. Osa koulun ohjauksesta on spontaanisti syntyviä ad
hoc -tilanteita ja siksi myös lyhyitä, joskus vain muutaman minuutin pituisia kohtaamisia – toisinaan jopa muualla kuin ohjaukseen varatussa tilassa. Aloitteen ohjaukseen tulemisesta voi tehdä oppilas tai opiskelija itse, opettaja, vanhemmat, opintoohjaaja tai joku muu oppilashuoltohenkilöstöön kuuluva ammattilainen.
Viime aikoina on yleistynyt tapa kuvata ohjausta toimintaympäristönä, moniammatillisena ohjausympäristönä, joka muodostuu erilaisista ohjauksellisista interventioista (Nummenmaa 2004, 114). Nummenmaa (2004, 114–115) näkee moniammatillisuuden toteutuvan kouluorganisaatioissa sekä sisäisenä että ulkoisena toimintana. Sisäinen moniammatillisuus tarkoittaa työyhteisössä eri ammattiryhmien (esim.
opinto-ohjaajan, opettajan, erityisopettajan, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan) yhteistä, jaettua ammatillista toimintaa koulun perustehtävien tai yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi, tai kysymyksen ratkaisemiseksi. Ulkoinen moniammatillisuus voidaan ymmärtää suppeasti tai laajasti. Suppeassa näkemyksessä sillä tarkoitetaan esimerkiksi koulun asiantuntijoiden yhteistyötä muissa organisaatioissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Laajemmassa merkityksessä ulkoisessa moniammatillisuudessa kehitetään uusia, hallinnollisia rajoja ylittäviä toimintamalleja.
Alueellisen ohjauspalveluverkoston ja -toiminnan kehittäminen on esimerkki tästä.
Kasurinen (2004, 41) toteaa, että oppilaitoksessa järjestettävä ohjaus voidaan kuvata holistisen mallin mukaan, jossa ohjaustoiminta jaetaan kolmeen sektoriin, jotka
ovat oppilaan/opiskelijan kasvun ja kehityksen tukeminen eli psykososiaalinen tuki,
opiskelun ohjaus sekä ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus. Tämän ohjausmallin lähtökohtana on, että ohjausta antavat porrastetusti oppilaitoksessa toimivat ohjauksen
asiantuntijat. Oppilaitosten tulisikin ohjausta kehittäessään pohtia, miten tätä porrastettua asiantuntijuutta toteutetaan. (Van Esbroeck 1997.)
Ohjausta voidaan hahmottaa myös niiden kysymysten kautta, joita opiskelija
kohtaa ja nostaa esiin yksilöllisen opinto-ohjelmansa aikana. Opiskelijalla tulisi olla
mahdollisuus keskustella opiskelunsa aikana mm. itsetuntemukseen liittyvistä asioista, toimintaympäristön tarjoamista mahdollisuuksista ja vaatimuksista, päätöksentekoprosessista ja elämään liittyvien muutostilanteiden kohtaamisesta. (Vuorinen
1998, 50–51.) Toisaalta toiminnan tulisi olla joustavaa, jotta siinä voitaisiin ottaa
huomioon: 1) eri opiskelijoiden erilaiset motiivit ja tarpeet hakea ohjausta, 2) erilaiset koulutuksen toteutusmuodot, 3) eri opintokokonaisuudet ja oppiaineet ja 4) eri
kouluttajien erilaiset valmiudet toimia ohjauksellisissa tehtävissä (Tallantyre 1996,
72).
Valinnaisuutta sisältävät opintosuunnitelmat merkitsevät monimuotoisia ohjauksen tarpeita. Tällöin ohjaus on prosessi, jossa opiskelija pyrkii ottamaan vastuuta
omista päätöksistään sekä tekemään järkeviä päätöksiä. Ohjauksen tavoitteena on,
että opiskelija oppii tunnistamaan omia mahdollisuuksiaan avautuvissa oppimisympäristöissä. Ohjauksen ydintavoite on autonomisuus, jolloin opiskelija voi toimia
itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Autonominen opiskelija tunnistaa
itse ohjaustarpeensa. Ohjausprosessin alkuvaihe onkin arviointia ja neuvottelua tu-
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levan ohjaussuhteen luonteesta ja mahdollisuuksista sekä opiskelijan että ohjaajan
näkökulmasta. (Vuorinen 1998, 114.) Autonomisuus on yksi ihmisen perustarpeista.
Autonominen yksilö ymmärtää ja hallitsee omaa toimintaansa, ja häntä ohjaa
enemmän sisäinen kuin ulkoinen motivaatio. Hän oppii, koska haluaa tietää asioista
ja toimii, koska haluaa tuloksia. Autonominen oppija tietää, milloin ja miten toimia
yhteistyössä ja osaa tarvittaessa myös vastaanottaa apua. (McNair 1996, 11–12.)
Yhteenvetona voidaan todeta, että ohjauksen käsitteellistäminen on hyvin monimuotoista ja eri lähestymistavat tuottavat erilaisia lopputulemia. Juutilainen (2003,
32) toteaakin, että teorioita ja menetelmiä ei voi pitää varmoina totuuksina, vaan ne
ovat kielellisiä konstruktioita ja käsitteellisiä välineitä, joilla todellisuutta tulkitaan
ja tuotetaan. Siksi niiden merkitys tulisi nähdä erityisesti ohjauksellisena resurssina
eikä ohjauksen toimintakoodina.

2.2

Ohjaus postmodernina aikana

Ohjauksen teoreettisiin perusteisiin liittyen on ollut havaittavissa paradigmasiirtymää, joka noudattelee yhteiskunnallisen kehityksen laajempia muutoslinjoja. Positivistis-empiristiselle tavalle hahmottaa todellisuutta on ilmaantunut haastajia lähinnä
fenomenologiasta, feministisistä ja postmoderneista teoreetikoista. Haaste positivistiselle tutkimustraditiolle on liittynyt totuuden luonteeseen sekä samalla vallan kysymyksiin – siihen, kenen ääni on oikeutettu kuulumaan tieteessä. Postmodernismi
on nähty vastareaktioksi mekanistisen maailmankäsityksen ”järjelle ja totuudelle”.
(Giddens 1991, 9; Lehikoinen 1998, 159–172.)
Modernin yhteiskunnan ohjauskäsitys on noudatellut oman aikansa näkemystä
ihmisen, tiedon ja oppimisen luonteesta. Teollisen yhteiskunnan ohjausnäkemykset
ovat sekä yhteiskunnallisesta että yksilöllisestä näkökulmasta perustuneet lähinnä
rationalistisiin lähestymistapoihin. Aikaisemmin ajateltiin, että yhteiskunnassa vallitsee suhteellisen pysyvä ammattien ja työtehtävien järjestelmä, ja että ammatit ja
työtehtävät edellyttävät ihmiseltä tiettyjä, ennakolta määriteltyjä ominaisuuksia, kykyjä ja persoonallisuudenpiirteitä. Kun ihminen on nähty staattiseksi kykyjen ja persoonallisuudenpiirteiden kokoelmaksi, luonnollisena ohjauksen tehtävänä on ollut
löytää oikea henkilö oikeaan tehtävään ja ammattiin. (Juutilainen 2003, 9–10.)
Nykyiselle suomalaiselle yhteiskunnalle tyypillisiä pirteitä ovat mahdollisuuksien
runsaus, koulutuksen korostaminen, kilpailu, epävarmuus, kansainvälisyys, moniarvoistuminen ja yksilöllisyys (mm. Aittola 1998; Ala-Harja 1998). Laine (1999, 192)
toteaa, että ”elämme globalisoituvassa ja yksilöllistyvässä maailmassa, jossa on menossa yhtä aikaa monia rinnakkaisia, päällekkäisiä ja ristiriitaisia prosesseja – eriytymistä ja yhdenmukaistumista, modernisoitumista ja vastamodernisoitumista.
Olemme rataverkostossa, jossa jokainen on viime kädessä yksilöllisesti vastuussa
oman identiteettinsä ja elämänuransa luomisesta.” Elämä tuntuu riskinalaiselta pro-
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jektilta, jossa joudutaan kokeilemaan erilaisia identiteettejä ja elämäntapoja (Laine
1999, 170).
Näyttää siltä, että jatkuvista muutoksista selviytyminen ja niiden hallinta ovat tulevaisuudessa oleellisia myöhäismoderneja elämäntaitoja (Juutilainen 2003, 12).
Riitta Jallinoja (1991, 102) näkee kuitenkin modernin ja myöhäismodernin välisessä
suhteessa evolutionaalisia piirteitä: hänen mukaansa kehitys ihmisen historiassa yksinkertaisesti etenee siten, että aikakauden intellektuellit esiintyvät uuden aikakauden avaajina. Eräs myöhäismodernismin perusidea on dikotomioiden purkaminen ja
joko/tai –asetelmista luopuminen. Tästä näkökulmasta ajateltuna myöhäismodernin
ja modernin välillä ei ole katkosta, vaan ne pikemminkin hahmottuvat jatkumona,
joka muuttaa muotoaan ja kategorioitaan. Koska me tämän aikakauden aikuiset ja
kasvattajat olemme itse eläneet moderneissa diskursseissa, voimme olettaa, että modernilla ajattelulla on meistä luja ote. Myöhäismoderni on kaikesta huolimatta modernismin perillinen, ja olemme siis samalla itse sitä, mitä kritisoimme. (Jallinoja
1991, 229.)
Muutokset yhteiskunnassa ja työelämässä, kuten esimerkiksi uran pilkkoutuminen moniin osiin, luovat lisääntynyttä ohjauksen tarvetta etenkin elämän siirtymävaiheissa. Ura- ja elämänsuunnittelusta on tullut jatkuvaa, eivätkä siirtymät liity
enää tiettyyn aikakauteen tai elämänvaiheeseen. (Onnismaa 2003.) Postmoderni
maailma murtaa käsityksen ohjauksen perusteista. Ohjauksessa tarvitaan uudenlaisia
ajattelu- ja toimintamalleja, jotta ohjaajat voisivat auttaa ihmisiä, joiden elämä on
epävarmempaa ja sattumanvaraisempaa kuin ennen ja jotka kohtaavat jatkuvia sosiaalisia muutoksia elämässään. Ohjaus liikkuu entistä selvemmin kohti moraalin diskurssia, kohti merkitystä, itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta, pois ehdottoman objektiivisuuden vaatimuksista ja käyttäytymiseen keskittymisestä. Tarvitaan ohjausmalleja, joiden keskeisenä ajatuksena on dynaaminen sosiaalisen elämän muutos ja
henkilökohtaisesti merkityksellisten projektien konstruointi. (Peavy 1999, 66–67.)
Postmoderniin maailmaan liittyy voimakkaasti konstruktivistinen ajattelu, joka on
viime vuosina alkanut vaikuttaa myös ohjausajatteluun ja -toimintaan. Konstruktivistinen lähestymistapa on myös tämän tutkimuksen viitekehyksenä.
Konstruktivistinen ohjaus, joka kehittyi 1980-luvulla paljolti vastauksena perinteisen ammatinvalinnan ohjauksen umpikujaan, edustaa Peavyn (2000, 17–30) mukaan yhdessä narratiivisen terapian, emansipatorisen oppimisen, toiminnan teorian
sekä feministisen ja fenomenologisen ohjauksen ohella ohjauksen uutta suuntaa.
Kyseessä on pikemminkin filosofinen viitekehys kuin tietty tekniikka. Konstruktivistinen näkökulma on ollut vaikuttava tekijä varsinkin kasvatustieteellisessä keskustelussa maassamme 1990-luvulta lähtien, ja sen asemaa ja merkitystä on korostettu nimenomaan ”uutena oppimiskäsityksenä”. (Winter 2003, 241.) Laajasti ymmärrettynä konstruktivismilla tarkoitetaan perspektiiviä ihmisen olemuksen, tiedon
ja todellisuuden luonteen sekä ihmisen muutosprosessien ymmärtämiseen ja käsitteellistämiseen. Yhteistä eri tieteenalojen välillä on näkemys ontologian relativistisuudesta ja ihmisolemuksen moniperspektiivisyydestä. Ajatellaan, että todellisuutta
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ei ole olemassa yksilöstä riippumatta, vaan että yksilöt rakentavat sen. (Hurme
1992, 468; Neimeyer & Neimeyer 1993, 1–2.)
Postmodernin ohjausteorian ja -käytännön tämänhetkisessä kehitysvaiheessa
konstruktivistiset ja narratiiviset ajattelutavat kietoutuvat toisiinsa. Konstruktiot
saavat narratiivisen muodon tarinoina, ne puolestaan ovat konstruktioita. Sekä konstruktivistinen ajattelu että narratiivisuus rakentuvat pragmaattisen filosofian pohjalta. Sen varhaisia kehittäjiä ovat mm. Charles Pierce, George H. Mead ja John Dewey. Konstruktivistinen, narratiivinen ohjaus on luovaa, tutkivaa, reflektiivistä, syventyvää ja henkilökohtaista. Vastakohtana ovat modernit lähestymistavat, jotka
ovat usein enemmänkin korjaavia, direktiivisiä, suostuttelevia, analyyttisiä, autoritatiivisia ja teknisiin ohjeisiin painottuvia. ( Peavy 2000, 25–27.)
Konstruktivistiseen ajatteluun liittyy Peavyn mukaan dialogisuus, siirtyminen autoritaarisesta puheesta dialogisuuteen. Ohjauksessa luotavat kertomukset eivät ole
suuria kertomuksia eli sellaisia, joissa aina tiedetään, mikä on parasta ja totta kaikissa tilanteissa. Tarinat ovat tulkinnallisia työkaluja, joiden avulla ohjaaja ja ohjattava
yhdessä konstruoivat ja rekonstruoivat ohjattavan todellisuutta. Konstruktivistinen
viitekehys edellyttää, että on olemassa monia todellisuuksia. Tällöin ohjaajan on
tunnistettava ja arvostettava erilaisuutta elämän eri alueilla. Ihmisen tapa tulkita erilaisia tapahtumia ja niihin liittyviä kokemuksia on yhteydessä hänen maailmankuvaansa, itseään ja maailmaa koskeviin uskomuksiin, olettamuksiin ja arvoihin. Ohjaussuhde on vuorovaikutussuhde, joka on yhdessä saatu aikaan ja johon sekä ohjaaja että ohjattava tuovat oman panoksensa. Ohjattava-ohjaaja -tarinat luodaan yhdessä, ja ohjaustilanteessa niitä tulkitaan yhdessä sekä neuvotellaan toimista, johon ohjattava ryhtyy. Uudet tarinat suuntautuvat ohjattavan käytännöllisiin konteksteihin ja
suhdekonteksteihin, joissa niiden on oltava toimivia. (Peavy 1999, 42–48; Peavy
2000, 26.)
Peavy katsoo, ettei ohjaustyö voi enää perustua paremmin tietämiseen, testaamiseen tai muuhun perinteiseen asiantuntijuuteen, vaan ohjaajan ja asiakkaan yhteistyösuhteeseen, riski- ja eettisten kysymysten ja ratkaisujen, ylipäänsä merkitysten
uudelleentulkintaan yhdessä (Peavy 1999, 6). Savickas toteaa, että ohjaustyöntekijät
ovat päässeet tai pääsemässä eroon asenteesta, jonka mukaan asiakas on ongelma ja
ohjaaja on ratkaisu. Sen sijaan että ohjaustyöntekijät määrittelisivät itsensä totuuden
haltijoiksi, heidän tulisi luoda asiakkailleen aikaa ja tilaa puhua ja toimia itse. (Savickas 1993, 211–213.) Myös Onnismaa (1998, 50) nostaa esiin sen, että selvät
suuntaviivat, joiden varassa ihmiset ovat rakentaneet identiteettiään, ovat menettäneet merkitystään (esimerkiksi perinteiset elämänkaari- ja uramallit). Koska yksiselitteisiä ratkaisumalleja ei entiseen tapaan enää ole, myös ohjausammateille asetetaan uudenlaisia haasteita. Näitä haasteita on mm. Timo Vähämöttönen (1998) tarkastellut väitöskirjassaan. Hän näkee ohjauksen neuvotteluna ja välitilana sekä korostaa ohjattavan osallisuutta. Hän kehittelee lähestymistapaa, jossa ohjaajan ajattelua ja toimintaa ei etukäteen lukita teorioin vaan ne määrittyvät vasta ohjaustilanteessa, ”sisältä ulospäin.” Tällainen orientaatio edistää ohjaajan ja asiakkaan välistä
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tasavertaista kohtaamista, jossa molempien ajatukset, näkökulmat ja toiminnot kohtaavat dialogisena neuvotteluna.
M.L. Savickas (2000, 60) arvioi konstruktivistisen teorian soveltuvan näkemyksiltään jälkimodernin informaatioyhteiskunnan ohjauksellisiin tarpeisiin. Ohjauksen
muutosdiskursseissa konstruktivistiseen todellisuuskäsitykseen kytkeytyvät perusoletukset voidaan nähdä kritiikkinä perinteiselle ohjaukselle kolmesta syystä. Ensiksikin deterministinen normiajattelu urasta ja siitä, mikä on ihmiselle hyvää, oikeaa ja
tervettä elämää, ei päde, kun tiedon oletetaan olevan relativistista. Toiseksi on haluttu irtisanoutua yksilökeskeisestä, ihmisen kontekstista irrallaan olevan kokemusmaailman ensisijaisuudesta, ja kolmanneksi ohjausprosessin symbolisuus ja abstraktisuus on nähty riittämättömänä. Aikaisempien lähestymistapojen sijaan korostuvat
muun muassa ratkaisukeskeiset ja emansipaatiota edistämään pyrkivät suuntaukset.
Näissä näkemyksissä korostetaan yhä enemmän ohjauksen yhteisöllistä luonnetta
sekä emansipaation ja toiminnan välistä suhdetta.
Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat ohjauksen toimintakentän muuttuneen
tavalla, jonka perusteella tulisi puhua ohjauksen paradigman laajentamisesta. Kysynnän kasvaessa ohjaus tulisi nähdä laajempana kuin pelkästään vuorovaikutuksen
tuottamisen välineenä ja tapana tai yksittäisille opiskelijoille tarjottavana ja oppilaitosten tuottamana henkilökohtaisena palveluna. Yksilöllisen prosessin rinnalla ohjaus tulisi nähdä myös palvelujärjestelyinä, joissa asiakkaina opiskelijoiden rinnalla
ovat koko oppilaitoksen henkilöstö, ylläpitäjät sekä ulkopuoliset yhteistyötahot.
(Onnismaa 2003; Vuorinen 2003.)
Watts (1996) on vertaillut keskenään Euroopan eri maiden ja kulttuurien ohjauskäytäntöjä. Taloudellisen kehityksen aste, poliittiset järjestelmät, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, koulutus- ja työllisyysjärjestelmät sekä professionaaliset ja organisatoriset rakenteet vaikuttavat suuresti siihen, millainen merkitys opinto-ohjauksella
on eri maissa. Huolimatta eri maiden käytöntöjen välisistä suurista eroista kaikissa
niissä on havaittavissa kolme yleistä kehityssuuntaa. Ensiksi, ohjaus nähdään entistä
enemmän jatkuvana prosessina, joka alkaa koulusta ja jatkuu läpi elämän. Elinikäisen oppimisen rinnalle tarvitaan elinikäistä ohjausta. Toiseksi, ohjaus suuntautuu
kohti avoimempaa professionaalista mallia. Psykologiapainotteisen yksilöohjauksen
rinnalle on tulossa työtapoja, joissa korostuu eri tahojen välinen verkostotyö. Kolmanneksi, korostetaan ohjattavan autonomiaa ja aktiivista roolia ohjauksessa. Samansuuntaisia kehitysnäkymiä on myös Suomessa viitaten nykyiseen koululainsäädäntöön, oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmän muistioon, opetussuunnitelman
perusteisiin ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmiin.
Omassa tutkimuksessani lähden siitä, että ohjaus on osa pedagogiikkaa. Myös
Taru Eskelinen (1993) on väitöskirjassaan luokkamuotoista ohjausta tutkiessaan
kytkenyt ohjauksen pedagogiikkaan ja opetukseen. Eskelisen väitöskirja käsittelee
peruskoulun oppilaanohjaustuntien opetusintentioita, mielekkyyttä ja vastavuoroisuuden kokemuksia. Luokkamuotoinen ohjaus tarjoaa kiinnostavia haasteita yhdistää opetusta ja ohjausta. Lisäksi se antaa oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuksia
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yhdessä pohtia erilaisia elämänkulun suunnitteluun liittyviä kysymyksiä koulutustarjontaan, työelämään ja ammatteihin liittyvän tiedonhankinnan ohella.
Tutkimuksessani ohjaus jäsennetään siten, että oppilaan ja opiskelijan opintopolun tukena toimivat sekä opinto-ohjaajien ydinasiantuntijuus että ohjauksen yhteistyö ja työnjako. Ohjaustyön perustana on holistinen ohjausmalli, joka korostaa oppimisen ohjauksen, ammatillisen suuntautumisen ohjauksen ja elämäntilanteen tuen
kokonaisuutta ja yhteistyötä. (Ks. Van Esbroeck & Watts 1998.) Ohjaus on myös
prosessi, jossa oppilas tai opiskelija oppii suunnittelemaan elämäänsä ja tulevaisuuttaan ja pyrkii ottamaan vastuuta omista valinnoistaan ja päätöksistään. Prosessin aikana häntä autetaan omien mahdollisuuksien tunnistamisessa ja tavoitteellisessa
käyttöön ottamisessa. Ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutussuhde on yhteistyösuhde, joka on neuvottelevaa ja dialogisuutta painottavaa. Konstruktiivinen tapa
ajatella ihmisestä monesta näkökulmasta, olemisen suhteellisuus ja todellisuus ihmisten rakentamana eikä annettuna totuutena, vastaavat hyvin ohjauksen maailmaa.
Opinto-ohjaus on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, ja opinto-ohjaajan täytyy
olla valmis kohtaamaan tulevaisuuden mukanaan tuomia muutoksia ja haasteita.
Nämä ovat aina yhteydessä yhteiskunnan kehitykseen, sen arvoihin ja asenteisiin.

2.3

Ohjauksen muuttuvat toimintakontekstit peruskoulussa ja lukiossa

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutuspolitiikassa tapahtuneet muutokset ovat
muokanneet opinto-ohjausta jokaisella kouluasteella. Muutokset näkyvät myös koulutuspoliittisina linjauksina. Muutokseen sisältyvät arvokeskustelut, käsitykset ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta sekä oppilaitosten lisääntyvä vapaus omaa toimintaa
koskevissa päätöksissä. Tässä tilanteessa myös opinto-ohjauksen tavoitteita, sisältöä
ja toteutusta on pohdittava muutoksen näkökulmasta.
Opinto-ohjauksen nykytilanteen ymmärtämiseksi on syytä tarkastella ensin opinto-ohjauksen kehitysvaiheita lyhyesti. Koska tutkimuksessa käsitellään peruskoulun
ja lukion opinto-ohjausta, paneudutaan seuraavaksi näiden koulumuotojen opintoohjauksen kehitykseen ja nykyiseen tilanteeseen. Luvussa tuodaan myös esiin opinto-ohjaukseen liittyvien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sisältöjä,
koska niissä säädellään ohjaustoiminnan toteuttamista ja niistä voidaan tunnistaa
myös ajan koulutuspoliittiset linjaukset. Opetussuunnitelman perusteet on opetuksen
järjestäjää velvoittava asiakirja, ja se edellyttää koulunkohtaisen opetussuunnitelman laatijalta pohdintaa myös siitä, mitä ohjauksella halutaan edistää ja millä toimintamuodoilla se tapahtuu. Kun lainsäädäntö velvoittaa huolehtimaan siitä, että
jokaisen oppilaan ja opiskelijan oikeus saada opetusta ja ohjausta voi toteutua, tulee
opetussuunnitelma laatia sellaiseksi, että se, mitä siihen on kirjoitettu, pystytään toteuttamaan ja myös toteutetaan käytännön ohjaustyössä. Opetussuunnitelma muodostuukin opinto-ohjaajalle entistä tärkeämmäksi oman työn jäsentäjäksi. (Merimaa
2004, 79.)
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Nykymuotoinen opinto-ohjaus kehittyi suomalaiseen koulujärjestelmään peruskoulun syntyvaiheessa ja koko ikäluokan koulutuksen yhtenäistyessä. Yhdeksi keskeiseksi periaatteeksi peruskoulujärjestelmälle asetettiin koulutuksellisen tasa-arvon
edistäminen. Tavoitteissa korostettiin myös oppilaiden omien resurssien ja kokonaispersoonallisuuden kehittämistä. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä (1970 I, 180–190) oppilaaseen kohdistuvat ohjaustoimet jaoteltiin kolmeen
pääalueeseen: kasvatukselliseen, opetukselliseen ja ammatinvalinnan ohjaukseen.
Opinto-ohjaus ja opinto-ohjaajan toimenkuva muodostui asetetuista tavoitteista johtuen varsin laaja-alaiseksi. Opinto-ohjaus kohdistui oppilaaseen, kouluyhteisön toimintaan, koulun ja kodin välisiin yhteyksiin sekä koulun toimintaa tukeviin instituutioihin. Eräänä opinto-ohjaajan tehtävänä oli kouluyhteisön kehittäminen oppilaiden
kannalta myönteisempään suuntaan. Peruskoulu-uudistusta toteutettaessa opintoohjaajat toimivatkin omissa kouluissaan merkittävinä muutostekijöinä. (Lairio 1992,
30.)
Opinto-ohjaus laajeni muihin oppilaitosmuotoihin 1980-luvulla. Nykänen ja
Vuorinen (1991) ovat oppilaanohjauksen kohde- ja teoriahistoriallisessa analyysissään jakaneet oppilaanohjauksen eri koulumuodoissa toiminnallisiin kehitysvaiheisiin koulujärjestelmän uudistusvaiheen mukaan vuosina 1970-1990. Peruskoulun
oppilaanohjauksen he jakavat pioneeri-, kehittämis- ja vakiinnuttamisen vaiheisiin.
Lukion oppilaanohjauksessa esille tulevat ammatinvalinnan yhdysopettajavaihe,
kurssimuotoisen lukion oppilaanohjausvaihe sekä oppilaanohjauksen kehittämisvaihe.
1990-luvun alussa maamme koko koulutusjärjestelmän kehittämisen johtoajatukseksi nousi jatkuvan koulutuksen periaate. Sen mukaan jokaisella ihmisellä on kaikkina ikäkausinaan mahdollisuudet oman persoonallisuutensa monipuoliseen kehittämiseen järjestelmällisen ja jatkuvan opiskelun kautta. Yhteiskunnan ja työelämän
rakenteelliset muutokset sekä yksilöllisyyden ja valinnaisuuden vaatimukset edellyttivät muutoksia keskitetysti suunniteltuun opetussuunnitelmajärjestelmään. Sen uusimista käsitelleen projektityöryhmän muistiossa (1992) esitettiinkin uudistusten
lähtökohdaksi periaatetta, jonka mukaan oppilaitokset laativat opetussuunnitelmansa
valtakunnallisissa perusteissa annettujen päämäärien ja tavoitteiden pohjalta. Uudet
valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön sekä peruskoulussa
että lukiossa vuonna 1994, ja ne antoivat väljät ja joustavat kehykset oppilaitoskohtaisille opetussuunnitelmille. Myös opinto-ohjauksesta annettiin valtakunnalliset
opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta oppilaitokset ovat tehneet omat ohjaussuunnitelmansa. Opinto-ohjauksen tehtäväalueet jäsentyvät opiskelun ohjaukseen,
kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaukseen.
Myös oppilaitoksen sisäinen yhteistyö ja aktiivinen yhteistoiminta ympäröivän yhteiskunnan kanssa korostuvat. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994;
Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994.)
Koulukohtaiseen opetussuunnitelma-ajatteluun sisältyy myös näkemys opettajasta oman työnsä kehittäjänä sekä kouluyhteisön vahvuuksien tunnistajana. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 9.) Opettajalta edellytetään koulutyön jär-
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jestämistä niin, että oppilas voi kehittyä oman oppimisprosessinsa aktiiviseksi ja
vastuulliseksi subjektiksi. Opettajan odotetaan sisäistävän opetussuunnitelman kolme keskeistä ajatusta: tiedon-, ihmis- ja oppimiskäsityksen. Näiden käsitysten pohjalta hänen tulee kehittyä ammatissaan tiedonjakajasta oppilaiden oppimisprosessin
ohjaajaksi, jonka tehtävänä on auttaa oppijaa vähitellen itseohjautuvuuteen, saamaan
tukeva ote oman kasvunsa ja oppimisensa ohjaksista. (Mäkinen 1998, 2–3.) Valtakunnallinen opetussuunnitelma kiinnittyy vahvasti kognitivistis-konstruktivistiseen
oppimisnäkemykseen informaation prosessoinnin suhteen. Opettajan rooli muuttuu
entistä enemmän opiskelun ohjaajaksi, auttajaksi ja tukijaksi sekä oppimisympäristön suunnittelijaksi. Roolissa korostuvat sosiaalinen vuorovaikutus, ihmisten keskinäiset suhteet sekä oppijan ja opittavan kohteen välinen interaktio, jossa työtavoilla
on erittäin suuri merkitys sille, mitä ja miten opiskellaan ja opitaan. Tiedonkäsityksen ja oppimiskäsityksen lisäksi opetussuunnitelman perustana on myönteinen ihmiskäsitys. Sen pohjalta opetuksessa tulisi pyrkiä oppilaan kaikenpuoliseen kehittämiseen tasapainoiseksi persoonallisuudeksi, jolla on myös elämänhallinnan taitoja
sekä jatko-opintojen ja ammatinvalinnan kannalta tarpeelliset valmiudet. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 8–25.)
Peruskoulun opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa ja ohjata oppilaita siten,
että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja
kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja. Opinto-ohjauksen avulla oppilas hankkii erityisesti yhteiskunnan ja työelämän sekä ammatinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. Opinto-ohjauksella edistetään koulutuksellista ja sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Keskeisiä sisältöjä ovat tiedot työelämästä, ammateista ja koulutusmahdollisuuksista sekä erilaisten valintojen merkityksestä jatko-opintojen ja työelämään
siirtymisen kannalta. Oppilaiden tulee lisäksi voida alustavasti perehtyä kansainvälisiin opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä kansainvälistymisen vaikutuksiin koulutuksessa ja työelämässä. Tehokas opinto-ohjaus edellyttää paitsi koulun sisäistä yhteistoimintaa, myös hyvin toimivaa yhteistyötä koulun ja ympäröivän yhteiskunnan
välillä. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 38–39.)
2000-luvulla Suomessa on siirrytty yhtenäiseen perusopetukseen. Yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen taustalla ovat vuoden 1999 alussa voimaan tullut koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus sekä sen mukaisten perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönotto vuosina 2004–2006. Yhtenäisen perusopetuksen keskeisenä ajatuksena on luoda yhtenäinen oppimispolku esiopetuksesta läpi koko perusopetuksen. Vuonna 1999 voimaan tullut koululainsäädäntö korostaa opinto-ohjauksen asemaa niin peruskoulussa kuin lukiossakin. Lainsäädännössä taataan
mm. oikeus saada opinto-ohjausta, ja siinä korostetaan myös ohjattavien kasvun ja
kehityksen tukemista sekä opiskelun ohjaamista. Opintojen ohjaus tulee sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän valinnaisuutta ja vaihtoehtoja oppilaalle tarjotaan ja mitä
laajempi ja monipuolisempi on opintotarjonta. Koulutuksen ja ohjauksen tulee tukea
elinikäisen oppimisen toteutumista. (Perusopetuslaki 628/98; Perusopetusasetus
852/98; Lukiolaki 629/98.)
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Nykyisin käytössä olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin 16.1.2004 ja ne on otettu käyttöön viimeistään lukuvuoden 2006–2007 alusta
alkaen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Lukiossa käytössä
olevat opetussuunnitelman perusteet annettiin 27.8.2003, ja ne otettiin käyttöön lukuvuoden 2005 alusta alkaen (Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2003). Merimaan (2004, 71) mukaan opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen ajankohtaistui perusopetuslainsäädännössä sekä yhteiskunnassa
tapahtuneen kehityksen vuoksi. Uudistamisen tarpeita synnyttivät muun muassa
teknologian kehittyminen, globalisaatio, verkostoituminen, kestävän kehityksen aiheuttamat vaatimukset sekä nuorten lisääntynyt syrjäytymisvaara. Myös oppimiskäsitys on saanut uusia ulottuvuuksia, ja opetussuunnitelmauudistuksessa painotetaan
entistä voimakkaammin sosiokonstruktiivista oppimisnäkemystä, jonka mukaan
opetus tulisi järjestää siten, että se suuntaisi oppilaiden toimintaa kohti päättelyä,
ymmärtämistä ja tiedon soveltamista sosiaalisessa kontekstissa. Kaikissa tähän tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien kouluissa ei ollut käytössä toisessa haastattelutilanteessa, keväällä 2005 uusia opetussuunnitelmia. Opinto-ohjaajat olivat
kuitenkin tutustuneet uusiin opetussuunnitelman perusteisiin, ja koulukohtaisia opetus- ja ohjaussuunnitelmia oli myös tehty niiden pohjalta.
Merimaa (2004, 74–75) kirjoittaa, että oppilaanohjauksen opetussuunnitelmauudistuksessa on pyritty hyödyntämään kansallisista kehittämishankkeista saatuja kokemuksia, ohjauksen alalla tapahtuneen tietotekniikan kehittämisen tuloksia sekä
ohjauksesta saatavaa tutkimustietoa. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaita tulisi ohjata opintojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä koulutusalan ja ammatin valinnassa. Huoltajat olisi motivoitava mukaan tukemaan lastensa opiskelua ja valintoja. Ohjauksen tehtävänä on entistä selkeämmin edistää
koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten tasa-arvoa ja oppilaiden hyvinvointia sekä
ehkäistä syrjäytymistä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)
Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa
opiskeluohjelmaansa, tukea häntä lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen
valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja.
Opinto-ohjauksella edistetään valinnaisuuden, joustavuuden ja monimuotoisuuden
toteutumista koulussa. Ohjauksella tuetaan opiskelijan kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kehitystä niin, että hänelle muodostuu selkeä kuva tavoitteistaan ja omista
mahdollisuuksistaan. Ohjauksella vahvistetaan myös opiskelijan kykyä kohdata ja
hallita muuttuvia elämäntilanteita sekä ottaa vastuuta omista valinnoista. Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja koulutuksesta, työelämästä, yrittäjyydestä ja ammateista. Lisäksi opiskelijoita perehdytetään kansainvälisiin opiskelumahdollisuuksiin sekä kansainvälistymisen vaikutuksiin työelämässä. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994.)
Lukiossa siirryttiin 1990-luvulla luokattomuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että opintojen etenemistä ei sidota vuosiluokkiin. Opiskelija voi säädellä opinto-ohjelmansa
sisältöä ja aikaa, jonka hän käyttää ohjelmansa suoritukseen. Luokattomuus on organisatorinen ratkaisu, jolla pyritään lisäämään opiskelijan itsenäisyyttä ja opintojen
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itseohjautuvuutta. (Välijärvi 1996, 65.) Välijärven mukaan luokattomuusidea liittyy
läheisesti yksilöllisyyttä korostavaan ihmiskäsitykseen. Opetuksen tehtävänä pidetään opiskelijan omien vahvuuksien kehittämistä ja rohkaisemista erilaisuuteen.
Opiskelu tähtää läpi elämän kestävien oppimisvalmiuksien ja myönteisten asenteiden vakiinnuttamiseen. Ohjauksen kannalta luokattomuus on vaativampi, mutta
myös haasteellisempi järjestelmä kuin luokittain etenevä opiskelu. Se on oman opinto-ohjelman suunnittelua ja tarkentamista ja voi innostaa suurta osaa opiskelijoista
etsimään oma-aloitteisesti sopivia opiskelureittejä. Opiskelijoiden ohjaaminen työnsä suunnitteluun ja heidän edistymisensä seuranta mielletään usein vain opintoohjaajan tehtäväksi. Luokattomassa lukiossa ohjaus on kuitenkin nähtävä koko koulun yhteisenä tehtävänä. Toimiva työjako edellyttää kaikilta pitkäjänteistä ja vaativaa työskentelyä sekä rehtorilta taitoa organisoida koulun työ uudella tavalla. (Välijärvi 1996, 65–76.)
Mehtäläisen ja Halosen (1999) mukaan luokattomuuden olemus on jo tavoitteistoltaan joustava. Lukioiden toimintarakenteet ja -kulttuurit ovat kuitenkin erilaiset ja
vaikuttavat siihen, miten kukin koulu pystyy vastaamaan sekä tavoitteiden että opinto-ohjelmien joustavuuteen. Luokattomuuden yleinen toteutusmalli on kaikissa lukioissa samantapainen, mutta opetussuunnitelmien ja kurssitarjotinten rakenteessa
on variaatiota. Keskeisin tavoite on opiskelijan opinto-ohjelman laadinnan ja toteutuksen joustavuus. Luokattomuuden alkuvaiheessa korostuvat tekniikka ja kasvatukselliset tavoitteet, muut painotukset tulevat mukaan vähitellen. (Mehtäläinen & Halonen 1999, 15.)
Välijärvi (2004, 32) toteaa, että ohjauksellisesti orientoituneen pedagogiikan
juurruttaminen osaksi koko kouluyhteisön toimintaa on mittava haaste. Vaikka luokattomuuden toiminnalliset puitteet ovat vakiintuneet jo vuosia sitten, ei nuorten
opiskelua uudistavissa ja heidän itsenäistymistään tukevissa opiskelukäytänteissä
ole juurikaan edistytty. Nuorten odotuksiin vastaaminen edellyttää, että koko henkilöstö integroi ohjauksen oman työnsä kiinteäksi osaksi. Välijärven mielestä nykyinen lukio ei ole tässä vielä riittävästi onnistunut.
Sekä peruskoulun että lukion nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa ohjaus
jäsentyy kaksitasoiseksi toiminnaksi: on laadittu erikseen osiot ohjaustoiminnan järjestämiselle ja erikseen varsinaiselle opinto-ohjaukselle. Varsinaisen menetelmällisen ohjaustoiminnan lisäksi oppilaitosten tulee laatia erilliset ohjaussuunnitelmat,
joissa sisällölliset, menetelmälliset ja työnjaolliset kysymykset on määritelty ja kirjoitettu auki. Ohjaussuunnitelmien tarkoituksena on toimia myös arvioinnin ja kehittämisen välineinä. (Merimaa 2004, 74–75.) Ohjaus jäsennetään osana pedagogiikkaa
ja se nähdään opetukseen ja koulun kokonaistoimintaan kuuluvana toimintana. Ohjaus on opinto-ohjaajan työtä, mutta sen odotetaan olevan aikaisempaa vahvemmin
koko koulun yhteistyötä. Myös Juutilainen (2003, 35) painottaa sitä, että vaikka
opinto-ohjaajien merkitys ohjauksen asiantuntijoina koko koulun toiminnassa tulee
tulevaisuudessa entisestään lisääntymään, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on sekä koulun sisällä että ulospäin verkostoituen yhtä tärkeää.
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Kasurinen ja Vuorinen (2002, 36–37) toteavat, että opetustoimessa ohjauksen kysyntä ja tarve kasvaa koko ajan valinnaisuuden ja yksilöllisten opinto-ohjelmien lisääntyessä ja toisaalta oppilaiden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten ongelmien
moninaistuessa. Kasurinen (2004, 49) näkee ohjauksen keskeisenä syrjäytymistä
ehkäisevänä toimintamuotona. Siitä yhtenä esimerkkinä on varhainen puuttuminen.
Oppimisvaikeudet, opiskelumotivaation lasku, oppilaan käyttäytymisessä tapahtuvat
epäsuotuisat muutokset ja oppimistapahtumaan tai koulussa viihtymiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset edellyttävät varhaista puuttumista. Nummisen ym.
(2002, 232) arviointitulosten mukaan ohjauspalveluja ei ole kuitenkaan riittävästi
saatavilla. Perusopetuksen yläluokilla opinto-ohjaajien ohjattavien määrä vaihteli 7–
530 ja lukiossa 16–685. Näin suuret ohjattavien määrät johtavat opinto-ohjaajien
näkökulmasta siihen, että henkilökohtaiseen ohjaukseen ei ole riittävästi aikaa.
Yhteiskunnan murros ja työelämän uudistukset ovat muuttaneet myös yksilöiden
elämänkulkuja vaikeammin ennakoitaviksi, ja ne edellyttävät ohjauksen eettisten
kysymysten uudenlaista pohtimista. (Lairio & Puukari 1997, 20.) Lairio ja Nissilä
(2002, 1–2) painottavat, että Suomessa tyypillisiä kouluohjaukseen vaikuttavia muutoksia ovat globalisaatio, kansainvälistyminen, kasvava monikulttuurisuus, yksilöllistyminen, mahdollisuuksien runsaus, kilpailu ja epävarmuus. Uudet teknologiat
sekä ikärakenteen ja eläköitymisen vaikutukset aiheuttavat lisää muutostarpeita työelämän rakenteisiin ja itse työn sisältöihin. Ne taas vaikuttavat uusien työalojen syntymiseen ja aiheuttavat uusia ammattitaitovaatimuksia ja –odotuksia. (Lairio &
Penttinen 2005, 231.)
1990-luvulla Suomessa on tehty muutamia opinto-ohjaajan työhön ja opintoohjauksen organisointiin liittyviä tutkimuksia (ks. esim. Lairio, toim. 1992; Lairio &
Penttinen 1993; Lairio & Puukari, toim. 1999; Lairio & Puukari, toim. 2001). Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää niitä muutoksia, joita opinto-ohjaajan työssä ja oppilaanohjauksen organisoinnissa on tapahtunut. Kiinnostava muutos opintoohjaajan työssä on henkilökohtaisen ohjauksen osuuden lisääntyminen (Lairio ja
Varis 1998). Lairion ja Variksen tulkinta on, että tämä heijastaa länsimaista yksilöllistymiskehitystä, jossa yksilö on yhä enemmän itse vastuussa omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista entistä monimutkaisemmissa ja vaikeammin hallittavissa toimintaympäristöissä. Seurantatutkimuksen mukaan opinto-ohjaajan toimenkuva on myös
laaja-alaistunut ja hajanaistunut. Ohjauksen perustehtäväalueista kasvun ja kehityksen tukemisen merkitys on lisääntynyt suhteellisesti eniten. Opinto-ohjaajat kohtaavat työssään yhä useammin nuorten huume- ja päihdeongelmia, syömishäiriöitä sekä
ongelmia vanhemmuuden ydinkysymyksissä. Myös opiskelun ohjauksen haasteet
ovat moninaistuneet seurantakaudella: yksilöllisten oppimisvaikeuksien ohella ohjaajien tulee ottaa työssään huomioon uudet oppimisympäristöt. Lisäksi maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ja yliammatillisten kvalifikaatioiden korostuminen
työelämässä ovat asettaneet uusia haasteita koulutus- ja urasuunnittelulle. (Lairio &
Puukari 2001.)
Myös opettajien käsitysten mukaan yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat koulun toimintaan. Kiviniemen (2000, 7) koulun kasvatustehtävän muutoksia koskevas-
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sa tutkimuksessa opettajat ja opettajankouluttajat toivat esille koulun työskentelyyn
vaikuttavina muutostendensseinä erityisesti koulun normeja uhmaavan oppilaiden
häiriökäyttäytymisen ja aggressiivisuuden lisääntymisen. Taustalla arviointiin olevan oppilaiden henkilökohtaisten ongelmien lisääntymisen. Vanhempien ongelmien
ja syrjäytymisen katsottiin myös heijastuvan lasten koulunkäyntiin. Lisäksi kasvatusnäkemyksen arvioitiin yhteiskunnassamme sumentuneen, jolloin lapset eivät totu
kasvatuksellisiin rajoihin. Muina koulun toimintaympäristön muutostendensseinä
nostettiin esiin koulun ja opettajan arvovallan yleinen murentuminen, koulun hallinnollisen toimintakehyksen muuttuminen, oppilaiden yksilöllisten erojen kasvu, lasten ja nuorten kulttuurin muuttuminen ja viihteellistyminen, kiireen ja ristipaineiden
lisääntyminen sekä opetuksen sisällöllinen sirpaloituminen ja moninaistuminen.
Monet esiintulleista koulun toimintaympäristön muutoksista olivat Kiviniemen mukaan tulkittavissa postmodernin yhteiskuntateorian valossa.
Tähän tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien puheessa oli nähtävissä tutkimuksen seuranta-aikana samansuuntaisia ajatuksia. Ohjauksen toimintaympäristö
on muuttumassa entistä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hallittavaksi. Opintoohjaukseen vaikuttavat yhtä paljon koulujärjestelmän muutokset kuin yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvat muutokset. Mitä enemmän yksilöllisiä valintoja nuoret
joutuvat tekemään, sitä tärkeämmäksi tulee ohjausjärjestelmä, jonka avulla he voivat
jäsentää uudistuvan työelämän työntekijöilleen asettamia vaatimuksia. Esimerkiksi
perusopetuksen oppilaiden opintopolut voivat ulkonaisesti tarkastellen näyttää hyvin
samankaltaisilta, mutta ne sisältävät paljon yksilöllistä vaihtelua alkaen valinnaisaineista, koulutussuuntautumisesta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen aina henkilökohtaiseen kehitykseen ja perheen antamaan tukeen saakka. Nämä yksilölliset tilanteet ja niiden havaitseminen ovat opinto-ohjauksen haasteellisia tehtäviä. (Numminen ym. 2002, 76.) Merimaan (2004, 75) mielestä erityisesti koulutuksen transitiovaiheet ovat ohjauksen kannalta tärkeitä, ja niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi nuorten elämäntilanne on murroksessa. Nuorisokulttuurien moninaistuminen tuo haasteita ohjaukselle ja koko koulun toiminnalle.
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3. Opinto-ohjaaja ohjauksen
ammattilaisena

Opinto-ohjaajan ohjausajattelu liittyy hänen ammatilliseen kehittymiseensä ja asiantuntijuuteensa, ja siksi on paikallaan tarkastella ohjauksen asiantuntijuutta ja osaamista. Asiantuntijuuteen liittyvien ulottuvuuksien ymmärtämiseksi on tutkittava asiantuntijuuden olemusta ja luonnetta. Lisäksi täytyy ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisprosessia ja kehityksen vaatimia olosuhteita. (Ropo 2004, 159.) Asiantuntijuus voidaankin ymmärtää ”matkana”, johon sisältyy koulutuksen ja kokemuksien
tuottama kyky ja halu esittää oikeita kysymyksiä sekä tunnistaa ongelmia omassa
työssä (Kirjonen, Mutka, Filander & Valkeavaara 2000, 158). Käsittelen tässä luvussa asiantuntijuuden ulottuvuuksia sekä ohjauksen asiantuntijuutta ja osaamista.

3.1

Asiantuntijuuden ulottuvuuksia

Asiantuntijuutta on tutkittu monista eri näkökulmista. Mm. Hakkarainen, Palonen ja
Paavola (2002, 448 452) jäsentävät asiantuntijuustutkimuksen kolmeen pääsuuntaukseen. Ensinnäkin asiantuntijuus nähdään taitavana yksilöllisenä tiedonhankintana
ja tiedon käsittelynä, jolloin yksilön mielensisäiset tiedonkäsittelyprosessit muuttuvat. Toiseksi, asiantuntijuuden on nähty kehittyvän asiantuntijakulttuuriin osallistumisena, jossa yksilön identiteetin kehittymisellä on keskeinen sija. Kolmanneksi tiedon luomisen näkökulma kiinnittää huomion tiedon luomiseen ja asiantuntijuuden
kehityksen prosessiin myös sosiaalisena ja yhteisöllisenä tiedonrakentamisena.
Vaikka nämä näkökulmat ovat erilaisia, ne voidaan nähdä myös toisiaan täydentävinä. Tarkastelen asiantuntijuutta tässä luvussa lyhyesti edellisten näkökulmien valossa.
Ohjauksen asiantuntijaksi kehittyminen sisältää teoreettisen ohjaustiedon hankkimista formaalissa koulutuksessa sekä käytännöllisen tiedon hankkimista osallistumalla ohjauksen työprosesseihin ammattialan toimintaympäristöissä (Kirjonen
ym. 2000, 165). Asiantuntijuus nähdään sekä yksilöllisenä muutoksena että prosessina, jossa tullaan jäseneksi tietyn ammattikunnan kulttuuriin (Boshuizen ym. 2004,
4). Asiantuntijuus on siten sidoksissa tiettyihin ohjauksen tehtäviin, tilanteisiin ja
toimintaympäristöihin. Osa asiantuntijuudesta on aina organisaatio- ja tehtäväkohtaista ja kehittyy vain työskentelemällä ja toimimalla organisaatiossa (Kirjonen ym.
2000, 157). Ammatillinen käytäntö sisältää myös tietojen laajentamista ja taitojen
kehittämistä. Huomio kiinnittyy siten sekä tietoon että tiedonkäsittelyprosessiin.
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(Hytönen, Poell & Chivers 2002, 235.) Asiantuntijuutta luonnehtii myös asiantuntijan ammattialan ja työhön liittyvien monimuotoisten ongelmien ymmärtäminen sekä
jatkuvaan kehitykseen ja elinikäiseen oppimiseen sitoutuminen (Boshuizen ym.
2004, 3–4; Tynjälä 2003, 45). Myös Järvisen, Koiviston ja Poikelan (2000, 318)
mukaan ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti
osana elinikäisen oppimisen prosessia.
Asiantuntijuuden ehdoiksi on perinteisesti määritelty tietty määrä koulutusta ja
työkokemusta. Kokemuksen lisääntyminen ei kuitenkaan välttämättä varmista suoraviivaista asiantuntijaksi kehittymistä. Tutkimusten perusteella on voitu päätellä,
että tietyn koulutuksen ja työkokemuksen jälkeen kokemuksen laatu on sen määrää
merkittävämpi asiantuntijuuden kehittymistä edistävä tekijä (Eteläpelto 1994; Tynjälä ym. 1997). Oleellista onkin se, millä tavoin kokemuksia pystytään arvioimaan
eri vaiheissa, hyödyntämään ja muuntamaan tietämiseksi ja osaamiseksi eli asiantuntijuudeksi. Kokemus sinänsä ei välttämättä muuta meitä eikä opeta uutta, vaan se
tapa, jolla selitämme ja arvioimme kokemuksiamme. (Valkeavaara 1999, 105–106.)
Asiantuntijuus ei ole staattinen tila, jota voidaan kuvata esimerkiksi toimijan hallitseman tiedon määrällä ja työuran pituudella, vaan asiantuntijuutta voidaan luonnehtia suhteellisena ja dynaamisena asiantilana, ja sitä tarkastellaan toimijan ja tehtävän
välisen suhteen toteutumisena tietyssä kontekstissa (Bereiter & Scardamalia 1993,
30; Hytönen 2002a, 115; 2002b, 276).
Asiantuntijuuden on nähty muodostuvan kolmesta keskeisestä tiedonlajista: 1)
teoreettisesta tiedosta (know that), jota on nimitetty myös deklaratiiviseksi tiedoksi,
2) käytännöllisestä tiedosta ja osaamisesta (know how), ja 3) itsesäätelytiedosta ja taidosta, joihin kuuluvat metakognitio ja reflektiivisyys (know what and how to
know) (Eteläpelto 1997, 97–99; Tynjälä 2003, 47; 2004, 176–177). Kaikki kolme
tiedonlajia ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja niiden yhdistämistä joustavaksi
toiminnaksi pidetään asiantuntijuuden edellytyksenä (Tynjälä 2003, 2004).
Bereiter (2002, 137–138) määrittää teoreettisen tiedon julkilausutuksi tiedoksi,
joka on ilmaistavissa ja määriteltävissä. Sitä voidaan myös havainnollistaa ja arvioida ja sillä on kulttuurista merkitystä. Tynjälä (1999) nimittää teoreettista tietoa koulutuksen aikana hankituksi muodolliseksi tiedoksi, ns. kirjatiedoksi, joka voi olla
toisaalta konkreettista ja faktuaalista, kyseisen alan vakiintuneen tietoperustan hallintaa, toisaalta käsitteellistä, teoreettisen ja abstraktin tason tietoa. Teoreettinen tieto on luonteeltaan hyvin eksplisiittistä, kun käytännöllinen tieto taas on usein intuition kaltaista implisiittistä tietoa, jota on vaikea pukea sanoiksi. Asiantuntija pystyy
ikään kuin intuitiivisesti etenemään ongelmien ratkaisussa, eikä hänen tarvitse miettiä teorioita tai sääntöjä ratkaisujen pohjaksi. Tällaisen äänettömän tiedon (tacit
knowledge) kehittyminen edellyttää runsaasti käytännön kokemusta kyseiseltä alalta. Käytännöllinen tieto on usein myös kontekstisidonnaista, eli se liittyy tiettyyn
ympäristöön ja tilanteeseen. Useat tutkijat ovatkin painottaneet, että kognitiivisen
näkökulman lisäksi on välttämätöntä huomioida myös se konteksti ja ne sosiaaliset
olosuhteet, missä asiantuntija toimii (esim. Hytönen 2002a, 40). Muodollinen teo-
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reettinen tieto taas on luonteeltaan yleispätevää, universaalia tietoa. (Tynjälä 1999,
171.)
Itsesäätelytiedon avulla asiantuntija integroi formaalia ja praktista tietoa (Eteläpelto 1997, 97–99). Itsesäätelytaitojen avulla asiantuntija kykenee oman toiminnan
ohjaukseen ja kognitiivisen toiminnan säätelyyn. Hänellä on tietoa itsestään asiantuntijana ja hän osaa toimia asiantuntijan roolissa. Hänellä on myös tietämystä omista taipumuksistaan, heikkouksistaan ja siitä, miten asioita voi arvioida ja käsitellä.
Motivaatiolla ja tahdolla on tällaisessa itsesäätelyn prosessissa keskeinen sija (Ruohotie 2002, 28). Itsesäätelyyn vaikuttavat lisäksi minäuskomukset ja affektiiviset
reaktiot, kuten kontekstin tilanteisiin mahdollisesti liittyvät pelot ja epäilyt, mutta
myös rohkeus ja itsetunto (Ruohotie 2005, 8).
Bereiter ja Scardamalia (1993, 46–61) toteavat jaottelun deklaratiiviseen ja proseduraaliseen tietoon riittämättömäksi eritellessään todellisen asiantuntijan ominaisuuksia. Erityisesti hiljaisen tiedon alueelta he hahmottavat kolme erilaista tiedon
muotoa, jotka ovat ratkaisevia ekspertin ja aloittelijan erottelemiseksi. Informaalitieto on muodollisen tiedon ulkopuolelta saatua tietoa. Se karttuu kokemuksen kautta.
Toista hiljaisen tiedon elementtiä he kutsuvat impressionistiseksi. Se liittyy tiedon
taustalla oleviin tunteisiin. Yksilö ikään kuin intuitiivisesti tietää, mikä on hyvä ratkaisu asetetussa ongelmassa. Luova asiantuntija ylittää intuitionsa avulla omia rajojaan ja ottaa riskejä tehtäväänsä suorittaessaan. Kolmas Bereiterin ja Scardamalian
(1993) mainitsema hiljaisen tiedon muoto lähestyy näkemystä metakognitiivisista
taidoista. He nimittävät sitä itsesäätelytiedoksi, joka sisältää asiantuntijan itsensä
kehittämiä tapoja hallita tietojaan, havaintojaan ja työskentelyään.
Seitamaa-Hakkaraisen (2000, 9) mukaan asiantuntijuus saavutetaan vuosien
opiskelun ja käytännön kokemuksen myötä. Sille on ominaista laaja erityisalueen
tiedon käyttö ja proseduralisoitunut tieto, joka tarkoittaa asiantuntijan kykyä luoda
useammista säännöistä ja tavoista järjestelmä, jonka avulla tehtävän suorittaminen
on tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä. Ekspertillä on havaittu olevan runsaasti tietoa erityisalueesta ja kyky käyttää tehokkaasti metakognitiivisia taitojaan. (Bruer
1997, 77; Anderson 1995, 28.) Asiantuntija kykenee myös sopeutumaan tehtävän
asettamiin vaatimuksiin hyvin, ja hän toimii koko ajan kykyjensä äärirajoilla, ratkaisee ongelmia progressiivisesti ja hyödyntää tietämistään ja osaamistaan uusilla tavoilla uusissa tilanteissa (Bereiter & Scardamalia 1993, 81–82). Asiantuntijuutta
voidaan siten tarkastella myös asteittain etenevänä ongelmanratkaisuprosessina.
Asiantuntijat viettävät aikaa ongelman rakenteen kanssa ja analysoivat ongelmaa
laadullisesti. Näin he tunnistavat olennaisen ongelmasta nopeasti ja tehtävän suorittaminen vaatii vähemmän ponnistuksia. (Anderson 1995, 289; Bereiter & Scardamalia 1993, 11.) Myös ohjaustyössä asiantuntijuus muokkautuu jatkuvasti työn ongelmia ratkaistaessa.
Vähämäki (2003, 24) toteaa, että olennainen asiantuntijuutta määrittävä tekijä on
kontekstuaalisuus, joten asiantuntijan työn ymmärtämiseksi täytyy tarkastella työn
kontekstia samoin kuin sen yhteisöllistä ulottuvuutta. Ohjauksen asiantuntijan toi-
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mintakontekstia määrittävät oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeet, rehtorin, opettajien
ja muun henkilöstön vaateet sekä myös yleisen koulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan
taholta tulevat vaatimukset. Samoin yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä tapahtuvat taloudelliset, poliittiset ja sosiaalisen ympäristön muutokset sekä teknologian
muutokset ja innovaatiot näkyvät seurannaisvaikutuksina kouluorganisaatioissa, työtehtävissä ja ihmisissä. Myös yhteiskunnan arvot ja niiden suuntaamat poliittiset ratkaisut heijastuvat ja vaikuttavat asiantuntijan toimintaan ja toimintaympäristöön.
(Ruohotie 2000, 28–29.)
Asiantuntijuus ymmärretään useimmiten yksilön ominaisuutena, mutta viime aikoina on yhä enemmän tutkittu sen kehittymistä yhteisöissä ja ryhmissä. Oppimisen
on todettu olevan tehokasta yhteisöissä ja verkostoissa, joissa kasvetaan jaettuun ja
hajautettuun kokemukseen ja ajatteluun (ks. esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen
1999; Eteläpelto & Tynjälä 1999). Asiantuntijuus tulee yhä enemmän näkyviin ja
kehittyy erilaisen osaamisen vuorovaikutuksen seurauksena. Hakkarainen ym.
(1999, 143–144) tarkoittavat moniammatillisuudella eri ammattiryhmiin kuuluvien
asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä työryhmissä, joissa valta, tieto
ja osaaminen jaetaan. Tarkoituksena on saavuttaa jotakin, mihin ihminen ei pysty
yksin. Jaettu asiantuntijuus ja verkostoituva yhteistyö ylittävät organisationaaliset,
tieteenalakohtaiset ja myös maantieteelliset rajat (Wesley & Buysse 2001, 114–
115). Jaettu asiantuntijuus perustuu näin ollen hajautetun osaamisen ideaan ja viittaa
prosessiin, jonka aikana useat ihmiset jakavat tietoon, suunnitelmiin ja tavoitteisiin
liittyviä resursseja saavuttaakseen jotakin, mitä yksin ei saavutettaisi (Hakkarainen,
Lipponen, Muukkonen & Seitamaa–Hakkarainen 2001, 163).
Kansainvälisyys ja globalisaatio määrittävät toimintakontekstia siten, että ne tuovat mukanaan vaatimukset toimia monikulttuurisessa ympäristössä sekä kohdata
maahanmuuttajaoppilaita ja -perheitä. Monikulttuurisen ohjauksen kompetensseja
on pohdittu paljon mm. kulttuurispesifisestä näkökulmasta (ks. esim. Pope-Davis &
Coleman 1997). Toimintaympäristön muutos näkyy myös informaatioteknologian
lisääntymisenä, mikä tuo uusia mahdollisuuksia ohjauksen asiantuntijan toiminnalle.
Perinteisen ohjaajan ja asiakkaan kahdenkeskisen vuorovaikutuksen rinnalle on kehitetty tieto- ja viestintäteknologisia ja internet-pohjaisia sovelluksia, joilla voidaan
tukea ohjaajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ohjausprosessissa. (Vuorinen
2006.)
Monitahoinen konteksti edellyttää laaja-alaista osaamista, ja laaja-alaisuuden
vaatimus onkin liitetty työelämän avainosaamiseen ja oman toiminnan yhteiskunnallis-taloudellisten kytkentöjen ymmärtämiseen (Ruohotie 2002, 13). Teknistyvässä,
monimutkaistuvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa toimiminen edellyttää
myös opinto-ohjaajalta yhä monipuolisempia tietoja ja taitoja, joita tulee myös kyetä
jatkuvasti uudistamaan. Kyvyt etsiä, käsitellä, tuottaa, jalostaa ja arvioida tietoa ovat
tulleet tärkeiksi niin talouden kilpailukyvyn kuin koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Osaamisesta ja sen kehittämisestä on tullut avainsana nykyisessä ja tulevaisuuden yhteiskunnassa.
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Opettajatutkimuksissa on tarkasteltu eettisyyttä yhtenä asiantuntijuuden ulottuvuutena (esim. Martikainen 2005; Tirri 2002). Eettinen tarkastelu on yhteiskunnassa
ajankohtaista. Myös myöhäismodernissa ajassa kasvatusta leimaavat vastuullisuus ja
pyrkimys edistää kasvatettavan hyvää. Oppilaiden tulisi kyetä elämään mielekästä
elämää muuttuvassa maailmassa. (Meynert 1998; Woolman 1999; Värri 2000, 130–
131.) Arvotietoisuutta edistävällä arvokasvatuksella on aikaisempaa korostuneempi
merkitys. Kun lapsia ja nuoria valmennetaan tulevaisuuteen, on tärkeää, että he oppivat kommunikoimaan ja tekemään valintoja useammassa kuin yhdessä arvotodellisuudessa. (Anttonen 1996, 79; Mikkonen 2000, 48.)
Pirttilän (1997, 74–76) mukaan teorian muodostus ja sovellukset ovat osa asiantuntijuutta, ja tämän pohjalta asiantuntijuus ilmenee yhteiskunnassa eri rooleissa.
Rooleiksi hän nimeää tutkijat, innovoijat, simuloijat, diagnostikot, hoivaajat ja valistajat. Seuraavassa tarkastellaan Pirttilän asiantuntijaroolien kuvausten pohjalta, miten rooli ilmenee osana ohjausasiantuntijuutta Onnismaan (2003) mukaan.
Asiantuntijarooleista valistaja on perinteisin. Traditionaalisissa yhteiskunnissa
valistustyötä hoitivat kansanparantajat, tietäjät ja mestarit. Nykyvalistajat, kuten
opettajat ja toimittajat, perustavat oman työnsä erityistietämykseen ja pedagogisiin
tai retorisiin taitoihin. Valistustyö ei kuulu nykyiseen ohjauksen ideologiaan, mutta
käytännössä ohjauksessa on alueita, jotka liittyvät myös valistamiseen. Hoivaajien
tehtävät vaativat nykyisin tieteellistä koulutusta ja asiantuntemusta. Sosiaali- ja terveysalan lisäksi hoivaavaa otetta tarvitaan monissa muissakin auttamisammateissa.
Hoivaajan rooli ei painotu ohjauksessa, mutta ohjaus- ja hoivatyön raja ei aina ole
selkeä. Elämänkulkujen ja -tilanteiden monimutkaistuessa ajan, huomion ja kunnioituksen antaminen voi olla vaikutukseltaan terapeuttista ja valtauttavaa. Diagnostikko
esittää korjaustoimenpiteitä ongelmiin standardoidun luokittelun avulla, ja se on
saanut vaikutteita lääketieteen puolelta. Aiempi perinteinen asiantuntijuus rakentui
tarkkaan diagnostiseen ihanteeseen. Asiantuntijan oikeiden vastausten sijaan nykyisin painottuu ainakin tavoitteena prosessin aikana syntyvä yhteinen asiantuntijuus. (
Onnismaa 2003, 87–88.)
Tutkija-asiantuntijan työtä määrittävät selkeästi nimettävä teoriaperinne, rajattu
ongelmanasettelu ja systemaattiset työmenetelmät. Perinteisesti tutkijan rooli ei ole
ollut ohjaustyön osa, mutta nykyisin ohjaustoiminnan ja oman työn tutkiminen on
tavallista. Innovoija ideoi ja toteuttaa hankkeita samanaikaisesti. Useimmissa asiantuntijatehtävissä, kuten myös ohjauksessa, tarvitaan nykyisin jatkuvaa innovointia.
Uusien käytäntöjen ja ohjausmenetelmien pohtiminen on osa ohjausasiantuntijuutta.
Simuloijien tehtävänä on mallittaa, matkia ja eritellä todellisuuden eri ilmiöitä keinotekoisesti, usein uuden tekniikan keinoin. Monet uudet ohjausvuorovaikutuksen
välineet perustuvat simulointiin ja mallittamiseen niin kasvokkain kuin verkossa.
(Onnismaa 2003, 88.)
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3.2

Ohjauksen asiantuntijuus ja osaaminen

Samalla kun ohjaus oppilaitoksessa on professionaalistunut, on syntynyt tarve erottaa se muista auttamis- ja ihmissuhdeammateista itsenäiseksi toiminta-alueeksi. Professionaalisuuden piirteenä ja luottamuksen pohjana on yleensä pidetty oikeaa ja
luotettavaa tietoa sekä terminologiaa, joka ei avaudu muille. Asiantuntijatiedon on
odotettu johtavan kasvavaan varmuuteen siitä, miten asiat maailmassa ovat. Nykyisen asiantuntijuuden piirteenä tuntuu kuitenkin olevan epävarmuus ja hämmennys.
(Onnismaa 2003, 109.) Ainakin ohjausammattilaiset määrittelevät asiantuntijuuttaan
usein ”epäprofessionaalisuuden” kautta (Vehviläinen 1999) korostamalla tiedon tulkinnallisuutta ja yhteistä konstruointia asiakkaan kanssa sekä toisaalta yleisesti ymmärrettävää kieltä asiantuntijakielen kustannuksella.
Sama kehityskulku tuntuu olevan ominaista auttamisammateille yleisemminkin
(Onnismaa 2003, 109). Eräsaaren ja Jokisen (1997, 67–68) mukaan talouden, tieteen
ja teknologian aloilla tavoitellaan yleisesti pätevää tietoa ja konteksti pyritään usein
neutralisoimaan. Sitä vastoin asiakastyössä tiedon käyttötavat saattavat usein jättää
kontekstin avoimeksi. Ajatellaan, että tietostrategioiden tehtävä on mahdollisuuksien luominen, valtauttaminen. Onnismaa (2003, 109–110) toteaa, että yhden oikean
selitysmallin kadottua sekä tieteestä että asiantuntijatyöstä on tullut enemmän tilaa
moniäänisyydelle ja ihmisten omille kertomuksille. Ohjauksessa ja muissa auttamisammateissa tämä on merkinnyt näkökulmavaihdokseen pyrkivien menetelmien
yleistymistä, joita ovat esimerkiksi narratiiviset ja voimavaroja lisäävät menetelmät
sekä metaforisen arkielämän kielen hyödyntäminen asiantuntijakielen sijasta. Onnismaan (2003, 111) mukaan muutoksia voidaan kutsua siirtymäksi ohjausalan ensimmäisestä asiantuntijuudesta (modernista, diagnosoivasta, paremmin tietävästä,
universaalista) toiseen asiantuntijuuteen (myöhäismoderniin, merkityksistä neuvottelevaan, kulttuurisesti herkkään, epävarmaan). Onnismaa luonnehtii ohjausasiantuntijuutta raja-asiantuntijuudeksi, jolloin moniäänisyydelle ja ihmisten omille kertomuksille tulee tilaa. Hänen mielestään tämä on lisännyt ohjauksessa näkökulmanvaihdokseen pyrkivien ja ohjattavan asiantuntijuutta korostavien menetelmien suosiota.
Vanhalakka-Ruoho ja Juutilainen (2003, 115) painottavat sitä, että ohjauksen asiantuntijuus merkitsee nykyisissä toimintaympäristöissä yhteistyösuhteita, merkitysten uudelleenrakentamista ja tulkintaa sekä eettisten kysymysten pohdintaa. Myös
he kuvaavat ohjausasiantuntijuutta raja-asiantuntijuudeksi, rajojen tunnistamisen,
ohjaussuhteessa näkyväksi tekemisen ja yhteisen uudelleen määrittelyn asiantuntijuudeksi. Ohjauksen haasteet suuntaavat toisaalta ohjauksen ydinasiantuntijuuden
vahvistamiseen, toisaalta yhteistyöhön ohjauksessa. Kun ohjaus nähdään koulussa
toteutettavana palvelujärjestelmänä, ohjaustoiminnan suunnitteleminen, kehittäminen ja toteuttaminen edellyttää koko henkilöstön yhteistyötä. Tätä moniammatillista
ohjausyhteistyötä opinto-ohjaajan asiantuntijana tulee edistää.
Nummenmaa (2004, 116) korostaa, että moniammatillisen toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää uudenlaista orientaatiota. Moniammatillista osaamista ei synny
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pelkästään panemalla työntekijöitä yhteen. Työyhteisön sisäisessä moniammatillisessa työskentelyssä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ryhmän jäsenten välillä ovat tärkeitä toiminnan edellytyksiä.
Tämän lisäksi tarvitaan yhteisesti jaettua tulkintaa toiminnan tavoitteista, osaamisen
analyysia, yhteistä suunnittelua sekä osaamisen johtamista (Karila & Nummenmaa
2001.) Ulkoisessa moniammatillisuudessa työntekijät edustavat usein eri organisaatioita, sijoittuvat eri hallinnonaloille, ja heidän toimintaansa ohjaavat erilaiset säädökset. Hallinnonrajoja ylittävä moniammatillinen toiminta voi kohdata vaikeuksia,
jos hallinnolliset rakenteet eivät tue joustavaa yhteistyötä. (Nummenmaa 2004,
116.) Ohjausalallakin on viime aikoina puhuttu paljon tiimeistä ja moniammatillisuudesta. Ohjaustyö voi kyseenalaistaa perinteisen instituutioiden ja organisaatioiden rajoja. Myös ohjauksessa oleva voi olla elämässään monilla rajoilla: menneisyys
vs. tulevaisuus, opiskelu vs. ei-opiskelu, omat rajat vs. niiden ylitys. (Onnismaa
2003, 88–83.)
Ohjausalan asiantuntijan alaspesifiä tietoa ja osaamista on kuvattu työprosessiin
liittyvinä toimintakokonaisuuksina. Toimintakokonaisuuksia vastaavat ydinosaamisen alueet, jotka ovat keskeisessä asemassa ammattitaidon arvioinnissa. Ensimmäisenä toimintakokonaisuutena on ohjauksen toimintaympäristön pätevyysalue. Sen
ydinosaamisalueet ovat kontekstiosaaminen ja sisältöosaaminen. Kontekstiosaamisella ymmärretään opinto-ohjaajan taitoa tarkastella omaa toimintaansa suhteessa
omaan ammatilliseen kehittymiseen, yhteisönsä toimintaan ja kehittymiseen sekä
yhteisönsä toimintaa suhteessa sille oleellisten toimintaympäristöjen, kuten ammattien, työelämän ja yhteiskunnan kehittymiseen. Sisältöosaaminen määritellään ohjauksen substanssin relevanttina hallintana suhteessa niihin tavoitteisiin, jotka toiminnalle on asetettu. (Nummenmaa 2005, 224–225.)
Toinen toimintakokonaisuus on ohjauksen pätevyysalue, jonka ydinosaamisia
ovat ohjausteoriaosaaminen ja asiakasosaaminen. Ohjausteoriaosaaminen sisältää
tietoisuuden niistä epistemologisista taustasitoumuksista, joiden varaan opintoohjaajan työ perustuu. Asiakasosaaminen muodostuu ohjaajan taidoista ottaa huomioon opiskelija yksilönä omine elämäntilanteineen ja ohjaustarpeineen. (Nummenmaa 2005, 224–225.)
Kolmas toimintakokonaisuus on yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvä pätevyysalue. Yhteistyöosaamisella ymmärretään ohjaajan taitoa toimia erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Yhteistyöosaamisen keskiössä on kielellinen osaaminen, jolla
on ratkaiseva merkitys työyhteisöissä, joissa erilaisista koulutustaustoista tulevat
ihmiset pyrkivät toimimaan moniammatillisesti yhdessä. Kyky kuvata ja perustella
omia näkökantoja kielellisesti on yhteistyön edellytys. Vuorovaikutusosaamisella
tarkoitetaan opinto-ohjaajan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutussuhteissa kulloisenkin toiminnan kannalta mielekkäällä tavalla. (Nummenmaa 2005, 224–225.)
Neljäs toiminta-alue on jatkuvan kehittämisen pätevyysalue, joka koostuu reflektio-osaamisesta ja tiedonhallintaosaamisesta. Reflektio-osaamisella tarkoitetaan ohjaajan taitoa arvioida toiminnan päämääriä sekä oman työnsä että työyhteisönsä
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kannalta ja hänen taitoaan tehdä kokemuksista mielekkäitä johtopäätöksiä. Tiedonhallintaosaaminen edellyttää taitoa hankkia sellaista tietoa, joka palvelee ohjaajan
omaa ja hänen työyhteisönsä toiminnan taustalla olevan käyttöteorian kehittämistä
ja koko yhteisön oppimista. (Nummenmaa 2005, 224–225.)
Edellä tarkasteltua osaamista voi pitää yhtenä asiantuntijuuden ja ammattitaidon
ulottuvuutena. Asiantuntijuus sisältää ns. ydinosaamisen alueen, jonka hallitseminen
on välttämätöntä työtehtävien ja työkokonaisuuden hallitsemiseksi. Osaaminen on
nähtävä myös toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta tulevien vaatimusten ja toimijan välisen pätevyyden välisenä suhteena. (Karila & Nummenmaa 2001, 24.)
OECD:n toteuttamassa ohjauksen toimintapolitiikkaa koskevassa arvioinnissa
selvitettiin ohjaajilta edellytettäviä tietoja ja taitoja. Opinto-ohjaajien ydinosaamisen
alueet ovat arvioinnin mukaan vuorovaikutustaidot, ryhmän ohjaaminen, asiakkaan
tai ryhmän tilanteen arviointi, tiedot työmarkkinoista, ammatillisen kehityksen ja
ohjauksen teoriat sekä tieto- ja viestintäteknologiataidot. (Kasurinen & Vuorinen
2002, 166–171.) Verrattuna edellä esitettyihin Nummenmaan ohjauksen ydinosaamisen alueisiin asiat on ryhmitelty eri tavoin ja ovat luonteeltaan suppeampia.
Suomalaisten eri ohjauksen koulutusyksiköiden mukaan opinto-ohjaajan ydinosaamiseen tulisi kuulua seuraavia osa-alueita: 1) tieto yhteiskunnan ja työmarkkinoiden rakenteesta ja toimintatavoista, 2) psykologinen ja sosiologinen tieto yksilön
elämänkulusta ja kehityksestä eri konteksteissa, 3) ohjauksen keskeisten työmenetelmien hallinta (vuorovaikutustaidot, tiedottaminen, ohjauskeskustelu, ryhmäohjaus, yhteisölliset työmenetelmät, verkostotyö), 4) tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen ohjauksessa, 5) valmius kehittää ammattikäytäntöä tieteellisistä lähtökohdista sekä 6) omien työkäytäntöjen ja oman ammattietiikan reflektointi. Lisäksi yksittäisinä haasteina nostettiin esille monikulttuurinen ja sukupuolitietoinen ohjaus.
Vuorisen & Kasurisen (2002, 166–171) mukaan eri koulutusyksikköjen vastauksissa
viitattiin pääosin yksittäiseltä ohjaajalta vaadittaviin ominaisuuksiin ja häneltä edellytettäviin tietoihin ja taitoihin. Koska ohjausta koskeva päätöksenteko on paikallista, ohjaajilla tulisi Vuorisen ja Kasurisen mielestä olla vahvemmat työvälineet osallistua keskusteluun, joka liittyy ohjauksen asemaan ja näkyviin rakenteisiin oppilaitoksissa sekä muissa alueellisissa verkostoissa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ohjauksen asiantuntijuus on hyvin moniulotteinen. Se on jatkuva oppimisprosessi, jonka kautta ihminen hankkii elämänsä kuluessa niitä tietoja, taitoja ja kykyjä, joiden avulla hän voi vastata kulloisiinkin
ammattitaitovaatimuksiin (Ruohotie 2000, 55–56). Ohjauksen asiantuntijuus
ymmärretään tässä tutkimuksessa yksilön henkilökohtaisen kokemuksellisen
historian kautta kehittyvänä sekä sosiaaliset, kontekstuaaliset ja yhteiskunnalliset
tekijät huomioivana kokonaisuutena. Ohjauksen asiantuntijuus on dynaaminen tila,
ja sitä voidaan tarkastella toimijan ja tehtävän välisenä suhteena koulukontekstissa.
Asaintuntijuus
vaatii sekä koulutusta että työkokemusta. Asiantuntijuuden
kehittymisen ja osaamisen perustana korostuvat tieto ja tiedollinen osaaminen.
Ohjauksen asiantuntijan odotetaan kykenevän kehittämään työtään ja työyhteisöään
sekä ammattialaansa laajemminkin (Helakorpi 1999, 14). Tietoa voidaa määrittää ja
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jemminkin (Helakorpi 1999, 14). Tietoa voidaa määrittää ja jäsentää eri tavoin. Tässä tutkimuksessa käytetään opinto-ohjaajan ohjausajattelun kuvaajana käyttötiedon
käsitettä, jota määritellään seuraavassa luvussa tarkemmin.
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4. Käyttötieto ohjausajattelun
kuvaajana

Käytän tässä tutkimuksessa käyttötieto-käsitettä, jonka avulla pyrin kuvaamaan tutkimukseeni osallistuneiden opinto-ohjaajien ohjausajattelua. Perustelen käsitteen
käyttöä sillä, että käyttötieto kuvaa tietoa yksilön henkilökohtaisena informaation,
taitojen, kokemusten, uskomusten ja muistojen varastona, jolla on voimakas henkilökohtainen ja yksilöllinen ulottuvuus. (Alexander, Schaller & Hare 1991.) Käyttötieto on arvosidonnaista ja tavoitteellista tietoa, joka on muovautunut opintoohjaajan kokemusten, teoreettisen tiedon ja toiminnan kontekstitekijöiden tulkinnan
kautta. Lisäksi opinto-ohjaajan työ on ihmissuhdetyötä, jota jokainen toteuttaa persoonallisella tavallaan, joten käyttötieto-käsite sopii hyvin kuvaamaan opintoohjaajan ohjausajattelua.
Mm. Uljens (1997, 3) on määritellyt pedagogiikan henkilön suunnittelemiksi tietoisiksi toiminnoiksi, joiden avulla pyritään edesauttamaan toisen oppimisprosessia.
Pedagogiikan määritelmän katsotaan pitävän sisällään toimintoja ohjaavan ajattelun.
Ajattelua on pyritty kuvailemaan eri näkökulmista, yleisellä tasolla ja eri ammattialojen edustajien, myös opettajien, kannalta. Baronin (1994, 3–4) mukaan hyvä
ajattelu koostuu itse harkituista päätöksistä, omien uskomusten muokkaamisesta ja
omien tavoitteiden asettamisesta. Päättäminen on jonkin toiminnan valitsemista
mahdollisten vaihtoehtojen joukosta. Päätökset ovat riippuvaisia siitä, millaisiin asioihin uskomme ja millaisia tavoitteita asetamme itsellemme. Tavoitteiden asettaminen on eräänlaista itsehallintaa, toimintaa ohjataan tiettyyn suuntaan haluttujen seurauksien saavuttamiseksi.
Opettamista koskevaa ajattelua voidaan nimittää opettajan pedagogiseksi ajatteluksi. Se on ajattelua, jolle koulukonteksti antaa oman laatunsa – juuri se tekee siitä
pedagogista (Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000, 5). Myös
opinto-ohjaaja toimii koulukontekstissa, joten voidaan ajatella, että opinto-ohjaajan
ohjausajattelussa on myös kysymys pedagogisesta ajattelusta. Opetuksen ja ohjauksen suhde kuvataan usein vastavuoroisena suhteena. Opetus on ohjausta ja ohjaus
pedagogista toimintaa. Ohjauksellinen näkökulma opetukseen ja pedagoginen näkökulma ohjaukseen sisältävät tietynlaisen tavan ajatella ihmisestä – nähdä hänet ainutkertaisena yksilönä, jolla on tietoa sekä itsestään että ympäröivästä maailmasta.
(Mezirov 1995, 17–35, Peavy 2004, 34.)
Suomessa on tehty muutamia läheisesti opinto-ohjaajan ajatteluun liittyviä tutkimuksia (ks. esim. Vehviläinen 1999; Juutilainen 2003; Pekkari 2007 ). Opettajan
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ajattelun tutkimus tarjoaa kuitenkin enemmän vertailuperustaa ja pohjaa opintoohjaajan ohjausajattelun määrittelylle. Käsittelen tässä luvussa pedagogisen ajattelun tutkimukseen liittyviä lähestymistapoja sekä käyttötietoa ja käyttötiedon erilaisia
orientaatioita, joiden avulla pyrin kuvaamaan tutkimukseen osallistuneiden opintoohjaajien ohjausajattelua. Tuon myös esille merkitysperspektiivin näkökulman, jota
käytän tässä tutkimuksessa käsitteellisenä välineenä opinto-ohjaajan ohjausajattelun
käyttötiedossa tapahtuneen muutoksen tulkinnassa. Ohjausajattelun kehittymisen ja
samalla asiantuntijuuden kehittymisen oletetaan sisältävän merkitysperspektiivin
muutosta. Se nähdään oppimisena, ja sitä pidetään luonnollisena ja oletettuna oppimisen tuloksena (Clarke & Hollingsworth 2002, 948).

4.1

Pedagogisen ajattelun tutkimuksesta

Opettajan pedagogiikka kehittyy ympäröivän yhteiskunnan ja opettajan oman maailmankuvan vuorovaikutuksen tuloksena (Kansanen 1991, 91; Watkins & Mortimore 1999, 16). Opettaja rakentaa vähitellen omaa pedagogiikkaansa poimien maailmankuvaansa sopivia osasia. Opettaja tekee valintoja persoonallisiin ominaisuuksiinsa, ajatteluun, tunteisiin ja mielikuviin pohjautuen. Vuosien mittaan kertyneet
kokemukset opettamisesta, kasvatuksesta, koulutuksesta ja työstä muokkaavat ajattelua ja siten myös opettajan pedagogiikkaa. (Karjalainen & Siljander 1997, 66–67;
Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 1995, 22–23.) Opinto-ohjaajan pedagogiikka ja ohjaustoiminta kehittyvät samalla tavalla vuorovaikutteisesti ympäröivän yhteiskunnan ja
opinto-ohjaajan oman maailmankuvan tuloksena. Opinto-ohjaajan pedagogisiin valintoihin ja toimintaan vaikuttavat hänen henkilökohtaiset uskomuksensa ja ajattelutaitonsa, eli se, miten hän käsitteellistää ammatilliset tehtävänsä ja velvollisuutensa
sekä tapa, jolla hän näkee itsensä ihmisenä ja oppijana. Näiden taustalla on tietynlainen filosofinen perusorientaatio, ihmiskäsitys, tiedonkäsitys, oppimis- ja ohjauskäsitys, jotka ovat muodostuneet kunkin yksilöllisen tähänastisen elämän aikana.
Opinto-ohjaajan tulee jatkuvasti selkiyttää kasvatuksellista filosofiaansa, arvojaan ja
toimintatapojaan ja ymmärtää, miksi hän toimii niin kuin toimii. (Niemi & Kohonen
1995, 16–21.)
Opettajatutkimus on liittynyt lähinnä kahteen paradigmaan. Vanhempi niistä on
prosessi-produkti-tutkimus, joka oli käytössä 1960–70-luvuilla ja jolle ovat ominaista opetuksen tehokkuutta ja hyvän opettajan ominaisuuksia koskevat osatutkimukset
(Shulman 1986, 9). 1980-luvulta lähtien korostunut toinen paradigma liittyy tulkitsevaan tutkimukseen, joka selvittää opettajan ajattelun laadullisia ominaisuuksia.
Siihen liittyvät nk. teacher thinking -tutkimukset, joissa pyritään lähestymään opettajan ajattelua eri näkökulmista. On oltu kiinnostuneita siitä, millaisia merkityksiä ja
kuinka suuren painon opettajat itse antavat opetustapahtumille (ks. Clark & Peterson
1986). Tutkimusmenetelminä on käytetty mm. kyselyä, haastattelua, havainnointia,
ryhmäkeskusteluja, aktiivisia mieleenpalauttamistilanteita ja päiväkirjan pitämistä.
Opettajan ajattelun tutkimus on yleisnimitys tutkimuksille, joissa on toimittu monen
eri tieteenalan lähtökohdista; miten opettajat hankkivat, omaksuvat ja hyödyntävät
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tietoa ja miten eri tekijät vaikuttavat tuon tiedon omaksumiseen ja käyttöönottoon.
(Calderhead 1988.)
Opettajan ajattelun tutkimuksen voimakas ja nopea lisääntyminen on aiheuttanut
kirjavuutta opettajan ajattelua kuvaavissa käsitteissä. Opettajan ajattelun mentaalisista konstruktioista on käytetty useita nimityksiä: henkilökohtaiset teoriat (Clark &
Peterson 1986), implisiittiset teoriat (Cole 1989; Mitchell 1994), uskomukset, uskomusjärjestelmät (Pajares 1992; Kansanen 1996), käyttötieto tai -teoriat (Elbaz
1983; Clandinin 1985; Conelly & Clandinin 1985; Day 1990) ja subjektiiviset teoriat (Krause 1986). Yhteistä näille käsitteille kuitenkin on, että opettajan kognitiota ja
toimintoja ohjaavat hänen henkilökohtaisten uskomustensa, arvojensa ja periaatteidensa systeemit.
Dayn ja Hadfieldin (1995) mukaan opettajan ajattelun tutkimus voidaan jakaa
kolmeen eri osa-alueeseen. Ensinnäkin opettajaa tarkastellaan teknisrationaalisessa
kontekstissa. Tämä kognitiivinen lähestymistapa tutkii opettajien tiedonprosessointia ja päätöksentekoa ja jättää suureksi osaksi ottamatta huomioon ympäristöön ja
persoonallisuuteen liittyvät tekijät, jotka ohjaavat opettajan oppimista ja kehittymistä. Tällaiselle tutkimukselle on luonteenomaista miellekarttojen ja tilastollisten mallien tuottaminen. Edelliselle traditiolle päinvastainen, kokonaisvaltaisempi kvalitatiivinen tutkimus perustuu konstruktivistiseen näkemykseen, jonka mukaan opettajat
säilyttävät omat persoonalliset käyttöteoriansa. Ne ovat muotoutuneet elämänhistorian ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta. Niitä voidaan tutkia opettajien kertomuksista, mielikuvista ja tarinoista. Kolmas opettajan ajattelun tutkimusalue on toimintatutkimus. Se tähtää suoraan opettajan kehittymiseen tiedustelu-, tutkimus-, kokemus- ja arviointivaiheiden avulla. Opettaja osallistuu tutkimusaiheen määrittelyyn
ja oppimistapahtumaan yhdessä tutkijan kanssa. Tutkimus antaa tulokseksi muutoksen, johon tutkimuksen osanottajat ovat sitoutuneet. (Day & Hadfield 1995, 16–17.)
Dayn (1990) mukaan tulkinnallisen paradigman mukaisessa tutkimuksessa opettajan ajattelun tutkimuskohde on tämän subjektiivinen tieto koulusta, opettamisesta
ja oppimisesta. Se vaikuttaa käytännön oppimistilanteissa, vaikka opettaja ei pystyisikään erittelemään ja perustelemaan käsityksiään verbaalisesti. Sen, miten opettaja subjektiivisesti käsittää koulutyön, oletetaan vaikuttavan siihen, mitä luokkahuoneessa tapahtuu. Silloin kun opettajatutkimuksessa käytetään tulkitsevaa tutkimusotetta, mielenkiinnon kohteena on se, millaisia merkityksiä ja kuinka suuren
painoarvon opettajat itse antavat tapahtumille sekä itsensä että kouluyhteisönsä kannalta tarkasteltuna. (Kosunen 1994, 22–23.)
Suomalainen pedagogisen ajattelun tutkimus jakautuu kahteen päälinjaan: yhtäältä opetustilannetta koskevaan reflektioon ja itse opetustilanteen analyysiin, toisaalta
uskomusjärjestelmien teoriamallien kehittelyyn (Puurula 1999, 113). Tutkimus on
laajentunut didaktiikkapainotteisesta eettis-moraaliseen (mm. Niemi 1988; Tirri
1998), yhteiskunnalliseen (mm. Hytönen 1989) ja eri konteksteja yhdistävään tutkimukseen (mm. Kiviniemi 1991).
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Uusinta suomalaista opettajakognitiotutkimusta edustaa Helsingin yliopiston
opettajan pedagogista ajattelua selvittävän tutkijaryhmän toiminta. Tutkimusprojektissa opettajien tapaa tehdä päätöksiä ja perustella niitä on lähestytty eri näkökulmista. Taustalla on ajatus opettajan toiminnan tavoitteisuudesta. Professionaalisuuden ja
reflektion teemat ovat mukana eri tavoin. Projektissa on muodostunut erittäin tärkeäksi opettajan eri yhteyksissä tekemien päätösten argumentaatio ja perustelemisen
muodollinen hahmo. Opettajan pedagogista ajattelua lähestytään opetus-opiskeluoppiminen -prosessin kokonaisuudesta ja pedagogisesta päätöksenteosta käsin.
Opettajan pedagogisen ajattelun tasomallin avulla kuvataan opetustapahtuman toiminnallisia vaiheita, opetuksen teoretisointia ja omien teoriamallien kriittistä tarkastelua sekä kasvatuksen metateoreettisten kysymysten reflektointia. Erilaisia sisällöllisiä lähestymistapoja ovat opettajan pedagogiset ammattikäytännöt, moraalinäkökohdat opettajan työssä, hyvää opetusta koskevat opetusohjeet sekä opetusharjoittelun ohjauskeskustelua tarkasteleva näkökulma. (Kansanen ym. 2000.)
Kansanen toteaa opettajan pedagogisen ajattelun olevan varsin monimuotoista
riippuen siitä, mikä teoreettinen lähestymistapa on taustalla. Voidaan puhua reflektiosta, metakognitiosta, itsearvioinnista, itseohjautuvuudesta, päätöksenteosta jne.,
jotka kaikki kuuluvat samaan ilmiöön eri lähtökohdista käsin. (Kansanen 1999, 66.)
Kansasen lähtökohta on nähdä opettajan pedagoginen ajattelu opettajan uskomusjärjestelmän varassa tapahtuvana päätöksentekona (Kansanen 1995a, 14–16; Kansanen
1995b, 33). Päätökset perustuvat johonkin, vaikka perusteita ei aina osata suoraan
sanoa, sillä päätösten taustalla oleva tietous on usein tiedostamatonta. Taustalla on
käsitys opetuksen tavoitteellisuudesta.
Kansanen ym. (2000, 6) liittävät pedagogiseen ajatteluun intentionaalisuuden ja
interaktion. Pedagoginen ajattelu pohjautuu opetussuunnitelmaan, sen tavoitteisiin ja
päämääriin, ja sen on täytettävä opetussuunnitelmalle asetetut kriteerit. Se liittyy
pedagogiseen interaktioon, oppijan ja opettajan rajattuun kohtaamiseen, jossa osallistujien odotetaan toimivan asetettujen tavoitteiden ja eksplisiittisten tai implisiittisten arvojen mukaisesti. Se on päätöksentekoa ja valintoja eri vaihtoehdoista pyrittäessä haluttuun päämäärään, jota Kansanen (1996, 45–46) pitää rutiininomaisen ajattelun vastakohtana, reflektiivisenä ajatteluna.
Kansasen mukaan opettajan työn hallitsemiseksi on olennaista ymmärtää, missä
kontekstissa toimitaan ja millaista on työn sisältö. Mahdollisimman syvä aineenhallinta ja kasvatustieteellisen teorian tuntemus kuuluvat ammattitaitoon. Opettajan tulee pystyä tarkastelemaan toimintaansa teoreettisesti. (Kansanen 1993, 46.)
Patrikainen (1997, 112) tarkoittaa opettajatutkimuksessaan pedagogisen ajattelun
sisällöllä kaikkea opettajan omaa pedagogiikkaa koskevaa ajattelua, jota hän on ilmaissut puhuessaan työhönsä liittyvistä asioista ja näkemyksistä. Hän kuvasi opettajuuden laadullisia ulottuvuuksia erilaisina profiileina: opetuksen suorittajana, tiedon
siirtäjänä ja oppimisen kontrolloijana, oppimaan ja kasvamaan saattajana ja kasvuja oppimisprosessin ohjaajana. Opettajuudet olivat perusteltavissa opetus- ja oppimis- sekä opetussuunnitelmateoreettisesti. Patrikainen havaitsi, että opettajuuden
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kehittyminen tapahtui dimensionaalisesti siten, että ensin tapahtui kypsymistä ihmiskäsityksen eettisessä ulottuvuudessa ja kollegiaalisessa reflektoinnissa. Tähän
liittyi myös oivallus tiedon käytön, prosessoinnin ja opetusmenetelmien yhteydestä
ihmisenä kasvamiseen. Opettaja saattoi vasta tämän jälkeen muuttaa pedagogista
ajatteluaan ja aktivoitua reflektoivaksi, metakognitiotaan käyttäväksi, oman ajattelun ja toiminnan haltijaksi. (Emt. 218.)
Aaltosen (2003, 232–233) tutkimuksessa pedagogisen ajattelun ja toiminnan kokonaismalli muodostuu käsitteellisesti opettajan tietoperustasta, käyttötiedosta ja
pedagogisesta sisältötiedosta sekä toiminnallisesti pedagogisesta interaktiosta. Käyttötietoon Aaltonen sijoittaa opettajan mielikuvat opiskelijoista, opettajuudesta, käytännön periaatteista, opetuksen kontekstista, oppiaineesta ja integraatiokäsityksistä.
Integraatiokäsityksissä on kysymys yhteyksien löytämisestä erilaisten opetussisältöjen välillä, tietojen ja taitojen oppimisen välillä sekä kontakteista toisiin opettajiin,
esimerkiksi yhteistyössä (emt. 97). Pedagoginen sisältötieto koostuu Aaltosen mallissa opetuksen tavoite- ja resurssitiedoista, opettamista koskevista tiedoista ja opetettavaan muotoon muokatusta sisältötiedosta.
Jaana Venkula (1989) kuvaa tiedonmuodostuksen mentaalista järjestelmää ja toteaa, että tietokäsitys on aina yhteydessä todellisuuskäsitykseen. Siksi aito tietokäsityksen muutos ja sitä seuraava toiminnan muutos on mahdollinen vasta, kun todellisuus ymmärretään uudella tavalla. Tämä edellyttää tiedon riittäviä prosessointitaitoja. Venkulan mukaan erilaisten tietokäsitysten taustalla ovat erilaiset paradigmat. Se
mitä mallia, paradigmaa, käytämme, määrää sen, kuinka käytännössä toimimme.
Makroparadigmat ovat ihmisen mentaalisen järjestelmän tuotteita, keinoja joilla
mieli pyrkii kategorisoimaan kohtaamaansa todellisuutta. Paradigmojen kategorisointikyky on rajallinen, koska todellisuus on aina moniulotteisempi ja laajempi
kuin ihmisen mieli. Siksi maailmaa täydellisesti kuvaavaa paradigmojen joukkoa on
mahdotonta luoda.
Venkulan ajatuksia voidaan Parkkisen (2003, 161–162) mielestä soveltaa useilla
tavoilla sekä ohjaajan ammattitaidon kehittämisessä että ohjaustoiminnassa. Ohjaajan tulisi ensiksikin sanoittaa omaa ajatteluaan itselleen auki. Toiseksi ohjaajan tulisi
harrastaa oman ajattelunsa tieto-opillista pohdintaa. Vasta tämän jälkeen on mahdollista arvioida ja vertailla makroparadigmojen muodostaman tiedon keskinäistä loogisuutta ja pätevyyttä. Tällainen prosessi synnyttää uusia kysymyksiä ja mahdollisesti myös jännitteitä suhteessa omaan todellisuuden tulkintaan. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että tietokäsityksen muodostuminen on perustaltaan osin tiedostamatonta.
Kun tietokäsitystä tutkitaan tietoisilla menetelmillä, voi paljastua sen sisäinen epäloogisuus, ristiriitaisuus suhteessa havaittuun todellisuuteen tai jopa aukkoja omassa
tietokäsityksen rakenteessa. Parkkinen toteaa, että oleellista on pyrkiä tuntemaan
omaa ajatteluaan ja sen lähtökohtia. Kun ohjaaja jäsentää sitä, hän tekee matkan
kohti todellisuuden tulkinnan syvärakenteita, oppii tunnistamaan ajattelunsa perusteita ja samalla kohtaa ajattelunsa konteksti- ja kulttuurisidonnaiset puolet. Tämä on
oleellista, koska kulttuurisidonnaiset osat sisältävät Rauste von Wrightin (1997, 31–
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32) mukaan kognitiivisen aineksen lisäksi emotionaalisia elementtejä ja motiiveja,
joilla on tärkeä merkitys kulttuurin arkitotuuksien ymmärtämisessä.
Omassa tutkimuksessani lähestyn opinto-ohjaajan ohjausajattelua konstruktivistisesta näkökulmasta, jonka lähtökohtana on tarkastella opinto-ohjaajaa reflektiivisenä, itsenäisessä asemassa olevana, ajattelevana ja harkitsevana toimijana, joka tekee
valintoja ja antaa asioille ja tapahtumille omia merkityksiään. Uudessa tutkimuksessa opettajaa tarkastellaan nimenomaan reflektiivisenä ammattilaisena, jolloin pelkkä
ulkoisen käyttäytymisen havainnointi ei riitä, sillä opettajan ajattelulla ja hänen tekemillään päätöksillä on ratkaisevan tärkeä vaikutus hänen opetustapaansa. Opintoohjaaja oppii kokemuksistaan arvioimalla niitä kriittisesti ja suhteuttamalla ne aikaisempiin tietoihinsa. (Peterson & Comeaux 1989, 133; Kosunen 1994, 21.) Kun
opinto-ohjaajat saavat mahdollisuuden pukea sanoiksi omia kokemuksiaan, he samalla myös arvioivat niitä suhteuttaen ne aikaisempiin tietoihinsa.

4.2

Käyttötieto opettajan ja opinto-ohjaajan tietona

Opettajan tietotutkimuksista voidaan erottaa kaksi lähestymistapaa: kognitiivinen ja
epistemologinen. Kognitiivinen korostaa opettajia ammattilaisina, jotka tekevät arviointeja ja päätöksiä monimuotoisissa ja epävarmoissa tilanteissa. Tutkimukset
ovat keskittyneet ekspertti- ja noviisiopettajien eroihin esimerkiksi tiedon määrässä
ja organisoitumisessa, ja tiedon alueiden ja sisältöjen kuvauksiin tuottaen erilaisia
tiedon kategorioita. Epistemologinen lähestymistapa puolestaan korostaa opettajan
tietoa henkilökohtaisena ja praktisena tietämyksenä, joka ei ole pelkästään kognitiivista. Tieteellistä tietoa ei pidetä tärkeimpänä tiedon muotona, vaan korostetaan kokemuspohjaisen tiedon merkitystä. Oletetaan, että välitön oppimisympäristö ja koulutuksen laajempi sosiokulttuurinen ympäristö vaikuttavat merkittävästi opettajan
tietoon. (Moallem & Earle 1998, 7–8.)
Samalla tavoin kuin opettajan ajattelua kuvaavissa käsitteissä on kirjavuutta,
käyttötietoakin on määritelty monesta näkökulmasta ja käsitteellistetty sen ominaisuuksien, sisältöalueiden ja tiedon merkityksen avulla. Puhutaan käyttöteorioista
(esim. Cornett 1990; Mitchell & Marland 1989) ja käyttötiedosta (esim. Connelly
ym. 1997; Elbaz 1983; Mayer & Marland 1997). Erittäin usein opettajan käyttötietoa ja -teorioita on kuvattu myös mielikuvien ja vertauskuvallisten metaforien avulla
(esim. Briscoe 1991; Tobin 1990; 1993). Käyttötiedon ja käyttöteorian keskinäisen
suhteen määrittäminen ei juuri ole ollut empiiristen tutkimusten mielenkiinnon kohteena. Käsitteitä on usein käytetty lähes samansisältöisinä ja tutkijat ovat yleensä
sitoutuneet jompaan kumpaan käsitteeseen tutkimusasetelmistaan ja -intresseistään
riippuen analysoimatta sen enempää niitä erottelevia tekijöitä. (Aaltonen 2003, 87.)
Aaltonen ja Pitkäniemi (2001, 405) toteavat, että käyttöteoriaa voidaan pitää suhteellisen laajana, systemaattisena ja ideaalina, osin varsin abstraktisena opetusta ja
kasvatusta koskevana opettajan henkilökohtaisena teoriana. Vasta sitten, kun käyttö-
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tiedon osatekijät (esim. arvot, uskomukset, strategiat) ovat jäsentyneet loogisesti ja
muodostavat keskenään toimivan ja koherentin kokonaisuuden, voidaan puhua pikemminkin käyttöteoriasta kuin käyttötiedosta. Aaltosen (2003, 87–88) mielestä
opettajuus, kuten ohjaajuuskin voidaan nähdä läpi elämän kehittyvänä asiantuntijuutena ja asettaa käyttöteoria koko tuon kehittymisen tavoitteeksi, jos käyttötieto- ja teoria ajatellaan laadullisesti erilaisiksi tietoperustoiksi. Opettajuuden ja ohjaajuuden oman praktisen tietämyksen kehittyminen ei pääty opettaja- tai ohjaajakoulutuksesta valmistumiseen, eikä siihen, että tietyssä vaiheessa omassa tietoperustassa saavutetaan käyttöteorian aste. Muuttuva toimintaympäristö ja opettajan ja opintoohjaajan oma halu uudistua ja kehittyä vielä niin, että muutos näkyy toiminnassa,
voivat aiheuttaa sen, että kokeneenkin opettajan ja opinto-ohjaajan tietoperustasta
löytyy osa-alueita, jotka eivät täysin täytä käyttöteorian kriteereitä, ovat hetkellisesti
ristiriitaisia tai vaativat kehittelyä ja kokeilemista käytännössä. Praktisen tietämyksen ristiriidat ovatkin melko yleisiä myös kokeneilla opettajilla.
Russell (1993) tarkoittaa käyttötiedolla sitä persoonallista ymmärrystä, jota opettajalle on kertynyt käytännöstä. Käyttötieto on persoonallista, kokemuksellista, arvolatautunutta, tarkoituksellista ja käytäntösuuntautunutta, ja se on yhdistynyt oman
elämämme kertomuksiin (Clandinin 1985, Niikko 1992). Koska opettaja hahmottaa
toimintaansa ja suunnittelee opetustaan käyttötiedon avulla, sitä on pidetty työkaluna, jota opettaja käyttää hyväkseen joko tietoisesti tai tiedostamattaan (Connelly &
Clandinin 1985, 182). Moilasen (1998, 78) mielestä toiminnan tietoinen ohjaus rakentuu merkitysten varaan, ja osasta tästä merkitysten verkosta opettaja ei ole tietoinen. Toisaalta sen takana on myös ns. mykkiä käytänteitä eli kyseenalaistamattomia
toimintatapoja. Tiedon jakaminen eksplisiittiseen ja implisiittiseen ei kuitenkaan
tarkoita sen käsittämistä staattisena tai muuttumattomana. Sanaton, syvällä alitajunnassamme oleva tieto voi aika ajoin nousta tietoiselle tasolle, mutta vastaavasti ajattelumme kohteena joskus ollut tieto voi kadota alitajuntaamme, jos se esimerkiksi
menettää mielenkiintonsa tai merkityksensä tai joku muu syy painaa sen pois tietoisuudestamme. (Alexander ym. 1991.)
Meijer, Verloop ja Beijaard (1999, 60) ovat tutkimuksessaan todenneet eri
opettajien käytännön tiedon olevan niin monimuotoista, ettei yhteistä nimittäjää
voinut havaita. Sen sijaan he tyypittelivät käytännöllisen tiedon kolmeen alueeseen:
sisältötietoon, tietoon oppilaista ja tietoon oppilaiden oppimisesta ja ymmärryksestä.
He ovat myös todenneet, että opettajan käytännöllinen tieto on henkilökohtaista,
hiljaista, kontekstista riippuvaista, kokemukseen perustuvaa, käytännön toimintaa
ohjaavaa ja opetuksen sisällöstä riippuvaa.
De Vries ja Beijaard (1999) arvioivat, että opettajan uskomukset ovat tärkeässä
roolissa käytännöllisen tiedon rakentumisessa. Uskomukset määrittelevät sitä, miten
ja missä määrin tietoa tulkitaan, persoonallistetaan ja eheytetään käsitteellisiksi kokonaisuuksiksi. Uskomukset toimivat suodattimena ajattelulle ja oppimiselle. Täten
on helppo ymmärtää, että eri opettajilla käytännöllinen tieto hahmottuu varsin eri
tavoin. Fenstermacher (1994, 30) toteaa, että tiedon ja uskomusten käsitteitä on kas-
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vatustieteellisessä kirjallisuudessa alettu käyttää yhä enemmän siten, että ne ikään
kuin olisivat toistensa synonyymejä.
Elbaz (1983) olettaa opettajan tiedon olevan organisoitunut jossain määrin hierarkisesti, ja hän erittelee käyttötiedon rakenteellisesti toimintasääntöihin, toimintaperiaatteisiin ja mielikuviin, joiden avulla opettaja rakentaa ja järjestää praktista tietouttaan. Toimintasäännöillä Elbaz tarkoittaa lyhyitä, selvästi muotoiltuja ohjeita
opetustilanteista, joiden avulla opettaja voi ratkaista toimimisen toistuvissa opetustilanteissa, mikäli hän tunnistaa tilanteen ja muistaa siihen liittyvän ohjeen. Toimintaperiaatteet ovat sääntöjä laajempia ja vähemmän eksplisiittisiä väittämiä, jotka ilmentävät päämäärää tarkoituksellisella ja reflektiivisellä tavalla. Toimintaperiaatteet
voidaan johtaa hyvin muodollisesti teoreettisista näkökulmista tai ne voivat syntyä
intuitiivisesti käytännön kokemuksista, mutta useimmiten ne kehittyvät teorian ja
käytännön yhteisvaikutuksesta. Niiden soveltaminen edellyttää tilannekohtaista tulkintaa. Mielikuvat kuvaavat tilanteita, joissa opettajan tunteet, arvot, tarpeet ja uskomukset yhdistyvät, kun hän muotoilee lyhyitä väittämiä siitä, millaista opetuksen
tulisi olla, tai antaa näille mielikuville tietyn luonteen kokemustensa, teoreettisen ja
kouluun liittyvän tietonsa avulla. Mielikuvia noudattaessaan opettaja toimii enemmän intuitiivisesti kuin analyyttisesti. Mielikuvat ovat yleisempiä ja piilevämpiä
kuin toimintasäännöt ja -periaatteet. (Elbaz 1983, 132–137.)
Käyttötiedon tiedostamisessa on merkitystä reflektiolla. Reflektoimalla selvitetään omakohtaisia kokemuksia ja pyritään kehittämään toimintaan ja työhön liittyvää omaa käyttöteoriaa. Reflektointi on siis eräänlaista tutkiskelevaa vuoropuhelua
itsen ja toisten eli ympäröivän todellisuuden kanssa. (Ojanen 2000, 71–73.) Reflektio on lukuisten ulkomaisten ja kotimaisten tutkijoiden mukaan ihmisen ammatillisen kasvun elementti. (Vrt. mm. Schön 1987 ja Kiviniemi 1997.)
Ojanen (2000, 86–88) nimittää reflektiivistä työkäytäntöä oman käyttötiedon tiedostamiseksi. Käyttötieto on ikään kuin sisään rakennettu säännöstö tai ohjausjärjestelmä, joka on koostunut henkilön persoonallisista kokemuksista, tiedoista, arvoista
ja asenteista ja joka muodostaa käyttäytymisen pohjan tai sisäisen ohjeiston. Käyttötiedon osaset ovat syntyneet erilaisten kokemusten kautta, kuuntelemalla, lukemalla
ja katselemalla toisten toimintaa ja sitten sekoittuneet omaan arvomaailmaan. Kyseessä on jatkuvasti meneillään oleva muuttuva prosessi, joka hallitsee toimintaa.
Kuten reflektiossakin korostuu ihmisen omakohtainen prosessi, myös opintoohjaajan toimintaa palvelevaan käyttötietoon liittyy sen omakohtaisuus. Opintoohjaajan omakohtainen ohjausfilosofia ja hänen käsityksensä ihmisestä, tiedosta,
ohjauksesta ja oppimisesta ohjaavat hänen jokapäiväisiä ammatillisia valintojaan.
(Niemi & Kohonen 1995, 16.) Opinto-ohjaajan sisäistämä käyttötieto tulee esille
esimerkiksi yllättävissä tilanteissa (ks. Ojanen 1989). Opinto-ohjaaja ei tosin välttämättä täysin tiedosta tämän kaltaisen, työtään ohjaavan käyttötiedon olemassaoloa
(Ojanen 1996), vaan joutuu miettimään sen perusteita vasta keskustellessaan esimerkiksi kollegansa kanssa.
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Empiiriset tutkimustulokset korostavat käyttötiedon verbalisoimisen merkitystä.
Mielikuvien tietoiseksi tekeminen on ohjauskäytännön tavoitteellisen parantamisen
edellytys. Tarkastellessaan käyttötietoaan opinto-ohjaaja alkaa ymmärtää, millaisiin
arvoihin, uskomuksiin ja tietoihin hänen toimintansa pohjautuu. (Ojanen 2001, 86.)

4.3

Käyttötiedon erilaisia orientaatioita

Barnettin ja Hodsonin (2001, 431) mukaan käyttötieto antaa opinto-ohjaajalle henkilökohtaista hallinnan tunnetta eli tietoisuutta omasta tekemisestä ja luottamusta itseensä. Käyttötieto tuottaa myös turvallisen sosiaalisen aseman opinto-ohjaajana.
Hänen tietonsa jäsentää hänen saamaansa kuvaa koulusta, oppilaista, oppimisesta ja
ohjauksesta ja antaa välineitä omassa tehtävässään suoriutumiseen (Moilanen 1998,
76). Nämä eivät kuitenkaan ole tiedon ainoat funktiot. Elbaz (1983, 15–21) on eritellyt tiedon funktioita puhumalla tiedon erilaisista orientaatioista. Hän jaottelee
orientaatiot tilannekohtaisiin, henkilökohtaisiin, sosiaaliseen, kokemukselliseen ja
teoreettiseen (ks. taulukko 1).

Taulukko 1. Käyttötiedon orientaatiot (Elbaz 1983), Aaltonen (2003, 79).

Teoreettinen orientaatio

Tilanneorientaatio

Sosiaalinen orientaatio

Henkilökohtainen orientaatio

Kokemuksellinen orientaatio

Tuo esille, miten opinto-ohjaaja ymmärtää teorian ja käytännön ja
niiden välisen suhteen ja mikä merkitys teoreettisella tiedolla ja opinto-ohjaajakoulutuksella on opinto-ohjaajan työssä ja käyttötiedossa
(Elbaz 1983, 21, 102).
Kuvaa, miten käyttötieto syntyy käytännön tilanteissa, joita opintoohjaaja kohtaa työssään ja miten se suuntautuu uusiin tilanteisiin
tavoitteena selvitä niistä paremmin (Elbaz 1983, 15, 110–117).
Kuvaa, miten käyttötiedon hyödyntäminen heijastaa ja vahvistaa
opinto-ohjaajan näkemyksiä sosiaalisista suhteista ja asemasta. Tuo
esille, miten opinto-ohjaaja hyödyntää käyttötietoaan muokatakseen
sosiaalista ympäristöään ja miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa
käyttötietoon ja toimintaan. (Elbaz 1983, 18, 117–119.)
Kuvaa tapaa, jolla opinto-ohjaaja antaa merkityksen omalle työlleen.
Tuo esille, miten käyttötiedon hyödyntäminen heijastaa opintoohjaajan arvoja ja miten hän pyrkii saavuttamaan arvojensa kanssa
sopusoinnussa olevan päämäärän. Kuvaa opinto-ohjaajan tarvetta
integroida, järjestää ja tehdä mielekkääksi omat kokemuksensa. (Elbaz 1983, 16, 120–124.)
Kuvaa, miten käyttötieto pohjautuu opinto-ohjaajan kokemuksiin ja
miten se jäsentää niitä. Tuo esille opinto-ohjaajan emotionaaliset ja
moraaliset taustaoletukset, toimintaa rytmittävät aikaperspektiivit ja
sen, miten spontaanisti opinto-ohjaaja toimii tai miten tietoisesti hän
käsittelee kokemuksiaan. (Elbaz 1983, 18–20, 124–128.)

Käyttötiedon tilanneorientaatio korostaa se praktista luonnetta (Elbaz 1983; Moilanen 1998). Se katsotaan opettajan käytännön tilanteisiin ja ongelmiin liittyväksi tiedoksi, praktiseksi ymmärrykseksi, jonka avulla hän pystyy toimimaan opetustilanteissa. Opettajat käyttävät tätä tietoa etsiessään yksilöllisiä ratkaisuja odottamattomiin tapahtumiin ja muuntavat opetuksensa ennakkosuunnitelmia (Mostert 1992,
16). Moilasen (1998, 76) mukaan orientaatio tilanteeseen ei tarkoita sitä, että opettajat kaipaisivat vain käytännön vinkkejä, vaan sitä, että tieto on orientoitunut tiettyyn
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praktiseen kontekstiin. Olennaista on tiedon käyttökelpoisuus. Tieto strukturoi tutkimatonta todellisuutta ja mahdollistaa toiminnan. Käyttötieto ei välttämättä päde
kaikissa tilanteissa. Opettaja saattaa soveltaa erillisiä ja jopa toistensa kanssa ristiriitaisia teorioita erilaisissa tilanteissa esimerkiksi toimiessaan eri ikäisten opiskelijoiden kanssa (mm. Marland & Osborne 1990). Toisaalta samankin opettajan käyttötiedossa voi olla osa-alueita, jotka ovat kontekstisidonnaisia ja osa-alueita, jotka pätevät laajemmin kaikkiin tilanteisiin (Mitchell 1994, 80).
Teoreettinen orientaatio tarkoittaa sitä, miten opettaja ymmärtää teorian ja käytännön ja niiden välisen suhteen ja mikä merkitys teoreettisella tiedolla ja opettajankoulutuksella on opettajan työssä ja käyttötiedossa (Elbaz 1983, 21, 102). Myös
Clandinin ja Connelly (1986, 20) näkevät teorian ja käytännön erottamattomina.
Teorian oletetaan muuttuvan ja muokkautuvan käytännön maailman muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Moilanen (1998, 76) väittää, että opettajan tieto on tietyssä suhteessa teorioiden maailmaan, ja opettajan tapaan jäsentää todellisuutta vaikuttavat
myös hänen teoreettiset näkemyksensä.
Käyttötietoa pidetään opettajan henkilökohtaisena tietona, jolloin korostetaan sen
yksilöllisyyttä ja kokemuksellisuutta (Clandinin & Connelly 1986, 22; Connelly ym.
1997, 666). Moilasen (1998, 76) mukaan henkilökohtainen orientaatio liittyy ihmisen henkilökohtaiseen tarpeeseen integroida, järjestää ja tehdä mielekkääksi omat
kokemuksensa. Opettaja rakentaa itse oman näkemyksensä sosiaalisesta todellisuudesta ja muustakin maailmasta. Tähän näkökulmaan sisältyvät uskomukset, havainnot, tunteet, arvot, tarkoitus ja sitoutuminen. Lisäksi henkilökohtainen orientaatio
korostaa Moilasen mielestä mielen ja tiedon aktiivista, konstruktiivista ja tarkoituksellista luonnetta. Tähän liittyvät siis vahvasti omat käsitykset itsestä opettajana.
Mm. Husu (2002, 63) on tuonut esille tutkimuksessaan, että opettajien kertoessa
toiminnastaan he puhuivat itsestään, ja tapahtumat näyttivät suodattuvan oman persoonan kautta. Opettajat käyttivät itseään työkaluina käsitellessään työnsä ongelmia
ja mahdollisuuksia, ja omaa minää koskevat teemat toistuivat läpi aineiston keskeisinä opettajan ajattelun kokemuksina. Käyttötiedon henkilökohtaisuus tuli esille
mm. Meijerin ym. (1999) tutkimuksesssa, jossa verrattiin saman alan opettajien
käyttötietoa. Tutkimuksen mukaan käyttötiedosta löytyi vähän yhteisesti jaettuja
elementtejä, eikä tutkimuksen perusteella pystytty rakentamaan tavoiteltua yhteistä
tietoperustaa.
Kokemuksellinen orientaatio kuvaa, miten käyttötieto pohjautuu opettajan kokemuksiin ja miten se jäsentää niitä (Elbaz 1983, 18–20). Sekä henkilökohtaiset että
professionaaliset kokemukset vaikuttavat opettajan mielikuviin opettamisesta, koulusta, omasta roolista ja oppiaineista (Clandinin 1985, 375; Moallem & Earle 1998,
12–13; Kosunen 1994, 3). Moilanen (1998, 76) toteaa, että kokemuksellinen orientaatio ilmentää kyseenalaistamattomien kokemusten merkitystä opettajan työssä. Ne
antavat toiminnalle lujan pohjan, sillä niiden ansiosta opettaja voi rakentaa toimintansa varmoina pitämiensä havaintojen varaan. Vaikka kokemuksia pidetään käyttötiedon raaka-aineina, vasta niiden reflektointi tekee niistä merkittäviä (Ojanen 2000,
88).
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Opettajan käyttötieto on myös sosiaalisesti muotoutunut. Opettaja joutuu ottamaan työssään huomioon monia ihmisiä ja heidän näkemyksiään. Tiedon tehtävänä
on lujittaa ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta, ja se myös muovautuu yhteistoiminnassa. (Moilanen 1998, 76.) Myös moraaliset kannanotot ja erilaiset arvot liittyvät
opettajan käyttötietoon. Esimerkiksi suomalaisen peruskoulun opettajia koskevassa
tutkimuksessa havaittiin, että opettajat eivät pystyneet erottelemaan henkilökohtaisia
ja psofessionaalisia moraaliominaisuuksia toisistaan. He hahmottivat työtään ja perustelivat toimintaansa suhteessa oman moraalinsa luonteeseen. Myös opettajien
toiveikkuudessa tulevaisuutta ajatellen oli moraalista ulottuvuutta joko suhteellisen
passiivisena asioiden käänteiden odottamisena tai aktiivisempana pyrkimyksenä oppilaiden kasvun tukemiseen. (Husu 2002; Tirri ym. 1999.)
Käyttötietoa voidaan tarkastella myös sen suhteen, mistä asioista opettaja sitä ilmaistessaan puhuu. Siihen kuuluu opettajan tietoa itsestään, oppilaistaan, kollegoistaan, kouluyhteisöstä, oppiaineksesta, opetussuunnitelmasta, oppimisesta ja niin
edelleen. (Elbaz 1983, 5.) Tieto opettajasta itsestään sisältää sen, miten omat arvot
ja tarkoitukset suhteutuvat ja ilmaisevat hänen käyttötietoaan. Tähän liittyy myös
opettajan oma mielikuva itsestään opettajana ja ammattilaisena sekä siitä millaisena
hän näkee oman asemansa koulussa, ja millaista auktoriteettia ja velvollisuuksia kuvittelee itsellään olevan. (Elbaz 1983, 46.) Marlandin (1997, 33) mukaan opettajaan
itseensä liittyvä tieto koskee myös omia henkilökohtaisia ominaisuuksia, vahvuuksia
ja niiden käyttökelpoisuutta erilaisissa tilanteissa, mutta myös omia rajoitteita tai
puutteita.
Erilaiset kouluyhteisössä ja ympäristössä olevat tekijät vaikuttavat opettajan toimintaan. Ne voivat olla ennustamattomia, ja sen vuoksi opettajien ilmaisema käyttötieto heijastaakin Marlandin (1997, 34–35) mielestä sitä, miten he sopeuttavat toimintansa näiden ympäristötekijöiden mukaiseksi. Marland (1997, 24–26) tuo esiin
myös sen, että opettajat pitävät tärkeinä oppitunnin kulkuun vaikuttavina tekijöinä
opiskelijoihin liittyviä kognitiivisia ja affektiivisia tekijöitä.
Elbaz (1983, 55) nostaa myös oppiainetta koskevan tiedon tärkeäksi käyttötiedon
osa-alueeksi. Opettamista koskeva tiedonalue sisältää uskomuksia oppimisesta ja
opettamisesta, opettajan opetustyylistä, opetuksen organisoinnista, vuorovaikutuksesta oppilaiden kanssa ja arvioinnista (Elbaz 1983, 69, 83).
Tässä tutkimuksessa lähdetään ajatuksesta, että opinto-ohjaajan ajatteluun ei vaikuta pelkästään ns. teoreettinen tieto, vaan ajattelun taustalla on opinto-ohjaajan kokemusten sekä kokemuksiin ja teoreettiseen tietoon liittyvien omien tulkintojen
kautta syntynyt käyttötieto. Tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat ovat yhtä
opinto-ohjaajaa lukuun ottamatta olleet ensin opettajia ja vasta sen jälkeen opintoohjaajia. Heillä kaikilla on opinto-ohjaajan ja pedagogisen pätevyytensä lisäksi
myös oman oppiaineensa sisällöllinen asiantuntijuus. Käyttötietoon välittyy oman
sisältöalueen, kasvatustieteen teorian ja ohjauksen teorian tietoa. Opinto-ohjaajan
käyttötieto on henkilökohtaista ja toimintaan suuntautunutta tietoa, jossa kokemukset sitovat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden toisiinsa. Osa opinto-
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ohjaajan käyttötiedosta on tiedostamatonta ja jää todennäköisesti tavoittamatta.
(Aaltonen 2003, 91.)
Tutkimustehtävääni vastaaminen, opinto-ohjaajan ohjausajattelun ja sen muuttumisen kuvaaminen, edellyttää, että opinto-ohjaaja tiedostaa ajattelunsa tietoperustan
ja pystyy kuvaamaan sitä sanallisesti. Käyttötiedon sisäisen rakenteen kuvauksessa
mukailen tutkimustuloksissa Elbazin (1983) jaottelua käyttötiedosta toimintaperiaatteina ja mielikuvina. Jaottelu selkiinnyttää käyttötiedon kuvaamista, vaikka todellisuudessa eri tiedonalueet ovatkin toisiinsa kietoutuneita ja integroituneita. Elbazin
käyttätiedon jaottelusta jätin pois toimintasäännöt, koska ne ovat luonteeltaan
enimmäkseen käytännön ohjaustilanteisiin liittyviä konkreettisia ohjeita eikä tässä
tutkimuksessa ole tutkittu itse ohjaustilanteita.

4.4

Merkitysperspektiivi ja sen muutos ohjausajattelussa

Lähestyn tässä luvussa opinto-ohjaajan ohjausajattelua ja sen muutosta merkitysperspektiivin näkökulmasta. Merkitysperspektiivit ja niiden muutos toimii tässä tutkimuksessa käsitteellisenä välineenä ohjaajien ohjausajattelun käyttötiedossa tapahtuneen muutoksen tulkinnassa. Merkitysperspektiivi muuttuu ajan, koulutuksen ja kokemuksen myötä, joten ohjausajattelun muutoksen oletetaan sisältävän merkitysperspektiivin muutosta.
Merkitysperspektiivin käsite liittyy erityisesti transformatiiviseen oppimiseen,
jonka teoriaa Jack Mezirow (esim. 1991, 1995, 2000a, 2000b) on kehittänyt. Ahteenmäki-Pelkosen (1997, 141) mukaan termi uudistava oppiminen (transformative
learning) sitoo yhteen Mezirowin 1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla esittämät oppimisnäkemykset. Mezirow kuvaa uudistavan oppimisen teoriansa lähtökohtia ensisijaisesti konstruktiivisen ajattelun ja Habermasin (1971) tiedonintresseihin perustuvan kommunikatiivisen oppimisen kautta. Uudistava oppiminen lähestyy kokemuksellisen oppimisen teorioita, koska se korostaa kokemuksellisuuden merkitystä oppijan merkitysskeemojen ja -perspektiivien muodostumisessa (ks. Poikela 1998).
Mezirow korostaa yksilön elämänkokemusta oppimisen lähtökohtana. Uudet kokemukset rakentuvat aikaisempien varaan. Mezirowin mielestä oppimisteorian tulee
selittää sitä, kuinka aikuiset oppijat ymmärtävät kokemuksiaan ja luovat niistä merkityksiä. Teorian avulla myös selitetään kokemuksen tulkintaan vaikuttavia rakenteita ja sosiaalisia olosuhteita, sillä ihmisellä on tarve ymmärtää kokemuksensa
merkitys. Ilman tällaista ymmärrystä toimintaa ohjaa helposti traditio tai ulkoinen
auktoriteetti. (Mezirow 1995, 17; 1997, 5; 2000a, 3.)
Merkitysskeema koostuu niistä tiedoista, uskomuksista, arvostuksista ja tunteista,
joiden avulla yksilö tulkitsee kokemuksiaan. Merkitysperspektiivi on laajempi koko
omaan toimintaan ja ympäristöön kohdistuva näkökulma, joka koostuu useista mer54

kitysskeemoista. (Mezirow 1995, 18–19.) Merkitysperspektiivi on merkityksenantoprosessia selventävä käsite. Mezirow kuvailee merkitysperspektiivejä aikaisempien
kokemustemme ja oppimisemme myötä syntyneiksi olettamusten ja kognitiivisten
koodien muodostamiksi rakenteiksi, joiden varassa annamme tapahtumille tulkinnallisia merkityksiä ja joiden kautta uudet kokemukset sopeutetaan ja sulautetaan
omaksuttuihin merkitysrakenteisiin. (Mezirow 1991, 37–63.) Inkeri Sava (1987, 44–
45) katsoo perspektiivin transformaation eli näkökulman muutoksen tarkoittavan
kiinnostuksen suuntaamista ulkoisten tekojen mieleen ja merkitykseen eli niihin erilaisiin merkitys- ja käsitejärjestelmiin, joilla jäsennämme todellisuutta ja siitä saatavaa informaatiota. Tätä seuraava vaihe on muuttaa näiden odotuksia suuntaavien
perspektiivien rakenteita, laajentaa niitä, tehdä niistä erottelukykyisempiä, moniulotteisempia sekä muuttaa niitä niin, että ne mahdollistavat monipuolisemmin perustellumpiin arvovalintoihin pohjautuvan toiminnan ja vaikuttamisen (Mezirow 1991,
167–168; Taylor 1994, 397). Oppiminen on uudistavaa silloin, kun yksilön merkitysperspektiivit muuttuvat entistä autenttisemmiksi eli todellisimmiksi, elämänläheisemmiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi (Mezirow 2000a, 8).
Transformatiivista oppimista voi tarkastella myös sosiokulttuurisena ilmiönä.
Asiantuntijan ja oppijan oma historia ja toimintaympäristö vaikuttavat aina oppimiseen, sillä ihmisen identiteetti muovautuu yhteisessä, verkostoituneessa ja erilaisista
suhteista koostuvassa maailmassa. Inhimillinen todellisuus on siten intersubjektiivinen: ihmisen elämän historia ja kieli liittyvät toisten historiaan ja kommunikaatioon.
Näiden suhteiden kontekstissa tulemme niiksi persooniksi, joita olemme. (Mezirow
2000a, 24, 27).
Mezirowin (1997) mukaan merkitysperspektiivi sisältää yksilön ajattelun tavat
(habits of mind), jotka ilmenevät tiettynä näkökulmana tai katsontakantana (point of
view). Ajattelutavat Mezirow näkee laajoina, abstrakteina, orientoivina tapoina tuntea ja toimia. Niihin vaikuttavat kulttuurisista, poliittisista, sosiaalisista, koulutuksellisista ja taloudellisista koodeista muodostuneet olettamukset. Mezirow (2000a, 17–
19) määrittää nämä ajattelutavat kuuteen ryhmään: 1) sosiolingvistiseen, 2) moraalis-eettiseen, 3) episteemiseen, 4) filosofiseen, 5) psykologiseen ja 6) esteettiseen
ajattelutapaan.
Sosiolingvistisellä ajattelutavalla Mezirow tarkoittaa asioita, jotka liittyvät normeihin, kulttuurisiin koodeihin, kieleen, kielipeleihin, sosialisaatioon ja ideologioihin. Moraalis-eettinen ajattelutapa sisältää moraalisia normeja ja tapoja, kuten yhteisön jakamat käsitykset oikeasta ja väärästä. Episteeminen ajattelutapa käsittelee tietoon ja tietämiseen liittyviä asioita. Se voi ilmetä esimerkiksi oppimistyyleissä tai
siinä, keskittyykö ihminen kokonaisuuksiin vai osiin. Filosofinen ajattelutapa käsittää yksilön maailmankatsomuksen, filosofian tai uskonnollisen doktriinin. Psykologinen ajattelutapa liittyy yksilön ymmärrykseen itsestään. Se voi sisältää minäkäsityksen, persoonallisuuden piirteet, käsittelemättömät tai tunnistamattomat varhaisvuosien ongelmat tai traumat, jotka heijastuvat aikuisiän tunteisiin ja toimintaan,
emotionaaliset reaktiomallit, mielikuvat, fantasiat ja unet. Esteettinen ajattelutapa
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painottaa arvoja, asenteita, kauneuden kriteerejä ja näkemyksiä, esteettisyyden ilmentymistä. (Mezirow 2000a.)
Transformatiiviselle oppimiselle on keskeistä uusien ajattelu- ja toimintamallien
kehittäminen, sisäistäminen ja ulkoistaminen liittyneenä toimintakäytäntöjen muuttamiseen. Merkitysperspektiivin muutos voi kehittyä vähitellen, mutta se voi käynnistyä myös merkittävässä elämänmuutoksessa, läheisten menettämisessä, avioerossa tai muuttamisesta kulttuurista toiseen. Uudet elämänvaiheet ja -tehtävät vaativat
muuttamaan merkitysperspektiiviä entistä tarkoituksenmukaisemmaksi. Tällöin kokemusympäristön vaihtuminen ylittää merkitysperspektiivin kyvyn tuottaa mielekkäitä merkityksiä ja sitä kautta mielekästä käyttäytymistä muuttuvassa tilanteessa ja
ympäristössä. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 125; Mezirow 1995, 30–31.)
Mezirowin (2000a, 21) mukaan muutokset voivat olla käänteentekeviä, nopeita,
dramaattisia tai vähittäisiä muutossarjoja. Mezirowin (2000b) tutkimukset osoittavat, ettei yksilö palaa vanhaan merkitysperspektiiviin sen jälkeen, kun muutos on
tapahtunut, mutta kehitys ei välttämättä ole tasaista ja jatkuvaa eteenpäin menoa.
Yksilö voi myös jäädä pysyvästi tai hetkellisesti johonkin prosessin vaiheeseen.
Prosessi sisältää myös erilaisia neuvotteluja tai kompromisseja, epäilyä, jopa paluuta
aikaisempaan muutoksen pelossa. Perspektiivin muutos on henkilökohtaisesti emansipoiva silloin, kun yksilö vapautuu aiemmista rajoittavista uskomuksista, arvoista ja
tunteista.
Mezirow (1995, 31–35) toteaa, että tulkintojamme ohjaaviin merkitysperspektiiveihin liittyy kuitenkin vääristymiä, jotka voivat rajoittaa kykyämme antaa merkityksiä kokemuksillemme. Vääristynyt merkitysperspektiivi voi sisältää episteemisiä,
sosiokulttuurisia tai psykologisia vääristymiä. Episteemiset vääristymät liittyvät tietoon, tiedon luonteeseen ja siihen, miten tietoa käytetään. Esimerkiksi asiantuntijan
normatiivinen tiedon käyttö tai musta-valkoinen ajattelu yhden opetus- tai ohjausmetodin puolesta, tai kapea yksityiskohtiin painottuva oppimis- tai ohjausnäkemys
voisivat olla tällaisia vääristymiä. Sosiokulttuuriset vääristymät merkitsevät valtaan,
sosiaalisiin suhteisiin tai instituutioihin liittyvien uskomusjärjestelmien pitämistä
itsestään selvänä. Ne voivat myös olla implisiittisiä ideologioita. Psykologiset vääristymät kohdistuvat ihmisen suhteeseen omaan itseensä ja juontuvat esimerkiksi
lapsuudessa koetuista vaikeista asioista.
Omien merkitysperspektiivien tiedostaminen ja arviointi on oleellinen osa transformatiivista oppimista. Tässä prosessissa on keskeistä reflektio, jolla Mezirow
(1991) tarkoittaa omien uskomusten oikeutusten tutkimista. Reflektion avulla arvioidaan toimintaa ja ongelmanratkaisussa käytettyjä tapoja. Mezirowin mielestä reflektiota voi jaotella sen kohteen mukaisesti. Oppimisen sisältöihin ja prosessiin
kohdistuvan reflektion avulla voi tietoisesti arvioida ja ennakoida omien toimien
vaikutusta oppimistilanteessa. Sisältöön kohdistuvan reflektion avulla voi arvioida,
mikä on toiminnan, ajattelun ja tuntemusten kohteena. Prosessin reflektio puolestaan
tekee mahdolliseksi oman toiminnan tehokkuuden pohtimisen. Oman ajattelun perusteisiin kohdistuvan reflektion avulla voi pohtia, miksi toimii, ajattelee tai tuntee
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tietyllä tavalla ja miten voi tulla tietoiseksi oman ajattelun ehdoista. Kriittinen reflektio johtaa vaikuttavimmillaan kokemusten tulkinnan muutokseen. Reflektion
kohdistuessa ajattelun perusteisiin, koko henkilökohtaisen merkitysperspektiivin
muutos voi olla mahdollinen. (Mezirow 1991, 104–111.) Näin transformatiivinen
oppiminen onkin määritelty kriittisen reflektion avulla tapahtuvaksi oppimisprosessiksi, jonka tuloksena merkitysperspektiivi muuttuu (Mezirow 2000a).
Mezirowin (1995, 28–36) mukaan kriittisen reflektion avulla tutkitaan omien
olettamusten ja uskomusten pätevyyttä. Näin reflektio ei kohdistu vain toimintaan,
vaan myös taustalla vaikuttaviin tietorakenteisiin, uskomuksiin, arvoihin ja olettamuksiin. Uskomukset, arvot, olettamukset ja havainnot saatetaan tietoisuuteen eksplikoinnin avulla. Tutkiskeluprosessi antaa mahdollisuuden myös arvioida kriittisesti sitä, pitäisikö uskomuksia, arvoja ja olettamuksia muuttaa, laajentaa tai määritellä
uudelleen. Suurimman osan ajasta ihmiset eivät ole tietoisia siitä, miten he muodostavat mielipiteitään, ajatuksiaan, asenteitaan tai kuvaavat kokemuksiaan. Eksplikointiprosessin avulla yksilölliset havaitsemis- ja tulkintatavat tuodaan henkilön tietoisuuteen. Tietoisuuden tuloksena ihminen ymmärtää selvemmin esimerkiksi käsitystensä ja toimintansa taustalla olevia arvoja, uskomuksia ja olettamuksia, merkityksenantoprosessiaan sekä kieltä, jota hän käyttää kokemustensa määrittelemiseen.
(Nummenmaa & Korhonen 2000.)
Reflektiivisyyden merkitystä ja tietoisuutta sitä ohjaavista tekijöistä, kuten arvoista ja uskomuksista, on korostettu oppimisessa ja työssä muun muassa siksi, että
siihen ei sisälly ajatusta yhdestä ainoasta oikeasta oppimis- ja toimintatavasta. Reflektiivisyyden on katsottu merkitsevän ammatillisen itsetuntemuksen kasvua ja edistävän yksilöllisten työskentely- ja oppimistyylien löytymistä. Reflektiivisyyden on
myös katsottu merkitsevän henkilön aikaisemman tiedon aktivoitumista ja tehostuvaa hyväksikäyttöä. (Eteläpelto 1992, 29–30.)
Reflektointi on tulevaisuuteen orientoitunutta, vaikka se perustuukin menneisyyden kokemuksiin ja niistä oppimiseen. Tavoitteena on onnistua aikaisemmin ongelmia aiheuttaneissa asioissa ja pohtia opetukseen, oppimiseen tai ohjaukseen liittyviä
ennakkokäsityksiä. Reflektointi auttaa opinto-ohjaajia analysoimaan, keskustelemaan, arvioimaan ja muuttamaan ohjauksen käytäntöjään; se kohottaa heidän tietoisuuttaan työympäristöstä, parantaa moraalisten ja eettisten kysymysten huomioonottamista, mahdollistaa vastuunoton omasta ammatillisesta kehityksestä ja vaikuttaa
ohjauksen tulevaisuuden suuntiin. Reflektiivisyys ei kuulu vain opettajan tai opintoohjaajan tehtäviin, se on toimintaa, jonka päämääränä on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista. (Copeland ym. 1993, 353.)
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5. Tutkimustehtävä ja -kysymykset

Tutkimustehtävänä on kuvata opinto-ohjaajien ohjausajattelua ja sen muutosta analysoimalla ohjaajien kokemuksia ja kuvauksia omasta työstään. Ohjausajattelua kuvataan opinto-ohjaajan käyttötietona. Tutkimukseni tavoitteena on kuvata käyttötiedon laatua ja sisältöä sekä sen muutosta kahden eri haastatteluajankohdan (1998 ja
2005) välillä. Tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaista opinto-ohjaajien käyttötieto on?
1.1. Millaisia toimintaperiaatteita käyttötietoon sisältyy?
1.2. Millaisia mielikuvia käyttötietoon sisältyy?
2. Millaisia muutoksia opinto-ohjaajien käyttötiedossa on tapahtunut?
2.1. Miten käyttötietoon liittyvät toimintaperiaatteet ovat muuttuneet?
2.2. Miten käyttötietoon liittyvät mielikuvat ovat muuttuneet?
Näihin kysymyksiin vastaamisen pohjalta on mahdollista tehdä tulkintaa siitä
millaisia orientaatioita opinto-ohjaajan käyttötieto sisältää ja miten orientaatiot ovat
muuttuneet. Tarkastelen tätä asiaa tutkimuksen lopussa luvussa 9 tutkimustuloksia
kokoavana käsitteenä. Tutkimukseni liittyy opettajan ajattelu -tutkimukseen ja opettajan tieto -tutkimukseen. Se on myös ohjauksen ammattikäytännön prosessitutkimusta. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä peruskoulussa ja lukiossa tapahtuvasta
opinto-ohjaajan ohjauksesta ja tuoda siten uusia näkökulmia opinto-ohjaajille oman
ohjaustoimintansa kehittämiseen.
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6. Tutkimusmenetelmä

6.1

Tutkimuksen metodologisia lähtökohtia

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia opinto-ohjaajan ohjausajattelua ja sen muutosta, joten tutkimus on luonteeltaan pitkittäisleikkauksellinen. Pitkittäistutkimukselliset ja seurantatutkimukselliset asetelmat ovat tyypillisiä kasvatustieteissä erityisesti erityispedagogiikassa (Jahnukainen 1997, 13). Pitkittäistutkimus käsittää joukon erilaisia tutkimuksia, jotka on toteutettu tiettynä aikana. Pitkittäistutkimuksissa
kerätään tutkimusaineistoa vaihtelevilla aikaväleillä. Tässä tutkimuksessa aineisto
on kerätty vuosina 1998 ja 2005. Kun tutkimusaineistoa kerätään eri aikoina samoilta vastaajilta, voidaan puhua myös seurantatutkimuksesta. (Cohen & Manion 2001,
174.) Varsinkin kehitystä ja muutosta koskevissa tutkimuksissa tarvitaan toistuvaa
arviointia samoista henkilöistä tietyin aikavälein. Psykologisia prosesseja ja käyttäytymisen prosesseja koskevat tutkimukset ovat erityisesti sellaisia tutkimusaiheita,
jotka vaativat tutkimusaineiston keräämistä toistuvasti samoista henkilöistä. (Friedman, Haywood & Livesey 1994, 5; 21.)
Tässä tutkimuksessa keskitytään opinto-ohjaajien ohjausajatteluun ja sen muutokseen, joten oli oleellista haastatella samoja opinto-ohjaajia tietyllä aikavälillä.
Tutkimuksen seuranta-ajanjakson aikana yhteiskunnassa ja koulutuspolitiikassa sekä
opinto-ohjaajan toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia. Kaikki ne
vaikuttavat myös opinto-ohjaajan ohjausajatteluun. Globalisaation, kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden merkitys on korostunut entisestään. Postmodernille
yhteiskunnalle tunnusomaisten piirteiden, kuten yksilöllisyyden ja omien valintojen
tärkeys on painottunut. Ohjauksen merkitys on lisääntynyt valinnaisuuden, yksilöllisten opinto-ohjelmien ja myös oppilaiden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten ongelmien moninaistuessa. Ohjausteoriat ja –käytännöt ovat saaneet uusia ulottuvuuksia yhteiskunnallisten muutosten ja tutkimustiedon lisääntyessä. Ohjausasiantuntijuuteen ja sen teoreettisiin perusteisiin liittyen on ollut havaittavissa paradigmasiirtymää, joka noudattelee yhteiskunnallisen kehityksen laajempia muutoslinjoja.
Myös koulutuspoliittiset muutokset, kuten uudet opetussuunnitelmien perusteet,
vaikuttavat ohjausajatteluun. Nykyisten opetussuunnitelmien teoreettisena lähtökohtana pidetään sosio-konstruktivististä oppimis- ja ohjauskäsitystä elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viitekehyksenä. Ohjaus jäsennetään osaksi pedagogiikka ja se
nähdään opetukseen ja koulun kokonaistoimintaan kuuluvana.
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Laadullisilla tutkimusmenetelmillä on mahdollista tavoittaa ilmiöiden muutoksia
ja tehdä näkyväksi niiden prosessiluonne (Eskola & Suoranta 1998, 11). Kvalitatiivinen tutkimus voidaan Edsonin (1988, 45) mukaan nähdä moraalisen diskurssin
muotona, joka pyrkii laajentamaan ihmisen ymmärrystä itsestään suhteessa laajempaan ympäröivään maailmaan. Kvalitatiivinen tutkimus johtaa kvalitatiiviseen ymmärtämiseen, mikä parantaa inhimillisen ajattelun laatua ja saattaa näin auttaa ajattelun ja toiminnan moraalisen dimension säilyttämisessä. Greene (1988, 175) taas toteaa, että kvalitatiivinen tutkimus ei pyri vain ymmärtämään kulttuuriimme liittyviä
tekijöitä, vaan myös sitä, miten yksilöt kokevat nämä tekijät. Tutkimus on kiinnostunut merkityksistä sellaisina kuin ne esiintyvät tutkittavassa todellisuudessa. Myös
Sherman & Webb (1988, 5–7) viittaavat samaan ajatukseen todetessaan, että kvalitatiivinen viittaa tutkimuskohteen todellisuuteen sellaisena kuin se on eletty, koettu
tai tapahtunut. Näin ollen kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään todellisuutta
siihen osallistujien kautta, siten kuin he kokevat tai elävät sitä, mahdollisimman vähän sitä muuttaen.
Kvalitatiivista tutkimusprosessia voi luonnehtia eräänlaiseksi tutkijan oppimisprosessiksi, jossa koko tutkimuksen ajan pyritään kasvattamaan tutkijan tietoisuutta
tarkasteltavana olevasta ilmiöstä ja sitä ohjailevista tekijöistä. Tutkija on se pääasiallinen tutkimusväline, jonka välityksellä kertyy tietoa tutkimuskohteesta. (Lincoln &
Cuba 1985, 192–195.)
Tässä tutkimuksessa ilmenee opinto-ohjaajan ohjausajattelu ja sen muutos. Tutkimukseni on seitsemän opinto-ohjaajan tapaustutkimus. Tapaustutkimusta pidetään
luontevana lähestymistapana kasvatustieteen ilmiöitä tutkittaessa. Kun valitaan tutkimusotteeksi tapaustutkimus, se ei ole pelkästään metodologinen valinta, vaan silloin tehdään päätös myös tutkimuskohteesta (Stake 2000, 435). Valittu kohde voi
edellyttää aineiston keräämistä useammasta tapauksesta, jolloin tapaustutkimus voi
sisältää yhden tapauksen sijaan monta tapausta (multiple case). Usein ajatellaan useamman tapauksen aineiston olevan vakuuttavampi ja siten myös tutkimuksen vankempi. Monia tapauksia sisältävä tutkimus ja aineiston keruu vaatii kuitenkin usein
huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja kuin yksittäisen tapauksen tutkiminen.
Jokaisen tutkimukseen valitun tapauksen tulisi tuoda mukaan sen kannalta jokin tärkeä, erityinen merkitys. Tämän tutkimuksen tapaukset on valittu harkinnanvaraisesti. Sitä selvitetään enemmän luvussa 6.2
Koska tapaus tässä tarkoittaa yhtä opinto-ohjaajaa, ja tutkittavia ohjaajia on useita, kysymyksessä on useasta tapauksesta koostuva tapaustutkimus. Keskittymällä
pieneen, seitsemän opinto-ohjaajan tutkimusjoukkoon pystyin hankkimaan laadulliselle tutkimukselle tyypillistä syvällistä ja yksityiskohtaista aineistoa (Kvale 1996,
32; Patton 1990, 40 – 41). Tapaustutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä entistä syvällisemmin (Syrjälä 1994, 11–12). Käytännön ongelmia tarkastellaan ja kuvataan yksityiskohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti (Kvale 1996, 33;
Patton 1990, 54). Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut yksittäisten opintoohjaajien merkitysrakenteista ja yksityiskohtaisista rakenteista enemmän kuin niiden
yleisluonteesta ja jakaantumisesta.
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Tutkimustani voidaan pitää sisäisenä tapaustutkimuksena, jolloin tutkija pyrkii
ymmärtämään tiettyä tapausta, opinto-ohjaajaa yksilönä, kaikkine erityispiirteineen,
koska jokainen tapaus on sellaisenaan kiinnostava. Tällöin hän lähestyy ohjaajan
näkökulmia ja korostaa saamansa tiedon yksilöllisyyttä. Yksittäisten tapausten avulla pyritään toisaalta laajempaan opinto-ohjaajan teoreettisen ohjausajattelun ymmärtämiseen, joten tutkimuksessani on myös instrumentaalisen tapaustutkimuksen piirteitä. Tällöin yksittäiset ohjaajat tukevat ja helpottavat laajemman ilmiön ymmärtämistä. (Stake 1994, 237–238.)
Tutkimuskohteensa luonnetta koskevaa ratkaisua, jonka empiirinen tutkija tekee
joko tiedostamattaan tai tietoisesti jo tutkimuksensa alkuvaiheessa, kutsutaan ontologiseksi ratkaisuksi. Jokainen tutkimus on siis ontologisesti sitoutunut. Mitään ns.
puhtaita havaintoja ei ole, vaan jokaisella ymmärtämistapahtumalla – myös tieteellisten menetelmien avulla ymmärrettäessä – on sitä perustavat yhteytensä. Myös tiedettä tehdessämme ymmärrämme asiat aina tietystä näkökulmasta. (Rauhala 1987,
155; 1989a, 4.) Ihmistutkimuksessa ontologinen ratkaisu merkitsee aina sitoutumista
johonkin käsitykseen ihmisen olemassaolosta. Vaikka ihmiskäsityksen muodostaminen on filosofinen tehtävä, sen esille tuominen on silti tärkeää myös empiirisessä
tutkimuksessa. (Rauhala 1985, 55.) Ihmistutkimukseen liittyy aina ihmiskäsitys, ja
tutkijan oma ihmiskäsitys suuntaa tutkimuksen kulkua. Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että ihminen muokkaa ja prosessoi omaa subjektiivista todellisuuttaan aktiivisesti, ja että tämä subjektiivinen maailmankuva ohjaa merkittävästi ihmisen ja tutkijan toimintaa. Ihmisen todellisuuden sisäisen representaation nähdään rakentuvan
sekä muokkautuvan yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Ihmisen todellisuudesta tekemät subjektiiviset tulkinnat hahmotetaan kuitenkin ihmisen toiminnan näkökulmasta erityisen oleellisiksi. (Rauste–von Wright, 1997.)
Tiedonkäsityksessä historiallinen ja kulttuurinen konteksti sekä käsitteellinen viitekehys, jonka puitteissa tietoa on eri aikoina tarkasteltu, on vaikuttanut siihen, että
tiedon luonne on ollut ja on muuttuva. Ilmiö on ollut nähtävissä myös kasvatustieteellisissä keskusteluissa ja tutkimuksissa. (O´Dowd 2000, 209–215.) Tiedonkäsityksen dimensionaalisina ääripäinä voidaan erottaa objektivismi ja konstruktivismi.
Objektivismin mukaan epistemologinen tieto maailmasta voidaan oppia ja opettaa
absoluuttisena. Staattisen objektiivisen tiedonkäsityksen mukaan tieto on olemassa
olevaa ja pysyvää, totuuden representaatio. Konstruktiivinen tiedonkäsitys taas lähtee siitä, että jokainen meistä tekee omat tulkintansa maailmasta ja siten konstruoi
tietämysrakenteensa. Tieto on siis mentaalinen representaatio, jonka ihminen ympäröivää maailmaa tulkitessaan rakentaa. (Enkenberg 2002, 161–163; von Glasersfeld
1993, 23–30; Haapasalo 1998, 47.)
Opettajan ajattelun ja toimintatutkimuksen taustana on usein konstruktivistinen
viitekehys (mm. Bryan & Abell, 1999; Tobin, 1993). Myös tässä tutkimuksena on
oletuksena se, että tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat rakentavat kukin tietoaan olemassa olevan tietämyksensä, kokemustensa ja toimintansa pohjalta. Näkemys on yhdenmukainen tutkimukseeni valitun käyttötieto-käsitteen kanssa. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan opinto-ohjaajan tietorakennetta pidetään henki-
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lökohtaisena ja ainutkertaisena, koska eri henkilöt voivat tulkita ja ymmärtää samat
tilanteet eri tavalla. Tällöin opinto-ohjaaja antaa oman merkityksensä toiminnalleen.
(Aaltonen 2003, 25–25.)
Oma ontologinen perustani tässä tutkimuksessa rakentuu siten, että haastateltavien opinto-ohjaajien puheen sisältöön vaikuttaa heidän koko elämänkokemuksensa.
Kertojat tuovat tarinaansa omaa menneisyyttään, nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan.
Tarinoiden kuulijana rajoitan tutkimuskysymyksilläni puheen alueen koskemaan
vain tiettyjä osia haastateltavien elämysmaailmassa. Tutkimuskysymysten sisältöön
vaikuttavat puolestaan oma elämän- ja opinto-ohjaajakokemukseni. Tieto, jota tutkijana etsin ja saan, on inhimillistä, subjektiivista, arvosidonnaista; tiedon tuottajaa ei
voida sivuuttaa. Tieto on rajallista, se on sidoksissa ihmisen sosiaaliseen elämään ja
kulttuuriin (Syrjälä 1994).
Myös tutkijan omat kokemukset ja näkemykset ovat merkittävä osa laadullista
tutkimusprosessia (Varto 1992, 62–63). Omassa tutkimusprosessissani asetin tutkimuskysymyksiä, tematisoin, ymmärsin ja tulkitsin sillä kokemuksella ja ymmärryksellä, joka minulle on noin 25 vuoden aikana kertynyt koulumaailmasta, joista 10
vuotta opinto-ohjaajan työstä. Paradigmani ohjaamana tiedostan, että on olemassa
useita totuuksia. Opinto-ohjaajan ohjausajattelusta saatu tieto ei ole vain yhden ohjaajan, ei myöskään tutkijan konstruoima totuus. Opinto-ohjaajien kertomusten perusteella tekemäni tulkinta ei sekään ole koko totuus. Tutkimuksen tulos on yksi tulkinta opinto-ohjaajan ohjausajattelusta.

6.2

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostuu seitsemän opinto-ohjaajan haastattelusta. Tutkimushaastattelut suoritettiin ensimmäisen kerran syksyllä 1998 ja toisen kerran keväällä 2005.
Kriteerinä tutkimukseen osallistumiselle oli asetuksen mukainen opinto-ohjaajan
kelpoisuus ja halukkuus osallistua tutkimukseen. Haastatteluun opinto-ohjaajat valittiin harkinnanvaraisesti. Otannan harkinnanvaraisuus tarkoittaa sitä, että tutkimukseen valitaan henkilöitä, joilla on tutkittavan ilmiön kannalta keskeistä erikoistietoa (Field & Morse 1985, 111; Polit & Hungler 1987, 213). Harkinnanvarainen
otanta mahdollistaa syvällisen tiedon saamisen. Tämä otanta ei kuitenkaan tarkoita
sellaisten haastateltavien valintaa, jotka olisivat sanavalmiimpia kuin toiset.
Haastateltaviksi valittiin peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajia, sekä miehiä että
naisia Keski-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta. Tutkimukseen osallistuneet opintoohjaajat olivat kaikki osallistuneet Jyväskylän yliopiston oppilaanohjauksen seurantatutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 1997 ja vastanneet tutkimuksen
kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin monipuolisesti. (Ks. Lairio & Puukari
1999; Lairio, Puukari & Varis 1999c.) He kuvasivat vastauksissaan opinto-ohjausta
ja opinto-ohjaajan työtä laajasti eri lähtökohdista. Tämän perusteella oletin heidän
olevan kiinnostuneita opinto-ohjaajan työn sisällöstä ja kehittämisestä ja myös suos-
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tuvan haastateltaviksi. Tämän lisäksi tutkimukseen haluttiin saada opinto-ohjaajia
molemmista sukupuolista sekä erilaisista kouluista ja eri paikkakunnilla sijaitsevista
kouluista, jotta mahdollisimman monipuolisia ohjaukseen liittyviä kokemuksia tulisi
esille. Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajat valitsin siksi, että olen itse toiminut
opinto-ohjaajana molemmissa koulumuodoissa.
Vuonna 1997 toteutetun Jyväskylän yliopiston seurantatutkimuksen ensimmäisen
vaiheen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella, minkälaisia muutoksia opintoohjaajan työssä ja oppilaanohjauksen organisoinnissa tapahtui 1990-luvulla. Tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena, ja sen perusjoukkona olivat maamme suomenkielisten peruskoulun yläasteiden, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaustehtävissä toimivat henkilöt. Tutkimusaineisto
kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasi kaikkiaan 1119 opinto-ohjaajaa. (Ks. Lairio & Puukari 1999; Lairio, Puukari & Varis 1999c.) Tähän tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat valittiin tästä joukosta. Ensimmäisessä haastatteluvaiheessa
opinto-ohjaajat osallistuivat seurantatutkimuksen toiseen vaiheeseen, jossa tarkastelu kohdennettiin ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta opinto-ohjaajan työn syvempään analyysiin (ks. Lairio & Puukari 2001). Liitteessä 2 on tarkempi kuvaus
Jyväskylän yliopiston tutkimusprojektista.
Tähän tutkimukseen osallistui kolme miespuolista ja neljä naispuolista opintoohjaajaa. Liitteessä 3 esittelen lyhyesti jokaisen opinto-ohjaajan, hänen koulutuksensa, työhistoriansa ja nykyisen työnsä, jotta lukijan olisi helpompi hahmottaa
opinto-ohjaajan ohjausajattelun kiinnittymistä opinto-ohjaajan kontekstiin. Olen
koonnut myös taulukkoon 2 opinto-ohjaajien kertomia taustatietoja. Opintoohjaajien nimet on muutettu.
Ensimmäisessä haastatteluvaiheessa kolme heistä työskenteli lukiossa ja neljä peruskoulussa. Kaikki lukion opinto-ohjaajat työskentelivät myös aineenopettajina.
Yksi peruskoulun opinto-ohjaajista toimi myös aineenopettajana. Ohjattavien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä opinto-ohjaajaa kohden vaihteli 170–400 välillä.
Kahdessa lukiossa toimi haastatellun opinto-ohjaajan lisäksi toisessa yksi ja toisessa
kaksi opinto-ohjaajaa. Peruskouluissa vain yhdessä toimi kaksi opinto-ohjaajaa.
Tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat olivat iältään ensimmäisessä haastatteluvaiheessa 37–51 -vuotiaita, ja työskentely opinto-ohjaajana vaihteli muutamasta
vuodesta yli 20 vuoteen.
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Taulukko 2. Taustatietoja haastatelluista opinto-ohjaajista ja haastatteluista.

1. haastattelu
Ikä
Koulukonteksti
Pää-/sivutoiminen
opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaajana
nykyisessä koulussa
Opinto-ohjaajana
yhteensä
Opettajavuosia
Ohjattavien määrä
Haastattelun toteutus
Haastattelun
litteroitu sivumäärä
2. haastattelu
Ikä
Koulukonteksti
Pää-/sivutoiminen
opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaajana
nykyisessä koulussa
Opinto-ohjaajana
yhteensä
Opettajavuosia
Ohjattavien määrä
Haastattelun
toteutus
Haastattelun
litteroitu sivumäärä

Timo
37
peruskoulu
sivutoiminen

Rauni
45
peruskoulu
päätoiminen

Leena
43
peruskoulu
päätoiminen

Tiina
43
peruskoulu
päätoiminen

Sirkka
51
lukio
sivutoiminen

Matti
37
lukio
sivutoiminen

Eero
48
lukio
sivutoiminen

6 vuotta

7 vuotta

4 vuotta

4 vuotta

16 vuotta

10 vuotta

15 vuotta

6 vuotta

7 vuotta

4 vuotta

17 vuotta

16 vuotta

10 vuotta

15 vuotta

10
170
18.8.1998

400
8.9.1998

16
400
11.9.1998

4
350
10.9.1998

25
240
27.10.1998

11
260
11.9.1998

25
180
11.9.1998

21

29

25

21

28

18

14

Timo
44
yliopisto
ei toimi
enää
ei toimi
enää

Rauni
52
peruskoulu
päätoiminen

Leena
50
peruskoulu
päätoiminen

Tiina
50
lukio
päätoiminen

Matti
44
lukio
päätoiminen

Eero
55
lukio
sivutoiminen

14 vuotta

3 vuotta

3 vuotta

Sirkka
58
lukio
ei toimi
enää
ei toimi
enää

4 vuotta

22 vuotta

10 vuotta

14 vuotta

11 vuotta

24 vuotta

19 vuotta

17 vuotta

22 vuotta

14
-

360

16
280

4
400

32
-

15
300

32
180

2.6.2005

26.4.2005

21.4.2005

1.6.2005

2.6.2005

2.5.2005

17.5.2005

17

17

18

19

17

17

14

Toisessa haastatteluvaiheessa keväällä 2005 yksi peruskoulun opinto-ohjaajista oli
vaihtanut töihin toiseen peruskouluun ja toinen siirtynyt peruskoulusta lukion opinto-ohjaajaksi. Kolmas peruskoulun opinto-ohjaaja ei toiminut enää opinto-ohjaajana,
mutta työskenteli kuitenkin ohjauksen parissa. Yksi lukion opinto-ohjaaja toimi pelkästään aineenopettajana ja yksi pelkästään opinto-ohjaajana. Tutkimushenkilöiden
anonymiteetin säilyttämiseksi en esittele oppilaitoksia sijainteineen tai rakenteellisine tai pedagogisine erityispiirteineen.

6.3

Teemahaastattelujen suorittaminen

Menetelmäksi valittiin haastattelu, koska tutkittavasta ilmiöstä haluttiin saada syvällistä tietoa. Haluttiin myös korostaa sitä, että haastateltava on tutkimustilanteessa
subjekti ja hänelle annetaan mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Haastattelussa voidaan myös säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara 1997, 201.) Syrjälä ja Numminen (1988, 95) näkevät haastattelussa tärkeimmäksi kriteeriksi keskustelutilanteen aitouden. Tavallisesta keskustelusta tutkimuksellinen haastattelu eroaa siten, että haastattelu tähtää informaation keräämiseen, on haastattelijan suuntaamaa ja ennalta suunniteltua, päämäärähakuista toimintaa (Hirsjärvi & Hurme 1988, 25).
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Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua eli teemahaastattelua. Opettajan tietoperustan eksplikoinnissa käytetään usein teemahaastattelua (ks. Aaltonen
& Pitkäniemi 2002). Teemahaastattelua suositaan muutenkin kasvatustieteellisessä
tutkimuksessa erityisesti siksi, että se on joustava ja antaa mahdollisuuden paneutua
tarkemmin haastattelussa ilmeneviin, tutkimuksen kannalta olennaisiin aiheisiin, ja
näin haastateltavan vastauksiin voidaan hakea syvyyttä jatkokysymyksillä (Hitchcock & Hughes 1995, 157). Myös King (1994, 16–17) suosittelee vapaampaa laadullista haastattelua, kun keskitytään paljastamaan tutkittavan ilmiön merkityksiä.
Strukturoitu haastattelu taas sopii paremminkin tehtävään, jossa saadulla aineistolla
testataan ennakkoon luotuja hypoteeseja. Teemahaastattelu on käyttökelpoinen silloin, kun käsitellään arkoja, emotionaalisia ja heikosti tunnettuja tai muistettuja aiheita (Hirsjärvi & Hurme 1988, 40). Esimerkiksi Marland (1997, 2) toteaa, että
opettajan käyttötieto on usein todettu osittain artikuloimattomaksi ja muistiinkirjoittamattomaksi. Opettajan toiminta on voinut rutinoitua, jolloin sen taustalla olevat
perusteet ovat saattaneet unohtua. Teemahaastattelu sopii myös kysymyksiin, joista
haastateltavat eivät ole tottuneet päivittäin puhumaan, kuten juuri käyttötietoon liittyvistä asioista (esim. Marland 1997). Siksi katsoin teemahaastattelun sopivan hyvin
tutkimukseeni.
Koska opinto-ohjaajat olivat ensimmäisessä haastatteluvaiheessa vuonna 1998
osa Jyväskylän yliopiston tutkimusprojektia, tutkimuksen aineiston keruuseen osallistui tutkijan lisäksi kaksi muuta tutkijaa. Tutkimusprojektissa tutkijat keräsivät
kahdenkymmenen opinto-ohjaajan haastattelut. Tämän tutkimuksen aineisto muodostuu seitsemän opinto-ohjaajan haastatteluista, joista tutkija on osallistunut itse
neljään, ja kolme muuta on kahden muun tutkijan suorittamia. Haastattelun ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin haastattelun yhteisellä ohjeistuksella minimoimaan useasta haastattelijasta johtuvaa variaatiota. Toisessa vaiheessa tutkija on itse haastatellut kaikki tutkimushenkilöt. Haastattelut nauhoitettiin enimmäkseen kunkin haastateltavan työpaikalla. Yksi niistä suoritettiin tutkijan työpaikalla ja yksi tutkimukseen
osallistuneen opinto-ohjaajan kotona. Haastatteluihin kului aikaa 1 ½–2 ½ tuntia
opinto-ohjaajaa kohden.
Haastattelurunkoa hyväksikäyttäen suoritettu teemahaastattelu on mielestäni hyvä tapa lähestyä tutkimusongelmaa; oikein toteutettuna se antaa opinto-ohjaajilta
tietoa valituista pääkysymysalueista, mutta toisaalta sallii riittävän vapauden keskustella tilanteessa esiin nousevista näkökulmista. Haastattelun teemat on pohdittu seurantatutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta. Liitteessä 1 on teemahaastattelun runko. Opinto-ohjaajat saivat puhelimessa etukäteen perustiedot tutkimuskohteestani, opinto-ohjaajan ohjausajattelusta, ja siihen liittyvistä teemakokonaisuuksista.
Kunkin teeman ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli antaa haastateltavalle
mahdollisuus kuvata mahdollisimman vapaasti näkemyksiään kyseisestä asiasta. Lisäkysymyksin pyrittiin syventämään ja täydentämään teema-aluetta. Kaikkien haastateltavien kanssa ei käyty läpi kaikkia teema-alueita. Jos haastateltava halusi kertoa
erityisen paljon tietystä teemasta, hänelle annettiin siihen mahdollisuus, koska tut-
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kimuksessa haluttiin saada syvällistä tietoa haastateltavalle merkityksellisestä asiasta. Tältä osin haastattelussa hyödynnettiin strukturoidumman avoimen haastattelun
etuja.
Haastattelut onnistuivat hyvin. Opinto-ohjaajat tulivat haastatteluihin erittäin
mielellään ja olivat innoissaan voidessaan kertoa omasta työstään, kokemuksistaan
ja ajatuksistaan. He kokivat positiiviseksi sen, että heidän mielipiteitään kuunneltiin
ja niistä oltiin kiinnostuneita, toisaalta myös sen, että heidän työtään tutkittiin. He
olivat aidosti tiedon tuottajia ja toimivat yhteistyössä haastattelijan kanssa.
Kortteisen (1992, 308–310) mukaan haastattelutilanteessa haastattelijan persoonallisuus on väistämättä osa haastateltavan sosiaalista todellisuutta. Tämä saattaa
vaikuttaa siihen, mitä ja miten haastateltava kertoo. Haastattelijan vaikutuksen määrän näkee helposti siitä, kuinka paljon haastateltavat puhuvat ja millaisia asioita he
kertovat. Haastateltavat uskaltavat puhua itselleen tärkeistä asioista sitä avoimemmin, mitä ymmärtäväisemmän käsityksen he ovat haastattelijasta saaneet. Jos he kokevat, että haastattelija ei ymmärrä, he eivät uskalla tai halua puhua, eikä haastattelu
onnistu. Kortteinen tuo myös esiin, että mitä paremmin tutkija ymmärtää haastateltavaa, sitä vähemmän hän omalla persoonallisuudellaan vaikuttaa haastateltavan puheeseen. Tässä suhteessa oma kokemukseni opinto-ohjaajan työstä auttoi ymmärtämään haastateltavien puhetta ja määrittämään tarkentavien jatkokysymysten tarpeellisuutta. Haastattelut olivat mielestäni hyvin kollegiaalisia. Opinto-ohjaajien oli
helppo puhua toiselle opinto-ohjaajalle hyvin avoimesti monenlaisista työhönsä liittyvistä asioista.
Haastattelu edellyttää tutkijalta myös eläytymistä ja myötäelämistä. Ymmärtäminen taas sitä, että haastattelija vaihtaa perspektiiviä haastateltavan kanssa. Mitä paremmin hän pystyy eläytymään haastateltavan kertomaan, sitä luotettavammin aineisto tästä kertoo. Haastattelija ei kuitenkaan saa projisoida omia kokemuksiaan
haastateltavan puheeseen, eikä siten vaikuttaa tuloksiin. Haastattelijan tulee yrittää
arvioida omaa projektiotaan. (Kortteinen 1992, 310.) Tämän asian pyrin ottamaan
huomioon haastattelutilanteissa niin, että keskityin kuuntelemaan, tein lisäkysymyksiä ja vein haastatteluprosessia eteenpäin valittujen teemojen kautta. Pyrin puhumaan omista kokemuksistani mahdollisimman vähän.
Haastattelupuhe on muutettu tavanomaiseksi kirjoitetuksi tekstiksi sanatarkasti
syksyllä 1998 ja keväällä 1999 sekä kesällä 2005. Ensimmäisestä haastatteluvaiheesta keskusteluista saatiin analysoitavaksi yhteensä 156 A4-sivua ja toisesta haastatteluvaiheesta 120 sivua rivinvälillä 1 kirjoitettua tekstiä. Litteroinnin tarkkuuden
on sanottu riippuvan tutkimuksen tavoitteista ja siitä, mihin aspekteihin halutaan
kiinnittää huomiota. Koska tässä tutkimuksessa huomion kohteena oli ensisijaisesti
keskustelun sisältö, eikä osallistujien välinen vuorovaikutus, litterointitekniikalta ei
vaadittu vastaavaa tarkkuutta, eikä puhekielen yksityiskohtien merkintää, joita esimerkiksi kielenkäytön ja keskustelun lingvistinen analyysi edellyttää. (Ks. Alasuutari 1994, 76.) Toisessa haastattelussa litteroitua tekstiä on vähemmän, mikä johtuu
siitä, että ensimmäisessä haastatteluvaiheessa opinto-ohjaajat olivat osa Jyväskylän
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yliopiston seurantatutkimuksen toista vaihetta ja haastattelussa oli mukana muitakin
teema-alueita kuin tähän tutkimukseen valitut. Olen poiminut ensimmäisestä haastattelusta omaan tutkimustehtävääni liittyvät teemakokonaisuudet ja jättänyt muun
osan analysoimatta.

6.4

Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Laadullisen aineiston analyysissa on Alasuutarin (1994, 50–51) mukaan aina kysymys merkityksen käsitteestä ja merkityksellisen toiminnan tutkimuksesta. ”Todellisuus on olemassa ihmiselle merkitysvälitteisesti. Maailma ei esittäydy meille sellaisenaan, vaan aina vain sen suhteen kautta, mikä meillä on tähän maailmaan.” Karjalainen ja Siljander (1993, 335) toteavat: ”Merkitys on jotakin, joka antaa ymmärrettävän rakenteen toiminnalle.” Merkitys on laajasti ymmärrettynä sosiaalisen järjestelmän ominaisuus. Yksilön sekä tietoiset että tiedostamattomat merkityssuhteet realisoituvat kulttuurisessa ja historiallisesti rajatussa sosiaalisessa toiminta-avaruudessa. Yksilö on toimintansa subjekti, joka rakentaa yksilöllistä merkitysmaailmaansa omaksumansa kulttuurisidonnaisen kielen avulla monimutkaisten sosiaalisten konventioiden verkostossa.
Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä korostetaan usein kerätyn aineiston merkitystä tutkimuksen jäsentäjänä. Siten tutkimuksessa tulisi antaa tilaa tarkasteltavasta käytännöstä nouseville ominaispiirteille ja niiden pohjalta tapahtuvalle ilmiöiden
tarkastelulle. Useimmiten kvalitatiivisen aineiston analyysi kehitetään kerätyn aineiston pohjalta palvelemaan kyseisen tutkimuksen tarkoituksia parhaalla mahdollisella tavalla. Analyysi on prosessi, jonka avulla kerätty aineisto hajotetaan merkitysyksiköiksi ja synteesin avulla saadut osat kootaan johtopäätöksiksi (abstrahointi).
Alasuutari (1994, 21–30) kuvailee tätä samaa prosessia havaintojen pelkistämiseksi
ja arvoituksen ratkaisemiseksi.
Laadullisessa analyysissa erotetaan usein induktiivinen ja deduktiivinen analyysi.
Tämä jaottelu on kuitenkin tieteellisesti ongelmallinen. (Tuomi & Sarajärvi 2004,
95–97.) Mahdollisuus induktioon on asetettu kyseenalaiseksi, koska esim. Eskolan
ja Suorannan (1998, 153) mukaan puhdasta aineistolähtöisyyttä voidaan epäillä yhtä
paljon kuin ajatusta puhtaasta havainnosta. Tutkijalla on aina olemassa etukäteistietoa ja -olettamuksia tutkittavasta kohteesta. Siten kvalitatiivisen tutkimuksenkin yhteydessä voitaisiin puhua kolmannesta tieteellisen päättelyn logiikasta ns. abduktiivisesta päättelyn muodosta. (Grönfors 1982, 33.) Sen mukaan teorianmuodostukseen tulee liittyä johtoajatus tai johtolanka, jota seurataan (ks. Alasuutari 1994).
Tämä näkökulma on oleellinen varsinkin pitkittäistutkimuksessa, jossa samaa kohdetta tutkittaessa kohteesta saatava ja ajan kuluessa täydentyvä tieto pakottaa tutkijan pohtimaan uusien teorioiden sopivuutta kuvaamaan ilmiötä.
Eskola (2001, 136–137) jaottelee laadullisen tutkimusanalyysin aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin, jolloin tutkimuksessa koros-
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tuu teorian tai teoreettisen merkitys. Jaottelussa voidaan siten ottaa huomioon analyysiä ohjaavat tekijät. Aineistolähtöisessä analyysissä on tarkoituksena luoda tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Silloin analyysiyksiköt valitaan tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Jos analyysin oletetaan olevan
aineistolähtöistä, aikaisemmilla tiedoilla tai havainnoilla ei pitäisi tällöin olla mitään
vaikutusta analyysin toteuttamisen tai tuloksen kanssa. Eskola ja Suoranta (1998,
19–26) toteavat myös, että aineistolähtöinen analyysi sopii silloin, kun hankitaan
perustietoa jonkin ilmiön luonteesta. Teoriasidonnaisessa analyysissä pyritään ratkaisemaan aineistolähtöisen analyysin ongelmia käyttämällä teoreettisia kytkentöjä,
jotka toimivat apuna analyysin etenemisessä. Tässäkin tapauksessa analyysiyksiköt
valitaan aineistosta, mutta nyt aikaisempi tieto ohjaa analyysiä, ehkä valikoivastikin.
Silloin aikaisemman tiedon vaikutus voidaan nähdä uusia näkökulmia avaavana
mahdollisuutena. (Eskola 2001, 136–137.) Teoriasidonnaisen analyysin logiikka on
usein abduktiivista, mikä tarkoittaa, että ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tutkijan tehtävä on yhdistellä aineistoa ja valmiita malleja
”pakolla, puolipakolla ja väliin luovastikin.” (Tuomi & Sarajärvi 2004, 99.) Teorialähtöinen analyysi on perinteinen analyysimalli, jossa tutkittava ilmiö määritellään jonkin tunnetun, jo olemassa olevan teorian mukaan. Aineiston analyysiä ohjaa
silloin valmis kehys. Silloin päättelyn logiikka on deduktiivista, ja aineisto suhteutetaan tutkimuksen teoreettisessa osassa hahmotettuihin kategorioihin. (Eskola 2001,
136–137.) Tässä tutkimuksessa teoriasidonnainen analyysi kuvaa parhaiten käytettyä toimintatapaa: analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, mutta kokonaisuus ei nouse teoriasta, vaan vahvasti myös aineistosta.
Tässä tutkimuksessa käytetty sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota
voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysi on
keino kielellisen aineiston tutkimiseksi, jolloin sisällöllisten luokittelujen avulla pyritään analysoimaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä sisältöjä ja rakenteita. Sisällönanalyysissä tarkastelun kohteena on yleensä joko kirjallisessa muodossa alun perin oleva aineisto tai kirjalliseen muotoon saatettu aineisto. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysin kohteena on kirjalliseen muotoon saatettu aineisto (litteroidut haastattelut). Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä
ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi sopi tämän tutkimuksen tutkimustehtävään
ja aineistoon, koska sen avulla voitiin analysoida aineiston sisältöä systemaattisesti.
Pyrkimyksenä oli opinto-ohjaajien ohjausajattelun kuvaus tiivistetyssä muodossa ja
ilmiön käsitteellistäminen. (Korhonen & Kaunonen 2004.)
Miles ja Huberman (1994) kuvaavat aineistolähtöisen laadullisen aineiston analyysiä karkeasti kolmivaiheisesti, johon kuuluvat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden
luominen. Teoriasidonnainen sisällönanalyysi etenee samalla tavalla aineiston ehdoilla. Erona on se, miten abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin
käsitteisiin. Aineistolähtöisessä analyysissa teoreettiset käsitteet luodaan aineistosta,
kun taas teoriasidonnaisessa ne tuodaan esiin ikään kuin valmiina, ilmiöstä jo ”tiedettynä”. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 116.)
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Analyysiprosessi eteni niin, että luin aineiston aluksi useampaan kertaan saadakseni kokonaiskuvan haastatteluaineistosta. Haastattelun teemat muodostivat lukemiselle eräänlaisen jäsennyksen. Aluksi halusin tietää, mitä sanottavaa tekstillä on ja
mistä asioista haastateltavat puhuvat. Aineiston piirteiden tunnistaminen edellyttää
tutkijalta pääsemistä keskelle, mikä tarkoittaa sitä, että haastatteluaineisto on tunnettava perusteellisesti ja kokonaisuutena. Kokonaiskuva tarvitaan ohjaamaan tutkijan
tulkintoja. Yksittäisen tekstin tai tekstikatkelman sijoittaminen muiden tekstien rinnalle opettaa tutkijaa ymmärtämään haastateltavan tapaa käyttää kieltä ja sen ilmaisuja, merkityksiä ja tarkoituksia. (Saarnivaara 1993, 127; Eskola & Suoranta 1998,
153.) Analyysimenetelmäni jakautuu yksilölliseen ja yleiseen tasoon. Yksilöllisellä
tasolla analysoin kunkin opinto-ohjaajan aineiston, molemmat haastattelut, erikseen
omana tapauksenaan, jolloin pyrin myös analysoimaan haastattelukertojen välisiä
muutoksia. Yleisellä tasolla analysoin näistä tapaustutkimuksista löytyvät yhteiset
merkityssisällöt ja haastattelukertojen väliset muutosten suunnat.
Analyysin tekninen vaihe lähti liikkeelle aineiston alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä. Aineistolta kysyttiin siis ensin tutkimusongelman tai -tehtävän mukaisia
kysymyksiä, ja näitä ilmaisevia lauseita pelkistettiin yksittäisiksi ilmaisuiksi. Aineistoa analysoitaessa on määritettävä ensimmäiseksi analyysiyksikkö. Analyysiyksikkö riippuu tutkimustehtävästä (Kyngäs & Vanhanen 1999), ja tässä tutkimuksessa analyysiyksiköksi valittiin teema, lausuma tai ilmaisu, joka sisälsi opintoohjaajan ohjausajattelun kannalta olennaisen merkityksen. Analyysi tehtiin aineiston
ilmisisältöjen perusteella, eikä taustalla olevia viestejä tai piilomerkityksiä analysoitu (Korhonen & Kaunonen 2004). Merkitysyksiköt erotin alkuperäisestä tekstistä
merkitsemällä, milloin edellinen yksikkö loppuu ja toinen alkaa. Merkitysyksiköitä
olivat kaikki ne tekstin osat, jotka ilmaisivat merkityksellistä kokonaisuutta. Merkitysyksikköön saattoi kuulua dialogista useampia samaa teemaa käsitteleviä vuorosanoja tai yksittäisiä virkkeitä. Olennainen kriteeri oli, että merkitysyksikön oli sisällettävä opinto-ohjaajan ohjausajattelun kannalta laajempi tai spesifimpi merkitys.
Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä kävin läpi aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset ja etsin samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä.
Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmittelin ja yhdistin luokaksi ja nimesin luokan
sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä oli esimerkiksi ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Luokittelussa aineisto tiivistyi, koska yksittäiset tekijät sisällytettiin yleisempiin käsitteisiin. Cavanaghin (1997, 5–16) mukaan klusteroinnissa
luodaan pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle sekä alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2006, 113). Luokat olivat vahvuudeltaan erilaisia. Vahvan luokan merkkejä olivat seuraavat asiat: 1) luokkaan liittyvää
puhetta oli paljon, ja sitä tuli esille eri yhteyksissä, 2) luokkaan sisältyi runsaasti
merkityssisältöjä, 3) opinto-ohjaaja korosti asian tärkeyttä puheessaan, 4) luokka tuli
esiin keskeisten kysymysten yhteydessä ja 5) luokka tuli esille molemmilla haastattelukerroilla.
Lopuksi etenin abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä alkuperäisinformaation
sisältämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin.
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Abstrahointia jatkettiin yhdistelemällä luokituksia niin kauan, kuin se aineiston sisällön näkökulmasta oli mahdollista. Liitteissä 8, 9 ja 10 on esimerkkiluokituksia
siitä, miten olen analyysissa edennyt alkuperäisten ja pelkistettyjen ilmausten kautta
aineiston abstrahointiin jokaisen yksittäisen opinto-ohjaajan kohdalla. Lisäksi liitteessä 11 on kuvattu analyysin tuloksena yhden opinto-ohjaajan käyttötietoa tapausesimerkkinä. Sen jälkeen olen yhdistänyt yksittäiset tapausanalyysit yleiselle
tasolle. Samalla tavalla olen edennyt koko aineiston analyysissa. Seuraavissa luvuissa tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu käsitejärjestelmä, joka
kuvaa opinto-ohjaajan ohjausajattelua käyttötiedon avulla. Tuloksissa kuvataan
myös luokittelujen pohjalta muodostettuja käsitteitä tai kategorioita ja niiden sisältöjä. (Cavanagh 1997, 5–16; Tuomi & Sarajärvi 2006, 114–115.)
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7. Opinto-ohjaajien toimintaperiaatteet osana käyttötietoa

Kuvaan tutkimuksessani opinto-ohjaajan ohjausajattelua käyttötiedon avulla, jonka
sisäisen rakenteen kuvauksessa mukailen Elbazin (1983) jaottelua käyttötiedosta
toimintaperiaatteina ja mielikuvina. Tutkimukseeni osallistuneiden opinto-ohjaajien
käyttötieto sisälsi opinto-ohjaajien ohjaukseen liittyviä toimintaperiaatteita käsittäen
ohjausnäkemyksen, ohjauksen työmuodot ja ohjauksen arvioinnin. Käyttötietoon
liittyvät mielikuvat olivat omaan ohjaajuuteen, opinto-ohjaajan työhön, oppilaisiin/opiskelijoihin, kouluyhteisön toimintaan sekä ohjauksen tulevaisuuteen liittyviä
asioita. Toimintaperiaatteisiin ja mielikuviin liittyviä sisältöjä tuli esille molemmilla
haastattelukerroilla, vaikka eri opinto-ohjaajat painottivat sisältöjä hieman eri tavoin. Opinto-ohjaajien käyttötietoa voidaan kuvata kuvion 1 avulla.

OHJAUKSEN
TOIMINTAPERIAATTEET
-ohjausnäkemys
-ohjauksen työmuodot
-ohjauksen arviointi

MIELIKUVAT
-omasta ohjaajuudesta
-opinto-ohjaajan työstä
-oppilaista/opiskelijoista
-kouluyhteisön toiminnasta
-ohjaustoiminnasta

Kuvio 1. Opinto-ohjaajien käyttötiedon rakennemalli.
Keskityn tässä luvussa ohjauksen toimintaperiaatteiden empiirisiin tuloksiin. Olen
käyttänyt kuvauksissa tutkimushenkilöiden autenttisia lainauksia haastatteluista, joiden avulla myös lukija voi päätellä analyysin ja tulkinnan luotettavuutta. Kursiivilla
kirjoitetut osuudet ovat suoria lainauksia haastatteluteksteistä. Kolme pistettä …
merkitsee sitä, että kohdasta on poistettu tulkinnan kannalta epäolennaisia sanoja tai
kohtia. Haastattelutekstin jälkeen suluissa oleva tieto kertoo, kenen haastattelusta ja
kummasta haastattelusta lainaus on ja millä sivulla lainaus on alkuperäisessä litteroidussa tekstissä.
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Tuloksissa olen käyttänyt myös muutamia käsitekarttoja apuvälineinä tutkimustulosten jäsentämiseen. Niiden avulla voi tarkastella yhtä hyvin lyhyen kuin laajankin
tekstikokonaisuuden sisäisiä suhteita sekä kiteyttää laajasta esityksestä näkyville
olennaiset asiat ja niiden suhteet. Käsitekartta (Deshler 1996, 356) sopii käsitteiden
ja niiden keskinäisten suhteiden selventämiseen sekä käsiteltävänä olevien kysymysten reflektointiin. Tekniikka soveltuu monenlaisiin sisältöjen ja niihin liittyvien
viitekehysten eksplisiittiseksi tekemiseen. Karttoja reflektoimalla saattaa paljastua
käsitteiden yhteyksiä, aukkoja ja puuttuvia linkkejä, virheellisiä olettamuksia tai aikaisemmin huomiotta jääneitä suhteita.
Tuloksissa tuon esiin myös opinto-ohjaajien käyttämiä metaforia. Ne ovat heidän
havaintojaan, arviointeja ja tulkintaa kiteytetyssä muodossa siitä, mitä he tekevät ja
kokevat. Metaforat toimivat ikään kuin ikkunana opinto-ohjaajan maailmaan, ja ne
voivat antaa uusia kokemuksia ja näkökulmia, mutta samalla ne myös sulkevat pois
toisia. (Niikko 1992.) Tutkimusten mukaan metaforat vaikuttavat siihen, mitä opinto-ohjaajat ajattelevat itsestään opinto-ohjaajina ja miten he ajattelevat ja puhuvat
ohjauksesta (esim. Tobin 1990). Siten opinto-ohjaaja saattaa käyttää vaikeasti ilmaistavien käsitteiden yhteydessä metaforisia ilmaisuja, joiden tunnistaminen on
tärkeää pyrittäessä havaitsemaan ja tulkitsemaan opinto-ohjaajan puheen merkityksiä.

7.1

Ohjausnäkemys

Opinto-ohjaajien ohjausnäkemykset olivat keskeinen osa käyttötietoa, koska ne
määrittivät pitkälti myös ohjausajattelua. Tutkimukseni opinto-ohjaajien ohjausnäkemyksissä oli yhteisiä, mutta myös persoonallisia piirteitä, mikä on tyypillistä
käyttötiedolle. Molemmissa haastatteluissa jokaisen opinto-ohjaajan ohjausnäkemyksessä oli nähtävissä ohjausvuorovaikutukseen, -prosessiin ja ohjauksen orientaatioihin liittyviä asioita. Moni opinto-ohjaaja painotti myös ohjauksen eettisiä asioita ja ohjausyhteistyötä osana ohjausnäkemystä. Seuraavissa luvuissa esittelen keskeisimmät tulokset näistä kokonaisuuksista.

7.1.1 Ohjausvuorovaikutus
Opinto-ohjaajat puhuivat haastatteluissa paljon ohjattavan kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta ohjaustilanteessa. Aineiston analyysin perusteella vuorovaikutuksesta
puhuttiin kahdella eri tavalla: oppilas-/opiskelijakeskeisenä ja dialogisena ohjausvuorovaikutuksena. Nämä vuorovaikutuksen muodot sisälsivät osittain samanlaisia
asioita, mutta erotin ne toisistaan, koska dialogisessa vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kohtaaminen tuli kokonaisvaltaisemmin esille.
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Oppilas-/opiskelijakeskeiseen ohjausvuorovaikutukseen liittyi ensinnäkin opiskelijan yksilöllinen kohtaaminen ohjaustilanteessa, jolloin otettiin huomioon hänen
edellytyksensä ja ongelmansa.
Riippuen siitä minkälaiset omat edellytykset opiskelijalla on. Se ei saisi olla tietenkään tyrkyttävää eikä päällekäyvää. Ohjauksen pitäisi olla yksilöllistä… Ns. fiksuja oppilaita on palkitsevaa ohjata ja sitten vaikeille oppilaille voin olla vähän tylympi….Ei ole ihan tasa-arvoinen ohjattavia kohtaan. Pitäisi ottaa opiskelija aina hirveän nöyrästi juuri niiden ongelmien kanssa,
kun hän tulee. (Eero 1/s. 6, 7, 11)

Oppilas-/opiskelijakeskeisessä ohjausvuorovaikutuksessa painottuivat myös oppilaan tarpeet ja hänelle tärkeät asiat. Tämä edellytti joustavuutta opinto-ohjaajalta,
jotta hän pystyi helposti siirtymään vuorovaikutustilanteesta toiseen. Vuorovaikutuksessa korostettiin myös oppilastuntemusta. Kommunikoinnin merkitys tuli esille
yhteisen kielen tärkeytenä. Oppilasta myös tuettiin itseohjautuvuuteen painottamalla
aktiivisuutta, omatoimisuutta ja vastuullisuutta. Siihen liitettiin myös humanistiseen
ihmiskäsitykseen kuuluvia asioita, kuten toisen kunnioittaminen ja huomion antaminen, mikä piti sisällään sen, että opiskelijalle annettiin aikaa ja tilaa. Ohjaussuhteessa painotettiin keskinäistä luottamusta ja sitä, että opiskelijan tuli tuntea ohjaussuhde
henkilökohtaiseksi ja turvalliseksi sekä saada ohjaajalta tukea ja läsnäoloa ohjausprosessinsa aikana.
Mistä nuori on kiinnostunut. Se on hänen ajatuksensa ja se on hänelle tärkeä….Siin pitäs koko
ajan olla läsnä siinä ohjaustilanteessa….Et tuntis sitä oppilasta silleen syvemmälti. Että niinku
osaa asennoitua sen tilanteeseen….Valmiina ei anneta, vaan nuoren täytyy itte pureksia ja itte
sitä ja tätä tehdä. (Leena 1/s. 10, 12, 14, 15)
Se nuori kasvava ihminen tarttee sen aikuisen….Siin on ehdoton luottamus….Opiskelijan pitää aika paljon tietää asioita, et hän osaa sen asian hoitaa….Kyllä must on se vastuu, jonka mä
siirrän opiskelijalle….Kyl mä lähden liikkeelle siitä opiskelijasta. Et mitä hän ei halua, että tulee esille, niin sitä ei myöskään tule, että jos on vaikeit asioita, joihin ei haluta….Et tuntis
opiskelijansa niin hyvin, et sieltä jokaiselta löytyis se persoonallisuuden terve saareke, jolle
voi sitten rakentaa. (Sirkka 1/s. 9, 10, 11, 14, 26, 29)

Dialogisessa ohjausvuorovaikutuksessa korostui enemmän myönteinen ihmiskäsitys, johon liitettiin humanistisia arvoja, kuten samanarvoisuus, toisen hyväksyminen, arvostaminen sekä ihmisen ainutkertaisuus. Siihen liittyi myös aito kiinnostus
oppilasta kohtaan, oppilaasta välittäminen, oppilaan ymmärtäminen ja empatia. Oppilas nähtiin autonomisena. Onnistunut ohjausvuorovaikutus edellytti oppilaan kohtaamista hänelle tärkeissä asioissa, nuoren kehitysvaiheen ja elämäntilanteen ymmärtämistä, oppilaan tunteiden huomioon ottamista, yhteistä kieltä ohjaajan ja ohjattavan välillä ja sitä, että ohjaaja pysähtyi kuuntelemaan ohjattavan asiaa.
Jos opinto-ohjaaja olisi sellainen henkilö, joka voisi oikeasti niin kuin kohdata tämän nuoren
niissä kysymyksissä, mitä hänellä on, eli opinto-ohjaaja loisi sellaisen tilanteen, missä tämä
oppilas voisi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ja kohdatuksi niitten kysymysten kanssa, mitä
hänellä on….Nuorten kohtaaminen on sellainen keskeinen juttu…Se on tietysti yksilökohtais-
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ta paljon…Että osaisi tulkita oikein…Ohjattavan kanssa samanarvoinen….Pyrimme kommunikoimaan kunnioitusta ja arvonantoa…Miten minä suhtaudun. (Timo 1/s. 4, 5, 8)

Dialogiseen ohjausvuorovaikutukseen liittyi myös oppilaan ja opinto-ohjaajan todellisuuksien kohtaaminen ja se, että kumpikin antoi ohjausvuorovaikutuksessa asioille
omia merkityksiään omasta todellisuudestaan käsin. Ohjausvuorovaikutusta pidettiin
myös ainutkertaisena tilanteena molemmille osapuolille.
Ydin on siinä, että siinä ohjaustoiminnassa kohtaa minimissään kaksi ihmistä, ja heidän tapansa tarkastella todellisuutta. (Timo 2/s. 5)

Olen seuraavassa jäsentänyt oppilas-/opiskelijakeskeiseen ja dialogiseen ohjausvuorovaikutukseen liitettyjä merkityksiä kuviona (kuvio 2). Tummennetut osat kuviossa
osoittavat vuorovaikutuksen dialogista painotusta.

Kuvio 2. Oppilas-/opiskelijakeskeinen ja dialoginen ohjausvuorovaikutus.

Olen koonnut taulukkoon 3 opinto-ohjaajakohtaisesti ohjausvuorovaikutuksen muotojen esiintymisen eri haastatteluajankohtina. Ohjaajat puhuivat vuorovaikutuksesta
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hyvin samantyyppisesti molemmilla haastattelukerroilla. Kahdella heistä on nähtävissä muutosta opiskelijakeskeisestä ohjausvuorovaikutuksesta dialogiseen suuntaan.

Taulukko 3. Yhteenveto ohjausvuorovaikutuksen muodoista eri haastatteluajankohtina.

Ohjausvuorovaikutus
Haastattelu
1. Opiskelijakeskeinen
ohjausvuoro-vaikutus
2. Dialoginen ohjausvuorovaikutus

Timo
1. 2.

x

x

Rauni
1. 2.

Leena
1. 2.

x

x
x

Tiina
1. 2.

x

Sirkka
1. 2.

Matti
1. 2.

x
x

x

x

x

x

Eero
1. 2.

Yht.
1. 2.

x

4

2

3

5

x

Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajien ohjausvuorovaikutukseen
liittyvässä puheessa korostui humanistinen ihmiskäsitys. Se ilmeni haastatteluissa
persoonallisuuden kunnioittamisena ja huomion antamisena. Tähän liittyi myös tietoisuus haastateltavien oppilaantuntemuksesta omana voimavarana ja halukkuus panostaa lisää siihen. Ohjaajuuteen kuului myös halu luoda empaattiset ja läheiset suhteet oppilaisiin. Oppilaan aktiivisuutta, omatoimisuutta ja vastuuta korostettiin.
Myös nuoren ohjaustarpeiden sekä kehitysvaiheen ja elämäntilanteen huomioonottaminen oli keskeistä. Näitä asioita tuli esiin kaikkien opinto-ohjaajien puheissa, toisilla enemmän toisilla vähemmän. Yleisilme oli humanistisuus.
Samanlaisia asioita tulee esille Sanna Vehviläisen (1999) väitöskirjassa, jossa
hän lähestyy ohjausta vuorovaikutustilanteena. Tutkimustehtävänä on kuvata ohjaajan ja opiskelijan vuorovaikutusstruktuuria henkilökohtaisen ohjauksen kontekstissa.
Vehviläinen uskoo, että ohjaus toteutuakseen edellyttää viime kädessä vuorovaikutusta, ja että vuorovaikutus on järjestynyt ilmiö, jota tutkimalla opimme jotakin
myös ihmisten sosiaalisuudesta. Ohjaaja on asiantuntija prosessissa, jossa asiakas
oppii itse käsittelemään kokemuksiaan, käyttämään resurssejaan, ratkaisemaan ongelmiaan ja suuntaamaan oppimistaan
Toisessa haastattelussa opinto-ohjaajien vuorovaikutuksessa painottui dialogisuus. Dialoginen ohjausvuorovaikutus on Peavyn (2004, 32–33) mukaan viestintää,
jossa tieto virtaa molempiin suuntiin. Dialogisuus perustuu siihen, että sekä puhujan
että kuuntelijan on antauduttava avoimeen, vuorovaikutukselliseen viestintään. Mukana on kaksi tulkitsijaa, joiden ymmärrykset yhtyvät. Tuloksena on sopimus, yhteinen ymmärrys tai jaettu tieto. Dialogisessa vuorovaikutuksessa yhdistyvät kuunteleminen, puhuminen, kysyminen, vastaaminen ja kunnioittava hiljaisuus. Puhuminen ja kuunteleminen vuorottelevat, ja kysymyksillä selvennetään asioita. Kummallakin osapuolella on lisäksi jonkinlainen kuva omasta panoksestaan keskusteluun.
Ojasen (2000, 63–65) mukaan keskustelussa ei ole kysymys vain kielenkäytön merkityksestä, vaan dialogin keskellä tai ”välissämme olevan tilan” suhteesta maailmaan. Kysymys ei ole vain Minun tai Sinun kielenkäytöstä, vaan siitä merkitykses-
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tä, joka on tämän dialogin keskellä tai välissä. Kielenkäytön kaikki yksittäiset ilmaukset ovat henkilökohtaisia, lähtöisin kulttuuristamme. Täten kielen merkitykset
ovat suhdemerkityksiä, koska jokaisen ihmisen tapa jäsentää kokemuksiaan on erilainen. Dialogissa oleminen sisältää kaksi ehtoa: olemisen avoimessa yhteydessä
toiseen ja olemisen kokonaisena ihmisenä, omana itsenään. Avoimuudella tarkoitetaan tässä sitä, että ihminen voi löytää itsensä, oman prosessinsa ja muuttumisensa.
Vaikka tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajien puheissa näkyikin dialoginen ohjausvuorovaikutus on vaikeaa tietää, miten vuorovaikutus toimi käytännön ohjaustilanteissa. Peavy (emt.) toteaakin, että aito dialogi on harvinaista ohjauskeskusteluissa ja muissakin ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Tämä johtuu siitä, että
useimmat meistä eivät ole kehittäneet niin hyvää kuuntelemisen taitoa tai sellaista
avoimuutta yhteisen merkityksen ja ymmärryksen luomisen prosessille, mitä dialogi
vaatii. Dialogissa rakentuva ohjaus perustuu vastavuoroisuuteen, jossa ohjaaja on
prosessin asiantuntija ja opiskelija oman elämänsä asiantuntija. Oman elämän asiantuntijuus merkitsee sitä, että tieto omista kokemuksista, toiveista ja merkityksistä on
opiskelijalle ainutkertaista ja että opiskelija tuo tämän tiedon mukanaan ohjausprosessiin. (Spangar 2000, 16.)
Pekkarin (2007, 190–192) tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että vuorovaikutus
opiskelijoiden ja opinto-ohjaajien välillä sujui pääsääntöisesti hyvin. Ohjaajat toimivat sensitiivisesti ja opiskelijalähtöisesti. Sujuvan vuorovaikutuksen ohella tosin
esiintyi jossain määrin liikaa epäammatillista jutustelua. Pekkarin mielestä vuorovaikutuksen tietoinen käyttö ohjausvälineenä saattaisi jäsentää ohjauskeskustelua
ammatilliseen suuntaan. Ohjaajien tulisi tiedostaa ohjauskeskusteluun sisältyvä vastavuoroisuuden näkökulma, joka tulosten mukaan on opiskelijoille merkityksellinen.
Toisaalta pelkästään hyvin toimiva vuorovaikutus ohjauskeskusteluisssa ei vielä takaa onnistumiskokemusta.

7.1.2 Ohjausprosessi
Ohjausta määriteltäessä korostetaan ohjaajan ja ohjattavan välistä vuorovaikutusta
sekä ohjauksen prosessimaista luonnetta. Oppilaitoksessa järjestettävä ohjaus tulisikin ymmärtää tavoitteiltaan ja toiminnaltaan laajemmin kuin vain vuorovaikutussuhteena. (Kasurinen 2004, 41.) Tutkimukseni opinto-ohjaajat näkivät ohjauksen prosessina, jonka etenemistä he tukivat ja seurasivat. Yleensä prosessi alkoi oppilaan tai
opiskelijan aloittaessa opintonsa kyseisessä koulukontekstissa ja päättyi hänen hakeutuessaan jatko-opintoihin tai päättäessään opintonsa.
Mun yksi perus punainen lanka seiskalta ysille on ohjata valinnoissa. Ensin se on opiskeluvalintoja ja opiskelutapoja ja sitten myöhemmin se on jatko-opintoja…..Mun on ollut pakko
muuttaa myöskin ajattelutapaani, että mä otan tämän keskeiseksi, koska se muodostuu käytännössä keskeiseksi….On se prosessi, jota minä seuraan ja avitan eri vaiheissa…jotta pystyisi
tekemään päätöksiä. (Rauni 1/s. 13, 15, 18, 20)
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Kysymys tulevaisuudesta…, että ratkaisuja tullaan tekemään…, jatko-opiskeluun liittyviä kysymyksiä, tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. (Timo 1/s. 4, 5)

Opinto-ohjaajat kuvasivat ohjausprosessia pitkälti ohjaukseen liittyvien tavoitteiden
ja sisältöjen kautta, ja ne jäsentyivät luokittelussa opetussuunnitelman perusteissa
esitettyyn ohjauksen kolmijakoon. Opetussuunnitelman perusteet luovat puitteet
koulun ohjaustoiminnalle ja tässä tutkimuksessa näyttää niiden merkitys korostuvan
ohjaajien ohjaustyön jäsentäjänä. Ensimmäisessä haastattelussa syksyllä 1998 ohjauksen tavoitteita ja sisältöjä määrittelivät vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteet. Uudet opetussuunnitelman perusteet peruskouluun vahvistettiin vuonna 2004 ja
lukioon vuonna 2003. Molemmissa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan
kolmea näkökulmaa. 1) Ohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan ja opiskelijan kasvua ja kehitystä, 2) edistää oppilaan ja opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä ja
opintojen kulkua sekä 3) selkeyttää oppilaan ja opiskelijan ura- ja elämänsuunnittelua. (Merimaa 2004, 75.) Olen käyttänyt tätä jäsennystä analyysissa luokittelun pohjana ja samalla verrannut opinto-ohjaajien esiin tuomia ohjauksen tavoitteita ja sisältöjä ohjauksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kaikki tutkimukseen osallistuneet
opinto-ohjaajat olivat tutustuneet uusiin opetussuunnitelman perusteisiin toisessa
haastatteluvaiheessa keväällä 2005, ja osa heistä oli ollut mukana laatimassa oman
koulunsa opetus- ja ohjaussuunnitelmaa, vaikka kaikissa kouluissa uusi opetussuunnitelma ei vielä kokonaisuudessaan ollutkaan käytössä. Ohjauksen tavoitteiden ja
sisältöjen analyysin esimerkkiluokituksia kouluasteittain molemmilta haastattelukerroilta on liitteissä 4–7.
Esittelen seuraavaksi analyysin tulokset ohjauksen tavoitteista ja sisällöistä sekä
vertaan niitä opetussuunnitelman perusteisiin. Käsittelen erikseen peruskoulun ja
lukion ohjauksen tavoitteita ja sisältöjä.
Opinto-ohjauksen tavoitteet ja sisällöt peruskoulussa
Ohjauksen tavoitteissa ja sisällöissä oli jonkin verran painotuseroja eri opintoohjaajien välillä. Jokaisen esiin tuomat tavoitteet pystyttiin kuitenkin jäsentämään
kaikille kolmelle ydintehtävän alueelle. Olen koonnut taulukkoon (4) neljä kunkin
opinto-ohjaajan haastatteluissa käsittelemiä ohjausprosessin tavoitteita ja sisältöjä.
Tiina oli peruskoulun opinto-ohjaajana vain ensimmäisen haastattelun aikana. Toisessa haastattelussa hän toimi lukiossa vastaavassa tehtävässä, joten olen analysoinut hänen siinä esittämiään tavoitteita ja sisältöjä lukion ohjauksen tavoitteiden ja
sisältöjen yhteydessä.
Opinto-ohjaajat painottivat kasvun ja kehityksen tukemisen tavoitteissa nuoren
käyttäytymiseen, itsearviointiin, -tuntemukseen, -luottamukseen, vastuullisuuteen,
vuorovaikutustaitoihin, nuoruuteen sekä elämäntaitoihin ja ihmisenä kasvamiseen
liittyviä asioita. Opiskelun ohjauksen tavoitteissa nousivat esiin motivaation, itseohjautuvuuden ja ala-asteelta yläasteelle siirtymisen tukeminen, opiskeluympäristöön
ja koulun toimintaan tutustuminen, opintojen valinnaisuudessa ohjaaminen, opiske-
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lutaitojen ja oppimisvalmiuksien sekä tiedonhankintataitojen kehittyminen. Ura- ja
elämänsuunnittelun tavoitteissa painottuivat valinta-, päätöksenteko-, suunnittelu- ja
ongelmanratkaisutaidot sekä niihin liittyen nuoren omien vahvuuksien, kiinnostusten, asenteiden ja perusteluiden pohdinta.

Taulukko 4. Yhteenveto perusopetuksen ohjausprosessin tavoitteista ja sisällöistä eri
haastatteluajankohtina.

Ohjauksen tavoitteet ja sisällöt
Haastattelu
1. Kasvun ja kehityksen tukeminen
1.1. Käyttäytyminen
1.2. Itsearviointi
1.3. Itsetuntemus
1.4. Itseluottamus
1.5. Vastuullisuus
1.6. Vuorovaikutustaidot
1.7. Nuoruus kehitysvaiheena
1.8. Elämäntaidot ja ihmisenä kasvaminen
2. Opiskelun ohjaus
2.1. Motivaatio
2.2. Itseohjautuvuus
2.3. Siirtymävaihe
2.4. Opiskeluympäristö
2.5. Koulun toiminta ja koulun tarjoamat mahdollisuudet
2.6. Opintojen valinnaisuus
2.7. Opiskelutaidot
2.8. Oppimisvalmiudet
2.9. Tiedonhankintataidot
3. Ura- ja elämänsuunnittelun tukeminen
3.1. Omat vahvuudet
3.2. Asenteet
3.3. Kiinnostuksen kohteet
3.4. Suunnittelutaidot
3.5. Valinta- ja päätöksentekotaidot
3.6. Ongelmanratkaisutaidot
3.7. Perustelujen pohdinta
3.8. Elämän ja tulevaisuuden suunnittelu
3.9. Urasuunnittelu
3.10. Suomalainen koulutusjärjestelmä
3.11. Jatko-opiskelu
3.12. Yhteishaku
3.13. Jatko-opiskeluun hakeutuminen
3.14. Työelämä
3.15. Ammattialat ja työtehtävät
3.16. Työelämään tutustuminen
3.17. Tasa-arvo työelämässä
3.18. Kansainvälisyys sekä työnteko- ja opiskelu
ulkomailla
3.19. Yhteiskunnan muutokset
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Yht.
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Pääsääntöisesti ohjauksen sisällöt keskittyivät yläasteen alussa koulun toimintaan
perehdyttämiseen, opiskelutaitoihin, koulun tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä oppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyviin asioihin. Oppilaat tekivät yläasteella valinnaisainevalintoja, ja tästä yksilöllisestä opinto-ohjelmaprosessista opinto-ohjaajat
yleensä kantoivat vastuun. Jatko-opiskelun ja tulevaisuuden suunnittelun ohjauksessa tutustuttiin eri ammattialoihin, työelämään ja työtehtäviin sekä suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Työelämään tutustumisjaksot sijoittuivat joko 8. tai 9. luokalle.
Oppilaat valitsivat yleensä itse työpaikat, joihin halusivat tutustua, ja opinto-ohjaajat
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auttoivat tarvittaessa. Heidän mielestään työelämään tutustumisjakso voi olla oppilaille merkittävä urasuunnittelua vahvistava kokemus. Päättöluokalla ohjauksessa
keskityttiin eniten jatko-opiskelumahdollisuuksiin sekä urasuunnitteluun, ja tavoitteena oli se, että oppilas osaisi itse tehdä valintoja jatko-opintoihin hakeutuessaan.
Molemmissa opinto-ohjaajien haastatteluissa tulivat hyvin esiin opetussuunnitelman perusteiden mukaiset ohjauksen tavoitteet ja sisällöt lukuunottamatta kansainvälisiä opiskelu- ja työmahdollisuuksia sekä yleensäkin kansainvälistymisen
vaikutuksia koulutukseen ja työelämään (vrt. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Eräs opintoohjaaja kuvasi tilannetta seuraavasti:
Yläasteikäiset oppilaat ne ei monetkaan oo silleen kyllä niinku kiinnostuneita välttämättä vielä. Heillä on ihan pakertamista tässä tän hetkisessä tilanteessa. (Leena 1/s. 19)

Kouluilla tuntui kuitenkin olevan paljon kansainvälisyyteen liittyviä projekteja ja
teemapäiviä, joista opettajat yleensä vastasivat. Muutaman opinto-ohjaajan mielestä
kansainvälisyyteen liittyvät asiat lisääntyvät tulevaisuudessa myös ohjauksessa,
koska nuoret tulevat entistä enemmän hakeutumaan opiskelemaan ulkomaille.
Tiedonhankintakanavat ja -taidot eivät tulleet opinto-ohjaajien puheissa riittävästi
esiin, vaikka joku mainitsikin käyttävänsä luokkaohjaustilanteissa internetiä oppilaiden kanssa. Myös ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut jäivät vähälle huomiolle.
Tasa-arvoasioista keskusteltiin opinto-ohjaustunneilla lähinnä ns. mies- ja naisvaltaisten alojen ja palkkauksen näkökulmasta. Ohjaajat kertoivat rohkaisevansa oppilaita hakeutumaan sukupuoleensa nähden ei-perinteisille aloille. (vrt. Peruskoulun
opetussuunnitelman perusteet 1994, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004.)
Tarkasteltaessa yleisesti molempia haastatteluja ohjaajien puheissa painottuivat
kasvun ja kehityksen tukemista käsiteltäessä eniten itsetuntemus, vuorovaikutustaidot ja nuoruuteen liittyvät asiat. Opiskelun ohjauksessa painotettiin opiskelutaitoja
ja opintojen valinnaisuutta. Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksessa puolestaan korostuivat suunnittelu-, valinta- ja päätöksentekotaidot sekä elämän ja tulevaisuuden
suunnittelu. Myös suomalainen koulutusjärjestelmä sekä työelämään ja jatkoopiskeluun liittyvät asiat tulivat vahvasti esiin. Taustalle jäivät kasvun ja kehityksen
tukemisessa itsearviointi ja itseluottamus sekä opiskelun ohjauksessa itseohjautuvuus, siirtymävaihe ja oppimisvalmiudet. Ura- ja elämänsuunnittelun tukemisessa
saivat vähiten huomiota perustelujen pohdinta, kansainvälisyys sekä työnteko ja
opiskelu ulkomailla.
Opinto-ohjaajien kuvatessa tavoitteita ja sisältöjä kahden haastatteluajankohdan
välillä oli vain vähän muutosta sekä yksittäisen ohjaajan että yleisellä tasolla tarkasteltuna. Toisessa haastattelussa painottuivat vähän ensimmäistä enemmän elämäntaidot ja ihmisena kasvaminen. Ensimmäisessä taas korostuivat jonkin verran motivaation tukeminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Työelämän tasa-arvo tuli esiin vain
ensimmäisessä haastattelussa. Timon kohdalla on nähtävissä jonkin verran paino79

tuseroja kahden eri haastattelun välillä. Tämä johtunee siitä, että toisessa haastattelussa hän ei enää toiminut perusopetuksen opinto-ohjaajana.
Edellä olevia tuloksia on mielenkiintoista verrata Nummisen ym. (2002) tutkimukseen, jonka mukaan perusopetuksen yläluokilla opinto-ohjauksesta syntyy varsin erilainen kuva riippuen siitä, tarkastellaanko asiaa oppilaan, opinto-ohjaajan vai
rehtorin näkökulmasta. Rehtoreiden ja ohjaajien arviot opinto-ohjauksen tilasta olivat lähes kaikilla osa-alueilla parempia kuin oppilaiden. Tämä johtunee siitä, että
kun oppilas arvioi esimerkiksi saamaansa kasvun ja kehityksen ohjausta vastatessaan itsetuntemusta ja sosiaalisten taitojen kehitystä koskeviin kysymyksiin, hän ei
pysty erittelemään opinto-ohjauksen osuutta siinä. Opinto-ohjaajan vastaus samaan
kysymykseen saattaa kuvata sitä, missä määrin hän painottaa henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjausta omassa työssään.
Samasta tutkimuksesta (Numminen ym. 2002, 98–99) ilmeni, että oppilaat arvioivat opiskelutaitojen ohjauksen kohtalaisen hyväksi. Oppilaat katsoivat saavansa
parhaiten neuvoja ja apua opinto-ohjaajalta. Mutta vaikka ohjaus katsotaan opetussuunnitelman perusteissa kaikkien opettajien tehtäväksi, vain kymmenesosa oppilaista oli sitä mieltä, että aineenopettajilta saa ohjausta. Erityisesti oppimisvaikeuksiin oli oppilaiden mielestä vaikea saada apua. Tutkimuksen mukaan kysymys voi
olla siitä, että opiskelutaitojen ohjausta ei ole määritelty riittävän vahvasti koulun
työjaossa myös aineenopettajille kuuluvaksi. Tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajat
kuvasivat eniten kasvun ja kehityksen sekä ura- ja elämänsuunnittelun tukemiseen
liittyviä tavoitteita ja vähiten opiskelun ohjaukseen liittyviä. Tämä saattaa johtua
siitä, että ilmeisesti kouluissa ohjausvastuuta on jaettu useille eri henkilöille. Luokanvalvojien ja oppiaineiden opettajien oletetaan kantavan omansa oppilaiden opiskelun ohjauksessa.
Korpisen (1993, 5–26) mielestä koulun tärkein oppimistulos on oppilaan terve itsetunto eli realistinen minäkäsitys, myönteinen itsearvostus ja itseluottamus. Terve
minäkäsitys on ihmisellä, joka tuntee omat heikot ja vahvat puolensa. Nämä asiat
korostuvat myös peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa. Tähänkin tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat ottivat omassa ohjaustyössään huomioon sangen
keskeisiä asioita, jotka liittyvät nuoren kehityksen tukemiseen.
Tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajat painottivat puheissaan metakognitiivisten
taitojen, kuten päätöksenteko- ja suunnittelutaitojen ohjaamista ohjausprosessin aikana, mutta ohjauksen arviointi -kohdassa tulee myöhemmin esiin se, että näiden
taitojen seuranta ja arviointi jäi liian vähäiseksi, kuten Pekkarinkin (2007) tutkimuksessa. Myös Vuorisen (2006, 195) tutkimuksen mukaan ohjaajien työn tietopainotteisuus näkyy siinä, että ohjaajat eivät lainkaan puhu ohjausprosessin seurannasta.
Tutkimukseni mukaan opinto-ohjaajat painottivat vain vähän ala- ja yläasteen
siirtymävaiheen tukemista. On kuitenkin tärkeää, että ohjauksessa tuetaan siirtymävaihetta alakoulusta yläkouluun, mutta myös perusopetuksesta toiselle asteelle. Jokainen oppilas kehittyy omaa yksilöllistä tahtiaan, ja oppilaiden odotukset yläkou-
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luun siirryttäessä ovat hyvin vahvasti sidoksissa sosiaalisten suhteiden verkostoon
sekä vertaisryhmän tai luokkatovereiden ja opettajan palautteeseen eri vuorovaikutustilanteissa. (Entwisle 1990, 197–224.) Oppilaiden tulee myös sopeutua uuteen
kouluun ja entistä monimutkaisempaan organisaatioon. Sosiaalisen verkoston säilyttäminen ja laajentaminen pelottavat useita oppilaita ennen siirtymää. Myös uudet
opiskeluun liittyvät vaatimukset sekä sopeutuminen koulun uusiin toimintatapoihin
pelottavat suurta osaa yläkouluun siirtyviä oppilaita. (Marshall 1988, 39–53.)
Opetushallituksen tutkimuksessa (Numminen ym. 2002, 98) ilmeni, että vahvin
alue perusopetuksen opinto-ohjauksessa oli jatko-opintoihin ohjaaminen ja heikoin
ammatillisen suuntautumisen ohjaus. Arvioinnissa tuli monella tavalla esiin se, että
oppilaat itse arvioivat saavansa riittämättömästi tietoa työelämästä ja ammateista.
Siinä toistui se muissakin tutkimuksissa (mm. Lairio 1988) todettu asia, että ammatillisen suuntautumisen prosessi on vielä perusopetuksen loppuvaiheessakin monilta
osin kesken. Puolet oppilaista perusteli lukioon menoa sillä, että siten saa lisää aikaa
ammatinvalintaan, ja puolet ammatillisen koulutuksen valinneista oli epävarmoja
valinnastaan. Oppilaat katsoivat saavansa melko hyvin tietoa yhteishaun käytännöistä, mutta riittämättömästi jatko-opintojen, varsinkin ammatillisten tutkintojen sisällöistä (Numminen ym. 2002, 98). Tässä tutkimuksessa työelämä, ammattialat ja työtehtävät olivat vahvasti esillä opinto-ohjaajien puheissa. Ohjaajat kertoivat myös
toisessa haastattelussa lisänneensä ammatillisen suuntautumisen ohjausta mm. käsittelemällä ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja luokkaohjaustilanteissa enemmän
kuin ensimmäisenä haastatteluajankohtana. Opinto-ohjaajien mukaan oppilaat olivat
aikaisempaa kiinnostuneempia ammatillisesta koulutuksesta.
Opinto-ohjauksen tavoitteet ja sisällöt lukiossa
Molemmissa haastatteluissa opinto-ohjaajat kuvasivat vähiten kasvun ja kehityksen
tukemiseen liittyviä tavoitteita ja eniten opiskelun ohjaukseen sekä ura- ja elämänsuunnittelun ohjaukseen liittyviä tavoitteita. Taulukossa 6 esitän opintoohjaajakohtaisesti eri haastatteluajankohtina heidän korostamiaan ohjausprosessiin
liittyviä ohjaustavoitteita ja -sisältöjä.
Opinto-ohjaajien kasvun ja kehityksen tukemisen tavoitteissa painottuivat opiskelijan itsetuntemus, itseluottamus, itsereflektio, elämäntilanne, elämäntaidot ja ihmisenä kasvaminen sekä vuorovaikutustaidot. Opiskelun ohjauksen tavoitteissa taas
korostettiin motivaatiota, aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, autonomisuutta, vastuullisuutta sekä realistisuutta. Opinto-ohjaajat painottivat myös opiskelutaitoja ja lukioopiskelun oppimista niin, että opiskelija osaa laatia itselleen lukioaikaisen opintoohjelman ja suunnitella ylioppilaskirjoitusten toteutuksen. Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksessa painotettiin opiskelijan omien vahvuuksien sekä kiinnostusten kohteiden tunnistamista, tukemista valinnoissa ja päätöksenteossa sekä jatko-opiskelun
ja tulevaisuuden suunnittelussa. Näihin opiskelija tarvitsee tietoa eri koulutusmahdollisuuksista ja työelämästä.
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Opinto-ohjauksessa käsiteltiin ensimmäisenä lukiovuonna mm. lukio-opiskeluun,
kurssitarjontaan, opinto-ohjelman laadintaan ja koulun käytäntöihin liittyviä asioita.
Toisena vuonna keskityttiin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja yleensäkin jatkoopiskelumahdollisuuksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tähän liittyivät oleellisesti opiskelemaan hakeutuminen sekä pääsykokeet ja niihin valmistautuminen.
Kahdessa lukiossa toteutui myös työelämään tutustuminen 1–2 päivän mittaisena
jaksona. Ylioppilaskirjoitukset ja niihin valmistautuminen alkoivat painottua vähitellen toisena lukiovuonna, ja ne olivat aiheena myös kolmantena, jolloin jatkoopiskeluasiat sekä pohdinta eri vaihtoehdoista lukion jälkeistä elämää ajatellen jatkuivat. Opinto-ohjaajat käyttivät jonkin verran eri alojen vierailijoita kertomassa
ohjaustunneillaan omista ammattialoistaan ja työelämän vaatimuksista. Vierailijoita
kävi myös eri jatko-opiskelupaikoista.
Tämän tutkimuksen perusteella opinto-ohjaajien näkemykset opinto-ohjauksen
tavoitteista ja sisällöistä tulivat melko hyvin esiin molemmissa haastatteluissa verrattuna opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin (vrt. Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2003). Kuten peruskoulun opinto-ohjaajilla, myös lukion opintoohjaajilla oli mielipiteissään painotuseroja, mutta kaikilla oli jotain mainittavaa jokaiseen ydintehtäväalueeseen. Puutteellisesti tulivat esiin työelämään ja yrittäjyyteen liittyvät tavoitteet ja sisällöt sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
opiskelussa ja ohjauksessa.
Molempien haastattelujen perusteella yleisesti tarkastellen opinto-ohjaajien puheissa painottuivat kasvun ja kehityksen tukemisessa eniten opiskelijan elämäntilanne, elämäntaidot ja ihmisenä kasvaminen. Opiskelun ohjauksessa taas itseohjautuvuus, vastuullisuus ja realistisuus opinto-ohjelman suunnittelussa. Lisäksi korostuivat lukio-opiskelun ohjaaminen kaiken kaikkiaan, opiskelutaidot ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksessa tärkeimpiä
asioita olivat omat vahvuudet, valinta- ja päätöksentekotaidot, jatko-opiskelun ja
tulevaisuuden suunnittelu, eri koulutusmahdollisuuksiin tutustuminen sekä jatkoopiskeluun hakeutuminen ja pääsykokeet. Vähiten opiskelun ohjauksessa korostettiin opiskelijan autonomisuutta, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä sekä
ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksessa yrittäjyyttä.
Opinto-ohjauksen tavoitteissa ja sisällöissä oli vain vähän muutosta kahden eri
haastattelukerran välillä yleisellä tasolla tarkasteltuna. Toisessa haastattelussa opinto-ohjaajat kaiken kaikkiaan painottivat huomattavasti enemmän sitä, että lukion
luokattomuus ja monimuotoisuus sekä ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen vaativat
nykyisin opiskelijalta paljon suunnittelutaitoja, aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja
vastuullisuutta. Yksittäisten opinto-ohjaajien esittämissä ohjauksen tavoitteissa ja
sisällöissä ei juuri ollut muutosta haastatteluajankohtien välillä. Eeron kohdalla oli
kuitenkin kasvun ja kehityksen tavoitteissa. Ensimmäisessä haastattelussa hänellä ei
niitä esiintynyt, mutta toisessa hän korosti itsereflektion, elämäntaitojen ja ihmisenä
kasvamisen sekä vuorovaikutustaitojen tukemisen merkitystä. Myös ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksesta puhuttaessa hän toi toisessa haastattelussa esiin enemmän
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asioita. Tiina toimi opinto-ohjaajana lukiossa vasta toisessa haastattelussa, joten hänen ensimmäistä haastatteluaan ei ole analysoitu tässä yhteydessä.

Taulukko 5. Yhteenveto lukion ohjausprosessin tavoitteista ja sisällöistä eri haastatteluajankohtina.

Ohjauksen tavoitteet ja sisällöt
Haastattelu
1. Kasvun ja kehityksen tukeminen
1.1. Itsetuntemus
1.2. Itseluottamus
1.3. Itsereflektio
1.4. Elämäntilanne
1.5. Elämäntaidot ja ihmisenä kasvaminen
1.6. Vuorovaikutustaidot
2. Opiskelun ohjaus
2.1. Motivaatio
2.2. Aktiivisuus
2.3. Itseohjautuvuus
2.4. Autonomisuus
2.5. Vastuullisuus
2.6. Realistisuus
2.7. Lukio-opiskelu
2.8. Opiskeluympäristö
2.9. Opiskelutaidot
2.10. Opinto-ohjelman suunnittelu
2.11. Ylioppilaskirjoitusten suunnittelu
2.12. Tiedonhankintataidot
2.13. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
3. Ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus
3.1. Omat vahvuudet
3.2. Kiinnostuksen kohteet
3.3. Valinta- ja päätöksentekotaidot
3.4. Jatko-opiskelun suunnittelu
3.5. Tulevaisuuden suunnittelu
3.6. Eri koulutusmahdollisuudet
3.7. Hakeutuminen ja pääsykokeet
3.8. Työelämätietous
3.9. Työelämään tutustuminen
3.10. Yrittäjyys
3.11. Ulkomailla opiskelu
3.12. Mahdollisuudet lukion jälkeen
3.13. Opintojen rahoitus
3.14. Vierailijat
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Kaikki opinto-ohjaajat mainitsivat tutkimuksessani itseohjautuvuuden yhdeksi lukiossa pärjäämisen ehdoksi. Vuorisen ja Välijärven (1994, 27) mukaan eräs ohjauksen
keskeisiä tehtäviä on oppilaiden itseohjautuvuuden vahvistaminen. Heidän mukaansa sen lisääminen riippuu opettajien ja oppilaiden rooleista koulussa, sekä koulun
arvopohjasta. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että ohjausvastuuta paetaan.
Hoikkalan (1993, 195) mukaan itseohjautuvuuteen perustuva opinto-ohjaus voi äärimmilleen vietynä olla sitä, että oppilaat jätetään oman onnensa nojaan. Myös
Knowles (1990, 123, 135) korostaa sitä, että itseohjautuvuutta ei voida pitää oppimisen luontaisena ominaisuutena missään ikävaiheessa, jollei sen valmiuksia tueta
ja harjoiteta tietoisesti. Itseohjattu oppiminen ei tarkoita oppimista yksin tai eristyksissä, vaan sitä että oppiminen onnistuu parhaiten yhteistyössä erilaisten avustajien
kanssa. Näitä resurssihenkilöitä voivat olla tuutorit, opettajat ja ohjaajat.
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Tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajat painottivat opiskelijoiden opiskelutaitojen
ohjausta. Heidän mielestään opiskelijoiden erilaiset opiskelutaidot johtuvat osittain
siitä, että heidän motiivinsa lukio-opiskeluun vaihtelevat sekä siitä, että lukioon hakeudutaan nykyisin yhä huonommilla keskiarvoilla. Lukio-opiskelijoiden valmiudet
ovat vaihtelevia ja osa opiskelijoista tarvitsisi paljon enemmän ohjausta kuin saa.
Ohjauksen puute voi johtua resurssien vähäisyydestä tai siitä, että opiskelija ei tuo
ohjaustarvettaan esiin. Myös Opetushallituksen tukimuksessa arvioidaan ohjaustarvetta olevan enemmän kuin mitä ohjausta on tarjolla. Tutkimuksessa lukion opintoohjaajat ja rehtorit arvioivat opiskelutaitojen ohjauksen eri tavoin kuin opiskelijat.
Erot opiskelijoiden ja toisaalta opinto-ohjaajien ja rehtoreiden opiskelutaitojen ohjausta koskevissa arvioissa voivat tutkimuksen mukaan kuvastaa sitä, että opiskelijoiden tarvetta ohjaukseen ei lukiossa ole riittävästi havaittu, eikä sen vuoksi pystytä
kohdentamaan ohjausta opiskelijoiden ohjaustarpeen mukaan. Oletetaan, että opiskelutaidot on hankittu jo peruskoulussa, jolloin niihin ei lukiossa enää tarvitse kiinnittää huomiota. (Numminen ym. 2002, 119.)
Edellä mainitussa Opetushallituksen tutkimuksessa lukion opinto-ohjauksen sisällössä kiinnittää erityistä huomiota työelämätietouden vähäisyys. Kolmasosa lukion opiskelijoista ilmoitti, että opinto-ohjaus ei ollut lisännyt heidän tietojaan ammateista ja puolet, että ohjauksessa ei saanut tietoa työelämästä. Myös siihen perehtyminen oli käytännössä ollut vähäistä, vain vajaalla neljäsosalla oli ollut työelämään
tutustumista ja yleisimmin heilläkin vain päivän verran. (Numminen ym. 2002,
120.) Myös Pekkarin (2007, 207) tutkimuksen mukaan lukiolaisilla on selvä puute
työelämään ja yrittäjyyteen tutustumisesta. Tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, että
työelämään tutustuminen on vähäistä, eikä yrittäjyydestä puhuta juuri ollenkaan.
Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen opinto-ohjauksen syventävä
kurssi on kahdessa lukiossa suunnattu työelämään tutustumiseen, ja se on suunniteltu yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näin ollen opiskelijoilla on tulevaisuudessa
mahdollisuus saada entistä enemmän tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä. Pekkarin
(2007, 207) mielestä opetussuunnitelman perusteissa mainittu tavoite työelämästä ja
yrittäjyydestä on syytä ottaa ohjauksessa entistä vakavammin esiin ja paneutua tavoitteen toteuttamiseen.

7.1.3 Ohjauksen orientaatiot
Ohjauksen orientaatiot kertovat, millaisia näkemyksiä ja lähestymistapoja opintoohjaajilla oli ohjaustyössään ja käytän niitä tässä yhteydessä näkemysten tulkintavälineenä. Aineiston luokittelun perusteella tämän tutkimuksen opinto-ohjaajien ohjauksen orientaatiot olivat luonteltaan hyvin käytännöllisiä tai tilannekohtaisia, joista
käytän nimitystä käytännöllinen orientaatio. Ohjauksen orientaatiot olivat osittain
myös teoreettisia, jolloin ne olivat luonteeltaan toimintaa ohjaavia yleisperiaatteita,
ja niihin liittyi esimerkiksi omanlaisensa ihmis- ja tietokäsitys. Käytännölliseen
orientaatioon liittyvät lähestymistavat olivat: tilannekohtainen, intuitiivinen, eri menetelmiä soveltava, käytännönläheinen, kasvatuksellinen, tietopainotteinen, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tarjoava ja ongelmanratkaisuun suuntautunut. Lisäksi
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muutama ohjaaja mainitsi nimeltä myös psykodynaamisen, humanistisen, ratkaisukeskeisen tai konstruktivistisen teoreettisen orientaation ohjaustoimintansa viitekehykseksi. Orientaatio valittiin usein oppilaan tai opiskelijan mukaan. Käytössä ei
useinkaan ollut puhtaasti jokin tietty suuntaus tai teoria, vaan ohjauksessa sovellettiin eri suuntauksia tai teorioita itselle sopivalla tai opiskelijalle soveltuvalla tavalla.
Saman opinto-ohjaajan puheessa oli nähtävissä useita orientaatioita. Eräs heistä kuvasi työtään metaforalla ”Ohjaus on kuin topparoikka rautateillä” tarkoittaen sillä
sitä, että juna yritetään pitää kiskoilla kohti tiettyä päämäärää. Ohjauksessa on tärkeää tiedostaa tavoitteet ja myös menetelmät niiden saavuttamiseksi.
Tilannekohtaisuus näkyi usean opinto-ohjaajan puheenvuorossa. Ohjaajan esittämät kysymykset nähtiin interventioina, väliintuloina, ja vuorovaikutuksen työvälineinä, joiden avulla oppilaalle tarjottiin tilaisuus omien kokemustensa ja tavoitteidensa pohtimiseen ja muokkaamiseen. Ohjaustilanteessa voitiin myös edetä oppilaan valmiuksien tai elämäntilanteen ehdoilla.
Ohjaus voi olla hyvin erilaista eri ihmisten kanssa…Varmistaa, että prosessi lähtee liikkeelle
ja joillekin se on niin kuin…sytykkeiden antamista ja joillakin se on vähän keskustelua ja ohjailemista ja vinkkien tarjoamista ja jollekin toiselle se ei ole mitään muuta kuin se tarvii jonkun infon eikä se haluu se enempää….Vähän kyseenalaistat ja kyselet ja vähän niinku pistät
pohtimaan….Se ei oo sellainen valmis resepti, vaan se on niinku suhtautumistapa ja kuulostelukysymys.” (Rauni 2/s. 1, 2, 3, 6)
Lähteä siitä yksilöstä liikkeelle ja muistaa, että se oppilas on siinä tilanteessa vain ja ainoastaan kerran ja hakea siitä kohtaamistilanteesta se voima ja se tapa ohjata…Jännittävän oppilaan, saa sen tilanteen laukeamaan tai jos sattumalta tietää, että se oppilas on just jokin kiva
juttu tapahtunut sille, niin totta kai sitä lähtee semmosesta liikkeelle. (Tiina 1/s. 5, 7)
Jotkut pystyy…aika vahvaan kognitiiviseen itseohjautuvuuteen, niin sit voi enemmän ottaa…sen tyyppisiä juttuja, et ne pystyy itse niinkun tiedollisesti ratkaseen….Jos… elämänhallinta on hukassa opiskelijalta, sit pitää lähtee paljon sielt matalammalta tasolta…olla enemmän siellä emotionaalisella tasolla….Tuntuma siihen opiskelijan tilanteeseen on siinä lähtökohtana. (Matti 2/s. 3)

Opinto-ohjaajat, joiden ohjauksen orientaatio oli intuitiivinen, korostivat kokemuksen ja intuition merkitystä ohjaustilanteissa.
En ole vannoutunut mihinkään menetelmän käyttöön…ehkä itse sitä luottaa siihen omaan nenäänsä. (Leena 2/s. 3, 4)
Se on enemmän tämmönen mutu. (Tiina 1/s. 7)

Myös Ojanen (2000, 63) painottaa sitä, että niin opettajan kuin opinto-ohjaajankin
työssä oma ajattelu, kokemukset ja intuitio ovat tärkeitä persoonallisia välineitä.
Raija Nurminen on puolestaan eritellyt hoitotieteen väitöskirjassaan intuitiivisen sekä hiljaisen tiedon luonnetta ja asemaa ihmisen hoitamisessa. Hän perustelee niiden
merkitystä mm. sillä, että käytännön tilanteet edellyttävät herkkyyttä, eläytymiskykyä ja lineaarisesta ajattelusta poikkeavaa ajatuksellista keskittymistä. Intuitiivinen
tietäminen perustuu eri tiedonlajeihin sekä inhimillisen elämän muokkaamaan ko-
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kemukseen. Vaikka intuitiolle on luonteenomaista epäselvyys ja selkeytymättömyys, sen avulla voidaan saavuttaa uudenlainen ja laajempi toisen ihmisen kokonaistilannetta koskeva ymmärrys kuin normaalien aistien välityksellä. (Nurminen
2000, 17, 34.) Myös opinto-ohjaaja tarvitsee ohjaustilanteissaan intuitiivista tilanneherkkyyttä ja oivaltamista.
Muutamat opinto-ohjaajat kertoivat soveltavansa eri teorioita ja menetelmiä itselle sopivaksi lähestymistavaksi.
Mä en osaa määritellä ollenkaan, et mitä se vois olla näistä ohjaussuunnista…vuosien varrella
vaatteeseen on tarttunut kaikenlaista. (Tiina 2/s. 5)

Käytännönläheisessä orientaatiossa ohjaajat korostivat ohjausta jokapäiväisenä
kanssakäymisenä oppilaiden kanssa, jolloin käsiteltiin oppilaille ajankohtaisia asioita ja ohjaus oli konkreettista kuten kurssivalinnoissa ohjaamista. Useimmat opintoohjaajat pitivät ohjausta käytännön työnä.
Ohjaus ei saa olla kauhean juhlavaa, eikä muodostettuja varattuja aikoja vaan päivittäistä tai
jaksottaista kanssakäymistä. (Rauni 1/s. 13)
Se on tämmöstä käytännön laastaritoimintaa, että tuota yritetään sen opiskelijan ehdoilla mennä ja katsoo, et mitenkä saadaan asiat hoidettua. (Sirkka 1/s. 14)

Käytännönläheisyyttä kuvasi metafora ohjauksesta, jossa sitä kuvattiin ”luotsina”,
joka ohjaa laivan satamaan; tavoitteellisella ja tarkoituksenmukaisella ohjauksella
vältetään lukiossa virheelliset ainevalinnat ja opiskelijat pystyvät hakeutumaan heille soveltuviin jatko-opintoihin.
Kasvatuksellinen orientaatio ohjaukseen korosti nuoren hyvinvoinnin ja kasvuympäristön ottamista huomioon ohjauksessa, tai käyttäytymistapoja, joita ohjaaja
aktiivisesti opetti oppilailleen niin luokkatilanteissa kuin henkilökohtaisessa ohjauksessakin.
Lähtee sen lapsen kokonaishyvinvoinnista…kokonaisvaltaisemmin….ottaa siihen ohjaukseen
mukaan sen lapsen kenttää että missä se toimii ja sitä pyrkiä eri tavoin selvittämään. (Tiina
1/s. 6)
Mut, mää oon heille yrittäny lohduttaa ja sanoo, jos te osaatte näillä systeemeillä toimia, mitä
mä teilt vaadin, ni teil ei oo mitään ongelmaa mennä kesätyöpaikkaa esimerkiks kysymään, että te tiijätte sillon, miten aikuisen ihmisen kans ollaan. (Leena 1/s. 12)

Tietopainotteisuus ohjauksen orientaationa ilmeni tiedon merkityksen korostamisena. Toiset opinto-ohjaajat kuvasivat toimintaansa enemmän tiedonjakajina, toiset
taas painottivat itseohjautuvuutta tiedon etsinnässä ja tulkinnassa. Tietoa tulisi kuitenkin käsitellä yhdessä, jotta se ymmärrettäisiin oikein. Ohjaajat korostivat ohjaajan merkitystä tiedon merkityssisältöjen tulkitsijana opiskelijoille.
Pyrin välittämään informaatiota niin tiiviisti. (Rauni 1/s. 20)
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Osittain se on tietojen jakamista….Se on valtavan tietomäärän suodattamista sellaiselle tasolle, että opiskelijat voisivat saada irti jotain. (Eero 1/s. 6)

Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tarjoava orientaatio tuli esiin, siinä, että kuvattiin
oppilaan itsetuntemusta, päätöksentekoprosessia ja tulevaisuuden suunnittelua; oppilaalle annettiin tietoa tuomalla esille erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, mutta
korostettiin sitä, että oppilas oli itse vastuussa ratkaisuistaan. Ohjaus nähtiin myös
oppilaan ajatteluun ja asenteisiin vaikuttamisena. ”Ohjaus on kuin veteen piirretty
viiva” metaforana kuvasi sitä, että ohjaus on moniulotteista – kuka lopultakin määrittelee, mikä on ohjausta ja mikä ei.
Siihen tulisi…aikuisen vähän semmonen laajempi kuva…nuorilla on kapea ajatus monesti….Saisin siinä viritettyä sitä laajempaa käsitystä, vähän niinku rikottua niitä ajatuksia, mitkä
nuorella voi ennakolta olla…, että ei nuoret tiedä. (Leena 1/s. 14)
Luokaton lukio on tuonut tätä työtä…tekniseksi neuvonantajaksi…tiedon jakaminen….Pyrin
antamaan uskoa…ja mahdollisuuksien tarjoamista….Et nuori sitte tekis aktiivisesti päätöksen
omasta tahdostaan. (Matti 1/s. 8, 9)

Ongelmanratkaisuun suuntautunut orientaatio ilmeni mm. siinä, että ohjaajat puhuivat ohjauksesta ratkaisujen löytämisenä opiskelijoiden esiin tuomiin ongelmiin.
Kaksi opinto-ohjaajaa nimesi ratkaisukeskeisen orientaation erääksi lähtökohdakseen ohjauksessa. He painottivat voimavarakeskeisyyttä sekä nykyisyyden ja tulevaisuuden tarkastelun merkitystä ohjauksessa. (Ks. esim. de Shazer 1995.)
Katseen siirtäminen tulevaisuuteen ja niihin päätöksenteon seurauksiin mitä eteenpäin nuori
yrittää hahmottaa….Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, missä pyritään hahmottamaan sitä
polkua eteenpäin eikä kovin kiinnostuneita olla persoonallisuuden rakenteista tai siihen liittyvistä kysymyksistä menneisyydestä ja sen vaikutuksista eteenpäin. (Timo 2/s. 6)

Eräs opinto-ohjaaja kuvasi ohjausta metaforalla ”Ohjaus on kuin palapeli, välillä
sujuu kuin leikki ja välillä saa yhtä puuttuvaa palaa etsiä hartiavoimin”. Hän perusteli kuvaustaan sillä, että ohjauksessa rakennetaan tietoa, jota saadaan eri lähteistä.
Tietoa sovitetaan yhteen ja rakennetaan kokonaisuutta. Tässä on nähtävissä sekä tietopainotteisen että ongelmanratkaisuun suuntautuneen orientaation piirteitä.
Muutaman opinto-ohjaajan puheenvuorossa oli konstruktivistisen orientaation
piirteitä. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan ihminen muokkaa ja prosessoi
omaa subjektiivista todellisuuttaan aktiivisesti, ja tämä subjektiivinen maailmankuva ohjaa merkittävästi ihmisen toimintaa. Ihmisen todellisuuden sisäisen representaation nähdään rakentuvan ja muokkautuvan yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Oppilaan tapa kertoa omasta elämästään heijastaa hänen käsitystään itsestään
ja ympäröivästä maailmasta. Oppilas ja opinto-ohjaaja kohtaavat ohjaustilanteessa,
ja samalla kohtaavat myös kummankin todellisuudesta tekemät subjektiiviset tulkinnat. Molemmat antavat merkityksiä asioille omista kokemuksistaan lähtien.
Kommunikoinnin kautta sosiaalista todellisuutta myös rakennetaan yhdessä. (Ks.
esim. Peavy 2000.)
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Tapa tarkastella kokonaisuutta on läsnä enemmän tai vähemmän niissä konkreettisissa kysymyksissä, mitä käsitellään….Tietosesti läsnä tai sitten… tiedostamatta läsnä. Se tapa millä tavalla yksilöt tarkastelee todellisuutta on se viitekehys, jossa sitten ne tulkinnat ja tarkastelut
saa…muotonsa.…Ohjaustoiminnassa aivan oleellista on se, että ymmärtää, että mistä käsin
lähestyn tätä mun ohjattavaa, ja minkälaisena tää ohjattava näkee maailman ja todellisuuden.
Et tämmösen niinkun metatason ymmärtäminen on äärettömän tärkeetä. (Timo 2/s. 5, 6)

Esillä oli myös psykodynaamisen orientaation piirteitä. Psykodynaamisessa näkemyksessä painotetaan ihmisen persoonallisuutta ja tunteiden vaikutusta eri tilanteissa. Ohjaajan kysymykset edistävät opiskelijan itseymmärrystä ja omien tunteiden
merkityksen tiedostamista. Psykodynaaminen psykologia korostaa myös elämänhistoriallista tarkastelua: menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan.
(Ks. esim. Gladding 1996.)
Psykodynamiikkaa, et elämässä kuitenkin…erilaiset psyykkiset voimat aika paljon ohjaa meitä, mihin on voimakasta motivaatiota ja halua, mihin taas pelkoja ja esteitä. Näitten selvittäminen on kyllä yks sellanen mikä mun mielestä on olennaista. (Matti 1/s. 9)

Usean opinto-ohjaajan puheenvuoroissa nousi esiin humanistiseen orientaatioon
liittyviä asioita, kuten myönteinen ihmiskäsitys ja ihmisen ainutkertaisuus.
Perusoletusta elämisestä…ihminen on täällä maailmankaikkeudessa, tässä elämässä niin kuin
ainutkertainen olento….Vastuu omasta elämästään. Hänet on luotu tähän järjestelmään jotakin
tiettyä tarkoitusta varten….Ihmisessä on jatkuvaa kypsymistä, valtava potentiaali olemassa.
Siis nuoressa on valtava potentiaali olemassa ja sitten on sellaisia lukkoja, jotka estää sen potentiaalin esille tulemisen. (Timo 1/s. 8)

Edellä esitetyt ajatukset ovat lähellä Carl Rogersin asiakaskeskeistä terapiaa, joka
voidaan liittää eksistentiaalis-humanistiseen teoriasuuntaukseen. Rogersilaisen ohjauksen lähtökohtana on se, että ihminen on perusluonteeltaan hyvä ja kykenevä itseymmärrykseen, ongelmanratkaisuun, päätöksentekoon, muutokseen ja kasvuun.
Ohjaaja auttaa ohjattavaa ymmärtämään itseään ja selkeyttää hänen ilmaisemiaan
tuntemuksia ja asenteita sekä auttaa ohjattavaa toimimaan todellisten arvojensa mukaisesti. (Ks. esim. Nelson-Jones 1995.)
Yksi opinto-ohjaaja kuvasi ohjausta metaforalla ”Ohjaus on kuin tunturin huippu,
josta näkee koko maiseman”. Hänen mielestään ohjauksen lähtökohtana on kokonaisvaltaisuus. Ohjauksen avulla yksittäiset kysymykset ja prosessit nivotaan suurempaan kokonaisuuteen, kuten hyvän elämän käsitykseen, todellisuuden tulkintaan
ja maailmankatsomukseen. Tämä sopii hyvin humanistisen ohjauksen orientaatioon.
Taulukossa 6 on opinto-ohjaajien esiin tuomia ohjauksen orientaatioita molemmilta
haastatteluajankohdilta.
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Taulukko 6. Yhteenveto ohjauksen orientaatioista eri haastatteluajankohtina.

Ohjauksen orientaatio
Haastattelu
1. Käytännöllinen orientaatio
1.1. Intuitiivinen
1.2. Eri menetelmiä soveltava
1.3. Käytännönläheinen
1.4. Kasvatuksellinen
1.5. Tietopainotteinen
1.6. Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tarjoava
1.7. Ongelmanratkaisuun
suuntautunut
1.8. Tilannekohtainen
2. Teoreettinen orientaatio
2.1. Humanistinen
2.2. Psykodynaaminen
2.3. Ratkaisukeskeinen
2.4. Konstruktivistinen

Timo
1. 2.

x
x

x

Rauni
1. 2.

x
x
x

Leena
1. 2.

Tiina
1. 2.

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Matti
1. 2.

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Eero
1. 2.

Yht.
1. 2.

x

x

x

x

2
1
4
5
7

2
1
3
4
3

3

2

2
2

3
6

3
1
1

6

x

x

x

x

Sirkka
1. 2.

x
x

x
x

x
x

2
2

Ohjauksen orientaatioissa tapahtunut muutos on yksilöllistä, opintoohjaajakohtaista, vaikkakin vähäistä. Selvintä se on Raunin orientaatioissa. Hän korostaa ensimmäisessä haastattelussa käytännönläheistä, kasvatuksellista ja tietopainotteista orientaatiota, mutta toisessa painotusta saavat tilannekohtainen, humanistinen ja konstruktivistinen orientaatio. Myös Timon puheessa konstruktivistinen ote
on vahvasti läsnä toisessa haastattelussa. Leenan orientaatiot ovat muuten samansuuntaisia molemmissa haastatteluissa, mutta toisessa näkyy myös suuuntautuminen
ongelmanratkaisuun sekä tilannekohtaisuus ja humanistisuus. Tiinan orientaatioihin
on tullut toisessa haastattelussa eri menetelmien soveltamista ja käytännönläheisyyttä, Matilla puolestaan tilannekohtaisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Selvää yhteistä
muutostrendiä ei voida nähdä yleisellä tasolla tarkastelemalla kaikkien opintoohjaajien ohjauksen orientaatioita. Opinto-ohjaajat korostavat kuitenkin tilannekohtaiseen ja humanistiseen orientaatioon liittyviä asioita enemmän toisessa haastattelussa ja tietopainotteiseen orientaatioon liittyviä ensimmäisessä. Käytännönläheinen
ja kasvatuksellinen orientaatio painottuvat molemmissa haastatteluissa.

7.1.4 Ohjauksen etiikka
Esiin nousi myös ohjaukseen liittyviä eettis-moraalisia näkemyksiä. Opinto-ohjaajat
pohtivat ohjauksen vastuuta, ohjauksen rajoja, opinto-ohjaajan ammatin rajoja sekä
elämään liittyviä moraalikysymyksiä, kuten oikean ja väärän suhdetta ja hyvää elämää. Opinto-ohjaajalta odotetaan ammatillista käyttäytymistä eri tilanteissa. Ohjaus
on vastuullista toimintaa, ja ohjaajan on tunnistettava oma osaamisensa ja rajallisuutensa ohjaajana ja ohjattava oppilasta muiden asiantuntijoiden luokse silloin, kun
ratkaisua ei ole ohjauksen keinoin löydettävissä. Muutama opinto-ohjaaja korosti
sitä, että ohjaus ei ole terapiaa. He pohtivat myös valtasuhteiden merkitystä mm.
pohtien, missä kaikissa asioissa toisen ihmisen elämään voi puuttua ja missä ovat
ammatillisuuden rajat
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Kuinka paljon opinto-ohjaaja voi lähteä ylipäänsä puoskaroimaan tällaisissa asioissa, joissa
selvästi opiskeluvaikeudet tulevat psyykkisistä tai huume tai muista jutuista. Siinä pitäisi olla
aktiivisesti yhteistyössä. (Eero 1/s. 8)
Kaikentietäjän roolia ei saa omaksua … Mitkä on ne omat vahvat alueet ja mitkä varmasti tietää, jossa voi niin ku turvallisin mielin olla sen ohjattavansa kanssa. Ja sit pitää sanoo, että
nää on niitä asioita, näistä mä en tiedä. (Sirkka 1/s. 28)
Milloin liikutaan semmosella alueella, mihin omat kyvyt ei riitä….Mun tehtävä on olla tällasessa tilanteessa kuunteleva aikuinen ja mä kykynen auttamaan silleen tällasta nuorta, mutta…ammatillinen apu tulee muuta kautta. (Leena 2/s. 8)
Opinto-ohjaus tarkastelee sellasia hyvän elämän kysymyksiä, jotka on läsnä niinkun elämänkaaren eri vaiheissa. (Timo 2/s. 4)

Monet tutkijat korostavat, että kasvatus perustuu aina johonkin tietoiseen tai tiedostamattomaan eettiseen näkemykseen (ks. Hoffman 1996; Kansanen 1992, 72–73;
Tirri 1996; Törmä 1997). Jokainen opettaja ja opinto-ohjaaja on tahtomattaankin
arvokasvattaja ja moraalin opettaja (Tirri 1996). Opinto-ohjaajan tulee nähdä itsensä
eettisen ammatin edustajana, joka edistää oppilaan yksilöllistä kasvua vastuullisena,
autonomisena oppijana ja henkilönä, työskentelee yhdessä hänen kanssaan ja jakaa
vastuuta (Niemi & Kohonen 1995, 20). Tätä kaikkea kasvatukseen ja ohjaukseen
sisältyvää yleistä eettistä näkökulmaa voidaan kutsua pedagogiseksi etiikaksi (Kansanen 1992, 72–73; Tirri 1996). Myös Parkkinen ym. (2001, 34–39) painottavat, että
ohjauksen eettisten kysymysten tarkasteluun antaa hyvän perustan pohdiskelu siitä,
mitä on hyvä elämä ja kuinka sitä voidaan edistää. Ohjaaja voi hahmotella hyvän
elämän ulottuvuuksia monipuolisten näkökulmien kautta ja rakentaa ohjaustyöhönsä
kestävää perustaa, joka heijastuu myös ohjattavien kanssa käytäviin keskusteluihin.
Törmä (1997) toteaa, että olennaista on juuri itse käytännön toimijan näkemys oman
työnsä eettisesti merkityksellisestä luonteesta. Kukaan toinen ei voi tehdä eettisiä
ratkaisuja hänen puolestaan, koska jokainen ohjaustilanne ja ihmisten välinen kohtaaminen on ainutkertainen ja erilainen. Opinto-ohjaajan tulee tiedostaa peruskysymysten merkitys ja sitoutua niiden pohdintaan elinikäisenä prosessina.
Taulukossa 7 on opinto-ohjaajien esiin tuomia, ohjauksen etiikkaan liittyviä asioita eri haastatteluajankohtina. Lähes kaikki opinto-ohjaajat pohtivat puheissaan
molemmissa haastatteluissa ammattinsa rajoja. Myös ohjauksen vastuu ja rajat painottuvat kummassakin haastattelussa. Raunilla esiintyy eettistä pohdintaa enimmäkseen toisessa haastattelussa, Sirkalla ja Matilla ensimmäisessä. Nummisen ym.
(2002, 226) tutkimuksessa peruskoulun opinto-ohjaajat raportoivat huomattavasti
enemmän eettisistä ongelmista kuin lukion ohjaajat. Sellaisiksi koettiin erilaiset ristiriitatilanteet, kuten oppilaan ja vanhempien väliset, kodin ja koulun arvomaailman
erot, oppilaan epärealistiset kuvitelmat kyvyistään tai uhma. Tässä tutkimuksessa ei
ollut eroa perusopetuksen ja lukion opinto-ohjaajien välillä.
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Taulukko 7. Yhteenveto ohjauksen eettis-moraalisista asioista eri haastatteluajankohtina.

Eettis-moraaliset asiat
Haastattelu
1. Ohjauksen vastuu
2. Ohjauksen rajat
3. Opinto-ohjaajan
ammatin rajat
4. Elämään liittyvät
moraalikysymykset

Timo
1. 2.
x x
x
x

x

x

x

Rauni
1. 2.
x
x
x

Leena
1. 2.
x
x

Tiina
1. 2.
x x

x

x

x

x
x

Sirkka
1. 2.
x

Matti
1. 2.
x x
x

Eero
1. 2.
x
x x

Yht.
1. 2.
4 5
4 3

x

x

x

6

5

2

2

x

x

Eri maiden ohjausalan järjestöt ovat julkaisseet eettisiä ohjeistoja, joiden tarkoituksena on tarjota ohjausalan ammattilaisille suuntaviivoja ohjaustyössään kohtaamiin
eettisiin tilanteisiin. Suomen opinto-ohjaajien järjestö on vuonna 2002 laatinut ammattikunnalleen eettiset periaatteet, joihin on sisällytetty ohjattavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, luottamuksellisuus, totuudellisuus, riippumattomuus ja
ammattitaidon kehittäminen. Lisäksi niissä todetaan, että opinto-ohjaajan keskeinen
työväline on hänen oma persoonansa. Omien, ammattikuntansa ja yhteiskunnassa
yleisesti hyväksyttyjen arvojen tiedostaminen ja niiden mukaan toimiminen on ohjaustyön perusta. Ohjaaja toimii yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa. Ohjaajana
toimiminen edellyttää yhteistyötä myös oman työyhteisön ja muun yhteiskunnan
kanssa. (Suomen opinto-ohjaajat ry 2008.)

7.1.5 Ohjausyhteistyö
Ohjaus nähtiin tässä tutkimuksessa myös yhteistyönä, ja ohjausyhteistyön kuvauksissa tuli esiin holistinen ohjausmalli, joka perustuu jaettuun vastuuseen (van Esbroeck 1997). Opinto-ohjaajien mukaan ohjausta toteuttivat eri vastuutasoilla eri
henkilöt. Opettajalla, luokanvalvojalla, ryhmänohjaajalla ja opinto-ohjaajalla kullakin oli oma roolinsa ohjauksen toteuttamisessa. Ohjausyhteistyössä opinto-ohjaaja
nähtiin enemmänkin ohjaustoiminnan suunnittelijana ja koordinoijana sekä oppilaiden ja opiskelijoiden elämän ja tulevaisuuden suunnittelun tukijana. Ohjauksessa
kuvattiin erilaisia ammatillisia toimintatapoja: ohjaus, neuvonta ja tiedottaminen,
joista vastasivat ohjausyhteistyössä koulukontekstissa eri henkilöt. Ohjausta kuvattiin myös rajapinnoilla työskentelynä, jolloin ohjauksessa painotettiin ammattitaidon
ja ammattipätevyyden merkitystä sekä verkostotyötä. Peruskoulun opinto-ohjaajat
korostivat oppilashuoltoryhmän toimintaa, joka oli hyvä esimerkki ohjausyhteistyöstä. Myös lukion opinto-ohjaajat toivat esiin yhteistyön merkityksen opiskelijahuollossa.
Opettajat…omissa oppiaineissaan ilman muuta ovat ohjaajia….Tiettyjen aineryhmien opettajat hoitavat myöskin omilla tunneillaan esimerkiks työpaikkakäyntejä tai tutustumista esimerkiks matemaattisten alojen työpaikkoihin. (Leena 2/s. 16)
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Kun on niit rajapintoja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja suhteessa opinto-ohjaajaan, niin
…ryhmäohjaaja välittää niin kauan…, et asia on siirtyny esimerkiks opinto-ohjaajalle tai terveydenhoitajalle. Semmonen puuttuminen, välittäminen…, ettei kukaan putoo niistä rajoilta
sinne, ei-kenenkään-maalle….Koulussa pitää olla…semmonen verkko. (Matti 2/s. 8)

Koulun sisäisten verkostojen lisäksi opinto-ohjaajilla oli useita koulun ulkopuolisia
verkostoja, joiden kanssa he tekivät yhteistyötä. Sidosryhmistä mainittiin muun muassa kunnan nuorisotoimi, sosiaalitoimi, Kela, työvoimatoimisto, työnantajat ja eri
jatko-opiskelupaikat. Taulukossa 8 on yhteenveto siitä, miten ohjausyhteistyö tuli
esiin opinto-ohjaajien puheissa eri haastatteluajankohtina.

Taulukko 8. Yhteenveto ohjausyhteistyöstä eri haastatteluajankohtina.

Ohjausyhteistyön muodot

Timo

Haastattelu
1. Holistinen ohjausmalli
2. Rajapinnoilla työskentely
3. Oppilashuoltoryhmän
toiminta
4. Verkostotyö

1.
x
x
x
x

Rauni

Leena

Tiina

2.
x

1.
x

2.
x

1.

2.
x

1.
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Sirkka

Matti

2.
x

1.

2.
x

1.
x

x
x

x
x

x
x

Eero
2.
x
x
x
x

1.

x

Yht.
2.
x

1.
4
1

2.
7
1

x
x

5
7

7
6

Opinto-ohjaajat korostivat toisessa haastattelussa enemmän holistista ohjausmallia.
Oppilashuoltoryhmän toimintaa painotettiin vähän enemmän toisessa haastattelussa.
Verkostotyön merkitys oli lähes yhtä vahvasti esillä molemmissa haastatteluissa.
Eero painotti ohjausyhteistyön merkitystä enemmän toisessa haastattelussa. Muuten
opinto-ohjaajien puheissa ei ole havaittavaa muutosta haastattelujen välillä.
Nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa ohjaus jäsennetään ensimmäisen kerran kaksitasoiseksi toiminnaksi siten, että varsinaisen menetelmällisen ohjaustoiminnan lisäksi oppilaitosten tulee laatia erilliset ohjaussuunnitelmat, joissa sisällölliset, menetelmälliset ja työnjaolliset kysymykset on määritelty ja kirjoitettu auki.
Kolme haastattelussa mukana ollutta lukion opinto-ohjaajaa oli laatinut omaan kouluunsa ohjaussuunnitelmat, ja heidän mielestään ohjauksen työnjako oli selkiintynyt
eri toimijoiden kesken. Opiskelijan on nyt myös helpompi hakea ohjausta, kun hän
tietää kuka vastaa mistäkin asiasta.
”Opinto-ohjauksen tila 2002” -arvioinnin mukaan eri kouluasteilla on varsin erilaiset ohjauksen toimintastrategiat. Ohjauksen keskitetty malli, hajautettu malli ja
sekamalli perustuvat osittain erilaiseen tulkintaan ohjauksen perustehtävistä sekä
näiden edellyttämästä asiantuntijuudesta ja osaamisesta. (Numminen ym. 2002.) Kasurinen (2004, 40–56) korostaa holistisen ohjausmallin toimivan silloin, kun oppilaitoksessa tiedostetaan opinto-ohjauksen olevan osa opetussuunnitelmien kehittämistä
ja sen toimivuuden kuuluvan osana laadulliseen arviointiin. Vanhalakka-Ruoho ja
Juutilainen (2003, 119) muistuttavat kuitenkin, että kulttuurinen näkökulma ohjauksen yhteistyöhön on peräisin yhteisön jäsenten kokemuksista ja merkityksenannosta,
tarinoista ja puhetavoista sekä paikallisesta kontekstista ja kulttuurista. Erilaisten
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kokemis-, ajattelu- ja toimintamallien välillä on myös ristiriitoja, jännitteitä ja paradokseja.
Kouluorganisaatiossa yhteistyön periaatteita ja käytäntöjä on aina uudelleen luotava ja kehitettävä. Kouluorganisaatiota voidaan luonnehtia väljäkytkentäiseksi organisaatioksi (ks. esim. Fullan 1997). Koulussa on kyse lukuisista toimijoista ja näkökulmista, erilaisista ja eri tasolla tehtävistä päätöksistä, toisistaan eroavista toimintalogiikoista ja periaatteista sekä monenlaisista toimintatavoista, tunteista ja järjenkäytöstä. Ohjaus on yhteistyötä kouluyhteisössä. Se on arjessa kehkeytyvä prosessi, ei ulkoapäin institutionaalisesti istutettu toimintamalli. (Vanhalakka-Ruoho &
Juutilainen 2003, 114–115.)

7.2

Ohjauksen työmuodot

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaalle
tulee luokkaohjauksen lisäksi järjestää henkilökohtaista ohjausta, jolloin hänellä on
mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalle tulee järjestää pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin
ryhmään osallistuvan oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Henkilökohtaisen ja pienryhmänohjauksen tavoitteet ovat samat kuin perusopetuksessa. (Perusopetuksen
opetussuunnitelma perusteet 2004, Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2003.)
Jaottelen tässä tutkimuksessa ohjauksen työmuodot luokkaohjaukseen, pienryhmäohjaukseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tutkimukseen osallistuneet opintoohjaajat käyttivät työssään pääsääntöisesti luokkaohjausta ja henkilökohtaista ohjausta. Vain muutama oli keskittynyt pienryhmäohjaukseen, eikä työmuotojen käytössä ollut eroja eri haastattelukertojen välillä. Toisessa haastattelussa opinto-ohjaajien
mielestä henkilökohtaisen ohjauksen osuus ja tarve oli kuitenkin selvästi lisääntynyt
niin peruskoulussa kuin lukiossa. Olen koonnut taulukkoon 9 yhteenvedon ohjauksen työmuodoista eri haastatteluajankohtina. Esittelen seuraavaksi opinto-ohjaajien
näkemyksiä ohjauksen työmuotojen käytöstä.
Luokkaohjaus
Peruskoulun opinto-ohjaajat toivat puheissaan esiin luokkaohjauksesta seuraavia
asioita. Luokkaohjaus nähtiin henkilökohtaiseen ohjaukseen valmistautumisena, ja
se painottui uraohjaukseen. Luokkaohjauksen tarkoituksena oli käynnistää oppilaassa oman tulevaisuutensa suunnitteluprosessi. Luokkatilanteessa käsiteltiin opiskeluun, elämään ja tulevaisuuteen liittyviä yleisiä asioita. Niitä ei kohdistettu yksittäiseen oppilaaseen, vaan varmistettiin, että kaikki saivat saman tiedon. Luokkaohjaus
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toimikin tiedottamisen välineenä lähes kaikkien opinto-ohjaajien puheissa. Opintoohjaajat käyttivät tarinoita ja esimerkkejä, joilla havainnollistettiin opintopolkujen
kulkua. Luokkatilanteessa hyödynnettiin jonkin verran mm. internetin mahdollisuuksia tiedonhankinnassa ja –etsinnässä, urasuunnittelun ohjauksen tavoitteiden
saavuttamisessa esimerkiksi erilaisia testejä tekemällä. Kun oppilas tuli henkilökohtaiseen ohjaukseen, hänellä oli jo olemassa perustietoja, ja hän oli mielessään pohtinut ja punninnut erilaisia vaihtoehtoja. Negatiivisina asioina luokkaohjauksesta tulivat esiin oppilaiden heterogeenisuus ja motivaatio. Oppilailla on hyvin erilaiset lähtökohdat elämään, tulevaisuuteen ja ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Toiset
ovat pidemmällä omassa kasvussaan ja tulevaisuutensa suunnittelussa kuin toiset.
Oppilaiden kiinnostus ja motivaatio eri asioita kohtaan vaihtelee. Niinpä luokkaohjaus nähtiinkin haasteellisena. Kysymys on ryhmäprosessin ohjaamisesta, joka vaatii
opinto-ohjaajalta hyviä pedagogisia taitoja.
Sit on tämmöstä yleisinfoo, asioita, joita pitää jakaa, testejä, joita pitää tehdä, keskustelua, mikä on kaikkein kätevin hoitaa niin tuntitilanteessa. Ei ne aina mieltä ylentäviä ole. Välillä ne
on raskaita ja välillä ne on kuin kivireen vetämistä jossain asioissa, mutta ne vaan vaaditaan,
mutta ei kaikki voi olla kaikista kiinnostuneita. Sehän oppilaanohjauksessa on kaikkein raskainta, kun puhutaan tietyn alan asioista, tietyn teeman asioista, niin eihän se tarkoita, että se
koko luokka on siitä kiinnostunut ja sit se käsitellään kuitenkin luokassa. Jos mä puhun vaikka
kaupallisesta koulutuksesta vain niille, jotka ovat valmiiksi siitä kiinnostuneita, sehän on aivan väärin, koska monella se kiinnostus herää vasta jossain vaiheessa siihen. (Rauni 2/s. 8)

Lukion opinto-ohjauksen kurssi jakaantui kolmelle vuodelle, joten luokkaohjaustunteja oli vähän. Lukiossakin käsiteltiin luokkatilanteessa kaikkia koskevia yleisiä asioita. Opinto-ohjaajien kertomusten mukaan luokkaohjaustunnit olivat luonteeltaan
hyvin tietopainotteisia ja tiedottavia. Eräs opinto-ohjaaja sanoikin, että se on valtavan tietomäärän suodattamista opiskelijan käyttöön.
Tässä tutkimuksessa luokkaohjaus koettiin tarpeellisena, mutta haasteellisena ja
se oli luonteeltaan tietopainotteista. Eskelinen (1993, 43–44) on väitöskirjassaan kritisoinut opinto-ohjaustuntien toteutusta. Koulumaisella ohjausmallilla on myös
etunsa, jotka Eskelinenkin myöntää. Opinto-ohjaajat oppivat tuntemaan oppilaansa,
mikä ei välttämättä onnistuisi, jos tunteja ei ole. Säännöllisten tapaamisten myötä he
oppivat tunnistamaan erityisesti ne oppilaat, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa.
Eskelinen kuitenkin epäilee sitä, että nuoret mieltäisivät koulun ja elämän toistensa
vastakohdiksi, ja opinto-ohjaus luettaisiin koulujärjestelmän osaksi. Tällöin ohjaus
ei luultavasti voisi palvella nuoria riittävän hyvin. Ammatti-informaatiota sisältävien
oppituntien pitäminen on vaikeaa sekä peruskoulun yläasteella että lukiossa. Usein
tunnit jäävät oppilaille etäisiksi verrattuna heidän jokapäiväiseen elämänpiiriinsä.
Myös Kosonen (1989) on esittänyt, että ylhäältä annetulla, opettajakeskeisellä lähestymistavalla ei voida luoda psykologisia edellytyksiä oppilaiden valmiuksille uran
valintaa ajatellen. Koulun tulisi siirtyä entistä enemmän oppilaskeskeisiin työskentelytapoihin ja olla avoimessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
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Henkilökohtainen ohjaus
Henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa tässä tutkimuksessa ohjauskeskustelua. Siinä
voidaan nähdä erilaisia muotoja. Nummenmaa (2001, 58–68) käyttää käsitettä ammatillinen keskustelu, joka voidaan hänen mukaansa ryhmitellä ensinnäkin sen perusteella, onko keskustelun tavoitteena ensisijaisesti informaation hankkiminen
(haastattelu) vai toisen osapuolen toimintaan vaikuttaminen (esim. neuvonta, ohjanta, konsultaatio, työnohjaus, kehittämiskeskustelu) ja toiseksi sen perusteella, onko
keskustelun osapuolena asiakas (suorat muodot) vai toinen asiantuntija (epäsuorat).
Haastattelu ohjauskeskustelun muotona tähtää Nummenmaan (2001, 58–68) mukaan informaation hankkimiseen. Se on erittäin tärkeä ohjauskeskustelun muoto,
sillä se täydentää yleensä muita vastaavia. Vaikuttamiseen pyrkivien keskustelumuotojen edellytyksenä on, että opinto-ohjaaja osaa hankkia riittävät ja oikeat tiedot
toimenpiteiden pohjaksi. Neuvonta on lyhytkestoisempi, suppeampiin tavoitteisiin
tähtäävä ohjauskeskustelun muoto kuin ohjanta. Neuvonta on paikallaan silloin, kun
asiakas on itse määritellyt ongelmansa ja hänellä on riittävät psyykkiset voimavarat
ja ulkoiset edellytykset huolehtia ongelmansa ratkaisemisesta. Ohjanta (counselling)
on Nummenmaan (emt.) mukaan paikallaan silloin, kun asiakasta on autettava määrittelemään edessään olevat tehtävät tai selkiinnyttämään käsitystään siitä, mistä oikeastaan on kysymys. Ohjanta on luonteeltaan hyvin usein ratkaisun tai valinnan
tekemiseen ja ongelmien jäsentelyyn ohjaavaa. Asiakkaan henkilökohtaiset asenteet,
arvostukset, motiivit ja kokemukset ovat läsnä keskustelussa enemmän kuin neuvonnassa.
Työministeriön (2002) OHJUS-julkaisun mukaan ohjauskeskustelu jaetaan tiedottamiseen, neuvontaan ja ohjaukseen. Tiedottamisessa asiakas etsii puuttuvaa tietoa, jolloin hän on sen vastaanottaja, ja opinto-ohjaaja tiedon antaja. Ohjaajan tehtävä on taata tietojen oikeellisuus ja riittävyys. Neuvonnassa asiakas odottaa saavansa
ongelmaan neuvoja opinto-ohjaajalta. Hän pyytää ja ottaa vastaan niitä, mutta päättää itse niiden noudattamisesta. Opinto-ohjaaja on tällöin asiantuntija eri toimintavaihtoehtojen arvioinnissa ja neuvoa kysyttäessä yleensä tietää puhuttavasta asiasta
enemmän kuin ohjattava. Pyrkimyksenä on se, että neuvot ovat asiantuntevia ja
ymmärrettäviä. Ohjauksessa, joka tarkoittaa samaa kuin Nummenmaan (2001, 58–
68) esittämä ohjanta, ohjattava osallistuu aktiivisesti esittämiensä ongelmien ratkaisemiseen. Hänen tavoitteensa ja tulkintansa ovat ohjauksen lähtökohta. Opintoohjaaja pyrkii ohjauskeskustelussa vahvistamaan ohjattavan toimintakykyä ja välttämään valmiiden ratkaisumallien tarjoamista. Käytän tässä tutkimuksessa ohjauskeskustelun muotoina käsitteitä 1) haastattelu, 2) tiedottaminen, 3) neuvonta ja 4)
ohjaus ja tarkastelen seuraavaksi miten opinto-ohjaajat käyttivät niitä puheissaan.
Opinto-ohjaajat pitivät tärkeänä oppilaan tuntemusta ja oppilaan tarpeista lähtevää ohjausta. Kuitenkin vain kolme heistä ilmoitti pitävänsä ns. tulohaastattelun
opiskelun alkuvaiheessa. Alkuvaiheen haastattelun merkitys nähtiin ohjaussuhteen
käynnistymisprosessina ja merkittävänä tutustumistilanteena oppilaan ja opintoohjaajan välillä.
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Mä olen haastatellut joka ikisen seiskaluokkalaisen henkilökohtaisesti niin kuin semmonen
haaste minulle…se on semmonen kontaktin luomistilaisuus…että mä yritän saada ne näppiin
ja henkilökohtaisesti sillä lailla, että meillä olisi joku muukin suhde, että siihen tulisi semmonen tietynlainen tunnesuhde olemaan kanssa. (Tiina 1/s. 6)
Käydään tutustumiskeskustelut seiskaluokkalaisten kanssa, ne on hyvin merkittäviä. Siinä
pääsee näkemään nuoria jonkin verran vähemmän riippuvaisena siitä sosiaalisesta ympäristöstä. Ja ehkä vähän uudenlaisessa roolissakin, kun kahden kesken jutellaan. (Timo 1/s. 11)

Syitä, miksi opinto-ohjaajat eivät pitäneet opiskelun alkuvaiheen haastatteluja, olivat joko ajan puute, ohjausresurssien vähäisyys tai ohjauksen työnjako. Joissakin
peruskouluissa oppilaan tulohaastattelun suoritti luokanvalvoja, ja toisella haastattelukierroksella oli havaittavissa, että lukioissakin pyrittiin siihen, että tulohaastattelun
suoritti ryhmänohjaaja. Se ei kuitenkaan toiminut vielä systemaattisesti. Näin haluttiin kuitenkin vahvistaa luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan asemaa ohjauksen kentässä ja viedä holistisen ohjausmallin ideoita käytäntöön.
Tiedottamista tapahtui yleensä luokkatilanteessa tai silloin, kun oppilaalla oli hyvin rajattu kysymys ohjaustilanteessa esitettävänä. Se liittyi esimerkiksi kurssivalintoihin tai jonkin oppilaitoksen valintakriteereihin, joista opinto-ohjaaja antoi informaatiota.
Semmosia hyvin suoraviivaisia tilanteita, jossa oppilas tulee ja sanoo, että kerro nyt minulle
sen ja sen lukion valinnasta ja mitä se sisältää tämä kurssi, jolloin ne on semmosia annan informaatiota ja piste. (Tiina 1/s. 7)

Välituntiohjaus oli luonteeltaan myös tiedottavaa. Varsinkin lukiossa välitunnit olivat ahkerasti käytössä. Opiskelijoilla oli paljon opiskeluun liittyviä käytännön kysymyksiä, jotka selvisivät kysymällä, eikä erillistä ohjausaikaa tarvittu. Opintoohjaajat kokivat tiedottamiseen liittyvät tilanteet helpoiksi. Ohjaustilanne ja –
keskustelu saattoi syntyä myös spontaanisti kouluympäristössä. Silloin ohjauskeskustelun luonne oli tiedottamista tai neuvontaa.
Jotka selviää sellasella kevyellä informaatiolla, että näin asioita hoidetaan, ja ne hoitaa ja ne
selviää myöskin opintojen valinnoissa itsenäisesti. (Eero 2/s. 6)
Käytävällä tulee oppilas vastaan ja siinä sitten nopeesti vaihdetaan ajatuksia jostain konkreettisista kysymyksistä. Näitä tapahtuu sitten päivänmittaan kymmeniä, matkalla luokkaan, matkalla ruokalaan, matkalla välituntivalvontaan ja vaikka mihin. Oppilaat tulee vastaa ja minä
näen oppilaan ja sitten vaihdetaan niinku asia. (Timo 2/s. 2)

Opinto-ohjaajien mielestä lukion ohjauksessa painottui tekninen neuvonta. Opiskelijat tarvitsivat neuvoja selviytyäkseen aine- ja kurssivalinnoista. Voidaankin sanoa,
että lukion opinto-ohjelman suunnittelu oli opinto-ohjaajien mielestä enemmän neuvontaa kuin ohjausta.
Enemmistö siitä ajan käytöstä selkeesti menee sinne lukion sisäisten asioitten, opintoväylien
tai opiskeluväylien ja kurssivalintojen, oikeitten valintojen puntaroimiseen, neuvomiseen.
(Matti 2/s. 5)
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Peruskoulun opinto-ohjaajat pyrkivät tapamaan jokaisen oppilaan henkilökohtaisesti
ohjauskeskustelussa viimeistään päättöluokalla. Joidenkin oppilaiden kanssa ohjaussuhde oli käynnistynyt jo yläasteen alkuvaiheessa, ja koko yläasteen aikana saattoi
olla useita ohjauskäyntikertoja. Toisille yksi opinto-ohjaajan henkilökohtainen tapaaminen jäi ylä-asteen aikana ainoaksi. Jotkut oppilaat eivät käyneet henkilökohtaisessa ohjauksessa kertaakaan koko yläkoulun aikana. Kaikilla oli mahdollisuus
itse hakeutua ohjauskeskusteluun, mutta riippui oppilaan aktiivisuudesta, motivaatiosta ja tarpeesta, miten hän halusi käyttää tilaisuuden hyväkseen. Pitempiaikainen
ohjaussuhde helpottaisi kuitenkin ohjauksen onnistumista. Hyvä oppilaan tuntemus
syventää vuorovaikutuksen toimivuutta ja edistää omalta osaltaan ohjauksen laatua
(mm. Amundson 2005).
Jos mä häntä vähän tunnen niinku pitemmältä pohjalta…mä tiedän niinku siitä kehityksestä,
miten se on niinku edennyt. Niin sellasen nuoren kanssa mä pystyn varmaan paremmin sitä
tekee, mut osa nuoristahan on semmosia, et jotka tulee vasta ysiluokalla. Et mää on tunnilla,
muutamilla tunnilla tavannu niitä, mut eihän mul oo hajuakaan, enhän mää niitten nimiäkään
muista tälläses määrässä. Tälläsen nuoren kanssa se ohjaustilanne saattaa jäädä silleen hyvin
kapeealaseksi. (Leena 1/s. 14)

Lukion opinto-ohjaajista vain yksi ilmoitti tapaavansa kaikki opiskelijat henkilökohtaisesti. Hän pyrki kohtaamaan heidät joka opiskeluvuosi järjestettävässä ohjauskeskustelussa, minkä lisäksi opiskelijat tulivat oma-aloitteisesti tapaamaan häntä. Muissa lukioissa opiskelijat hakeutuivat itse opinto-ohjaajan luo, tai opettaja tai ryhmänohjaaja ohjasi heidät sinne. Tämä saattoi myös kutsua opiskelijan ohjauskeskusteluun tietyn asian takia. Lukiossa siis riippui lähinnä opiskelijan aktiivisuudesta,
saiko hän henkilökohtaista ohjausta vai ei.
Mä jokaisen opiskelija tapaan…mä kutsun heidät voisko sanoo käytännössä joka vuosittaiseen
tapaamiseen. Mutta sitten myöskin olen käytettävissä, kuka haluaa varata aikaa tai tulla muuten ni olen käytettävissä. (Matti 1/s. 3)

Kun opinto-ohjaajat puhuivat ohjauksesta ohjauskeskustelun muotona, he toivat
esiin seuraavia ohjauskeskusteluun liittyviä asioita: ilmapiiri, ohjaustilanne, kommunikointi, vuorovaikutus, keskustelun eteneminen ja ajankäyttö (vrt. luku 7.1.1).
Ohjauskeskustelussa oli tärkeää, että oppilas tai opiskelija tunsi ilmapiirin turvalliseksi, avoimeksi, vapaaksi ja positiiviseksi. Myönteinen ilmapiiri loi hyvän mahdollisuuden ohjauskeskustelulle. Se oli oppilaalle aina ainutkertainen tilanne, jolloin
hän sai itselleen aikaa, tilaa ja huomiota. Kommunikoinnissa painotettiin yhteisen
kielen merkitystä, jotta ohjattava ja ohjaaja voisivat ymmärtää toisiaan. Opintoohjaajalta vaadittiin myös kuuntelemisen taitoja. Ohjauskeskustelussa tarvittiin
myös ei-sanallisten ilmausten tulkintataitoja sekä oppilaasta välittämistä, kunnioittamista, luottamuksellisuutta ja oppilaan aitoa kohtaamista. Ohjauskeskustelussa
ajankäyttö vaihteli asian laajuudesta ja keskusteluprosessin etenemisestä riippuen.
Asia tai ongelma ei aina ratkennut yhdessä ohjauskeskustelussa, vaan oppilas saattoi
saada itsenäisen tehtävän pohdittavakseen seuraavaa kertaa varten.
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Ohjauskeskusteluprosessi eteni etupäässä oppilaan tarpeiden pohjalta, mutta keskustelun käynnistymiseen ja etenemiseen vaikutti myös se, tuliko oppilas ohjaukseen oma-aloitteisesti vai jonkun toisen henkilön lähettämänä. Opinto-ohjaajien
mielestä ohjaustilanteet riippuivat siitä, kuinka hyvin opiskelija oli valmistautunut
tilanteeseen, miten hän osasi asettaa kysymyksensä ja tuoda tarpeitaan esiin. Ohjaustarpeita saatettiin kysyä etukäteen esimerkiksi lomakkeella, jonka avulla opintoohjaaja sai etukäteistietoa opiskelijasta. Lomake myös viritti opiskelijan valmistautumaan ohjauskeskusteluun. Oppilaiden keskusteluvalmiudet koettiin erilaisiksi ja
ne vaikuttivat keskusteluprosessin etenemiseen ja ajankäyttöön.
Mä kysyn paljon enemmän, että mitä sä haluat tällä hetkellä multa ja minusta ja että mitä sä
tuut kysymään, jonka kysymyksen mä uskallan entistä enemmän esittää ja sit kuunnella niitä.
Tuon ikäisellähän saattaa olla se, että se ei oikein osaa sitä sanoa, että sit se on semmoista kehän kiertämistä ja sitä semmosta oivaltamista, että mistä nyt tartutaan ja se saattaa kestää aika
kauankin. (Tiina 1/s. 7)

Opinto-ohjaajat korostivat nimenomaan sitä, että ohjauskeskustelussa heidän tulisi
asettua oppilaan tasolle ja käyttää oppilaan ymmärtämää kieltä. Tällöin ohjaaja ei
ole etäiseksi koettu asiantuntija vieraine käsitteineen, vaan oppilasta lähellä oleva
aikuinen, joka puhuu sellaista kieltä, jota tämä ymmärtää. Yhteinen kieli auttaa molempia osapuolia lähestymään toisiaan.
Myös Peavy (1999, 151) painottaa sitä, että ohjauskeskusteluissa pitäisi käyttää
tavallista kieltä ja välttää ammattipuhetta. Ohjauskeskustelu ei ole mikä tahansa
keskustelu, vaan sillä on tarkoitus, joka on selvä molemmille osapuolille. Peavyn
mielestä ohjauskeskustelu eroaa tavallisesta siinä, että ohjaaja (ja joskus asiakaskin)
pyrkii tavallista enemmän havainnoimaan itseään ja kiinnittämään huomiota keskustelun sisältöön ja rakenteeseen sekä käyttämään hyväkseen sitä koskevaa tietoa,
Tämä tarkoittaa sitä, että kumpikin saa puheenvuoron, ja että osapuolet eivät puhu
toistensa päälle. Peavyn mukaan se tarkoittaa myös sitä, että kuunteleminen on yhtä
tärkeää kuin puhuminen, ja että tehdään kysymyksiä, jotka sekä selventävät ja luovat merkityksiä että auttavat korjaamaan mahdollisia väärinkäsityksiä. Mitä paremmin opiskelija pystyy tuomaan esiin omia arvostuksia, motiivejaan ja kokemuksiaan
sitä paremmin ohjaaja voi häntä auttaa (Nummenmaa 2005, 92).
Ohjauskeskusteluja ja -prosesseja on tutkittu useissa väitöskirjoissa. Mm. PäiviKatriina Juutilainen (2003) on tutkimuksessaan selvittänyt lukion opintoohjauskeskustelua opiskelijan elämänkokonaisuuden suunnittelun ja sukupuolen rakentamisen ja purkamisen areenana. Tulokset osoittavat muun muassa, että lukion
opinto-ohjauskeskustelut ovat tietopainotteisia ja yksilökeskeisiä. Keskusteluissa
käsiteltiin opiskelijan elämää ja tulevaisuutta oppiaine- ja koululähtöisesti. Ne sisälsivät paljon opiskelijan kokemusten ja toiminnan kuvausta, mutta vain vähän oman
elämän laaja-alaista prosessointia. Tulokset osoittavat lisäksi, että ohjausprosessin
ideaali dialogisena neuvotteluna ei välttämättä toteudu. Ohjausprosessi jäsentyi kohtaamisena, johon molemmat keskustelun osapuolet tuottivat omat tarjoumansa. Parhaimmillaan ohjaajan tarjoumat haastoivat opiskelijaa tutkimaan omaa elämäänsä
monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Opiskelijoiden tarinat taas olivat tarjoumia, joiden
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avulla opinto-ohjaaja pystyi pääsemään opiskelijan maailmaan ja jotka saattoivat
haastaa opinto-ohjaajaa hänen uskomuksissaan, olettamuksissaan ja tulkinnoissaan
opiskelijasta, tämän elämästä tai maailmasta yleensä. Juutilaisen mielestä tällainen
ohjauskeskustelu merkitsee yhteisen oppimiskumppanuuden mahdollisuutta. Omassa tutkimuksessani opinto-ohjaajat korostivat yhteisen kielen merkitystä ohjauskeskustelussa. Se voidaan liittää Juutilaisen ajatuksiin oppimiskumppanuudesta.
Mervi Pekkarin (2007) tutkimustehtävänä on puolestaan toimivaan henkilökohtaiseen opinto-ohjausprosessiin liittyvien tekijöiden löytäminen. Hän on kuvannut,
analysoinut ja tulkinnut ohjauskeskustelua ja ohjauskeskusteluprosessia opintoohjaajan ja lukion opiskelijan kokemuksina. Tutkimuksen päätulokset rakentuvat
ohjausstrategisiksi tekijöiksi, jotka muodostavat käsitekuvauksen. Siihen sisältyy
kolme teoreettista käsitettä, jotka ovat opinto-ohjaajan ammatilliset osaamisalueet,
opinto-ohjausprosessin ohjaaminen ja opiskelijan tukeminen. Pekkarin tutkimus
osoittaa, että opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus sujui pääosin
hyvin, mutta opinto-ohjaajat eivät tiedostaneet riittävästi omia ohjausstrategioitaan,
jotta he olisivat voineet tavoitteellisesti ja yksilöllisesti ohjata opiskelijan prosessia.
Opiskelijan metataidot ja voimaantuminen jäivät opinto-ohjausprosessissa suhteellisen vähäisiksi, samoin opiskelijoiden ura- ja elämänsuunnittelu pidemmälle tulevaisuuteen.
Pienryhmäohjaus
Pienryhmäohjaus ohjausmenetelmänä ei ollut suosittu tutkimukseen osallistuneiden
opinto-ohjaajien keskuudessa. Vain yksi ohjaaja ilmoitti käyttävänsä pienryhmäohjausta säännöllisesti ja muutama satunnaisesti. Yksi oli sitä mieltä, että opiskelijat
eivät halunneet pienryhmäohjausta, vaan tulivat mieluummin henkilökohtaiseen ohjaukseen. Muutamat opinto-ohjaajat suosivat pienryhmäohjausta, mutta he kokivat
omat taitonsa puutteellisiksi ja halusivat lisäkoulutusta. Opinto-ohjaajien mielestä
pienryhmäohjaus oli paikallaan tilanteissa, joissa oppilaat tai opiskelijat olivat kiinnostuneita samantyyppisistä asioista, näillä esimerkiksi oli samanlaisia jatkoopiskelusuunnitelmia. Yhteinen motivaatio ja intressi yhdistävät oppilaita ja ovat
ryhmädynamiikan kannalta tärkeitä. Pienryhmässä oppilaat oppivat toisiltaan ja
vahvistavat näin omia ja toistensa käsityksiä. Vertaistuki on pienryhmässä oleellinen
asia. Ryhmän muodostivat oppilaat itse tai opinto-ohjaaja teki sen. Ohjaaja, joka
käytti pienryhmää säännöllisesti, piti tärkeänä, että oppilaille annettiin aikaa tutustua
toisiinsa ryhmän toiminnan käynnistyessä. Ryhmäistunnon alkaessa oli hyvä ensin
keskustella vapaasti, jotta ilmapiiri koettiin välittömäksi, turvalliseksi ja myönteiseksi. Jos vuorovaikutus ei toiminut, ryhmän jännitteiden selvittäminen oli paikallaan. Voitiin käyttää myös erilaisia ennakkotehtäviä. Niitä tarvittiin suuntaamaan
pienryhmän keskustelu tavoitteelliseksi.
Käytin systemaattisesti jatko-opinto asioissa pienryhmäohjausta. Ja kokeilun tuloksena havaitsin sen erittäin tehokkaaks tavaks. Et nuoret oppii niinkun toistensa puheesta ja toistensa tavasta jäsentää esimerkiks ainevalintojen tai lukion tai ammatillisen koulutuksen valintoja….Vahvistavat toistensa käsityksiä omasta soveltuvuudesta. Olennainen kysymys on se, että
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minkälaisia ryhmiä sitä lähtee pyörittämään, että saa ne niinkun toimiviks ryhmiksi, et täytyy
aina kattoo nää henkilökemia-asiat. (Timo 2/s. 10)

Taulukko 9. Yhteenveto ohjauksen työmuodoista eri haastatteluajankohtina.

Ohjauksen työmuodot
Haastattelu
1. Luokkaohjaus
1.1. Henkilökohtaiseen
ohjaukseen valmistautuminen
1.2. Tulevaisuuden suunnitteluprosessin käynnistyminen
1.3. Yhteiset ja yleiset
asiat
1.4. Erilaiset urasuunnitteluun liittyvät testit
1.5. Tiedonhankintaan
ohjaaminen
1.6. Tiedottaminen
1.7. Tarinat ja esimerkit
opintopoluista
1.8. Luokkaohjauksen
haasteellisuus
2. Henkilökohtainen
ohjaus
2.1. Haastattelu
2.2. Tiedottaminen
2.3. Neuvonta
2.4. Ohjaus
3. Pienryhmäohjaus
3.1. Käyttää säännöllisesti
3.2. Käyttää joskus
3.3. Ei käytä
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Eniten opinto-ohjaajat painottavat luokkaohjauksessa yhteisten ja yleisten asioiden
käsittelyä sekä tiedottamista ja tiedonhankintaan ohjaamista. Toisessa haastattelussa
painotetaan enemmän luokkaohjauksen merkitystä henkilökohtaiseen ohjaukseen
valmistautumisessa ja tulevaisuuden suunnitteluprosessin käynnistymisessä. Henkilökohtaisessa ohjauksessa kaikki opinto-ohjaajat käyttävät tiedottamista, neuvontaa
ja ohjausta. Haastattelua käytetään vain ensimmäisessä haastattelussa. Kuten aikaisemmin mainitsin, pienryhmäohjausta suositaan vain vähän. Yksittäisten opintoohjaajien ajatukset ovat samansuuntaisia molemmissa haastatteluissa. Timo pohtii
toisessa haastattelussa luokkaohjauksen merkitystä enemmän verrattuna ensimmäiseen haastatteluun.
Tämän tutkimuksen opinto-ohjaajat halusivat lisätä henkilökohtaista ohjausta
opiskelijoiden erilaisten ohjaustarpeiden takia. Myös 1990-luvulla tehdyissä tutkimuksissa opinto-ohjaajat korostivat entistä enemmän henkilökohtaista ohjausta. He
halusivat vähentää luokkatunteja ja muita tehtäviä ja vastaavasti lisätä henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. (Nummenmaa 1992, 62; Lairio, Puukari & Varis 1999,
33–34.) Lairion ym. (1999, 40) mukaan tulokset voidaan ymmärtää osaltaan länsimaiseen yksilöllistymiskehitykseen liittyviksi: yksilön vastuu omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista lisääntyy ja toimintaympäristöt muuttuvat yhä monimuotoisem-
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miksi ja vaikeammin hallittaviksi. Toisaalta yksilö- ja pienryhmäohjauksen painottuminen on yhteydessä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan, jossa korostuvat yksilöllisyyden ja valinnaisuuden periaatteet. Myös rehtorit painottivat henkilökohtaista
ohjausta ja yksilöä toiminnan kohteena, mikä Lairion ja Penttisen (1993, 95) mukaan osoittaa sitä, että rehtorit korostavat opinto-ohjaajan erityistaitoja ja pitävät
niiden säilyttämistä ja kehittämistä tärkeinä tulevaisuudessakin.

7.3

Ohjauksen arviointi

Olen luokitellut opinto-ohjaajien ohjauksen arviointiin liittyvän puheen 1) välittömäksi arvioinniksi, 2) prosessiarvioinniksi ja 3) ohjauksen kokonaisuuden arvioinniksi. Välittömällä ohjauksen arvioinnilla tarkoitan sitä, miten opinto-ohjaaja arvioi
ohjaustilanteen tai -keskustelun onnistumista ohjaustilanteessa tai ohjaustilanteen
jälkeen, prosessiarvioinnilla sitä, miten opinto-ohjaaja arvioi oppilaan ohjausprosessia jatkumona opintopolun aikana ja ohjauksen kokonaisuuden arvioinnilla sitä, miten opinto-ohjaaja arvioi lukuvuoden aikaista ohjausta.
Välittömässä ohjauksen arvioinnissa käytettiin ohjaustilanteen aikaista arviointia
mm. havainnoimalla oppilaan ilmeitä ja reagointia sekä kuuntelemalla oppilasta ja
hänen puhettaan, joiden perusteella opinto-ohjaaja arvioi vuorovaikutuksen onnistumista ja ohjauskeskustelun kulkua. Ohjaustilanteen päättyessä oppilaalta kysyttiin
hänen kokemuksistaan ohjaustilanteesta, tai arviointi perustui opinto-ohjaajan havaintoihin. Opinto-ohjaaja saattoi käyttää tilanteen jälkeen myös reflektiivistä keskustelua itsensä kanssa harkitessaan ohjaustilanteen onnistumista.
Vakiokysymys tavalla tai toisella on semmoinen… saisin heti palautteen, että oonko mä tällä
kertaa, onks nyt päästy niinkun jotenkin eteenpäin, saitko sä sellasia vastauksia mihin sä tulit
kysymään neuvoa tai jäiks sulle joku epäselväks tai palataanko tähän vielä….Et kyllä mä haluan sen tietynlaisen palautteen heti. (Leena 2/s. 14)
Sisäinen arviointi on se, että minkälainen kokemus niistä ohjaustilanteista on jääny itselle tai
toiselle. Ja siinä ei välttämättä tarvi mitään verbalisointia, vaan se on tällanen kokemuksellinen havaintoon perustuva tieto siitä, että minkälaisen ilmeen kanssa oppilas täältä lähtee….Tulee heti se tieto siitä tilanteesta. (Timo 2/s. 9)

Myös Amundsonin (2005, 123, 131) mukaan ohjausprosessin loppuvaiheessa ohjaajan ja oppilaan on syytä käydä keskustelua siitä, mitä prosessin aikana on tapahtunut
ja mitä on saatu aikaan. Tämä reflektointi antaa mahdollisuuden havainnoida oppilaan vahvuuksia ja vielä kommentoida niitä hänelle. Juutilaisen (2003, 32) mielestä
ohjaaja käy parhaimmillaan ohjauskeskustelun päätyttyä nimenomaan reflektiivistä
keskustelua itsensä kanssa. Muutoin saattaa olla, että kun reflektiivisyys ohjausprosessissa on sidottu ennen kaikkea opiskelijaan, ei tule kiinnitetyksi riittävästi huomiota ohjaajan uudistuvaa asiantuntijuutta tuottavaan reflektioon. Ammatillisessa
kasvuprosessissa on kysymys ohjaajan toimintahorisontin laajentamisesta.
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Ohjauksen prosessiarviointi liittyi siihen, miten oppilaat etenivät omassa yksilöllisessä kasvussaan ja kehityksessään opintopolun aikana, miten oppilaan opiskelu tai
valinta- ja päätöksentekotaidot kehittyivät. Viimeksi mainittua edistystä arvioitiin
yhteishakuprosessin yhteydessä. Ohjauksen osuutta päätöksentekotaitojen kehittymiseen oli opinto-ohjaajien mielestä vaikea arvioida, koska siihen vaikuttivat ohjauksen lisäksi monet muutkin asiat, kuten vanhemmat, kaverit ja media.
Kun heitä näkee, näki tuota päivittäin, joskus vähän harvemmin, niin jollakin tavalla heidän
siitä kasvun kaaresta tai niistä päätöksenteoista mitä he teki, niin sai tietoa siitä, että kuinka ne
keskustelut on tuottanu hedelmää ja minkälaiset prosessit on lähteny liikkeelle näitten yksilöitten kohdalla. Et miten jatko-opiskelupaikat, mitä opiskelija on itselleen saanu ja kuinka
niinkun suhde omaan oppimiseen on kehittyny ja minkälainen käsitys hänellä on omasta itsestään niinkun yläaste vuosien aikana jäsentyny. (Timo 2/s. 9)

Oppilaiden ja opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin oli ohjauksessa tärkeä
arviointikohde. Jatko-opintoihin sijoittumista seurattiin toisen asteen yhteishakutuloksista tai tilastokeskuksen kautta. Niitä saatettiin verrata edellisten vuosien tuloksiin. Näin opinto-ohjaaja pystyi arvioimaan myös omaa työtään. Kaikki opintoohjaajat eivät kuitenkaan seuranneet systemaattisesti oppilaidensa tai opiskelijoidensa sijoittumista jatkoon.
Ohjauksen kokonaisuutta arvioitiin joko niin, että opinto-ohjaaja keräsi oppilailta
kirjallisen palautteen opintojen päättövaiheessa, tai koulun toimintaan liittyvässä
lukuvuoden arvioinnissa oli opinto-ohjaukseen liittyviä kysymyksiä, joiden kautta
oppilaat antoivat palautetta. Niillä ohjaajat halusivat tietoa oppilailta tai opiskelijoilta mm. ohjauksen toimivuudesta, saatavuudesta sekä niin positiivisista kuin negatiivisistakin asioista. Arviointi ei ollut systemaattista kaikissa oppilaitoksissa. Muutamassa koulussa ohjauksen kokonaisuutta arvioitiin yhdessä rehtorin ja opettajien
kanssa keskustelemalla mm. oppilaiden jatko-opiskeluun sijoittumisesta. Taulukossa
10 on yhteenvetona opinto-ohjaajien esiin tuomia näkemyksiä ohjauksen arvioinnista molempina haastatteluajankohtina.
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Taulukko 10. Yhteenveto ohjauksen arvioinnista eri haastatteluajankohtina.

Ohjauksen arviointi
Haastattelu
1. Välitön arviointi
1.1. Ohjaustilanteen arviointi
1.2. Reflektiivinen keskustelu itsensä kanssa
2. Ohjauksen prosessiarviointi
2.1. Oppilaan kasvu ja kehitys
2.2. Opiskelutaidot
2.3. Päätöksentekotaidot
2.4. Opintojen eteneminen
2.5. Jatko-opintoihin sijoittuminen
3. Ohjauksen kokonaisuuden arviointi
3.1. Palaute oppilailta
3.2. Koulun itsearviointi/keskustelu työyhteisössä
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Eniten opinto-ohjaajat käyttivät välitöntä ohjauksen arviointia, ja se painottui samantyyppisesti molempina haastatteluajankohtina. Ohjauksen prosessiarvioinnissa
korostuivat päätöksentekotaitojen ja jatko-opintoihin sijoittumisen arviointi. Kahden
haastatteluajankohdan välillä muutosta tapahtui vain vähän. Toisessa haastattelussa
korostuivat enemmän opiskelutaitojen ja päätöksentekotaitojen arviointi. Ohjauksen
kokonaisuutta arvioitiin eniten keräämällä oppilailta palautetta, joka korostui toisessa haastattelussa ensimmäistä enemmän. Muuten ohjauksen kokonaisuuden arviointi
oli vähäistä. Yksittäisen opinto-ohjaajan kohdalla muutosta näkyi ohjauksen prosessiarvioinnissa siten, että Timo, Tiina ja Eero toivat näitä asioita esiin vain toisessa
haastattelussa. Rauni ja Leena puolestaan mainitsivat ohjauksen kokonaisuuden arviointiasioista vain toisessa haastattelussa.
Muutama opinto-ohjaaja toi esille arvioinnin vaikeuden. Täsmällisen tiedon saaminen oli vaikeaa, koska monet asiat ovat samanaikaisesti vaikuttamassa esimerkiksi opiskelijoiden päätöksiin. Toisaalta ohjauksen tulokset saattoivat näkyä vasta
myöhemmin tai pitkän ajan kuluessa. Myös Nummisen ym. (2002, 31) mukaan
opinto-ohjauksen vaikuttavuuden arviointi on yksilön kannalta ongelmallista, koska
tuloksiin vaikuttavat opinto-ohjauksen ohella muutkin tekijät, kuten eri oppiaineet ja
niissä saadut oppimiskokemukset, muiden opettajien antama ohjaus, koulun sosiaalinen ympäristö ja toverisuhteet sekä edelleen koulun ulkopuoliset tekijät. Tähän
tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat kuitenkin pitävät ohjauksen arviointia
tärkeänä asiana ja haluavat kehittää sitä. Haluttaisiin kehittää ohjauksen seurantaa
myös seuraavaan jatko-opiskelupaikkaan siirtymisen jälkeen. Sen lisäksi, että ohjauksen arviointi voi tuntua vaikealta, siihen saattaa liittyä myös huolenaiheita tai pelkoja. Oman työn ja ohjauksen kokonaisuuden kriittiseen arviointiin kaikilla opintoohjaajilla ei ole halua, eikä valmiuksia, kuten seuraavasta puheenvuorosta ilmenee.
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En mä oikein oo mitään keinoo osannu itselleni tehdä, tällasen oman työn arvioinnille, että se
on kyl vähän vaikeeta, et voi olla etten ees uskaltaisi. Kun mä tiedän, että täällä on paljon sellasia, joilla ohjaus vois olla paljon tehokkaampaa, mutta mä säästän sen ihan mielenterveyttäni
ja rauhaani, niin mä en anna sen niinkun hirveesti vaivata. Se on ehkä sellanen itsesuojelujuttu, että mä en uskalla ehkä tehdä sitä, koska kyllä sieltä niinkun varmaan paljastus paljon
semmosta, missä vois tehostaa työtä. (Eero 2/s. 8, 9)

7.4

Yhteenveto ohjauksen toimintaperiaatteista ja niiden muutoksista

Tutkimukseeni osallistuneiden opinto-ohjaajien työn toimintaperiaatteet käsittävät
ohjausnäkemyksen, ohjauksen työmuodot ja sen arvioinnin. Toimintaperiaatteisiin
liittyviä sisältöjä tulee esiin molemmilla haastattelukerroilla, mutta opintoohjaajakohtaiset painotukset sisältöihin nähden vaihtelevat jonkin verran. Kaiken
kaikkiaan heidän näkemyksensä työnsä toimintaperiaatteista muuttuvat tutkimustulosten mukaan jonkin verran kahden eri haastatteluajankohdan välillä. Voidaan siis
ajatella, että ohjaajien toimintaperiaatteisiin liittyvissä merkitysperspektiiveissä tapahtuu tietynlaista muutosta. Merkitysperspektiivin muutos auttaa myös ohjauksen
asiantuntijana kehittymisessä. (Ks. Mezirow 1981.)
Molemmissa haastatteluissa jokaisen opinto-ohjaajan ohjausnäkemyksessä on
nähtävissä ohjausvuorovaikutukseen, ohjausprosessiin ja ohjauksen orientaatioihin
liittyviä asioita. Kaikkien ohjaajien puheissa on myös mainintoja ohjauksen etiikasta
ja yhteistyöstä.
Ohjausvuorovaikutusta kuvataan joko oppilaskeskeisenä tai dialogisena. Opintoohjaajat puhuvat molemmilla haastattelukerroilla hyvin samantyyppisesti ohjausvuorovaikutuksesta, ja toisessa haastattelussa on nähtävissä muutosta dialogiseen
suuntaan. Lähes kaikkien opinto-ohjaajien puheessa korostuu humanistinen ihmiskäsitys. Ohjaajat kuvaavat ohjausprosessia työnsä tavoitteiden ja sisältöjen avulla, ja
näyttää siltä, että opetussuunnitelman perusteet jäsentävät vahvasti niitä. Opintopolun aikaisessa ohjausprosessissa oppilasta tuetaan opiskelussa, kasvussa ja kehityksessä, valinnan- ja päätöksenteossa, elämäntilanteessa, elämäntaidoissa sekä oman
elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa. Opinto-ohjaajien mielestä nuori tarvitsee
tukea, rohkaisua ja tietoa eri mahdollisuuksista osatakseen tehdä elämäänsä ja tulevaisuuteensa liittyviä päätöksiä. He painottavat oikean tiedon merkitystä, koska sillä voidaan vaikuttaa nuoren jäykähköihin tai vääristyneisiin asenteisiin. Ohjaajat
pitävät tärkeänä nuoren itsetuntemuksen vahvistumisen tukemista, johon tarvitaan
ennen kaikkea kyseisen oppilaan tuntemista. Oppilaan itsetuntemuksen kokonaisvaltaiseen vahvistumiseen liittyy nimenomaan se, että nuori oppii tuntemaan itseään,
omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä ottamaan vastuun omasta elämästään ja tulevaisuudestaan.
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Opinto-ohjaajien näkemykset ohjauksen tavoitteista ja sisällöistä vastaavat melko
hyvin ohjauksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja sisältöjä molemmilla
haastattelukerroilla. Peruskoulun opinto-ohjaajat korostavat ensimmäisessä haastattelussa jonkin verran enemmän motivaation tukemista ja asenteisiin vaikuttamista.
Toisessa taas korostuvat ensimmäistä enemmän elämäntaidoissa ja ihmisenä kasvamisessa tukeminen. Lukion opinto-ohjaajat puolestaan painottavat toisessa haastattelussa enemmän opiskelun suunnittelutaitoja, aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta. Sekä peruskoulun että lukion opinto-ohjaajat tuovat esiin uran- ja elämänsuunnitteluun liittyviä tavoitteita. Peruskoulun opintohjaajat painottavat enemmän kasvuun ja kehitykseen liittyviä tavoitteita, kun taas lukion opinto-ohjaajat
opiskelun ohjaukseen liittyviä tavoitteita.
Tähän tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat pitävät koulutusvalintoihin liittyviä päätöksiä nuoren elämään ja kehitystehtäviin kuuluvina. Yläkoulun tai lukion
aikaisessa ohjausprosessissa nuorta halutaan tukea kokonaisvaltaisesti, eikä koulutusvalintaa pidetä itsetarkoituksena tai irrallisena nuoren muusta elämästä, vaikka
päätöksentekotaidot ja koulutusvalinta ovatkin vahvasti esillä ohjausprosessiin liittyvässä puheessa. Nurmen (1996, 14–22) mukaan koulutusvalintojen tekeminen ei
ole nuoren elämässä irrallinen asia, vaan se liittyy tämän omaan elämään ja sen jäsentämiseen. Juutilaisen (2003, 200–201) tutkimuksessa puolestaan kävi ilmi, että
opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden odotukset ohjauskeskusteluissa suuntautuivat varsin puhtaasti tiedolliselle alueelle, ja ”muiden yksityisasioiden” katsottiin kuuluvan
esimerkiksi terveydenhoitajalle. Jatko-opinto- ja urasuunnitteluprosessi hahmotettiin
muista elämänalueista erilliseksi sektoriksi, vaikka elämänkokonaisuuden näkökulmasta esimerkiksi elämäntyyliin liittyvät asiat ovat hyvinkin arvosidonnaisia. Juutilaisen mukaan se kertoo myös siitä, että käsityksemme ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja ohjauksesta ei arjen toiminnan tasolla välttämättä ilmennä ajattelumme
muutosta laaja-alaisempaan suuntaan, kuten teoreettiset pohdinnat antavat ymmärtää.
Pirttiniemi (2000, 44) mainitsee tutkimuksessaan sen, että uranvalintaongelmien
sekä nuorten elämäntilanteeseen liittyvien suunnitelmien takia peruskoulun päätösvaiheessa olevat nuoret tarvitsevat kouluissaan ohjausta. Vaikka oppilas saavuttaisi
hyväksytyt arvosanat kaikissa oppiaineissa peruskoulun aikana, hänen mielestään
koulutuksen onnistuminen on kyseenalaistettava, ellei nuori saa riittävästi tukea
myöhemmän elämänsä kannalta tärkeiden valintojen teossa. Ohjauksen tulee hänen
mielestään tukea mahdollisimman hyvin kunkin nuoren henkilökohtaisia tarpeita.
Tämän näkemyksen voi liittää myös tähän tutkimukseen osallistuneiden opintoohjaajien ajatteluun tulosten mukaan. Toisaalta Juutilaisen (2003, 188) tutkimuksesta ilmenee, että lukion ohjauskeskusteluissa tulevaisuus käsitetään lähitulevaisuudeksi, minkä vuoksi saatetaan jättää pohtimatta uran ja elämän suunnitteluun liittyviä sisältöjä.
Opinto-ohjaajien työn orientaatioita voidaan kuvata käytännöllisiksi, kuten intuitiiviseksi, käytännönläheiseksi, kasvatukselliseksi, tietopainotteiseksi, tilannekohtaiseksi, ongelmanratkaisuun suuntautuneeksi, eri menetelmiä soveltavaksi tai mahdol-
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lisuuksia ja vaihtoehtoja tarjoavaksi. Orientaatioiden kuvauksissa on muutamia viittauksia myös humanistiseen, konstruktivistiseen, ratkaisukeskeiseen ja psykodynaamiseen teoreettiseen orientaatioon liittyen. Ohjauksen orientaatioissa tapahtunut
muutos on yksilöllistä, opinto-ohjaajakohtaista, vaikka muutokset ovatkin vähäisiä.
Selvää yhteistä muutostrendiä ei voida nähdä yleisellä tasolla tarkastelemalla kaikkien opinto-ohjaajien työn orientaatioita. Ohjaajat tuovat kuitenkin tilannekohtaiseen ja humanistiseen orientaatioon liittyviä asioita esiin enemmän toisessa haastattelussa ja tietopainotteiseen orientaatioon liittyviä ensimmäisessä. Käytännönläheinen ja kasvatuksellinen orientaatio painottuvat molemmissa haastatteluissa.
Ammattieettisyyttä pohtivat opinto-ohjaajat korostavat molemmissa haastatteluissa ohjauksen rajallisuutta ja opinto-ohjaajan ammatillisia rajoja. Opinto-ohjaajan
ammattia voi luonnehtia eettiseksi työksi, jossa ohjaajan omat arvot ja ihmiskäsitys
tulevat esiin. Suomalaiseen kouluun on aina liittynyt varsin paljon eettisiä arvopäämääriä (Launonen 2000), mikä on sävyttänyt niin opettajan kuin opinto-ohjaajankin
työtä. Myös Niemi (1988, 15–18) on korostanut sitä, että opinto-ohjaaja ja opettaja
kohtaavat työssään eettisiä ongelmia, joiden käsittelyyn heillä tulisi olla valmius.
Viime vuosina yhä useammat tutkijat ovat nostaneet esiin opettajan työn eettisen
luonteen (mm. Tirri 1999, 2002; Martikainen 2005). Tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös opinto-ohjaajan työhön.
Kaikki opinto-ohjaajat näkevät ohjauksen myös yhteistyönä, jossa eri henkilöillä
on oma vastuunsa ohjauksen toteuttamisessa, ja jossa eri ammatilliset toimijat joutuvat pohtimaan rajapinnoilla työskentelyä. Jaettu ohjausvastuu on holistiseen ohjausmalliin (Van Esbroeck, 1997) perustuvaa. Se tulee enemmän esiin varsinkin toisessa haastattelussa. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toiminnasta yhteistyömuotona puhutaan enemmän toisessa haastattelussa.
Opinto-ohjaajien ohjausnäkemyksiin sisältyy ohjausteoreettisia piirteitä, vaikka
kaikki eivät korosta niitä eksplisiittisesti ohjausteorioinaan. Myös Aaltonen (2003,
75) on tutkimuksessaan todennut, että kokeneidenkin opettajien on vaikea eksplikoida omaa käyttöteoriaansa. Opettajat ilmaisevat harvoin oppimisteoreettista tai
didaktista ajatteluaan suoraan, vaan se on löydettävissä opettamista ja oppimista
koskevien väittämien takaa. Opinto-ohjaajan käyttöteoria voi myös olla implisiittinen, eikä opinto-ohjaaja tiedosta kovin selkeästi sen merkitystä työnsä ohjaajana
(Bengtsson 1995; Ojanen 1996; Krokfors 1997). Pekkarin (2007, 192–195) tutkimuksen mukaan opinto-ohjaajat eivät tunnista omia ohjausstrategioitaan. Hänen
mukaansa ohjaajat näkivät, että ohjaustyötä tehdään helposti ohjaajalle itselleen sopivin ohjaustavoin, eikä aina mietitä opiskelijakohtaisesti luontevinta käytäntöä. Lisäksi opinto-ohjaajat pitivät ohjausteorioita itselleen vieraina ja korostivat omaa
ajattelua ja oman ohjausnäkemyksen oleellisuutta. Tässä tutkimuksessa opintoohjaajat ajattelivat osittain samalla tavalla, mutta korostivat kuitenkin ohjattavan
tarpeista lähtevää ohjausta.
Ohjausteorioiden merkitys käytännön työlle tiivistyy McLeodin (1998, 200–201)
mukaan kolmeen näkökulmaan. Mikään yksittäinen teoria ei ensinnäkään pysty kat-
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tamaan kaikkia oleellisia ohjauksen ulottuvuuksia. Toiseksi muodolliset teoreettiset
käsitteet kytkeytyvät aina jollakin tavalla ihmisten kokemuksiin ja tuntemuksiin tapahtumista. Kolmanneksi teoriaa käytetään sen mukaan, kenen kanssa ohjaustyötä
tehdään. Samansuuntaisesti ajattelevien kollegoiden kesken voidaan toimia yhden
teorian varassa, mutta eri tavalla ajattelevien kanssa teoreettinen ymmärrys muodostuu ajan mittaan monipuolisemmaksi.
Yhteenvetona kuvaan opinto-ohjaajien ohjausnäkemyksen ulottuvuuksia yleisellä
tasolla yhdistäen kaikkien haastatteluihin osallistuneiden ohjaajien näkemyksiä kuviossa 3 olevan käsitekartan avulla. Kuvion tummennetut asiat tulevat voimakkaammin esiin toisessa haastattelussa, joten ne kuvaavat ohjausnäkemyksen, merkitysperspektiivin muutoksen suuntaa. Tulosten perusteella ohjauksen orientaatioissa
muutosta on humanistiseen ja tilannekohtaiseen suuntaan, jolloin ohjausvuorovaikutuksessa korostetaan dialogisuutta ja nuorta halutaan tukea kokonaisvaltaisesti ihmisenä kasvamisessa ja elämäntaidoissa. Ohjaus toimintana on laajentunut ja se ymmärretään muidenkin kuin opinto-ohjaajan työksi. Holistisen ohjausmallin mukaan
ohjausvastuuta halutaan jakaa ja tehdä yhteistyötä moniammatillisesti.

Kuvio 3. Opinto-ohjaajien ohjausnäkemyksen ulottuvuuksia.
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Ohjaustyömuotojen käytössä painottuvat luokkaohjaus ja henkilökohtainen ohjaus,
ja toisessa haastattelussa henkilökohtaista ohjausta haluttiin lisätä. Toisessa haastattelussa on myös nähtävissä se, että luokkaohjauksen merkitys on selkeämpää. Sen
merkitystä korostetaan henkilökohtaiseen ohjaukseen valmistautumisessa sekä tulevaisuuden suunnitteluprosessin käynnistymisessä. Pienryhmäohjausta käytetään vähän, mutta sitä haluttiin tehostaa osaavalla tavalla. Opetushallituksen tutkimuksesta
(Numminen ym. 2002) käy ilmi, että perusopetuksen opinto-ohjaajat käyttivät luokkamuotoiseen ohjaukseen alle viidenneksen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen noin
neljänneksen työajastaan. Lukion opinto-ohjaajat käyttivät henkilökohtaiseen ohjaukseen työajastaan noin puolet. Pienryhmäohjausta käytettiin vähän, alle kymmenesosa ajasta. Molempien oppilaitosmuotojen opinto-ohjaajat halusivat lisätä pienryhmäohjausta ja lukion opinto-ohjaajat myös henkilökohtaista ohjausta. Lapanin,
Gysbersin ja Petroskin (2003, 186–198) mukaan työssään onnistuvat parhaiten ne
ohjaajat, jotka käyttävät useita työmenetelmiä ja ohjaavat monipuolisesti ja laajasti
käyttäen erilaisia malleja. Ohjaajan tulisikin auttaa opiskelijoita henkilökohtaisten
ongelmien ratkaisemisessa ja opiskelun suunnittelussa, olla yhteydessä vanhempiin,
tarjota yksilöllistä ja pienryhmäohjausta, tavata opiskelijoita myös ryhmässä, ohjata
näitä tarvittaessa muille asiantuntijoille ja pitää itse yhteyttä kollegoihin sekä koulussa että paikallisella tasolla.
Ohjauksen arviointiin liittyviä asioita tulee esiin toisessa haastattelussa enemmän
kuin ensimmäisessä, mutta kaiken kaikkiaan vähän. Opinto-ohjaajat arvioivat yleensä ohjaustilanteen onnistumista joko tilanteen aikana tai sen jälkeen. Opintopolun
aikaista prosessiarviointiakin on jonkin verran. Se kohdistuu eniten oppilaan päätöksentekotaitojen arviointiin ja jatko-opiskeluun päässeiden tilastojen tarkasteluun.
Ohjauksen kokonaisuuden arviointiin ei kaikissa kouluissa ole systemaattista seuranta- ja palautejärjestelmää. Myös Nummisen ym. (2002) tutkimuksessa kävi ilmi,
että opinto-ohjauksen järjestelmät ovat puutteellisia. Vaikka opinto-ohjaus toimii
monelta osin tehokkaasti, sen toteutumisessa on huomattavia epäkohtia, jotka näyttäisivät johtuvan riittämättömästä resurssoinnista sekä seuranta- ja palautejärjestelmän puuttumisesta tai puutteellisuudesta.
Muutamat opinto-ohjaajat kokivat ohjauksen arvioinnin vaikeaksi. Myös Onnismaan (2003, 67–68) mukaan ohjaustyön vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa se,
ettei ohjausta voida asettaa yksilökohtaiseen ja selvästi mitattavaan muotoon. Ohjauksen tulisi olla jatkuvan tarkkailun alaista, ja sen arviointi edellyttää asiakasnäkemyksen, oppilaiden ja opiskelijoiden mielipiteiden esillepääsyä. Onnismaan mukaan
ohjauksen arviointi on koulutusarvioinnissa perusteltua ottaa omaksi tarkastelunäkökulmakseen, vaikka sen perimmäistä olemusta ei voida määritellä kertakaikkisesti ja lopullisesti.
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8. Opinto-ohjaajien mielikuvat osana
käyttötietoa

Tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien käyttötieto muodostui ohjauksen
toimintaperiaatteiden lisäksi opinto-ohjaajuutta, ohjaajan työtä, oppilaita ja opiskelijoita, kouluyhteisön toimintaa sekä ohjaustoimintaa koskevista mielikuvista, kuten
olen kuvioon 1 havainnollistanut. Mielikuvan käsite voidaan Elbazin (1983, 132–
137) mukaan määritellä opinto-ohjaajan laajaksi väittämäksi siitä, millaista ohjauksen tulisi olla. Mielikuvat kuvaavat tilanteita, joissa tunteet, arvot, tarpeet ja uskomukset yhdistyvät ja saavat tietyn luonteen opinto-ohjaajan kokemusten, teoreettisen tiedon ja kouluun liittyvän tiedon pohjalta.

8.1

Mielikuvat ohjaajuudesta

Mielikuvat ohjaajuudesta tarkoittavat sitä, miten opinto-ohjaajat puhuivat itsestään
ohjaajina. Ne muodostuivat omasta persoonasta työvälineenä, roolikäsityksistä ja
ammatillisesta osaamisesta. Olen koonnut kuvioon 4 käsitekartaksi ohjaajuuteen liittyvät mielikuvat.
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Kuvio 4. Ohjaajuuteen liittyvät mielikuvat.

8.1.1 Oma persoona työvälineenä
Opinto-ohjaajat toivat esiin oman persoonan merkityksen työssään. Siinä, kuten
muissakin auttamisammateissa, opinto-ohjaajan persoona on työväline. He pitivät
tärkeänä sitä, että ohjaaja uskalsi toimia omana itsenään, eikä hänen tarvinnut piiloutua roolinsa taakse. Ohjaajien mielestä heidän työlleen ei ollut olemassa mitään
erityistä ihannemallia. Opinto-ohjaajan tuli toimia avoimesti ja rehellisesti, oman
persoonallisuutensa mukaisesti. Tämä näkemys on liitettävissä sosiodynaamisen ohjauksen periaatteisiin. Yksi sosiodynaamisen ohjauksen periaatteista on Peavyn
(2000, 28) mukaan nimenomaan se, että ohjaaja kohtaa ohjaustilanteessa asiakkaan
inhimillisesti ja avoimesti. Tämä tarkoittaa hänen mielestään sitä, että ohjaajan tulisi
olla asiakkaalle inhimillinen olento, joka ryhtyy tämän kanssa aitoon dialogiin eikä
naamioidu nimettömyyden, epäpersoonallisuuden ja passiivissa puhumisen taakse.
Silloin opinto-ohjaaja uskaltaa ottaa kokemuksensa myötä oman persoonansa käyttöön mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
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Mitä enemmän mä teen nyt tätä työtä, niin sen enemmän mä huomaan, että mä teen vaan sitä
omana itsenä sen enemmän. Että uskaltaa antaa enemmän itsestänsä. (Tiina 1/s. 19)

Esiintuotuja persoonallisuuden piirteitä ohjaajuudessa olivat luotettavuus, luontevuus, vastuullisuus, aitous, rehellisyys, huolehtivaisuus ja joustavuus. Opintoohjaajan tuli olla joustava varsinkin nuorten kanssa toimiessaan. Ohjaustilanteen
paikka ja aika ei saanut olla sidottu ohjaajan työhuoneeseen tai tiettyyn kellonaikaan, vaan ohjaus saattoi onnistua tarvittaessa myös muualla, jos se oli oppilaalle
mielekkäämpää.
Esimerkiks oon menny heidän luokse teknisen työn tunneilla ja pojat on siinä näpränny jotain
moottoria ja siinä sitten ollaan juteltu, tai sitten välitunnilla oon etsiny heidät sieltä jostain
penkin nurkasta ja menny keskustelemaan jalkapallosta ja mielenkiintosista asioista…ja siinä
yhteydessä sitten on käsitelty niitä koulun ohjaukseen liittyviä kysymyksiä….Nuorten kanssa… täytyy olla hyvin…joustava ohjaajana. (Timo 2/s. 10)

Opinto-ohjaaja oli luotettava ja turvallinen aikuiskontakti, jonka puoleen nuori voi
kääntyä hyvin monissa asioissa. Ohjaajien mielestä kaikilla nuorilla ei ollut turvallista ja luotettavaa aikuissuhdetta omassa elinpiirissään, joten koulun tarjoamat aikuissuhteet olivat monelle tärkeitä ja antoisia. Nuori oli aikuisen tuen tarpeessa sekä
opiskeluunsa että elämäänsä liittyvissä asioissa. Etenkin peruskoulun opintoohjaajat painottivat sitä, että yläkoulun oppilaat tarvitsivat apua ja tukea valinnoissaan ja päätöksissään.
Muita opinto-ohjaajien ominaisuuksia ajatellen korostui kiinnostus ihmisiä kohtaan, kyky välittää toisesta, kuunnella ja ottaa opiskelija huomioon yksilönä. Nämä
olivat opinto-ohjaajan työssä oleellisia sosiaalisia taitoja. Muutama ohjaaja mainitsi
myös kulttuurisensitiivisyyden merkityksen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
vuorovaikutustilanteissa.
Opinto-ohjaajien puheissa tuli myös esiin kannustava ote työhön, usko tulevaisuuteen, positiivisuus ja pettymysten sietokyky. Ohjaajan positiivinen suhtautuminen elämään ja tulevaisuuteen vaikutti myönteisellä tavalla myös opiskelijoiden suhtautumiseen elämään ja tulevaisuuteen. Tämä ajatus on liitettävissä Rauhalan (ks.
esim. Rauhala 1989b) humanistiseen ihmiskäsitykseen, jossa hän korostaa positiivisten tekijöiden merkitystä ihmisen kokonaisvaltaisesa kehityksessä. Opintoohjaajien mielestä ohjaaja kehittyi työssään ja näkemykset syventyivät kokemusten
myötä. Siitä huolimatta ohjaaja toimi aina omana persoonanaan.
Peavy (1999, 200–201) puhuu kirjassaan aitouden, vastuuntunnon ja huolenpidon
etiikasta. Aitous tarkoittaa sitä, että ohjaaja on tarkka siitä, ettei manipuloi, teeskentele tai mitenkään petkuta asiakasta. Aitous vaatii, että ohjaaja arvostaa rehellisyyttä
ja vilpittömyyttä, vaikka tämä tarkoittaisi tuskallisten kokemusten käsittelemistä. Se
on Peavyn mielestä myös sitä, että sanojen ja tekojen pitäisi vastata toisiaan – ohjaaja ei saa luvata mitään, mitä hän ei itse pysty pitämään. Vastuuntunto tarkoittaa sitä,
että ohjaajan on sitouduttava asiakkaan hyväksi työskentelemiseen. Huolenpidossa
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taas on kysymys siitä, että me kaikki olemme osa ihmiskuntaa, jokainen on jossain
määrin veljensä ja sisarensa vartija, ja toisen ihmisen kärsimyksen lievittäminen on
koko ihmiskuntaan kohdistuva hyvä teko. Aitouden, vastuuntunnon ja huolenpidon
etiikka sopii hyvin yhteen niiden persoonallisuuden piirteiden kanssa, joita tähän
tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat ovat esittäneet. Aitouteen liittyy myös
opinto-ohjaajan näkemys siitä, että hänen on tehtävä työtä sydämellään.
Semmonen välittäminen, et tekee sydämellä. Sama kun opettajan työssä, kyllähän siinä niinkun saa itekin paljon enemmän, jos on sydän mukana siin hommassa. (Matti 2/s. 8).

Oma elämätilanne ja elämänhistoria vaikuttivat ohjaajan työhön oleellisesti, koska
sitä tehtiin omalla persoonalla. Oman elämän positiivisilla asioilla oli myönteinen
vaikutus oppilaiden ohjaamiseen ja vastaavasti oman elämän negatiiviset asiat saattoivat vaikuttaa siihen kielteisesti. Myös oman lapsen kasvatus auttoi ymmärtämään
nuoruutta ja nuorten kanssa toimimista.
Ohjaajan työ on siinä mielessä spesifiä, että siinä korostuu ja näkyy jossain määrin selvemmin
elämäntilanne ja ihmisen persoona ja tausta, koska siinä niin voimakkaasti toimitaan persoonan kautta, minä itse olen työväline….Kun itsellä tai perhepiirissä tapahtuu jotakin…, niin
huomaa sen, että voimavaroja siihen työhön on vähemmän….Kokee, että elämäntilanne on
työtä tukeva, energia…niin se siirtyy sinne työn keskelle.” (Timo 1/s. 20)

Opinto-ohjaajien näkemyksiä itsetuntemuksesta ja oman persoonan käytöstä voimavarana tukevat Hackneyn ja Gormierin (1996, 15–21) näkemykset. He tuovat esiin
sen, että ohjaajan tulee olla tietoinen omista tarpeistaan, auttamismotiiveistaan, tunteistaan sekä henkilökohtaisista vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja puolustuskeinoistaan. Kehittäessään itsetiedostustaan ohjaaja pystyy näkemään asiat objektiivisemmin ja välttämään ”sokeita pisteitä”. He korostavat myös sitä, että ohjaajan tulee
olla psyykkisesti hyvässä kunnossa, jotta hän ei siirrä omia ongelmiaan ohjattavaan.
Ohjaajan herkkyyttä ymmärtää rodullisia, etnisiä ja kulttuurisia näkökohtia korostetaan aiempaa enemmän. Taulukkoon 11 olen koonnut kummastakin haastattelusta
opinto-ohjaajien esittämiä asioita omasta persoonasta työvälineenä.
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Taulukko 11. Yhteenveto oman persoonan käytöstä työvälineenä eri haastatteluajankohtina.

Oma persoona työvälineenä
Haastattelu
1. Sosiaaliset taidot
1.1. Kommunikointitaidot
1.2. Kyky välittää toisesta
1.3. Kyky kuunnella
1.4. Kyky ottaa oppilas huomioon yksilönä
1.5. Kiinnostus ihmisiä kohtaan
1.6. Turvallisuuden tunteen luominen
1.7. Kulttuurisensitiivisyys
2. Persoonallisuuden piirteet
2.1. Rehellisyys
2.2. Luotettavuus
2.3. Luontevuus
2.4. Aitous
2.5. Avoimuus
2.6. Vastuullisuus
2.7. Huolehtivaisuus
2.8. Joustavuus
3. Oma elämäntilanne ja
-historia
4. Elämään ja tulevaisuuteen
suhtautuminen
4.1. Usko tulevaisuuteen
4.2. Positiivisuus
4.3. Kannustava työote
4.4. Pettymysten sietokyky

Timo
1. 2.

Rauni
1. 2.

Leena
1. 2.

Tiina
1. 2.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

Eero
1. 2.

Yht.
1. 2.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

6
4
5

7
6
7

x

x
x

x

x

7
3

7
2

x

1
5

4

x
x

3
3
4
3
2
4
4
2

3
6
3
2
4
5
3
3

4

2

3
2
6

3
3
6
1

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

Matti
1. 2.

x

x

x

x

Sirkka
1. 2.

x

x
x
x
x

x

x
x

x

Molempien haastattelujen perusteella opinto-ohjaajat painottavat eniten oman persoonan käytössä olevana työvälineenä kommunikointitaitojaan, toisesta ihmisestä
välittämistä, kykyä kuunnella oppilasta ja tämän ottamista huomioon yksilönä sekä
omaa kannustavaa työotettaan. Painotusta saavat myös persoonallisuuden piirteistä
luotettavuus, luontevuus, vastuullisuus ja huolehtivaisuus. Kahden haastatteluajankohdan välillä tapahtui vain vähän muutosta. Ensimmäisessä haastattelussa lähes
kaikki opinto-ohjaajat mainitsevat kulttuurisensitiivisyyden tärkeäksi vuorovaikutustilanteissa. Toisessa haastattelussa se ei tule esiin. Oman elämäntilanteen ja historian merkitystä työssään pohtii neljä opinto-ohjaajaa, ja se näkyy ensimmäisessä haastattelussa toista enemmän. Toisessa haastattelussa sen sijaan painotetaan
enemmän kykyä välittää toisesta ihmisestä, kuunnella häntä ja olla turvallinen aikuiskontakti nuorelle. Myös luotettavuus ja avoimuus persoonallisuuden piirteinä
tulevat enemmän esiin toisessa haastattelussa. Ohjaajakohtaisesti tarkasteltuna muutosta on eniten Raunin puheessa. Hän korostaa toisessa haastattelussa ohjaajuuteen
liittyviä persoonallisuuden piirteitä enemmän kuin ensimmäisessä. Sirkalla ja Eerolla on molemmissa haastatteluissa vähiten omaan persoonaan liittyvää puhetta. Molemmat heistä työskentelivät kaksoisroolissa, opettajana ja opinto-ohjaajana ja heillä
molemmilla oli vahva opettajaidentiteetti. Sillä saattaa olla vaikutusta siihen, että
opinto-ohjaajan omaan persoonaan liittyvää puhetta esiintyy vähemmän kuin muilla
opinto-ohjaajilla.
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8.1.2 Roolikäsitykset
Tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien roolikäsitykset liittyivät (1) ohjaukseen, (2) rooleihin työyhteisössä ja (3) opinto-ohjaaja-opettaja kaksoisrooliin. Roolikäsityksiä esiintyi molemmissa haastatteluissa. Olen kuvannut luvun lopussa taulukossa 12 roolikäsitysten esiintymistä eri haastattelukerroilla.
Ohjaukseen liittyvät roolit
Opinto-ohjaajat arvostivat ohjaustyötä ja itseään opinto-ohjaajina. He mielsivät itsensä ohjauksen ammattilaisiksi ja asiantuntijoiksi. Molemmissa haastatteluissa tuli
myös esiin, että osalla opinto-ohjaajista oli vahva ammatti-identiteetti ja he olivat
ylpeitä työstään. Pitkä työkokemus oli lujittanut ammatti-identiteettiä ja selkiinnyttänyt opinto-ohjaajan työtä, omaa ohjausajattelua ja omia näkemyksiä ohjauksen
asemasta kouluorganisaatiossa. Ohjaajien mukaan heidän oli tärkeää ammattikuntansa edustajina puolustaa ohjauksen merkitystä ja ohjausresursseja kouluyhteisössä
ja käynnistää niistä aktiivisesti keskustelua. Oma aktiivisuus tuli esiin esimerkiksi
siten, että kaksi ohjaajista oli omassa työyhteisössään aktiivisesti ottanut kantaa ohjauksen resursointiin. Toisen aktiivisuus oli johtanut siihen, että ohjausresursseja
pohdittiin koko kunnan tasolla järjestämällä yhteinen keskustelutilaisuus rehtoreille
ja opinto-ohjaajille. Toisen ohjaajan aktiivisuus taas sai aikaan hänen koulussaan
uuden opinto-ohjaajatoimen perustamisen. Lisäksi useat ohjaajat toivoivat työnsä
tueksi selkeää valtakunnallista linjausta. Yhteiset ohjeet helpottaisivat koulun tasolla
ohjauksen suunnittelua ja resursointia, ja oppilaat olisivat samanarvoisessa asemassa
ohjauspalvelujen saamisessa. Toisaalta korostettiin myös sitä, että opinto-ohjaajan
tulisi määritellä oma tehtävänsä. Ohjauksen merkityksestä voitiin keskustella kouluyhteisössä sitä paremmin, mitä selkeämmin opinto-ohjaaja määritteli oman tehtävänsä perusteet ja merkityksen.
Eettinen ongelma on, että jos on yksi ihminen valmennettavana on paljon helpompi valmentaa
kuin kolmeakymmentä. Ja tulostaso voi olla ihan toista luokkaa, sitten kun pääsee keskittymään. Siinä joutuu koko kouluyhteisö miettimään, mikä on keskeistä ohjauksessa ja opintoohjaaja joutuu itse luomaan rajat omalle toiminnalle. Ja muodostamaan omat käsityksensä siitä, mikä minun tehtäväni tässä työyhteisössä on. (Timo 1/s. 21)

Ohjaajan rooliin liittyviä metaforanomaisia kuvauksia olivat oven avaaja johonkin
suuntaan, ajattelun herättäjä, ohjaaja peilinä, rinnalla kulkija, opiskelijoiden asioiden hoitaja, tekninen neuvoja, tiedon muokkaaja, tietopankki, tiedon jakaja ja tiedon
lähteelle saattaja.
Opinto-ohjaaja oven avaajana laajensi nuoren ajatusmaailmaa ja mahdollisuuksia
antamalla riittävästi oikeaa tietoa eri mahdollisuuksista. Nuorten ajatukset saattoivat
olla hyvin kapeita ja asenteet kielteisiä eri mahdollisuuksia kohtaan. Opintoohjaajan tehtävänä oli vaikuttaa positiivisella tavalla nuorten asenteisiin ja ajatuksiin
olemalla ajattelun herättäjä. Ohjaaja peilinä taas tarkoitti sitä, että nuori peilasi ohjaajan kanssa omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan ohjausprosessin aikana. Opintoohjaaja ja nuori veivät yhdessä prosessia eteenpäin kysymyksillään ja vastauksil114

laan. Oppilas tutki ohjausprosessissa ohjaajan avulla omaa ajatteluaan ja toimintaansa, jolloin ohjaajan tehtävä oli auttaa oppilasta tiedostamaan ajattelun ja tekemisen
mahdollinen ristiriita.
Oppilaan rinnalla kulkeminen tarkoitti oppilaan opiskelu- ja päätöksentekoprosessin tukemista opintopolun aikana. Opiskelijoiden asioiden hoitaja tarkoitti ohjaukseen liittyvää opinto-ohjaajan vastuuta. Vaikka korostettiin opiskelijan omaa vastuuta ja itseohjautuvuutta, opiskelijaa ei saanut jättää yksin. Tekninen neuvoja tuli
esiin etenkin lukion opinto-ohjaajien puheenvuoroissa. Luokattomaan lukioon liittyi
paljon teknistä neuvontaa, kuten esimerkiksi kurssivalintoja ja ylioppilaskirjoitusten
suunnittelua. Myös tietoa oli niin paljon, että sitä täytyi karsia ja muokata sellaiseen
muotoon, että opiskelija löysi oleellisimman. Tiedon muokkaus liittyi lähinnä jatkokoulutusmahdollisuuksiin ja niihin liittyvään informaatioon. Tietopankki, tietäjä ja
tiedon jakaja liittyivät tietopainotteiseen orientaatioon. Opinto-ohjaaja nähtiin tiedonjakajana ja -antajana tai tiedon lähteelle saattajana, jolloin painotettiin tiedonhankintataitoja.
Opinto-ohjaajat kuvasivat metaforilla itseään myös äidiksi, valmentajaksi, tunturioppaaksi, kameleontiksi ja koiran lenkittäjäksi joustavan fleksinsä kanssa.
Äiti -metaforaa käyttänyt ohjaaja perusteli kuvaustaan siten, että hän pyrki antamaan ohjattavalle tilaa ja ajatustasolla mahdollisuuden virheisiin. Hänen mielestään
kasvatuksessa oli vaikeinta antaa lasten tehdä virheitä. Opinto-ohjaaja rohkaisi opiskelijaa pohdiskelemaan asioita laajasti, jotta hän välttyisi virhevalinnoilta. Valmentaja -opinto-ohjaaja perusteli kuvaustaan sillä, että valmentaja oli suunnan näyttäjä,
mutta ohjauksessa täytyi muistaa asioiden syvyys ja ongelmien moniulotteisuus sekä
ohjattavan oma vastuu. Tunturiopas taas tunsi maaston, sen vaativuuden, monimuotoisuuden ja sääriippuvuuden. Opas rytmitti vauhdin vaeltajille sopivaksi ja auttoi
heitä tekemään merkityksellisiä havaintoja itsestään ja suhteestaan ympäristöön.
Kameleontti-metaforaa käyttäneen mielestä opinto-ohjaajan oli oltava valmiina alati
muuttuviin tilanteisiin ja kyettävä reagoimaan nopeasti erilaisiin ohjattaviin, ollen
välillä taustalla ja toisinaan loistettava sateenkaaren värein. Koiran lenkittäjä piti
ilmaustaan positiivisena, vaikka hän puhuikin joustotalutushihnasta. Hänen mielestään ohjausprosessissa tuli olla koko ajan joustoa. Toisinaan oppilas oli lähellä, tiukassa hihnassa, välillä ohjaaja taas antoi tälle joustoa ja tilaa rönsyillä, mutta narun
pää oli pitkän hihnankin aikana ohjaajan käsissä. Sama ohjaaja kuvasi itseään myös
nastalla tökkiväksi kiusanhengeksi. Tällä hän tarkoitti sitä, että kulki ”uhriensa”
joukossa ja tökki ”nastalla” heitä ajattelemaan tulevaisuuttaan. Hän totesi, että ”onneksi nastan terävä pää on niin lyhyt, ettei se tunge liian syvälle eikä jätä pahoja jälkiä”.
Opinto-ohjaajien mukaan he ovat myös kasvattajia ja aikuisen malleja oppilaalle,
tehtävänään muun muassa ohjata nuorta kiinnittämään huomiota omaan käyttäytymiseensä ja siihen, miten ympäristössä toimitaan. Muutama ohjaajaa painotti hyviä
käyttäytymistapoja ja niiden omaksumista koulussa. Heidän mielestään opintoohjaajan tulee tiedostaa oma vastuunsa ja roolinsa aikuisena ja kasvattajana. Nuorel-
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ta ei voi vaatia sellaisia asioita, joita aikuinen ei itsekään toteuta. Aikuisen tulee olla
rehellinen ja uskottava. Aikuisuuteen liittyy toisen ihmisen huomioonottaminen ja
hänestä välittäminen. Aikuisen on pystyttävä tekemään myös sellaisia ratkaisuja,
jotka eivät miellytä nuoria. Aikuisen tehtävä on asettaa nuoren elämään rajat ja tukea tätä selviytymään kasvun myötä tulevissa uusissa tilanteissa. Kun nuori osoittaa
vastuullisuuttaan ja omaa haluaan selviytyä yhä vaativammista tilanteista, hän alkaa
itse luoda rajojaan, jolloin ulkoapäin annettavia tarvitaan yhä vähemmän. Nämä
esimerkit kertovat siitä, että opinto-ohjaajat ovat pohtineet omaa rooliaan aikuisena
ja kasvattajana. Oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen on perinteisesti nähty
opinto-ohjauksen keskeisenä ydintehtävänä. Melkein kaikki haastatteluun osallistuneet ohjaajat ovat pitkään toimineet sekä opettajina että opinto-ohjaajina, joten on
luonnollista, että kasvatuksellisuus korostuu heidän työssään.
Aika paljon joutuu nykysin…peruskäyttäytymisasioita läpikäymään. Ne tietyt asiat kätellään
ja ne tietyt asiat tervehditään seisoiltaan ja tietyt asiat hoietaan tietyllä lailla. Ne tietää sen systeemin… vaik ne ensin kapinoi…mut kyl ne sitten loppujen lopuksi. Ne tervehtii, kun ne astuu, ne käyttäytyy korrektisti. Ei kuulu veetä eikä näin, vaikka käytävällä saattaa kuulua. Ne
ottaa lätsänsä pois…ja purkkakin näkyy lentävän suurimmalla osalla roskikseen….Et must
opo ei saa olla niin ku kukaan muukaan opettaja…liikaa ymmärtäjä, liikaa kaveeraaja. Et kyl
sää oot siinä aikuisen ihmisen roolissa. (Leena 1/s. 12)

Roolit työyhteisössä
Opinto-ohjaajilla oli työyhteisössä useita rooleja. Hänet nähtiin ristiriitatilanteiden
selvittelijänä, oppilaiden asioiden puolestapuhujana, asioiden välittäjänä, keskustelun virittäjänä, monessa mukana olijana, lobbaajana sekä moniin erilaisiin asioihin
liittyvänä yhdyshenkilönä. Ristiriitatilanteiden selvittelijänä kohdattiin tilanteita,
joissa ohjaaja oli selvitellyt oppilaiden ja opettajien välisiä konflikteja. Sekä oppilaat
että opettajat pitivät häntä puolueettomana ja neutraalina osapuolena, jolle tultiin
kertomaan asioita. Tällaisissa tilanteissa myös ohjaajan täytyi suhtautua neutraalisti
kumpaankin osapuoleen.
Flikkitilanteitahan tulee opettajan ja oppilaan välille ja henkilökemia ei aina synkkaa, niin että
sä osaat asettua sinne semmoseen…aikuisen rooliin, että sä et oo niinku toisen puolella etkä
toista vastaan, vaan että se totuus löytyy jostain sieltä väliltä…Välittää tietoa eteenpäin tavallaan, miten oppilaat kokevat nää puitteet ja nää systeemit. (Leena 1/s. 12)

Oppilaiden asioiden puolestapuhujan roolissa opinto-ohjaajat kertoivat muun muassa oppilaiden esiin tuomista asioista, tuntemuksista ja kokemuksista muulle työyhteisölle. Asioiden välittäjä -rooliin liittyi esimerkiksi se, että opinto-ohjaaja oli oppilaiden ja opettajien keskinäisten asioiden välittäjä. Haluttiin ikään kuin kolmas osapuoli välittämään asioita toiselle osapuolelle. Opettajat pyysivät myös usein opintoohjaajaa keskustelemaan oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa, jos opintojen etenemisessä oli havaittavissa ongelmia.
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Minulle saatetaan tulla sanomaan, että kerro sinä nyt niille opiskelijoille, että valitsevat pitkän
matematiikan. Ottaisivat sen pakolliseksi, sitten he vasta siihen satsaavat. Tai että sano nyt sille ja sille, että sinun olisi syytä ottaa ruotsissa syventäviä kursseja. (Eero 1/s. 4)

Työyhteisössään opinto-ohjaajat kuvasivat olevansa myös keskustelun virittäjiä. Yhteiseen keskusteluun tuotiin lapsen ja nuoren kasvuun liittyviä kysymyksiä ja kokonaisvaltaista näkemystä. Oppimisteoreettisistakin asioista saatettiin herättää keskusteluja, mutta opettajat olivat vaihtelevasti kiinnostuneita eri aihepiireistä. Lobbaajan
roolia käytettiin silloin, kun haluttiin muuttaa tai kehittää tiettyä koulun toimintatapaa. Yksi ohjaaja kertoi ensin keskustelevansa henkilökohtaisesti muutamien opettajien kanssa ja tunnustelevansa ilmapiiriä. Sen jälkeen hän otti asian puheeksi rehtorin kanssa, ja kun hän oli saanut sille riittävästi kannatusta, hän otti asian esiin opettajainkokouksessa.
Yhdyshenkilön rooliin liittyi sekä koulun sisäinen että ulkopuolinen toiminta.
Koulussa opinto-ohjaajan työ rakentui monista erilaisista tilanteista ja tehtävistä.
Ohjaaja tunsi yleensä hyvin koulun toiminnan kokonaisuuden, joten häneltä tultiin
kysymään asioita. Opettajien kysymykset liittyivät esimerkiksi opetussuunnitelmaan
ja arviointiin. Usein opinto-ohjaaja oli myös yhdyshenkilö koulun ulkopuolisiin sidosryhmiin, esimerkiksi työpaikkoihin, työvoimatoimistoon, nuorisotoimeen ja jatko-opiskelupaikkoihin.
Mä oon se linkki heidän ja työmaailman ja heidän ja koulun opettajien ja hallinnon kanssa.
(Leena 1/s. 6)

Opinto-ohjaajilla oli myös monessa mukana olijan rooli, koska he kuuluivat oppilaitoksen johtoryhmiin, suunnitteluryhmiin tai opetussuunnitelmaryhmiin. Ohjaajat
pitivät hyvänä asiana sitä, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan
eri työryhmissä. Ongelmana saatettiin kuitenkin kokea työn hajanaisuus ja paljous.
Kaksoisrooli
Ensimmäiseen haastatteluun osallistuneet lukion opinto-ohjaajat toimivat sekä opettajina että ohjaajina ns. kaksoisroolissa, ja kaikki halusivat myös jatkaa siinä. He
kokivat siinä työnsä vaihtelevaksi ja antoisaksi ja opettajan identiteetin olevan itsellään vahvempi kuin opinto-ohjaajan. Yhden mielestä psykologian opettaminen oli
ollut hänelle luontevampaa kuin yksittäiset ohjaustilanteet. Hän oli halunnut ehdottomasti toimia myös opettajana, koska oli siten oppinut tuntemaan opiskelijoita paremmin. Ajalliset ohjausresurssit olivat olleet riittämättömät ohjaustyön määrään
nähden, ja se oli vaikuttanut motivaatioon työskennellä pelkästään opinto-ohjaajana.
Lisäksi pidettiin yleisestikin tärkeänä, että opinto-ohjaaja oli myös aineenopettaja,
koska silloin yhteistyö opettajien kanssa onnistui helpommin.
Mä oon aina pitänyt työstäni, nimenomaan siitä opettamispuolesta…se vahva identiteettialue… kyllä se ohjaus on siinä sivussa mennyt…Se ei oo mulle semmonen luontainen juttu
siinä mielessä, että… mä nyhjöttäsin yhden oppilaan tai pienen ryhmän kanssa…jossain eri
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kerroksessa olemattomilla resursseilla, että siihen pitää sit resurssoida kunnolla. Mut sitten
taas se, että mä en sais opettaa, niin kyl se ois niinku mult vietäs oikee käsi. (Sirkka 1/s. 22)

Opinto-ohjaajat kokivat opettaja-opinto-ohjaaja -yhdistelmässä olevan myös haittoja. Suurin ongelma oli aikapula ja työn paljous. Työpäivä täyttyi opetuksesta ja opetuksen väliajat ohjauksesta. Opiskelijat eivät aina noudattaneet ajanvarausta, vaan
tulivat ohjaajan luo silloin, kun tarvitsivat akuutisti ohjausta, ja se lisäsi työmäärää
entisestään. Aikapula oli saattanut rajoittaa opinto-ohjaajan yhteydenpitoa muihin
opettajiin. Ristiriitaa koettiin myös siinä, että sama henkilö oli aineenopettajana voinut joutua antamaan negatiivista palautetta opiskelijalle, kun hänen opinto-ohjaajana
oli yritettävä hahmottaa opiskelijan elämän kokonaisuutta, tukea ja auttaa opiskelijaa tämän elämäntilanteessa. Lisäksi aineenopettajan piti pysyä oman oppiaineensa
piirissä, kun opinto-ohjaajan taas tuli suhtautua objektiivisesti kaikkiin oppiaineisiin. Ensimmäisessä haastattelussa Matti ei halunnut tehdä pelkästään opintoohjaajan työtä, mutta toisessa hän toimi päätoimisena opinto-ohjaajana ja oli rooliinsa tyytyväinen. Toisessa haastattelussa Eero halusi edelleen pysyä kaksoisroolissa,
ja Sirkka toimi ainoastaan opettajana. Yksi peruskoulun opinto-ohjaajista toimi
myös aineenopettajana ensimmäisen haastattelun aikana, eikä kokenut minkäänlaista ristiriitaa näiden tehtävien välillä.
Toinen peruskoulun opinto-ohjaaja toimi ensimmäisen haastattelun aikana ohjaaja-luokanvalvoja -kaksoisroolissa ja koki sen vaikeaksi yhdistelmäksi. Hän perusteli
mielipidettään sillä, että luokanvalvoja oli lähiohjaaja, joka seurasi oppilaiden opintojen etenemistä ja poissaoloja ja joutui puuttumaan esimerkiksi poissaolojen takia
oppilaan tilanteeseen ja vaatimaan selvityksiä. Tämä vaikutti hänen mielestään negatiivisesti opinto-ohjaaja-oppilas -suhteeseen.
Edelliseen opinto-ohjaajan näkemykseen liittyen Hoikkala (1993, 155) on esittänyt tutkimuksessaan sen, että opinto-ohjaajat pyrkivät torjumaan hierarkkista asemaa suhteessa oppilaisiin, mutta koulutusjärjestelmän väyläajattelu ei anna heille
siihen riittävästi mahdollisuuksia. Ohjaus on hänen mielestään eräänlaista virallista
toimintaa, jossa ohjattavalle lankeaa sangen passiivinen osa. Oppilaan passiivisuus
voi korostua, jos opinto-ohjaajalla on useita hierarkkisia rooleja opinto-ohjaajuuden
lisäksi, vaikka ohjaaja korostaisikin oppilaan aktiivista roolia.
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Taulukko 12. Yhteenveto roolikäsityksistä eri haastatteluajankohtina.

Roolikäsitykset
Haastattelu
1. Ohjaukseen liittyvät roolit
1.1. Ohjauksen asiantuntija
1.2. Oven avaaja
1.3. Ajattelun herättäjä
1.4. Peili
1.5. Opiskelijoiden asioiden
hoitaja
1.6. Tekninen neuvoja
1.7. Tiedon muokkaaja
1.8. Tietopankki
1.9. Tiedonjakaja
1.10. Tiedonlähteelle saattaja
1.11. Rinnalla kulkija
1.12. Rohkaisija
1.13. Äiti
1.14. Valmentaja
1.15. Tunturiopas
1.16. Kameleontti
1.17. Koiran lenkittäjä
1.18. Nastalla tökkivä kiusanhenki
1.19. Kasvattaja
2. Roolit työyhteisössä
2.1. Ristiriitatilanteiden selvittelijä
2.2. Oppilaiden asioiden puolesta
puhuja
2.3. Asioiden välittäjä
2.4. Keskustelun virittäjä
2.5. Yhdyshenkilö
2.6. Lobbaaja
2.7. Monessa mukana olija
3. Kaksoisrooli
3.1. Opinto-ohjaaja-opettaja
3.2. Opinto-ohjaajaluokanvalvoja
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Opinto-ohjaajat korostavat molempien haastattelujen perusteella roolikäsityksissään
ohjauksen asiantuntijan, ajattelun herättäjän, tiedonjakajan, rohkaisijan, kasvattajan,
yhdyshenkilön ja monessa mukana olijan rooleja. Ensimmäisen haastattelussa nousevat esiin opiskelijoiden asioiden hoitajan ja ristiriitatilanteiden selvittelijän roolit,
jotka eivät näy toisessa haastattelussa. Lisäksi ensimmäisessä haastattelussa painottuvat vähän enemmän tiedonjakajan, rohkaisijan, kasvattajan ja oppilaiden asioiden
puolestapuhujan roolit sekä opinto-ohjaaja-opettaja -kaksoisrooli. Toisessa haastattelussa taas korostuu ensimmäiseen haastatteluun nähden tiedonlähteelle saattajan
rooli. Kaikilla peruskoulun opinto-ohjaajilla näkyy kasvattajan rooli, mikä oppilaiden ikä huomioon ottaen on luonnollista. Timolla ja Sirkalla on enemmän roolikäsityksiä ensimmäisessä haastattelussa, mikä saattaa johtua siitä, että toisessa haastattelussa kumpikaan ei enää toiminut opinto-ohjaajana. Leenalla on ensimmäisessä
haastattelussa työyhteisössä välittäjän, selvittelijän ja oppilaiden asioiden hoitajan
rooli, kun hän taas toisessa näkee itsensä yhdyshenkilönä. Tiinalla painottuu toisessa
haastattelussa suhteessa opiskelijoihin ajattelun herättäjän ja teknisen neuvojan rooli. Hän näkee itsensä myös peilinä oppilaille. Muuten yksittäisten opinto-ohjaajien
roolit ovat samantyyppisiä molemmissa haastatteluissa.
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Tässä tutkimuksessa tulee esiin opinto-ohjaajien roolien moninaisuus. Lairion ja
Penttisen (1993) mukaan opinto-ohjaajan ammattikulttuuri on osa oppilaitoksen organisaatiota, joka taas on osa yhteiskuntaa. Opinto-ohjaaja muodostaa vähitellen
käsityksen siitä, mitä nämä eri tahot häneltä odottavat. Henkilön ammattirooli sellaisena, kuin hän sen itse muotoilee, muodostuu niistä kvalifikaatioista, joita henkilöllä
on, ja toisaalta siitä, minkälaisia asenteita ja odotuksia ammatin kannalta tärkeät
ryhmät kohdistavat häneen. Opinto-ohjaaja voi omaksua työssään varsin erilaisia
rooleja. Lairion, Puukarin ja Variksen (1999, 31) mukaan yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset muutokset muokkaavat osaltaan opinto-ohjaajiin kohdistuvia rooliodotuksia. Niitä ovat olleet muun muuassa terapeuttisesti suuntautunut ohjaaja, muutosagentti, hallinnollisesti suuntautunut ohjaaja ja uranvalinnan asiantuntija.

8.1.3 Ammatillinen osaaminen

Puhuessaan ammatillisesta osaamisestaan opinto-ohjaajat toivat esiin 1) opintoohjaajakoulutuksen merkityksen, 2) teorian merkityksen ja 3) ammattitaidon kehittämistarpeet.
Opinto-ohjaajakoulutuksen merkitys
Opinto-ohjaajakoulutuksesta keskusteltiin vain ensimmäisessä haastattelussa. Kaikki siihen osallistuneet ohjaajat pitivät koulutusta tärkeänä, eivätkä väheksyneet koulutuksen luomaa ammatillista pohjaa. Useimmat haastateltavat olivat hakeutuneet
opinto-ohjaajakoulutukseen, koska olivat jo työskennelleet ohjaajina. Kaikilla haastatteluun osallistuneilla oli pitkä työkokemus, ja koulutuksesta jo aikaa, joten sen
merkitystä ammattikäytännön muotoutumiselle oli vaikea jälkikäteen arvioida yksiselitteisesti. Muutama opinto-ohjaaja mainitsi kuitenkin koulutuksesta asioita, jotka
olivat olleet heille tärkeitä oman ammattikäytännön ja -identiteetin kannalta. Ohjaajien ajatukset olivat hyvin samantyyppisiä. Taulukkoon 13 on koottu heidän esittämiään asioita opinto-ohjaaja-koulutuksen merkityksestä.
Opinto-ohjaajakoulutus ensinnäkin antoi kokonaiskuvan ohjaajan työstä. Koulutus laajensi myös näkemään, mitä kaikkea se voi olla ja mitä siihen voi kuulua. Aikaisempi opettajaidentiteetti ja aineenopettajana toimiminen saattoivat olla hallitseva lähtökohta myös ohjauksessa, joten koulutus antoi ohjaajalle eväät tarkastella itseään enemmän ohjaajana kuin opettajana. Se oli auttanut häntä myös opettajan
työssä. Ohjaajien mielestä tiedon jakamisen sijasta opettajuuskin oli laajentunut oppilaskeskeisempään suuntaan. Tässä yhteydessä viittaan Risto Patrikaisen (1999,
114–115) tutkimukseen opettajuuden laadusta. Patrikainen on esittänyt suorituspainotteiseen ja humanistis-konstruktiiviseen pedagogiikkaan perustuvan opettajuuden
periaatteet. Hänen tutkimuksensa mukaan voidaan ajatella, että opinto-ohjaaja on
voinut koulutuksen avulla suunnata opettajuuttaan suorituspainotteisesta pedagogiikasta humanistis-konstruktivistiseen pedagogiikkaan, jolloin aktiivisuus ja itseohjautuvuus korostuvat oppimiskäsityksessä. Opettaja on oppimisprosessin ohjaaja,
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eikä tiedon siirtäjä. Siten opinto-ohjaajakoulutus on auttanut ohjaajaa sekä opettajuuden että ohjaajuuden kehittämisessä.
Taulukko 13. Yhteenveto opinto-ohjaajakoulutuksen merkityksestä ensimmäisenä
haastatteluajankohtana.

Opinto-ohjaajakoulutus
1. Kokonaiskuva opintoohjaajan työstä
2. Kokonaiskuva ohjauksesta
3. Oppilaskeskeisyys
4. Opinto-ohjauksen
merkitys
5. Ohjaajana toimiminen
6. Ohjauksen ammatillinen
verkosto
7. Teorian ja käytännön
yhdistäminen

Timo

Rauni

x

Leena

Tiina

Sirkka

Matti

Eero

Yht.

x

x

x

3

x

x

x
x

3
1

x

x

x
x

1
3

x

x

x

4

x

x

x

4

x

Usean opinto-ohjaajan mielestä koulutus antoi heille varmuutta työssään toimimiseen ja selkiinnytti toimintakenttää. Myös opinto-ohjauksen merkitys hahmottui eri
tavalla. Se muuttui ”sivubisneksestä” kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi. Opintoohjaajat korostivat myös toisten ohjaajien tapaamisten ja yhteisten keskustelujen ja
pohdintojen tärkeyttä, koska ne olivat vahvistaneet ja tukeneet omaa ammatillista
käytäntöä. Ohjaajat olivat voineet näin luoda kontakteja toisiinsa ja muodostaa ammatillista verkostoa, jolloin yhteydenpito oli helpompaa. Myös koulutuksessa saatu
teoreettinen tieto oli vaikuttanut käytännön työhön. Koulutus ei antanut valmiita
toimintamalleja, mutta teoreettinen tieto ja erilaisten ohjaustilanteiden harjoittelu
sekä toisten kokemukset vahvistivat omia toimintamalleja. Koulutuksessa oli voitu
yhdistää teoriatietoa ja käytännön kokemuksia. Yksi ohjaaja olisi omasta mielestään
hyötynyt koulutuksesta enemmän, jos hänellä olisi ollut kokemusta tästä työstä.
Useimmilla haastatelluista samanaikainen ohjaajana toimiminen ja opintoohjaajakoulutuksessa oleminen olivat edesauttaneet oman työn kehittämistä. Koulutukseen liittyvien tehtävien avulla ohjaaja oli voinut tarkastella omaa työtään ja luoda uusia käytäntöjä. Seuraavassa muutaman opinto-ohjaajan näkemyksiä koulutuksen merkityksestä.
Mä sain kyllä itsevarmuutta lisää. Sain mielestäni aika hyvän kokonaiskuvan, mitä opintoohjaus on. Ja tietenkin sitten ensimmäinen vuos, kun opona työskentelin, sit tuli ne käytännön
tilanteet, mitkä joutu sitte itte tietenkin työstämään täällä. (Leena 1/s. 11)
Aineenopettajan näkökulma oli ollut itsestäänselvä siihen saakka. Opinto-ohjaus oli ollut
pientä sivubisnestä….Kokonaisvaltainen näkemys oppilaasta tapahtuman keskipisteenä….Se
antoi varmuuden siitä, että tämä on tärkeää touhua. Sai moniin asioihin, jotka oli jo intuitiivisesti oivaltanut, varmistusta….Luokaton lukiohan mullisti ihan kaiken…Siinä heitettiin…suuri vastuu ohjaukselle. En tiedä, olisinko ollut valmis vastaanottamaan sitä, ellen olisi
saanut ammatillista koulutusta ohjauksen alalla. (Eero 1/ s. 5)
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Ehkä tärkeintä oli kuitenkin, että mä suoritin…tutustumisjaksoja tähän lähiympäristöön. Mä
tein tälläsen selvityksen, että mitä tämä oppilaanohjaus on luokattomassa lukiossa. Harjoitustyöt ja tutustumiset olivat kaikkein antoisimpia. (Matti 1/s. 13)

Näihin opinto-ohjaajien ajatuksiin liittyy läheisesti kokemuksellinen oppiminen,
jonka mukaan se on suorassa suhteessa siihen, mitä meille on aikaisemmin tapahtunut. Ihmisen kokemukset ovat kerrostuneet hänen maailmankuvaansa, joka rakentuu
jokaisen yksilön ainutkertaisen elämänkartan pohjalta. Ihmisen persoonallisuus on
siis hänen siihenastisen elämänsä kokemushistorian tulos. Ihminen palaa uuden kokemuksen tulkinnassa aina aikaisempiin kokemuksiinsa, ja jokainen niistä muokkaa
käsitystä ihmisen ja maailman välisestä suhteesta. Itseään tutkiva ihminen ihmettelee ja kysyy itseltään. Reflektoiminen tuottaa vastauksia kysymyksiin. (Ojanen
2000, 98.) Myös Tynjälä (1999, 166) tuo esiin sen, että kokemukseen on liitettävä
tietoista reflektiota, jotta sen perusteella voisi syntyä oppimista. Reflektion on kohdistuttava erityisesti niihin perusolettamuksiin, jotka ohjaavat ihmisen havaintoja ja
toimintaa. Tämän vuoksi olemassa olevien käsitysten tiedostamista pidetään tärkeänä opetuksen, oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisessä. Voidaan ajatella, että
etenkin ne opinto-ohjaajat, jotka olivat toimineet tässä työssä ennen opintoohjaajakoulutusta pystyivät hyödyntämään hyvin koulutusta ja siitä saatua teoreettista viitekehystä.
Teorian merkitys
Tähän tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat painottivat ohjaustyössään enimmäkseen käytännönläheisyyttä. Teorian merkitystä ei korostettu, mutta siihen oli
tutustuttu, ja se oli olemassa toiminnan taustalla tietoisesti tai tiedostamatta. Muutama toi esiin teorian merkityksen ja tärkeyden. Ohjaaja voi rakentaa itselleen käyttöteorian nimenomaan teorian avulla. Muuten opinto-ohjaajat painottivat enemmänkin käytäntöä ja kokemusta ja niiden kautta omien toimintatapojen kehittämistä.
Ne ohjaajat, jotka korostivat teoreettisen tietämyksen merkitystä ohjaustyössä, pitivät tärkeänä teorian merkitystä ammatillisessa kehittymisessä. Teoria antoi välineitä tarkastella laajasti erilaisia ilmiöitä, ja se taas viitekehyksen omalle toiminnalle.
Teorian avulla opinto-ohjaaja voi oppia kriittisyyttä ja kyseenalaistaa omia toimintatapojaan. Teoreettisia asioita saatettiin kuitenkin vierastaa, eikä niitä osattu hyödyntää riittävästi käytännön työssä.
Teoria on älyttömän tärkeää. Se on siis ihan kaiken kehittymisen ja kasvun yksi perusjutuista….Korostetaan aivan liian vähän. Siis teoriasta on ajateltu…, että se edustaa jotakin kuivaa,
jotakin käytännöllisesti vierasta, jotakin semmoista ei koulu- tai arkielämään tai nuorten tilanteisiin liittyvää. Jos teoriasta syntyisi sellainen…käyttöteoriaa…väline, joka antaa laajemman
viitekehyksen sille ohjaajana toimimiselle…Minä voin niin kuin kyseenalaistaa terveesti
oman toimintatapani. (Timo 1/s. 7)

Sen lisäksi, että teoria oli tukena oman toiminnan ymmärtämisessä ja kehittämisessä, se auttoi myös ymmärtämään erilaisia ihmisiä työyhteisössä sekä heidän ajatteluja toimintatapojaan. Kouluyhteisössä kukin opettaja oli omassa professionaalisessa
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kehitysvaiheessaan, jokaisella oli omat käsityksensä ihmisestä, tiedosta, oppimisesta
ja ohjauksesta, ja ne heijastuivat arkipäivän toiminnassa ja oppilaiden kohtaamisessa.
Toisessa haastattelussa opinto-ohjaajilta kysyttiin, miten he olivat tutustuneet
Opetushallituksen vuonna 2002 tekemään opinto-ohjauksen tila -tutkimukseen
(Numminen ym. 2002), jossa arviointiin kattavasti eri kouluasteiden opintoohjausta. Vain muutama ohjaaja oli tutustunut tutkimuksessa esiintuotuihin asioihin
ja ottanut niitä huomioon omassa työssään. Muutenkin uusimpiin tutkimuksiin ja
tutkimustuloksiin tutustuminen oli vähäistä, mutta opinto-ohjaajat osallistuivat aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin. He olivat kiinnostuneita sellaisesta tiedosta,
joka tuki ja kehitti heidän omaa käytännön työtään. He olivat kuitenkin kriittisiä uutta tietoa kohtaan, ja muutama kertoi, etteivät he toteuttaneet suoraan uutta tietoa
käytännössä, vaan poimivat siitä sopivia asioita omaan ohjausajatteluunsa ja käytäntöönsä. Käytännölliseen tietoon ja reflektiiviseen työkäytäntöön liittyy jatkuva, muuttuva prosessi. Reflektiivinen asiantuntija tarkastelee kaiken aikaa omia toimintatapojaan ja uutta oppiessaan valikoi informaatiota sekä tulkitsee sitä käsitystensä, odotustensa ja tavoitteidensa pohjalta.
Käsitysten tiedostamista ja niiden muuttumista on tarkasteltu hieman eri käsittein
eri tutkimusperinteissä lähtien: aikuiskoulutuksen ja työssäoppimisen tutkijat esimerkiksi puhuvat reflektiivisestä ammattikäytännöstä (Järvinen 1990, Schön 1987)
tai uudistavasta oppimisesta (Mezirow 1995), kun taas kouluoppimisen tutkijat metakognitiivisten taitojen merkityksestä oppimisessa. Molemmissa tutkimusperinteissä on kuitenkin periaatteessa kysymys samasta asiasta: siitä, että tullaan tietoiseksi
omista uskomuksista, käsityksistä, ajattelusta ja toimintatavoista, otetaan ne kriittisen arvioinnin kohteeksi ja tarvittaessa uudistetaan ajattelua. Yksi asiantuntijuuden
kehittämisen keskeisiä edellytyksiä on se, että metakognitiivisten ja reflektiivisten
taitojen kehittäminen kytketään opetukseen ja opiskeluun. (Tynjälä 1999, 166–167.)
Taulukkoon 14 on koottu opinto-ohjaajien näkemyksiä teorian merkityksestä eri
haastatteluajankohtina.
Taulukko 14. Yhteenveto teorian merkityksestä opinto-ohjaajan työssä eri haastatteluajankohtina.

Teorian merkitys
Haastattelu
1. Oman käyttöteorian
muodostaminen
2. Ammatillinen kehittyminen
3. Toisten ihmisten
ymmärtäminen
4. Kirjallisuuteen ja tutkimustuloksiin tutustuminen
5. Kriittisyys uutta tietoa kohtaan

Timo
1. 2.
x
x

x
x

x

x

x

x

Rauni
1. 2.

x

Leena
1. 2.

Tiina
1. 2.

x

x
x

x

x
x

x
x

Sirkka
1. 2.

Matti
1. 2.

x

x

x
x

x

Eero
1. 2.

Yht.
1. 2.
1
4

2
3

1

1

2
3

3
1
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Teorian merkitys opinto-ohjaajan työssä ei nouse esiin kaikkien opinto-ohjaajien
puheissa. Sitä painotetaan eniten puhuttaessa ammatillisesta kehittymisestä, eikä eri
haastatteluissa oikeastaan ole muita eroja kuin, että ensimmäisessä korostetaan
hieman enemmän kriittisyyttä uutta tietoa kohtaan. Haastateltavista ohjaajista Timo
tuo voimakkaimmin esiin teorian merkityksen ammatillisessa osaamisessa ja ohjaajuudessa. Leenan ja Eeron puheissa ei tule esiin teorian merkitystä.
Mm. Risto Patrikainen (1997) on tutkinut opettajan pedagogista ajattelua ja tutkimuksessaan nostanut pohdittavaksi opetus- ja oppimisteoreettisen tietämyksen jäsentymättömyyden. Teoreettisen tietämyksen heikkoudesta johtuen monen opettajan
on vaikea muuttaa käytännön pedagogiikkaansa. Ilman teoreettista tuntemusta on
mahdoton rakentaa tavoitteellista pedagogiikkaa. Tämä on suoraan verrannollista
opinto-ohjaajan työhön. Ilman ohjausteoreettista tuntemusta opinto-ohjaajan on vaikea toimia ohjaustyössään tavoitteellisesti, arvioida toimintaansa tai muuttaa sitä.
Ohjaaja tarvitsee teoreettista tietoa ihmis-, tieto-, oppimis- ja ohjauskäsityksistä tarkastellakseen itseään ja omaa ohjaajuuttaan sekä ymmärtääkseen erilaista ohjaajuutta tai opettajuutta.
Teoreettinen tieto on ohjauksessa tärkeää, kuten esimerkiksi Schmidt (1996, 123)
on todennut, koska ohjauksen teoriat tarjoavat ohjaajille viitekehyksen, jonka avulla
he voivat rakentaa oman näkemyksensä ihmisen kehityksestä ja käyttäytymisestä.
Teorioiden tuntemus auttaa ohjaajaa kehittämään omaa ohjausajatteluaan. Tämän
pohjalta hän voi omaksua näkemystensä mukaisia strategioita ja -menetelmiä ja kehittää työtään johdonmukaisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Ohjaus voi jäädä tehottomaksi ilman selkeää teoreettista näkemystä. Jäsentyneiden teoreettisten näkemysten avulla ohjaaja voi myös muokata ja kehittää käyttöönsä uusia ohjausmenetelmiä.
Ammattitaidon kehittämistarpeet
Opinto-ohjaajien mukaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuneet muutokset sekä
muuttuva koulutuspolitiikka aiheuttavat ohjaajille jatkuvaa painetta itsensä kehittämiseen. Opinto-ohjaajan on hallittava suurempia ja monimuotoisempia kokonaisuuksia kuin aikaisemmin. Hänen on koulutettava itseään, jotta hän pystyy kertomaan muutoksista oppilaille sekä auttamaan heitä muutoksiin sopeutumisessa. Opinto-ohjaajien mielestä tietoa on paljon, ja se muuttuu nopeasti.
Tämmöinen tietämisen kuorma ja se, että mistä saa tietoa, se on koko ajan sellanen, että jotain
täytyy oppia sietämään ja sitä että on aina pikkuinen semmoinen epävarmuus, pieni kaaos, että
muistaa … että mä tarkistan. (Tiina 1/s. 5)

Opinto-ohjaajat kokivat tärkeäksi ammatillisen itsensä kehittämisen. Kaikki eivät
kuitenkaan esittäneet koulutustarpeitaan. Sirkka ei maininnut niitä kummassakaan
haastattelussa, eivätkä Timo ja Eero toisessa haastattelussa. Yleisesti tarkasteltuna
ensimmäisen haastattelun yhteydessä ammatillisina kehittämistarpeina nousivat
esiin eri kulttuurien tuntemus, monikulttuurinen ohjaus sekä yhteiskunnan, työelämän ja koulutuspolitiikan muutokset. Tietoa ja taitoa erityisnuorten kohtaamiseen ja
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ohjaamiseen korostettiin ensimmäisessä haastattelussa toista enemmän. Lisäksi haluttiin kollegojen tapaamisia ja asioiden pohtimista yhdessä, koska sellaiset tilaisuudet ovat opinto-ohjaajien mielestä ammatillisesti antoisia. Tätä painotettiin enemmän ensimmäisessä haastattelussa. Ammattitaidon kehittämistarpeita esitettiin ensimmäisessä haastattelussa enemmän kuin toisessa. Olen koonnut taulukkoon 15
yhteenvedon opinto-ohjaajien ammattitaidon kehittämistarpeista.

Taulukko 15. Yhteenveto opinto-ohjaajien ammattitaidon kehittämistarpeista eri
haastatteluajankohtina.

Ammattitaidon
kehittämistarpeet
Haastattelu
1. Kulttuurien tuntemus
2. Monikulttuurinen ohjaus
3. Ohjauskäytännöt
4. Pienryhmäohjaus
5. Erityisnuorten kohtaaminen
ja ohjaus
6. Internet-ohjaus
7. Yhteiskunnan ja työelämän
muutokset
8. Koulutuspolitiikan muutokset
9. Ohjauksen arviointi
10. Kollegojen tapaaminen
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Opinto-ohjaajien esiin nostamat ammatilliset kehittämistarpeet ovat ajankohtaisia.
Kansainvälistyminen, tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääntyminen sekä ohjattavien erityistarpeiden ja -ongelmien lisääntyminen (ks. mm. Karvonen ym. 2000)
aiheuttavat täydennyskoulutuksen tarvetta. Myös Jyväskylän yliopiston seurantatutkimuksessa opinto-ohjaajat toivat esille samanlaisia koulutustarpeita (Lairio & Puukari 1999). Nummisen ym. (2002, 221) tutkimuksen mukaan ohjaajat tarvitsisivat
mielestään entistä parempia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, koska joutuvat
usein tekemään samanlaista työtä kuin psykologit ja kuraattorit. Moniongelmaisuuden, syrjäytymisen ja päihdeongelmaisten tunnistamisen taitoja kaivattiin lisää, samoin tietotekniikan taitoja sekä koulutuksen ja työelämän laaja-alaista tuntemusta.
Muutama opinto-ohjaaja toi esille kehittämistarpeenaan internet-ohjauksen. Raimo Vuorinen (2006) on tutkimuksessaan selvittänyt, miten ohjaajat kokivat internetin roolin ja merkityksen urasuunnittelun ohjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Keskeisin lisäarvo internetillä näyttää olevan välittömän tilannesidonnaisen tiedon
sekä koulutus- ja työmarkkinatiedon lähteenä. Internetiä käytetään vähemmän opiskelijoiden tilanteiden arviointiin tai jatkosuunnitelmien laatimiseen. Opiskelijoiden
tilanteiden arviointi pohjautuu ensisijaisesti ohjauskeskusteluihin. Tulokset osoittavat myös, että opinto-ohjaajien työ on tietopainotteista ja keskittyy yksittäisiin valintatilanteisiin. Internetin käyttö on lisännyt työmäärää, mutta sen avulla voidaan
myös vähentää rutiininomaisia työtehtäviä. Vuorisen mielestä tietoinen koko ohja-
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usprosessin kattava internetin käyttö edellyttää, että ohjaaja tiedostaa, mitä ohjaus
on, tai että hän määrittelee itselleen ohjauksen tavoitteet ohjauksen eri osa-alueilla.
Toisten kollegojen tapaamisen tärkeys tarkoittaa sitä, että opinto-ohjaaja tarvitsee
merkitysten luomisessa kosketusta asiantuntijayhteisöön (Poikela & Nummenmaa
2002, 45). Vuorovaikutus toisten kanssa on transformatiivisen oppimisen keskeinen
edellytys. Merkitysperspektiivin muutosta edistää ja sitä kehittää erityisesti yhteinen
diskurssi. Diskurssin avulla yksilö yrittää ymmärtää myös toisten merkitysperspektiiviä ja saada vahvistusta omille näkemyksilleen. Oppimisympäristössä tämä merkitsee mahdollisuutta kuulla erilaisia näkemyksiä ja suhteuttaa omia näkemyksiään
erilaisiin kannanottoihin. Ahteenmäkin-Pelkonen (1997, 80) painottaa sitä, miten
tärkeää on valmius asettaa omat oppimistarpeet ja perspektiivit testattaviksi ja muutosalttiiksi. Diskurssissa jaetaan kokemuksia, tuodaan esille ja löydetään merkityksiä kokemuksille, arvioidaan erilaisia tulkintoja, tutkitaan kriittisesti argumentteja ja
vaihtoehtoisia näkökulmia ja käytetään toisten kokemuksia omien merkitysperspektiivien arvioimiseksi. (Mezirow 2000a, 8–10.)

8.2 Mielikuvat opinto-ohjaajan työstä
Mielikuvat opinto-ohjaajan työstä tarkoittivat sitä, miten ohjaajat toivat puheissaan
esiin työhönsä liittyviä asioita. Olen luokitellut siihen liittyvät mielikuvat 1) ohjaustyön merkitykseen opinto-ohjaajalle sekä 2) työhön liittyviin jännitteisiin. Kaikilla
ohjaajilla oli molemmissa haastatteluissa kumpaankin luokkaan liittyviä asioita.
Opinto-ohjaajan työhön liittyvät mielikuvat on esitetty käsitekarttana kuviossa 5.
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Kuvio 5. Opinto-ohjaajan työhön liittyvät mielikuvat.

8.2.1 Ohjaustyön merkitys opinto-ohjaajalle
Opinto-ohjaajat viihtyivät työssään. Lähes kaikki haastatelluista pitivät sitä positiivisena asiana. Tyytyväisyyttä olivat lisänneet työn vaihtelevuus ja monipuolisuus,
työpäivien erilaisuus, työn itsenäisyys, siihen liittyvä vastuu, työn haasteellisuus ja
mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Työn vaihtelevuus ja työpäivien erilaisuus tarkoittivat käytännössä sitä, että ohjaajat osallistuivat henkilökohtaisen, luokka- ja
pienryhmäohjauksen lisäksi erilaisiin työryhmiin koulun sisäisessä toiminnassa,
neuvottelivat opettajien, luokanvalvojien tai oppilashuoltohenkilöstön kanssa, olivat
jatkuvasti yhteydessä erilaisiin koulun ulkopuolisiin verkostoihin ja tekivät myös ns.
toimistotyötä. Lähes kaikki mainitsivat myös sen, että voivat vapaasti ja itsenäisesti
suunnitella omaa työtään, vaikka keskustelivatkin rehtorin kanssa päälinjoista.
Opinto-ohjaajan työ koettiin opettajan työtä antoisampana, siinä oli ikään kuin näköalapaikalla, josta pystyi seuraamaan nuorten kasvua ja kehitystä, koulun toimintaa
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sekä laajemminkin yhteiskunnan toimintaa. Erityisen tärkeänä pidettiin juuri työn
laaja-alaisuutta.
Täällä näkee koko ikäryhmän ja koko kirjon, joka levittäytyy kun varpusparvi eri suuntiin.”
(Rauni 2/s. 11)
Opinto-ohjaus on sellanen…sillä intomielisyydellä ja innostuksella, mut et jos se kipinä opinto-ohjaukseen sammuu, niin kyl mä toivon, et sillon on mahdollisuus siirtyy muihin työtehtäviin. Et se on niinkun semmonen työ, jossa ei voi olla työhönsä leipääntyny, vaan pitää olla
innostunu, pitää olla viree, pitää ottaa asioista selvää. (Sirkka 2/s. 15)

Nuorten kanssa työskentely koettiin antoisaksi ja haasteelliseksi. Opinto-ohjaajien
mielestä heidän työnsä teki mielenkiintoiseksi se, että siinä voi kohdata läheltä toisen ihmisen. Lisäksi ohjaajia kiinnosti nuoruusikä elämänvaiheena. Nuorten kanssa
työskentely oli palkitsevaa, ja opinto-ohjaajat tunsivat tekevänsä tärkeää työtä heitä
ohjatessaan. Ohjaaja oli koulussa myös henkilö, jolle nuori tuli puhumaan muistakin
kuin opiskeluun liittyvistä asioista, kuten omasta elämästään ja ihmissuhteistaan.
Palkitsevuus tuli esiin myös silloin, kun entiset oppilaat tai opiskelijat ottivat yhteyttä opinto-ohjaajaan. Nuorten kanssa työskentely oli antanut laajan näkökulman yhteiskunnallisiin asioihin ja auttanut ymmärtämään elämän moniulotteisuutta. Oma
työ oli auttanut ohjaajaa hänen persoonallisessa ja ammatillisessa kasvussaan. Muutamat olivat sitä mieltä, että opinto-ohjaajan työssä oppi joka päivä uusia asioita.
Omalle kasvulle ja kehittymiselle aivan mahtava paikka….Työskentely nuorten parissa…se
on jopa avannu mun persoonaa näkemään sellasia asioita, joita mun omassa henkilöhistoriassa
ei oo ollu mukana. Ja auttanu ihmisen kehittymiseen ja kasvuun liittyviä kysymyksiä, koska
näitä nuoria on ollu tuhansia ohjattavana. Et siinä on tätä kirjoa ja kysymysten kirjo on auttanut ymmärtämään laajemmin. (Timo 2/s. 5)

Pääsääntöisesti opinto-ohjaajat kokivat, että heitä ja heidän työtään arvostettiin. Se
ilmeni mm. siten, että ohjaajan toivottiin olevan mukana eri työryhmissä ja hänen
asiantuntijuuttaan arvostettiin niissä. Esimerkiksi moniammatillisesti toimivassa oppilashuoltotyöryhmässä opinto-ohjaaja oli nimenomaan ohjauksen asiantuntija oppilaan opiskeluun sekä jatko-opiskeluun liittyvissä asioissa. Hän tapasi oppilaita koulussa monissa eri yhteyksissä ja pystyi hahmottamaan monipuolisesti yksittäisen oppilaan elämäntilannetta. Opinto-ohjaajalla oli myös yhteyksiä koulun ulkopuolelle,
esimerkiksi työpaikkoihin, ja näitä kontakteja voitiin käyttää hyväksi, kun oppilaalle
rakennettiin henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Ohjaaja oli siten tärkeä asiantuntija työryhmän jäsenenä oppilashuollossa, jossa jokainen jäsen, kuten kuraattori
tai psykologi, toi oman ammatillisen näkemyksensä oppilaan asioiden käsittelyyn.
Seuraavassa taulukossa (16) on yhteenveto ohjaustyön merkityksestä opintoohjaajille.
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Taulukko 16. Yhteenveto ohjaustyön merkityksestä opinto-ohjaajille eri haastatteluajankohtina.

Ohjaustyön merkitys opintoohjaajalle
Haastattelu
1. Työn vaihtelevuus/monipuolisuus
2. Työn itsenäisyys
3. Työhön liittyvä vastuu
4. Työn haasteellisuus
5. Mahdollisuus osallistua
koulutuksiin
6. Ohjaustyön laaja-alaisuus
7. Nuorten kanssa työskentelyn
palkitsevuus
8. Ohjaustyön arvostus
9. Ohjauksen asiantuntijana
toimiminen
10. Ammatillinen ja persoonallinen kasvu
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Molemmissa haastatteluissa painotetaan eniten opinto-ohjaajan työn vaihtelevuutta
ja monipuolisuutta, sen haasteellisuutta, nuorten kanssa työskentelyn palkitsevuutta,
ohjauksen asiantuntijana toimimista sekä sitä, että ohjaustyötä arvostetaan kouluyhteisössä. Kun työn merkitystä opinto-ohjaajille itselleen tarkastellaan eri haastatteluajankohtina, on havaittavissa vähäistä muutosta. Ensimmäisessä haastattelussa painotetaan vähän enemmän työn itsenäisyyttä ja siihen liittyvää vastuuta. Toisessa taas
hieman enemmän työn haasteellisuutta, ohjaustyön laaja-alaisuutta ja nuorten kanssa
työskentelyn palkitsevuutta. Toisessa haastattelussa ohjaustyön merkitys opintoohjaajan ammatillisessa ja persoonallisessa kasvussa nähdään paljon voimakkaampana kuin ensimmäisessä. Yksittäisten ohjaajien kohdalla muutokset ovat hyvin vähäisiä kahden haastatteluajankohdan välillä. Eeron toisessa haastattelussa näkyy kuitenkin enemmän ohjaustyön merkityksiä hänelle itselleen ensimmäiseen haastatteluun verrattuna.
Myös Lairion ym. (1999, 61) tutkimuksessa ilmeni, että opinto-ohjaajat olivat
varsin tyytyväisiä työhönsä, ja valtaosa heistä halusi jatkaa sitä myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen mukaan ohjaajien tyytyväisyys työhönsä lienee yhteydessä siihen,
että he kokivat ohjaustehtävänsä riittävän itsenäiseksi, merkitykselliseksi ja kiinnostavaksi. Tyytyväisimpiä he olivat toimenkuvaansa ja työaikaansa.

8.2.2 Ohjaustyöhön liittyvät jännitteet
Molemmissa haastatteluissa ohjaustyön jännitteet liittyivät analyysin luokituksen
perusteella 1) työn laajuuteen/paljouteen, 2) ohjausresurssien vähäisyyteen, 3) vuorovaikutustilanteiden määrään ja sisältöön, 4) työhön liittyviin tunteisiin ja 5) työssä
jaksamisen paineisiin.
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Ohjaustyön laajuus/paljous
Opinto-ohjaajien mielestä peruskoulun valinnaisuuden lisääntyminen oli laajentanut
ohjaustyötä ja kasvattanut selvästi opinto-ohjaajan työmäärää, mutta ohjausresurssit
eivät olleet lisääntyneet samassa suhteessa. Useimmiten ohjaaja huolehti kaikesta
valinnaisuuteen liittyvästä. Hän esitteli oppilaille valinnaisaineet, ohjasi niiden valinnassa ja oppilaiden valintojen jälkeen mahdollisesti liitti tiedot tietokoneen hallinto-ohjelmaan. Muutama opinto-ohjaaja koki itsensä tekniseksi paperien pyörittäjäksi
ja tietokoneen käyttäjäksi, ja halusi siirtää näitä tehtäviä esimerkiksi koulusihteerille. Lisääntynyt tietokoneen käyttö oli ohjaajien mielestä vienyt aikaa henkilökohtaiselta ohjaukselta, ja työ alkanut muistuttaa sihteerin toimenkuvaa.
Minä olen meillä se, joka rakentaa valinnaiskurssit ja teen tämän valinnaisuuden ympärillä itse asiassa lähes kaiken sen työn, mitä tehdään…Joka ainoan jakson vaihe, olen erittäin kiireinen, kun mä yritän saada… järjestykseen nämä valinnaiset.…Sitten mä pelaan niitten lappujen
kanssa, jossa oppilaat tulee, ett ne haluavatkin nyt mennä tähän kuoroon ja niin edelleen. Tämä työstää minua tällä hetkellä läpi vuoden.…Kuuluuko se kanslistin töihin vai jonkun muun?
(Rauni 1/s. 24)

Myös lukion opinto-ohjaajat mainitsivat työmääränsä lisääntyneen. Heitä työllistivät
erityisesti kurssivalinnat ja niiden muutokset. Kahdessa lukiossa ohjaajat myös kirjasivat kurssivalinnat ja niiden muutokset tietokoneelle. Toisessa haastattelussa tilanne oli parantunut, koska opiskelijat pystyivät itse ilmoittautumaan kursseille tietokoneen välityksellä.
Vaikka opinto-ohjaajat pitivät hyvänä asiana sitä, että moni heistä oli jäsenenä
oppilaitoksen johtoryhmässä, suunnitteluryhmässä tai jossain muussa työryhmässä,
se oli lisännyt työmäärää ja tehnyt työn hajanaiseksi ja pirstaleiseksi. Lisäksi tämä
aika oli pois oppilaiden ja opiskelijoiden ohjauksesta. Myös omien työtehtävien rajaamista pidettiin vaikeana. Tehtäviä oli paljon, ja muutama opinto-ohjaaja myönsikin olevansa mukana liian monessa. Lisäksi negatiivisena pidettiin sitä, että työmäärän vuoksi ohjauksen kehittämistyö jäi vähäiseksi.
Ohjaustyön laajuus tulee esille muissakin tutkimuksissa. Nummisen ym. (2002,
27) tutkimuksen mukaan opinto-ohjaajan työ koostuu lukuisista tehtävistä, joista
suuri osa ei millään lailla liity ohjauksen ydinasioihin, kuten opettajien sijaisuuksien
hoitaminen tai valvonta. Ongelmallista on kuitenkin se, että ohjaajat pitivät itsekin
melko tärkeinä tehtäviä, jotka ovat opinto-ohjauksen kannalta toissijaisia. Tutkimuksen mukaan se antaa aiheen olettaa, että ohjaajat kantavat laajemminkin vastuuta koulun toiminnan kokonaisuudesta.
Myös vuonna 1999 (Lairio, Puukari & Varis) julkaistun tutkimuksen mukaan
opinto-ohjaajat hoitavat paljon sellaisia tehtäviä, joita ei ole mainittu opetussuunnitelmassa, ja joista osa voidaan katsoa keskeisiksi opinto-ohjauksen kannalta, osa
taas siihen kuulumattomiksi. Kunta- ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat ovatkin vaikuttaneet opinto-ohjaajan profession kehittymiseen ja antaneet väljyyttä kvalifikaatioiden määrittelyyn. Toisaalta vaarana on ohjaajan työn liiallinen hajanaisuus
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ja tehottomuus, mikäli oppilaitoksessa ei määritellä ohjauksen ydintehtäviä ja varata
riittäviä resursseja sen toteuttamiseen. (Lairio, Puukari & Varis 1999; Numminen
ym. 2002.) Ohjaajan toimenkuva on laaja ja lisäksi riippuvainen siitä kontekstista,
missä ohjaaja työskentelee. Kontekstisidonnaisuutensa takia opinto-ohjauksen tehtävät eroavat eri kulttuureissa ja eri kouluissa. Työnkuvan hajanaisuus on kansainvälinen ilmiö ja ohjaajat kokevat työnsä usein pirstaleisena (Sears 2002, 164).
Ohjausresurssien vähäisyys
Tähän tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat halusivat oppia tuntemaan oppilaita ja opiskelijoita entistä paremmin ja siksi lisätä henkilökohtaista ohjausta. Toisessa
haastattelussa ohjaajat myös kertoivat, että henkilökohtaisen ohjauksen tarve oli selvästi lisääntynyt. Joillakin heistä vain oli niin paljon ohjattavia ja muita työtehtäviä,
ettei henkilökohtaista ohjausta voitu lisätä. Opinto-ohjaajat joutuivat rajaamaan ohjaustaan esimerkiksi niin, että henkilökohtainen ohjaus keskittyi erityistä tukea tarvitseviin, ongelma- ja maahanmuuttajaopiskelijoihin. Perusopetuksessa henkilökohtainen ohjaus painottui päättöluokkalaisten ohjaukseen, ja muilla luokilla pääpaino
oli luokkaohjauksessa. Periaatteessa tämä oli tarkoituksenmukainen resurssijako,
mutta silloin ei toteutunut perusopetus- ja lukiolain henki jokaisen oppilaan ja opiskelijan oikeudesta saada myös henkilökohtaista ohjausta. Muutama ohjaaja toi myös
esiin sen, että ohjausta saivat eniten ne, jotka osasivat sitä hakea, ja vähiten hiljaiset
keskitasoisesti opinnoissaan pärjäävät oppilaat. Myöskään oppilaiden vanhempia ei
pystytty tapaamaan niin paljon kuin haluttiin. Opinto-ohjaaja-opettaja kaksoisroolissa olleet ohjaajat myönsivät, että ohjauksen saatavuudessa oli puutteita
niinä jaksoina, jolloin opettajalla oli paljon oman oppiaineensa opetusta. Ohjausresurssien vähäisyys aiheutti ohjaajille jännitteitä, koska nämä halusivat olla oppilaiden ja opiskelijoiden käytettävissä enemmän kuin se oli mahdollista.
Koulutuspoliittisesti keskeiset kehittämistavoitteet kirjataan neljän vuoden välein
valtioneuvoston hyväksymiin koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmiin. Vuosia 1999–2004 koskevan kehittämissuunnitelman
lähtökohtana oli mm. turvata opiskelijoiden oikeudet riittävään ja ammattitaitoiseen
opetukseen ja ohjaukseen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön. Kehittämissuunnitelman mukaan opetusta ja ohjausta tuli kehittää siten, että koulutuksessa tuetaan ja
edistetään yksilöllistä ja itsenäistä opiskelua. Opiskelijoita tuli tukea ja ohjata siten,
että keskeyttämisten ja pitkittyneiden opintoaikojen määrää saataisiin vähennettyä
toisella ja korkea-asteella. (Koulutus ja tutkimus Suomessa 1999–2004.) Vuosia
2003–2008 koskevassa suunnitelmassa mm. painottuvat syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Tavoitteena on opinto-ohjauksen ja opiskelijoiden
tuki- ja neuvontapalveluiden voimavarojen ja laatutason turvaaminen kaikilla koulutusasteilla. (Koulutus ja tutkimus Suomessa 2003–2008.) Näiden tavoitteiden toteutuminen voidaankin kyseenalaistaa, jos riittäviä ohjausresursseja ei ole saatavilla.
Nummisen ym. (2002) ja Kasurisen & Vuorisen (2002, 37) mukaan lukioiden
niukat ohjausresurssit säätelevät toimintaa mekaaniseen suuntaan siten, että yritetään huolehtia edes kaikkein välttämättömistä kysymyksistä ja ongelmista. Opetus131

hallituksen tutkimuksen (Numminen ym. 2002) mukaan niissä oppilaitoksissa, joissa ohjattavia oli paljon, jopa yli 300, oppilaat tai opiskelijat eivät voineet saada riittävästi henkilökohtaista ohjausta. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden arvio ohjauksen
saatavuudesta oli korkeintaan kohtalainen. Toisaalta opiskelijat kertoivat tarvitessaan saavansa nopeasti ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen, mikä tutkimuksen mukaan kuvannee ohjaajien herkkyyttä reagoida opiskelijoiden tarpeisiin. Tämän ensiavun varaan opinto-ohjausta ei kuitenkaan voida rakentaa. Myös tässä tutkimuksessa ohjaajat nostivat esiin sen, että useat ohjaustilanteet tulivat yllättäen niin, että
ohjaaja ei ehtinyt valmistautua niihin, ja ne muuttivat liikaa työpäivän kulkua.
Vuorovaikutustilanteiden määrä ja sisältö
Vuorovaikutukseen liittyvinä jännitteinä tuotiin esiin runsaiden tilanteiden määrä
työpäivän aikana. Opinto-ohjaaja kohtasi päivän mittaan erilaisia ja eripituisia vuorovaikutustilanteita eri-ikäisten henkilöiden kanssa. Ne olivat luokkatilanteita, henkilökohtaisia ohjaustilanteita, eri työryhmätilanteita, opettajien tai vanhempien tapaamisia, eri asiantuntijoiden tai vaikkapa elinkeinoelämänedustajien tapaamisia.
Opinto-ohjaaja joutui siirtymään tilanteesta toiseen hyvinkin nopeasti. Myös yksittäiset ohjauskeskustelut olivat joskus psyykkisesti raskaita.
Monesti tulee vaikeitakin tilanteita, missä joutuu työstämään sitä tilannetta ja käymään eri näkökulmia läpi…niin pitkälle kuin mahdollista. (Timo 1/s. 9)
Hirveän monta sellaista…ohjausta päivässä ei jaksa. (Tiina 1/s. 7)

Toisessa haastattelussa opinto-ohjaajat kertoivat, että vaikeita oppilas- ja opiskelijatapauksia oli yhä enemmän ja ne vaativat ohjaajalta vuorovaikutustilanteissa laajaalaista osaamista, mutta toisaalta myös omien ammatillisten rajojen tunnistamista.
Muutama opinto-ohjaaja mainitsi myös kulttuurierojen aiheuttavan työssä jännitteitä. Niitä aikaansaivat varsinkin sellaisten maahanmuuttajaoppilaiden ja vanhempien tapaamiset, joissa oppilailla ja/tai vanhemmilla oli epärealistisia näkemyksiä
jatko-opiskelumahdollisuuksista. Yhteisymmärryksen löytäminen oli vaikeaa, jos ei
tuntenut oppilaan omaa kulttuuria ja sen tapoja. Lisäksi maahanmuuttajaoppilaiden
ohjaus vei aikaa enemmän kuin muiden oppilaiden ohjaus.
Perhe sanoo, ettei oo mitään muuta vaihtoehtoo ku lukio. Ja keskiarvo on semmonen kuusi ja
puoli….Siinä tulin sellaiseen tulokseen, etten pysty. Ja keskustelin monet kerran, mutta
ei…Jossain kulttuurissa asiat elävät niin voimakkaina, ettei mulla riitä rahkeet….Voin sanoa,
että vaativat vähintään puolitoista ellei kaksinkertaisen työn. (Rauni 1/s. 10, 11)

Ohjaustyöhön liittyvät tunteet
Lähes kaikki opinto-ohjaajat mainitsivat riittämättömyyden tunteen, jolla he tarkoittivat sitä, etteivät pystyneet tekemään työtään niin hyvin kuin olisivat halunneet.
Tämä johtui joko riittämättömistä aikaresursseista tai vaativista oppilastapauksista,
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jolloin oma ammatillinen osaaminen joutui koetukselle, tai opinto-ohjaajan oli
todettava, että ohjauksen keinoin oppilaan asiat eivät edenneet. Joskus hän ei voinut
tehdä muuta kuin olla läsnä ja kuunnella.
Tulee sellaisia tilanteita…, että on niinku…voimaton. Ainut mitä voi tehdä, että on läsnä siinä
tilanteessa. Ja sekin tietysti on ihan merkittävä….Monesti tulee sellainen olo, etten pysty tekemään tätä työtä niin hyvin kuin haluaisin.Siihen ei minulle anneta resursseja. (Timo 1/s. 17)
Riittämättömyys…resursseihin liittyen …, että parhaiten palvellaan niitä, jotka osaa eniten
hakea apua….Hyvin vaativia ja tietäviä ja toinen ryhmä ne, jotka…huomataan, että he tarvii
apua. Siihen väliin jää niin iso määrä oppilaita, et välillä tuntuu tässä koko työn etiikassa väärältä. Liian paljon jää siinä paitsi. (Rauni 1/s. 16)

Ohjaukseen liittyi myös turhautuneisuuden ja ahdistuksen tunteita. Ne tulivat esiin
puhuttaessa ohjauksen resursseista. Varsinkin eräs lukion opinto-ohjaaja korosti näitä tunteita, koska oli joutunut lukiossa joka lukuvuosi neuvottelemaan rehtorin kanssa ohjausresursseista ja koki tilanteen epätasa-arvoiseksi suhteessa opettajiin. Turhautuneisuutta koettiin myös silloin, kun oppilas tai opiskelija ei useista keskusteluista huolimatta muuttanut toimintatapojaan. Väsymyksen tunteita olivat aiheuttaneet erilaiset oppilaiden tai oppilaiden ja opettajien väliset konfliktitilanteet, jos
opinto-ohjaaja oli ollut selvittelijän roolissa. Ohjauksessa oli myös koettu pettymyksiä, esimerkiksi silloin, kun ohjauskeskustelu oli epäonnistunut tai oppilas ei saanut
haluamaansa jatko-opiskelupaikkaa, ja päinvastoin ilonhetkiä silloin, kun oppilas oli
onnistunut hänelle tärkeässä asiassa tai ohjauskeskustelu ollut tuloksellinen molemmille osapuolille.
Useat tutkijat ovat korostaneet tunteiden ja niiden tutkimisen merkitystä oppimisessa, vuorovaikutustyössä ja ammattiin kasvamisessa (esim. Varila 2004; Vehviläinen 2004), joten tunteiden läsnäoloa tuloksissa voi pitää tärkeänä. Dayn ja Leitchin
(2001, 406, 412) mielestä tunteet ovat usein tunnistamaton osa ihmisen kognitiivista
tai ammatillista minää. Yhdessä kognitiivisen oppimisen kanssa ne edesauttavat kykyä ymmärtää kokemuksia. Jos tunteita ei tunnisteta, niistä ei välitetä tai niitä ei
huomioida, niillä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia tunnistamattomia vaikutuksia.
Ohjaustyössä jaksamisen paineet
Työtahti oli kiristynyt laajentuneen toimenkuvan ja joissakin tapauksissa niukentuneiden ohjausresurssien takia, jolloin työssä jaksaminen ja stressinsietokyky olivat
kovalla koetuksella. Opinto-ohjaajan työhön katsottiin liittyvän jatkuvan itsensä kehittämisen paineen toimintaympäristön muuttuessa nopeasti. Ohjaajalta edellytettiin
toistuvaa ammatillista suuntautumista uusiin asioihin ja itsensä määrittelyä suhteessa muuttuvaan tilanteeseen. Heikkinen (1999) onkin todennut, että opettajan ja opinto-ohjaajan ammateissa korostuu henkilökohtaisen identiteettityön merkitys. Kuten
Ziehe (1991, 27–28) ja Bauman (1996, 200–201) ovat korostaneet, postmodernissa
ajassa pysyvien identiteettien merkitys tulee kyseenalaiseksi, jolloin Baumanin mukaan on kyse jatkuvasta itsensä koostamisesta ja rakentamisesta. Opinto-ohjaaja jou-
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tuu pohtimaan omaa ohjaajuuttaan entistä enemmän, opettaja-opinto-ohjaaja kaksoisroolissa työskentelevä taas sekä opettajuuttaan että ohjaajuuttaan. Hänen on
kysyttävä itseltään, miten yhdistää nämä roolit toisilleen sopiviksi ja toisiaan
täydentäviksi.
Ajankäytössä tuli myös esiin työmäärän epätasainen jakaantuminen. Opintoohjaajia työllistivät lukuvuoden alku ja loppu sekä jaksojen vaihtumiset. Jotkut kertoivat kokevansa niinä aikoina stressiä ja työuupumusta. Koska opinto-ohjaajan
työmäärä oli lisääntynyt, lähes kaikki ohjaajat olivat sitä mieltä, että ainoa keino
jaksaa työssä oli määritellä vielä paremmin ohjauksen ydintehtävät sekä löytää työn
ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Lisäksi työtä helpotti se, että työyhteisössä oli mahdollista keskustella opettajien ja muiden henkilöiden kanssa sekä jakaa työhön liittyviä tunteita ja asioita. Myös muiden opinto-ohjaaien tapaamiset auttoivat työssä
jaksamisessa. Omaan työhön liittyvää epävarmuutta oli opittava sietämään. Muutama ohjaaja piti työtään yksinäisenä silloin, kun työyhteisössä ei ollut toista opintoohjaajaa. Ohjaajilla oli voimakas tarve saada keskustella kollegan kanssa työstään
sekä siihen liittyvistä tunteista ja ongelmista. Taulukossa 17 on opinto-ohjaajien molemmissa haastatteluissa esittämiä ohjaustyöhön liittyviä jännitteitä.

Taulukko 17. Yhteenveto ohjaustyöhön liittyvistä jännitteistä eri haastatteluajankohtina.

Ohjaustyöhön liittyvät jännitteet
Haastattelu
1. Työn laajuus/paljous
2. Ohjausresurssien vähäisyys
3. Vuorovaikutustilanteiden määrä
ja sisältö
4. Työhön liittyvät tunteet
5. Työssä jaksamisen paineet

Timo
1. 2.
x
x
x

Rauni
1. 2.
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

Leena
1. 2.
x
x

x
x

x
x

Tiina
1. 2.
x
x

Sirkka
1. 2.
x
x x

Matti
1. 2.
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

Eero
1. 2.
x
x
x

x
x

x
x

Yht.
1. 2.
5
3
4
5
4
5
7

4
3
3

Kummassakin haastattelussa näkyvät samat jännitteet. Työn laajuus/paljous, työhön
liittyvät tunteet sekä etenkin työssä jaksamisen paineet korostuvat ensimmäisessä
haastattelussa enemmän kuin toisessa. Timolla ja Sirkalla esiintyy toisessa haastattelussa vain ohjausresurssien vähäisyyteen liittyvää jännitettä. Jännitteiden vähäisyys
johtuu ilmeisesti siitä, että kumpikaan ei kyseisenä ajankohtana enää toiminut opinto-ohjaajan työssä, mutta molemmat kokivat riittävät ohjausresurssit tärkeiksi ja niiden vähäisyyden jännitettä aiheuttavaksi.

8.3 Mielikuvat oppilaista ja opiskelijoista
Olen luokitellut oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyvät mielikuvat 1) oppilaiden ja
opiskelijoiden valmiuksiin sekä 2) tuen tarpeeseen. Valmiudet tarkoittivat sitä, miten opinto-ohjaajat kuvasivat oppilaiden ja opiskelijoiden ikävaihetta sekä sen vai134

kutusta opiskeluun ja opiskelutaitoihin. Tuen tarve taas liittyi oppilaiden ja opiskelijoiden erilaisiin ongelmiin, joiden takia he tarvitsivat ohjausta ja tukea tavallista
enemmän. Olen kuvannut käsitekarttana kuviossa 6 oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyvät mielikuvat.

Kuvio 6. Oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyvät mielikuvat.

8.3.1 Oppilaiden ja opiskelijoiden valmiudet
Opinto-ohjaajien mielestä ohjaajan tuli tietää nuoruusajan kehitysvaiheet ja se, miten nuoret yleensä kokivat eri siirtymäkaudet elämässään. Esimerkiksi alakoulun
vaihtumisen yläkouluksi he kokivat eri tavoin, joskin siihen liittyi myös paljon yhteisiä, nuoria askarruttavia tekijöitä.
Seiskoille…siirtyminen
yläasteelle….luokanopettajajärjestelmästä
aineopettajajärjestelmään…. Valtava muutos oppilaan näkökulmasta….Oppilaat joutuu tutustumaan ja tottumaan
hyvin erilaiseen järjestelmään….Monille aiheuttaa…sopeutumisen kysymyksen ja ongelmia….Seiska… tulee ympäristöstä, jossa he ovat aikoinaan kaikista vanhimpia ja tietyllä tavalla kypsempiä. Ja siirtyy yhteisöön, jossa he ovat kaikista nuorimpia….Tuo mukanaan aikamoisen muutoksen, niin kuin siinä asemassa, mikä heillä on….Voi tulla jopa pelkojakin….Ja kaveripiiri muuttuu, sitten ehkä murrosiän kysymykset alkavat voimakkaasti tulla
esille seiskavuoden aikana. (Timo 1/s. 4)

Opinto-ohjaajien mielestä nuorten kiinnostus ja motivaatio opiskelua ja tulevaisuutta kohtaan vaihteli. Myös ohjauksen merkitys koettiin eri tavalla. Nuoren kehitysvaiheen tunteminen auttoi opinto-ohjaajaa ymmärtämään nuorta sekä hänen käyttäytymistään ja ajatuksiaan, jolloin ohjaaja pystyi paremmin tukemaan ja ohjaamaan
nuorta.
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Jotkut oppilaat…murrosiässä jo seitsemännellä luokalla, ja joillekin tuli…murrosiän kriisi
vasta yhdeksännellä luokalla…Tavallaan se oma kehitystehtäviinsä missä lapset ja nuoret menee….Opinto-ohjauksen suurin haaste niinkun opinto-ohjaajan näkökulmasta on nähdä tää erilaisuus ja ymmärtää se. Et missä kukin on. (Timo 2/s. 2)

Nuoren ihmisen kehitysvaiheen ja elämään liittyvien siirtymien huomioon ottamista
ovat painottaneet myös useat tutkijat (ks. esim. Marshall 1988; Perho & Korhonen
1994; Pietarinen 1999), joiden näkemykset tukevat tähän tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien ajatuksia. Ihminen kohtaa elämänkaarensa eri vaiheissa erilaisia vaatimuksia ja mahdollisuuksia eli kehitystehtäviä. Ne ovat ihmisen kannalta
muutokseen sopeutumisen periodeja, jolloin prosessiin liittyvät kiinteästi myös erilaiset siirtymät elämänkaaren vaiheesta toiseen. Siirtymä voidaan määritellä oman
elämän pohdinnan ja arvioinnin jaksona, joka sisältää useita yhteen kietoutuvia psykososiaalisia muutoksia, ja jossa henkilön käsitykset itsestä tai omasta elämästä
muuttuvat. Siirtymän ei tarvitse olla kriisi, eikä voimakkaitakaan kielteisiä tunteita
sisältävä kriisi välttämättä ole siirtymä. (Perho & Korhonen 1994, 61–78.)
Nuoren siirtyessä yläkouluun hän kohtaa pääsääntöisesti kaksi siirtymää samaan
aikaan: ensinnäkin kehitysvaiheeseen liittyvän sisäisen siirtymän lapsuudesta nuoruuteen ja toiseksi institutionaalisen, ulkoisen siirtyessään alakoulusta yläkouluun
(Pietarinen 1999, 25). Jos nuori kokee siirtymät haasteellisena ja uusia mahdollisuuksia tarjoavana, ne tuottavat hänelle lisää kapasiteettia yksilölliseen ja itsenäiseen toimintaan. Nuori voi kokea siirtymät myös ylipääsemättömiksi ja stressaaviksi
elämänvaiheiksi, jotka saattavat vaikkapa nopeuttaa hänen syrjäytymistään kouluinstituution edellyttämistä käytännöistä ja tavoitteista. (Dunderfelt 1995, 212 225.) Compasin (1995, 247 - 273) mukaan kaikki nuoret kokevat jonkinasteista kehitysvaiheeseensa liittyvää stressiå. Siihen liittyy normatiivista päivittäistä painetta
esimerkiksi oman kehon muutoksista ja toisaalta olennaisten elämänmuutosten aiheuttamaa ahdistusta esimerkiksi uuteen kouluun siirryttäessä.
Opinto-ohjaajat toivat esiin opiskelijoiden metakognitiivisiin taitoihin liittyviä
kypsyyseroja. Opiskelijat olivat erilaisia itseohjautuvuudessa, aktiivisuudessa, vastuunkannossa ja suunnittelutaidoissa. Lukion opinto-ohjaajien mielestä lukioopiskelu vaati nimenomaan edellä mainittuja taitoja, ja monilla opiskelijoilla ne olivat puutteellisia. Koettiin, että osa opiskelijoista oli passiivisia, osa ei osannut käyttää hyväkseen koulun tarjoamia mahdollisuuksia, osalla taas oli heikot tiedonhankintataidot ja osalla epärealistisia tavoitteita tulevaisuuteensa liittyen. Lukion kova
opiskelutahti ei sopinut kaikille. Oppimiseen ja opiskelumenestykseen vaikuttivat
myös oppimisen edellytykset. Opinto-ohjaajien mukaan lukio-opiskelun liiallinen
arvostus oli lisännyt opiskelijoiden määrää lukiossa, mutta samalla sinne oli hakeutunut oppimisvalmiuksiltaan ja -motivaatioltaan heikkoja yksilöitä. Yhden ohjaajan
mielestä peruskoulusta sai liian helposti sellaisen päättötodistuksen, jolla pääsi lukioon, vaikka oppilas olisi ollut selvästi suuntautunut käytännönläheisempään ammatilliseen opiskeluun heti peruskoulun jälkeen. Sellaisten opiskelijoiden osuus lukiossa oli lisääntynyt, ja he joutuivat opiskelemaan lukiossa suorituskykynsä ylärajoilla.
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Kovin paljon vähemmän oma-aloitteisemmaksi. Uusi systeemi vaatii sitä, että osaat valita ja
vastata valinnoistasi....Meidänkin lukioon 7.5:n keskiarvolla tulee joukko, jolla on vaikeuksia….Se joukko on vähän ihmeissään ja he vaatisivat tietysti suurempaa tukea tähän systeemiin. (Eero 1/s. 6)

Myös oppilaiden päätöksentekovalmiudet vaihtelivat opinto-ohjaajien kokemusten
mukaan. Toisilla oli hyvin valmiita ajatuksia tulevaisuudesta, toiset taas tekivät päätöksen jatko-opiskelupaikasta vasta pakon edessä. Oli myös oppilaita, jotka eivät
hakeneet jatko-opiskelupaikkaa, ja joillakin oli vaikeuksia saada perusopetuksen
päättötodistus. Lisäksi mainittiin, että nuorilla oli erilaiset valmiudet kommunikoida
aikuisen kanssa itsestään ja tulevaisuudestaan. Jos nuori ei ollut oppinut kotona puhumaan asioistaan vanhempiensa kanssa, myös muidenkin aikuisten kanssa keskusteleminen saattoi olla vaikeaa.

8.3.2 Tuen tarve
Opinto-ohjaajat puhuivat paljon oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmista, jotka haittasivat opiskelua ja oppimista. Ensimmäisessä haastattelussa etenkin peruskoulun
ohjaajat toivat esiin sen, että 1990-luvun alkupuolen laman vaikutukset näkyivät
nuorissa mm. välinpitämättömyytenä ja huonona motivaationa koulua kohtaan. Oppilaat laiminlöivät tehtäviään, ja koulunkäyntiin suhtauduttiin kevyesti. Myös ongelmallinen häiriökäyttäytyminen oli lisääntynyt. Koulun sääntöjä ja rajoja ei kunnioitettu tai niitä pyrittiin testaamaan. Häiriökäyttäytymisen taustalla oli erilaisia
ongelmia, joista esimerkiksi psyykkiset olivat lisääntyneet. Opinto-ohjaajat korostivat sitä, että nuoret tarvitsivat aikuisen läsnäoloa. Oppilaat saattoivat kokea, että kotona ei ollut aikuisia, jotka välittivät ja olivat kiinnostuneita heistä.
Opinto-ohjaajat mainitsivat, että oppilaan kotitausta heijastui hänen koulumenestyksessään ja yleensäkin koulussa olemisessa. Myös vanhemmilla oli monenlaisia
ongelmia. He olivat saattaneet jäädä työttömiksi, tai työelämän kiireet uuvuttaneet
heidät. Myös aikuisten psyykkiset ongelmat olivat lisääntyneet. Opinto-ohjaajat korostivat, että suuri osa perheistä huolehti lapsistaan hyvin, mutta oli myös sellaisia,
joissa lasten hyvinvointi ei ollut ensisijainen asia. Joissakin perheissä ilmeni ohjaajien mukaan välinpitämättömyyttä, mikä heijastui myös lasten välinpitämättömyytenä. Jos vanhemmat eivät missään vaiheessa asettaneet lapsilleen rajoja, nämä eivät
pystyneet noudattamaan koulun sääntöjä.
Se näkyy esimerkiksi opintosuorituksina…asenteina, onko väli, tehdäänkö töitä, tuodaanko….Ei voi ymmärtää, että joku jättää aivan kevyesti ja iloisesti tekemättä. Sit semmoinen aikuisen nälkä se on tän alueen lasten, että meille tulee oppilaita hyvin varakkaista kodeista,
meille tulee vuokrataloista, tulee työttömyyden ahdistamista kodeista….Se aikuisen tarve, ei
ole sidottu siihen sosiaaliseen taustaan. On alueita, jossa vanhemmilla on paljon vaativia töitä
ja lapset saattaa jäädä keskenään kotiin. (Tiina 1/s. 13)
Sellaiset nuoret ovat aikamoisia kysymyksiä…ettei heillä ole omaa suuntautumista mihinkään
päin. He elävät tällaisessa välinpitämättömyyden kulttuurissa ohjauksen näkökulmasta. Vält-
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tämättä se ei tarkoita sitä, että he ovat välinpitämättömiä koko elämässään, vaan heillä on välipitämätön suhtautumistapa esimerkiksi jatko-opintoihin, yleensä opiskeluun koulussa. (Timo
1/s. 20)

Opinto-ohjaajien mukaan nuorten kulttuuri oli muuttunut esimerkiksi päihteiden
käytön suhteen, ja se näkyi myös opiskelussa. Etenkin lukio-opiskelijoiden viikonloppujuhlinta oli lisääntynyt ja tullut tärkeäksi asiaksi nuorten elämässä. Sillä ja alkoholin käytöllä oli opinto-ohjaajien mielestä omat ikävät vaikutuksensa koulutyöskentelyyn.
Nuorten tapa käyttää alkoholia, juhlia viikonloppuisin, on selvästi lisääntynyt. Ehkä irtonaisuus. Se on maanantaiaamuinen tilanne, väsyneisyys, haluttomuus. Koulukulttuuriin, vapaaajanviettokulttuuriin kuuluu milloin mitäkin rikki, milloin sata rikki. Nyt tässä juuri abeilla sitä juhlitaan. ….Joillakin lähtee ns. juhlintakierre päälle, että ihan kirpoaa ote opinnoista. (Eero
1/s. 9)

Toisen haastattelun yhteydessä perusopetuksen opinto-ohjaajat kertoivat erityisen
tuen tarpeessa olevien nuorten määrän lisääntyneen perusopetuksessa. Nuorilla oli
yhä enemmän mielenterveyteen liittyviä ongelmia, kuten ahdistusta, masentuneisuutta sekä tunne-elämään ja persoonallisuuteen liittyviä häiriöitä. Myös päihteiden
käyttö oli lisääntynyt. Ongelmat olivat heikentäneet itseluottamusta ja tavoitteellisuutta. Nuoret kaipasivat välittämistä ja aikuisen keskusteluapua. Ohjaajat pohtivat
koulun roolia ja mahdollisuuksia olla auttamassa ja tukemassa nuoria vaikeissa elämänvaiheissa ja elämäntaitojen hallinnassa.
Ei ole kyseessä yks ja kaks tapausta silloin tällöin, vaan…on vaarana, että muodostuu kohta
joukko ihmisiä, että ei pysty vaikuttamaan millään tavalla niissä tilanteissa….Joillakin on ihan
tarpeeksi töitä pitää itsensä kasassa…ja saada peruskoulun päättötodistus ja pysyä koulukuntoisena….Osalla menee elämässä…aika kovaa tässä nuoruusvaiheessa…. Alkanut…päihdekulttuuri viemään puoleensa….Leväperäisyys tai pahoinvointi tai ahdistus tai näköalattomuus….Erityisyyttä on niin paljon, että siitä muodostuu osa tavallisuutta. (Rauni 2/s.
3,6)

Lukion opinto-ohjaajat kertoivat toisen haastattelun yhteydessä ns. ongelmaopiskelijoiden lisääntyneen myös lukiossa. Ongelmat liittyivät mielenterveyteen ja elämäntaitojen hallintaan. Päihteiden käyttö oli ohjaajien mielestä edelleen lisääntynyt, ja
myös itsenäistymisprosessiin liittyvät asiat vaikuttivat elämäntaitojen hallintaan.
Ongelmallisissa tilanteissa opiskelijan opinnot eivät edenneet ja hän tarvitsi opintoohjaajan tukea ohjelmansa uudelleen suunnittelussa. Ohjaajat kertoivat, että opiskelijoiden on nykyisin helpompi kertoa ongelmistaan ja esimerkiksi siitä, että käyvät
terapiassa. Se auttoi opinto-ohjaajaakin hahmottamaan paremmin opiskelijan kokonaistilannetta.
Opinto-ohjaajien havaintoja tukevat Suomessa tehdyt tutkimukset nuorten päihteiden käytöstä ja erilaisten ongelmien lisääntymisestä. STAKESin selvityksen mukaan esimerkiksi psykiatrisen vuodeosastohoitoa saaneiden 15–19-vuotiaiden nuorten lukumäärä oli vuosina 1990–1996 kaksinkertaistunut. Myös nuorisopsykiatrian
avohoitokäynnit olivat lisääntyneet 26 000 käynnistä vuonna 1989 kaikkiaan 62 699
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käyntiin vuonna 1996. Myös erilaiset sopeutumishäiriöt, kuten masentuneisuus, ahdistuneisuus, käytöshäiriöt ja stressihäiriöt, olivat yleistyneet. (Hermanson, Karvonen & Sauli 1998, 161–164.) Vuonna 2006 toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan
peruskoulun 8–9-luokkalaisista tytöistä 18 % ja lukiotytöistä 14 % kärsi masennuksesta. Edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna masentuneisuus on lisääntynyt.
Koulu-uupumuksesta kärsi 12 % peruskoululaisista. (Luopa, Pietikäinen & Jokela
2008.) Lukiolaiset ovat peruskoululaisia uupuneempia. Lukioon aikovien nuorten
koulu-uupumus lisääntyy peruskoulun viimeisellä luokalla ja pahenee lukiossa.
(Salmela-Aro 2005.)
Myös nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö lisääntyi 1990-luvulla (Hermanson,
Karvonen & Sauli 1998, 106–108; Rimpelä 1998). Suomessa tehtiin 1990-luvun aikana useita huumausaineiden käytön yleisyyttä kartoittavia väestökyselyjä (ks. esim.
Kontula 1997; Partanen & Metso 1999). Tutkimustulokset olivat varsin yhdenmukaisia: huumeiden käyttö lisääntyi merkittävästi. Muutosta on kuvattu puhumalla
”toisesta huumeaallosta”. Rimpelä (1998) on arvioinut nuorten kokonaistilannetta
tarkastellessaan, että vaikka suuri enemmistö nuorista voi hyvin, joka viidennellä tai
neljännellä oli toimintakykyä ja oppimista hankaloittavia ongelmia, ja joka kymmenes tai kahdeskymmenes kouluikäinen oli kiireellisen avun tarpeessa. Viime vuosikymmeninä päihteiden käytön aloitusikä on alentunut ja tyttöjen päihteiden käyttö
lisääntynyt. Positiivista taas on, että 2000-luvulla päivittäisen tupakoinnin ja säännöllisen humalahakuisen juomisen määrä on vähentynyt, eikä huumekokeilujen
määräkään ole lisääntynyt. (Rimpelä ym. 2005.)
Erityisen paljon lukion opinto-ohjaajia puhuttivat lukion hidastajat eli neljännen
vuoden opiskelijat. Ohjaajien mukaan näitä oli kahdenlaisia. Toisen ryhmän muodostivat ne, jotka halusivat opiskella lukiossa kaiken mahdollisen. He olivat yleensä
hyvin menestyviä tyttöjä, eikä heillä ollut opiskelussa ongelmia. Toisen taas ne, joilla oli jokin muu syy opiskelun hidastamiseen. Se saattoi johtua harrastuksista tai
elämäntilanteesta. Useimmilla näistä opiskelijoista oli vaikeuksia saattaa opintonsa
päätökseen. Opinto-ohjelma saattoi olla epärealistinen, tai opiskelijalta yksinkertaisesti loppuivat voimat tai motivaatio opiskella. Lisäksi yksi ohjaaja totesi, että opiskeluajan pidentäminen usein heikensi opintomenestystä.
Mehtäläisen ja Halosen (1999, 91) tutkimuksen mukaan suurin osa lukion opiskelijoista oli mielestään kykeneviä ja halukkaita ottamaan ja kantamaan vastuuta opiskelustaan. Niissä, jotka olivat haluttomampia vastuunottamiseen, oli suhteellisesti
enemmän miespuolisia opiskelijoita. He olivat myös muita tyytymättömämpiä saamaansa opinto-ohjaukseen, luokattomuuteen järjestelmänä sekä opiskelun ja oppilaitoksen viihtyvyyteen. Samassa tutkimuksessa lukion hidastajista löytyi työssäkäyviä, harrastajia, rentoja etsijöitä, mutta myös laiskuuttaan venyviä tai suorastaan
”väärään paikkaan” tulleita eli opiskelijoita, joilla joko halut tai opiskelun perusedellytykset eivät riittäneet. (Mehtäläinen & Halonen 1999, 34). Mehtäläisen (2003)
mukaan paras selittäjä lukion opintoajan pidentymiselle oli peruskoulun päättötodistuksen heikohko lukuaineiden keskiarvo, mutta muitakin syitä löytyi, kuten harras-
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tukset, motivaatio- ja opiskeluongelmat. Nämä tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin tähän tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien näkemykset.
Muutama opinto-ohjaaja nosti esiin maahanmuuttajaoppilaiden ohjaustarpeet.
Nämä vaativat paljon suomalaisia oppilaita enemmän ohjausaikaa kielellisten ongelmien, epärealististen tavoitteiden tai kulttuurierojen vuoksi. Yhteistyötä maahanmuuttajaperheiden kanssa haluttiin lisätä, koska esimerkiksi kulttuurierot aiheuttivat helposti väärinymmärryksiä puolin ja toisin. Taulukkoon 18 on koottu opintoohjaajien esittämiä mielikuvia oppilaista ja opiskelijoista eri haastatteluajankohtina.

Taulukko 18. Yhteenveto oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyvistä mielikuvista eri
haastatteluajankohtina.

Mielikuvat oppilaista ja opiskelijoista
Haastattelu
1. Oppilaiden ja opiskelijoiden
valmiudet
1. 1. Nuoruus kehitysvaiheena
1.2. Metakognitiiviset taidot
2. Tuen tarve
2.1. Oppilaiden ja opiskelijoiden
ongelmat
2.3. Maahanmuuttajataustaiset
oppilaat

Timo

Rauni

Leena

Tiina

Sirkka

Matti

Eero

1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1. 2.

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

4
5

7
6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

7

x

x

x

x

2.

x
x

Yht.

3

Kaikilla opinto-ohjaajilla ei ollut kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
ohjauksesta, joten näiden erityiset ohjaustarpeet näkyvät vain muutaman opintoohjaajan kohdalla ja pelkästään ensimmäisessä haastattelussa. Oppilailla ja opiskelijoilla koetaan olevan runsaasti erilaisia ongelmia, joten tuen tarve nousee esiin
vahvasti molemmissa haastatteluissa. Lähes kaikki opinto-ohjaajat ovat molemmissa
haastatteluissa sitä mieltä, että oppilaiden ja opiskelijoiden metakognitiiviset taidot
vaikuttavat opiskelun ja oppimisen valmiuksiin, ja että oppilailla ja opiskelijoilla on
niissä kypsyyseroja. Niitä nähdään myös nuoren kehityksessä, jonka vaiheiden tuntemusta pidetään tärkeänä. Tämä asia tulee esiin toisessa haastattelussa kaikkien
opinto-ohjaajien puheissa. Yksittäisten ohjaajien mielikuvat ovat hyvin samantyyppisiä molemmissa haastatteluissa. Leena ja Tiina korostavat kuitenkin toisessa haastattelussa ensimmäiseen verrattuna enemmän oppilaiden ja opiskelijoiden valmiuksia opiskella ja oppia.

8.4 Mielikuvat kouluyhteisön toiminnasta
Olen luokitellut kouluyhteisön toimintaan liittyvät opinto-ohjaajien mielikuvat koulun kasvatustoimintaan, rehtorin rooliin ja ohjausyhteistyöhön. Kouluyhteisön toimintaan liittyvät mielikuvat on kuvattu käsitekarttana kuviossa 7.
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Kuvio 7. Kouluyhteisön toimintaan liittyvät mielikuvat.

8.4.1 Koulun kasvatustoiminta
Koulun kasvatustoimintaan opinto-ohjaajat sisällyttivät puheissaan 1) kasvatusvastuun ja oppilaista välittämisen sekä 2) koulun ilmapiirin.
Opinto-ohjaajien mielestä kaikilla koulussa työskentelevillä oli kasvatusvastuu ja
sitä oli kannettava yhteisesti. Koko työyhteisön oli toimittava niiden periaatteiden
mukaan, jotka oli yhteisesti sovittu. Oppilaista välittämisen tuli olla toiminnassa
keskeistä, ja tavoitteena oli toimia oppilaiden parhaaksi eri keinoin. Toisilta kasvatusvastuusta huolehtiminen onnistui luontaisesti, ja jotkut opettajista olivat jopa lahjakkaita kasvattajia. Toisen ääripään muodostivat henkilöt, jotka eivät halunneet
osallistua nuorten asioiden käsittelyyn, eivätkä omaksuneet kasvatusvastuuta. Jos
opettajat olivat liian oppiainekeskeisiä, koulun kokonaistoiminnan ymmärtäminen,
kasvatusvastuusta huolehtiminen sekä nuoruuden ymmärtäminen ja sen huomioon
ottaminen opetustyössä saattoi jäädä liian vähäiseksi.

141

Jotka pystyvät kommunikoimaan nuorten kanssa….Jonkinlaista tajua siitä, että mitä nuo nuoret ajattelee ja miten heidän kanssa ollaan…Jotakin näkemystä sen koulun yhteisistä tavoitteista ja painotuksista, että ymmärtäis, mitä siellä koulussa kaiken kaikkiaan tapahtuu. Vaikka
he olisivat koulun ruokalassa töissä taikka vahtimestarina. Heillä on hyvin tärkeä rooli, siinä
tavallaan kaikki aikuiset ollaan niin kuin samassa veneessä. (Timo 1/s. 6)

Pääsääntöisesti opinto-ohjaajat kokivat koulunsa ilmapiirin myönteisenä ja yhteistyön toimivana, vaikka ristiriitojakin esiintyi. Yhden ohjaajan mielestä ristiriitojen
syntyminen oli ymmärrettävää, koska ihmisten työ-, toiminta- ja ajattelutavat olivat
erilaisia. Yleensä samankaltaiset ihmiset hakeutuivat toistensa seuraan ja tekivät
mielellään yhteistyötä keskenään.
Ei se luottamuksen taso kaikkien kanssa löydy ihan helposti. On ihmisiä, joitten kanssa joku
sujuu paremmin, joku ei suju jonkun kanssa niin hyvin. Joillakin on erilaiset tekemisentavat
asioissa. Tottakai yhteistyössä tulisi olla kaikkien kanssa….Mut sit…jotain projektia, ni tietää
kyllä kenen kanssa se tulee sujumaan sutjakkaammin ku toisten kanssa….Et se
on…väistämätön henkilökemia asia. (Matti 1/s. 2)

Muutaman opinto-ohjaajan työyhteisössä pyrittiin keskustelemaan ja käsittelemään
asioita avoimesti. Ristiriitatilanteissa ongelmat otettiin esiin opettajainkokouksessa,
jotta voitiin laajemmin saada esiin opettajien näkemyksiä.
Kaikkien ajatukset testataan isolla porukalla eikä siellä yhden alueen ihminen pääsee huseeraamaan, jos ei sillä laajempaa kannatusta sillä ajatusmallilla ole. (Sirkka 1/s. 8)

Opinto-ohjaajat toivoivat suomalaiseen koulukulttuuriin enemmän kontakteja ja
keskustelua opettajien välille. Kokemusten ja ajatusten jakaminen auttaisi kaikkia
työssä jaksamisessa ja lisäisi henkistä vireyttä. Ohjaajien mielestä kiireisessä koulumaailmassa siihen kuitenkin oli liian vähän mahdollisuuksia. Keskustelu saattoi
joskus toteutua vain siihen varattuna aikana. Esimerkiksi lukion tuntikiertojärjestelmä oli aiheuttanut tilanteen, jossa opettajakunnan yhteiset hetket olivat entistä harvemmassa.
Eräässä koulussa opetussuunnitelmaa oli uudistettu kolme kertaa viimeisten vuosien aikana. Opinto-ohjaajan mielestä sen sisältämät ajatukset eivät vastanneet käytäntöä, vaan koulun toiminta etsi muotoaan. Jatkuvat muutokset väsyttivät opettajia.
He tekivät vain sen, mikä opetukseen kuului, eivätkä halunneet tai jaksaneet mitään
ylimääräistä. Lisäksi lukuvuoden jaksottaminen ja kurssittaminen tekivät sekä opettajien että oppilaiden työjärjestykset hajanaisiksi ja epätasaisiksi.
Useimmissa kouluissa opettajat olivat opinto-ohjaajien mielestä aktiivisia ja työhönsä sitoutuneita. Opetussuunnitelman kehittämistyöhön ja erilaisiin projekteihin
haluttiin osallistua. Kouluyhteisön aktiivisuus ja yhdessä tekeminen olivat vaikuttaneet myös opinto-ohjaajien työmotivaatioon ja toimintaan.
Täällä työyhteisössä kaikki käsittelevät yhdessä asioita ja opetusta lähdetään alusta asti hyvin
pitkälle integroimaan…niin ku oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia tähän koulun toimintaan. Joku sanoo, että täällä tehdään hullun lailla työtä. (Rauni 1/s. 1)
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Edellä mainitut esimerkit kertovat siitä, millaisessa muutoksessa koulu elää. Koulun
kehittämisen tutkimus osoittaa, että koulu muuttuu silloin, kun koko sen henkilöstöllä, ei pelkästään yhdellä tai kahdella yksilöllä, on halua ja yhteinen päämäärä muuttaa koulua. Lisäksi kaikilla on oltava vahvat kollegiaalisuuden normit, toisin sanoen
pelisäännöt yhteistyöstä, keskinäisestä tukemisesta ja kannustamisesta, sekä yhteinen käsitys toiminnan jatkuvasta kehittämisestä (ks. esim. Rosenholtz 1989).
Kouluyhteisöissä on opinto-ohjaajien kuvausten perusteella nähtävissä sekä identiteetittömiä että itsetuntoisia yhteisöjä (vrt. Murto 1992). Identiteetittömässä kouluyhteisössä on heikko yhteenkuuluvuuden tunne, pinnallinen kommunikaatio ja klikkiytynyt yhteisöllisyys. Itsetuntoisessa taas on yhteinen näkemys tavoitteista ja perustehtävästä, keskustelu aktiivista ja avointa, ja kouluyhteisö yksilöä tukeva. (Murto 1992.) Itsetuntoinen kouluyhteisö tukee ja kannustaa myös opinto-ohjaajaa ja
ymmärtää ohjauksen merkityksen, kun identiteetitön taas kokee turhautumista ja ristiriitoja, jolloin opinto-ohjaaja joutuu jatkuvasti perustelemaan työnsä merkitystä.

8.4.2 Rehtorin rooli
Opinto-ohjaajien näkemykset rehtorin roolista koulun toiminnassa voitiin kiteyttää
neljään asiaan. Ensinnäkin rehtori oli pedagoginen johtaja, jonka tuli luoda kouluun
persoonallista kasvatus- ja oppimiskulttuuria sekä kyseenalaistaa asioita ja olla kriittinen. Rehtori nähtiin johtamisen, oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijana, jolta
odotettiin selkeää johtamislinjaa. Hänellä oli paljon päätäntävaltaa, joten hänen suhtautumisellaan, asennoitumisellaan ja viisaudellaan oli merkitystä siihen, miten koulu kokonaisuudessaan toimi. Rehtori vastasi johtajana myös työnjaosta ja resurssien
jakamisesta, ja häneltä toivottiin oikeudenmukaisuutta etenkin ohjausresurssien jaossa.
Toisena asiana opinto-ohjaajat toivat esiin sen, että rehtori oli opettajien ja opinto-ohjaajien työn tukija ja ohjaaja. Hänen tukeaan ja ohjaustaan kaivattiin lähinnä
kasvatuksellisissa asioissa. Rehtori vastasi koulun oppilas- ja opiskelijahuollosta,
jossa kasvatukselliset asiat usein korostuivat.
Vaikka rehtorilta odotettiin selkeää johtajuutta, opinto-ohjaajat pitivät tärkeänä,
että koulun toimintaa suunniteltiin yhdessä. Kolmantena asiana ohjaajat toivatkin
esiin rehtorin yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Kahden opinto-ohjaajan koulussa
rehtorit olivat perustaneet työryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Näin he olivat jakaneet vastuuta useammalle opettajalle. Eräs ohjaaja koki
rehtorin johtamistyylin ylhäältä annettuina käskyinä. Rehtori ei ollut neuvotellut
opettajien kanssa riittävästi koulun toiminnasta, vaan tehnyt omia ratkaisujaan, ja ne
olivat aiheuttaneet erimielisyyksiä opettajien keskuudessa. Toiminnassa olivat korostuneet enemmän tekniset kuin laadulliset ratkaisut.
Neljäntenä asiana nousi esiin rehtorin suhtautuminen ohjaukseen. Yleisesti ottaen
opinto-ohjaajat odottivat häneltä tukea ohjaustyöhön, apua ja rohkaisua sekä riittä143

vien resurssien kohdentamista. Ohjauksen merkityksestä ja tavoitteista haluttiin keskustella sekä rehtorin että työyhteisön kanssa. Siitä, miten rehtori arvosti ohjaustoimintaa, ohjaajilla oli sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Positiivisina esitettiin se, että rehtori neuvotteli säännöllisesti opinto-ohjaajan kanssa ohjaustoimintaan liittyvistä asioista, kutsui tämän jäseneksi eri työryhmiin ja antoi tilaa itsenäiselle työskentelylle. Negatiivisena asiana nähtiin se, että rehtori määräsi itse opintoohjaajan tehtävät ja vähensi ohjausresursseja.
Opinto-ohjaajien korostama pedagoginen johtajuus nousi keskusteluun jo 1980luvulla (Hämäläinen ym. 2002, 18). Rehtorin tehtävä pedagogisena johtajana oli ja
on edelleen pitää huolta siitä, että opettajilla ja muulla henkilöstöllä on edellytykset
kehittää käytäntöjään. Kyse on sekä pedagogisen keskustelun mahdollistamisesta
että osaamisen kehittämisestä. Rehtorin tulee luoda opiskeluympäristö, joka tekee
mahdolliseksi oppimisen ja osallisuuden sekä tukee vuorovaikutteisuutta. Rehtorilta
vaaditaan hallinnon, lainsäädännön ja talousosaamisen ohella aikaisempaa enemmän
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä visiointikykyä ja vision toteuttamisen edellyttämää strategisen johtamisen taitoja. (Kunnari 2008, 80–81.) Myös Taipale (2000,
9) korostaa rehtorin visiointikykyä ja karismaattisuutta sekä kykyä saada alaiset sitoutumaan tavoitteisiin, joiden avulla visio pystytään saavuttamaan.

8.4.3 Ohjausyhteistyö
Ohjausyhteistyöhön sisältyi analyysin luokituksen perusteella 1) ohjausvastuu ja
työnjako, 2) yhteistyön merkitys sekä 3) oppilas- ja opiskelijahuolto osana ohjausyhteistyötä.
Mitä monimuotoisemmaksi koulu oli tullut ja mitä enemmän valinnaisuutta oli
tarjolla, sitä suuremmassa määrin ohjaus oli tullut myös jokaisen opettajan tehtäväksi. Tästä opinto-ohjaajat olivat yhtä mieltä. Ohjausvastuun ottamisessa opettajat
toimivat kuitenkin eri tavoin. Siinä oli nähtävissä myös koulukohtaisia eroja. Toisissa kouluissa ohjauksellinen ajattelu korostui, ohjausvastuuta oli jaettu ja työjakoa
selkiinnytetty. Toisissa taas koulun toiminta ei tukenut riittävästi ohjauksellista ajattelua. Näissä tapauksissa opinto-ohjaajat kokivat, että aineenopettajan rooli oli liian
oppiainekeskeinen, ja siksi joidenkin opettajien oli vaikea omaksua ohjaajan roolia
opettajan roolin rinnalle.
Perinteisesti aineopettajat ovat jopa sulkeneet tämmöisen ohjauksellisen puolen omasta roolistaan pois, tai pyrkineet sulkemaan, koska se ei ole kuulunut tämmöiseen koulukulttuuriin aikaisemmin ja se on mielletty, että se on ammattiohjaajien tehtävä pelkästään. (Timo 1/s. 5)

Eräs opinto-ohjaaja kuvasi metaforalla työyhteisönsä ohjausta ”keittiöksi, jossa oli
liian monta kokkia”. Tällä hän tarkoitti sitä, että vaikka ohjausvastuuta tuli jakaa,
ryhmänohjaajat eivät selviytyneet siitä ilman koulutusta, eivätkä ilman yhteisiä toimintaperiaatteita. Myös Pekkarin (2007, 202) tutkimuksessa ilmeni, että opinto-
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ohjaajien aikaa kului teknisiin ohjausasioihin, joita pitäisi jakaa koulun sisällä eri
ohjaustoimijoiden kesken.
Ohjauksen työnjaosta opinto-ohjaajat kertoivat, että aineenopettajan tuli ohjata
oppilasta oman oppiaineensa opiskelussa ja oppimisessa. Ohjaus nähtiin osana opettajan ammattitaitoa, ja aineenopettajan tuli rohkeammin toimia oppimisen ohjaajana,
koska eri oppiaineet vaativat erilaista opiskelutekniikkaa. Aineenopettaja oli silloin
oppiaineensa opiskelun ohjauksen paras asiantuntija. Aineenopettajan tehtävä oli
myös antaa informaatiota oman oppiaineensa kursseista. Ohjaustehtävää voisi laajentaa niin, että opettaja kertoisi opiskelijoille oman ainealansa jatkoopiskelumahdollisuuksista ja merkityksestä jatko-opiskelussa. Myös aineenopettajan
tulisi rohkaista opiskelijaa opiskelussa ja jatko-opiskelun suunnittelussa.
Perusopetuksen luokanvalvojalla oli keskeinen rooli oppilaan ohjaamisessa koulun käytäntöihin. Luokanvalvoja oli myös linkki koulun ja kodin välillä. Hänen tuli
tutustua oppilaaseen ja tämän taustaan sekä seurata koulumenestystä, jotta hän tarvittaessa osasi informoida muita opettajia ja vanhempia. Opinto-ohjaajien mielestä
luokanvalvojan ja vanhempien tapaamiset loivat pohjaa koulun ja kodin yhteistyölle, ja ne koettiin yleensä hyödyllisinä. Luokanvalvoja oli saanut käsityksen perheestä sekä sen kouluun liittyvistä odotuksista ja toiveista.
Se on luokanvalvojalle iso satsaus tehdä, mutta kaikki sanovat myöskin sen, että siitä on
suunnattomasti hyötyä…Siinä aina keskustellaan se, että mitä te haluatte koulusta, mitä te
odotatte, että täällä koulussa tapahtuu teidän nuorenne kohdalla. Eihän vanhemmilla välttämättä ole selkeitä kuvia, mutta kuitenkin mielellään, kun se juttu lähtee liikkeelle, puhutaan
omista lapsista. (Rauni 1/s. 4)

Kaikki lukion opinto-ohjaajat korostivat ryhmänohjaajan vastuuta ohjauksessa.
Opiskeluun ja koulun käytäntöihin liittyvät perustiedot ja niistä tiedottaminen kuuluivat hänelle. Ryhmänohjaajan tuli tuntea koulunsa tarjoamat mahdollisuudet, jotta
hän pystyi kertomaan niistä opiskelijoille. Hänen tuli myös seurata ryhmäläistensä
opintomenestystä, puuttua orastaviin ongelmiin riittävän ajoissa ja tiedottaa niistä
opinto-ohjaajalle. Näin tämä saattoi keskittyä ohjaamaan sellaisia opiskelijoita, joilla oli esimerkiksi vaikeuksia opiskelussaan tai muutoksia opinto-ohjelmassaan.
Ryhmänohjaaja oli myös lähiohjaaja, jonka piti tavata oma ryhmänsä viikoittain
ryhmänohjaustuokioissa. Opinto-ohjaajien mielestä ryhmänohjaajasta riippui, miten
ohjaustuokio toteutui. Yleensä opinto-ohjaajat toivoivat, että ryhmänohjaajat paneutuisivat tehtäväänsä, eivätkä vähättelisi ohjaustuokioiden merkitystä. Opintoohjaajien mielestä ryhmänohjaajien ohjaus kaipasi kehittämistä.
Heidän pitää pystyä…ohjaamaan sitä omaa porukkaans….Pitäs panostaa, et olis sitä materiaalia tarpeeks ryhmänohjaajilla….Ainut yhteinen aika isossa talossa, ja jos se sitten missataan…et opiskelijat ei käy siellä tai ryhmänohjaajan asenteet on semmoset, että enpähän nyt
viitsi näyttäytyä, niin se on menetetty mahdollisuus ja se on harmi, koska sinne pitäs saada sitä…koulunkäyntiin ja talon sisäiseen ohjaukseen liittyvää asiaa hyvin paljon. (Sirkka 1/. s. 8)
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Opinto-ohjaajien mielestä luokattomaan lukioon siirryttäessä opettajien oli vaikea
ottaa ohjausvastuuta itselleen. Vanhassa luokallisessa lukiossakin luokanvalvojantuntien suunnittelu ja toteutus koettiin vastenmielisiksi. Mehtäläisen (1998, 42) mukaan vanhalla luokanvalvojan toimenkuvalla ei luokattomassa lukiossa enää selviä,
jos aikoo tosissaan välittää opiskelijoista ja heidän huolistaan. Ryhmänohjaajiksi
tulisi valita henkilöitä, joilla on siihen taipumusta, ja joiden opetustuntimäärä ei ole
kohtuuton. Muutoin henkilökohtainen ohjaus jää vähiin. Mehtäläisen mielestä ohjaus tarkoittaa muutakin kuin ongelmiin ajautuneiden opiskelijoiden kuiville kiskomista. Myös asiansa hoitavat opiskelijat saattavat tarvita tukea ja ohjausta, vaikka
eivät sitä osaa tai halua pyytää. Mehtäläinen esittää, että ainakin jossain vaiheessa
lukuvuotta kaikkien ryhmän opiskelijoiden kanssa on hyvä käydä kahden kesken
läpi koulu- ja muutakin elämää.
Myös yhteistyön sujumisessa oli eroja. Joidenkin opinto-ohjaajien mielestä yhteistyö opiskelija-asioissa onnistui parhaiten niiden opettajien kanssa, joihin muutenkin oli enemmän vuorovaikutusta. Muutamat opettajat olivat jopa tietoisesti siirtäneet ohjaukseen liittyviä asioita opinto-ohjaajalle, eivätkä halunneet olla tekemisissä näiden kanssa. Opinto-ohjaajat kokivat, että yhteistyö opettajien, luokanvalvojien ja ryhmänohjaajien kanssa oli tärkeää, koska vain siten siirtyi sellainen oppilaisiin tai opiskelijoihin liittyvä tieto, jota kukin tarvitsi ohjaus- tai opetustyössään.
Eräs opinto-ohjaaja kuvasi työyhteisönsä ohjausta ”perhokalastukseksi” tarkoittaen
sitä, että välillä hän etsi ohjattavia, välillä opettajia, palauttamattomia papereita jne.,
mutta lopulta aina tärppäsi. Perinteisesti opettajat ja opinto-ohjaajat ovat tottuneet
itsenäiseen työskentelyyn, eikä yhteistyön merkitys ole vielä riittävästi kirkastunut
ohjaustyöhön osallistuville (Pajarinen, Puhakka & Vanhalakka-Ruoho 2004).
Opinto-ohjaajat toivat esiin sen, että ohjaus oli vastuun jakamista eri henkilöille,
mutta koulun kulttuuri ja toimintatavat muuttuivat hitaasti. Opinto-ohjaajat toivoivat
myös sitä, että jo opettajakoulutuksessa painotettaisiin ohjauksellisia valmiuksia.
Kiviniemi (2000, 186) esittää tutkimuksessaan, että opettajankoulutuksen tulisi antaa valmiuksia esimerkiksi koulunvastaisen alakulttuurin ja erilaisten koulun ongelma- ja kriisitilanteiden kohtaamiseen. Hänen mukaansa myös esimerkiksi syrjäytymisen ja erityisongelmien tunnistamisen valmiudet, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin perehtyminen sekä arvofilosofisen tarkastelun merkitys nousevat
opettajakoulutuksessa keskeiseen asemaan. Välijärven (2004, 31) mielestä ohjauksellisen pedagogiikan tulisi rakentua osaksi koko kouluyhteisön toimintaa siten, että
jokainen opettaja olisi myös opiskelijoiden ohjaaja. Sen lisäksi, että opettaja ohjaa
oman oppiaineensa oppimista, opettajan olisi lisääntymässä määrin otettava työssään huomioon myös opiskelijoiden muita ohjaustarpeita. Samoin ajattelivat myös
tähän tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat. Taulukossa 19 on yhteenveto siitä,
miten opinto-ohjaajat toivat puheissaan esiin koulun toimintaan liittyviä mielikuvia
eri haastatteluajankohtina.
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Taulukko 19. Yhteenveto koulun toimintaan liittyvistä mielikuvista eri haastatteluajankohtina.

Kouluyhteisön toimintaan
liittyvät mielikuvat
Haastattelu
1. Koulun kasvatustoiminta
1.1. Kasvatusvastuu ja oppilaista välittäminen
1.2. Koulun ilmapiiri
2. Rehtorin rooli
2.1. Pedagoginen johtaja
2.2. Tukija ja ohjaaja
2.3. Yhteistyö- ja vuorovaikutus
2.4. Ohjaukseen suhtautuminen
3. Ohjausyhteistyö
3.1. Ohjausvastuu ja työnjako
3.2. Yhteistyön merkitys
3.3. Oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuus
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Sekä kasvatusvastuu ja oppilaista välittäminen että koulun ilmapiiri nähdään koulun
kasvatustoiminnassa melko samantyyppisesti tärkeänä molemmissa haastatteluissa.
Rehtori koetaan tukijana ja ohjaajana, hänen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan
pidetään tärkeinä samoin suhtautumista ohjaukseen. Nämä asiat tulevat molemmissa
haastatteluissa esiin samalla tavalla. Opinto-ohjaajat painottavat molemmissa haastatteluissa voimakkaasti ohjausyhteistyötä. Etenkin peruskoulun ohjaajat korostivat
oppilashuoltoryhmän toimintaa, mutta lukiossa opiskelijahuolto ei ollut vielä yhtä
systemaattista ensimmäisenä haastatteluajankohtana sen vuoksi, että siellä ei ollut
terveydenhoitajan lisäksi muuta opiskelijahuoltohenkilöstöä. Opinto-ohjaajien mielestä rehtorin ja opinto-ohjaajan välinen yhteistyö korostui tällöin opiskelijaasioissa.
Peruskoulun opinto-ohjaajien puheissa oli jo ensimmäisessä haastattelussa nähtävissä, että koulut olivat panostaneet oppilashuollon kehittämiseen. Oppilashuoltoryhmä oli koostumukseltaan moniammatillinen. Ryhmään kuului yleensä rehtori,
opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsykologi.
Ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin tarvittaessa. Ryhmät kokoontuivat säännöllisesti, kokouksista tehtiin muistiot ja päätetyistä asioista tiedotettiin opettajille. Työryhmän sisällä oli yleensä tehty työnjakoa sovittujen asioiden eteenpäin viemiseksi,
ja niiden etenemistä seurattiin säännöllisesti. Oppilashuollon toiminnan lähtökohtana olivat opinto-ohjaajien mielestä oppilaat, heidän tarpeensa ja heistä välittäminen.
Oppilashuollon asioita olivat mm. erityisopetuspäätökset, koulunkäynnin tukeminen, kurinpitoasiat, oppilaiden terveyteen, elämäntaitojen hallintaan ja elämäntilanteeseen liittyvät asiat, oppilaiden ja opettajien väliset ristiriidat ja kouluyhteisöön
liittyvät asiat. Opinto-ohjaajat olivat tyytyväisiä koulujensa oppilashuoltoon, ja
näytti siltä, että toisen haastattelun yhteydessä toiminta oli edelleen kehittynyt ja
selkiintynyt.
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Toisessa haastattelussa lähes kaikkien lukioidenkin opiskelijahuoltotoiminta oli
kehittynyt. Työryhmän kokouksia oli alettu pitää säännöllisesti, toimintaa oli suunniteltu tavoitteelliseksi ja vastuuta jaettu eri toimijoiden kesken. Työryhmän kokoonpano oli laajentunut siten, että erityisopettajia ja psykologeja oli nyt myös lukioissa. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä oli myös alettu kehittää.
Opinto-ohjaajat painottavat molemmissa haastatteluissa ohjausyhteistyössä voimakkaasti myös ohjausvastuuta ja työnjakoa sekä yhteistyön merkitystä. Ohjaajien
mielestä opettajien oli kuitenkin vaikeaa nähdä heidän työtään yhtenä tehtävänä
omassa toiminnassaan. Tähän on omat perustelunsa. 1990-luvun loppupuolelle asti
ohjaus on opetussuunnitelmien perusteissa kuvattu omana kokonaisuutenaan. Tämä
on johtanut siihen, että ohjausta tarkastellaan ensisijaisesti opinto-ohjaajan toimenkuvan kautta; ohjaus on erotettu opetuksesta ja oppimisen ohjaamisesta. Se on ollut
ikään kuin oppiaine muiden joukossa. (Vuorinen & Sampson 2000, 50.) Avautuvat
koulutusrakenteet vaikuttavat kuitenkin Vuorisen ja Sampsonin mukaan uudella tavalla ohjauksen asemaan opetussuunnitelmassa. Suunnitelmien uudistamisen yhteydessä ohjausta tulisi tarkastella myös opetussuunnitelman strategisessa osassa. Tällöin ohjaus legitimoidaan laajemmin kuin pelkästään opinto-ohjaajan toimenkuvan
kautta, ja samalla voidaan yksilöidä oppilaitoksen perustehtävän kannalta mielekkäät ratkaisut. Vuorinen ja Sampson (2000, 51) korostavat sitä, että vaikka ohjausjärjestelmää voitaisiin kehittää kuinka toimivaksi hyvänsä, palveluja käyttävä yksilö
ei saa laadukasta ohjausta, jos henkilöstö ei ole kyllin perehtynyt uuteen tehtäväänsä. Ohjauksesta vastaavat tarvitsevat ohjaustyöhön koulutusta, ja yksikkötasolla tarvitaan yhteistä näkemystä ohjauksen toimintatavoista, työjaosta, resurssoinnista ja
hallinnosta. Toinen haastattelu osoitti opettajien suhtautuvan jo myönteisemmin ohjausvastuuseen ja heille kuuluviin ohjaustehtäviin. Varsinkin ne lukion opettajat,
jotka olivat olleet ryhmänohjaajakoulutuksessa, ottivat myönteisemmin ohjausvastuuta itselleen. Kokemus ryhmänohjauksesta oli myös lisännyt arvostusta ohjausta
kohtaan. Ryhmänohjaajan tehtäviäkin oli pohdittu kaikissa lukioissa yhdessä opintoohjaajan kanssa.
Opettajan työhön kohdistuvat muutospaineet ovat olleet viime vuosina huomattavat. Opettaja joutuukin tarkastelemaan omaa opettajuuttaan yhä uudelleen samalla
tavalla kuin opinto-ohjaaja ohjaajuuttaan. Opettaja ei voi olla entiseen tapaan tiedon
lähde, koska varmaa tietoa ja itsestäänselvyyksiä ei enää ole olemassa. Myöhäismodernille ajalle on tyypillistä oppijan kokemuksien pohjalta rakentuvan maailman
monimerkityksinen hahmottaminen, jossa opettajalla on oppimisen helpottajan ja
kanssaoppijan rooli. Niemi (1999) on käyttänyt aktiivisen oppimisen käsitettä kuvaamaan opiskelun luonnetta muuttuvassa yhteiskunnassa. Kun koulun kulttuuri on
perinteisesti rakentunut vastaanottavan oppimisen varaan, oppijoiden tulisi aktiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti itse sitoutua oppimiseen tavoitteen asettelusta alkaen. Muuttuvassa yhteiskunnassa opettajat ja koulu halutaan nähdä eräänlaisina
syrjäytymisen ehkäisijöinä ja oppilaan elämän turvallisuustekijöinä. Mitä enemmän
sosiaalista eriarvoisuutta ilmenee, sitä merkittävämmäksi koulun rooli muodostuu
syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille. (Kiviniemi 2000, 31.)
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8.5 Mielikuvat ohjaustoiminnasta
Mielikuvat ohjaustoiminnasta liittyivät 1) yhteiskunnassa ja koulutuspolitiikassa tapahtuneisiin muutoksiin, 2) ohjausresursseihin ja ohjauksen saatavuuteen, 3) ohjaukseen liittyviin odotuksiin sekä 4) tulevaisuuden painotuksiin ohjauksessa (kuvio
8).

Kuvio 8. Mielikuvat ohjaustoiminnasta.

Koulun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat asettaneet niin rehtorille,
opettajalle kuin opinto-ohjaajallekin omat uudistumisen ja kehittymisen paineensa.
Muutokset ovat olleet sekä yhteiskunnallisia että koulutuspoliittisia. Muutokset ovat
näkyneet koulun sisällä myös oppilaiden olemisessa ja toiminnassa, kodin ja koulun
välisessä yhteistyössä sekä yleisessä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kehityksessä. Esimerkiksi opetussuunnitelmauudistukset ovat vieneet paljon aikaa, mutta
tulokset näkyvät ajan myötä koulun toiminnassa. Ohjaus on muuttunut selkeästä,
yksinkertaisesta toiminnasta monimuotoiseksi, jatkuviin muutoksiin reagoivaksi
toiminnaksi. Parin vuosikymmenen aikana ohjauksessa tapahtuneet muutokset ovat
olleet merkittäviä.
Se oli selkeätä, yksinkertaista, johdettua, säännönmukaista ja aikataulutettua.…Koko maassa
yhtenäisempää. Ennalta arvattavampaa se työ, ja jotenkin tää koulutusrakenne oli niin paljon
yksinkertaisempi, ja niitä polkuja ja vaihtoehtoja oli niin kamalan paljon vähemmän….80luvun alussa meitä koulutettiin. Koko Suomen opinto-ohjaajakunta marssitettiin Heinolaan….Uskomattomia satsauksia oppilaanohjaukseen….Ammatit oli selvärajaisempia. Oli
helpompi kertoa oppilaalle, että siinä ammatissa tehdään tätä ja tätä. 80-luvun alussa oppilaanohjaus oli vielä uutta, eli siinä teki… pioneerityötä ja rahaa oli hirveän paljon enemmän
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eli just tähän materiaalipuoleenkin….Tänä päivänä…työtä voi muotoilla enemmän itse…semmoista…vastuuta enemmän….Opo voi joutua käpertymään sinne koulun sisälle kokonaan, kun koulun sisällä tapahtuu niin valtavan paljon enemmän. …Koko ajan
on…kuitenkin…verkottumisen vaatimus ja tämä tietämisen määrä…on huomattavasti suurempi tänä päivänä…. On aina…epävarmuus, pieni kaaos. (Tiina 1/s. 5)

Oppilaiden ja opiskelijoiden lisääntyneet ongelmat, monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen vaikuttavat ohjauksen toteuttamiseen. Ohjaus on entistä yksilöllisempää
myös lisääntyneen valinnaisuuden takia. Työelämä, työtehtävät ja ammattien sisällöt
ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Opinto-ohjaajat toivoivatkin enemmän yhteistyötä koulujen ja elinkeinoelämän välille, jotta he pysyisivät ajan tasalla työelämän muutoksissa ja vaatimuksissa. Myös työelämältä vaadittiin vastuuta ohjauksessa. Jotta työvoimapulasta kärsivät alat saisivat koulutettua työvoimaa tulevaisuudessa, niiden tulee markkinoida alaansa ja tehdä se nuorten silmissä houkuttelevaksi.
Yhteiskunnalliset muutokset ovat nopeita, ja tulevaisuus aiheuttaa edelleen epävarmuutta.
Miten mä välitän nuorille semmoisen positiivisen tulevaisuuden kuvan, kun tällä hetkellä
meidän nuoret elävät siinä tilanteessa, että heidän vanhemmilta menevät työpaikat alta ja
muuttuvat tilanteet. (Leena 2/s. 18)

Myös koulutuksessa on tapahtunut koko ajan uudistuksia, joiden tietäminen on
oleellista ohjauksessa. Opinto-ohjaajat arvostelivat suomalaista koulutuspolitiikkaa
lyhytjänteiseksi, pinnalliseksi ja eriarvoiseksi. Siinä korostetaan yksilöllisiä opiskelusuunnitelmia, mutta niitä ei opinto-ohjaajien mielestä todellisuudessa pystytty toteuttamaan, koska resurssit olivat liian vähäiset ja oppilaat siksi kouluissa eriarvoisessa asemassa ohjauksen saantiin nähden. Ohjaajat vaativatkin resursseihin valtakunnallista ohjetta tai normia. Vain siten voitaisiin turvata samanarvoinen ohjauksen
saatavuus oppilaille ja opiskelijoille. Eräs opinto-ohjaaja kuvasi metaforalla ohjausta
”siivoukseksi”. Kun ohjaus hoidettiin kohtalaisesti, sitä ei oikeastaan havaittu, mutta
sen puuttuessa alkoivat pahoinvointi ja viihtymättömyys nopeasti lisääntyä. Ohjauksen tarve tunnustettiin, mutta ohjausresursseja ei annettu riittävästi. Kaiken kaikkiaan opetustoimeen käytettäviä resursseja oli supistettu, ja se oli johtanut koulujen ja
oppilaiden eriarvoiseen asemaan, ei pelkästään ohjauksen saatavuudessa, vaan
muissakin kouluasioissa, esimerkiksi ryhmäkokojen kasvussa. Koulutuspoliittiset
tavoitteet ja toteutuva käytäntö eivät aina kohdanneet.
Ohjaukseen liittyvät odotukset ovat lisääntyneet niin koulun sisäisessä toiminnassa kuin yhteiskunnassakin. Yhteiskunnan tasolla ohjauksesta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon ja kuvitellaan, että ohjauksella ratkaistaan hyvinkin erilaisia ja vaikeita ongelmia. Toisaalta opinto-ohjaajat pitivät hyvänä asiana sitä, että ohjauksen
merkityksestä ja tärkeydestä puhutaan, mutta kokivat samalla, että ohjaukselta vaaditaan liikaa. Yhteiskunnassa on paljon ongelmia, joita ei voida ratkaista ohjauksen
avulla. Myös resurssien epätasainen jakautuminen valtakunnan tasolla asettaa rajoituksia ohjaukseen liittyviin odotuksiin.
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Toisaalta siltä odotetaan pelastusta kaikkiin asioihin ja toisaalta se nähdään helposti syyllisenä
kaikkiin asioihin. Ja se ei oo ohjaajan työn tekemisen kannalta kauheen miellyttävää olla syntipukkina tai kaikkien toiveiden tynnyrinä. (Rauni 2/s. 7)

Ohjaukseen liittyvissä odotuksissa ongelmiksi koettiin myös se, että peruskoulun
jälkeisiä koulutuspaikkoja ei ollut riittävästi tai ne olivat jakautuneet alueellisesti
epätasaisesti. Oppilailla oli myös suosikkikohteita, joihin pääseminen oli vaikeutunut lisääntyneen hakijamäärän vuoksi. Oppilaat joutuivat yhä tarkemmin pohtimaan
omaa toivejärjestystään yhteishaussa saadakseen jatko-opiskelupaikan. Yhteiskunnassa opinto-ohjaajan kuviteltiin opastavan nuoria valitsemaan koulutusaloja, joilla
oli työvoimapulaa joko parhaillaan tai tulevaisuudessa. Ohjauksen lähtökohtana ovat
kuitenkin oppilaan omat kiinnostuksen kohteet.
Yhteiskunnallinen ajatus, että opot pystys…tai haluais…kauheesti määrätä asioista ja suunnata ja olla semmoisia ennustajaeukkoja ja –ukkoja, jotka kristallipallon kanssa katsoo….Se on
nuoren elämä, hänenhän se täytyy elää. Ei oo mun tehtäväni olla se, joka määrää tai…suuntaa
liian voimakkaasti. (Leena 2/s. 18)

Opinto-ohjaajien mielestä tulevaisuuden ohjauksessa joudutaan entistä enemmän
pohtimaan ohjauksen ydintehtäviä ja ohjausvastuun jakamista. Ohjaukseen toivottiin
valtakunnallisesti säädeltyjä resursseja, mutta toisaalta ohjauksen haluttiin toteutuvan koulukohtaisesti kullekin oppilaitokselle sopivalla tavalla. Yhteiskunnalliset,
työelämän ja koulutusjärjestelmän muutokset ovat läsnä tulevaisuudessakin ja tuovat paineita ohjaukselle. Globalisaation vaikutukset työelämään, ammattialojen
työntekijätarpeeseen, työn tekemisen tapoihin, ihmisten elämänmuotoon ja päätöksiin ovat kysymyksiä, joita ohjauksessa joudutaan pohtimaan koko ajan. Opintoohjaajan pitäisi osata ennakoida tulevaisuutta, mutta myös olla kriittinen. Perusammatteja tarvitaan tulevaisuudessakin, ja tämä viesti on välitettävä myös nuorille. Tulevaisuus on epävarma, mutta opinto-ohjaajan pitää seurata aktiivisesti muutoksia,
jotta hän pystyy välittämään nuorille monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia opintopolkujen rakentamiseen.
Monimuotoistunut yhteiskunta ja kouluverkosto sekä yksilölliset opinto-ohjelmat
ja toisaalta oppilaan ja opiskelijan ohjaustarpeisiin vastaaminen vaativat verkostotyötä ja -osaamista entistä enemmän. Monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen lisääntyvät koko ajan eri puolella Suomea. Opinto-ohjaajat tarvitsevat jatkossa vielä
enemmän monikulttuurista ohjausosaamista. Perinteisten ohjauksen työmuotojen
rinnalle tarvitaan uusia innovatiivisia muotoja, kuten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten ja internetin hyödyntämistä ohjauksessa. Yksi opinto-ohjaaja kuvasi työtään ”mustekalaksi”. Hänen mukaansa mustekala ojentaa lonkeronsa tunnustellen
uusia paikkoja ja alueita sekä etsii tarttumapintoja edistääkseen matkaansa. Samoin
ohjaus etsii uusia konteksteja, sisältöjä ja teorioita. Olen koonnut taulukkoon 20 yhteenvedon siitä, miten opinto-ohjaajien puheissa esiintyi ohjaustoimintaan liittyviä
mielikuvia eri haastatteluajankohtina.
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Taulukko 20. Yhteenveto ohjaustoimintaan liittyvistä mielikuvista eri haastatteluajankohtina.

Mielikuvat ohjaustoiminnasta
Haastattelu
1. Yhteiskunnassa ja koulutuspolitiikassa tapahtuneet muutokset
2. Ohjausresurssit
3. Ohjauksen saatavuus
4. Ohjaukseen liittyvät odotukset
5. Tulevaisuuden ohjaus

Timo
1. 2.

Rauni
1. 2.

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

Leena
1. 2.

x
x
x
x

x
x
x

Tiina
1. 2.

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

Sirkka
1. 2.

x
x
x
x

Matti
1. 2.

x
x

x
x

x

x
x

Eero
1. 2.

x
x
x
x

Yht.
1. 2.
4
5
3
2
6

4
5
2
5
6

Opinto-ohjaajat tuovat molemmissa haastatteluissa vahvasti esiin tulevaisuuden ohjaukseen liittyviä asioita. Myös ohjausresurssit sekä yhteiskunnassa ja koulutuspolitiikassa tapahtuvat muutokset puhuttavat molemmissa haastatteluissa. Ohjaukseen
liittyvät odotukset painottuvat enemmän toisessa. Yksittäisten opinto-ohjaajien kohdalla ohjaustoimintaan liittyvien mielikuvien muutokset ovat vähäisiä kahtena eri
hastatteluajankohtana. Ne ilmenevät kuitenkin Matin ja Eeron puheessa siten, että
Matti mainitsee niitä vain ensimmäisessä haastattelussa ja Eero toisessa.

8.6 Yhteenveto ohjaukseen liittyvistä mielikuvista
Tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien mielikuvat omasta työkentästään
liittyvät ohjaajuuteen, opinto-ohjaajan työhön, oppilaisiin ja opiskelijoihin, kouluyhteisön toimintaan sekä ohjaustoimintaan. Olen kuvannut ohjaukseen liittyviä mielikuvia sekä yleisellä että opinto-ohjaajakohtaisella tasolla. Molemmilla haastattelukerroilla tulee esiin jokaiseen mielikuvaluokkaan liittyviä asioita, eivätkä haastattelukertojen väliset mielikuvat poikkea toisistaan kovin paljon, vaikka mielikuvissa on
havaittavissa jonkin verran painotuseroja eri ohjaajien kesken.
Mielikuvat ohjaajuudesta muodostuvat omasta persoonasta työvälineenä, roolikäsityksistä ja ammatillisesta osaamisesta. Opinto-ohjaajan ammattia pidetään auttamis- ja ihmissuhdeammattina, ja siinä korostuu oman persoonan käyttö työvälineenä. Opinto-ohjaajat liittävät omaan persoonaan työvälineenä sosiaalisia taitojaan,
persoonallisuuden piirteitään, omaa elämäntilannettaan ja -historiaansa sekä elämään ja tulevaisuuteen suhtautumistaan. Lähes kaikki asiat tulevat esiin molemmissa haastatteluissa ja asioiden painotuksessa muutosta tapahtui vähän. Ensimmäisessä
haastattelussa lähes kaikki opinto-ohjaajat mainitsevat kulttuurisensitiivisyyden tärkeäksi vuorovaikutustilanteissa, mutta toisessa haastattelussa se ei tule esiin. Oman
elämäntilanteen ja -historian merkitystä työssä pohditaan ensimmäisessä haastattelussa toista enemmän. Toisessa haastattelussa painotetaan enemmän kykyä välittää
toisesta ihmisestä, kuunnella häntä ja olla turvallinen aikuiskontakti nuorelle. Myös
luotettavuus ja avoimuus persoonallisuuden piirteinä tulevat enemmän esiin toisessa
haastattelussa.
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Roolikäsitykset liittyvät ohjaukseen, työyhteisössä oleviin rooleihin sekä opettaja-opinto-ohjaaja -kaksoisrooliin. Ohjauksen roolit kuvaavat tämän työn asiantuntijuutta, ja sitä millaisena opinto-ohjaajat kokevat oman roolinsa suhteessa oppilaisiin
ja opiskelijoihin. Opinto-ohjaajat tuovat esiin hyvin monenlaisia rooleja, joista osa
on metaforanomaisia. Metaforat opinto-ohjaajan rooleista ohjaustyössä ovat ilmaukseltaan rikkaita ja kuvaavat hyvin ohjaamista. Ohjaaja tukee opiskelijan prosessia
olemalla lähellä tai vähän etäämmällä riippuen siitä, missä vaiheessa opiskelija on
omassa prosessissaan ja miten paljon ja millaista tukea tämä tarvitsee. Opintoohjaaja on ikään kuin rinnalla kulkija, on hän sitten tunturiopas tai valmentaja. Ohjaajat korostavat ohjauksen roolikäsityksissään molempien haastatteluiden perusteella ohjauksen asiantuntijan, ajattelun herättäjän, tiedonjakajan, rohkaisijan ja kasvattajan rooleja. Työyhteisöön liittyvissä roolikäsityksissä painottuvat yhdyshenkilön ja monessa mukana olijan roolit. Ensimmäisessä haastattelussa nousevat esiin
opiskelijoiden asioiden hoitajan ja ristiriitatilanteiden selvittelijän roolit, jotka eivät
näy toisessa haastattelussa. Lisäksi ensimmäisessä haastattelussa painottuvat vähän
enemmän tiedonjakajan, rohkaisijan, kasvattajan ja oppilaiden asioiden puolestapuhujan roolit sekä opinto-ohjaaja-opettaja -kaksoisrooli. Näyttää siltä, että kaksoisrooliin liittyvät haitat tunnistetaan ja tiedostetaan, ja opettajan ja opinto-ohjaajan
roolit osataan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi, vaikka välillä esiintyykin ristiriitoja. Toisessa haastattelussa taas korostuu ensimmäiseen haastatteluun nähden
tiedonlähteelle saattajan rooli. Suhteessa Pirttilän (1997, 74–76) ja Onnismaan
(2003, 87–88) esittämiin asiantuntijarooleihin, opinto-ohjaajien roolikäsitykset ovat
hyvin käytännönläheisiä.
Ohjaajuuteen
liittyvä
ammatillinen
osaaminen
muodostuu
opintoohjaajakoulutuksen ja teorian merkityksestä sekä ammattitaidon kehittämistarpeista.
Opinto-ohjaajakoulutuksen merkitys näkyy vain ensimmäisessä haastattelussa muutaman opinto-ohjaajan puheenvuorossa, ja nämä pitävät koulutusta tärkeänä.
Useimmat ovat ensin työskennelleet opinto-ohjaajina ja vasta sitten hakeutuneet
koulutukseen. Teoreettisen tietämyksen merkitystä ammatillisessa kehittymisessä
painotetaan jonkin verran molempina haastatteluajankohtina, mutta se ei tule kaikkien ohjaajien puheissa esiin. Ohjaajalle teoriat ovat kuitenkin väline monipuolisen
ammattitaidon kehittämiseen. Lairion, Puukarin ja Nissilän (2001, 184) mukaan teorioiden merkityksen avaaminen ja ohjauksen lähestymistapojen käsittely on tärkeää
sekä opinto-ohjaajien perus- että täydennyskoulutuksessa. Teoreettisten lähestymistapojen ja käytännön ohjaustyön välille tulisi syntyä vuorovaikutus niin, että oppimisprosessi johtaisi uusien näkökulmien ja ammattikäytäntöjen kehittymiseen.
Ammattitaidon kehittämistarpeet liittyvät yhteiskunnan, työelämän ja koulutustarjonnan muutoksiin sekä ohjattavien erityistarpeiden ja -ongelmien tunnistamiseen
ja huomioon ottamiseen ohjauksessa. Kehittämistarpeita esiintyy eniten ensimmäisessä haastattelussa, jolloin painotetaan myös kollegojen tapaamisen ja kollegiaalisten keskustelujen tärkeyttä ammattitaidon kehittämisessä.
Opinto-ohjaajan työhön sisältyviin mielikuviin liittyvät ohjaustyön merkitys
opinto-ohjaajalle sekä työhön liittyvät jännitteet. Molemmissa haastatteluissa opin-
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to-ohjaajat kertovat viihtyvänsä työssään. Eniten työssä viihtymistä ovat lisänneet
työn vaihtelevuus ja monipuolisuus, sen haasteellisuus, nuorten kanssa työskentelyn
palkitsevuus, ohjauksen asiantuntijana toimiminen sekä se, että ohjaustyötä arvostettaan kouluyhteisössä. Ensimmäisessä haastattelussa painotetaan vähän enemmän
työn itsenäisyyttä ja siihen liittyvää vastuuta. Toisessa taas hieman enemmän työn
haasteellisuutta, ohjaustyön laaja-alaisuutta ja nuorten kanssa työskentelyn palkitsevuutta. Toisessa haastattelussa opinto-ohjaajat pitävät työnsä laaja-alaisuutta ja sen
kautta tapahtuvaa ammatillista ja persoonallista kasvua tärkeämpänä kuin ensimmäisessä.
Molemmissa haastatteluissa opinto-ohjaajan työhön liittyy jännitteitä lisääntyneen ja laajentuneen työmäärän, ohjausresurssien vähäisyyden sekä runsaiden ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden takia. Siihen liittyy myös erilaisia tunteita, ja työssä
koetaan paineita. Jokainen opinto-ohjaaja on joutunut pohtimaan omalla kohdallaan
miten purkaa jännitteitä, jotta työssä jaksaminen on ollut mahdollista. Työhön liittyvistä jännitteistä puhutaan samaan tapaan molempina haastatteluajankohtina, mutta
ensimmäisessä haastattelussa asioita painotetaan enemmän.
Oppilaisiin ja opiskelijoihin liittyviin mielikuviin sisältyvät oppilaiden ja opiskelijoiden valmiudet sekä tuen tarve. Opinto-ohjaajat korostavat oppilaiden valmiuksissa nuoren kehitysvaiheen ja elämään liittyvien siirtymien huomioon ottamista ohjauksessa, ja se näkyy toisella haastattelukerralla enemmän. Opiskelijoiden valmiuksiin kuuluvat myös metakognitiiviset taidot, jotka nähdään molemmissa haastatteluissa vaihtelevina ja osalla opiskelijoista puutteellisina. Oppilailla ja opiskelijoilla on ongelmia ja tuen tarvetta. Ohjaajien mielestä erityisesti mielenterveyteen ja
elämäntaitojen hallintaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet vuosien myötä, samoin
päihteiden käyttö. Myös lukion hidastajien eli neljä vuotta opiskelevien määrä on
lisääntynyt, samoin heidän ohjauksensa ja tuen tarve. Ensimmäisen haastattelun perusteella maahanmuuttajataustaiset oppilaat tarvitsevat opinto-ohjaajien mielestä
enemmän tukea kuin kantasuomalaiset. Eräs opinto-ohjaaja kertoi, että erityisyydestä on tullut tavallinen aihepiiri myös opinto-ohjaajan työssä. Myös Nykäsen ym.
(2007, 113) tutkimuksen mukaan opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat muuttuneet, lisääntyneet ja moninaistuneet. Yksilöllistäminen on yksi opintojen tarjonnan lähtökohta ja se edellyttää riittävää henkilökohtaista ohjausta. Oppilaitoksissa on lisäksi
joukko opiskelijoita, jotka tarvitsisivat paljon henkilökohtaista ohjausta ja jopa tukihenkilön selviytyäkseen opinnoistaan (ks. Kallio & Kurhila 2000).
Useat opinto-ohjaajat halusivat kehittää ja syventää yhteistyötä perheiden ja huoltajien kanssa. Siihen liittyy myös Nummenmaan (2005, 224–225) mainitsema kontekstiosaaminen, jolla hän tarkoittaa opinto-ohjaajan taitoa tarkastella omaa toimintaansa suhteessa ammatilliseen kehittymiseensä ja yhteisönsä toimintaan sekä yhteistyön hallintaan.
Opinto-ohjaajien mielikuvat kouluyhteisön toiminnasta liittyvät koulun kasvatustoimintaan ja ilmapiiriin, rehtorin rooliin ja ohjausyhteistyöhön. Asioista puhutaan
hyvin samantyyppisesti molemmissa haastatteluissa. Koulut ovat toiminnaltaan eri-
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laisia, mikä näkyy esimerkiksi siinä, miten kasvatusvastuu työyhteisössä ymmärretään ja miten sitä jaetaan, miten oppilaista välitetään, millainen keskustelukulttuuri
ja yhteistoiminta koulussa on. Rehtori nähdään pedagogisena johtajana, jonka suhtautumisella ja toiminnalla on vaikutusta työyhteisön toimivuuteen sekä ohjaustoimintaan. Ohjausyhteistyössä on vielä kehittämistä, vaikka toisessa haastattelussa
opinto-ohjaajien mielestä on jo nähtävissä myönteistä kehitystä. Opettajat, luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat ovat vähitellen alkaneet ymmärtää ohjausvastuutaan
omassa tehtävässään, mutta eri henkilöiden ja koulujen välillä ohjauksellisessa ajattelussa on vielä eroja. Opinto-ohjaajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että ohjaus on osa
jokaisen opettajan ammattitaitoa. Peruskoulun oppilashuolto vaikuttaa opintoohjaajien mukaan toimivalta, ja lukiossakin opiskelijahuoltoon on kiinnitetty viime
vuosina enemmän huomiota, mikä tulee esiin toisessa haastattelussa.
Ohjaustoimintaan liittyvissä mielikuvissa puhutaan muutoksista, ohjausresursseista ja ohjauksen saatavuudesta, ohjaukseen liittyvistä odotuksista sekä tulevaisuuden painotuksista ohjauksessa. Yhteiskunnalliset, elinkeinoelämän ja koulutuspoliittiset muutokset ovat viime vuosina olleet nopeita. Niin opinto-ohjaajien kuin
muidenkin ihmisten on opittava selviytymään epävarmuuden, lisääntyvien riskien ja
monien vaihtoehtojen maailmassa. Ohjaus on muuttunut selkeästä yksinkertaisesta
toiminnasta monimuotoiseksi, jatkuviin muutoksiin reagoivaksi. Oppilaiden ja opiskelijoiden lisääntyneet ongelmat, monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen ovat
vaikuttaneet ja vaikuttavat tulevaisuudessakin ohjauksen toteuttamiseen. Ohjausresursseja ei ole lisätty samassa suhteessa ohjauksen tarpeisiin tai odotuksiin nähden.
Oppilaat ja opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa ohjauksen saannissa. Tulevaisuudessa joudutaankin entistä enemmän pohtimaan ohjauksen ydintehtäviä ja ohjausvastuun jakamista. Perinteisten ohjauksen työmuotojen rinnalle tarvitaan uusia
innovatiivisia työmuotoja, kuten tieto- ja viestintäteknologisten sovellusten ja internetin hyödyntämistä ohjauksessa. Opinto-ohjaajat tuovat esiin samanlaisia asioita
molemmissa haastatteluissa. Ohjaukseen liittyvistä odotuksista puhuttiin toisessa
haastattelussa enemmän kuin ensimmäisessä.
Sitä, miten ohjaajat hyödyntävät uusia innovatiivisa työmutoja kuten internetiä
ohjauksessaan, on mm. Vuorinen (2006, 188–190) tutkinut. Tutkimuksen mukaan
ohjaajat kokivat internetin tuovan merkittävää lisäarvoa ohjaukseen, vaikka sen käytön koettiin olevan erillään muusta ohjauksesta ja usein lisäävän työmäärää. Resursseja voitiin kohdistaa aiempaa enemmän henkilökohtaiseen ohjaukseen, kun osa rutiininomaisista tehtävistä voitiin hoitaa tehokkaammin tieto- ja viestintäteknologian
avulla. Lisäksi koulutus- ja ammattitietojen päivittäminen koettiin internetin avulla
nopeaksi sekä yhteydenpito vanhempiin ja sidosryhmiin vaivattomaksi. Paljon internetiä käyttävät pohtivat myös sitä, miten ohjauksellinen prosessi voidaan integroida verkossa itsepalvelukäyttöön tarkoitettuun opiskelumateriaaliin. Itsepalvelumateriaali mahdollistaa yksilöllisen etenemisnopeuden ja asioiden pohtimisen verkkoympäristön vertaisryhmässä. Internetin käytössä on vielä puutteita, esimerkiksi
usein vanhentuneet tiedot, palvelujen jäsentymättömyys, sovellusten puutteelliset
ominaisuudet sekä puuttuva laadunvarmistus. Opinto-ohjaajat olivat kuitenkin valmiita arvioimaan uutta rooliaan internetin käyttäjänä sekä sitä, miten olemassa ole-
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via ja uusia teknisiä sovelluksia voidaan hyödyntää osana nykyisiä palveluita. Vuorisen mielestä olisi tärkeä pohtia, mikä on ohjauksen perustehtävä ja laajentunut paradigma tietoyhteiskunnassa yksilön, koulutus- ja työmarkkinoiden sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon kehittymisen näkökulmasta, ennen kuin internetiä voidaan käyttää laadukkaasti (emt. 211).
Opinto-ohjaajien mielestä kouluohjaukselle on asetettu suuria vaatimuksia suhteessa ohjaustarpeisiin ja olemassa oleviin resursseihin. Merimaa (2004, 77–78) toteaakin, että yhteiskunta asettaa odotuksia ohjaukselle lähinnä koulutuspoliittisista
lähtökohdista odottaen, että koulutusjärjestelmä toimii kitkattomasti. Sen toimivuutta arvioidaankin usein sen perusteella, kuinka hyvin tarjolla oleva koulutus ja kysyntä eri oppilaitoksiin kohtaavat. Jos koulutustarjonta ja hakijoiden hakutoiveet eivät
kohtaa odotetulla tavalla, yhteiskunnan ohjaukselle asettama kvalifiointi- ja valikointitehtävä kärjistyy. Silloin saatetaan helposti ajatella yksinkertaistaen, että ohjauksessa on puutteita, koska koulutusalat eivät täyty toivotulla tavalla, eikä elinkeinoelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa. Yhteiskunnan koulutuspoliittinen säätelytehtävä häiriintyy, ja ohjaukselle muodostuu myös yhteiskuntapoliittinen merkityssisältö. Merimaa muistuttaa, että toisaalta kysymys on aina yksilön mahdollisuuksista ja toiveista oman elämänuran valinnoissa, koska ohjauksen eettinen näkökulma
korostaa yksilön subjektiutta ohjausprosessissa. Myös Välijärvi (2004, 29) tuo esille, että koulutuspoliittisessa retoriikassa opinto-ohjaus on nostettu koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja tuloksellisuutta lisääväksi välineeksi. Tavoitteena on nopeuttaa opiskelijavirtoja siten, että jatko-opinnot aloitettaisiin nuorempana, että opiskeluajat lyhenisivät ja että työelämään siirryttäisiin nykyistä nuorempana. Tällaisten
päämäärien yksipuolinen korostuminen voi kuitenkin osoittautua oppilaitten ohjaamisen kannalta ongelmalliseksi.
Myös Onnismaan (2003, 67) mukaan ohjauskeskustelua on usein leimannut mikro-makro -dualismille ominainen kohtaamattomuus ja eriaikaisuus. Ohjauksen vaikuttavuudesta keskusteltaessa perinteinen asetelma on ollut se, että päätöksentekijät
odottavat ohjaukselta mitattavia, usein makrotasoisia vaikutuksia, kun taas ohjauksen ammattilaiset useimmiten korostavat yksilötason laadullisia ja vaikeasti mitattavia tuloksia. Onnismaan mielestä eri tahojen välisessä keskustelussa keskeistä on se,
onko yhteisesti hyväksyttyjen tulosten ja yhteiskunnallisten tulosten välillä yhteyttä
yksilön kannalta.
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9. Lopputarkastelu

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia opinto-ohjaajien ohjausajattelua ja sen
muutosta kahden eri haastatteluajankohdan välillä analysoimalla heidän kokemuksiaan ja kuvauksiaan omasta työstään. Olen kuvannut opinto-ohjaajan ohjausajattelua
käyttötietona. Lopputarkastelun tehtävänä on nostaa esiin tärkeimmät yleiset tulokset ja tarkastella niitä aiemman tutkimuksen ja teorian valossa sekä pohtia niiden
merkitystä ohjausalan ammattilaisille koulun opinto-ohjauksessa. Arvioin myös tutkimuksen luotettavuutta sekä esittelen jatkotutkimusaiheita.

9.1

Käyttötieto ohjausajattelussa

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli se, millaista on opinto-ohjaajien käyttötieto sekä millaisia toimintaperiaatteita ja mielikuvia käyttötietoon sisältyy. Toisena
taas, millaisia muutoksia opinto-ohjaajien käyttötiedossa on tapahtunut ja miten
käyttötietoon liittyvät toimintaperiaatteet ja mielikuvat ovat muuttuneet. Tutkimukseni tavoitteena oli lisätä ymmärrystä peruskoulussa ja lukiossa tapahtuvasta opintoohjaajan työstä ja tuoda uusia näkemyksiä opinto-ohjaajille oman ohjaustoimintansa
kehittämiseksi. Tarkastelen tässä luvussa molempia tutkimuskysymyksiä ja niiden
keskeisimpiä tuloksia.
Tutkimukseni tuloksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ohjausajattelusta
syntyi käyttötiedon rakennemalli (kuvio 1), jossa siihen liittyvät toimintaperiaatteet
ja mielikuvat olivat toisiinsa kytkeytyviä. Opinto-ohjaajat kuvasivat ohjauksen toimintaperiaatteisiin ja mielikuviin liittyviä asioita siten, että niiden sisällöt limittyivät
ja saivat vaikutteita toisistaan sekä menivät osittain kokonaan päällekkäin. Toimintaperiaatteiden ja mielikuvien pääluokkien sisältöjä esiintyi kaikkien ohjaajien puheissa, mutta niissä oli jonkin verran ohjaajakohtaisia painotuseroja. Kaiken kaikkiaan opinto-ohjaajien käyttötieto oli sisällöltään rikasta, monipuolista ja laajaa. Ojasen (2001) mukaan käyttötiedon tutkiminen lisää opettajan ja opinto-ohjaajan omaa
ymmärrystä siitä, millaisiin arvoihin, uskomuksiin ja tietoihin toiminta perustuu.
Sanattoman tiedon saaminen näkyväksi onkin useissa tutkimuksissa havaittu välttämättömäksi pedagogisessa ja asiantuntijana kehittymisessä (esim. McRobbie & Tobin 1995). Tämä tutkimus pyrki osaltaan selkeyttämään opinto-ohjaajan ohjausajattelua ja sitä kautta edistämään hänen kehittymistään ohjauksen asiantuntijana.
Opinto-ohjaajien toimintaperiaatteissa korostuivat käyttötiedon henkilökohtaisuus, käytännönläheisyys ja kokemuksellisuus. Niissä oli sekä opinto-ohjaajien im-
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plisiittisiä että eksplisiittisiä ohjausteoreettisia näkemyksiä. Ohjausnäkemykseen
liittyvän ohjausprosessin tavoitteet ja sisällöt olivat helposti ilmaistavia, joten
Nummenmaan (2005, 224–225) kuvaama opinto-ohjaajien sisältöosaaminen tuli hyvin esiin heidän puheenvuoroissaan. Niissä oli nähtävissä myös se, että opetussuunnitelman perusteet jäsensivät hyvin paljon opinto-ohjaajan työn sisältöä. Peruskoulun opinto-ohjaajat painottivat enemmän kasvuun ja kehitykseen liittyviä tavoitteita,
kun taas lukion opinto-ohjaajat opiskelun ohjaukseen liittyviä tavoitteita. Ura- ja
elämänsuunnittelun tavoitteet näkyivät molemmissa ryhmissä. Tutkimustulosta voidaan verrata Numminen ym. (2002) arviointiraporttin, jossa opinto-ohjauksen opetussuunnitelman mukaiset ydintehtävät toteutuvat opinto-ohjaajien mielestä kohtalaisen tai melko hyvin. Arviot olivat yhteneväisiä henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen sekä opiskelutaitojen ohjauksessa, mutta erot tulivat esiin siinä, miten ammatillisen suuntautumisen ja jatko-opintojen ohjauksen nähtiin toteutuvan. Perusopetuksen opinto-ohjaajat pitivät niiden toteutumista heikompana kuin lukion opintoohjaajat.
Ohjauksen orientaatiot olivat vähiten eksplikoitavia. Nimenomaan siinä opintoohjaajat korostivat käytännönläheisyyttään, tilannekohtaisuuttaan ja kokemustensa
kautta hyväksi havaittuja käytäntöjään. He eivät halunneet toteuttaa ohjaustyötään
pelkästään yhden ohjausteorian näkökulmasta, eikä niitä mainittu kuin muutamassa
puheenvuorossa. Oppilaiden sekä opiskelijoiden tarpeet ja tilanteet määrittelivät ohjausvuorovaikutuksen ja -prosessin etenemistä samoin kuin koko ohjauksessa käytettävän orientaation. Tutkimukseeni osallistuneiden opinto-ohjaajien toimintaperiaatteisiin ja mielikuviin piiloutui implisiittisesti mm. ihmis-, tieto-, oppimis- ja ohjauskäsityksiä, joita he kuvasivat epäsuorasti puhuessaan omasta ohjaajuudestaan,
oppilaistaan ja opiskelijoistaan sekä ohjaustoiminnastaan. Opinto-ohjaajat muuttivat
implisiittistä tietoaan eksplisiittiseksi keskustelemalla työyhteisöissään moniammatillissa työryhmissä sekä yhdessä toisten opinto-ohjaajien kanssa. Samoin haastattelutilanteet antoivat heille mahdollisuuden pukea sanoiksi omaa ajatteluaan. Opintoohjaajien työn osaaminen oli vahvaa, vaikka tietoisuus omista epistemologisista
taustasitoumuksista nousikin ohjausteorian hallinnan osalta vähemmän esiin. Opinto-ohjaajat hankkivat kyllä tietoa ja olivat kiinnostuneita sellaisesta tiedosta, joka
tuki ja kehitti heidän omaa käytännön työtään, joten heillä oli tiedonhankintaosaamista. (Numminen 2005, 224–225.)
Tässä tutkimuksessa ohjaustyö nähtiin auttamis- ja ihmissuhdeammattina, jonka
valinneille juuri ihmissuhteet olivat keskeinen valinnan ja työssä viihtymisen lähde.
Työskentely nuorten kanssa koettiin tärkeänä ja merkityksellisenä. Oppilaat haluttiin
oppia tuntemaan ja ottamaan heidät huomioon yksilöinä omine elämäntilanteineen
ja ohjaustarpeineen. Nummenmaan (2005, 224–225) ohjauksen pätevyysalueen
asiakasosaaminen tuli siis hyvin esiin samoin kuin vuorovaikutusosaaminen. Juutilainen (2003, 206) on kuvannut ohjausprosessia kohtauspaikaksi, joka tarjoaa molemmille osapuolille mahdollisuuden emansipatoriseen oppimiseen. Oppimiskumppanuus merkitsee hänen mukaansa yhdessä katsomista, vaikka molemmilla kumppaneilla onkin prosessissa oma perspektiivinsä. Kuvaus sopii hyvin myös tämän tutkimuksen tuloksiin.
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Van Manen (1994, 140–145) puhuu pedagogisesta suhteesta. Siinä on kysymys
kohtaamisesta, jossa opettaja oman itseytensä säilyttäen ymmärtää ja elää läpi oppijan eli toisen tilannetta. Keskeisiä ihanteita, jotka tätä toiseuden kohtaamista ylläpitävät, ovat turvallisuus, luotettavuus ja jatkuvuus. Inhimillinen kehitys ja persoonallinen subjektiksi tuleminen ovat mahdollisia vain pedagogisessa suhteessa. Van
Maneniin viitaten opinto-ohjaajan ja oppilaan välistä suhdetta voidaan nimittää pedagogiseksi suhteeksi. Näitä asioita sisältyi tuloksiin, joita saatiin ohjausvuorovaikutusta ja henkilökohtaista kanssakäymistä käsiteltäessä.
Ammatilliseen asiantuntijuuteen kuuluvana piirteenä on pidetty tunneneutraaliutta sekä asiakkaan ja ammattilaisen sosiaalista etäisyyttä (esim. Katz 1988). Toisaalta
jotkut tutkijat ovat ihmistyön ammattien kohdalla korostaneet vahvasti työntekijän
persoonallisuuden merkitystä, epämuodollisuutta ja asiakkaan kohtaamista ihmisenä
(esim. Kaikkonen 1999; Peavy 2000, 28). Tunteiden läsnäoloa tämän tutkimuksen
tuloksissa voidaan pitää tärkeänä, sillä useat tutkijat ovat korostaneet niiden merkitystä oppimisessa, vuorovaikutustyössä ja ammatillisessa kasvussa (esim. Forsberg
2002; Varila 2004; Vehviläinen 2004).
Ammatilliseen asiantuntijuuteen liittyy tutkimusten (ks. esim. Korpinen 1990;
Räisänen 1996) mukaan myös opettajien ammatillinen minäkäsitys ja itsearvostus.
Ne heijastuvat opetuskäyttäytymisessä siten, että opettajalla, jolla on hyvä ammatillinen minäkäsitys, on rohkeutta etsiä työssään luovia ratkaisuja, olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja antaa heille yksilöllistä tukea. Hyvä ammatillinen itsearvostus on yhteydessä laaja-alaiseen kasvattajan rooliin ja emotionaaliseen
lämpöön. Tällainen opettajuus merkitsee oppilaskeskeisyyttä ja kokonaisvaltaista
huolehtimista oppilaista. Kyseistä tutkimustulosta voidaan soveltaa myös tähän tutkimukseen. Opinto-ohjaajan vahva ammatillinen minäkäsitys tai ammatti-identiteetti
antoi opinto-ohjaajalle rohkeutta oppilaan kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen kohtaamiseen sekä yksilöllisten ohjausmenetelmien käyttämiseen. Myös Tynjälän
(2006, 106–107) mielestä kokeneen ammattilaisen ei tarvitse pysähtyä jokaisen työtehtävänsä ääreen miettimään, minkä teorian pohjalta kussakin tilanteessa tulisi toimia, vaan hän pystyy etenemään joustavasti ja intuitiivisesti. Tynjälän (1999, 171)
mukaan ammatillinen osaaminen koostuu sekä koulutuksen aikana hankitusta että
käytännöllisestä tiedosta. Viimeksi mainittu saadaan nimenomaan kokemuksen
kautta, ja se on usein intuition kaltaista implisiittistä tietoa. Tähän tutkimukseen
osallistuneet opinto-ohjaajat käyttivät työssään paljon käytännöllistä tietoa. Sen kehittyminen on edellyttänyt runsaasti kokemusta kyseiseltä alalta. Tutkimukseen
osallistuneilla opinto-ohjaajilla oli sitä muutamasta vuodesta yli 20 vuoteen, joten
tiedolla on ollut aikaa kehittyä.
Myös yksilölliset käsitykset ”hyvän opettajan” ominaisuuksista liitetään ammatilliseen minäkäsitykseen kuuluviksi (Korpinen 1995, 141 142). Tässä tutkimuksessa
opinto-ohjaajat eivät niinkään puhuneet hyvän ohjaajan ominaisuuksista, vaan omista sosiaalisista taidoistaan ja persoonallisuutensa piirteistä, joita he pitivät tärkeinä
ohjaustyössä. Oma persoona, omat kokemukset, oma elämäntilanne ja -historia sekä
suhtautuminen elämään ja tulevaisuuteen toistuivat opinto-ohjaajien puheissa. Am-
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matillinen minäkäsitys kehittyy pitkäaikaisena yksilöllisenä prosessina sosiaalisten
vuorovaikutussuhteiden kautta. Opettaja ja ohjaaja saavat palautetta työstään ja
hankkivat kokemuksia oppilaiden ja kollegojen kanssa toimiessaan. Ammatillinen
minäkäsitys rakentuu yleisen, persoonallisen minäkäsityksen ylle. Se muokkautuu
koko elämän ajan ja tulee ilmi yksilön käyttäytymisessä ja valinnoissa. (Korpinen
1995, 142.)
Opinto-ohjaajat tähdensivät ihmissuhdeammattiin liittyviä taitojaan, ammattillista
minäkäsitystään ja ohjauksen asiantuntijuuttaan. Ohjaajan työ oli auttanut myös ihmisenä kasvamisessa. Sen merkitys ilmeni myös (Kilpeläisen 2000) tuloksissa, joiden mukaan ihmisenä kasvaminen on osa ammatillista kasvua ja ammattiidentiteetin muodostumista. Mm. Ahteenmäki-Pelkonen (1997, 135) on esittänyt
päätelmissään, että ihminen itsereflektoivan oppimisen avulla oivaltaa sen, miten
hänen aiempi elämänhistoriansa vaikuttaa hänen nykyisessä elämässään ja sitä hahmottavassa merkitysperspektiivissä. Myös Nummenmaa (2005, 224–225) tarkoittaa
reflektio-osaamisella ohjaajan taitoa arvioida omaa toimintaansa ja kokemuksiaan ja
tehdä niistä mielekkäitä johtopäätöksiä.
Opinto-ohjaajan ammatillinen minäkäsitys on hänen oma sisäinen kuvansa siitä,
millainen hän on ohjaajan tehtävässä, miten siinä selviytyy ja mihin ammatissaan
pyrkii. Ammatillinen minäkäsitys ilmenee ammatillisen roolin omaksumisena. Opettajan rooleja ovat Beijaardin ym. (2000) mukaan sisällön, ihmissuhteiden, didaktiikan ja pedagogiikan asiantuntijuus sekä kouluyhteisön jäsenyys ja ammatillinen
toimijuus. Tutkimuksessani opinto-ohjaajat toivat esiin monelaisia roolejaan sekä
ohjaukseen että työyhteisöönsä liittyen. Ohjauksen asiantuntijan rooli korostui hyvin
selvästi. Opinto-ohjaajilla oli vahva ammattillinen minäkäsitys ja he olivat ylpeitä
työstään. He arvostivat sitä sekä itseään työn tekijöinä ja olivat saaneet yhteisössään
arvostusta.
Tutkimuksessani painottui myös opinto-ohjaajien kasvattajan rooli. Näkemys ohjaajasta ja opettajasta kasvattajana on yhdenmukainen useiden kirjallisuudessa esitettyjen käsitysten ja tutkimustulosten kanssa (esim. Lahdes 1989; Turunen 1999,
10–11). Muun muassa Jussila ja Saari (1999, 98) ja Uusikylä (2001) toteavat, että
ohjaaja tai opettaja on aina samalla myös kasvattaja. Niemen ja Tirrin (1997, 63–67)
mukaan sosiaalisesti laajentunut opettajan työ merkitsee kokonaisvaltaista vastuuta
oppilaasta. Opettajan tulisi olla ennen kaikkea kasvattaja, mikä merkitsee lapsen ja
nuoren kasvun ja tasapainoisen kehityksen auttamista ja tukemista. Kasvattaja nähdään samalla sekä laaja-alaisena että nöyränä aikuisena ihmisenä, joka on koko ajan
avoin uusille mahdollisuuksille ja ymmärtää elämää monella tavalla. (Niemi, Syrjälä
& Viilo 1998, 32–33.) Jotta kasvatus olisi mahdollista ja eettisesti perusteltua, kasvattajalla on Värrin (1997, 26–27) mielestä oltava näkemys kasvatuksen päämäärästä, toisin sanoen hyvästä elämästä, vaikka hän ei lopulta tietäisikään, mitä se varsinaisesti on. Kasvattaja ei voi paeta kasvatusvastuutaan tietämättömyyteen vedoten.
Toiseen tutkimuskysymykseen vastaamisessa voidaan soveltaa Richardsonin (1996)
esittämää kysymystä: Onko käyttötiedossa tapahtunut muutos kehitystä ja kasvua?
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Mm. Ruohotie (2000, 3) määrittelee ammatillisen kasvun jatkuvaksi oppimisprosessiksi. Ammatillinen kasvu on tiedon tai taidon määrällistä lisääntymistä, ja ammatillinen kehittyminen opitun soveltamista uusiin yhteyksiin. Ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kasvu ja kehittyminen ovat toisiinsa kietoutuneita ja toisiaan täydentäviä
käsitteitä. Lähestyn tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajan ohjausajattelua ja sen muutosta merkitysperspektiivin näkökulmasta. Merkitysperspektiivit ja niiden muutos
toimii käsitteellisenä välineenä ohjaajien ohjausajattelun käyttötiedossa tapahtuneen
muutoksen tulkinnassa. Merkitysperspektiivi muuttuu ajan, koulutuksen ja kokemuksen myötä, joten ohjausajattelun muutoksen oletetaan sisältävän merkitysperspektiivin muutosta.
Käyttötiedon ja siten ohjausajattelun muutos siis sisältää merkitysperspektiivin
muutosta, joka nähdään oppimisena. Käyttötiedossa tapahtunutta muutosta on voitu
kuvata myös yleistävästi, vaikka käyttötietoon liittyvissä merkityssisällöissä tapahtunut muutoksen laatu ja sisältö onkin yksilöllistä. Käyttötietoa kuvaavin frekvenssitaulukoin on aiemmissa luvuissa osoitettu muutoksen suuntia sekä opintoohjaajakohtaisesti että yleisellä tasolla. Muutoksen kuvaaminen ei ole yksiselitteistä,
koska se, mitä opinto-ohjaajat kertoivat haastattelutilanteissa, riippui suuressa määrin esitetyistä kysymyksistä. Myös ne pyrittiin esittämään kahtena eri haastatteluajankohtana, mutta koska ohjaajien annettiin vapaasti kertoa heille itselleen tuolla
hetkellä tärkeistä ja merkityksellisistä asioista, ne saattoivat painottua eri aikana eri
tavalla.
Toimintaperiaatteiden ja mielikuvien kuvauksissa näkyy, kuinka niissä toisaalta
on haastatteluajankohdasta toiseen pysyviä merkityssisältöjä ja toisaalta uusia merkityksiä. Nämä sisällöt saattoivat myös heikentyä ja supistua. Jonkin merkityksen
vahvistumisen voi nähdä heijastavan sitä, että kyseinen asia on noussut tietoisen
pohdinnan kohteeksi ja alkanut merkitä entistä enemmän. Merkityssisällön poisjääminen taas voi viitata siihen, että asiaa ei enää pohdita tai se on muuttunut itsestäänselvyydeksi.
Opinto-ohjaajien käyttötietoa ja sen myötä ohjausajatteluun liittyvää merkitystä
ja muutosta voidaan tarkastella yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasolla (vrt. Onnismaa 2003, 277–281). Yleisinä muutoksen suuntina toimintaperiaatteissa ja mielikuvissa voidaan nostaa esiin pienet muutokset kahden haastatteluajankohdan välillä. Yksilöllisen merkitysperspektiivin muutos näkyy siten, että ohjauksen orientaatioissa tietopainotteisuus on vähentynyt ja tilannekohtainen ja humanistinen orientaatio korostunut. Ohjauksen vuorovaikutus on kehittynyt dialogiseen suuntaan. Myös
ohjauksen arvioinnin merkitystä pohditaan enemmän. Ohjaajan rooli tiedonjakajana
on vähentynyt ja tiedonlähteelle saattaja saanut tilaa. Opinto-ohjaajan työn haasteellisuus, työn laaja-alaisuus ja nuorten kanssa työskentely ovat auttaneet ohjaajaa hänen omassa persoonallisessa ja ammatillisessa kasvussaan. Ohjauksen työmuodoissa
henkilökohtaisen ohjauksen tarve on voimistunut ja luokkaohjauksen merkitys selkiintynyt. Nuoren kehitysvaiheen ja metakognitiivisten taitojen tuntemista korostetaan entisestään. Nuoret tarvitsevat entistä enemmän tukea, mikä johtuu esimerkiksi
mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja elämäntaitojen puutteellisuudesta. Yhtei-
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söllisen merkitysperspektiivin muutos vuorostaan näkyy siten, että ohjausyhteistyö
on kehittynyt holistisen ohjausmallin suuntaan. Opettajien suhtautuminen ohjausvastuuseen on muuttunut positiivisemmaksi. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toiminta yhteistyömuotona ja moniammatillisena työryhmänä on vahvistunut.
Yhteiskunnallisen merkitysperspektiivin muutos taas tulee esiin siten, että ohjaukseen liittyvät tarpeet ja odotukset ovat lisääntyneet niin koulun sisäisessä toiminnassa kuin yhteiskunnassakin, mutta ohjausresursseja ei ole lisätty samassa suhteessa.
Opinto-ohjaajien ohjausajattelussa seuranta-aikana tapahtuneita muutoksen suuntia tukevat niin yhteiskunnalliset, koulutuspoliittiset kuin työelämänkin muutokset.
Ohjaajat olivat tietoisia erilaisista muutoksista ja he ymmärsivät, miten ohjaustyötä
koskevat vaatimukset ja odotukset ovat sidoksissa erilaisiin muutoksiin. He myös
pohtivat niiden merkitystä ohjaukseen omassa toimintaympäristössään. Ohjauksen
merkitys on lisääntynyt postmodernille yhteiskunnalle tunnusomaisten piirteiden,
kuten yksilöllisyyden ja valinnaisuuden painottuessa. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden henkilökohtaisten ongelmien lisääntyminen on lisännyt ohjauksen tarvetta ja
merkitystä. Oman ohjausasiantuntijuuden merkitys korostui ohjauksellisen ajattelutavan vahvistamisessa kouluyhteisössä. Ohjaus nähtiin opetukseen ja koulun kokonaistoimintaan kuuluvana. Ohjaajien mielestä ohjauksen on reagoitava jatkuviin
muutoksiin ja ohjaajan on kyettävä seuraamaan yhteiskunnan muutosta ja olemaan
tietoinen siitä pystyäkseen tukemaan nuoria elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa.
Tulevaisuudessa joudutaan entistä enemmän pohtimaan ohjauksen ydintehtäviä ja
ohjausvastuun jakamista. Ohjauksen asiantuntijalle on keskeistä Keurulaisen (2006)
tähdentämä toimintaympäristöjen kehittäminen, mikä voi tarkoittaa oman kouluyhteisön sisäistä kehittämistä ja vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostosuhteiden kehittämistä muun työelämän kanssa sekä globaalin kehityksen ja yhteiskunnan ja työelämän muutoksen hahmottamista.

9.2

Opinto-ohjaajien käyttötiedon orientaatiot

Tarkastelen tässä luvussa tutkimuskysymysten ja niiden tulosten pohjalta yhteenvetona sitä, millaisia käyttötiedon orientaatioita opinto-ohjaajien käyttötieto sisältää ja
miten orientaatiot ovat muuttuneet. Olen sijoittanut tutkimukseeni osallistuneiden
opinto-ohjaajien toimintaperiaatteet ja mielikuvat käyttötiedon orientaatioita kuvaaviin luokkiin, jotka esittelin aikaisemmin taulukossa 2, ja tarkastelen niiden avulla
heidän käyttötietoaan. Kokemuksellinen ja henkilökohtainen orientaatio suuntautuvat opinto-ohjaajan sisäisiin tekijöihin ja osoittavat, miten opinto-ohjaaja hyödyntää
käyttötietoaan luodessaan henkilökohtaista merkitystä toiminnalleen, jäsentäessään
kokemuksiaan ja ilmaistessaan arvojaan ja tavoitteitaan. Teoreettinen, sosiaalinen ja
tilanneorientaatio kuvaavat, miten opinto-ohjaajan käyttötieto suuntautuu opintoohjaajan ulkopuolisiin tekijöihin. (Elbaz 1983, 129; Aaltonen 2003, 132.)
Teoreettinen orientaatio viittasi tutkimustuloksissani siihen, millainen suhde
opinto-ohjaajalla oli teoreettiseen tietoon ja opinto-ohjaajakoulutukseen, miten hyö-
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dyllisenä hän koki ne ja miten hän hyödynsi teoriaa ja opinto-ohjaajakoulutuksen
antia työssään. Ohjausalan teoreettinen tieto on laaja-alaista, ja siinä hyödynnetään
eri tieteenalojen tietoa. Tässä tutkimuksessa ohjausalan teoreettisella tiedolla tarkoitetaan sekä ohjauksen toimintaperiaatteisiin että mielikuviin liittyvää teoreettista tietoa.
Tutkimukseeni osallistuneilla opinto-ohjaajilla teoreettinen orientaatio suuntautui
ohjausalan teoreettiseen tietoon joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Suurimmalla
osalla ohjaajista ohjausalan teoreettinen tieto ei kuitenkaan ollut eksplisiittisesti
merkittävä heidän omassa ajattelussaan. Opinto-ohjaajat toivat esiin sen, että he olivat tutustuneet erilaisiin teorioihin ja tutkimuksiin ja poimivat yleensä niistä sellaista tietoa, jota pitivät hyödyllisenä omassa työssään ja itselleen sopivana. Vain pari
ohjaajaa korosti teorian merkitystä oman käyttöteoriansa rakentamisessa ja vähän
useampi omassa ammatillisessa kehittymisessään. Pari opinto-ohjaaja mainitsi nimeltä ne ohjausteoreettiset lähestymistavat, jotka ovat vaikuttaneet heidän ohjausajatteluunsa ja -toimintaansa. Vaikka opinto-ohjaajat mainitsivat tutustuneensa uusiin tutkimuksiin, se oli kuitenkin vähäistä. Sitä, että opinto-ohjaajat tai opettajat eivät hyödynnä tieteellistä tutkimusta, ei sinällään voi pitää yllättävänä. Myös Aaltonen (2003) havaitsi tutkimuksessaan, että opettajat eivät yleensä käytä teoreettista
kirjallisuutta oman toimintansa tukena. Teoreettinen tutkimus ja opettamisen arki
koetaan toisistaan irrallisiksi. Patrikainen (1997) korostaa tutkimustulostensa perusteella opetus- ja oppimisteoreettisen osaamisen merkitystä, koska opettajan tai ohjaajan on ilman teoriatuntemusta mahdoton toteuttaa tavoitteellista pedagogiikkaa
tai muuttaa toimintaa. Bereiter (2002, 399) pitää ongelmana sitä, että tieto on yhä
jotain sellaista, mikä on tuotettu jossain muualla, ”out there”, eikä sitä pidetä oman
työn kannalta tärkeänä.
Kaikki tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat ovat ensin olleet opettajia ja
vasta sitten opinto-ohjaajia, joten he ovat hyödyntäneet kasvatustieteellistä tietoa
ohjaustyössään. Kehityspsykologinen tieto on auttanut ymmärtämään nuoruutta ja
nuoruuden kehitysvaiheita sekä auttanut nuorten kohtaamisessa ohjaustyössä. Yhteiskuntaan, työelämään ja koulutuspolitiikkaan liittyvä tieto on tukenut ohjaustyötä,
mutta toisaalta aiheuttanut ohjaajille itselleen hämmennystä ja epävarmuutta jatkuvine muutoksineen. Yhden opinto-ohjaajan mielestä teoria on auttanut myös toisten
ihmisten ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämisessä ja edesauttanut siten kouluyhteisössä yhteistyötä. Näissä asioissa haastattelujen välillä ei ollut oleellista eroa. Ensimmäisessä haastattelussa ohjaajat toivat esiin ammatillisina kehittämistarpeinaan
kulttuurien tuntemukseen, monikulttuuriseen ohjaukseen, yhteiskunnan, työelämän
ja koulutuspolitiikan muutoksiin liittyvän tiedontarpeensa. Toisessa haastattelussa
asiat eivät enää korostuneet, joten ilmeisesti näiden osalta teoreettinen orientaatio oli
laajentunut.
Opinto-ohjaajakoulutuksesta saatu teoreettinen tieto oli useimpien ohjaajien mielestä auttanut käytännön työssä, koska lähes kaikki olivat toimineet ja toimivat koulutuksen aikana opinto-ohjaajan työssä. Koulutus oli antanut hyvän kokonaiskuvan
ohjauksesta ja heidän työstään. Leinhardt ym. (1995) ovat korostaneet, että koulu-
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tuksessa tulisi transformoida eli muuntaa teoreettista tietoa sellaiseen muotoon, että
sitä voidaan soveltaa käytännössä, ja toisaalta eksplikoida ja käsitteellistää kokemuksen kautta syntyvää hiljaista tietoa. Teoriaa tulisi siis käytännöllistää ja käytäntöä teoretisoida, tarkastella teorioita käytännön kokemusten valossa ja käytännön
kokemuksia teorioiden valossa. Koska opinto-ohjaajalla on useimmiten käytännön
kokemusta ohjauksesta ennen koulutusta, siinä tulisi tarkastella käytännön kokemuksia teorioiden valossa.
Myös opetussuunnitelmatietoa voidaan pitää opinto-ohjaajan ulkopuolelta tulevana. Ohjaajien esittämissä opinto-ohjauksen tavoitteissa ja sisällöissä on nähtävissä
niiden suhde ohjauksen opetussuunnitelman perusteisiin. Ohjauksen tavoitteet ja
sisällöt vastasivat melko hyvin opetussuunnitelman perusteita molemmissa haastatteluissa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat toivat esiin ohjauksen
ydintehtäviä, vaikka esiintyi ohjaajakohtaisia painotuseroja. Ne saattoivat johtua
mm. ohjausvastuun jakamisesta, ohjattavien määrästä ja ohjausresursseista. Opetussuunnitelmatieto ohjasi kuitenkin ohjaajien työssä ajattelua ja toimintaperiaatteita.
Toisen haastattelun aikana osa opinto-ohjaajista oli osallistunut oppilaitoksensa ohjaussuunnitelman laadintaan uusien opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton
vuoksi, joten opetussuunnitelmatieto saattoi silloin olla paremmin mielessä kuin ensimmäisellä haastattelukerralla.
Käyttötiedon tilanneorientaatio tuli esiin ohjauksen orientaatioiden käytännönläheisyytenä, tilannekohtaisuutena ja intuitiivisuutena. Opinto-ohjaajat korostivat tilannekohtaiseen ja humanistiseen orientaatioon liittyviä asioita enemmän toisessa
haastattelussa ja tietopainotteiseen orientaatioon liittyviä ensimmäisessä. Käytännönläheinen ja kasvatuksellinen orientaatio painottuivat molemmissa haastatteluissa.
Käytännön tilanteisiin suuntautuneen tiedon avulla opinto-ohjaajat tulkitsivat omaa
rooliaan suhteessa opiskelijoihin sekä omaa tapaansa toimia ohjaustilanteissa. Ohjaajilla oli paljon erilaisia rooleja suhteessa opiskelijoihin sekä työyhteisöön ja muutamalla opinto-ohjaajalla opettaja-opinto-ohjaaja -kaksoisrooli. Opinto-ohjaajat luottivat omaan kokemukseensa ja intuitioonsa ja valitsivat opiskelijan tarpeisiin sopivan orientaation usein tilannekohtaisesti. He myös perustelivat kokemuksensa kautta
toimiviksi havaitsemiaan toimintatapojaan. Ohjaajilla oli käytännön tietoa, jonka
avulla he tunsivat selviytyvänsä erilaisissa ja yllättävissäkin ohjaustilanteissa. Haastatteluissa nousi esiin myös se, että opinto-ohjaaja kohtaa vaikeita opiskelijatapauksia, jolloin hän joutuu yhä enemmän pohtimaan ohjauksen rajoja ja vastuuta sekä
omia ammatillisia rajojaan. Käyttötiedon tilanneorientaatioon liittyi paineita ja ristiriitoja ohjauksen saatavuudessa. Opinto-ohjaajat halusivat oppia tuntemaan oppilaitaan ja opiskelijoitaan paremmin henkilökohtaisen ohjauksen kautta. Myös henkilökohtaiseen ohjauksen tarve oli lisääntynyt toisena haastatteluajankohtana, mutta siihen ei resurssien vuoksi ollut mahdollisuutta.
Käyttötiedon sosiaalinen orientaatio toi esiin sen, miten opinto-ohjaajat kuvasivat
oppilas-opinto-ohjaaja -suhdettaan sekä työyhteisön sosiaalisia suhteita. Opintoohjaajat pitivät omaa persoonaansa työvälineenä, jolloin omat sosiaaliset taidot oli-
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vat oleellisen tärkeitä toisen ihmisen kohtaamisessa ohjausvuorovaikutustilanteessa.
Siitä oli havaittavissa dialogista vuorovaikutusta etenkin toisessa haastattelussa.
Opinto-ohjaajat joutuivat omassa työssään ottamaan huomioon monia ihmisiä ja
heidän näkemyksiään. He toimivat yleensä koulussaan ohjauksesta vastaavina ja sitä
koordinoivina henkilöinä, jolloin he tekivät yhteistyötä rehtorin, opettajien, luokanvalvojien ja ryhmänohjaajien kanssa. Yhteistyön sujuvuus näytti olevan suhteessa
siihen, miten rehtori ja opettajat suhtautuivat ja arvostivat ohjausta ja miten opettajat
olivat ottaneet omakseen ohjauksellisen ajattelun. Siihen vaikutti myös se, miten
opettajia oli koulutettu ohjaustehtäviin. Toisen haastattelun mukaan ohjauksellinen
suhtautuminen oli muuttunut myönteisemmäksi opettajien keskuudessa, ja ohjausvastuuta ja työnjakoa pystytty selkiinnyttämään, vaikka puutteita vielä olikin. Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä oli opinto-ohjaajalle moniammatillinen työryhmä, jossa hän sekä hyödynsi käyttötietoaan ohjauksesta että laajensi sitä. Etenkin peruskoulussa oppilashuoltoryhmä koettiin opinto-ohjaajan työtä tukevana. Toisessa haastattelussa myös lukioiden opiskelijahuoltoryhmien toiminta oli kehittynyt. Kaiken
kaikkiaan opinto-ohjaajat hyödynsivät koulun sosiaalisessa ympäristössä opintoohjauksen käyttötietoaan muokatakseen sitä esimerkiksi osallistumalla eri työryhmien toimintaan ja pitämällä palavereja luokanvalvojien tai ryhmänohjaajien kanssa.
Sosiaalinen ympäristö vastaavasti vaikutti opinto-ohjaajien ohjauksen käyttötietoon
ohjaukseen suhtautumisen ja sen arvostamisen kautta. Käyttötiedon sosiaalisessa
orientaatiossa on havaittavissa muutosta myönteiseen suuntaan haastattelukertojen
välillä siinä, että ohjaus on alettu ymmärtää osaksi pedagogista toimintaa oppilaitosympäristössä.
Tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajien henkilökohtainen orientaatio muodostui
ohjaajuuteen ja opinto-ohjaajan työhön liittyvistä mielikuvista. Omaan ohjaajuuteen
liitettiin vahvasti työvälineenä oma persoona sekä erilaisia roolikäsityksiä opintoohjaajana olemisesta suhteessa oppilaisiin ja työyhteisöön. Omaan persoonaan liitettiin sosiaalisia taitoja, persoonallisuuden piirteitä, oman elämäntilanteen ja historian merkitys sekä elämään ja tulevaisuuteen suhtautuminen. Asioista puhuttiin
hyvin samansuuntaisesti molemmissa haastatteluissa. Kuten tässä tutkimuksessa
opinto-ohjaajan persoona työvälineenä korostui myös opettajan persoona on keskeinen elementti opettajan minäkäsityksessä ja tavassa, jolla opettaja puhuu itsestään ja
toiminnastaan (Husu 2002, 63). Persoonaa on korostettu kasvatus- ja opetusalan tutkimuksissa runsaastikin (esim. Kari & Heikkinen 2001, 43–44; Väisänen & Silkelä
2000, 24–25). Omat ammatilliset kehittämistarpeet liittyivät myös henkilökohtaiseen orientaatioon. Ohjaustyö koettiin merkityksellisenä oppilaille ja opiskelijoille,
ja se oli tärkeää myös opinto-ohjaajalle itselleen. Ohjaustyöhön liittyi tiettyjä jännitteitä esimerkiksi ohjauksen saatavuudessa, jossa opinto-ohjaajien omat arvot ja tavoitteet olivat ristiriidassa ohjaukseen käytettävien resurssien kanssa. Tämä painottui etenkin toisessa haastattelussa. Ristiriitaa oli myös ohjauksen odotuksiin liittyvissä mielikuvissa. Opinto-ohjaajien mielestä päätöksentekijät odottavat ohjaukselta
mitattavia, usein makrotasoisia vaikutuksia, kun taas ohjaajat korostavat useimmiten
yksilötason laadullisia ja vaikeasti mitattavia tuloksia.
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Kokemuksellisen orientaation mukaan opinto-ohjaajien kokemukset jäsensivät
käyttötietoa kognitiivisesti, affektiivisesti sekä eettis-moraalisesti. Ohjaajat luottivat
omaan kokemukseensa ja arvioivat osaamistaan kokemustensa perusteella. Käyttötietoon oli sisältynyt tunneperäisiä mielikuvia oppilaista ja opiskelijoista, omasta
ohjaajuudesta, opinto-ohjaajan työstä sekä työyhteisön toiminnasta. Eettismoraalisia asioita pohdittiin niin ohjaukseen kuin omaan ohjaajuuteenkin liittyen
molemmissa haastatteluissa. Käyttötiedon kokemuksellisessa orientaatiossa tapahtunut muutos liittyy läheisesti käyttötiedon sosiaaliseen ja henkilökohtaiseen orientaatioon, joita on jo aikaisemmissa kappaleissa kuvattu. Ohjaajien oppilaisiin ja
opiskelijoihin liittyvät mielikuvat osoittivat, että opiskelijoiden ja oppilaiden ongelmat olivat lisääntyneet ja tuen tarve kasvanut kahden haastatteluajankohdan välillä.

9.3

Tutkimuksen luotettavuuden arviointia

Kvalitatiivinen tutkimus ei ole yksi yhtenäinen tutkimusperinne, vaan siihen kuuluu
useita varsin erilaisia lähestymistapoja ja tutkimustekniikoita. Näin ollen kvalitatiivisen tutkimuksen piiristä ei myöskään voida löytää yhtä yhtenäistä käsitystä tutkimuksen luotettavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tutkimusmenetelmien luotettavuutta on kirjallisuudessa käsitelty yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsittein (ks.
esim. Goodwin & Goodwin 1984). Goodwin ja Goodwin (1984) korostavat, että validiteetin ja reliabiliteetin määritelmät voivat olla kvalitatiivisessa tutkimuksessa erilaiset kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen eräänä lähtökohtana on
korostettu tulkinnallisuuden merkitystä ja sitä, miten laadullisen tutkimuksen tavoitteena on usein tarkastella niitä erilaisia merkitysrakenteita, joiden avulla tutkittavat
hahmottavat elämän eri ilmiöitä.
Laadullisen tutkimuksen uskottavuutta tarkastellaan koko tutkimusprosessin suhteen (Kvale 1996, 237). Myös omaa tutkimustani voidaan arvioida prosessina tutkimuksen tematisoinnista raportointiin saakka. Tutkimuksessani olen pyrkinyt kuvaamaan työskentelyn vaiheet mahdollisimman huolellisesti. Olen selostanut tutkimusprosessia ja tutkimusmenettelyitä, jotta lukija voi seurata niiden kulkua ja arvioida uskottavuutta. Tällä tavalla tutkimukseen voidaan rakentaa läpinäkyvyyttä, mikä on tärkeä tapa osoittaa laadullisen tutkimuksen luotettavuus. (Miles & Huberman
1994, 439.)
Prosessin ensimmäisen kriittisen kohdan muodostaa teoreettisen viitekehyksen
suhde tutkimuskysymyksiin. Opinto-ohjaajan ohjausajattelun ymmärtämiseksi olen
kuvannut raportissani tutkimusta määrittävän näkökulman lähtien liikkeelle ohjauksesta käsitteenä ja toimintana postmodernina aikana sekä peruskoulun ja lukion ohjauksesta. Yhtenä näkökulmana on ollut myös se, että opinto-ohjaajan ohjausajattelu
liittyy hänen ammatilliseen asiantuntijuuteensa, joka muuttuu ja kehittyy samoin
kuin ohjausajattelu. Valitsin merkitysperspektiivin käsitteelliseksi välineeksi ohjaajien ohjausajattelun käyttötiedossa tapahtuneen muutoksen tulkinnassa. Se muuttuu
ajan, koulutuksen ja kokemuksen myötä, joten ohjausajattelun muutoksen oletetaan
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sisältävän samalla myös merkitysperspektiivin muutosta. Kysymys on nimenomaan
oppimisesta. Käyttötieto on ollut väline ymmärtää opinto-ohjaajan ohjausajattelua,
sen sisältöä ja laatua.
Koko tutkimusprosessi on ollut jatkuvaa suunnittelun ja arvioinnin vuoropuhelua.
Laadullisessa tutkimuksessa toteutuksen suunnitteluvaihe muodostuukin yleensä
varsin väljäksi. Tässä tutkimuksessa kohde, opinto-ohjaajan ohjausajattelu, oli alusta
alkaen mielenkiinnon kohteena. Oli myös selvää, että se on tapaustutkimus ja että
aineistoa kerätään opinto-ohjaajia haastattelemalla, mikä on varmin tapa saada tutkittavista syvällistä ja luotettavaa tietoa. Opettajan ajattelun- ja tietotutkimus tarjosi
vertailuperustan ja pohjan opinto-ohjaajan ohjausajattelun määrittelylle, koska ohjaajien omaa työtä koskevaan ajatteluun liittyyvää tutkimusta ei ole tehty paljon.
Tutkimuksen uskottavuutta on pyritty kuvaamaan myös siten, että on kerrottu
tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien taustoja. Haastattelun toteutuksen
olen kuvannut vaiheittain ja esittänyt analyysin etenemisen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Olen pyrkinyt selostamaan analyysin toteutuksen siten, että lukija
pystyy seuraamaan ja arvioimaan prosessin kulkua. Tutkimusprosessin seurattavuus
lisää tutkimuksen uskottavuutta. Lukija voi hahmottaa tutkimuksen etenemisen ja
kokonaisuuden arvioidakseen tutkijan päättelyä sekä tulkintojen perusteita ja tekemistä. Hän pystyy myös ottamaan kantaa siihen vastaako tutkijan käsitteellistäminen
ja tulkinta tutkittavien omia käsityksiä (Eskola & Suoranta 1998, 212). Vaikka olen
päätynyt tietynlaiseen luokitukseen, joku toinen tutkija voi löytää samalle aineistolle
toisenlaisen luokitusperustan ja saattaisi painottaa enemmän joitakin muita aineistosta nousevia ulottuvuuksia.
Sisällönanalyysi sopi hyvin tässä tutkimuksessa käyttötiedon tutkimisen menetelmäksi, koska sen avulla voitiin systemaattisesti analysoida nimenomaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä sisältöjä ja rakenteita. Analyysivaihe oli erittäin intensiivinen
ja vei paljon aikaa. Analyysia voidaan kuvata teoriasidonnaiseksi, koska aikaisemmat teoriat, jo käytetyt käsitteet ja aiempi tutkimus toimivat analyysin etenemisen
apuna. Analyysiyksiköt valittiin aineistosta, mutta aikaisempi tieto auttoi analyysiä.
Analyysimenetelmäni jakautui yksilölliseen ja yleiseen tasoon. Analysoin ensin jokaisen opinto-ohjaajan ensimmäisen haastattelun erikseen ja sitten toisen haastattelun. Yksilöllisellä tasolla pyrin myös analysoimaan haastattelukertojen välisiä muutoksia. Yleisellä tasolla analysoin näistä tapaustutkimuksista löytyvät yhteiset merkityssisällöt ja haastattelukertojen väliset muutosten suunnat.
Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa voidaan kysyä, mistä kaikesta käyttötiedostaan
opinto-ohjaaja oli tietoinen ja mikä oli verbalisoitavissa (Calderhead 1981, 213–
214). Haastattelutilanteessa tutkijan kysymykset pyrkivät ohjaamaan opintoohjaajaa käyttötiedon ekplikoimisessa. Esiin nousee myös se, miten kokonaisvaltaisesti tutkimuksessa on kyetty hahmottamaan tutkittavien sisäisiä konstruktioita. Niitä voidaan arvioida sen perusteella, miten mielellään opinto-ohjaajat osallistuivat
haastatteluihin ja millainen oli haastattelutilanteen luonne. Kaikki tutkimukseen
osallistuneet ohjaajat olivat halukkaita osallistumaan siihen. Haastattelut olivat luon-
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teeltaan keskustelunomaisia, ja opinto-ohjaajat kertoivat avoimesti ajatuksistaan ja
kokemuksistaan sekä perustelivat monipuolisesti näkemyksiään ja käyttämiään toimintatapoja. Kunkin teeman ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli antaa haastateltavalle mahdollisuus kuvata vapaasti näkemyksiään kysytystä asiasta. Apukysymyksiä käytettiin tarvittaessa. Näin pyrittiin siihen, että opinto-ohjaajat toisivat
esille sisäisiä konstruktioitaan, käyttötietoaan. Tutkimuksen uskottavuutta lisää se,
että tutkittavat osallistuivat halukkaasti haastatteluihin ja haastattelutilanteet olivat
luontevia.
Tutkijan omat kokemukset ja näkemykset ovat osa laadullista tutkimusprosessia,
joten subjektiivisuus on tutkimuksessa väistämätöntä (esim. Patton 1990, 482). Tutkimuksella tavoitetaan pikemminkin näkökulmia kuin totuutta sinänsä. Tutkimusta
voidaan pitää konstruktiona ja tutkijan tulkintana tarkastelun kohteena olleesta ilmiöstä. Tutkimuksen tulos on tutkijan tulkinta opinto-ohjaajan ohjausajatteluun liittyvästä käyttötiedosta. Tutkimuksen uskottavuutta voidaan arvioida sillä, missä määrin aineisto tukee tutkijan tekemiä tulkintoja. Tämän osatekijän olen pyrkinyt ottamaan huomioon esittämällä melko paljon otteita tutkimukseen osallistuneiden opinto-ohjaajien haastatteluista. Autenttisella tutkimusmateriaalilla on pyritty osoittamaan tutkimusaineiston ja tulkintojen välistä yhteyttä. Lisäksi liiteosassa on aineistokatkelmia yhden opinto-ohjaajan haastattelusta ja esimerkki siitä, miten olen
muodostanut aineistosta erilaisia merkitysyksikköjä ja luokituksia. Liiteosassa on
myös tapausesimerkki analyysista. Niiden avulla lukijan on mahdollista arvioida
tutkijan tekemiä tulkintoja. Keinona tarkastella tutkimuksen luotettavuutta on myös
käytäntö, jossa tutkittavat arvioivat saatuja tuloksia ja niistä tehtyjä tulkintoja (Lincoln & Cuba 1985, 314–316). Yksi tutkimukseen osallistunut opinto-ohjaaja arvioi
tutkimuskäsikirjoitustani ja kommentoi sitä, joten sain palautetta tulkinnoistani.
Keskustelun pohjalta arvioin ja tarkistin niitä uudelleen.
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimustulosten reliabiliteettia on tutkittu esimerkiksi uusintamittauksella, jolla tarkistetaan sitä, miten pysyviä tuloksia tutkimus
kykenee tuottamaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen toistettavuutta ei välttämättä voi
pukea tämänkaltaiseksi reliabiliteettiongelmaksi. (Tynjälä 1991.) Pikemminkin on
kysymys aineistonkeruuseen liittyvän vaihtelun tiedostamisesta ja hallitsemisesta.
Tutkimuksen kuluessa eri syistä johtuvaa vaihtelua voi ilmetä paitsi tutkijassa itsessään, myös ympäröivissä olosuhteissa tai jopa tutkittavassa ilmiössä. (Lincoln &
Cuba 1985, 298–299, 317–318.) Jotta yleistettävyys olisi mahdollista, voidaan arvioida sitä, missä määrin yksittäisten näytteiden erityispiirteet täyttävät kriteerit, joiden perusteella niitä voitaisiin soveltaa muihin tutkimuksiin. Lincolnin ja Cuban
(1985, 296–298) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa olisikin yleistettävyyden
sijasta puhuttava siirrettävyydestä. Tutkijat voivat tehdä päätelmiä vain tutkimastaan
kohteesta, johon liittyvät erilaiset tekijät he tuntevat. Tulosten siirrettävyys toiseen
kontekstiin riippuu siitä, miten samankaltaisia tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. Johtopäätöksiä siirrettävyydestä ei voi tehdä yksin tutkija, joka tuntee ainoastaan tutkimusympäristön. Näin vastuu sovellusarvon arvioimisesta on myös tutkimustulosten hyödyntäjällä. (Tynjälä 1991.) Tulosten siirrettävyys on pyritty ottamaan huomioon siten, että olen kuvaillut tutkimusaineistoa ja aineiston keruuseen
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sekä analyysiin liittyviä vaiheita yksityiskohtaisesti, jolloin lukija voi siirtää tuloksia
muihin vastaaviin tilanteisiin.
Tutkimuksenteon etiikka velvoittaa tutkijan rakentamaan tutkimusraporttinsa siten, että esitetyt tutkimustulokset vastaavat tutkimusaineistoa ja siitä tehtyjä tulkintoja. Pyrkimyksenäni on ollut välittää tutkimusraportissa opinto-ohjaajan ohjausajattelua sellaisena kuin se aineistoanalyysin ja siitä tehtyjen tulkintojen kautta minulle
ilmeni.

9.4

Lopuksi

Tutkimukseni tavoite oli tuottaa tietoa ja välineitä opinto-ohjaajille oman ohjausajattelun pohdintaan ja arviointiin ja sitä kautta myös ohjaukseen käytännössä. Tulokset
osoittivat, mistä opinto-ohjaajan ohjausajattelu koostuu käsitteellisesti. Tutkimuksessa ei ole pyritty löytämään kausaalisuhteita, vaan kuvaamaan ohjausajattelua
käyttötietona. Sen esittäminen erillisinä osa-alueina on väline ymmärtää opintoohjaajan tietoperustaa ja sitä kautta ohjausajattelua. Todellisuudessa tietoperusta ei
kuitenkaan ole organisoitunut erillisiksi kategorioiksi ohjaajan muistiin, vaan eri
tiedonalueet ovat toisiinsa kietoutuneita ja integroituneita. Opinto-ohjaaja hyödyntää
tietoperustaansa laajana, integroituneena ja toiminnallisena järjestelmänä. (Meijer
ym. 2002, 171; Elbaz 1990, 19; Aaltonen 2003, 237.) Keräämäni käyttötieto muodostui ohjaajan kokemusten myötä syntyneistä käsityksistä, uskomuksista ja mielikuvista ja oli sisällöltään moniulotteista. Osa voi kuitenkin jäädä tavoittamatta riippuen siitä, miten paljon itsestäänselvyyksiksi muotoutuneita ajattelumalleja ohjaaja
on omaksunut (Marland 1997). Käyttötiedon rakennemalli antaa välineitä ohjaustyön moniuloitteiseen jäsentämiseen ja lisää ymmärrystä koulussa tapahtuvasta
opinto-ohjaajan työstä. Myös ohjaaja on moniulotteinen henkilö ajatellen niitä eri
rooleja, joita hänelle on koulukontekstissa muotoutunut.
Aaltonen (2003, 244) toteaa, että käyttötiedon jäljittämisessä pitäisi käyttää teemahaastattelun lisäksi useampaa menetelmää trianguloimalla, jotta saataisiin syvällisemmin esiin se, miten ajattelu kiinnittyy konkreettisesti ohjauskäytäntöön. Tämä
on jatkotutkimusaiheena mielenkiintoinen ja haastava. Miten opinto-ohjaajan ohjausajattelu ja ohjaustoiminta vastaavat toisiaan? Käyttötietoon liittyi useita osaalueita. Minkä tahansa alueen syvällisempi tutkiminen voisi synnyttää uusia tutkimuspolkuja esimerkiksi toimintatutkimuksen suuntaan. Opetussuunnitelman perusteissa ohjaus jäsennetään osana pedagogiikkaa ja nähdään opetukseen sekä koulun
kokonaistoimintaan kuuluvana toimintana. Ohjaus on opinto-ohjaajan työtä, mutta
sen odotetaan olevan entistä enemmän myös koko koulun yhteinen asia. Tässä tutkimuksessa tuli esiin se, että opinto-ohjaajat pitävät itseään ohjauksen asiantuntijoina, mutta painottavat ohjausvastuun jakamista eri toimijoille samoin kuin yhteistyön
merkitystä ohjauksessa. Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi liittyä ohjauksen asiantuntijan ja pedagogisen asiantuntijan väliseen ohjausyhteistyöhön sekä siihen, miten
yhteistyötä rakennetaan ja kehitetään ja kuinka koulun ohjaussuunnitelma toimii
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käytännössä. Myös muiden ohjaustyöhön osallistuvien, kuten ryhmänohjaajien tai
luokanvalvojien ohjausajattelun tutkiminen olisi hedelmällistä. Jälkeenpäin ajatellen
tässä tutkimuksessa olisi voinut keskittyä vain jompaan kumpaan koulukontekstiin,
lukioon tai peruskouluun, koska toimintaympäristöt ovat erilaiset ja hyvin moniulotteiset. Ohjausajattelun tutkiminen vielä syvällisemmin toimintaympäristöstä lähtien
on sekin mielenkiintoinen tutkimuskohde.
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Liite 1: Teemahaastattelun teemat ja kysymykset
Teemahaastattelun teemat ja kysymykset
1.

Opinto-ohjaajan näkemykset ohjauksesta
mitä ohjaus on
mikä ohjauksessa on keskeistä
mitkä ovat ohjauksen tavoitteet ja tehtävät
miten opsin perusteet, lait ja asetukset ohjaavat opinto-ohjaajan ohjaustoimintaa
mitkä asiat ovat ohjauksessa vaikeita tai ongelmallisia
mitkä asiat ovat helppoja, positiivisia
miten ohjaus on muuttunut
millaisia ajatuksia ja kokemuksia opinto-ohjaajalla on yksilö-, pienryhmä- ja luokkaohjauksesta
millaisia ohjauksellisia menetelmiä opinto-ohjaaja käyttää
millaisia tavoitteita ohjauksella on tulevaisuudessa
miten opinto-ohjaaja arvioi ohjauksen tuloksellisuutta yksilö- ja yhteisötasolla

2.

Opinto-ohjaajan suhde ohjattaviin
mitä opinto-ohjaaja pitää keskeisenä ohjaustilanteissa
mitä opinto-ohjaaja pitää keskeisenä ohjaussuhteissa
millaisia ohjauksellisia tarpeita oppilailla/opiskelijoilla on
miten opinto-ohjaaja tunnistaa ja arvioi oppilaiden/opiskelijoiden ohjaustarpeita
millaiset ohjaustilanteet ja -suhteet ovat tyypillisiä
miten opinto-ohjaaja kokee ohjaustilanteet ja -suhteet

3.

Oman ohjaajuuden arviointi
mitä ohjaajuus merkitsee opinto-ohjaajalle
millaista osaamista opinto-ohjaaja tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa
miten opinto-ohjaaja arvioi ammatillista osaamistaan
mihin suuntaan opinto-ohjaaja haluaisi kehittää ammatillista osaamistaan
miten ja mihin suuntaan opinto-ohjaaja haluaisi kehittää koulunsa opinto-ohjausta

4.

Ohjausyhteistyö
mitä mieltä opinto-ohjaaja on ohjausvastuun jakamisesta ja miten sitä on koulussa jaettu
millaisia verkostoja opinto-ohjaajalla on ja miten hän niitä käyttää
mikä rooli opinto-ohjaajalla on kouluyhteisössään
millaista tukea ja keneltä opinto-ohjaaja saa ohjaustoiminnassaan

5.

Koulukontekstin merkitys
miten organisaatio vaikuttaa ohjaustoiminnan käytäntöön
miten rehtori/oppilaitoksen johto suhtautuu ohjaukseen
miten opettajat ja muu henkilöstö suhtautuvat ohjaukseen
kuka ohjauksen suunnittelusta ja resurssoinnista vastaa ja päättää ja millä tavalla
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Liite 2: Jyväskylän yliopiston opinto-ohjauksen seurantatutkimusprojekti
Jyväskylän yliopiston opinto-ohjauksen seurantatutkimusprojekti
Tutkimus käynnistyi vuonna 1997 ja se suoritettiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen
vaihe toteutettiin kokonaistutkimuksena opinto-ohjaajille lähetettynä kyselynä.
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1119 opinto-ohjaajaa eri kouluasteilta. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe ja sen keskeiset tulokset on kuvattu kahdessa julkaisussa (Lairio &
Puukari 1999; Lairio, Puukari & Varis 1999c). Tutkimusprojektin toisessa vaiheessa
tarkastelu kohdennettiin ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta opinto-ohjaajan työn
syvempään analyysiin. Syvähaastattelujen kautta pyrittiin nostamaan esille uudenlaisia näkökulmia, jotka osaltaan auttavat kehittämään opinto-ohjausta ja opintoohjaajan työtä Suomessa. Toisen vaiheen tulokset on kuvattu julkaisussa Lairio &
Puukari 2001. Projektin johtajana toimi dosentti Marjatta Lairio, joka yhdessä lehtori Sauli Puukarin kanssa vastasi pääosin tutkimuksen tieteellisestä ja metodisesta
suunnittelusta ja projektin toteutuksesta.
Projektin toisen vaiheen suunnittelu tehtiin työryhmässä, johon kuuluivat tutkimusprojektin vetäjät, projektin tutkijat, kaksi projektin tutkimusaineistosta lisensiaatintyötä tekevää jatko-opiskelijaa, projektin ulkopuolinen opinto-ohjaaja sekä haastattelututkimuksen erikoisasiantuntija. Suunnittelun lähtökohtina käytettiin tutkimuksen ensimmäisen vaiheen lomakekyselyn avoimista kysymyksistä saatuja tuloksia sekä kirjallisuudesta ja keskustelusta nousseita kysymyksiä. Suunnittelun alkuvaiheessa haastattelututkimuksen asiantuntija piti päivän intensiivikoulutuksen haastattelusta tiedonhankintamenetelmänä. Haastattelukoulutuksessa valittiin haastattelumetodiksi syvähaastattelu, jossa käsitellään useita teemoja. Projektin lopullisiksi
haastatteluteemoiksi valittiin seuraavat:
-

opinto-ohjaajan toiminnan perusteet
ei-perinteisille aloille ohjaaminen
maahanmuuttajien ohjaus ja monikulttuurisuus
opinto-ohjaajan työssä jaksaminen
opinto-ohjaajien täydennyskoulutustarpeet. (Lairio & Puukari 2001.)

Haastateltaviksi valittiin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
opinto-ohjaajia Keski-Suomesta ja pääkaupunkiseudulta. Haastattelut tehtiin syksyn
1998 ja kevään 1999 aikana. Haastateltavien valinnoissa otettiin huomioon eri sukupuolten edustus ja tutkimuksen toisen vaiheen keskeisten teemojen mukanaolo heidän kyselylomakevastauksissaan. Kaikkiaan haastateltiin 20:tä opinto-ohjaajaa.
Haastattelijoina toimivat tutkimusryhmän jäsenet. Lähtökohtana toimi haastattelujen
haastattelusuunnitelma. Haastattelu eteni kuitenkin haastateltavien ehdoilla, ja eri
teemoihin syventyminen vaihteli sen mukaan, kuinka merkityksellinen teema oli
kullekin haastateltavalle. (Lairio & Puukari 2001.)
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Liite 3: Ohjaajien kuvaukset
Ohjaajien kuvaukset
Timo
Timo on koulutukseltaan luokanopettaja, uskonnonopettaja ja opinto-ohjaaja. Ensimmäisessä haastattelussa syksyllä 1998 hän oli toiminut opinto-ohjaajana noin 6 vuotta. Opinto-ohjaajan koulutuksen
hän suoritti vuonna 1997 ja toimi yhteensä 10 vuotta opinto-ohjaajana. Opettajakokemusta hänellä oli
10 vuotta. Timo työskenteli opinto-ohjaajana yläasteella, jossa oli noin 360 oppilasta. Timo toimi
kaksoisroolissa eli opinto-ohjaajana ja uskonnonopettajana. Koulussa oli toinenkin opinto-ohjaaja,
joka toimi pelkästään opinto-ohjaajana. Timolla oli noin 170 oppilasta ohjattavanaan kaikilta yläasteen luokka-asteilta. Oppilaita tuli kouluun eri puolilta kaupunkia. Timo toimi samassa peruskoulussa
opinto-ohjaajana vuoteen 2002 saakka ja siirtyi sitten toisiin työtehtäviin. Uuden työn myötä hän
halusi työtehtäviinsä muutosta, kehittyä ammatillisesti ja saada laajempaa näkökulmaa ohjaukseen.
Hän toimi toisessa haastattelutilanteessa aikuisohjauksen parissa. Olen kuitenkin rajannut aikuisohjauksen tämän tutkimuksen ulkopuolelle, joten Timon toisesta haastattelusta mukana ovat vain ne osat,
jotka koskevat tämän tutkimuksen tutkimustehtävää.
Rauni
Rauni osallistui ensimmäiseen haastatteluun syksyllä 1998. Hän oli silloin 45-vuotias ja työskennellyt opinto-ohjaajana 7 vuotta samassa koulussa. Välillä hän oli vuoden virkavapaalla opintoohjaajakoulutuksessa ja toisen vuoden hän työskenteli toisessa peruskoulussa. Aikaisemmin hän toimi aikuisopetuksessa. Koulutukseltaan hän on filosofian kandidaatti ja opinto-ohjaaja. Toisessa haastattelussa keväällä 2005 Rauni työskenteli edelleen samassa koulussa opinto-ohjaajana. Koulu oli
tyypillinen kaupungin lähiökoulu, jonne oppilaat tulivat enimmäkseen kerrostaloasuntoalueelta. Oppilaita koulussa oli noin 400. Koulussa oli myös paljon maahanmuuttajaoppilaita monista eri kulttuureista. Asuntoalueella oli paljon sosiaalisia ongelmia ja nämä ongelmat heijastuivat Raunin mielestä
myös oppilaisiin ja oppilaiden käyttäytymiseen.
Leena
Ensimmäisessä haastattelussa syksyllä 1998 Leena oli 43-vuotias ja hän oli työskennellyt yli 20 vuotta koulussa, ensin luokanopettajana ja neljä vuotta opinto-ohjaajana. Ennen opinto-ohjaajaksi siirtymistä hän suoritti vuoden kestävän opinto-ohjaajakoulutuksen. Leena toimi ainoana opinto-ohjaajana
yläasteella, jossa oli noin 400 oppilasta. Koulu oli tyypillinen isohkon kunnan koulu, jonne oppilaat
tulivat lähialueelta. Koulussa toimi myös erityisluokka ja pajakoulu. Toisessa haastattelussa keväällä
2005 Leena oli vaihtanut toiseen peruskouluun opinto-ohjaajaksi ja toiminut siellä kolme vuotta.
Koulussa oli myös toinen päätoiminen opinto-ohjaaja. Ohjattavien määrä Leenalla oli noin 280.
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Tiina
Ensimmäisessä haastattelussa Tiina oli 43-vuotias ja hän oli toiminut 17 vuotta opinto-ohjaajana,
joista viimeiset neljä vuotta silloisessa peruskoulussa. Hänellä on luokanopettajan ja opinto-ohjaajan
koulutukset. Hän koki tehneensä uransa alussa pioneerityötä, koska opinto-ohjaus oli silloin uusi
asia. Tiina toimi opinto-ohjaajana yläasteella, jossa oli noin 370 oppilasta. Maahanmuuttajaoppilaita
oli muutamia. Lisäksi koulussa oli kaksi erityisluokkaa. Oppilaat tulivat hyvin erilaisista kodeista.
Alueella on omakotitaloasutusta ja kaupungin vuokrataloja. Toisessa haastattelussa Tiina toimi lukion opinto-ohjaajana. Nykyisessä työssä hän oli ollut 3 vuotta. Ohjattavia oli noin 400. Lukioon opiskelijat tulivat hyvillä keskiarvoilla, kaupungin parhaimmilla.
Matti
Ensimmäisessä haastattelussa Matti oli 37-vuotias, ja hän oli toiminut psykologian opettajana yli
yksitoista vuotta ja opinto-ohjaajana lähes yhtä kauan. Matilla on psykologian maisterin tutkinto,
opinto-ohjaajatutkinnon hän suoritti työn ohella. Aluksi hän ei ajatellut opettajan työtä, mutta opettajasijaisuuksien kautta hän tutustui opettajan työhön ja alkoi viihtyä opettajan roolissa. Matti toimi
psykologian opettajana ja opinto-ohjaajana lukiossa, jossa oli 260 opiskelijaa. Opiskelijat tulivat lukioon pääsääntöisesti oman kunnan alueelta. Toisessa haastattelussa Matti oli vaihtanut työpaikkaa.
Nykyisessä lukiossa hän oli työskennellyt 4 vuotta. Lukiossa oli noin 560 opiskelijaa. Matti toimi
päätoimisena opinto-ohjaajana. Lukiossa oli myös toinen päätoiminen opinto-ohjaaja.
Eero
Eeron ensimmäisen haastattelu toteutui syksyllä 1998 ja toinen haastattelu keväällä 2005, jolloin hän
oli 55-vuotias. Eero oli toiminut samassa koulussa 32 vuotta biologian ja maantiedon opettajana ja
samalla opinto-ohjaajana noin 22 vuotta. Hänellä on alusta alkaen ollut ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä ja kun edellinen opinto-ohjaaja jäi eläkkeelle, hänelle siirtyivät myös opinto-ohjaajan
tehtävät. Opinto-ohjaajakoulutuksen hän suoritti noin 17 vuotta aiemmin. Eero toimi opettajana ja
opinto-ohjaajana lukiossa, jossa oli noin 350 opiskelijaa. Opiskelijat tulivat lukioon eri puolilta kaupunkia ja osa myös naapurikunnista. Lukiossa toimi myös toinen opinto-ohjaaja, jolla ei ollut opintoohjaajan muodollista pätevyyttä. Myös hän toimi opinto-ohjaajan tehtävien lisäksi aineenopettajana.
Sirkka
Ensimmäisessä haastattelussa syksyllä 1998 Sirkka oli 51-vuotias. Hän oli toiminut noin 25 vuotta
psykologian opettajana ja samalla noin 16 vuotta opinto-ohjaajana. Hänellä on yhteiskuntatieteen
kandidaatin tutkinto ja opinto-ohjaajan tutkinto, jonka hän suoritti noin 15 vuotta sitten. Ammattinsa
alkuvaiheessa hän työskenteli lisäksi kesäisin psykologina sairaalassa. Aikaisemmin lukion yhteydessä toimi peruskoulu, joten hänellä oli ohjaustoimintaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Välillä hän
oli vähän aikaa aikuiskoulutuksessa kouluttajana, ja hän käy vieläkin oman työnsä ohessa pitämässä
erilaisia koulutuksia. Haastattelujen aikaan Sirkka työskenteli lukiossa, jossa oli noin 650 opiskelijaa
ja kolme opinto-ohjaajaa. Opiskelijat tulivat lukioon eri puolilta kaupunkia. Kaikki opinto-ohjaajat
toimivat myös aineenopettajina. Yhdellä opinto-ohjaajalla ei ollut muodollista opinto-ohjaajan pätevyyttä. Toisessa haastattelussa keväällä 2005 Sirkka oli jäänyt 2 vuotta aikaisemmin osa-aika eläkkeelle ja toimi ainoastaan psykologian opettajana samassa lukiossa.
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Liite 4
Taulukko 22. Peruskoulun opinto-ohjauksen tavoitteiden esimerkkiluokittelua ensimmäisessä haastattelussa.

Kasvun ja kehityksen tukeminen (Yläluokka)
”Tulee itse tietoiseksi siitä, mitä on tekemässä.”
”Kuka minä olen ja mitä minä teen.”
”Mistä on kysymys, millainen mä oon.”
”Oman lahjakkuuden ymmärtäminen.”
”Saada se nuori itse vastuullisesti haluamaan asioita ja tekemään töitä jonkun
asian eteen.”
”Oppii itse vastuullisesti miettimään.”
”Itsenäisiä ja ryhmässä toimivia vastuuntuntoisia kansalaisia.”
”Se halu ja motivaatio kuitenkin löytää itsestä.”
”Mikä on se hänen halunsa.”
”Murrosiän kysymykset.”
”Miten he osaavat käyttäytyä aikuisen ihmisen kanssa.”
”Käytännön käyttäytymistä.”
Opiskelun ohjaus (Yläluokka)
”Kouluyhteisö ensi alkuun.”
”Ihan käytännön asioita ja normeja.”
”Opiskelutaitoihin liittyvää.”
”Pyritään opettamaan työtapoja.”
”Siirtyminen ylä-asteelle…joutuu tutustumaan ja tottumaan hyvin erilaiseen
järjestelmään.”
”Nuoren täytyy itte pureksia ja itte soitot tehdä.”
Ura- ja elämänsuunnittelun tukeminen (Yläluokka)
”Että pystyisi tekemään päätöksiä.”
”Miettiä itse ja harkita sitä päätöksentekoprosessia.”
”Kypsä jossain vaiheessa tekemään sen päätöksen.”
”Osattaisi ysin keväällä tehdä päätös.”
”Osattais miettiä vaihtoehtoja.”
”Harjoituttaa sitä valinnan tekotaitoa.”
”Pohtia perusteluja miksi haluan johonkin suuntaan.”
”Perustelis vähintään itselleen.”
”Päätöstä ei tehdä tyhjän päälle.”
”Mistä nuori on kiinnostunut.”
”Tietäs niistä omista vahvuuksistaan.”
”Nuorella ois niinku muutamia vaihtoehtoja.”
”Pitäs niinku olla rohkeempia ja uskaltaa kokeilla niitä rajojamme enemmän.
”Rohkeutta niinkun rikkoa rajoja ja lähtee.”
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Alaluokka
Itsereflektointi
Itsereflektointi
Itsetuntemus
Itsetuntemus
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Vuorovaikutustaidot
Motivaatio
Motivaatio
Nuoruus kehitysvaiheena
Käyttäytyminen
Käyttäytyminen
Opiskeluympäristö
Opiskeluympäristö
Opiskelutaidot
Opiskelutaidot
Siirtymävaihe
Itseohjautuvuus
Päätöksentekotaidot
Päätöksentekotaidot
Päätöksentekotaidot
Päätöksentekotaidot
Valinnantekotaidot
Valinnantekotaidot
Perustelujen pohdinta
Perustelujen pohdinta
Perustelujen pohdinta
Kiinnostuksen kohteet
Omat vahvuudet
Suunnittelutaidot
Asenteet
Asenteet

Liite 5
Taulukko 23. Peruskoulun opinto-ohjauksen tavoitteiden esimerkkiluokittelua toisessa haastattelussa.

Kasvun ja kehityksen tukeminen (Yläluokka)
”Perusymmärrys elämästä ja aikuisuuteen kasvamisesta.”
”Oma kehitystehtävä missä lapset ja nuoret menee.”
”Nuoruuteen ja aikuisuuteen kasvamiseen liittyviä kysymyksiä.”
”Identiteettiongelmiin, omiin vahvuuksiin liittyviä kysymyksiä.”
”Kasvun edistäminen.”
”Saada se ohjattava puhumaan itselleen auki hänen omaa elämäntilannettaan ja omaa kokemustaan elämästä.”
”Sais vähän hakee niitä juttujansa koko matkan.”
”Se on nuoren elämä, hänenhän se täytyy elää.”
”Yhdessä tekeminen…ryhmäytyminen.”
Opiskelun ohjaus (Yläluokka)
”Oppilas pääsee tutuksi yläkouluun ja yläkoulun rutiineihin ja opiskelusysteemeihin.”
”Uusiin tilanteisiin asettautumista.”
”Millainen oppija henkilö on.”
”Henkilökohtaisten oppimisvalmiuksien kehittäminen.”
Ura- ja elämänsuunnittelun tukeminen (Yläluokka)
”Valintojen tekeminen, päätöksenteko omista koskevista asioista.”
”Päätöksenteko omista koskevist asioista.”
”Ysillä…oltais…valmiita tekemään…ratkaisuja.”
”Fundeerataan sitä tulevaisuutta ja heidän jatko-opintojaan.”
”Uravalinnan selkiyttäminen.”
”Lähtisi itse miettimääs, että mikä sen oma paikka on täällä.”
””Mitä se täällä haluaa, mitä se haluaa seuraavassa vaiheessa ja mitä
se haluaa pitemmällä tähtäimellä.”
”Mitä tehdä työkseen.”
”Käsitys siitä, että mitä he haluavat tehdä.”
”Katottais aina niitä muitakin vaihtoehtoja.”
”Nuoret itse kokee oman tapansa tarkastella maailmaa ja minkälaisia
ihannekuvia heillä on tulevaisuudesta.”
”Katseen siirtäminen tulevaisuuteen.”
”Omalla tavallaan miettimään sitä, mitä oikein haluaa.”
”Mitä asioita arvostaa ja mitä elämältä haluaisi.”
”Oman elämänhallinnan suunnittelu ja miettiminen.”
”Oman polun hahmottaminen.”
”Elämänhallinnan suunnittelu.”
”Mikä tämä muutos on…millä nuorilla pysyis todellisuusote.”

Alaluokka
Elämänkulku ja ihmisenä kasvaminen
Nuoruus kehitysvaiheena
Nuoruus kehitysvaiheena
Itsetuntemus
Itsetuntemus
Itsereflektio
Itsereflektio
Vastuullisuus
Vuorovaikutustaidot
Opiskeluympäristö
Opiskeluympäristö
Opiskelutaidot
Oppimisvalmiudet
Valinnan- ja päätöksenteko
Päätöksenteko
Päätöksenteko
Jatko-opiskelu
Urasuunnittelu
Urasuunnittelu
Urasuunnittelu
Urasuunnittelu
Kiinnostuksen kohteet
Kiinnostuksen kohteet
Kiinnostuksen kohteet
Tulevaisuuden suunnittelu
Elämän suunnittelu
Elämän suunnittelu
Elämän suunnittelu
Elämän suunnittelu
Elämänsuunnittelu
Yhteiskunnan muutosten ymmärtäminen
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Liite 6
Taulukko 24. Lukion opinto-ohjauksen tavoitteiden esimerkkiluokittelua ensimmäisessä haastattelussa.

Kasvun ja kehityksen tukeminen (Yläluokka)
”Itseluottamuksen pönkittämistä.”
”Realistinen omakuva.”
”Nuori itse oivaltaa asioita.”
”Nuoressa tämä psyykkinen työ käynnistyisi.”
”Itsetuntemuksen kasvun parantamista.”
”Pitää osata luontevasti tuoda omat vahvuudet esille.”
Opiskelun ohjaus (Yläluokka)
”Tällaiset jököttäjät pitäisi aktivoida.”
”Pitää oma vastuu ja itsenäisyyskin olla.”
”Vastuu, jonka mä siirrän opiskelijalle.”
”Perehtymään tähän koko lukiomaailmaan ja lukiotyöskentelyyn ja
opintokokonaisuuden suunnitteluun.”
”Kurssitarjottimen purkamiseen liittyy ja siitä sen kokonaisuuden
suunnitteluun.”
”Osaavat itsenäisesti suunnitella ohjelmaansa.”
”Opiskelutekniikkaa ja opintojen suunnittelua.”
”Opiskelijan opinnot etenevät lukiossa järkevästi.”
”Ainevalinnat on semmosia järkeviä.”
”Ylioppilaskirjoituksiin liittyvä informaatio.”
”Et omatoimisia ihmisiä, jotka itse seuraavat omia opintojaan.”
Ura- ja elämänsuunnittelun tukeminen (Yläluokka)
”Pääsisivät omien valintojensa ja päätöksenteon alulle.”
”Nuori itse sitte tekis aktiivisesti päätöksen omasta tahdostaan.”
”Nuoressa käynnistyisi joku prosessi, että hän itse aktiivisesti setvis
näitä.”
”Ajatella rohkeasti tulevaisuuttaan ja miettiä omia vaihtoehtoja.”
”Että jokaisella olisi joku suunta mihin lähteä.”
”Ett sais opiskelupaikan.”
”Nuoren ihmisen pitäs tietää, kun hän koulusta lähtee, että mihin hän
on hakeutumassa.”
”Tietäisivät mitä on valittavana.”
”Työelämään tutustumista.”
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Alaluokka
Itseluottamus
Itsetuntemus
Itsetuntemus
Itsetuntemus
Itsetuntemus
Itsetuntemus
Aktiivisuus
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Lukio-opiskelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opiskelutaidot
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Ylioppilaskirjoitusten suunnittelu
Itseohjautuvuus
Päätöksenteko
Päätöksenteko
Tulevaisuuden suunnittelu
Tulevaisuuden suunnittelu
Tulevaisuuden suunnittelu
Jatko-opiskelun suunnittelu
Jatko-opiskelun suunnittelu
Eri koulutusmahdollisuudet
Työelämään tutustuminen

Liite 7
Taulukko 25. Lukion opinto-ohjauksen tavoitteiden esimerkkiluokittelua toisessa
haastattelussa.

Kasvun ja kehityksen tukeminen (Yläluokka)
”Omat vahvat ja heikot puolet.”
”Oman persoonan etsimistä ja siinä kasvamista.”
”Olis niinku itseluottamusta.”
”Aikuiseksi kasvaminen.”
”Ihmisenä kypsyminen.”
”Sosiaalisuuteen kasvaminen.”
”Yhdessä tekeminen, yhdessä oppiminen ja hyvät ihmissuhteet.”
Opiskelun ohjaus (yläluokka)
”Tietopuolinen valmentaminen.”
”Suunnittelua ja perehtymistä tähän kokonaisuuteen.”
”Lukion tapoihin ja opiskeluun…ja ryhmäytymistä.”
”Vastuu omista opinnoistaan täällä koulussa.”
”Oikeat ainevalinnat ja ne liittyy ylioppilaskirjoituksiin.”
”Jokainen vois tehdä oman polkunsa.”
”Jaksojen vaihtuessa oppilaat tietää, mitä he ovat sitten tekemässä.”
”Osattais käyttää maksimaalisesti hyväksi tän talon tarjoomuksia.”
”Oppimaan oppiminen.”
”Opintojen sujuminen ja opiskelu on tarkoituksenmukaista.”
”Käyttäs sen ajan mitä täällä koulussa ollaan, niin sellaseen tarkkaavaan
työskentelyyn.”
”Lukion sisäistä selviytymistä.”
”Nuori motivoituu etsimään vastauksia ja tutkimaan asioita.”
”Osaavat itsenäisesti selvittää asioita.”
”Osais mahdollisimman paljon itse tehdä omaan opiskeluunsa liittyviä
ratkaisuja.”
”Kognitiivinen itseohjautuvuus.”
”Opiskelija ottaa selvää.”
”Opiskelijan autonomisuus.”
”Sellaista omaehtoista tiedonhankintaa.”
Ura- ja elämänsuunnittelun tukeminen (Yläluokka)
”Lukion päättyessä olis sitten kypsyyttä tehdä elämässään opintoihin liittyviä, itselleen sopivia ratkaisuja ja päätöksiä.”
”Et olis vaihtoehtoja, joita he siinä vaiheessa, kun koulun jättävät, pohtivat
mielessään.”
”Jokainen löytäs sen lukion jälkeen siinä maailmassa sellasen oman suunnan.”
”Saa opiskelijan löytämään jotain uusia ajatuksia.”
”Tietty realismi joskus on hyvä.”
”Ammatinvalinnallinen ja ajattelu ja kypsyminen siihen, että pitää tehdä
päätöksiä.”
”Työelämään tutustuminen.”

Alaluokka
Itsetuntemus
Itsetuntemus
Itseluottamus
Nuoruus kehitysvaiheena
Nuoruus kehitysvaiheena
Sosiaaliset taidot
Sosiaaliset taidot
Lukio-opiskelu
Lukio-opiskelu
Lukio-opiskelu
Vastuullisuus
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opinto-ohjelman suunnittelu
Opiskelutaidot
Opiskelutaidot
Opiskelutaidot
Opiskelutaidot
Itseohjautuvuus
Itseohjautuvuus
Itseohjautuvuus
Itseohjautuvuus
Itseohjautuvuus
Autonomisuus
Tiedonhankintataidot
Päätöksenteko
Jatko-opiskelu
Eri koulutusmahdollisuudet
Tulevaisuuden suunnittelu
Tulevaisuuden suunnittelu
Itsereflektio
Itsereflektio
Urasuunnittelu
Työelämään tutustuminen
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Liite 8
Taulukko 26. Raunin ohjausnäkemyksen luokittelua ensimmäisessä haastattelussa.
Alkuperäisilmaukset
”Nuori sais jonkinnäköisen
peilin, että minkälainen hän itte
oikein on.”
”Olen heille joku peili, että he
tietävät, että siltä kannattaa
mennä semmosista puhumaan ja
kysymään.”
”Ja että mä sitten varaan aikaa
kans siihen.”
” Ohjaus on päivittäistä ja jaksottaista kanssakäymistä.”
”Päätöstapa ja halu ja motivaatio kuitenkin löytää itsestä.”
”Saada hahmottamaan, toimimaan ja tahtomaan.”
”Miettisi itsensä kannalta asioita.”
”Mistä on kysymys, millainen
mä oon, miksi haluan tuohon?”
”Saada se nuori itse vastuullisena haluamaan asioita ja tekemään töitä jonkun asian eteen.”
”Tulisi tietoiseksi siitä mikä
prosessi tässä on meneillään.”
”Prosessi, jota minä seuraan ja
avitan eri vaiheissa.”
”Osattais tehdä ysin keväällä
päätös.”
”Harjoituttaa sitä valinnan tekotaitoa.”
”Osattais miettiä vaihtoehtoja.”
”Nuorikin ajattelis sitä, että
tässä nyt tehdään valintoja.”
”Perustelis vähintään itselleen.”
”Ihan käytännön asioita ja normeja.”

Pelkistetty ilmaus
Ohjauksessa nuori peilaa
omaa elämäänsä ohjaajan
kanssa

Alaluokka
Ohjaaja peilinä

Vuorovaikutuksen jatkuvuus

Yksilökeskeinen
vuorovaikutus

Nuoren tahdon ja motivaation löytyminen

Itsetuntemus, motivaatio

Yläluokka
Opinto-ohjaaja peilinä ohjausvuorovaikutuksessa

Oppilaan kasvun ja kehityksen sekä vastuullisuuden
tukeminen päätöksentekoprosessissa

Itsetuntemuksen lisääntyminen
Vastuullisuuteen ohjaaminen

Vastuu omasta elämästä

Nuori oppii hahmottamaan elämäänsä ja tulevaisuuttaan
Prosessin tukeminen

Päätöksentekoprosessi

Valinnoissa ja päätöksenteossa ohjaaminen

Oppilas tekee tietoisia
valintoja
Oppilas perustelee valintansa
Nuori osaa toimia erilaisissa tilanteissa

Käytännönläheisyys

Käytännönläheinen orientaatio

”Ohjaus ei saa olla kauhean
juhlavaa.”

Ohjauksen arkisuus

”Pyrin välittämään informaatiota niin tiiviisti.”
”Ohjauksellisuus näkyy siten,
että aika tiiviisti pidetään yhteyttä kotiin…ovat luokanvalvojat
myös avainasemassa.”

Ohjaus tiedon antamisena

Tiedottaminen

Tietopainotteinen orientaatio

Ohjaus yhteistyönä

Jaettu ohjausvastuu

Holistinen ohjausmalli

”Koulussa opon työ on semmosta verkostoo.”

Ohjaus verkostotyönä

Verkostotyö
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Liite 9
Taulukko 27. Raunin ohjausnäkemyksen luokittelua toisessa haastattelussa.

Alkuperäisilmaukset
”Eroja on siinä, että mihin se
kohdistuu, eroja on heidän omissa tarpeissaan.”
”Sillai nää on kauheen erilaisia.”

Pelkistetty ilmaus
Erilaisten nuorten kohtaaminen erilaisine tarpeineen

”Kun seinät kaatuu ja välillä
pähkäillään.”

Nuorten pettymysten kohtaaminen

”Älä tule tähän kulttuuriin…kun
se on tavallaan sulkenut minut
ulos.”

Torjunnan kohtaaminen

”Läsnäolon antamista.”

Läsnäolo

”Jonkinlaisen turvan antamista.”

Turvallisuus

”Luotettais toisen tekemisiin ja
siinä olemiseen.”

Luottamuksellisuus

”Uskaltautuu siihen ohjaustilanteeseen.”

Yksilöllisyys

”Mun täytyy kunnioittaa…ja
molemminpuolinen kanssakäyminen ois semmoseen perustuvaa.”

Toisen kunnioittaminen

”Kiinnostunut sillä tavalla ihmisestä.”

Kiinnostuneisuus ihmisestä

”Ymmärretään toisiamme oikein.”

Toisen ymmärtäminen

”En tee hänen puolestaan ratkaisuja.”
”Niinku pistät pohtimaan.”

Oppilaan aktiivisuus

”Puhutaan samaa kieltä.”

Yhteinen kieli

”Mä puhun varmasti totta ja että
mä kuuntelen.

Kuunteleminen

”Semmonen hyväksyvä se kasvun tukeminen.”

Yksilöllisen kasvun tukeminen

”Mitä tehdä työkseen, millaisia
muita asioita täällä arvostaa ja
mitä elämältä haluaisi.”

Oppilaan arvot ja kiinnostuksen kohteet

”Ihminen lahtis itse miettimään.”

Omien tavoitteiden hahmottaminen

”Joka ainoa lähtis omista lähtökohdista ja omalla tavallaan
miettimään sitä, mitä se oikein
haluaa.”
”Ajattelun liikkeelle ja…oman
polun hahmottamisen.”
”Niinku varmistaa, että prosessi
lähtee liikkeelle.”
”Pistää oppilaan miettimään ja
itte löytämään ja haarukoimaan
ratkaisuja ja vähän katselemaan
ympärilleen.”
”Päätöksenteko omista koskevista
asioista.”
”Oltais valmiita tekemään…ratkaisuja.”

Ajatteluprosessin käynnistyminen itsestä ja tulevaisuudesta

Alaluokka
Tarpeet ja tunteet

Yläluokka
Dialoginen ohjausvuorovaikutus

Huomion antaminen

Myönteinen ihmiskäsitys

Kommunikointi

Itsetuntemus ja omat
tavoitteet

Opiskelijan tukeminen
ihmisenä kasvamisessa ,
päätöksenteossa sekä
oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa

Päätöksentekoprosessi

Ohjaus päätöksenteon
tukemisena
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”Kyllä sillä saa olla ihan oikeesti
ajatukset ja haaveet pilvissä välillä ja siitä se sitten oivaltaakin sen
juttunsa.”

Realistisen vaihtoehdon
löytyminen

”Sytykkeiden antamista…vähän
keskustelua ja ohjailemista ja
vinkkien tarjoamista.”

Virikkeiden ja sysäysten
antaminen

”Pyrin saamaan hänet tekemään
itsellensä kysymyksiä.”

Keskustelu ja kysymysten
asettelu

”Kuulostelemaan ja utsimaan ja
heittämään kysymyksiä takaisin.”
”Keskustelun sävy ja kannustus.”
”Turvata ja auttaa ja tuupata.”

Ohjauksen kannustavuus

”Ohjaus voi olla hyvin erilaista
eri ihmisten kanssa.”
”Tarvii jonkun infon…saattaa
olla hyvin selkeetä asiapohjaista.”
”Kyllä mä aina yritän kertoa niitä
faktoja.”

Käytettävien menetelmien
vaihtelevuus
Tiedon antaminen

”Tämän rajan vetäminen.”

Ohjauksen rajallisuus

”Ohjaus ei ole ratkaisu kaikkiin
asioihin.”
”Et tää juttu ei mee minun keinollani eteenpäin.”

Opinto-ohjaajan ammatin
rajat

”Että mä en itse menisi liian
pitkälle. Se on oikeesti väärin.”
”Vastuullinen näköalapaikka.”

Ohjauksen vastuullisuus
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Interventiot

Konstruktivistinen orientaatio

Tilannekohtaisuus

Tilannekohtainen orientaatio
Tietopainotteinen orientaatio

Tiedon jakaminen

Tosiasioista kertominen
Ohjauksen rajat

Vastuu

Ohjauksen etiikka

Liite 10
Taulukko 27. Raunin käyttötiedon mielikuvien luokittelua ensimmäisessä haastattelussa

Alkuperäisilmaukset
”Sellanen luonteva kanssakäyminen.
”
”Olen luontevasti lähestyttävä.”

Pelkistetty ilmaus
Luontevuus vuorovaikutuksessa

”Henkilökohtaiset keskustelut
luontevia.”
”Hyvä kuuntelija.”

Kuuntelemisen taito

”Pitää olla kiinnostunut ihmisistä.”

Kiinnostuneisuus
ihmisistä

”Etten vain omalta kannalta jotain
asiaa vaadi tai tyrkytä tai mene
liian pitkälle.”

Toisen huomioon
ottaminen

”Koska ei tunne kulttuureita, ei
niitten tapoja, ei osaa luoda yhteistä siltaa niin helposti.”

Kulttuurisensitiivisyys

”Kuinka pitkälle pitäisi lähteä
ohjaamaan, kun jotenkin tietää,
että se on kulttuurin vastaista.”
”Opinto-ohjaajan on oltava aito.”

Aitous

”Puhun totta.”

Rehellisyys

”Tää on vastuullista.”

Vastuullisuus

Heidän opettajansa sano, että
heille opo on sillai asiantuntija, et
kun mä jotain sanon, niin kyllä he
sitten menevät.”

Ohjauksen asiantuntija

”Ohjaus on tietyn koulutuksen ja
työkokemuksen omaavan henkilön toimintaa.”
”Nuori sais jonkinnäköisen peilin,
että minkälainen hän itte oikein
on.”
”Mä pyrin välittämään informaatiota niin tiiviisti, etten mä anna
siihen…sitä löytämisen iloa.”

Alaluokka
Sosiaaliset taidot

Yläluokka
Oma persoona
työvälineenä

Pääluokka
Mielikuvat
ohjaajuudesta

Persoonallisuuden
piirteet

Ohjaukseen liittyvät roolit
et

Roolikäsitykset

Ohjaaja peilinä

Ohjaaja tiedon jakajana

”Mä tiedän tästä koulusta mitä on
meneillään…Aika moni tulee
kysymään…ne vaan tietää, että
mä tiedän.”
”Tätä hallintotyötä on myös jaettu
aika paljon…olen mukana siinä
joka tekee tätä arviointia ja mä
oon opetellut hallinto-ohjelman
käytön…sinne pitää rakentaa se
opetussuunnitelma.”
”10 opintoviikon koulutus…konstruktivistisen ajattelutavan tuomista opetustyöhön.”

Yhdyshenkilön rooli

”Kuinka osata tehdä asiat niin,
että ne nuoret itse ratkaisevat ja
siinä toimii todella ohjaajana.”

Ohjausteorian soveltaminen käytäntöön

Roolit työyhteisössä

Monessa mukana
olijan rooli

Ohjauskäytäntöjen
kehittäminen

Teorian merkitys

Ammatillinen
osaaminen
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”Tää muuttuva ympäristö ja ohjaus siinä.”

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset

Ammattitaidon
kehittämistarpe

”Yhteiskunnan muutos…ammattien muutosuunnat…työmarkkinoiden muutoskehitys.”
”Tietojen ajantasaistamista.”
”Maahanmuuttajaohjauksen tiedontarve kaikkein suurin…monet
muut erityisryhmät.”
Alkuperäisilmaukset
”Alkaa muodostua tietyks
varmuudeks.”

Monikulttuurinen
ohjaus ja erityisryhmien ohjaus

Pelkistetty ilmaus
Työn hallinta

Alaluokka
Ohjauksen asiantuntija

Joustavat työaikaratkaisut

Työn itsenäisyys

Oppilailla on joku
henkilö, jolta voi kysyä
Työn palkitsevuus

Oppilaiden kanssa
työskentely

Työyhteisössä arvostetaan

Työn arvostus

Yläluokka
Ohjaustyön merkitys

”Ainakin meidän koulussa
on opo, joka tietää.”
”Olen rehtorin kanssa
sopinut…et pidä nyt vapaita.”
”Niillä on joku, jolta ne
voi käydä kysymässä.”
”Mikään ei oo niin palkitsevaa ku nähdä niitä edellisvuoden lähtijöitä.”
”Koen saavani työtilaa…ja
arvostusta.”
”Kyllä mä näen…ihan
arvostettuna.”
”Mulla tavallaan selkeä
linja-alue täällä…mitkä
ovat opinto-ohjaajan asioita.”
”Mun työmäärä on lisääntynyt selvästi.”
”Teen tämän valinnaisuuden ympärillä itse asiassa
lähes kaiken sen työn.”
”Tätä hallintotyötä on
myös jaettu aika paljon…olen mukana siinä
joka tekee tätä arviointia ja
mä oon opetellut hallintoohjelman käytön.
”
”Tuntuu, että mä oon aina
tämmösissä sisäisissä
kuvioissa mukana.”
”Ettei siinä kuitenkaan
ehdi niin hyvin näihin
lapsiin tutustua.”

Työtehtävät tunnetaan
työyhteisössä

Lisääntynyt työmäärä
Valinnaisuudesta vastaaminen
Hallintotehtävien runsaus

Oppilastuntemuksen
vähäisyys

”Minun työni selvästi
kohdistuu seiskoihin ja
kaseihin luokassa.”
”Ohjausaika ei ole lisääntynyt…muut asiat on
syönyt sen ajan.”

Luokkaohjauksen
painottuminen

”Parhaiten palvellaan niitä,
jotka osaa eniten hakea
apua.”

Oppilaiden aktiivisuus/passiivisuus hakea
ja saada ohjausta

”Liian paljon jää siinä
paitsi…väliin jää niin iso
määrä oppilaita.”

Tarve henkilökohtaiseen ohjaukseen

”Saada enemmän aikaa
tähän ohjauskeskusteluun.”
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Työn laajuus ja
paljous

Ohjauksen saatavuus ei
ole lisääntynyt

Ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien vähäisyys

Ohjaustyöhön
liittyvät jännitteet

Pääluokka
Mielikuvat
opinto-ohjaajan
työstä

Kulttuurien väliset erot

Vuorovaikutustilanteet

Riittämättömyyden
tunne

Työhön liittyvät
tunteet

”Pitää ehdottomasti saada
pois näitä hallintopuolen
asioita.”

Työn rajaaminen

Työssä jaksamisen
paineet

”Joka ainoa jakson vaihe
olen erittäin kiireinen, kun
mä yritän saada…järjestykseen nämä
valinnaiset.”

Työn epätasainen rytmittyminen

”Perhe sanoo, ettei oo
mitään muuta vaihtoehtoo
ku lukio ja keskiarvo on
semmonen kuusi ja puoli…Siinä tulin sellaiseen
tulokseen, etten pysty…Jossain kulttuurissa
asiat elävät niin voimakkaina, ettei mulla riitä
rahkeet.”
”On niinku riittämättömyys.”

”Aina kun loma-ajat lähestyy…olen aivan uuvuksissa.”
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Alkuperäisilmaukset
”Nuoret tarvitsevat tavattomasti
aikuiselta apua ja tukea…tehdä
päätöksiä ja miettiä asioita.”

Pelkistetty ilmaus
Kasvava nuori tarvitsee
aikuisen tukea

Alaluokka
Oppilaiden valmiudet

”Yksin niitä ei voi jättää ratkaisuineen ja koulu on yks paikka, missä
heitä avitetaan.”
”Niiden taidot kehittyy ihan hirveesti tän yläasteen aikana.”

Opiskelutaidot ovat kehittyviä

”Jokaisen maahanmuuttajaoppilaan…tulen ottamaan varhaisessa
vaiheessa henkilökohtaisen kontaktin…vaativat vähintään puolitoista ellei kaksinkertaisen työn.”

Maahanmuuttajaoppilaat
tarvitsevat paljon ohjausta

”Ettei perheet voi kauheen hyvin…kovin paljon on erinäköistä,
työpaikkojen suhteen, pitkäaikaistyöttömyyden suhteen, sosiaalisten
ongelmien tai turhautumista…kyllähän se lapsissa näkyy.”

Perheiden ongelmat näkyvät
nuorten hyvinvoinnissa

”Täällä työyhteisössä kaikki käsittelevät asioita yhdessä ja opetusta
lähdetään alusta asti hyvin pitkälle
integroimaan.”

Yhdessä tekeminen toimintaperiaatteena

Tuen tarve

Koulun kasvatustoiminta

”Tehdään helposti asioiden ympärille työryhmiä ja toimitaan ryhmissä.”
”Täällä tehdään hullun lailla töitä.”

Työyhteisö on sitoutunut

”Luontevat suhteet aikuisten ja
lasten välillä.”
”Meillä on aika hallitseva rehtori.”

Oppilaista välittäminen
Rehtorilla hallitseva johtamistyyli

Rehtorin rooli

”Hän johtaa niinku yhdessä ja
ihmisten kautta näitä asioita…aika
paljon keskustellen asianomaisten
kanssa.”
”Uudet oppilaat oppivat tietyille
tavoille…käytösnormitusta.”

Rehtorilla kasvatuksellinen
työote

”Ois hyvä, jos opokin ois tossa ja
katottas sitä siltäkin kannalta.”

Rehtori arvostaa opintoohjaajan asiantuntemusta

”Yleiset oppilaan ongelmat, jotkut
muut, ni tässä on kauhean paljon
yhteistä.”
”Rehtorille tulee tapaukset, jotka
vaativat erityistoimia.”

Yhteinen ohjausvastuu

”Tiiviisti pidetään yhteyttä perheisiin…ovat luokanvalvojat avainasemassa.”

Luokanvalvoja on perheisiin
yhteydessä

”Luokanvalvoja tapaa kaikki
oman luokkansa oppilaan plus
vanhemmat yhdessä.”

Luokanvalvoja tapaa perheet

Rehtorille vaativat ohjaustehtävät

”He ovat hyvin voimakkaasti
luokanvalvojan oppilaita.”
”Kyllä minä jossain vaiheessa
jokaisen luokanvalvojan kyselemässä, että minkälaisia asioita
sinulle tuli ilmi…jotain mitä minun olisi syytä tietää etukäteen.”
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Luokanvalvojan ja opintoohjaajan yhteistyö

Ohjausyhteistyö

Pääluokka
Mielikuvat kouluyhteisön toiminnasta

”Oppilashuoltoryhmässä meillä on
rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, opo, erityisopettajat.”
”Suurin osa asioista, joita oppilashuollossa käsitellään…kohdistuvat erityisryhmiin
tai erityisluokkiin.”
”Sellaisia tilanteita, et kartotetaan.”
”Opettaja on sanonut, että on
huolestunut siitä oppilaasta.”
”Poissaoloihin tai huonoon käytökseen tai vetämättömyyteen."
”Totta kai siihen on muodostunut
tietty rutiini, mitä me tehdään.”
”Kerrotaan oppilashuoltoinfossa
koko opettajakunnalle ne asiat.”
”Aika avoimesti me käsitellään
paitsi semmoset sosiaali- ja terveydenhuollon…tuomien rajausten kautta.”
”Et paljon tässä on tapahtunut
semmosia muutoksia, mitkä ei
suoraan tuu oppilaisiin, mutta mä
väitän, että ne on mutkan kautta
myös oppilaille hyviä asioita, että
asiat sujuu koulutasolla.”
”Elämään ilman vakinaisia työsuhteita…kestämään erilaisia
muutostilanteita, vaihteluja, epämääräisyyttä, rakentamaan kuitenkin tulevaisuutta itselleen, luottavaista…epävarmuuteen perehdyttämistä.”
”Ei pelkästään meidän vastuu
vaan sen alan, että se tekee sen
linjansa merkittäväksi.”
”Verkostoitumista, että tehdään
yhteistyötä.”

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano

Oppilashuoltoryhmän
toiminnan periaatteet

Oppilashuoltoryhmässä
käsiteltäviä asioita

Opettaja tuo oppilasasioita
työryhmän käsittelyyn

Työryhmässä käsitellyistä
asioista informoidaan opettajia

Paljon oppilaiden koulussa
viihtymiseen vaikuttavia
välillisiä muutoksia

Koulun toimintaympäristön muutokset

Yhteiskunnan ja työelämän
muutosten ennakointi

Ohjaus tulevaisuudessa

Mielikuvat ohjaustoiminnasta

Työelämän vastuu ohjauksessa
Verkostotyö ohjauksessa
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Liite 11: Tapausesimerkki opinto-ohjaajan käyttötiedosta
Raunin käyttötieto
Kuvaan tässä liitteessä yhtenä tapausesimerkkinä Raunin käyttötietoa, mikä on hyvin laaja-alaista ja siinä on nähtävissä myös jonkin verran muutoksia tutkimuksen
seuranta-aikana. Raunin ohjausnäkemyksen luokittelua on kuvattu liitteissä 8 ja 9 ja
käyttötiedon mielikuvien luokittelua liitteessä 10, joista ilmenee esimerkinomaisesti,
miten olen edennyt alkuperäisten ja pelkistettyjen ilmausten kautta aineiston abstrahointiin jokaisen yksittäisen opinto-ohjaajan kohdalla. Sen jälkeen olen yhdistänyt
yksittäiset tapausanalyysit yleiselle tasolle. Samalla tavalla olen edennyt koko aineiston analyysissä.
Raunin toimintaperiaatteet osana käyttötietoa
Raunin toimintaperiaatteet koostuivat ohjausnäkemyksestä, ohjauksen työmuodoista
ja ohjauksen arvioinnista. Hänen ohjausnäkemyksessään korostui ensimmäisen
haastattelun perusteella prosessimaisuus, mikä jatkui koko yläasteen ajan. Kyseessä
oli oppilaan kasvun ja kehityksen sekä vastuullisuuden tukeminen päätöksentekoprosessissa. Opinto-ohjaaja tuki nuorta itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen kehittymisessä sekä motivaation löytämisessä. Tämä opetteli ottamaan vastuuta itsestään
ja tulevaisuudestaan harjoittelemalla päätöksentekotaitoa ensin valinnaisainevalinnoissa ja sitten vähitellen jatko-opiskelussaan. Nuoren tuli myös oppia tekemään
tietoisia valintoja ja perustelemaan valintansa. Rauni mainitsi myös, että ohjaajan
tehtävä on auttaa oppilasta tiedostamaan ajattelun ja tekemisen mahdollinen ristiriita. Hän oli ikään kuin peili, jonka avulla oppilas tutki ohjaustilanteessa omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Ohjauksessa korostui käytännönläheisyys, jolloin tärkeitä asioita olivat mm. kouluelämään liittyvät asiat, kuten koulun tavat ja käytänteet. Tiedottamisen tai tiedon jakamisen tarkoituksena oli antaa oppilaalle tietoa, jota hän
tarvitsi opiskelunsa etenemiseen, päätöksien tekemiseen ja erilaisiin arkielämän tilanteisiin. Myös kasvatukseen liittyvät asiat olivat vahvasti puheessa esillä. Ohjaus
oli myös yhteistyötä, joka Raunin koulussa tuli esiin luokanvalvojan vahvana roolina oppilaiden lähiohjaajana sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Rauni piti
ohjausta myös verkostotyönä, koska yhteistyökumppaneita oli paljon niin koulussa
kuin koulun ulkopuolellakin. Tämä viittaa holistiseen ohjausmalliajatteluun.
Raunin toisessa haastattelussa ohjausnäkemyksessä painottui dialoginen vuorovaikutus. Siinä huomion antamiseen liittyi oppilaan yksilöllinen kohtaaminen, turvallisuus, luottamus ja läsnäolo ohjaustilanteessa. Toisen ihmisen kunnioittaminen,
ymmärtäminen sekä kiinnostus häntä kohtaan heijastivat Raunin myönteistä ihmiskäsitystä. Siihen liittyi myös oppilaan aktiivisuus oman elämänsä suunnittelussa.
Oppilas kohdattiin ohjauksessa yksilöllisine tarpeineen ja erilaisine tunteineen. Rauni piti yhteistä kieltä ja oppilaan kuuntelemista onnistuneen ohjausvuorovaikutuksen
osatekijänä.
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Rauni painotti oppilaan tukemista ihmisenä kasvamisessa sekä oman elämänsä ja
tulevaisuutensa suunnittelussa. Omien vahvuuksien ja intressien tiedostaminen lisäsi
itsetuntemusta ja auttoi tavoitteiden asettamisessa. Päätöksentekoprosessissa harjoiteltiin ajattelua ja ongelmien ratkaisua realistisen vaihtoehdon löytämiseksi. Nuoren
oli opittava ajattelemaan myös pidemmälle elämäänsä ja tulevaisuuttaan sekä hahmottamaan yhteiskunnan muutoksia ja tulevaisuuden tarpeita. Rauni korosti ohjauksessa tilannekohtaista orientaatiota, jossa ohjaajan esittämät kysymykset olivat
interventioita, väliintuloja sekä vuorovaikutuksen työvälineitä, joiden avulla oppilaalle tarjottiin tilaisuus omien kokemustensa ja tavoitteidensa pohtimiseen ja
muokkaamiseen. Tässä on nähtävissä myös konstruktivistisen orientaation piirteitä.
Raunin ohjausnäkemys käsitti myös eettistä pohdintaa molemmissa haastatteluissa. Hän koki ohjauksen vastuulliseksi toiminnaksi, ja ajatteli, että ohjaajan oli tunnistettava työssään oma osaamisensa sekä rajallisuutensa ja ohjattava oppilas muiden asiantuntijoiden luo silloin, kun ratkaisua ei löytynyt ohjauksen keinoilla. Hän
auttoi ja tuki mielellään oppilaita erilaisissa elämäntilanteissa, mutta myönsi, että
joskus oli vaikea tietää, mikä kuuluu opinto-ohjaajalle ja mikä ei. Hän olisi halunnut
oppia tunnistamaan oman osaamisensa rajoja paremmin ja myös rajaamaan selkeämmin ohjaustyötään. Ensimmäisessä haastattelussa hän mietti myös omaa suhdettaan ohjattavaan. Lähtökohtana oli se, että oppilas on oman elämänsä subjekti, joskaan Rauni ei ollut varma, osasiko hän riittävästi ottaa tämän asian huomioon ohjauksessaan.
Molemmissa Raunin haastatteluissa ohjausnäkemyksessä korostui ohjauksen prosessimaisuus, ja toisessa haastattelussa Rauni toi esiin enemmän oppilaan elämän ja
tulevaisuuden suunnitteluprosessia ja sen tukemista. Myös oppilaan aktiivisuus,
vuorovaikutuksen merkitys, yksilöllisyys ja ohjauksen henkilökohtaistaminen sekä
humanistinen ihmiskäsitys korostuivat enemmän toisessa haastattelussa. Ohjausvuorovaikutus on muuttunut peili-ajattelusta dialogiseen suuntaan ja ohjauksen orientaatio tiedon jakamisesta entistä tilannekohtaisemmaksi ja konstruktivistisemmaksi.
Myös laajempi ammattieettinen pohdinta laajentaa ohjausnäkemyksen sisältöä.
Raunin puheissa painottui 7. ja 8. luokalla ohjauksen työmuodoista luokkaohjaus,
jossa sen sisältö liittyi 7. luokalla koulun käytänteisiin, opiskelutaitoihin ja valinnaisainetarjontaan. 8. luokalla käsiteltiin eri ammatteja ja valinnaisaineasioita. Raunin koulussa oppilaat tekivät paljon valinnaisainevalintoja, ja opinto-ohjaaja vastasi
koko valintaprosessista, joten se muodosti ison osan opinto-ohjaajan työstä.
Meillä valintaa tapahtuu niin paljon, että on pakko muuttaa sen rooli työkseni, että mä oon
tehnyt siitä toisen asian, kuin mitä se on ollut. (Rauni 1/s. 13)

9. luokalla luokkaohjauksessa käsiteltiin suomalaista koulutusjärjestelmää ja jatkoopiskelumahdollisuuksia. Oppilaat myös tutustuivat työelämään. Raunin mielestä
luokkaohjaus oli henkilökohtaiseen ohjaukseen valmistautumista. Luokkatilanteessa
kaikki oppilaat saivat samanlaisen tietopohjan jatkokoulutusmahdollisuuksista ja
työelämästä, josta käsin he alkoivat tehdä omia suunnitelmiaan, joita käsiteltiin 9.
luokan aikana henkilökohtaisessa ohjauksessa. Luokkatilanteessa hyödynnettiin
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myös internetin mahdollisuuksia tiedonhankinnassa tai urasuunnittelussa. Raunin
mielestä luokkaohjaus oli pedagogisesti haasteellista, koska oppilailla oli erilaiset
kiinnostuksen aiheet ja perusteet tulevaisuutensa suhteen. Rauni pyrki keskustelemaan jokaisen 9. luokkalaisen kanssa henkilökohtaisessa ohjauksessa. Siinä lähtökohtana olivat oppilaan tarpeet. Rauni korosti myös vuorovaikutuksen merkitystä.
Hän käytti pienryhmäohjausta sellaisissa tilanteissa, joissa oppilailla oli samanlaisia
jatko-opiskelusuunnitelmia, mutta sen käyttö oli vähäistä. Muuten ensimmäisen ja
toisen haastattelun välillä ei ollut eroja ohjauksen sisällössä tai ohjauksen työmuotojen käytössä.
Ohjauksen arvioinnissa Raunilla esiintyi ohjaustilanteiden jälkeistä välitöntä arviointia ja prosessiarviointia molemmissa haastatteluissa sekä ohjauksen kokonaisuuden arviointia toisessa, jossa hän seurasi oppilaiden valinta- ja päätöksentekotaitojen kehittymistä. Ohjauksen kokonaisuuden arviointiin liittyen Rauni keräsi palautteen oppilailta lukuvuosittain. Hän teki tilastoja yhteishaun tuloksista ja vertasi
niitä edellisten vuosien tuloksiin ja arvioi samalla omaa ohjauskäytäntöään. Koulun
tasolla käytiin myös arviointikeskustelua opettajien ja rehtorin kanssa yhteishaun
tuloksista ja seurattiin ns. huolinuorien peruskoulun jälkeistä tilannetta oppilashuoltoryhmässä seuraavana lukuvuonna.
Raunin mielikuvat osana käyttötietoa
Raunin käyttötietoon liittyvät mielikuvat liittyivät omaan ohjaajuuteen, opintoohjaajan työhön, oppilaisiin, kouluyhteisön toimintaan sekä ohjaustoimintaan. Raunin ohjaajuuteen liittyviin mielikuviin sisältyi oma persoona työvälineenä, roolikäsitykset ja ammatillinen osaaminen. Omaan persoonaan työvälineenä liittyivät vuorovaikutustaidot ja persoonallisuuden piirteet. Raunin mielestä ohjaaja käyttää omaa
persoonaansa työvälineenä koko ajan. Rauni on mielestään henkilö, jota oppilaiden
on helppo lähestyä ja hänellä on luontevat suhteet oppilaisiin. Hän on hyvä kuuntelija ja kiinnostunut oppilaista vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutustaitoihin liittyy
myös kulttuurisensitiivisyys, koska hänen koulussaan on paljon maahanmuuttajaoppilaita. Omasta mielestään hänen persoonallisuuden piirteisiinsä liittyvät myös aitous, rehellisyys ja vastuullisuus. Toisessa haastattelussa Rauni liitti vuorovaikutustaitoihin sen, että hän kunnioittaa oppilaita, luottaa heihin, ja että hänellä on kannustava työote.
Ohjaajuuteen liittyvissä roolikäsityksissä ensimmäisessä haastattelussa nousi
esiin ohjauksen asiantuntijan rooli, jossa ohjaaja korosti koulutuksen ja kokemuksen
merkitystä. Muita ohjaukseen liittyviä rooleja olivat ”peili” nuorelle, jonka kanssa
nuori voi hahmottaa omaa elämäänsä, sekä ”tiedon jakaja”. Toisessa haastattelussa
tiedon jakajan rooli oli muuttunut ”ajattelun herättäjäksi”. Työyhteisön rooleissa tulivat esiin ”monessa mukana olijan” rooli sekä ensimmäisessä haastattelussa ”yhdyshenkilön” rooli. Raunille oli vuosien myötä kertynyt vastuullisia tehtäviä omassa
kouluyhteisössä, kuten opetussuunnitelman kehittämistyö, oppilasarviointiin liittyvät asiat sekä oppilashallinto ja sen kehittäminen. Näissä asioissa opettajat kääntyivät mielellään Raunin puoleen, koska he luottivat tämän tietämiseen ja osaamiseen.
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Ammatillisessa osaamisessa tulivat esiin teorian merkitys sekä ammattitaidon
kehittämistarpeet. Ensimmäisessä haastattelussa Rauni mainitsi osallistuneensa pitkäkestoiseen konstruktivistisen ohjauksen koulutukseen ja piti sitä tärkeänä osana
oman osaamisensa kehittämisessä. Hän pohti kuitenkin samalla sitä, miten osaisi
viedä teoriatiedon käytäntöön omaan ohjaustyöhönsä. Toisessa haastattelussa hän
mainitsi hyödyntäneensä ohjaustyössään eri tutkimustuloksia ja selvityksiä. Ammattitaidon kehittämistarpeinaan hän nosti ensimmäisessä haastattelussa esiin yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin liittyvän tietämyksen sekä monikulttuurisen ja erityisryhmien ohjauksen. Hän mainitsi myös sen, että hyötyi eniten pitempikestoisesta
täydennyskoulutuksesta, koska hän halusi pohtia ja aktiivisesti työstää asioita, mutta
tarvitsi myös ns. täsmäkoulutusta ajankohtaisista asioista. Toisessa haastattelussa
hän kaipasi opinto-ohjaajakollegojen tapaamisia ja ohjaukseen liittyviä keskusteluita
heidän kanssaan.
Raunin mielikuviin opinto-ohjaajan työstä sisältyi ohjaustyön merkitys sekä ohjaukseen liittyvät jännitteet. Ohjaustyön merkitys jakaantui työtyytyväisyyteen, oppilaiden kanssa työskentelyyn ja työn arvostukseen. Molemmissa haastatteluissa
tyytyväisyyttä lisäsi työn joustavuus, jonka lähinnä rehtori mahdollisti. Kiireisten
aikojen jälkeen Raunilla oli mahdollisuus pitää ylityövapaata, jolloin hänella oli aikaa osallistua eri koulutuksiin. Ensimmäisessä haastattelussa työtyytyväisyyttä lisäsi
myös työn hallinta. Omasta mielestään Rauni osaa ja hallitsee opinto-ohjaajan työn
kokonaisuuden. Toisessa haastattelussa hän nosti esiin myönteisyyden ohjaustyötä
kohtaan. Molemmissa haastatteluissa ilmeni se, että työskentely oppilaiden kanssa
tekee ohjaustyöstä palkitsevan. Se näkyi mm. silloin, kun entiset oppilaat kävivät
tervehtimässä Raunia. Ensimmäisessä haastattelussa hän painotti sitä, että ohjaustyö
on oppilaille tärkeä asia ja toisessa sitä, että pääsee tutustumaan nuorten elämään
työn kautta. Kouluyhteisössään Rauni on saanut arvostusta ohjaustyöstään. Ensimmäisessä haastattelussa hän sanoi, että siellä tunnettiin opinto-ohjaajan tehtävät ja
tiedettiin, mitkä asiat tälle kuuluvat.
Olen jakanut ohjaustyöhön liittyvät jännitteet työn laajuuteen, ohjauksen saatavuuteen, vuorovaikutukseen, työhön liittyviin tunteisiin ja työssä jaksamiseen. Työn
laajuus näkyi molemmissa haastatteluissa monipuolisina työtehtävinä. Rauni oli
mukana koulun toimintaan liittyvissä työryhmissä, mikä teki työstä monipuolisen ja
laaja-alaisen. Ensimmäisessä haastattelussa työmäärää oli lisännyt valinnaisaineprosessista vastaaminen. Ohjauksen saatavuudesta puhuttaessa molemmissa haastatteluissa oli näkyvissä samanlaisia asioita. Rauni ohjaus painottui 7. ja 8. luokalla
luokkaohjaukseen, koska ohjausresurssit eivät riittäneet henkilökohtaiseen ohjaukseen muiden kuin päättöluokkalaisten kohdalla. Lisäksi Rauni toi esiin, että aktiivisesti ohjausta hakevat oppilaat saivat passiivisia enemmän ohjausta. Ensimmäisessä
haastattelussa hän mainitsi, että oppilastuntemus saattoi jäädä vähäiseksi, koska
henkilökohtaista ohjausta ei ollut riittävästi. Tällöin Rauni sanoi myös sen, että erilaiset ohjaukseen liittyvät vuorovaikutustilanteet saattoivat aiheuttaa jännitteitä työssä. Esimerkkinä hän mainitsi kulttuurien väliset erot vuorovaikutustilanteissa. Molemmissa haastatteluissa nousi esiin riittämättömyys työtuntien aikana. Sitä Rauni
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oli kokenut esimerkiksi vaikeiden oppilaiden kohdalla. Toisessa haastattelussa hän
kertoi ohjaustyön voivan olla myös turhauttavaa, varsinkin silloin, kun oppilas esimerkiksi jättää tekemättä sen, mistä on sovittu. Jotta työssä jaksaisi, Rauni haluaisi
oppia rajaamaan sitä keskittymällä ohjauksen ydintehtäviin ja jättämällä pois esimerkiksi työryhmätöitä. Työssä jaksamiseen vaikuttaa lisäksi työn rytmittyminen.
Koulun lukuvuoden ohjaustyö painottuu tiettyihin ruuhkahuippuihin, jolloin saattaa
esiintyä työuupumusta. Työpaineitaan Rauni oli voinut vähentää keskustelemalla
kouluyhteisössä työkavereiden kanssa.
Oppilaisiin liittyvät mielikuvat sisälsivät oppilaiden valmiudet ja tuen tarpeen.
Molemmissa haastatteluissa valmiuksiin liittyi nuoren kehitysvaiheen huomioon ottaminen ohjauksessa. Raunin mielestä yläkouluikäiset oppilaat tarvitsevat valinnoissaan ja tulevaisuuden suunnitelmissaan paljon aikuisen tukea ja apua. Tosin hän oli
ensimmäisessä haastattelussa sitä mieltä, että nuorten taidot kehittyvät paljon yläkoulun aikana. Toisessa hän mainitsi nuorten kehitysvaiheiseen liittyen, että nuorten
itseluottamus oli vähentynyt ja näiden suhtautumisessa asioihin ilmeni tietynlaista
välinpitämättömyyttä ja näköalattomuutta enemmän kuin aikaisemmin, mutta toisaalta heillä saattoi tulevaisuutta ajatellen olla epärealistisia tavoitteita. Mitä tuen
tarpeeseen tuli, ensimmäisessä haastattelussa nousi esiin kotitaustan merkitys oppilaiden viihtymiselle ja pärjäämiselle koulussa. Perheen pahoinvointi ja sosiaaliset
ongelmat näkyvät nuorten koulunkäynnissä, ja tällaisissa tilanteissa he tarvitsevat
koululta tavallista enemmän tukea. Toisessa haastattelussa ilmeni, että nuorten ongelmat, jotka liittyivät kasvuun ja kehitykseen, elämäntaitojen hallintaan sekä terveyteen, olivat lisääntyneet selvästi. Sekä oppilashuolto että opinto-ohjaaja käyttivät
yhä enemmän aikaa tämäntyyppisiin asioihin. Rauni nosti molemmissa haastatteluissa esiin myös maahanmuuttajaoppilaiden ohjaustarpeet. He vaativat paljon
enemmän ohjausaikaa kuin suomalaiset kielellisten ongelmien tai kulttuurierojen
vuoksi. Toisessa haastattelussa Rauni mainitsi haluavansa lisätä yhteistyötä maahanmuuttajaperheiden kanssa, koska varsinkin kulttuurierot voivat aiheuttaa väärinymmärrystä puolin ja toisin.
Kouluyhteisön toimintaan liittyviin mielikuviin sisältyivät koulun kasvatus- ja
opetustoiminta, rehtorin rooli ja ohjausyhteistyö. Koulun kasvatus- ja opetustoiminnassa korostuivat yhdessä tekeminen, työyhteisöön sitoutuminen, oppilaista välittäminen ja oppilaskeskeiset opetusmetodit. Toisessa haastattelussa Rauni mainitsi
myös myönteisen ilmapiirin. Rehtori on hänen mielestään hallitseva johtaja, mutta
toisaalta tämä käyttää jaettua johtajuutta, koska keskustelee paljon työyhteisön jäsenten kanssa ja perustaa mielellään erilaisia työryhmiä hoitamaan asioita. Nämä
asiat tulivat esille ensimmäisen haastattelun yhteydessä. Molemmissa haastatteluissa
Rauni kertoi rehtorin arvostavan hänen ohjaustyötään ja haluavan hänet mukaan
koulun toiminnan suunnitteluun. Rehtori ei yleensä puuttunut Raunin työhön, joten
tämä voi suunnitella itsenäisesti sen toteutuksen. Raunin koulussa ohjausvastuuta oli
jaettu, ja luokanvalvojalla oli tärkeä rooli oppilaiden lähiohjaajana. Luokanvalvoja
ja opinto-ohjaaja tekivät tiivistä yhteistyötä oppilasasioissa ja heillä oli selkeä työnjako, vaikka Rauni toisessa haastattelussa mainitsikin, että työnjakoa joutui usein
tarkistamaan ja varmistamaan, että jokainen tiesi vastuunsa. Oppilashuoltoryhmä oli
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moniammatillinen, toiminta vakiintunutta sekä selkeää ja työnjako toimivaa. Tämä
tuli esiin molemmissa haastatteluissa.
Mielikuviin ohjautoiminnasta sisältyivät koulun toimintaympäristön muutokset,
ohjaukseen liittyvät odotukset sekä ohjauksen painotukset tulevaisuudessa. Ensimmäisessä haastattelussa koulun toimintaympäristössä oli Raunin mielestä tapahtunut
paljon sellaisia muutoksia, jotka eivät liity oppilaisiin välittömästi, mutta kuitenkin
välillisesti. Esimerkiksi opetussuunnitelmauudistukset vievät paljon aikaa, mutta
tulokset näkyvät ajan myötä koulun toiminnassa ja oppilaiden hyvinvoinnissa. Toisessa haastattelussa hän mainitsi, että oppilasaines on monipuolistunut ja asiat, jotka
aikaisemmin olivat erityisiä, esimerkiksi maahanmuuttajien ohjaus ovat nykyisin
tavallisia. Toisessa haastattelussa Rauni puhui paljon ohjaukseen liittyvistä odotuksista. Jatko-opiskelun ohjauksen merkitys korostui, koska oppilaat joutuvat yhä tarkemmin pohtimaan hakutoivejärjestystään yhteishaussa saadakseen haluamansa
opiskelupaikan. Se johtuu osittain siitä, että tietyt jatko-opiskelupaikat ovat suositumpia kuin toiset ja myös siitä, että varsinkin ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkoja on tarjolla liian vähän suhteessa hakijamäärään. Rauni koki ristiriitaiseksi
yhteiskunnan taholta tulevat paineet ohjauksen tehokkuutta ajatellen, koska hänen
mielestään ohjauksella ei voida vaikuttaa kaikkiin nuorten asioihin. Tulevaisuuden
ohjaukseen liittyen hän mainitsi ensimmäisessä haastattelussa työelämän vastuun
ohjauksessa. Jotta työvoimapulasta kärsivät alat saisivat työntekijöitä, näiden tulisi
tehdä alansa markkinakelpoiseksi nuorten silmissä. Raunin mielestä myös verkostoituminen ja ohjausyhteistyö tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Toisessa haastattelussa Rauni piti tärkeänä kouluohjauksen ydintehtävien selkiintymistä ja ohjausvastuun jakamisen kehittämistä. Tällä hetkellä hän koki ohjauksen sekavaksi. Hänen
mielestään yhteiskunnan ja työelämän muutoksia tulee oppia ennakoimaan, mutta
niihin pitää suhtautua kriittisesti. Perusammatteja tarvitaan tulevaisuudessakin, ja
tämä viesti on välitettävä myös nuorille. Tulevaisuus on epävarma, mutta opintoohjaajan pitää seurata aktiivisesti muutoksia, jotta hän pystyy välittämään nuorille
monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia opintopolkujen rakentamiseen.
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