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Tiivistelmä

Yliopisto-opiskelijoiden omaope ajaohjaus on oppiaineen asiantuntijan ohjauksellista,
kiinni ymiseen tähtäävää vuorovaikutusta opiskelijan kanssa. Tämänkaltaisen ohjauksen
merkitysten tutkimuksessa opiskelijoiden näkökulma on vallitseva ja merkitysten
kyseenalaistaminen vähän tutki u aihe. Ohjauksessa syntyvät merkitykset konstruoidaan yhteisesti,
jolloin myös ohjaajan näkökulma on tärkeä. Artikkeli esi elee tutkimuksen omaope ajien
näkökulmasta omaope ajaohjauksen merkityksiin, niiden kyseenalaistamisiin sekä
kyseenalaistamisten lähteisiin holistisessa kiinni ymisen mallissa. Kahdeksan fysiikan omaope ajan
puolistrukturoidun haasta elun aineisto- ja teorialähteisen analyysin yhdistelmänä syntyi kaksitoista
omaope ajaohjauksen merkitystä ja viisi kyseenalaistamista. Valitussa kiinni ymisen mallissa ne
lii yivät pääasiassa yliopiston rakenteellisiin vaiku eisiin, yliopiston ja opiskelijan
sosiopsykologisiin vaiku eisiin, sekä opiskelijan behavioristiseen kiinni ymiseen. Tulosten mukaiset
omaope ajaohjauksen merkitykset rajautuvat alueille, joilla valitun mallin mukaan on vaikutusta
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opiskelijan kiinni ymiseen. Kiinni ymiseen mahdollisesti vaiku avia osa-alueita jäi myös
merkitysten ulkopuolelle, mikä nostetaan esiin pohdinnassa. Kyseenalaistamisia tutkimalla löyde iin
merkitysten ristiriitoja, joiden kau a päästään kiinni omaope ajaohjauksen kehi ämiseen
kiinni ymistä tukevaksi, kiinni ymisen kritiikki huomioiden.

Abstract

Tutor teaching of university students is an engagement aiming counceling interaction between a
professional of a discipline and a student. In previous studies about the meanings of similar
counceling the perspective of the student seems dominant and the questioning of the meanings
seems lacking. As the meanings of counceling are constructed together, the perspective of the
councelor is important as well. In this article, the meanings of tutor teaching, the questioning of these
meanings and the sources of the questionings are being examined, from the perspective of tutor
teachers within a holistic model of engagement. Semistructured interviews of eight university
physics tutor teachers were analyzed with inductive and deductive content analysis, resulting in
twelve categories of meanings and five of questionings. Within the chosen model of engagement,
they were mostly connected to structural influences of university, the sociopsychological influences
of university and student, and the behavioral engagement of the student. The resulting meanings of
tutor teaching were limited to sections, which according to the chosen model affect student
engagement. Some engagement effective sections were left outside the meanings, which is brought
up in the discussion. By examining the questionings, conflicts of meanings were found, through
which the development of tutor teaching towards be er supporting engagement is commented,
acknowledging the critique of engagement.

Johdanto

Opiskelijoiden kiinni yminen (engagement) opintoihinsa on eräs tärkeä yliopisto-opetuksen ja
ohjauksen tavoite. Kiinni yminen on yhteydessä esimerkiksi opintojen sujumiseen (Poutanen, Toom,
Korhonen, & Inkinen, 2012), opiskelijaidentitee iin (Korhonen, Ma sson, Inkinen, Toom, 2019;
Poutanen ym., 2012), kuulumisen tunteeseen (Korhonen ym., 2019), opinnoissa vaadi aviin
valmiuksiin ja opiskeluyhteisön hyvinvointiin (Mäkinen, 2012a).

Tiedetään, e ä erilaiset tukitoimet (esim. Zepke & Leach, 2010) sekä opiskelijoiden ja muun kuin
opetushenkilökunnan välinen kontakti (Hwang, 2020) ovat kiinni ymisen kannalta tärkeitä.
Kiinni ymisen edistämiseksi on ehdote u muun muassa, e ä opiskelijoiden itsetuntoa ja
opiskeluautonomiaa tuetaan; e ä opiskelijan kokemusta pätevyydestään saavu aa tavoi eitaan
vahvistetaan; e ä eri taustoista saapuvat opiskelijat kokisivat olevansa tervetulleita; ja e ä tarjolla
oleva tuki on adaptoitu opiskelijan mukaan (Zepke & Leach, 2010). Annala, Mäkinen, Svärd, Silius ja
Miilumäki (2012) tutkivat verkossa toimivan yhteisön mahdollisuuksia kiinni ymisen tukena
todeten, e ä huomiota tulisi kohdistaa sosiokul uurisiin käytänteisiin sekä pedagogisiin
prosesseihin. Korhonen ja muut (2019) korostavat matalan kynnyksen tuen ja opiskelutaitojen
kehi ymisen tärkey ä kiinni ymiselle. Tutkimuksen mukaan vain harva opiskelija koki, e ei omalla
asenteella ja opiskelutaidoilla olisi ollut merkitystä opintojen nopeutumiseen tai hidastumiseen
(Pen inen, Kosonen, Annala, & Mäkinen, 2017). Mäkisen (2012b) mukaan kiinni ymisen
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onnistumisen edellytyksiin kuuluvat juuri opiskelijoiden aja elu- ja toimintatapojen kehi äminen,
mu a myös opiskeluyhteisön jäsenyys, hyvinvoinnin varmistaminen ja tulevaisuuskuvien
toiveikkuus. Myös Pen isen ja muiden (2017) mukaan myönteisellä tulevaisuusorientaatiolla on
yhteys opintojen etenemiseen. Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa työskentelevillä
tulisi olla teoriatietoa ja käytännön taitoja kiinni ymisen ja hyvinvoinnin tavoi eluun (Evere , 2017).

Opiskelijoiden näkökulmasta opetushenkilökunnalta saatu kurssien opetuksen ulkopuolinen ohjaus
voi olla esimerkiksi neuvontaa ja vaihtoehtojen esi ämistä, HOPS-ohjausta, ja uravalintojen ohjausta
ammatillisen identiteetin kirkastumisen kau a (Lairio & Pen inen, 2005). Opiskelijat saa avat
odo aa tukea akateemisen itsetunnon kehi ymiseen ja parempien arvosanojen tavoi eluun (Walsh,
Larsen, & Parry, 2009), sekä koulutus- ja uratavoi eiden suunni eluun (Nora & Crisp, 2008;
Mäkinen, 2012a). Myös emotionaalinen ja psykologinen tuki sekä akateemisen osaamisen
edistäminen ovat opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä (Nora & Crisp, 2008).

Ohjaajien näkökulma ohjauksen merkityksistä kiinni ymisen kannalta on tärkeä, sillä Ojasen (2006)
mukaan merkitykset, ”kohteesta saadut elämykset” (2006, 132), tulevat tulkituiksi vasta kohdatessaan
toisen yksilön merkitysperspektiivin. Opiskelijoita ohjaavien näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia
aiheeseen löytyi kuitenkin vähän verra una opiskelijoihin keski yvään tutkimukseen. Lehtelän ja
Hapon (2014) mukaan mentorien kuvaama opiskelijoiden ohjauksen tarve lii yi
harjoi elukäytänteiden ohjaamiseen sekä persoonallisen kehi ymisen tukemiseen. Ohjaajien
näkemys ohjauksen merkityksestä palveluneuvontana ja tarvi aessa eteenpäinohjauksena on tode u
aiemmin (Nora & Crisp, 2008; Lairio & Pen inen, 2005; Tuomela ym., 2020; Walsh ym., 2009).

Tutkimuksessa vähän huomioitua näy ää olevan myös yliopisto-opiskelijoiden ohjauksen
merkitysten kyseenalaistaminen, jolla tarkoitetaan tässä merkityksiin lii yviä koe uja ristiriitoja.
Lähteenoja ja Pir ilä-Backman (2005) havaitsivat yliopisto-ope ajien ristiriitaisen suhtautumisen
opiskelijoiden integraatioon, jonka kuitenkin voidaan ole aa olevan korkeakouluohjauksen
keskeinen tavoite. Integraatiota kuva iin hyödyllisenä, soveliaana, väl ämä ömänä, tarpee omana
tai jopa haitallisena (Lähteenoja & Pir ilä-Backman, 2005). Lehtelä ja Happo (2014) kuvaavat
ohjaajien näkökulmasta mentorointiohjauksen haasteiden lii yvän esimerkiksi ohja aviin
tutustumiseen, kokemukseen oman ohjauskompetenssin rii ävyydestä ja vähiin aikaresursseihin.
Stephen, O’Connell ja Hall (2008) kuvaavat ristiriitaa, joka syntyy opiskelijoiden psykososiaalisista
tarpeista ja odotuksista ohjaukselle, ja ohjaajien kokemista rakenteellisista paineista ja rajoi eista,
vaikka molemmat osapuolet toivovat laadukasta vuorovaikutussuhde a. Ohjaukseen voi siis lii yä
ohjaukselle anne ujen merkitysten välisiä ristiriitoja, joiden tunnistaminen voi au aa ohjauksen
kehi ämisessä.

Tässä artikkelissa syvennetään ohjauksen merkitysten tutkimusta keski ymällä yhteen yliopiston
ohjaustahoista, omaope ajiin. Suomalaisen yliopiston fysiikan omaope ajien haasta eluja
analysoidaan induktiivisen ja kiinni ymisen teoree iseen malliin nojaavan deduktiivisen analyysin
yhdistelmällä. Artikkelissa kysytään, minkälaisia merkityksiä he antavat omaope ajaohjaukselle ja
tarkastellaan merkityksiin lii yviä ristiriitoja eli merkitysten kyseenalaistamisia. Näin valotetaan
yksi äisen ohjaustahon toimintaedellytyksiä ja potentiaalia sekä opiskelijoiden kiinni ymisen
tukemiselle tärkeitä kehityskohteita.

Mitä on omaopettajaohjaus?

Omaope ajat ovat tämän tutkimuksen kohdeyliopistossa opetus- ja tutkimushenkilökunnan
edustajia, joiden tehtävä on toimia opiskelijan lähiohjaajana opintojen sujuvassa käynnistymisessä ja
edistymisessä. He ohjaavat, neuvovat ja perehdy ävät, antavat tietoa muista opiskelijalle
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suunnatuista palveluista, seuraavat opintojen etenemistä ja ovat tukena opiskelun solmukohdissa
(Oulun yliopisto, 2020). Tällaista toimintaa voidaan kutsua myös ope ajatuutoroinniksi tai
kummiope ajuudeksi (Maikkola & Olkkonen, 2004, 36; Oulun yliopiston koulutusneuvosto, 2013).
Sillä on esimerkiksi madalle u opiskelijoiden ja ope ajien välistä kynnystä, kehite y
opiskeluilmapiiriä väli ömämmäksi ja aktivoitu opiskelijoita (Maikkola & Olkkonen, 2004, 72).
Tiivistetysti, omaope ajan tehtävänä on tukea opiskelijoiden sitoutumista opintoihin ja
kiinni ymistä yliopistoon (Oulun yliopisto, 2013).

Tuomela ja muut (2020, 6) rinnastavat tutkimuksessaan omaope ajat Wa sin ja Esbroeckin (2000)
holistisen, kolmitasoisen ohjausmallin ensimmäiseen tasoon, jossa ohjaajien tehtäviin kuuluu
tiedo aminen, neuvominen, yksilöohjaus ja eteenpäin ohjaaminen tarvi aessa. Omaope ajaohjaus
eroaa esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden tarjoamasta (esim. YTHS,
opintopsykologi) ja ope ajien kurssien oppisisältöihin lii yvästä ohjauksesta. Tuomela ja muut
(2020) pohtivat, tulisiko omaope ajan tehtäviin kuulua myös uravalintojen ohjaus, koska
omaope aja on oman alansa asiantuntija.

Omaope ajat eivät siis oletusarvoisesti ole ohjausamma ilaisia, vaan esimerkiksi tässä tutkimuksessa
opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajia, jotka käy ävät ohjausta työtapana (Vehviläinen ym.,
2009) opiskelijoita kohdatessaan. Omaope ajaohjaus on institutionaalista ohjausta, joka yhdistää sekä
yliopiston tavoi eet e ä opiskelijan yksilölliset opiskelun, oppimisen ja asiantuntijuuden
kehi ymisen tavoi eet (Nummenmaa & Lairio, 2005; Vehviläinen ym. 2009). Tutkimuskohteessa
omaope ajaohjaus on virallista ohjaustoimintaa ja se koskee jokaista opiskelijaa (Oulun yliopisto,
2020).

Tässä tutkimuksessa omaope ajaohjaus määritellään siis viralliseksi ja institutionaaliseksi
ohjaukseksi, jota antavat henkilökunnan edustajat, jotka käy ävät ohjausta työtapana.
Ennakkokäsitys ohjauksen keskeisistä merkityksistä nojaa kohdeyliopiston kuvaukseen, jonka
mukaan omaope ajaohjauksen merkityksiä ovat opiskelijoiden tukeminen, motivointi ja opintoihin
sitou aminen, opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen, opintojen keskeytymisen ja opiskelijan
syrjäytymisen ennaltaehkäisy, opiskelijan ja henkilökunnan välinen keskusteluyhteys sekä toimivan
ohjausjärjestelmän markkinapotentiaali opiskelupaikkaa valitsevien keskuudessa (Oulun yliopiston
koulutusneuvosto, 2013).

Kahun holistinen malli opiskelijan kiinnittymisestä

Kiinni ymistä on tutki u neljä vuosikymmentä (Tight, 2020). Käsi een käy ö ja määri ely on
kirjavaa (Buckley, 2018; Tight, 2020), mikä voi aiheu aa haasteita opiskelijan kiinni ymiseen
tähtäävien käytänteiden viemisessä korkeakouluihin (Vuori, 2014). Instituutioiden käytänteenä
kiinni ymisellä tavoitellaan korkeampia valmistumismääriä ja opinnoissa menestymistä (Macfarlane
& Tomlinson, 2017), mikä Tightin (2020) mukaan yhdistää kiinni ymisen tutkimuksen opinnoissa
pysymisen (retention) tutkimuslinjaan. Pedagogisesta näkökulmasta kiinni yminen lii yy
sosiokonstruktivistiseen opetusfilosofiaan (Macfarlane & Tomlinson, 2017). Emansipatorisessa
mielessä kiinni ymisellä voidaan viitata opiskelijoiden osallistamiseen päätöksentekoon (Buckley,
2018).

Kahu (2013) jao elee kiinni ymisen teoriat neljään haaraan. Behavioristinen näkemys korostaa
opiskelijan käy äytymistä (esim. saavutukset, tyytyväisyys, vaivannäkö) sekä opetuskäytänteitä.
Keskeistä on, miten instituutio voi vaiku aa kiinni ymiseen. Esimerkkinä maini akoon usein
käytetyt National Survey of Student Engagement -kysely (NSSE; ks. Kuh, 2009) ja sitä seurannut
Australian Survey of Student Engagement -kysely (AUSSE; ks. Coates, 2010), jotka pohjautuvat juuri
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behavioristiseen kiinni ymisen tulkintaan. Sen heikkous on, e ei se huomioi esimerkiksi tunteiden
vaikutusta kiinni ymiseen (Kahu, 2013). Psykologinen näkemys käsi ää kiinni ymisen sisäisenä
psykososiaalisena, muu uvana prosessina. Tällöin kiinni yminen jaetaan behavioristiseen (esim.
osallistuminen, ajankäy ö), kognitiiviseen (esim. itsesäätely) ja affektiiviseen osaan (esim.
kuulumisen tunne). Kiinni yminen nähdään psykologisessa suuntauksessa tilannekohtaisena.
Psykologisten mallien etu on niiden kyky erotella kiinni ymistä edeltävät ja sitä seuraavat tilat
varsinaisesta kiinni ymisestä, haasteena on monenkirjava tai puu eellinen muu ujien
ulo uvuuksien ero elu ja määri ely. (Kahu, 2013.) Esimerkiksi Schneiderin ja muiden (2016)
oppimistilanteita kuvaavan mallin mukaan tilannekohtainen korkean kiinnostuksen, haastavuuden ja
taitavuuden yhtäaikaiset tunteet johtaisivat tilannekohtaiseen kiinni ymiseen. Sosiokul uurinen
näkemys huomioi laajemman sosiaalisen ja polii isen kontekstin sekä opiskelijan identiteetin
vaikutuksen opiskelijan kokemuksiin. Suuntaus tarjoaa ideoita siihen, miksi opiskelija kiinni yy tai
vieraantuu. (Kahu, 2013.) Esimerkiksi Mann (2001) kuvailee muun muassa valtakäytänteitä,
akateemista kul uuria ja suorituskeskeisyy ä vieraantumisen syinä. Holistinen näkemys pyrkii
nimensä mukaisesti yhdistelemään muita teoriasuuntia, ja muodostaa ka avan kokonaisuuden
(Kahu, 2013). Mäkisen ja Annalan (2011) malli yliopisto-opiskeluihin kiinni ymisestä perustuu
käsi eisiin opiskelijan kiinni yminen (student engagement) ja yhteisöön kiinni yminen (community
engagement), ja toiminee esimerkkinä holistisesta mallista. Siinä opiskelijaa tarkastellaan osana
opiskeluyhteisöä sekä laajempaa elämismaailmaa. Mäkinen ja Annala (2011) kuvailevat mallinsa
erääksi tavoi eeksi opintoputken metaforasta irro autumisen, keskeistä heidän mukaansa
kiinni ymisessä ”on sen prosessimaisuus, jonka onnistuminen riippuu osallisuuden ja
vastavuoroisuuden toteutumisesta” (2011, 61).

Myös Kahun (2013) malli (myöh. Kahun malli; Taulukko 1) edustaa kiinni ymisen holistista
teoriasuuntaa. Malli on tarkoite u paitsi käsi eelliseksi taustaksi opiskelijan kiinni ymisen
tutkimuksessa, myös työkaluksi opiskelijoiden kiinni ymisen tavoi elussa (Kahu, 2013).

Taulukko 1: Kahun malli opintoihin kiinni ymisestä. Suomennos kirjoi ajan

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2021/05/image-1.png)

Kahun malliin verraten Mäkisen ja Annalan (2011) malli sisältää samanlaisia elemen ejä opiskelijan
sisäisistä tekijöistä yhteiskunnallisiin muutoksiin. Ohjauksen tutkimuksen näkökulmasta Kahun
mallin etuja on, e ä se esimerkiksi eri elee tarkasti yliopistoon lii yviä rakenteellisia vaiku eita,
sekä nostaa selkeästi esiin kiinni ymistä seuraavan opinnoissa pysymisen. Kahu (2013) ei väitä, e ä
hänen mallinsa olisi kaiken ka ava, mu a hänen mukaansa se arvioi tarkasti kiinni ymiseen johtavia
ja siitä seuraavia tekijöitä, pitäen varsinaisen kiinni ymisen tilan erillään. Viitekehyksen osilla on
merkityksellinen asema ja vuorovaikutus toisten osien kanssa, mitä osoitetaan yksi- ja
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kaksisuuntaisilla nuolilla (Taulukko 1).

Mallin (Taulukko 1) keskiössä on opiskelijan kiinni yminen, joka jakautuu affektiiviseen, kognitiiviseen
ja behavioristiseen osaan, kiinni ymistutkimuksen psykologisen haaran mukaisesti. Se on
vuorovaikutuksessa sosiopsykologisiin vaiku eisiin, joita syntyy yliopistossa esimerkiksi opetuksesta ja
kuormituksesta suhteessa opiskelijan sisäisiin vaiku eisiin kuten motivaatioon ja taitoihin.
Opiskelijan kiinni yminen on lisäksi vuorovaikutuksessa sen lähiseurauksiin, jotka Kahu (2013, 767)
jakaa akateemisiin (esim. opiskelusaavutukset) ja sosiaalisiin (esim. tyytyväisyys), viitaten Tinton
(1975) opiskelijan integroitumisen malliin.

Kahun mallin kolme keskimmäistä osaa muodostavat keskenään vuorovaiku avan kokonaisuuden.
Niitä edeltävät rakenteelliset vaiku eet, yliopiston osalta tällaisia ovat esimerkiksi kul uuri ja
käytänteet, opiskelijan taholta esimerkiksi perhe ja muu tausta. Ne vaiku avat mallissa
yksisuuntaisesti opiskelijan kiinni ymiseen. Toinen yksisuuntainen osa Kahun mallissa ovat etäiset
seuraukset, esimerkiksi menestys työelämässä ja kansalaisuus (citizenship). Mallin taustalla vaiku aa
sosiokul uurinen ympäristö esimerkiksi talouteen ja valtaan lii yvine käytänteineen, jotka lävistävät
yhteiskunnan kaikkia osa-alueita.

Kahun malli on vali u tähän tutkimukseen, sillä kuvauksensa mukaan opiskelijan kohtaaminen on
omaope ajaohjauksessa kokonaisvaltaista (Oulun yliopiston koulutusneuvosto, 2013; Oulun
yliopisto 2020). Malli sisältää yliopiston henkilökunnan ja tuen osana sosiopsykologisia vaiku eita,
joiden risteykseen omaope ajaohjaus voidaan sijoi aa. Lisäksi omaope ajaohjauksen (Oulun
yliopiston koulutusneuvosto, 2013; Oulun yliopisto 2020) ja yleisemmin opiskelijan ohjauksen (esim.
Nummenmaa & Lairio, 2005) vaikutukset näkyvät olennaisesti Kahun mallin mukaisesti opiskelijan
kiinni ymisessä, lähi- ja etäisissä seurauksissa.

Kahun mallia hyödyntävästä aiemmasta tutkimuksesta löytyi vähän vii eitä. Curran (2017) tutki
opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyön vaikutusta kiinni ymiseen hyödyntäen mallin
sosiopsykologisten vaiku eiden osaa. Yhteistyö vaiku i molempien osapuolten henkilökohtaiseen
kehitykseen ja tuki oppimisilmapiiriä; haasteina koe iin ajankäy ö, yhteistyön vastustus ja omat
voimavarat (Curran, 2017). Lyons (2015) tutki Kahun mallin avulla ohjaajien näkökulmasta
korkeakoulujen ohjaushenkilöstön ja opiskelijajärjestöjen yhteistoimintaa kiinni ymisen tukemiseksi.
Hänen tutkimansa ohjaus kytkeytyi Kahun mallin (erityisesti yliopiston) rakenteellisiin vaiku eisiin,
sosiopsykologisiin vaiku eisiin, ja etäseurauksiin, mu a myös sosiokul uurisiin vaiku eisiin.
Tulostensa mukaan ohjaajat kuvasivat esimerkiksi tukeneensa opiskelijoita tarkastelemaan
rakenteellisia vaiku eita, ja instituution kul uuri vaiku i ohjaajien kokemuksiin (Lyons, 2015). Greig
(2018) puolestaan tutki akateemisten tuutorien käsityksiä kiinni ymisestä käy äen mallin kolmea
ensimmäistä osaa ja sosiokul uurisia vaiku eita. Tuutorit tunnistivat hyvin vähän sosiokul uurisia
vaiku eita: he eivät ope ajan roolissaan tunteneet opiskelijoiden taustan rakenteellisia vaiku eita.
He argumentoivat instituution rakenteellisten vaiku eiden tukevan enemmän instituutiota kuin
opiskelijoita. Tuutorit saa oivat myös kokea psykososiaalisen suhteen hyödyllisenä ja molempien
osapuolten asenteille al iina ja he käsi ivät kiinni ymisen tilan yksilöllisenä kokemuksena, johon
tunteet oppiaine a kohtaan vaiku avat (Greig, 2015.)

Kiinnittymisen kritiikkiä

Ohjausta tutki aessa tulee mie iä, millaisia arvoja käyte ävä teoree inen viitekehys sisältää (Ojanen,
2006). Kiinni ymisen tutkimusta ja siihen tähtääviä käytänteitä tulisi tarkastella krii isesti (Buckley,
2018; Macfarlane & Tomlinson, 2017; Zepke, 2014). Kiinni ymistä tutkimussuuntana ja (polii isena)
tavoi eena on kritisoitu esimerkiksi neoliberalistisista agendasta (Zepke, 2014; vrt. Trowler, 2015),
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mu a kuva u myös osallistavana ja voimaannu avana (Buckley, 2018).

Macfarlane ja Tomlinson (2017) tiivistävät kiinni ymisen kritiikkiä seuraavasti. Kiinni yminen
suori amisena vii aa opiskelijoilta vaadi aviin suoritusindikaa oreihin, joilla korostetaan oppimista
suorituksena ja keskitytään havainnoimaan oppimisprosessin ja kiinni ymisen helposti näkyviä
aktivitee eja. Kiinni yminen nähdään tällöin ulkoa tulevana agendana, joka ei tue oppijan
autonomiaa. Kiinni yminen mainostamisena kuvaa kiinni ymisen tunnuslukujen ja tutkimustulosten
välinearvon käy öä oman korkeakoulun markkinoinnissa rahoi ajille ja potentiaalisille opiskelijoille,
joiden oletetaan toimivan kulu ajina koulutusmarkkinoilla. Tähän lii yy opiskelijoiden rooli
korkeakoulutuksen tarkkailijoina, osana opiskelijoiden oikeuksia. Kiinni yminen infantilisaationa
kritisoi korkeakoulujen kiinni ymiseen tähtääviä käytänteitä opiskelijoiden kohtelemisesta lapsina.
Tällaisia ovat esimerkiksi läsnäolopakko tai hyvinvoinnista huolehtiminen, jotka eivät kritiikin
mukaan sovi aikuisille tarkoite uun vapaaehtoiseen koulutukseen. Kiinni yminen pelillistymisenä
vii aa esimerkiksi tapaan suhtautua opintoihin strategisesti pelinä, jota oikein pelaamalla annetaan
kuva tavoi eiden saavu amisesta mahdollisimman pienellä vaivalla. Kiinni yminen vastustamisena
kuvaa kiinni ymisen kohdistumista vallitsevien normien ulkopuolelle. Opiskelijoita, jotka eivät
mukaudu odotuksiin tietynlaisesta kiinni ymisestä, saatetaan ajatella poikkeavina. (Macfarlane &
Tomlinson, 2017)

Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymykset asete iin seuraavasti:

1. Millaisia opiskelijoihin kohdistuvia merkityksiä omaope ajat antavat omaope ajaohjaukselle ja
kuinka he niitä kyseenalaistavat?

2. Mihin Kahun (2013) kiinni ymisen mallin osiin omaope ajaohjauksen merkitykset ja
kyseenalaistamiset lii yvät?

3. Millaisia syitä kyseenalaistamisille ilmenee valitussa kiinni ymisen mallissa?

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla tarkastellaan ja syvennetään omaope ajaohjauksen
määritelmää. Toinen tutkimuskysymys asemoi omaope ajaohjausta suhteessa tavoi eeseen
opiskelijan kiinni ymisestä. Kolmas tutkimuskysymys avaa omaope ajaohjauksen kehi ämistä, kun
tavoi eena pidetään opiskelijan kiinni ymistä, sen kritiikki huomioiden.

Tutkimuksen kohderyhmä ja haastatteluaineiston
hankinta

Tutkimuksen kohderyhmä oli suomalaisen yliopiston fysiikan tutkinto-ohjelman omaope ajat, joita
tutki iin nyt ensimmäistä kertaa. Eri oppiaineiden opiskelijat voivat kiinni yä eri tavoin (Leach,
2016). Matemaa is-luonnontieteellisten aineiden opiskelijat saa avat integroitua vähemmän
(Lähteenoja, 2010), riski keskey ämiseen voi olla suurempi (Siekkinen & Rautopuro, 2012) ja opinnot
voivat edetä opiskelijan tavoi eita hitaammin muiden aineiden opiskelijoihin verra una (Pen inen
ym. 2017). Ohjauksen merkitykset voivat siis fysiikan tutkinto-ohjelmassa olla erilaisia verra una
toisiin tutkinto-ohjelmiin.
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Omaopettajaohjaus kohdeyliopistossa ja tutkinto-ohjelmassa

Tutkimuksen kohteena olevassa yliopistossa kaikki opiskelijat vuodesta 2010 eteenpäin ka ava
omaope ajaohjaus kehite iin edistämään tiedeyhteisön vuorovaikutusta, opiskelijan integroitumista,
opintojen sujuvuu a, niihin sitoutumista ja syventymistä sekä kasvua asiantuntijaksi (Karhu,
Per unen, & Skaniakos, 2014; Lounila & Weckström, 2015; Oulun yliopiston koulutusneuvosto, 2013;
Viitala, 1994). Omaope ajaohjaus on omaope ajan ja opiskelijan välistä ohjausvuorovaikutusta,
jonka tulisi kestää koko kandivaiheen ajan (Oulun yliopiston koulutusneuvosto, 2013).
Kohdeyliopistossa tutkinto-ohjelmat pää ävät omaope ajaohjauksestaan osin itsenäisesti (Oulun
yliopiston koulutusneuvosto, 2013), joten niiden välillä voi olla eroja ohjauksen käytänteissä.

Fokuksessa olevassa fysiikan tutkinto-ohjelmassa omaope ajatoiminta alkoi ryhmäohjauksen
muodossa jo 1990-luvulla (Viitala, 1994). Aineistonkeruun aikaan fysiikan tutkinto-ohjelmassa
käyte y omaope ajaohjauksen malli (Lounila & Weckström, 2015) ote iin käy öön syksyllä 2010.
Siinä omaope aja määriteltiin opiskelijan henkilökohtaiseksi, opintojen etenemistä tukevaksi
ohjaajaksi, jonka pääasiallisia tehtäviä olivat opiskelijan tukeminen keskustelemalla ja ohjaaminen
ajankäytönhallintaan ja tulokselliseen työtapaan. Kuvaus ei merki ävästi poikkea nykyisestä, koko
yliopiston ka avasta omaope ajaohjauksen kuvauksesta (Oulun yliopisto, 2020). Työtapojen
ohjauksen työkaluna opiskelijoiden tuli täy ää seurantalomake a, johon he kirjasivat päivi äin
opiskeluun käytetyn ajan ja opiskelumenetelmät noin 10 ensimmäisen opiskeluviikon ajalta.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastelu oli omaope ajan osalta tutkinto-ohjelmassa
vapaaehtoista ja heitä ohjeiste iin kertomaan omaope ajatoiminnan päämäärästä ja tarkoituksesta
sekä opiskeluun sitoutumisesta opiskelijalle (Lounila & Weckström, 2015). Omaope ajaohjaus ajoi ui
pääasiassa ensimmäisen opiskeluvuoden syksyyn siten, e ä omaope ajat tapasivat omaopiskelijoita
ensimmäisen syyslukukauden alussa viikoi ain viisi kertaa ja tämän jälkeen tammikuuhun asti
kerran kuukaudessa, jonka jälkeen ohjausta järjeste iin tarvi aessa. Fysiikan tutkinto-ohjelmassa
omaope ajina toimi tutkimushetkellä sekä tutkimus- e ä opetustyötä tekeviä.

Haastatteluaineisto

Aineistoa kerä iin puolistrukturoidulla haasta elulla, jonka kysymykset laadi iin tätä tutkimusta
varten kirjoi ajien yhteistyönä. Kysymykset pyri iin laatimaan avoimiksi ja painotuksista vapaiksi ja
ne jaoteltiin viiteen kategoriaan: haastateltavan taustaa koskevat kysymykset, miten haastateltava oli
toteu anut omaope ajuu a käytännössä, kokemus omaope ajatoiminnasta yleisesti,
henkilökohtaiset kokemukset omaope ajuudesta ja omaope ajatoiminnan kehi äminen.
Kysymysten laadinnan tukena käyte iin omaope ajatoiminnan dokumen eja (Lounila &
Weckström, 2015; Oulun yliopiston koulutusneuvosto, 2013). Haasta elussa kysy iin esimerkiksi
mitä omaope ajuus on, mikä on omaope ajatehtävän merkitys haastateltavalle, sekä mitä ovat
omaope ajan tehtävät. Haasta elussa ei suoraan kysy y, kyseenalaistaako haastateltava
omaope ajatoiminnan merkitystä ja miten. Haastateltavilta kuitenkin kysy iin
omaope ajatoiminnan kehi ämisen tarpeista. Yhtä omaope ajaa pilo ihaasta elemalla tarkenne iin
kysymyksiä ja niiden paikkoja. Pilo ihaasta elu sulje iin pois analysoitavasta aineistosta.

Aineisto kerä iin joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 ja osallistuminen oli vapaaehtoista.
Kutsussa haasta elun kerro iin koskevan omaope ajuuden käsite ä, omaope ajan kokemuksia ja
identitee iä, mu a kysymysten tarkkaa sisältöä ei kerro u. Kutsu lähete iin sähköpostilla kolme
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kertaa kaikille tuolloisille kohdeyliopiston fysiikan omaope ajille (pl. pilo ihaastateltu), viimeisellä
kerralla uusia haastateltavia ei enää ilmoi autunut. Yksi tutkija suori i kaikki haasta elut ja käy i
puolistrukturoitua kysymyslue eloa. Haasta elut suorite iin kahden kesken.
Haasta elunauhoi eiden kesto oli 20 minuutista tuntiin. Suulliset tutkimusluvat ovat tallenne una
haasta elunauhoi eilla. Haasta elun aluksi maini iin mahdollisuus olla vastaama a esite yihin
kysymyksiin. Haastateltaville kerro iin, e ä heillä oli missä vaiheessa tutkimusta tahansa
mahdollisuus saada lisätietoa tutkimuksesta ja sen kulusta. Jokaisen haasta elun lopuksi pyyde iin,
e ei haastateltava keskustelisi haasta elun sisällöstä julkisesti ennen kaikkien haasta elujen
pää ymistä.

Haastateltavia oli kahdeksan, joka oli 32 % kaikista tuolloisista tutkinto-ohjelman omaope ajista.
Taustaltaan heissä oli miehiä ja naisia, joiden työura yliopistolla vaihteli muutamasta vuodesta
vuosikymmeniin ja joiden työtehtäviin kuului sekä ope amista e ä tutkimusta vaihtelevassa
suhteessa. Omaope ajana he olivat toimineet yhdestä viiteen vuo a.

Haastatteluaineiston induktiivinen ja deduktiivinen
analyysi

Ensimmäisessä, induktiivisessa vaiheessa aineiston sisältämät merkitykset ja kyseenalaistamiset
tunniste iin ja luokiteltiin. Vaihe toteute iin laadullisella sisällönanalyysilla tutkijatriangulaatiota
hyödyntäen (Schreier, 2012). Kaksi tutkijaa seuloi itsenäisesti haasta eluista olennaisen aineiston.
Analyysiyksikkönä käyte iin ilmausta, eli haasta elun osaa, joka sisälsi yhden ajatuksen ja jonka
pituus saa oi vaihdella. Olennaiseksi aineistoksi raja iin ilmaukset opiskelijaan kohdistuvista
merkityksistä ja niiden kyseenalaistamisista, eikä esimerkiksi omaope ajaan itseensä kohdistuvia
merkityksiä ote u mukaan. Olennaisen aineiston jao elussa pääluokkiin Merkitys ja
Kyseenalaistaminen tarkasteltiin ilmausten suoria sanavalintoja (esim. ”ohjauksen merkitys on…” tai
”ohjauksella ei ole vaikutusta…”). Niiden puu uessa tulki iin, kuvasiko ilmaus omaope ajaohjauksen
tarkoitusta, tai vaihtoehtoisesti mihin sillä ei voida vaiku aa ja mikä kaipaa kehitystä. Yksi tutkija
teki olennaiselle aineistolle tarkentavan aineistolähtöisen luoki elun, jota kaksi muuta tutkijaa
käy ivät itsenäisesti. Kolmen tutkijan luoki eluja verra iin ja luoki elupohjaa muoka iin
yhteistyönä. Luoki elukierroksia käytiin useita, kunnes saavute iin yhteisymmärryksessä lopullinen
aineistolähtöinen luoki elu erilaisista merkityksistä ja kyseenalaistamisista. Tämä pää i analyysin
induktiivisen vaiheen.

Toisessa, deduktiivisessa vaiheessa aineistolähtöisiä merkitys- ja kyseenalaistamisluokkia verra iin
yhden tutkijan toimesta Kahun malliin (Taulukko 1). Vertaaminen toiste iin luote avuuden
lisäämiseksi (Schreier, 2012). Vertaamisessa käyte iin luokan tiiviste yä kuvausta ja luokan
sisältämiä aineistolainauksia. Yksi luokka saa oi viitata useisiin mallin osiin, luokat siis saa oivat
yli ää mallin sisäisiä rajoja. Näin kiinni ymisen malliin sisään syntyi merkitysten ja
kyseenalaistamisten keski ymiä ja ketjuja. Deduktiivisessa analyysissa tarkasteltiin myös
kyseenalaistamisten syitä aineistosta löydetyille kyseenalaistamisille hyödyntämällä Kahun mallin
osien välisiä, nuolilla kuva uja vuorovaikutussuhteita.

Omaopettajaohjauksen merkityksiä ja
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kyseenalaistamisia sekä niiden yhteys opiskelijan
kiinnittymisen viitekehykseen

Induktiivisen analyysin tulokset ryhmiteltiin kyseenalaistama omiin merkityksiin, kyseenalaiste uihin
merkityksiin ja merkityksiin kohdistuma omiin kyseenalaistamisiin (Taulukko 2). Deduktiivisen, Kahun
mallia hyödyntäneen analyysin tulokset on esite y Taulukko 3:ssa. Tekstin keskelle on noste u
aineistolainauksia, jolloin vii aus suluissa tarkoi aa haastateltavaa H1-H8 ja sen jälkeen pilkulla
erote una sen merkityksen tai kyseenalaistamisen nimi, johon lainaus vii aa. Taulukot merkityksistä
ja kyseenalaistamisista useampine aineistoesimerkkeineen ovat artikkelin lii einä (Lii eet 1 ja 2).

Taulukko 2: Omaope ajohjauksen merkitykset (1-12) ja kyseenalaistamiset (13-17) aineistolähtöisen
sisältöanalyysin perusteella. Yhdeksään merkityksistä ei kohdistunut kyseenalaistamista.
Merkityksistä kolmea kohtaan esite iin kyseenalaistamista. Kaksi kyseenalaistamista eivät
kohdistuneet mihinkään yksi äiseen merkitykseen

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2021/05/image-2.png)

Kyseenalaistamattomat merkitykset

Aineistosta nousi yhdeksän merkitystä, joihin ei kohdistunut kyseenalaistamista.

Opiskelijasta huolehtiminen kuvaa omaope ajatoiminnan merkitystä väli ävänä opiskelijan
kohtaamisena, jossa paino ui omaope ajan rooli ohjauksen aktiivisena osapuolena. Omaope aja
seuraisi, ”isällisesti tai äidillisesti” (H5), e ä opiskelu lähtee sujumaan ja e ä opiskelija saisi
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tarvitsemaansa yksilöllistä tukea myös muilta tahoilta. Opiskelija kokisi tulleensa yksilöllisesti
huomioiduksi, ei osaksi suurta opiskelijamassaa.

” … joku niinku väli ää täällä yliopistolla siitä ensimmäisen vuoden opiskelijastaki, e ä niinku se…
opiskelija ei väl ämä ä niinku kokis e ä on niinku semmosta massaa, vaan se e ä niinku oikeesti on
yksitellen huomioitu” (H2, Opiskelijasta huolehtiminen)

Neuvonta avaa opiskelijoiden yleisen neuvonnan ja opastamisen tarve a. Omaope aja vastailisi
opiskelijan kysymyksiin ja antaisi ”konkree isia neuvoja” (H5) sekä informaatiota, jota opiskelija ei
muualta ole saanut. Tarvi aessa omaope aja opastaisi opiskelijan toisen tahon puoleen tapauksissa,
joissa hän ei itse pysty au amaan tai ei tiedä vastausta, jolloin merkitys vaihtuu Eteenpäinohjaukseksi.

” Kyllä jotkut si e ihan oikeasti, jos on joku probleema ollu niin si e e ä se on ratkastu sit ja ja si en
neuvoja kysytään ja niitä pitäs osata antaa” (H4, Neuvonta)

” [omaope aja] pystyis ohjaamaan omaoppilaansa si e, jos on semmosia vaikeuksia, joita ei omaope ajan
kans pystytä ratkaisemaan niin si en eteenpäin.” (H3, Eteenpäinohjaus)

Merkitykset Opintoneuvonta ja Alanvaihtajien tukeminen kuvaavat oppiaineen opetussuunnitelman ja
opiskelijan siihen osallistumisen yhteensovi amista. Tähän lii yi oleellisesti HOPS-työskentely,
jonka tukena omaope aja toimisi. Opintoneuvonta keski yi kurssivalintojen pohdintaan ja
tarkasteluun. Alanvaihtajien tukemisessa korostuivat opiskelijoiden motivaation ja toista
opiskelukohde a tukevien opintojen käsi ely. Haastateltavat halusivat kunnioi aa opiskelijoiden
omaa päätöstä asiassa ja tukea lyhytaikaistakin opiskelua kohdetutkinto-ohjelmassa, mikäli
opiskelijat harkitsivat keskey ämistä.

”katotaan, e ä mitä kursseja siellä on menossa ja tietenki se syksyn mi aan kauheena ei muutu, mu a,
ainaki alkuvaiheessa katotaan, mitä on menossa ja si e keskustellaan niistä kursseista” (H6,
Opintoneuvonta)

”[kun opiskelijat ovat] tulleet selvästi väärään paikkaan. Niin niin tukea heitä siinä, e ä tämä vuosi täällä
tulee käyte yä jollakin tavalla hyödyllisesti.” (H5)

Tuki opintojen alussa kuvaa omaope ajaohjauksen merkitystä erityisesti siirtymävaiheessa lukiosta tai
muusta oppilaitoksesta yliopistoon. Omaope aja pyrkisi tukemaan opintojen tehokasta
käynnistymistä ja seuraisi, e ei opinnoissa tulisi heti alkuun ali- tai ylilyöntejä. Ohjaus heti opintojen
alussa myös varmistaisi, e ei opiskelija joutuisi pitkään pohtimaan yksin opintojaan ja kenties
urautuisi opintojen kannalta epäedullisella tavalla.

”tavotehan siinä on varmaan, e ä opiskelijat…opiskelijoiden opinnot lähtis mahollisimman tehokkaasti
käyntiin, e ä se ei jäis junnaamaan siinä opintojen alkuvaiheessa si e, johtuen siitä, e ä se hyppäys on
ainaki joillekki iso lukiosta tänne yliopistoon.” (H6, Tuki opintojen alussa)

Integroituminen yhteisöön herä elee opiskelijan yhteisöön kuulumisen tunne a, ”me-henkeä” (H7).
Omaope ajaohjauksen myötä opiskelija tutustuisi henkilökunnan edustajaan eri näkökulmasta, kuin
esimerkiksi ope ajiin kursseilla. Omaope aja olisi opiskelijan kontakti henkilökuntaan. Kun
opiskelija näkisi ihmisiä työrooliensa takaa, se au aisi opiskelijaa integroitumaan osaksi
yliopistoyhteisöä ja näkemään sen positiivisessa valossa.

”ehkä se on si e tosiaan sitä niinkun, omalta osaltaan voi myötävaiku aa siihen, siihen niinku
integroitumiseen siihen tiedeyhteisöön, e ä se on, se on ehkä se niinkun omaope ajuuden… aspekti” (H8,
Integroituminen yhteisöön)

Ammatillisen kasvun tukeminen lii yi keskeisesti fyysikon amma ikuvan selkey ämiseen.
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Ohjauskeskusteluissa saate iin tuoda esiin fyysikon amma i-identitee iä ja työnkuvaa joko
tietoisesti tai tiedostama omana osana kanssakäymistä. Omaope ajaohjaus myös ravistelisi
mahdollisia ennakkoluuloja fyysikkona toimimisesta (H7) ja toisi esiin opiskelijoiden ulo uvilla
olevia työmahdollisuuksia (H3).

”minun puheesta aina joko rivien välistä tai suoraa, e ä me fyysikot ollaan tämmösiä — minkälaista on
fyysikon työ ja tällä lailla. Vähän tätä amma i-identitee iä jotenki rivien välistä” (H3, Ammatillisen
kasvun tukeminen)

Kyseenalaistetut merkitykset

Aineistosta muodostui kolme merkitystä, joita vastasi kolme kyseenalaistamista.

Keskustelumahdollisuus kuvaa omaope ajaohjauksen merkitystä vapaamuotoisena keskusteluna ja
tutustumisena opiskelijaan sekä hänen taustaansa. Osa opiskelijoista oli keskustellut haastateltavien
kanssa avoimesti ja vuorovaikutus oli ollut ilmeisen vaivatonta. Merkityksessä paino uu
keskusteluvuorovaikutuksen opiskelijalähtöisyys. Omaope aja tarjoaisi tilan ja mahdollisuuden
opiskelijalle aloi aa keskustelua mistä tahansa opiskelijaa koske avasta aiheesta.

… [omaope aja osaisi] adaptoitua aina jokkaisen opiskelijan niinkö mukkaan – jotku [opiskelijat] on sellasia
jotka haluaa, kovasti kertoilla kaikista omista ju uista ja sit siihen voi mennä mukkaan” (H7,
Keskustelumahdollisuus)

Tätä kuitenkin myös kyseenalaiste iin. Keskustelumahdollisuuden kyseenalaistaminen ilmeni kuvauksina
sisällö ömistä ja lyhyistä keskusteluista. Vuorovaikutusta joidenkin opiskelijoiden puolelta kuva iin
vähäiseksi. Esiin nousi myös oman kompetenssin kyseenalaistaminen opiskelijoiden haastavien
ongelmien edessä (H3). Käsitys opiskelijoiden keskustelumahdollisuuden tarpeesta ylipäätään oli
ristiriitainen.

”se on vaan hoide u alta se asia vaan sen takia, käyty nämä tapaamiset vaan sen takia, e ä ne tapaamiset on
pitäny käydä, mu a oikeastaan mitään niinku sano avaa ei ole ollu puolin eikä toisin.” (H5,
Keskustelumahdollisuuden kyseenalaistaminen)

Opintojen edistyminen ohjauksen merkityksenä kuvaa, kuinka omaope ajaohjauksen myötä opiskelija
innostuisi opinnoistaan, jäisi opiskelemaan fysiikkaa ja opinnot edistyisivät suunnitellusti.
Omaope aja myös pyrkisi tunnistamaan, täy yvätkö opiskelijan edellytykset menestyä yliopisto-
opinnoissa (H5).

”E ä jos siellä joku jäis sen omaope ajaohjauksen takia tänne opiskelemaan ja kiinnostuis tästä, niin sehän
olis hyvä asia. Ja saa aa käydäkin niin.” (H3, Opintojen edistyminen)

Tätä vastaan kuitenkin ase ui Opiskelijakatoon vaiku amisen kyseenalaistaminen. Kun opiskelijan
motivaation opiskella muualla koe iin olevan vahva, omaope ajan ei usko u olevan merki ävä
tekijä opiskelemaan jäämisessä.

”Minä en usko, e ä sillä [omaope ajaohjauksella] on kovin suurta merkitystä. Koska se, meillähän on tämä
lääkisongelma, ne on semmosia opiskelijoita e ä hyvin harva siitä niinkun muu aa sitä, suunnitelmaansa.
Sanotaanpa mitä tahansa. E ä ei se, ei omaope aja si en ehkä minun mielestä kovin paljon voi vaiku aa
siihen e ä, minkälaisia valinta opiskelija si en loppujen lopuksi tekkee.” (H4, Opiskelijakatoon
vaiku amisen kyseenalaistaminen)

Omaopettajaohjauksen merkityksiä ja kyseenalaistamisia kiinnittymise... https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/05/27/omaopettajaohjaukse...

12 of 23 2/16/2022, 2:53 PM



Merkitys Opiskelutapojen ohjaus kuvaa yliopisto-opiskelun vaatimiin työtapoihin ja ajankäy öön
ohjaamista. Tavoi eena olisi tuoda näkyväksi opiskelijan yksilöllisiä työtapoja ja sovi aa niitä
realistisesti yhteen yliopiston oletusten kanssa opiskelijan opintoihinsa käy ämästä ajasta ja
työmäärästä.

”huomasin e ä oot täy äny kau a et oo täy äny tätä ajanseurantalomake a ja onko tämä realistinen mitä
sää oot tänne lai anu” (H7, Opiskelutapojen ohjaus)

Työskentelytapojen ohjauksen kyseenalaistaminen nousi esiin erityisesti epäilyinä omaope ajien
konkree isista vaikutusmahdollisuuksista opiskelijan työskentelytapoihin. Epäiltiin, pystyisikö
omaope aja arvioimaan opiskelijan taitotasoa (H6) ja oliko opiskelijalta saatu tieto opiskelujensa
sujumisesta tai työskentelystään luote avaa (H3). Omaope ajan kuva iin voivan kyllä antaa
ehdotuksia työskentelytapojen muu amiseksi, mu a ei velvoi avan mihinkään ja niin reagointi jäisi
opiskelijan vastuulle.

”jos vaikka niinku joku opiskelija, näkee e ä se ei oo tehny yhtään mi ään, niin siitä nyt voi niinku sanoa
jotaki e ä nyt oot vähän vähänlaisesti tehny, mu a entäs si e. Se on kuitenki, se loppujen lopuksi si e jää
sen opiskelijan harteille, e ä kyllähän niinku eihän mulla tietenkään oo mitään oikeuksia määrätä tekemään
lisää tai pako aa yhtään mihinkään.” (H2, Työskentelytapojen ohjauksen kyseenalaistaminen)

Merkityksiin kohdistumattomat kyseenalaistamiset

Kaksi kyseenalaistamista ei kohdistunut yksi äisiin merkityksiin, vaan omaope ajaohjaukseen
kokonaisuutena.

Ohjauksen vaikutuksen yleisen kyseenalaistamisen mukaan opiskelija voi esimerkiksi edetä hyvin ja
onnistua opinnoissaan, mu a omaope ajaohjauksen vaikutus olisi olematon. Ohjauksesta aiheutuisi
opiskelijalle vain vaivaa ja ohjaus olisi hyödytöntä. Toisessa ääripäässä on esimerkki, jonka mukaan
omaope ajalla saa aisi olla valtaa tarjota opiskelijalle työmahdollisuuksia tai taivutella opiskelijaa
tekemään kurssivalintoja kenties jonkun muun kuin opiskelijaintressien mukaan.

”Minusta ei oo mi ään hyötyä hänelle ja si en minusta tuntuu, e ä minä aiheutan hänelle vaivaa, kun
määrään tulemaan tänne tapaamiseen ja ja ja kiristän e ä siitä ei tule sitä yhtä opintopiste ä, jos ei nyt
tehä tätä, tätä seurantaa.” (H4, Ohjauksen vaikutuksen yleinen kyseenalaistaminen)

”tavallaan sillä omaope ajalla on aika paljon valtaa, jos haluaa olla semmonen henkilö, e ä haluan kaikki
vaikka tänne [tie yyn suuntautumisvaihtoehtoon], niinniin, siinähän voi ruveta jo tarjoamaan — kesätöitä
tai otat nuo kurssit ja teet tollasta” (H7, Ohjauksen vaikutuksen yleinen kyseenalaistaminen)

Ohjauksen ajallisen rakenteen kyseenalaistaminen kohdistui ohjauskertojen aikataulu amiseen.
Ohjauksen paino aminen ensimmäiseen syyslukukauteen lyhyin tapaamisvälein johti
haastateltavien mukaan sisällö ömiin kohtaamisiin suunnitellun aikataulun loppupäässä.

Merkitykset ja kyseenalaistamiset kiinnittymisen
viitekehyksessä

Merkitys- ja kyseenalaistamisluokat sijoi uivat valitussa kiinni ymisen mallissa (Kahu, 2013) kuten
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Taulukossa 3.

Taulukko 3: Deduktiivisen analyysin tulokset. Numerointi vii aa taulukossa 2 käyte yyn
numerointiin. Alleviivatut numerot vii aavat kyseenalaistamisiin. Tummennetut alueet korostavat
keski ymiä viitekehyksessä. Kyseenalaistamista Ohjauksen vaikutuksen yleinen kyseenalaistaminen
(15) ei ole merki y taulukkoon, sillä se ei kohdistunut mihinkään yksi äiseen kiinni ymisen osaan

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2021/05/image-3.png)

Omaope ajaohjauksen merkitykset ja kyseenalaistamiset keski yivät rakenteellisiin vaiku eisiin,
sosiopsykologisiin vaiku eisiin ja opiskelijan kiinni ymiseen (Taulukko 3). Painotus rakenteellisissa
vaiku eissa oli erityisesti yliopistolla, opiskelijan kiinni ymisessä puolestaan osiolla käy äytyminen.
Lähiseurauksiin, etäisiin seurauksiin ja taustan sosiokul uurisiin vaiku eisiin vii asivat harvat
luokat, pois lukien etäisten seurausten opinnoissa pysymisen, johon vii asi kolme luokkaa.
Kyseenalaistamisista Ohjauksen vaikutuksen yleinen kyseenalaistaminen puu uu Taulukosta 3, sillä se ei
ollut liite ävissä kiinni ymisen yksi äisiin osa-alueisiin.

Rakenteellisista vaiku eista yliopiston kul uuriin, käytänteisiin ja oppiaineeseen tutustuminen oli
osa Integroitumista yhteisöön sekä Ammatillista kasvua. Nämä merkitykset toivat esiin kul uurin,
käytänteiden ja oppiaineen linkin opiskelijan identitee iin, joka puolestaan kuuluu
sosiopsykologisiin vaiku eisiin.

Rakenteellisten vaiku eiden kohtiin opetussuunnitelma ja oppiaine lii yivät merkitykset
Opintoneuvonta ja Alanvaihtajien tukeminen. Samat merkitykset olivat myös yhdiste ävissä yliopiston
sosiopsykologisista vaiku eista yliopiston aiheu aman kuormituksen tarkasteluun ja kiinni ymisen
tilan käy äytymiseen, tarkemmin opiskelijan osallistumiseen. Opiskelijan rakenteellisiin vaiku eisiin
pyri iin tutustumaan ja sen aiheu amaa kuormitusta tarvi aessa käsi elemään, mikä kävi ilmi
merkityksissä Keskustelumahdollisuus ja Opiskelijasta huolehtiminen. Ainoa rakenteellisten vaiku eiden
kyseenalaistaminen kohdistui yliopiston käytänteisiin.

Sosiopsykologisista vaiku eista kuvaus omaope ajaohjaajista tukea tarjovana henkilökuntana oli
konkree isesti merkityksissä Neuvonta, Eteenpäinohjaus, sekä Opiskelijasta huolehtiminen.
Opintoneuvonnassa pyri iin huomioimaan yliopiston aiheu amaa kuormitusta. Tuki opintojen alussa
koski opiskelijan sosiopsykologisia vaiku eita kokonaisuutena. Motivaation käsi ely oli keskeistä
merkitysten Alanvaihtajien tukeminen sekä Motivointi ja toimijuuden tukeminen mukaan, joista
jälkimmäiseen lii yi myös opiskelijan minäpystyvyys osana toimijuu a. Taitojen ja kognition
arviointiin sekä käy äytymisen ohjaamiseen lii yi Opiskelutaitojen ohjauksen kyseenalaistaminen.
Opiskelijan ja yliopiston välistä suhde a pyri iin rakentamaan luomalla Keskustelumahdollisuus
ohjaustilanteissa, mu a sekä sen toteutumista e ä ajallista sijoi umista kyseenalaiste iin. 
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Opiskelijan kiinni ymisen affektiiviseen osaan viita iin merkityksissä Opintojen edistyminen sekä
Integroituminen yhteisöön. Omaope ajaohjauksen merkitystä opiskelijan itsesäätelyyn, ajankäy öön ja
vaivannäköön sekä osallistumiseen kuva iin Työskentelytapojen ohjauksessa, Opintoneuvonnassa ja
Alanvaihtajien tukemisessa. Omaope ajaohjauksen merkitykseen opiskelijan kognitiolle ja
käy äytymiselle kohdistui Työskentelytapojen ohjauksen kyseenalaistaminen.

Lähi- ja etäisistä seurauksista ainoastaan opiskelijoiden saavutusten ja opinnoissa pysymisen
käsi ely liite iin omaope ajaohjauksen merkityksiin, erityisesti Opinnoissa edistymiseen mu a myös
Alanvaihtajien tukemiseen. Omaope ajaohjauksen merkitystä opinnoissa pysymiseen kuitenkin myös
kyseenalaiste iin. Taustan sosiokul uurisiin vaiku eisiin, polii iseen ja sosiaaliseen ympäristöön
viita iin merkityksessä Tuki opintojen alussa, vii aamalla opiskelijan siirtymiseen sosiaalisesta
ympäristöstä toiseen.

Kyseenalaistamisten lähteet kiinnittymisen viitekehyksessä

Kyseenalaistamiset muodostivat kiinni ymisen mallissa kaksi ketjua, jotka on merki y värein ja
katkoviivoin Taulukkoon 4.

Taulukko 4: Merkitysten kyseenalaistamisten muodostamat kaksi ketjua kiinni ymisen mallissa

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2021/05/image-4.png)

Keskustelumahdollisuuden, opinnoissa pysymisen, ajallisen rakenteen kyseenalaistamiset yhdistävät
yliopiston käytänteitä, opiskelijan ja yliopiston suhde a, opiskelijan vuorovaikutusta ja opinnoissa
pysymistä (Taulukko 4). Mallin suuntanuolten perusteella omaope ajaohjauksen käytänteet
vaiku avat negatiivisesti opiskelijan ja omaope ajan suhteeseen, ja tämä suhde on vastavuoroisessa
yhteydessä opiskelijan ilmentämän vuorovaikutuksen kanssa. Seurauksena omaope ajaohjauksen
merkitys opinnoissa pysymiseen oli epävarmaa.

Työskentelytapojen ohjaamisen kyseenalaistaminen puolestaan yhdistää opiskelijan taitojen,
kognition ja käy äytymisen (Taulukko 4). Nämä sosiopsykologisiin vaiku eisiin ja opiskelijan
kiinni ymiseen lii yvät elementit ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Käy äytymisen alle
kuuluva vuorovaikutus sekä sosiopsykologisiin vaiku eisiin kuuluva suhde opiskelijan ja yliopiston
välillä yhdistävät nämä kaksi kyseenalaistamisten ketjua toisiinsa.
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Omaopettajaohjauksen määritelmä tarkentuu ja
kehityskohteet paljastuvat: vuorovaikutusta tukevia
käytänteitä ja pedagogista vastuunjakoa tulee
kehittää

Tulostemme perusteella omaope ajaohjauksen kyseenalaistamaton merkitys on väli ävässä tavassa
kohdata opiskelija tukemalla häntä siirtymävaiheessaan yliopistoon ja opintojen aloi amisessa.
Konkree inen tuki muodostuu opintosuunnitelman laatimisessa avustamisesta, sekä neuvojen
antamisesta ja tarvi aessa toisien ohjaustahojen pakeille opastamisesta. Ainee omampi tuki on
henkilökunnan edustajan ja opiskelijan välille syntynyt kontakti. Sen toivo iin au avan
integroitumisessa, motivoivan opiskelijaa ja kasva avan hänen kykyään toimia uudessa
ympäristössä, sekä väli ävän tietoa opiskelualan ammatissa toimimisesta. Nämä
kyseenalaistama omat merkitykset ovat linjassa aiemman aiheesta tehdyn tutkimuksen kanssa
(esim. Korhonen ym., 2019; Lairio & Pen inen, 2005; Nora & Crisp, 2008; Poutanen ym. 2019; Stephen
ym., 2008; Tuomela ym., 2020; Walsh ym., 2009), sekä instituution omaope ajaohjaukselle antamien
merkityksien kanssa (Oulun yliopiston koulutusneuvosto, 2013), markkinapotentiaalia lukuun
o ama a. Kiinni ymisen mallissa ne olivat lähes yhteneviä toisen, samaa mallia käy äneen
ohjauksen tutkimuksen kanssa (Lyons, 2015). Löytämämme kyseenalaistama omat merkitykset siis
vahvistavat johdannossa esiteltyjen tutkimusten kaanonia ja paljastavat ohjaajien ja opiskelijoiden
näkemysten ohjauksen merkityksistä olevan lähellä toisiaan. Tavoiteltaessa opiskelijoiden
kiinni ymistä opiskelijoita tulisi saa aa tietoiseksi niistä asioista, joihin heidän on mahdollista itse
vaiku aa kiinni ymisen vahvistumiseksi (Kahu, 2013). Kyseenalaistama omat merkitykset
sijoi uivat alueille, jotka mallin mukaan vaiku avat kiinni ymiseen. Voidaan siis päätellä, e ä
omaope ajaohjauksella on potentiaalia opiskelijan kiinni ymisen tukemisessa.

Omaopettajaohjauksen piilevä ulottuvuus ja sisällön
kehitystarve

Alanvaihtoa suunni elevien opiskelijoiden tukemista omaope ajaohjauksen merkityksenä emme
aiemmista tutkimuksista löytäneet. Merkitys voi olla alakohtainen, kun tiedetään, e ä esimerkiksi
keskey äminen vaihtelee opintoaloi ain (Siekkinen & Rautopuro, 2012). Tätä merkitystä ei
väl ämä ä olisi saatu esiin opiskelijoita tutkimalla, tulos siis alleviivaa kaikkien ohjauksen
osapuolten, myös omaope ajien, tutkimisen tärkey ä. Tulostemme mukaan omaope ajat ase uivat
tukemaan opiskelijaa päätöksessään, vaikkei se ensisilmäyksellä ollut instituution tavoi eiden
mukainen. Tämä korostaa ohjauksen opiskelijalähtöisyy ä ja opiskeluprosessin tukemista
laajemmassa kuin vain yhteen instituutioon rajoi uvassa skaalassa.

Tutkimustuloksemme erosivat aiempien tutkimusten tuloksista myös ohjauksen aikaresurssiin
lii yvien kokemusten suhteen. Sitä on pide y rii ämä ömänä (Lehtelä & Happo, 2014; Lyons, 2015;
Stephen ym., 2008), mu a näin ei ollut tutkimuksessamme, vaan aikaresurssia saate iin kokea olevan
liikaa tai e ä se sijoi ui epäsopivasti. Ohjauksen määrää tuskin kanna aa silti vähentää, vaan
sisältöjä tulisi kehi ää ja laajentaa istumaan paremmin ohjauksen aikatauluun.
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Kyseenalaistamiset avain omaopettajaohjauksen kehittämiseen
kiinnittymistä tukevaksi

Omaope ajaohjauksen merkitys on tulostemme mukaan lisäksi vapaassa keskustelussa opiskelijan
kanssa, opintojen edistymisen tukemisessa ja työskentelytapojen ohjauksessa. Nämä merkitykset
sisälsivät kuitenkin ristiriitoja opiskelijalähtöisistä ja rakenteellisista syistä, jotka saa avat estää
kyseisten merkitysten täy ymisen.

Ohjaus mahdollisuutena vapaalle keskustelulle omaope ajan kanssa oli tulostemme mukaan
merkityksellistä vain osassa ohjaussuhteista. Vuorovaikutuksen laadussa saate iin kokea haasteita,
kuten aiemmissakin tutkimuksissa (Lehtelä & Happo, 2014; Stephen ym. 2008) on havai u. Jos
kyseessä on opiskelija, joka vuorovaiku aa hyvin vähän ympäristönsä kanssa, hän saa aa jäädä
paitsi monista kiinni ymiseen tähtäävistä toimista (Hwang, 2020) eivätkä kiinni ymisen kannalta
tärkeät osallisuus ja vastavuoroisuus täyty (Mäkinen & Annala, 2011). Ohjauksen molemmille
osapuolille etukäteen tiedossa olevat selkeät aiherungot ohjaustapaamisille voisivat olla yksi avain
keskusteluyhteyden tukemiseen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Ne antaisivat tilaa myös
vapaan keskustelun versoille.

Omaope ajaohjauksen merkityksen kyseenalaistaminen opintojen edistymiselle saa aa kuvata
ohjaajien epävarmuu a omasta vaiku avuudestaan ohjaajana. Institutionaalinen ohjaus yhdistelee
instituution ja ohja avan tavoi eita (Nummenmaa & Lairio, 2005) ja tulostemme perusteella ohjaaja
saa aa kohdata tilanteita, jossa nämä tavoi eet ovat ristiriidassa keskenään, esimerkiksi kun
opiskelija suunni elee keskey ävänsä opintonsa. Ohjaajien tulisi saada tukea ohjaustehtäväänsä
(Stephen ym. 2008). Eräs tapa voisi olla tukea ohjaajien omavaikutuksen tiedostamista, mikä vii aa
ohjaajan suhteeseen ohjauksen aja eluun, toimintaan ja käsi ämiseen (Ojanen, 2006).
Omavaikutuksen tiedostamisen hyöty siirtyisi ohjaajien lisäksi opiskelijoihin, sillä se voi vaiku aa
positiivisesti työmotivaatioon, vähentää kontrolloivuu a ja parantaa vuorovaikutussuhteen laatua
(Ojanen, 2006).

Opiskelijoilla saa aa olla toiveita tuesta parempien arvosanojen tavoi eluun ja opintomenestyksen
seurantaan (Nora & Crisp, 2008; Stephen ym., 2008; Walsh ym., 2009). Pen isen ja muiden (2017)
mukaan opiskelutaitojen merkitys voi olla opiskelua nopeu ava tai hidastava tekijä, mu a harvoin
neutraali vaikutukseltaan. Mäkisen (2012b) mukaan on yleinen näkemys, e ä yliopistoon tullessaan
opiskelijalla olisi vaadi avat akateemiset valmiudet, taidot, aja elu- ja toimintatavat. Tulostemme
mukaan omaope ajat kyllä tunnistivat, e ä ainakaan osalla opiskelijoista näin ei ole ja e ä siirtymä
yliopistoympäristöön vaatii tukea ja ohjausta juuri valmiuksien, taitojen ja toimintatapojen suhteen.
Saatetaan myös kuvitella, e ei yliopisto olisi merki ävä taho opiskelijoiden aja elu- ja
toimintatapojen kehi ymisessä ja siksi niitä ei tarvitsisi erikseen tukea (Mäkinen, 2012b). Tulostemme
perusteella omaope ajat pyrkivät tukemaan erityisesti opiskelijan toimintatapoja, mu a saa oivat
kokea turhautumista konkree isten ohjauskeinojen puu eessa.

Merkitysten ja kyseenalaistamisien ulkopuolelle jääneet
kiinnittymisen osa-alueet

Omaope ajaohjausten merkitysten sijoi uminen tietyille kiinni ymisen alueille lii ynee ohjauksen
tehtävien rajanvetoihin (ks. esim. Tuomela ym., 2020). Tarkastelemalla, mikä kiinni ymisen mallissa
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tulostemme mukaan jää omaope ajaohjauksen merkitysten ulkopuolelle, tehtiin seuraavia
havaintoja. Ensiksi, kiinni ymisen rakenteellisista vaiku eista vain yliopiston käytänteitä
kyseenalaiste iin, mu a esimerkiksi oppiaineen kul uuria tai opetussuunnitelmaa ei. Instituution
kul uuri voi vaiku aa ohjaajien kokemuksiin (Lyons, 20215) ja vieraannu aa opiskelijoita (Mann,
2001). Näihin ohjaajien kannalta kenties tiedostama omiin vaiku eisiin tulisi kiinni ää jatkossa
huomiota (ks. esim. Zepke, 2014).

Toiseksi, kiinni ymisen lähi- ja etäseurauksista merkityksiä lii yi tulostemme mukaan vain selkeästi
kvantitatiivisiin eli akateemisiin saavutuksiin ja opinnoissa pysymiseen. Zepke (2014) keho aa
tiedostamaan kiinni ymisen tutkimuksen ja käytänteiden polii isen ulo uvuuden, ja katsomaan
suorituskeskeisyy ä ja tiedon markkina-arvoa kauemmas. Opiskelijan persoonallisen kasvun tulisi
lii yä ohjauksen tavoi eisiin (Tuomela ym., 2020; Lehtelä & Happo, 2014). Curranin (2017) mukaan
yhteistyön seurauksena persoonallista kasvua voi tapahtua sekä opiskelijoissa e ä henkilökunnassa.
Vaikka opiskelijan kiinni ymisen tilan kognitiiviseen ja behavioristiseen osaan kohdistui tulostemme
mukaan kyseenalaistamista, omaope ajatoiminnan merkitystä affektiiviselle kiinni ymiselle ei
kyseenalaiste u. Kahun (2013) mukaan aiemmassa kiinni ymisen tutkimuksessa ovat paino uneet
kognitiivisen sekä behavioristisen kiinni ymisen tarkastelu ja juuri tunteiden roolia kiinni ymiselle
tulisi tutkia enemmän. Tunteet voivat katalysoida aja elun ja käy äytymisen muutosta (Curran,
2017).

Kolmanneksi, rakenteellisista vaiku eista arviointi, sosiopsykologisista vaiku eista opetus,
opiskelijan kiinni ymisestä syväoppiminen ja lähiseurauksista oppiminen eivät kytkeytyneet
omaope ajaohjauksen merkityksiin. Arviointi, opetus, syväoppiminen ja oppiminen lienevät kiista a
yhteydessä taitojen, kognition ja käy äytymisen kehi ymiseen. Esimerkiksi Tinton (2012) mukaan
arviointi ja palaute au avat opiskelijaa muokkaamaan käytöstään suuntaan, joka edistää asete ujen
opiskelutavoi eiden saavu amista. Kun opiskelijat toivovat tukea opinnoissa menestymiseen
(Walsh, Larsen, & Parry, 2009) ja akateemisen osaamisen edistämiseen (Nora & Crisp, 2008), kenen
puoleen heidän tulee kääntyä? Omaope ajaohjaus ei tutkimuskohteessamme ollut rakenteellisesti
kytke y varsinaiseen ainesisältöjen opetukseen, opiskelijoiden arviointiin tai opiskelijoille
anne avaan palau eeseen, mikä saa aa olla eräs syy työskentelytapojen ohjauksen
kyseenalaistamiseen. Omaope ajaohjauksen mahdollisuus käsitellä työskentelytapoja perustui
tutkimuskohteessa konkree isista opiskelutilanteista irrallaan oleviin ohjaustapaamisiin, sekä
kurssiarvosanojen seurantaan. Omaope ajan kosketuspinta oppimisprosessien kognitiivisiin ja
behavioristisiin osiin on siten ohut. Tarvitaan siis opiskelijaa koskevan pedagogisen prosessin
ohjauksen konkree ista tarkastelua käytänteiden kannalta, kuten Annala ja muut (2012) toteavat.
Opiskelutaitojen kannalta kurssit ja niiden ulkopuolinen maailma muodostavat jatkumon. Kurssit
eivät saisi muodostaa seiniä, joiden sisäpuolella vain ope aja on ohjausvastuussa ja kurssien välisissä
tiloissa ohjausvastuuta kantaa omaope aja tai ei kukaan. Tuomela ja muut (2020) pohtivat vertaisten
ja vanhempien opiskelijoiden merkitystä opiskelutaitojen oppimiselle. Opiskelutaitojen tukemisen
kannalta olisi tärkeä jatkaa tutkimusta pedagogisesta vastuunjaosta ja yhteistyöstä
opetushenkilökunnan, omaope ajien sekä vertaisten ja vanhempien opiskelijoiden kesken.

Tulokset kiinnittymisen kritiikin valossa

Tuloksemme omaope ajaohjauksen kyseenalaistamisesta yhdistyvät pääosin kritiikkiin
kiinni ymisestä suori amisena (Macfarlane & Tomlinson, 2017). Omaope ajaohjaukseen lii yivät
pakolliset suori eet, kuten tie y määrä ohjauskertoja, joiden toteutuminen ei väl ämä ä kerro
kiinni ymisestä opintoihin. Opiskelijan ja omaope ajan kannalta tilanne voi tulostemme mukaan
johtaa kiinni ymisen pelillistymiseen (Macfarlane & Tomlinson, 2017), jossa toinen tai kumpikin
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osapuoli toimii ulkoapäin anne ujen sääntöjen mukaisesti pyrkien selviytymään mahdollisimman
vähällä vaivalla. Omaope ajaohjauksen kutistuminen strategiseksi suori amiseksi tuskin palvelee
sen alkuperäistä tarkoitusta. On silti tode ava opiskelijan oikeus kieltäytyä vähimmäismäärää
laajemmasta ohjauksesta, jos hän ei koe ohjausta tarvitsevansa. Tuloksissamme esiin noussut
opiskelijoiden vaihteleva tarve vapaalle keskustelulle todentaa tätä näkökulmaa. Kiinni ymisen
infantilisaatiokritiikkiä (Macfarlane & Tomlinson, 2017) mukaillen ohjausta kehite äessä tulisi
huomioida, millaiseen ohjaukseen opiskelijan voidaan odo aa osallistuvan, kun kyse on täysi-
ikäisistä opiskelijoista vapaaehtoisessa koulutuksessa. Opiskelija saa aa olla tyytyväinen opintojensa
etenemiseen, vaikka hänen kiinni ymisensä opiskeluyhteisöön olisi löyhää (Poutanen ym., 2012).

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. He ovat saaneet nähdä omat
henkilökohtaiset aineistolähtöiset tutkimustuloksensa ja mahdollisuuden kommentoida niitä
yksityisesti. Kolme haastateltavaa kommentoi tuloksia yleisellä tasolla, kritiikkiä tuloksia kohtaan ei
esite y. Haastateltaville luvatusta luo amuksellisuudesta on pide y kiinni. Tutkimuksen
edistymisestä on raportoitu julkisesti esimerkiksi paikallisessa seminaarissa, jossa kaikkien
haastateltavien sekä muiden asiasta kiinnostuneiden oli mahdollista kommentoida tutkimuksen
etenemistä ja tehtyjä tulkintoja. Haasta elun yhteydessä kerä yjä mielipiteitä ja ehdotuksia
toiminnan kehi ämisestä on raportoitu kootusti eteenpäin toiminnan kehi ämisestä vastaavalle
taholle, kuten haastateltaville luva iin.

Esitelty tutkimus tehtiin yhden suomalaisen yliopiston yhdessä tutkinto-ohjelmassa, joten tulokset
eivät voi tyhjentävästi kuvata kaikkia omaope ajaohjauksen ja siihen rinnaste avien ohjausmuotojen
merkityksiä, kyseenalaistamisia ja niiden lähteitä. Tuloksissa saa avat näkyä esimerkiksi
kiinni ymisen ja integroitumisen mahdolliset oppiainekohtaiset erot (Leach, 2016; Siekkinen &
Rautopuro, 2012; Lähteenoja, 2010). Tutkimus toteute iin haasta elututkimuksena, joten tulosten
totuudellisuu a yksi äisen ohjaustilanteiden tai ohja avien kannalta ei voida arvoida. Aineisto
koostui niistä kertomuksista, joita vapaaehtoiset haastateltavat kysymysten perusteella pää ivät
kertoa ja miten he kysymykset ymmärsivät. Analyysin luote avuu a tavoiteltiin
tutkijatriangulaatiolla ja luoki elujen toistolla (Schreier, 2012). Tulosten samansuuntaisuus aiemman
tutkimuksen kanssa tukee tulosten luote avuu a ja sekä niistä tehtyjen johtopäätösten merkitystä.
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