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Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemuksia ohjauspalveluista ja 

niiden merkitystä autonomiantunteeseen ja opintojen etenemiseen. Ohjauspalveluiden tarkastelu koskee neljää eri 

ohjausmuotoa: opinto-ohjausta, pönkkäämöä, ryhmäohjaajan tukea ja tutor-ohjausta. Lähestymistapa opiskelijan 

autonomiantunteeseen ja minän toimintaan on psykodynaaminen. Tämän ajattelutavan mukaan opiskelijan minä on 

eheä, mikäli hänellä on tunne oman kokemus- ja elämysmaailmansa hallittavuudesta. Ohjauksen ymmärrys perustuu 

laaja-alaiseen käsitykseen ohjauksesta pedagogisena toimintana huomioiden ohjauksen eri muodot.  

 

Tutkimuksellisen lähtökohdan mukaan onnistuneesti rakennetut ohjauspalvelut edistävät opiskelijan hyvinvointia ja 

lisäävät psyykkistä tasapainon- ja hallinnantunnetta edistäen opintojen etenemistä. Esille tulevien kokemusten myötä 

saadaan selville, onko olemassa olevilla ohjauspalveluilla merkitystä opiskelijoiden psyykkiselle hyvinvoinnille ja jos on, 

niin millainen. Ilmenevien kokemusten myötä selviää myös ohjauspalveluiden mahdollisia kehitystarpeita.    

 

Tieteenteoreettisesti tarkasteltuna tutkimus kuuluu renkonstruktiivisen eli ymmärtävän tieteenperinteen piiriin.  

Tarkempana lähtökohtana on fenomenologinen psykologia, mikä on kiinnostunut yksilön kokemuksista ja niille 

subjektiivisesti annetuista merkityksenannoista. Tutkimuksen ontologisena perustana on L. Rauhalan holistinen 

ihmiskäsitys, mikä huomio yksilön tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden.  

 

Tutkimusaineisto muodostui kahdesta neljälle Oulun Diakoniaopiston opiskelijalle tehdystä ryhmähaastattelusta. 

Haastatteluissa keskityttiin opiskelijoiden kokemukseen autonomiantunteesta ja ohjauspalveluiden käytöstä, 

huomioiden autonomiantunteessa tapahtuneita muutoksia ja kokemusten tuomia merkityksiä. Aineiston analyysissa on 

hyödynnetty A. Giorgin luomaa viisivaiheista fenomenologisen psykologian tulkintamenetelmää soveltaen J. Perttulan 

menetelmää. Aineiston analyysin vaiheiden pohjalta syntyi yleinen merkitysverkosto eli tutkimustulokset.  

 

Saatujen tutkimustulosten mukaan ohjauspalveluilla voidaan tukea opiskelijan autonomiantunnetta ja varmentaa 

opintojen sujuvampi eteneminen. Opiskelijoiden kokemukset eri ohjauspalveluiden toimivuudesta ja hyödyllisyydestä 

vaihtelivat: ryhmäohjaajan tuki ja pönkkäämö koettiin hyödyllisiksi, mutta opinto-ohjaajan toiminnassa ja tutor-

ohjauksessa koettiin olevan kehitettävää. Ilmenneiden kokemusten perusteella ohjauspalveluilla oli selkeiden 

positiivisten vaikutusten lisäksi myös negatiivisempia vaikutuksia opiskelijan autonomiantunteeseen. Opintojen aikana 

opiskelijat kokevat kasvaneensa henkisesti ja tulleensa itsenäisemmiksi. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin keskustelut 

ryhmäohjaajan kanssa ja yllättävissäkin tilanteissa tarjolla ollut apu. Ilman ohjauspalveluja opiskelijat olisivat kokeneet 

olleensa ”hukassa” ja arvelleet opintojensa viivästyneen.  

 

Tutkimustulokset osoittavat ohjauspalveluiden tärkeyden opiskelijan autonomiantunteelle ja opintojen etenemiselle. 

Opiskelijan psyykkisen kehityksen kannalta vastaan tulevien ongelmien itsenäinen ratkaiseminen on tärkeää, mutta 

ohjauksen avulla voidaan tarjota vaihtoehto autonomiantunteen palauttamiseksi ja voimistamiseksi. Tuloksista 

ilmenevät kehittämiskohteet osoittavat ohjauspalveluiden ja niiden toimintatapojen uudistumistarpeen yhteiskunnan 

muutosten mukaisesti.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu J. Perttulan ja T. Latomaan ymmärtävälle tutkimukselle tekemiin 

huomioihin, jotka peilaavat fenomenologisen psykologian keskeisiä ajatuksia. Saadut tulokset eivät ole empiirisesti 

yleistettävissä, mutta ne auttavat ymmärtämään Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemuksia ja ohjauksellisia 

tarpeita, joiden perusteella tutkielmassa on tehty teoreettista yleistystä.  

Asiasanat ammatilliset oppilaitokset, autonomia, fenomenologia, ohjaus      
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1 JOHDANTO 

Opiskelijan hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä, että hänellä on tunne oman kokemus- 

ja elämysmaailman hallittavuudestaan. Yhteiskunnallista kehitystämme leimaavat yksilö-

keskeisyys, jatkuva kilpailu koulutus- ja työpaikosta, runsas tiedon määrä sekä nopeat 

muutokset. Opintopolkumme ovat entistä heterogeenisempiä ja valinnanmahdollisuus on 

lisääntynyt. Nuoren kannalta tämä tarkoittaa vaatimusta sopeutua muutoksiin ja kypsyyttä 

tehdä valintoja. Epävarmuuden keskellä eheän minän eli autonomiantunteen ylläpitäminen 

on haasteellista ja minään syntyneen särön korjaaminen voi vaatia muiden apua.  

Oppilaitokset tarjoavat erilaisia ohjaus- ja tukipalveluita, joiden avulla opiskelijalle pyri-

tään välittämään parempaa ymmärrystä hänen elämäntilanteestaan, voimistaen psyykkistä 

autonomiantunnetta. Opiskelijan hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kannalta ohjauspal-

velut nähdään merkittäviksi, sillä esimerkiksi laki ammatillisesta koulutuksesta määrää 

opiskelijalle oikeuden saada opinto-ohjausta ja tukea opintoihin (Laki ammatillisesta kou-

lutuksesta 630/1998).  

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia Oulun Diakoniaopiston 

opiskelijoilla on ohjauspalveluista ja millainen merkitys niillä on opiskelijoiden au-

tonomiantunteeseen ja opintojen etenemiseen. Tutkimuksellisena lähtöoletuksenani on, että 

ohjauspalveluiden avulla voidaan tukea opiskelijoiden psyykkistä hallinnantunnetta sekä 

edistää ja tukea opinnoissa etenemistä erinäisten haasteiden kohdatessa. Valinnanmahdolli-

suuksien lisääntyessä ja yksilölle asetettujen vaatimusten kasvaessa opiskelijoiden tarve 

ohjaukselle on lisääntynyt.  

Tarkastelen ohjauspalveluita psykologisesta näkökulmasta, nimenomaan opiskelijan ja 

hänen autonomiantunteensa kannalta. Ohjauspalveluiden onnistumista ja merkitystä tarkas-

teltaessa ei ole riittävää keskittyä pelkästään ohjauspalveluiden käytännöntason toimivuu-

den tarkasteluun, vaan huomiota tulisi kiinnittää myös opiskelijoiden kokemuksiin, sillä 

kokemukset viestivät todellisesta tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä ja siten myös 
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niiden käytön mielekkyydestä ja merkityksistä opiskelijan elämään. Monipuoliset ohjaus-

palvelut viestivät oppilaitoksen halusta ottaa vastuu opiskelijasta kokonaisvaltaisesti.  

Tutkielmassa esille tulevien kokemusten myötä selviää, onko ohjauspalveluiden olemassa 

ololla merkitystä opiskelijan autonomiantunteelle ja jos on, niin millainen. Ohjauspalvelui-

den ylläpitämisen ja niihin tehtävän merkityksellisen taloudellisen satsauksen myötä ohja-

uspalveluiden uudistaminen yhteiskunnallisen kehityksen mukana on tärkeää. Esiin nouse-

via kokemuksia onkin tarkoitus tarkastella kehittämiskohteiden löytämiseksi.  Vuonna 

2013 Oulun Diakoniaopistolle valmistui sairaanhoitajaopiskelijoiden (AMK) tekemä opin-

näytetyö ”Opiskelijayhteisö nuoren mielenterveyden edistämisen tukena”, jossa tarkastel-

tiin opiskeluyhteisön vaikutusta nuorten mielenterveyteen. Tutkielma tehtiin haastattele-

malla ryhmässä kuutta opiskelijaa. Saatujen tulosten mukaan opiskelijat kokivat kouluyh-

teisönsä positiivisena ja saavansa siitä voimavaroja. Oulun Diakoniaopiston toiminta näh-

tiin myös syrjäytymistä ehkäiseväksi. Opiskelijat kaipasivat kuitenkin enemmän yhteisiä 

tapahtumia ja lisätietoa jatko-opintomahdollisuuksista. (Pakanen & Timoniemi 2013.) Tä-

män tutkielman tarkoituksena on tarkastella opiskelijoiden hyvinvointia hieman eri näkö-

kulmasta, keskittyen ohjauspalveluihin. Yhteisenä tekijänä on kuitenkin opiskelijoiden 

hyvinvoinnin parantaminen ja siten myös koulutuksesta syrjäytymisen ehkäiseminen.  

Tutkielman aineisto koostuu neljän Oulun Diakoniaopiston opiskelijan kokemuksista. Ai-

neisto on kerätty syksyn 2013 aikana haastattelemalla ryhmässä kolmannen eli viimeisen 

vuoden opiskelijoita kaksi kertaa. Haastatteluissa on keskitytty opiskelijoiden kokemuksiin 

neljästä Oulun Diakoniaopiston ohjauspalvelusta: opinto-ohjauksesta, pönkkäämöstä, ryh-

mäohjaajan tuesta ja tutor-ohjauksesta. Lisäksi tarkastelussa on ollut opiskelijoiden au-

tonomiantunne ja sen kehittyminen sekä ohjauspalveluiden merkitystä tämän kehityksen 

kannalta.  

Tutkimuksellinen lähestymistapani pohjautuu filosofisesti fenomenologiaan ja psykologia-

tieteessä fenomenologiseen psykologiaan. Fenomenologinen lähestymistapa keskittyy ko-

kemuksen tutkimukseen, joten se on tälle tutkielmalle perusteltu valinta. Aineiston analyy-
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si pohjautuu Amedeo Giorgin kehittämään viisivaiheiseen fenomenologisen psykologian 

tulkintamenetelmään, jonka lopputuloksena luon yleisen merkitysverkoston. 

Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä yhteiskunnassamme on huoli nuorten lisääntyneestä 

pahoinvoinnista ja syrjäytyneiden määrästä. Ongelmaan on puututtu myös hallituksen puo-

lelta, sillä nuorten yhteiskuntatakuu astui virallisesti voimaan vuoden 2013 alusta. Nuorten 

yhteiskuntatakuussa keskeiseen asemaan nousevat panostukset juuri ammatilliseen koulu-

tukseen ja opintojen ohjaukseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012.) Ohjauspalveluiden 

olemassa ololla ja niiden kehittämisellä on nuorten hyvinvoinnin parantamisen lisäksi 

myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, sillä esimerkiksi koulutusten ja työelämän välisten 

nivelvaiheiden onnistunut ratkaiseminen sekä opintojen keskeyttäneiden määrän minimoi-

minen vähentää ylimääräisiä kuluja ja tehostaa toimintaa, tuoden myös kansantaloudellisia 

säästöjä.  

Pro gradu -tutkielman luvut kaksi ja kolme luovat teoreettisen viitekehyksen. Luvun kaksi 

kuvaus ammatillisesta oppilaitoksesta auttaa hahmottamaan Oulun Diakoniaopistoa toi-

mintakontekstina ja sen tarjoamia ohjauspalveluita etenkin opiskelijan näkökulmasta. Luku 

kolme määrittelee työn keskeiset käsitteet: ohjauksen ja autonomiantunteen. Määrittelyn 

mukaan ohjaus esiintyy pedagogisena toimintana pitäen sisällään eri muotoja. Au-

tonomiantunteen määrittelen psykodynaamisesta näkökulmasta, jolloin yksilön minä ja sen 

toimintaperiaatteet tulee huomioida. Tutkimuskysymysten kannalta oleellinen käsitteiden 

yhdistäminen tapahtuu teoreettisen viitekehyksen lopuksi, mikä keskittyy opiskelijan au-

tonomiantunnetta tukeviin tekijöihin ohjauksen avulla.  

Ennen varsinaista empiiristä osuutta kuvaan tutkimuksen tekemiselle ja sen ymmärtämisel-

le keskeisiä tieteenteoreettisia lähtökohtia, joissa paneudun erityisesti hyödyntämääni fe-

nomenologisen psykologian lähestymistapaan. Lisäksi tuon esille tutkimusasetelmani eli 

tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset sekä ajatteluni taustalla olevan holistisen 

ihmiskäsityksen. Tutkimustuloksia koskevassa luvussa esittelen yleisen merkitysverkoston 

sekä tarkastelen saamiani tuloksia aiemmin esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen vastaten 

esittämiini tutkimuskysymyksiin. Johtopäätökset tiivistävät keskeiset tutkimustulokset ja 

tuovat esille tekemiäni havaintoja sekä kehitysideoita. Työn arvioitavuuden helpottamisek-
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si tarkastelen lopuksi työn luotettavuutta kokemuksen tutkimukselle keskeisten kriteerei-

den pohjalta. Pohdinta päättää tutkielman nostaen esille aiheesta nousseita ajatuksiani.  
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2 OPISKELU AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA 

Tutkielma keskittyy Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemuksiin oppilaitoksen 

tarjoamista ohjauspalveluista autonomiantunteen näkökulmasta. Kokemuksen syntymisen 

kannalta keskeisessä asemassa on ympäristö, konteksti, jossa kokemus muodostuu (Perttu-

la 2008, 116–117). Tämän vuoksi luvun tarkoituksena on kuvata ammatillista oppilaitosta 

toimintaympäristönä ja sitten kohdistaa vastaavaa tarkastelua Oulun Diakoniaopistoon. 

Opiskelua koskevan kuvauksen lisäksi tarkastelussa keskeiseen asemaan nousevat amma-

tillisen oppilaitoksen tarjoamat ohjauspalvelut, joiden olemassa olon taustalla vaikuttavat 

laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta. Tarkastelen opiskelua ammatillisessa oppilai-

toksessa etenkin opiskelijalta vaadittavan autonomian eli omatoimisuuden kannalta ja oh-

jauspalveluja puolestaan autonomian ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta. Luvun lopuk-

si esittelen lyhyesti neljä, tutkielmassa mukana olevaa Oulun Diakoniaopiston ohjauspalve-

lua. Näiden näkökulmien avulla pohjustan tutkimusasetelmassani ilmenevää kontekstia ja 

tematiikkaa.  

2.1 Opiskelu ja ohjauspalvelut ammatillisessa oppilaitoksessa 

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä pidetään peruskoulun suoritta-

mista. Tyypillisesti opiskelija hakeutuu ammatilliseen oppilaitokseen heti peruskoulun 

päättymisen jälkeen, mutta ammatillisen pätevyyden hankkiminen on mahdollista myös 

esimerkiksi lukion tai korkeakouluopintojen jälkeen. Ammatillisia perustutkintoja voi suo-

rittaa kahdeksalla eri koulutusalalla, kuten esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alalla, mat-

kailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammatilliset opinnot koos-

tuvat 120 opintoviikosta, joista 90 opintoviikkoa ovat ammatillisia tutkinnonosia, 20 opin-

toviikkoa täydentäviä tutkinnonosia ja 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja sekä 

opinto-ohjausta. Osa perustutkinnon ammattitaidosta hankitaan työssäoppimisjakson aika-

na koulun ulkopuolella. Työssäoppimisjakson keston on oltava vähintään 20 opintoviik-

koa. (Opetushallitus 2010.)  
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Ammatilliset tutkinnon osat tarkoittavat valitun opintoalan opintoja, jotka sidotaan kysei-

sen alan työelämätoimintaan tehtävien ja harjoittelun muodossa. Yhteydet työelämään ovat 

keskeisessä asemassa, sillä niiden huomioon ottamisesta määrätään omassa kohdassaan 

ammatillista koulutusta koskevassa laissa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). 

Täydentäviä opintoja puolestaan ovat esimerkiksi matemaattiset aineet, kieliopinnot sekä 

yhteiskunta-, työelämä- ja yritystietous. Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle 

mahdollisuuden valita opintoja oman mielenkiinnon ja ammatillisen suuntautumisen mu-

kaan. Osaksi ammatillista tutkintoa kuuluvat myös ammattiosaamisen näytöt ja tutkinnon 

lopuksi suoritettava opinnäytetyö. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa, työpaikoilla, verkko-

opintoina ja etätyöpäivinä. Ammatillisen koulutuksen kesto vaihtelee riippuen opiskelijan 

aiemmasta koulutuksesta, etenemistahdista ja työkokemuksesta. Pääsääntöisesti ammatilli-

sen koulutuksen suorittaminen kestää kuitenkin kolme lukuvuotta, mikäli opiskelija ei saa 

hyväksilukuja aiemmista ansioistaan. (Opetushallitus 2010.)  

Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee ammatilliseen perustutkintoon johtavan kou-

lutuksen tavoitteeksi ammattitaidon saavuttamisen kannalta keskeisten tietojen ja taitojen 

omaksumisen ja kyvyn itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. Lisäksi tavoitteena on ”tukea 

opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä 

antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen ke-

hittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista” (Laki 

ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Nuorille suunnatuissa koulutuksissa on oltava 

myös kodin ja koulun välistä yhteistyötä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998.)  

Tämä tutkielma keskittyy nuorisoasteen opiskelijoihin, joilla tarkoitan nuoria, jotka ovat 

siirtyneet ammatilliseen kouluun heti tai pian peruskoulun päättymisen jälkeen. Nuoren 

kannalta opiskeluaika ammatillisessa oppilaitoksessa on monien muutosten aikaa, sillä 

täysi-ikäisyyden kynnyksellä nuori etsii ja rakentaa omaa identiteettiään ja samalla kokee 

elämänmuutoksia. Identiteetin etsinnän myötä nuori kokee halua itsenäistyä ja kokeilla 

hänelle uusia asioita esimerkiksi sosiaalisten suhteiden, opiskelun ja työn osalta. Psykolo-

gisesti tarkasteltuna itsenäistymisen lisääntyminen nähdään onnistuneesti ratkaistuna nuo-

ruuden kehitystehtävänä. (Vuorinen 1998, 218–219.)  
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Tarkasteltaessa opiskelua ammatillisessa oppilaitoksessa, kohtaa nuori useita itsenäisyyttä 

vaativia haasteita. Jo itsessään kouluun hakeutuminen on askel kohti tuntematonta ja vaatii 

oma-aloitteellisuutta. Lisäksi oppilaitoksissa toteutettavat etätyöskentelypäivät, itsenäi-

sempi verkko-opiskelu ja erityisesti työssäoppimisjakso edellyttävät kykyä itsenäiseen 

toimintaan. Oppilaitos on pitkälti vastuussa työssäoppimisjakson käytännön järjestelyistä, 

mutta opiskelijalla on oma vastuunsa työssäoppimisjakson suunnittelussa ja arvioinnissa 

sekä etenkin sen toteutumisessa (Opetushallitus 2010). Vaatimus itsenäiseen opiskeluun ja 

opiskelijan omatoimisuuteen ilmenee myös edellä tavoitemuodossa esitetyssä otteessa lais-

ta ammatillisesta koulutuksesta. Tavoitteessa ilmenevä elinikäinen oppiminen ja kehitty-

minen hyväksi yhteiskunnan jäseneksi ovat esimerkkejä siitä, kuinka koulutus nähdään 

mahdollisuutena lisätä yksilön autonomista toimintaa koulutuksen aikana, mutta myös kou-

lutuksen jälkeen. Tämän tulisi ilmetä esimerkiksi kyvykkyytenä hankkiutua jatkokoulutuk-

seen tai työelämään ammatillisen koulutuksen päätyttyä.  

Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelija kohtaa siis tilanteita, joissa hänen tulee olla 

kykenevä käsittelemään muiden ja itsensä asettamia odotuksia. Tällaiset tilanteet ovat hä-

nen kehitystään edistäviä, mutta ne voivat osoittautua myös osalle nuorista hyvinkin haas-

teellisiksi. Tällöin nuori voi tarvita yksilöllistä ohjausta ja opetusta sekä erilaisia tukimuo-

toja ja tehostettua opintojen seurantaa. Tällaiseen tuki- ja erityisopetuksen antamiseen 

ammatillisella oppilaitoksella on velvollisuus, josta määrätään ammatillista koulutusta 

koskevassa laissa 630/1998 ja ammatillista koulutusta koskevassa asetuksessa 811/1998. 

Lainsäädännön mukaan opetus tulisi järjestää niin, että myös erityistä tukea tarvitsevalla 

opiskelijalla on tasavertainen mahdollisuus saavuttaa tarvitsemansa ammatillinen pätevyys. 

Ammatillista koulutusta koskevassa säädöksessä määrätään myös opiskelijan oikeudesta 

saada opinto-ohjausta. (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998; Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 630/1998.)  

Laissa perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 esitetään tuki- ja erityisopetuksen jakami-

nen yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tätä voidaan hyödyntää myös ammatillisis-

sa oppilaitoksissa. Yleisellä tuella eli tukiopetuksella ja osa-aikaisella erityisopetuksella 

tarkoitetaan jokaisen opiskelijan mahdollisuutta saada ohjausta ja tukea koulunkäyntiin ja 

oppimiseen jokaisena opiskelupäivänä. Tehostettu tuki puolestaan on suunnattu opiskelijal-
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le, joka tarvitsee säännöllisempää tukea ja useita tukimuotoja yhtäaikaisesti. Tehostetussa 

tuessa tuki pohjautuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Erityisestä tuen antami-

sesta tehdään kirjallinen päätös, jonka tekemisessä usein hyödynnetään lääkärin tai psyko-

login lausuntoa. Käytännössä opetus koostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. (ODL 

2013, 6–7; Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010.)  

2.2 Opiskelu ja ohjauspalvelut Oulun Diakoniaopistossa 

Oulun Diakoniaopisto kuuluu Oulun Diakonissalaitoksen säätiöön ja on yksi ammatillista 

koulutusta järjestävistä oppilaitoksista. Oppilaitos tarjoaa sosiaali- ja terveysalan sekä hu-

manistisen alan koulutusta kahdessa toimipisteessä, Oulussa ja Ylitorniossa. Opiskelijoilla 

on mahdollisuus suorittaa sosiaali- ja terveysalan, lähihoitajan, lapsi- ja perhetyön tai las-

tenohjaajan perustutkinto. Lisäksi Oulun Diakoniaopisto tarjoaa sosiaali- ja terveysalalle 

suuntaavia valmentavia ja kuntouttavia koulutuksia, joissa huomioidaan myös maahan-

muuttajat. Toimintaa ohjaavat kristilliset arvot, jotka ilmenevät muun muassa ihmislähei-

syyteen ja oikeudenmukaisuuteen tähtäävänä toimintana. (Oulun Diakonissalaitos 2013.) 

Opetusmenettelyjen ja tutkintorakenteiden osalta Oulun Diakoniaopisto menettelee yleis-

ten, edellä esitettyjen säädösten mukaisesti. Opetuksessa vaaditaan lain mukaista läsnäoloa 

ja poissaoloja seurataan. Muun muassa poissaolojen seurannassa, arvosanojen rekisteröin-

nissä, työjärjestysten ilmoittamisessa ja yleisinä oppimisympäristöinä hyödynnetään säh-

köisiä Wilma- ja Elli tietojärjestelmiä. Opetukseen siis sisältyy myös etätyöskentelypäiviä 

ja läsnäoloa vaativia oppitunteja, jolloin opiskelija joutuu ottamaan vastuuta oppimisestaan 

ja opintojen etenemisestä. Oulun Diakoniaopiston ammattietiikan mukaan oppimisproses-

sien kehittyessä opiskelijoiden itsearvioinnin määrää pyritään lisäämään ja opinto-

ohjauksen määrää puolestaan vähentämään, minkä oletetaan kehittävän opiskelijan ammat-

tietiikkaa ja myös itseohjautuvuutta. Oppimisyhteisönä Oulun Diakoniaopisto on suhteelli-

sen pieni, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön opetushenkilökunnan ja oppilaiden välillä, 

luoden hyvää yhteishenkeä. Tiivis kouluyhteisö helpottaa opiskelijoiden avun tarpeen 

huomaamista ja edesauttaa varhaista puuttumista ongelmiin. (ODL 2013; Oulun Dia-

koniaopisto 2013.)  
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Sujuvan opintopolun ja ammatilliselle koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttami-

seksi Oulun Diakoniaopisto tarjoaa opiskelijoilleen erilaisia tukipalveluja ja erityisopetus-

ta. Oulun Diakoniaopisto hyödyntää edellä esitettyä jakoa tuki- ja erityisopetuksen jakami-

sesta yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. (ODL 2013.) Tämän tutkielman kannalta 

keskeisessä asemassa ovat erityisesti yleiseen tukeen perustuvat tuki- ja ohjauspalvelut, 

sillä tutkielmassa halutaan keskittyä kaikille opiskelijoille avoimiin ohjauspalveluihin. 

Yleiset ohjauspalvelut ovat myös keino puuttua koulutuksen etenemisen viivästymisiin ja 

muihin oppimisen haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Tutkielman piiriin kuuluu neljä merkittävää Oulun Diakoniaopiston ohjauspalvelua: opin-

to-ohjaus, pönkkäämö, ryhmäohjaajan tuki ja tutor-toiminta. Nämä ohjauspalvelut ovat 

kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Ohjauspalveluiden järjestämisessä on huomioitu 

fyysinen, sosiaalinen, pedagoginen ja psyykkinen oppimisympäristö. Fyysisen oppimis- ja 

ohjausympäristön osalta keskeiseen osaan nousevat rauhalliset oppimis- ja keskustelutilat 

sekä tarkoituksenmukaiset opiskeluvälineet ja materiaalit. Sosiaalinen oppimisympäristö 

korostaa opiskelijan ja opettajan tai opiskelijan ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta. Vuoro-

vaikutuksen kannalta kyky kannustaa opiskelijoita ja ratkaisun löytäminen ongelmiin ko-

rostaen opiskelijan jo olemassa olevia vahvuuksia ovat oleellisia. Pedagogisen oppimisym-

päristön huomioimisen osalta Oulun Diakoniaopisto kehittää käytössä olevia opetusmene-

telmiä ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden motivaa-

tioon, oppimisen taitoihin ja yhteishenkeen. Psyykkisen oppimisympäristön kohdalla ko-

rostuu opiskelijan mahdollisuus saada apua ja tukea opiskeluunsa leimautumatta negatiivi-

sesti. Psyykkisen oppimisympäristön osalta keskeistä on myös mahdollisuus saada opiske-

lija hyväksymään, että ongelmat ovat osa elämää ja opintopolkua, ja että niiden ratkaise-

minen on mahdollista yhteistyön avulla. (ODL 2013, 9–10, 16–17.)  

Tutkielman keskittyessä autonomiantunteen vahvistamiseen ohjauspalveluiden avulla, on 

päähuomio kohdistettuna juuri psyykkiseen oppimisympäristöön. Psyykkisen oppimisym-

päristön lisäksi huomio kiinnittyy muihinkin oppimisympäristöihin, sillä ne kytkeytyvät 

toisiinsa. Esimerkiksi vuorovaikutus ja pedagogisesti merkityksellinen motivaatio ovat 

olennaisia myös autonomiantunteen ja sen vahvistamisen kannalta. Lisäksi fyysinen oppi-
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misympäristö luo puitteet opiskelulle ja ohjauspalveluiden tarjoamiselle, jolloin esimerkik-

si rauhallisella ympäristöllä merkitystä vuorovaikutustilanteiden kannalta.  

Oulun Diakoniaopistossa toimii opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä 

huolehtiva erityisopetuksen yhteinen työryhmä, ORE-tiimi (opinto-ohjaaja, rehtori, erityis-

opettaja). Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös ryhmäohjaaja ja opettaja. Tiimissä 

käsitellään opettajien ja ryhmäohjaajien täyttämät huolilomakkeet. Opettaja tai ryhmäoh-

jaaja on täyttänyt huolilomakkeen, mikäli opiskelijalle on tullut liikaa poissaoloja tai hänen 

opintonsa eivät muutoin ole edenneet suunnitellulla tavalla. Kynnys huolilomakkeen täyt-

tämiseen pidetään Oulun Diakoniaopistolla matalalana, jotta varhainen puuttuminen mah-

dollisiin ongelmiin toteutuisi. Tieto huolilomakkeen täyttämisestä menee ensin opinto-

ohjaajalle, minkä jälkeen tilannetta käsitellään ryhmän kesken, pyrkien löytämään sopiva 

ratkaisu opiskelijan tilanteen helpottamiseksi. Lisäksi tilanteesta tiedotetaan myös opiskeli-

jan huoltajia. (ODL 2013, 3; Ukkola 2013.)  

Huolilomakkeiden kuten muidenkin ohjauspalveluiden tarkoituksena kiinnittää huomiota 

varhaiseen puuttumiseen, mikäli opiskelija kokee haasteita opintojensa etenemiselle. Seu-

raavassa esittelen lyhyesti neljä tutkielmaani sisältyvää ohjauspalvelua: opinto-ohjauksen, 

pönkkäämön, ryhmäohjaajan tuen ja tutor-ohjauksen.   

2.2.1 Opinto-ohjaus 

Ammatillista koulutusta koskevien säädösten mukaan opiskelijoilla on oikeus saada opin-

to-ohjausta, jonka tarkoituksena on muu muassa perehdyttää uudet opiskelijat koulutuksen 

pariin, selkeyttää ammatillista suuntautumista, tukea ja edistää henkilökohtaista kehitystä 

sekä ammatillista kasvua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää koulutuksen nivelkohtiin eli 

siirtymisiin koulutusasteelta toiselle. (Opetushallitus 2010.)  

Näiden säädösten mukaisesti myös Oulun Diakoniaopistossa järjestettävän opinto-

ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista ja ammatillista kasvua. Eri-

tyishuomiota kiinnitetään etenkin hakeutumis-, aloitus- ja osaamisalojen siirtymävaihei-
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siin. Oulun Diakoniaopistossa opinto-ohjaus toteutuu koko ryhmälle pidettävinä ryhmäoh-

jauskertoina sekä yksilöllisenä ohjauksena. Ryhmäohjauskerroilla keskitytään muun muas-

sa erilaisten informatiivisten ohjeistusten antamiseen ja opiskelijoiden ryhmäyttämiseen. 

Ohjeistukset koskevat esimerkiksi koulutuksen ammatillisia suuntautumisvaihtoehtoja ja 

yhteishaun ohjeistusta. Henkilökohtaisilla opinto-ohjaajan tapaamisilla keskitytään opiske-

lijan opintopolkuun laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Lisäksi ohja-

uskeskustelujen tarkoituksena on keskustella opiskelijan yleisestä elämäntilanteesta, johon 

opinnot keskeisesti vaikuttavat. Ennalta sovittujen opinto-ohjaajan tapaamisten lisäksi 

opiskelijoilla on mahdollisuus tavata opinto-ohjaaja ilman ajanvarausta kahdesti viikossa. 

(Ukkola 2013; Oulun Diakoniaopisto 2013.) 

Päävastuu opinto-ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta on Oulun Diakoniaopiston 

opinto-ohjaajalla, mutta opinto-ohjauksen toetutumista tukevat myös muut ohjauspalvelut. 

Mikäli opinto-ohjaaja havaitsee opiskelijan tarvitsevan laajemmin apua ja ohjausta hyvin-

voinnin säilyttämiseksi, voi hän ohjeistaa opiskelijaa esimerkiksi opiskelijaterveydenhuol-

lon tai erityisopettajan luokse. (Oulun Diakoniaopisto 2013.)  

2.2.2 Pönkkäämö 

Pönkkäämö tarjoaa Oulun Diakoniaopiston opiskelijoille lisätukea opiskelutehtävien teke-

miseen. Tukiopetus tapahtuu joko yksilöopetuksena, parityöskentelynä tai pienryhmässä 

opettajan tukemana. Opiskelijat voivat osallistua pönkkäämön toimintaan vapaaehtoisesti 

tai heitä ohjeistetaan koulun henkilökunnan taholta osallistumaan toimintaan opintojen 

eteenpäin saattamiseksi. Pönkkäämön toiminnan tarkoituksena on puuttua mahdolliseen 

opintojen hidastumiseen ja yksilökohtaisiin ongelmakohtiin varhaisessa vaiheessa. Pönk-

käämö kokoontuu kerran viikossa ja toimintaa on vetämässä ennakkoilmoittautumisten 

perusteella joko erityisopettaja, matematiikanopettaja tai tarvittaessa molemmat. Toiminta 

rakentuu siis opiskelijalähtöisesti opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. (ODL 2013, 10; 

Ukkola 2013.)  



12 

 

2.2.3 Ryhmäohjaajan tuki 

Jokaisella opiskelijalla on nimetty ryhmäohjaaja koko opiskelujen ajan. Opintojen alkaessa 

hän käy opiskelijan kanssa henkilökohtaisen keskustelun, jossa kartoitetaan opiskelijan 

valmiuksia opintoihin ja mahdollista tuen tarvetta. Myöhemmin ryhmäohjaaja tukee opis-

kelijaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä henkilökohtaisesti, mutta myös ryhmäohjausti-

lanteissa. Tarvittaessa opiskelijan on mahdollista sopia kahdenkeskeisiä tapaamisia ryhmä-

ohjaajan kanssa. Lisäksi ohjaaja seuraa opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja puuttuu 

esimerkiksi poissaoloihin. Ryhmäohjaajan roolin kannalta on tärkeää, että hän osaa antaa 

palautetta ja kannustaa aktiiviseen opintojen suorittamiseen. Ryhmäohjaaja voi vaihtua 

erityisaloihin siirryttäessä, sillä opiskelijan ryhmäohjaaja valikoituu hänen valitsemansa 

erityisalan mukaan. Tämä mahdollistaa ryhmäohjaajan aktiivisen roolin opiskelijan arjessa. 

(ODL 2013, 10; Ukkola 2013.)  

2.2.4 Tutor-ohjaus 

Osana Oulun Diakoniaopiston ohjauspalveluja on vertais- eli tutor-ohjaus. Jokainen tuto-

riksi valittu opiskelijaosallistuu opinto-ohjaajan pitämälle tutor-kurssille ja jokaista uutta 

opiskelijaryhmää kohden on kaksi aiemmin opintonsa aloittanutta tutor-opiskelijaa. Tutor-

opiskelijat ovat osallisena opastamassa uusia opiskelijoita käytännön asioihin sekä valmiita 

auttamaan tarvittaessa. Vertaisohjauksen myötä aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat 

voivat jakaa omia kokemuksia uusille opiskelijoille ja siten ymmärryksen välittäminen 

ohjaustilanteessa on erilaista verrattaessa opiskelijan ja koulun henkilökuntaan kuuluvan 

ohjaajan kanssa. Vertaisopiskelijan kohtaamisen taustalla on myös pyrkimys matalan kyn-

nyksen -ohjaukseen, jolloin tuen pyytäminen koetaan vaivattomaksi. Tutor-ohjauksella 

tavoitellaan myös molemminpuolista hyötyä, sillä ohjaajana toimiminen on kehittävää toi-

mintaa myös ohjaavalle opiskelijalle esimerkiksi vuorovaikutuksellisten taitojen osalta. 

(Ukkola 2013.) 
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3 OHJAUKSEN MERKITYS OPISKELIJAN 

AUTONOMIANTUNTEESEEN 

Tutkimusasetelmani olettaessa, että ohjauksen avulla on mahdollista tukea opiskelijoiden 

autonomiantunnetta, on välttämätöntä, että esittelen, mitä tarkoitan ohjauksella ja miten 

ymmärrän opiskelijan minän muodostuvan. Käsitteenä ohjaus on moniulotteinen, mistä 

johtuen yhtenäisen määritelmän esille tuominen on hyvin haasteellista. Tässä luvussa pyrin 

kuitenkin hahmottamaan ohjausta pedagogisena toimintana, nostaen esille ohjauksen kes-

keisimpiä termejä ja ohjausmuotoja. Lisäksi suhteutan esittelemäni ohjausmuodot Oulun 

Diakoniaopiston ohjauspalveluihin. Psykodynaamisesti tarkasteluna minä on yksilön, ja 

myös opiskelijan kokemusmaailman keskus, jonka jatkuvana tarkoituksena on pyrkimys 

autonomiaan. Tarkasteltuani luvussa minän toimintaa sen eri ulottuvuuksissa, keskityn 

lopuksi ohjauksen tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijan autonomiantunteen vahvistami-

seksi. 

Pohjaan ohjauksen tarkasteluni pitkälti suomalaiseen lähdekirjallisuuteen, sillä suomalaiset 

ohjauksen määritelmät erottavat ohjauksen selkeämmin terapiasta. Oulun Diakoniaopistol-

la tehtävä ohjaus voi sisältää terapeuttisia ulottuvuuksia, mutta ohjauksessa ei ole kuiten-

kaan kyse pitkäjaksoisemmasta terapeuttisesta toiminnasta. Hyödynnän sekä ohjausta että 

minää koskevassa osuudessa etenkin Timo Latomaan ajatuksia, sillä hän tuo hyvin esille 

psykodynaamisen näkökulman. Hänen lisäkseen täydennän ajatuksia Jussi Onnismaan ja 

Marjatta Lairion & Sauli Puukarin ajatuksilla. Minän toimintaa psykodynaamisesta näkö-

kulmasta tarkastelen Latomaan lisäksi erityisesti Risto Vuorisen ja Veikko Tähkän mu-

kaan, jotka ovat arvostettuja psykodynaamisen ajattelun puolestapuhujia.  

3.1 Mitä ohjaus on? 

Ohjausta voidaan nähdä olleen kauan eri muodoissa ja kulttuureissa. Hiljalleen ohjaus on 

ammattimaistunut ja siten muuttunut luonteeltaan. 1900 -luvun alussa Suomessa alettiin 

järjestää ura- ja ammatinvalintaa, minkä myötä ohjauksen suosio alkoi kasvaa. (Onnismaa 

2007, 13–14.)  Erityisesti Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana ohjauksen tarve on 
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lisääntynyt. Taustalla ovat yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset muutokset, joiden myötä oh-

jauksen avulla pyritään löytämään ratkaisuja muun muassa kasvun, oppimisen ja psyykkis-

ten tilojen ongelmiin. (Latomaa 2011b, 1.) Ohjauksen tarpeen lisääntyminen on huomattu 

myös hallituksen tasolla, sillä nuorisotakuu on yksi pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen 

kärkihankkeista. Nuorten koulutuksesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen ehkäisemiseen 

tähtäävän hankkeen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on ohjauspalveluiden lisääminen 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 55–56).   

Ohjausta voidaan tarkastella useista näkökulmista. Se voidaan nähdä esimerkiksi viestin-

nällisenä, vuorovaikutuksellisena tai sosiaalisena ilmiönä, mutta ohjaus on etenkin peda-

gogista toimintaa, jota voidaan tulkita psykologisesti. (Latomaa 2011b, 1–2; Strawbridge 

& Woolfe 2003, 10; Vehviläinen 2001, 12.) Tieteenä psykologia pyrkii tutkimaan yksilön 

subjektiivisia kokemuksia ja merkityksenantoja, joista mielen toiminta myös ulkoisen toi-

minnan kautta rakentuu. Ohjauksessa ohjaaja pyrkii edesauttamaan ja tukemaan ohjattavan 

muutosta esimerkiksi hänen ajattelussaan ja toiminnassaan. Jotta ohjaaja kykenee suun-

taamaan muutosprosessia toivotunlaiseen suuntaan, tulee hänen ymmärtää mielen toimin-

taa eli omata psykologista tietämystä ja kyetä soveltamaan sitä. (Latomaa 2011b, 1–2.) 

Ohjaukselle suotuisasta psykologisesta lähestymistavasta kertoo myös ohjauksen määritte-

lyn läheinen suhde terapiaan. Huolimatta lisääntyneestä kiinnostuksesta ja tarpeesta ohja-

ukseen, nähdään ohjauksen määrittely vielä varsin hankalana. Vanhan, perinteisemmän 

määritelmän mukaan ohjausta pidetään jopa suoranaisena neuvojen antamisena. (Feltham 

1995, 5; Lairio & Puukari 2001, 9; Latomaa 2011b, 10.)  

Etenkin kansainvälisissä määrittelyissä ohjaus nähdään yhteneväksi terapian kanssa (Glad-

ding 2004; McLeod 1993). Kuitenkin Suomessa nämä yleisesti erotetaan toisistaan, sillä 

terapiassa (therapy) ollaan tekemisissä psyykkisesti epätasapainoisten yksilöiden kanssa ja 

ohjauksessa (counselling) henkisesti tasapainossa olevien kanssa, joilla on ongelmia eri 

elämänkaaren kehitysvaiheissa. (Onnismaa, Pasanen & Spangar 2000, 7; Onnismaa 2007, 

27, 29.) Määrittelyn tekeminen näin tuntuu teoreettiselta ja mustavalkoiselta, sillä ohjaus 

on liikkumista rajapinnoilla ja tilanteiden tunnistaminen käytännön tilanteissa ei ole aina 

helppoa.  
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Ohjausta on luonnehdittu myös käytännön ohjaustyön kautta (Gladding 2004; Onnismaa 

2007; Vehviläinen 2001). Yleisesti ohjaus määritellään kuitenkin terapian, neuvonnan ja 

tiedottamisen avulla, sillä ohjauksen nähdään sijoittuvan näiden välimaastoon. (Latomaa 

2011b, 8–11). Tässä tutkielmassa ohjaus sijoittuu ammatilliseen oppilaitokseen, jolloin 

ohjauksen kohderyhmänä ovat opiskelijat. Tarkoin kohdennetusta kohderyhmästä huoli-

matta haluan käsittää ohjauksen laajan näkemyksen mukaan, sillä erilaiset ohjauspalvelut 

lähestyvät opiskelijaa ja autonomiantunteen vahvistamista hieman eri näkökulmasta riip-

puen ohjauspalvelusta. Lähtökohtaisesti tarkastelen ohjausta suomalaisen käsityksen mu-

kaan, jossa ohjaus erotetaan terapiasta.   

Latomaan (2011) mukaan ohjaus on pedagogista toimintaa, jonka taustalla on ymmärtämi-

sen välittäminen. Ohjaus tavoittelee ohjattavan ja tämän elämäntilanteen ymmärtämistä, 

minkä pohjalta ohjattavalle pyritään mahdollistamaan ja tukemaan uutta käsitys- ja ymmär-

ryskykyä ja toiminnan kompetensseja. Lisäksi ohjauksessa pyritään edesauttamaan vanho-

jen ja puutteellisten kompetenssien korjaantumista ja muuttumista. (Latomaa 2011b, 13.) 

Myös Onnismaa (2007) ja Ojanen (2006) mainitsevat ohjauksen olevan pedagogista toi-

mintaa. Etenkin Ojanen korostaa ymmärtämisen tärkeyttä. Hänen mukaansa se on sekä 

ohjattavan syvemmän oppimisen ja ymmärtämisen saavuttamisen edellytys että ohjaajan 

ohjaustyön perusta. Todellista oivaltamista edeltää siis kokemusten ymmärtäminen. (Oja-

nen 2006, 27; Onnismaa 2007.) Latomaa määrittelee kuitenkin ohjauksen pedagogisen 

toiminnan käsitteen avulla tarkemmin. Hänen mukaansa pedagoginen toiminta, joksi ohja-

us nähdään, edellyttää neljän periaatteen toteutumista. Ensimmäisen, ymmärtämisen kyvyn 

periaatteen mukaan ohjattavalla tulee olla kyky hallita omat maailmasuhteensa eli käsittää 

itseänsä suhteessa maailmaan ja omaan toimintaansa. Ymmärtämisen välittämisen periaat-

teen mukaan ohjaus edellyttää ohjaajan kykyä ymmärtää ohjaustilanne ennen ohjattavaa. 

Kolmannen, ymmärtämisen lähtökohtien periaatteen mukaan ohjauksen tulee huomioida 

ohjattavan kyky käsittää ja ymmärtää maailmaa. Viimeisen periaatteen mukaan kaiken 

toiminnan taustalla tulee tavoite paremmasta ymmärryksestä, johon ohjaustoiminnalla täh-

dätään. Jotta toimintaa voidaan kutsua ohjaukseksi, tulee näiden kaikkien periaatteiden 

toteutua samanaikaisesti. (Latomaa 2011b, 14, 16.) Tässä on havaittavissa myös aiemmin 

mainitsemani eroavaisuus psyykkisesti tasapainoisen ja tasapainottoman henkilön välillä. 
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Ohjaukseen hakeutuvan ja siitä hyötyä tavoittelevan tulisi siis olla henkisesti riittävän tasa-

painoinen, jotta hän kykenee käsittelemään omia maailmasuhteitaan eriytyneesti. 

Ohjauksen vaihtelevista määritelmistä huolimatta, on mahdollista poimia keskeisimmät 

käsitteet, jotka kuvaavat ohjauksen perusulottuvuuksia. Nämä käsitteet pohjautuvat ohja-

uksen psykologian peruskäsitteisiin. Keskeisimpinä käsitteinä voidaan pitää ohjausta, muu-

tosta, ohjaussuhdetta ja kompetenssia. (Latomaa 2011b, 23–24.) Ohjaus on sen tarkemmas-

ta määritelmästä tai muodosta huolimatta aktiivista toimintaa, joka tukee haluttua muutos-

ta. Ohjauksessa keskitytään ohjattavan kokemuksiin ja niiden kautta syntyneisiin merkityk-

siin (Lairio & Puukari 2001, 11; Latomaa 2011b, 8, 24.)  

Muutos puolestaan kuvaa ohjauksen tarkoitusta. Ohjauksen tulisi olla tavoitteellista toimin-

taa, jossa pyritään saavuttamaan haluttu päämäärä. Tällöin yksilössä tapahtuu mentaalisia 

merkityksenantoprosesseja, jotka mahdollistavat muutoksen aikaansaamisen. Yksilö omak-

suu esimerkiksi uusia tapoja ajatella ja toimia. Näin hänen autonomiansa kasvaa. Kompe-

tenssi päämääräkäsitteenä on läheisessä yhteydessä muutoksen käsitteeseen, sillä ohjauk-

sen myötä tapahtuu muutosta mentaalisessa ymmärryskyvyssä ja toimintataidossa. Ohjauk-

sessa mentaaliset toiminnan kompetenssit pyritään tekemään näkyviksi ja sitä kautta lisää-

mään kompetenssin määrää. (Lairio & Puukari 2001, 11; Latomaa 2011b, 24.) 

Ohjaussuhde tarkoittaa ohjaajan ja ohjattavan välistä vuorovaikutusta ohjausprosessin ai-

kana. Siihen sisältyvät muun muassa ohjattavan ja ohjaajan tietoiset sekä tiedostamattomat 

ajatukset, mielikuvat ja tunteet. (Latomaa 2011b, 24, 45.) Ohjaussuhteessa ohjaaja ja ohjat-

tava ovat asymmetrisessä suhteessa, sillä ohjaajalla on ammattitaitoa ja suurempaa kompe-

tenssia suhteessa ohjattavaan. On myös ohjauksen mukaista, että ohjaaja ottaa suuremman 

roolin ohjaussuhteen etenemisen osalta. Tarkoituksenmukaista kuitenkin olisi, että asym-

metria vähenisi tai jopa katoaisi ohjaussuhteen aikana ja siten ohjattava saavuttaisi suu-

rempaa kompetenssia. (Latomaa 2011a, 48; Latomaa 2011b, 71, Vehviläinen 2001, 54–

55.) Hiljalleen ohjaajasta tulee tarpeeton ja ohjaussuhde voidaan päättää. Ohjaussuhteen 

päättymisen jälkeen ohjattavan tulisi siis kyetä itsenäisesti ratkaisemaan vastaavanlaiset 
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ongelmat. (Latomaa 2011b, 71.) Kokonaisuudessaan ohjaussuhde mahdollistaa uusien 

merkitysten luomisen ja muutoksen (Onnismaa 2007, 44).   

Spangar (2000) puolestaan näkee ohjaussuhteen alusta alkaen tasapuolisempana neuvotte-

luna, jossa molemmat osapuolet ovat tasavertaisessa asemassa. Hän ei näe ohjaajan omaa-

van suurempaa kompetenssia, sillä ohjattava tuo samalla tavalla tärkeitä ja huomionarvoi-

sia näkökulmia ja kokemuksia ohjaustilanteeseen. Myös Spangarin määritelmässä päämää-

ränä on kuitenkin yhteisen ymmärryksen saavuttaminen. (Spangar 2000, 16, 19.) Ohjaus-

suhteen luonne riippuu pitkälti ohjattavan syystä hakeutua ohjaukseen sekä hänen omista 

kyvyistään käsitellä aihetta. Mikäli esimerkiksi opiskelijalla on suhteellisen selkeä käsitys 

omasta tilanteestaan ja tavoitteestaan, voi ohjaussuhde olla tasavertaisempi. Tilanteissa, 

joissa opiskelija kykenee käsittelemään ongelmaansa ja tunnistaa sen, voi jo pelkkä kes-

kustelu opiskelutoverin kanssa olla riittävää. Jos opiskelija puolestaan tuntuu olevan on-

gelmiensa kanssa hukassa eikä oikein tiedä, mitä ohjauksella toivoo saavuttavansa, on oh-

jaajalla suurempaa kompetenssia ottaa tilanne haltuun. Opiskelijan autonomiantunteen 

vahvistamisen ja asetettuun tavoitteeseen pääsemisen kannalta on kuitenkin eduksi, jos 

opiskelija osallistuu keskusteluun niin aktiivisesti kuin se on hänen kykyjensä mukaan 

mahdollista.  

3.2 Ohjauksen muodot 

Ohjaus tarjoaa mahdollisuuden liikkua terapeuttisen ohjauksen ja opettavan ohjauksen vä-

lissä ohjattavan tarpeiden mukaisesti. Latomaa (2011) on erotellut ohjauksen suhteessa 

muuhun pedagogiseen toimintaan ja tehnyt sen pohjalta jaon kuuteen erilaiseen ohjauksen 

muotoon: opettavaan ohjaukseen, uudelleenkouluttavaan ohjaukseen, kasvatukselliseen 

ohjaukseen, terapeuttiseen ohjaukseen, primaariin sosiaalistavaan ohjaukseen ja korjaavaan 

sosiaalistavaan ohjaukseen. Näiden ohjausmuotojen erot koskevat muun muassa mielen 

rakentumisen vaihetta, ohjauksen tavoitetta ja ohjattavan maailmasuhteita. Ohjauksen ta-

voite eli ymmärryksen välittäminen tapahtuu ja suuntautuu siis päämäriltään ja sisällöiltään 

eri tavoin ohjausmuodosta riippuen. (Latomaa 2011b, 17, 42, 57–60.) Seuraavassa esittelen 

lyhyesti nämä ohjausmuodot ja pohdin tutkielmassa tarkasteltavana olevien ohjausmuoto-

jen sijoittumista tämän jaon mukaisesti. Esitettävästä jaosta huolimatta on tärkeää muistaa, 
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että mikään ohjausmuoto ei esiinny puhtaasti sellaisenaan, vaan ohjaus on liikkumista näil-

lä rajapinnoilla 

Opettava ohjaus on asiakeskeistä toimintaa, jossa pyrkimyksenä on antaa tietoa. Sisällöl-

tään se keskittyy tiedollisiin eli kognitiivisiin kompetensseihin ja siten pääpaino on kogni-

tiivisissa tietorakenteissa. (Latomaa 2011b, 16–17.) Ohjaaja hyödyntää didaktista osaamis-

taan ohjattavan kognitiivisten ja metakognitiivisten taitojen lisäämiseksi. Ohjauksessa käy-

tetään selventävää keskustelua ja sitä jatketaan, kunnes ongelma saadaan ratkaistua. Uudel-

leenkouluttava ohjaus suuntautuu opettavan ohjauksen tavoin kognitiivisiin tietorakentei-

siin. Opettavan ohjauksen pyrkiessä luomaan uusia tietorakenteita, on uudelleenkoulutta-

van ohjauksen tavoitteena tiedollisesti korjata ja muokata aiempia tietorakenteita. Tämän 

vuoksi uudelleenkouluttava ohjaus on sekundaaria korjaavaa ohjausta. (Latomaa 2011b, 

17, 42, 59.)  

Kasvatuksellinen ohjaus on yhdessäolokeskeistä, jossa tietorakenteiden sijaan keskitytään 

mielen tunnerakenteisiin eli tunteisiin ja kokemuksiin. Kasvatuksellisessa ohjauksessa py-

ritään tukemaan ohjattavaa uusien mielen rakenteiden luomisessa ja siten lisäämään it-

seymmärrystä ja autonomiaa kasvun ongelmatilanteissa. Kasvatuksellinen ohjaus on taval-

lisesti lyhytkestoista, sillä tarkoituksena on selvittää akuuttiongelma. Terapeuttinen ohjaus 

keskittyy myös tunnerakenteisiin ja kokemuksiin. Ohjauksen tarkoituksena on korjata jäl-

kikäteen keskenjääneitä, puutteellisia tai vääristyneitä mielen rakenteita ja siten lisätä 

psyykkistä autonomiantunnetta ja palauttaa toimintakykyä. Terapeuttisessa ohjauksessa 

käytetään menetelmänä selventävää keskustelua terapeuttisella otteella. Ohjaus on lyhyt-

kestoista, mutta mikäli ongelma vaatii pidempiaikaista käsittelyä, voidaan siirtyä esimer-

kiksi psykoterapiaan. (Latomaa 2011b, 17, 58–59.)  

Primaari sosiaalistava ohjaus keskittyy tukemaan ja auttamaan sosiaalistumiseen liittyvien 

arvojen ja normien omaksumista ja moraalisen ymmärryksen saavuttamista. Sosiaalistu-

misprosessiin liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä lapsilla ja nuorilla. Korjaava sosiaalistava 

ohjaus pyrkii korjaamaan ja tukemaan sosiaalistumiseen tulleita vääristymiä ja pysähtymiä. 
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Se on siis luonteeltaan samankaltaista kuin terapeuttinen ja uudelleenkouluttava ohjaus. 

(Latomaa 2011b, 59–60.)  

Tarkasteltaessa Oulun Diakoniaopiston tarjoamia ohjauspalveluja: opinto-ohjausta, pönk-

käämöä, ryhmäohjaajan tukea ja tutor-ohjausta, huomataan, että edellä esitettyjä ohjauksen 

muotoja on mahdotonta liittää puhtaasti kuhunkin ohjausmuotoon, eikä se ole tarkoituksen 

mukaistakaan. Opinto-ohjauksen osalta on mahdollista nähdä kaikkia ohjauksen muotoja, 

sillä opinto-ohjaaja on avainasemassa useissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Ohjaus-

muotojen painotukset vaihtelevat kuitenkin suuresti riippuen syystä, miksi opiskelija ha-

keutuu ohjaukseen. Mikäli opiskelija esimerkiksi kertoo, etteivät hänen opintonsa etene, 

voivat taustalla vaikuttaa hänen aiemmat negatiiviset oppimiskokemuksensa, ongelmat 

kouluyhteisöön sopeutumisessa tai haasteet oppimisen kanssa. Tällaisten tilanteiden pur-

kaminen edellyttää liikkumista ainakin terapeuttisen, sosiaalistavan ja kasvatuksellisen 

ohjauksen alueilla. On kuitenkin syytä tarkentaa, että opinto-ohjauksessa ei ole mahdollista 

paneutua terapeuttiseen ohjaukseen kunnolla, mutta piirteitä sen kaltaisesta ohjauksesta on 

olemassa. Opinto-ohjaajalta voidaan pyytää myös suoraa tiedollista apua, jolloin voidaan 

havaita opetuksellisen ohjauksen piirteitä.  

Pönkkäämö keskittyy selkeämmin opetukselliseen ja uudelleen kouluttavaan ohjaukseen, 

sillä tavoitteena on lisätä tiedollista osaamista ja ratkaista tiedollisen ymmärtämisen estee-

nä ollut ongelma. Uudelleen kouluttavan ohjauksen puitteissa on myös mahdollista muut-

taa aiempia, virheellisiksi havaittuja osaamisrakenteita. Ryhmäohjaajan tuki on lähtökoh-

taisesti samankaltainen, kuin opinto-ohjauksen, sillä esille nousevat ongelmat voivat olla 

hyvin moninaisia. Verrattuna pönkkäämöön mahdollistavat tapaamiset ryhmäohjaajan ja 

opinto-ohjaajan kanssa kahdenkeskisemmän keskustelun, jolloin on helpompi ottaa esille 

henkilökohtaisempia aiheita, eikä keskittyä vain tiedolliseen ohjaukseen. Tutor-toiminta 

keskittyy yhteistoimintaan ja oppilaitokseen sopeuttamiseen, antaen sosiaalisia kontakteja 

ja tiedollista ohjausta huomioiden oppilaitoksen yleiset normit ja arvot. Selkeimmät paino-

tusalueet ovat siis primaarissa sosiaalistavassa ja opetuksellisessa ohjauksessa. Ohjauksen 

eri muotoja tarkasteltaessa, voidaan sen todeta olevan jatkuvaa liukumista ohjausmuodolta 

toiselle, jolloin keskeisintä on osata lähestyä ja edetä opiskelijan tilanteen vaatimalla taval-

la (Latomaa 2011b, 18).  
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Ohjauksen muodot on mahdollista jaotella myös pelkästään opettavan ja terapeuttisen oh-

jaukseen jatkumoon. Opettava ohjaus on pääpiirteiltään nykyhetkeen suuntautunutta tieto-

jen ja taitojen kartuttamista, joka omaa suhteellisen tarkasti määritellyn ongelman, ja jonka 

pyrkimyksenä on palauttaa toimintakyky tai löytää sopiva ratkaisu ongelmaan. Kestoltaan 

opettava ohjaus on yleensä lyhytkestoista ja omaa vain muutaman käyntikerran. Terapeut-

tinen ohjaus puolestaan keskittyy yksilön kokemushistoriaan ja tunne-elämään. Mikäli pu-

hutaan psykodynaamisesta ohjauksesta, on tarkoituksena perehtyä ajallisesti myös mennei-

siin ja tiedostamattomaan siirtyneisiin tapahtumiin ja niiden tuomiin merkityksiin. Ohjaa-

jan ja ohjattavan suhde voi olla varsin intensiivinen ja pitkäkestoinen, mutta oppilaitoksissa 

tehtävässä ohjauksessa tiedostamattomiin tapahtumiin suuntautuminen ei ole tavoitteen 

mukaista tai edes resurssien puitteissa mahdollista, vaan ohjauksessa keskitytään tilapäi-

sempään tunne-elämän ongelman ratkaisemiseen. (Latomaa 2011b, 42, 56, 58.)  

Ohjauksen muotojen lisäksi ohjausta voidaan jaotella ohjauksen kohteen mukaan. Ohjausta 

ei nimittäin aina tehdä ohjaussuhteessa, jossa on vain ohjaaja ja yksi ohjattava, vaan koh-

teena voi olla myös ryhmä tai laajempi yhteisö. (Peavy 2000, 6–7.) Voidaan puhua ohjauk-

sen muodon tasosta, mikä juuri määrittää muun muassa ohjaajan ja asiakkaan suhteen. Ou-

lun Diakoniaopistossa käytössä olevat ohjauspalvelut mahdollistavat ohjaamisen sekä 

ryhmässä, että kahdestaan opiskelijan kanssa. Ryhmäohjauksen tavoitteet ovat samankal-

taisia kuin yksilöohjauksen, sillä aiheet voivat koskea opiskelua ja henkilökohtaista kehi-

tystä (Gladding 2004, 249). 

Ohjaajana voi toimia myös vertainen. Koulumaailmassa tämä tarkoittaa, että opiskelijaa 

voi ohjata toinen, usein kokeneempi opiskelija. Vertaisohjauksen avulla voidaan edesauttaa 

opiskeluyhteisöön integroitumista ja ryhmäytymistä. Opiskelukaverit ovat merkittäviä 

opintoihin sitouttajia ja tuen tarjoajia, joten vertaisohjauksen avulla on mahdollista vähen-

tää opintojen keskeyttämisiä. Kokemus vertaisohjaajasta yhdenvertaisena helpottaa lähes-

tymistä ja yhteiset tavoitteet sekä intressit ovat yhdistäviä tekijöitä, joiden avulla ryhmäy-

tyminen helpottuu. (Engstrom & Tinto 2008; Lähteenoja 2010.)   
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3.3 Psykodynaaminen käsitys minän toiminnasta ja autonomiantunteesta  

Pohjaan käsitykseni minästä ja minuudesta psykodynaamiseen psykoanalyyttiseen näke-

mykseen. Näkemys pohjautuu psykoanalyysin luojan, Sigmund Freudin ajatuksiin koskien 

mielen toimintaa ja persoonallisuuden kehitystä. Hänen teoriansa koskee ihmismielen ra-

kennetta, toimintaa ja kehitystä. (Juutilainen & Takalo 2009, 9.) Psykodynaaminen psyko-

analyyttisen käsityksen mukaan yksilön kehityskulku ei ole ennalta määritelty, vaan ympä-

ristön ja yksilön välisellä vuorovaikutuksella on merkitystä. Lisäksi yksilön aiemmat ko-

kemukset ja tiedostamaton ovat merkityksellisiä hänen nykyisessä elämäntilanteessaan. 

Näkemyksen mukaan ihmismieli toimii dynaamisesti ja tavoittelee jatkuvuutta, jota voi-

daan kuvata myös pyrkimyksenä hallinnan- eli autonomiantunteeseen. (Ivey, Brandford 

Ivey & Simek-Morgan 1996, 210–211; Juutilainen & Takatalo 2009, 12–13.) Valitsin psy-

kodynaamisen lähestymistavan, sillä se huomioi ihmismielentoiminnan laaja-alaisesti. Tä-

män vuoksi esimerkiksi behavioristinen lähestymistapa, joka korostaa vain yksilön ulkoista 

käyttäytymistä, ei olisi ollut riittävä opiskelijan autonomiantunteen tarkastelun kannalta.  

Opiskelijan autonomiantunteen ymmärtämiseksi, tulee hahmottaa, mitä käsitteillä minä ja 

minuus tarkoitetaan sekä ymmärtää minän toiminnan periaatteet. Näiden toimintaperiaat-

teiden taustalla on yksilön jatkuva pyrkimys saavuttaa ja ylläpitää autonomiantunne. Seu-

raavassa esittelen minän ja minuuden käsitteet sekä Freudin luoman strukturaalisen teorian 

minän rakentumisesta ja toiminnasta. Näiden kautta hahmotan autonomiantunnetta käsit-

teenä ja minän halua puolustautua uhkaavilta tekijöiltä defenssien avulla.  Lopuksi otan 

esille minän kokeman ristiriidan tarvitsevuuden ja autonomian välillä. Opiskelijan kannalta 

tämä ilmenee esimerkiksi hänen kyvyssään vastaanottaa ja pyytää muiden apua, huolimatta 

halusta säilyttää tunne omasta autonomiasta.  

3.3.1 Minän ja minuuden käsitteet 

Laajassa merkityksessä minä on itsemääräämisen, hallinnan ja ymmärryksen alue, mikä 

pitää sisällään psyykkiset toiminnat ja kokemukset, jotka yksilö itse kykenee ja kokee voi-

vansa tuottaa. Minä pyrkii koko ajan määrittämään minän rajansa vaikutusmahdollisuuksi-

ensa, hallintansa ja käsityksiensä mukaan. Minä on siis mielen kokemuksellinen rakenne, 
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joka rakentuu yksilölle merkityksellisestä vuorovaikutuksesta, toiminnasta ja mielekkäästä 

ulkoisen maailman hahmottamisesta. (Latomaa 2000, 154–156.) Huomio on yksilön psyy-

kessä, jolloin minää ei voida paikallistaa yksilön aivoissa tai muualla kehossa olevaksi 

osaksi. Minä, suppeassa merkityksessä (ego) käsittää prosessiluonteen, sillä minällä on 

pyrkimys. Minä pyrkii pitämään yllä kokonaisminuutta, tehden kompromisseja ulkoisten 

tekijöiden ja sisäisten voimien välillä. Näin kokonaisminä on minän prosessin tulos (Vuo-

rinen 1998b, 49, 56–57). 

Minuus ja minäkokemus ovat toistensa synonyymeja. Minuus sisältää tietoiset ja tiedosta-

mattomat ajatukset, mielikuvat ja tunteet, jotka koostuvat yksilöstä itsestään sekä hänelle 

tärkeistä mielikuvista. Minuus muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää mielikuvat ja ko-

kemukset omasta kehosta, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja psyykkisistä mielikuvista. 

Minä sisältää myös termin minäkäsitys. Minäkäsityksellä tarkoitetaan tietoista minäkoke-

musta itsestä. Tämän minuuden osan perusteella yksilö arvioi itseään ja toimintaansa. 

(Vuorinen 1998b, 50.) Minuuden tuottamisen tarkoituksena on olla identtinen minän kans-

sa, siten minuus pyrkii säilyttämään minän ideaalitilaa (Latomaa 2000, 156). 

Minä ja minuus muodostuvat vuorovaikutuksen ja ihmissuhdekokemusten myötä, kun vuo-

rovaikutusmielikuvat alkavat muodostua. Vuorovaikutusmielikuvilla tarkoitetaan yksilön 

itsensä muokkaamia ja muodostamia mielikuvia, joiden muodostuminen alkaa jo varhais-

lapsuudessa. Mielikuvien sisältö on yksilön tyydytystä tuottava tunne toiseen ihmiseen. 

Kun vuorovaikutusmielikuvat on sisäistetty, toimivat ne minän säätelykeinoina ja minuu-

den sisältönä. Minä ja minuus ovat siis tiiviisti toisiinsa kytkettyjä, mutta edustavat samaa 

asiaa eri näkökulmista. Aktiivinen minä siis ylläpitää minuutta (Latomaa 2000, 144; Vuo-

rinen 1998b, 11, 51). 

Opiskelijan kannalta tarkasteltaessa jokaisen minä koostuu luonnollisesti erilaisista koke-

muksista, sillä taustalla on yksilökohtainen toiminta ja vuorovaikutuskokemukset, jotka 

ovat muokanneet minää ja minäkokemusta. Minuuden ylläpitämiseksi minä joutuu kuiten-

kin kovaan koetukseen, sillä nuoruuden epävarmuus, oman identiteetin etsiminen ja kohti 
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aikuistumista tapahtuva itsenäistyminen vaatii kokemusten reflektointia ja niiden integroin-

tia osaksi minuutta. (Vuorinen 1998, 215–219.)  

3.3.2 Minän toiminnan periaatteet  

Freudin ajattelussa korostui tiedostamattoman osuus, sillä hänen mukaansa tiedostamaton 

muodostaa suuren osan minästä (Latomaa 2000, 144).  Hän jaotteli strukturaalisen teorian-

sa avulla ihmismielen toiminnan kolmeen osaan: viettipohjaan (Id), yliminään (superego) 

ja minään (ego). Jokaisella rakenteen osalla on sille ominaiset psyykkiset pyrkimykset. 

(Vuorinen 1998b, 79.) On kuitenkin tärkeää korostaa, että Id, superego ja ego eivät ole 

yksilössä konkreettisesti sijaitsevia osia, vaan ihmismielen toiminnan ymmärtämisen hel-

pottamiseksi keksittyjä nimikkeitä (Vuorinen 1995, 75).  

Olen valinnut tarkastelun kohteeksi Freudin strukturaalisen teorian, sillä se huomioi vietti-

en lisäksi muun muassa ristiriidat ympäristön kanssa, defenssien olemassa olon ja sosiaali-

set suhteet. Nämä ilmiöt ovat läsnä yksilön kaikessa toiminnassa, myös opiskeluympäris-

tössä. Strukturaalista teoriaa pidetään tarkentavana verrattuna esimerkiksi Freudin aiempiin 

viettiteorioihin koskien muun muassa Erosta eli elämänviettiä ja Thanatosta eli kuoleman-

viettiä. (Rechart & Ikonen 1990, 8–10.)  

Viettipohja, Id: edustaa perustarpeita ja niihin liittyviä haluja. Id ilmenee vietinomaisena ja 

periksiantamattomana haluna mielihyvään. Taustalla ovat tiedostamattomat mielensisällöt 

eli energia, joka on lähtöisin varhaisista tyydytyskokemuksista. (Ivey, Brandford Ivey & 

Simek-Morgan 1996, 241; Vuorinen 1990, 75.) Rechardt & Ikonen tekevät tärkeän tarken-

nuksen, sillä he haluavat korostaa, että Id:stä tulevat vietit ovat nimenomaan haluja, eivät 

biologisia tarpeita. Id:n vietit ovat siten psyykkisiä representaatioita, jotka pyrkivät välit-

tömään aistilliseen tai muuhun affektiiviseen tyydytykseen. (Rechardt & Ikonen 1990, 7–

10.)  

Yliminä, superego: on minän toimintaa rajoittava tekijä, sillä se pyrkii edustamaan ympä-

ristön asettamia normeja. Yliminän toiminta ilmenee muun muassa omantunnon äänenä ja 

syyllisyyden sekä häpeän tunteina. Lisäksi yliminän kautta yksilö kokee itsensä kehittämis-
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tavoitteita. Nämä kehittämistavoitteet voivat sisältää suuruusfantasioita, samaistumisiin 

liittyviä mielikuvia sekä pyrkimystä täydellisyyteen. Osa yliminän toiminnasta on tiedos-

tamatonta ja osa tietoista. (Latomaa 2000, 148; Vuorinen 1995, 75; Vuorinen 1998b, 79.)  

Minä, ego: Egon, minän toiminta on tahdonalaista, joka kattaa niin havainto-, ajattelu- kuin 

liiketoiminnan. Minän tehtävänä on säädellä viettipohjan, yliminän ja ympäristön vaati-

muksia. Mikäli minä kykenee säätelemään näiden vaatimukset onnistuneesti yhteen, syn-

tyy tasapainotila, jota voidaan kutsua eheäksi minäksi ja autonomiantunteeksi. Minää voi-

daan siis pitää psyykeen kontrolliyksikkönä – se toteuttaa harkitusti yksilön toiveita. (La-

tomaa 2000, 143; Vuorinen 1995, 75–76; Vuorinen 1998b, 79.) 

Huolimatta rakenteellisesta jaosta, on oleellista korostaa, että nämä mielen osat eivät ole 

irrallisia, vaan muodostavat yhtenäisen ja dynaamisen toiminnan kokonaisuuden (Vuorinen 

1998b, 79). Psykodynaamisen näkemyksen mukaan opiskelija käy siis mielessään kamp-

pailua ulkoisten ristiriitojen ja sisäisten voimien välillä pyrkien mielihyvään. Käytännössä 

tämä tarkoittaa esimerkiksi koulun asettamien vaatimusten ja omien kykyjen välillä koetta-

vaa ristiriitaa, jolloin opintosuoritusten tekeminen vaatii opiskelijalta epämukavuusalueelle 

siirtymistä. Mielekkään minäkokemuksen ja autonomiantunteen ylläpitämiseksi, opiskelija 

toimii realiteettiperiaatteen mukaan tehden kompromisseja, esimerkiksi pyrkien parhaansa 

tekemiseen yrittämättä liikaa. Dynaaminen näkemyksen mukaan opiskelijan sen hetkiseen 

kokemukseen vaikuttavat kaikki hänen mielessään sillä hetkellä vaikuttavat pyrkimykset ja 

voimat. (Latomaa 2000, 100.) 

Psykodynaamisen näkemyksen mukaisesti on mahdollista ajatella minän jakautuminen 

strukturaalisen teorian sijaan myös tietoiseen ja tiedostamattomaan minään tai minään ja 

ei-minään. Näiden jaotteluiden pohjalta voidaan kuvata samaa minän pyrkimystä eheyteen 

kuin Id:n, egon ja superegon käsitteillä. Minän käsitteeseen nähdään kuuluvaksi tiedostettu 

ja koettu minä. Ei-minä puolestaan on torjuttu, tiedostamaton ja minäkokemukselle vie-

raaksi jäävä osuus minästä. (Latomaa 2000, 158, 164–165.)  
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3.3.3 Autonomiantunne ja halu suojata minän eheys  

Psykodynaamisen käsityksen mukaan minän eheyden tunne on mielen toiminnan periaate, 

tavoite, joka suuntaa yksilön  mentaalista ja ulkoista toimintaa. Koettu minän eheys ilmen-

tää tasapainotilaa, jossa ulkoinen todellisuus ja toimintamme ovat sopuisassa suhteessa. 

(Latomaa 2000, 99.) Itsesäätelyn ja minän eheyden pyrkimyksen taustalla on tunne lapsuu-

dessa koetusta hyvänolon tunteesta, joka on kuitenkin menetetty, mutta se yritetään saavut-

taa korjausyrityksin uudelleen (Latomaa 2000, 112–113).  

Jotta opiskelija kykenee säilymään identtisenä itsensä kanssa eli säilyttämään minän ehey-

tensä, tulee sen koko ajan määritellä minuuden rajoja eli autonomiansa aluetta uudelleen. 

Minuuden rajoilla tarkoitetaan niitä psyykkisiä toimintoja, joiden yksilö kokee olevan 

omassa hallinnassa. Opiskelija ei kuitenkaan koskaan saavuta lopullista vastausta minuu-

den rajoista, vaan niiden ylläpitämiseen tarvitaan jatkuvaa psyykkistä työtä, sillä jokainen 

uusi tilanne on uhka opiskelijan minuudelle. (Rechardt 1988, 40, 45; Vuorinen 1998a, 20.)  

Uudet ja hyvin erilaiset tilanteet koettelevat opiskelijan minuuden rajoja enemmän kuin 

arkiset, tutuilta tuntuvat tilanteet. Tämän vuoksi esimerkiksi työssäoppimisjaksoon siirty-

minen tai ammatillisen suuntautumisvaihtoehdon valinta ovat huomattavasti haasteelli-

sempia tilanteita kuin jo rutiiniksi muodostunut oppitunnille saapuminen. Uhka opiskelijan 

psyykkiselle tasapainolle voivat olla myös hänen muodostamat mielikuvat itsestä ja omista 

kyvyistä, mikäli ne muodostuvat vain pelkkien mielikuvien varaan. (Vuorinen 1998b, 58). 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa opiskelijan halua uskotella itselleen hänen omaavan taito-

ja, joita ei todellisuudessa ole. Toisaalta jo se, että opiskelija ymmärtää jonkin olevan oman 

käsityksen ulkopuolella, on eräänlaista hallintaa ja siten helpottaa tilanteen käsittelyä. (Re-

chadt 1988, 40–42.) 

Ongelmien kohtaamisesta huolimatta tasapainoisella opiskelijalla on kyky säilyttää tietoi-

suus kokonaisminästään ja ymmärtää tosiasioita, ilman että se aiheuttaa liian tuskaiselta 

tuntuvan uhan hänen minänsä eheydelle. Tämä kyky kohdata vastoinkäymisiä, menetyksiä 

ja rajoituksia, on opiskelijalle välttämätön, jotta hän kykenee toimimaan jatkuvasti muuttu-

vassa ympäristössä. Haasteiden kohtaaminen ja niiden ratkominen ovat keskeisiä myös 
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opiskelijan minän kehityksen kannalta. Mikäli vastoinkäymiset kasvavat kuitenkin liian 

suuriksi, menettää yksilö kokemuksen minänsä hallinnasta. (Rechardt 1988, 51; Vuorinen 

1998b, 57.)  

Välttääkseen kokemuksen minänsä hallinnan menettämisestä, on yksilö valmis tekemään 

mitä tahansa. Tämän vuoksi yksilö omaa erilaisia tiedostamattomasti toimivia defenssejä 

eli puolustusmekanismeja, puolustusoperaatioita, joiden tarkoituksena on suojata minän 

tasapainoa ja pitää minäkokemusta mahdollisimman lähellä minän ihannetta. Tarve puolus-

tusmekanismien käytölle syntyy, kun yksilö määrittelee minänsä rajoja uudelleen ja hän 

kohtaa tunteen, että hänen minuuttaan uhataan, eikä hän kykene vastaanottamaan tilannetta 

sellaisenaan. Puolustusmekanismit ovat minän kehityksen kannalta välttämättömiä (Tähkä 

2001, 144–145.) 

Rechardt (1988, 47) jaottelee kolme perustyyppistä menettelytapaa minän suojelemiseksi. 

Ensimmäiseksi tyypiksi hän mainitsee tuhoamisen, hyökkäämisen ja eristämisen. Tällä hän 

tarkoittaa kaiken sellaisen kokemusmaailman ulkopuolelle siirtämistä, jota yksilö ei kyke-

ne käsittelemään. Keinona voi olla esimerkiksi väkivalta, mitätöiminen tai kieltäminen. 

Koska nämä jäävät psyykkisen työn ulkopuolelle, muodostavat ne käsittelemättöminä jat-

kuvan uhan minuudelle. 

Toisena perustyyppisenä suojautumistapana Rechardt esittelee takertumisen. Tämä tarkoit-

taa, joko konkreettista takertumista johonkin henkilöön tai mielikuviin turvan saamiseksi. 

Taustalla on siis halu palata aiemmin mielihyvää tuottavaan kohteeseen. Kolmas tapa ja 

yksilölle kaikkein raskain, on psyykkisen työn käyttäminen. Tähän psyykkisen työn teke-

miseen osallistuu aktiivisesti ympäristö ja esimerkiksi ohjaaja. Yksilön kehittäessä minään-

sä suhteessa ympäristöön, hän voi sitä kautta peilata itseään suhteessa muihin ja kokea, 

kuinka alkuperäinen uhka alkaa lievittyä ja hallinnantunne kasvaa. (Rechardt 1988, 47–

49.) 

Puolustusmekanismien käytön taustalla on opiskelijan oma ristiriita kuten vanha trauma, 

omantunnon vastainen halu tai ympäristön paineet, joiden kautta hän voi asettaa itselleen 
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liian suuret pystyvyyskuvitelmat, jotka alkavat uhata hänen tietoista käsitystä itsestään. 

Jotta opiskelija kykenee selviytymään aiheutuneesta ristiriitatilanteesta, voi hän puolus-

tusmekanismien avulla muodostaa korvaavia mielikuvia tai kuten Manninen puhuu illuusi-

oita, joissa ilmenee kompromissi ristiriitaisesta kokemuksesta sekä opiskelijan omista ha-

luista. Vähitellen korvaavat mielikuvat alkavat automatisoitua ja ne helpottavat opiskelijaa 

suuntaamaan huomiota pois ahdistusta aiheuttavasta ristiriidasta. (Manninen 2006, 53–54; 

Vuorinen 1998b, 52.) 

Kokemukset, joiden käsittelyssä ei ole hyödynnetty psyykkistä työtä, jäävät osaksi opiske-

lijan minäkokemusta ja siten vaikuttavat kaikkeen hänen toimintaansa tiedostamattomasta. 

Erityisesti nämä dynaamisessa tiedostamattomassa vaikuttavat ristiriidat voivat nousta uu-

delleen esiin samankaltaista tilannetta muistuttavalla hetkellä. Tiedostamattoman vaikutuk-

set voivat esiintyä esimerkiksi erilaisina haluina, paineina tai ristiriitaisina vuorovaikutus-

mielikuvina, riippuen onko kyse Idiin, egoon vai superegoon liittyvistä toiminnoista. Kaik-

kien näiden toimintojen taustalla on kuitenkin jokin torjuttu halu. (Vuorinen 1998b, 52.)  

3.3.4 Tarvitsevuus osana autonomiaa 

Opiskelijan minän eheyden ja autonomiantunteen kannalta merkittävässä osassa on yksilön 

tarvitsevuus. Tarvitsevuuden taustalla ovat halut ja niiden tuottamat paineet saavuttaa tyy-

dytyskokemuksia (Vuorinen 1998a, 22.) Jotta opiskelijan minä kykenee säilyttämään mi-

näkokemuksensa halutunlaisena, tarvitsee hän tunteen, että myös muut, kuten opiskeluto-

verit, opettajat ja vanhemmat, suhtautuvat häneen näiden toiveiden mukaisesti. Tämä tar-

vitsevuus ei ole vain biologinen ominaisuus, vaan minuuden tuottamisen ehto, sillä varhai-

silla kokemuksilla on suuri merkitys yksilön tapaan kokea tarvitsevuus. Tarvitsevuuden 

merkitys nuoruudessa on erityisen tärkeä, sillä muiden suhtautuminen nuoreen merkitsee, 

kuinka hän kokee itsensä. Lisäksi tarvitsevuuden välistä ristiriitaa nuoruudessa, mutta 

myös opiskeluaikoina kuvastaa nuoren kokema ristiriita itsenäistymisen halun ja perheen 

sekä kodin tuoman turvan välillä. Tällaisten tilanteiden ratkeamisella ja niistä syntyneillä 

kokemuksilla on suuri merkitys nuoren myöhempään minän kehitykseen. (Vuorinen 1995, 

155, 167.)  
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Tarvitsevuuden ja autonomian välisessä jännityskentässä liikkuminen ja tasapainon löytä-

minen on opiskelijalle, mutta myös yleisesti tarkasteltuna yksilölle varsin haasteellista. 

Vuorinen (1998) näkee, että yksilö voi päätyä joko pakonomaiseen tarvitsevuuteen, koko-

naan tarvitsevuuden kieltämiseen tai vapaaehtoiseen tarvitsevuuteen. Mikäli yksilö kokee 

pakonomaista tarvitsevuutta, ilmenee se hänellä erilaisina ulkoisina riippuvuuksina kuten 

työnarkomaniana, ongelmina huumaavienaineiden kanssa tai läheisriippuvuutena. Pa-

konomaisessa tarvitsevuudessa yksilö siis kokee turvallisuuden tunnetta ja minän eheyttä 

vain juuri tietyn ulkoisen tekijän avulla. Mikäli yksilö taas kieltää tarvitsevuutensa, hän 

pyrkii olemaan ”itsenäinen”, eikä siten kykene esimerkiksi vastaanottamaan apua tai hel-

lyyttä. Tarvitsevuuden kieltäminen on hyvin romahdusaltis, mikä voi kriisitilanteessa joh-

taa pakonomaiseen tarvitsevuuteen ja esimerkiksi riippuvuuteen läheisistä. Niinpä pa-

konomainen tarvitsevuus ja tarvitsevuuden kieltäminen ovat loppujen lopuksi varsin lähel-

lä toisiaan. (Vuorinen 1998b, 60.) 

Yksilön hyvinvoinnin kannalta onnistunein ratkaisu olisi vapaaehtoinen tarvitsevuus, jossa 

yksilöllä on tasapaino autonomian ja tarvitsevuuden välillä. Opiskelijan kannata tämä tar-

koittaa hänen kykyä myöntää tarvitsevansa muiden apua opinnoissa etenemiseen ja niiden 

loppuun saattamiseen, mutta toisaalta omata halu ja pyrkimys itsenäiseen toimintaan. 

(Vuorinen 1998b, 60.) Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli opiskelijalla on vaikeuksia 

tarvitsevuutta koskevan ristiriidan ratkaisemisessa, voi hänen olla myös vaikea lähestyä ja 

hyödyntää ohjauspalveluita. Vapaaehtoisen tarvitsevuuden saavuttamiseksi, tulee opiskeli-

jan hyödyntää sosiaalista vuorovaikutusta, sillä sen avulla hän voi peilata omaa toimintaan-

sa (Latomaa 2000, 171). Lisäksi hänen tulee ratkoa tunteiden ja mielikuvien välisiä ristirii-

toja lapsuudesta saakka. Vapaaehtoinen tarvitsevuus on jatkuvasti tavoiteltavissa oleva tila, 

jossa onnistuessaan opiskelija eheyttää minäänsä. (Vuorinen 1995, 172; Vuorinen 1998b, 

60.) Mikäli opiskelija ei työstä minän tarvitsevuutta koskevaa ristiriitaa, voi riskinä olla, 

että hän ei osaa ottaa apua vastaan sitä tarjottaessakaan tai vastaavasti hän takertuu liiaksi 

avun kohteeseen, mikä hankaloittaa hänen etenemistään ja itsenäistä toimintaa esimerkiksi 

opintojen päättämisen jälkeen.   
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3.4 Opiskelijan autonomiantunteen vahvistaminen ohjauspalveluilla 

Seuraavaksi esittelen joitakin ohjauksen edellytyksiä, joiden avulla opiskelijan au-

tonomiantunnetta ja minän eheyttä voidaan tukea ja vahvistaa. Olen valinnut mielen toi-

minnan kannalta keskeisiä psykologisia edellytyksiä, kiinnittämättä huomiota epäoleellisiin 

tekijöihin. Olen jaotellut valitsemani ohjauksen edellytykset kolmeen osaan ohjaussuhteen 

elementtien mukaan: 1. ohjattavaan liittyvät tekijät, 2. ohjaajaan liittyvät tekijät sekä 3. 

tilanteeseen sekä ohjaussuhteeseen liittyvät tekijät. Toivon tämän jaon selkeyttävän työn 

rakennetta. Etenen kunkin alaluvun kohdalla loogisessa järjestyksessä ohjaustilanteen vaa-

timien edellytysten mukaisesti tai lievemmistä ja ensin käytetyistä keinoista kohti syvälli-

sempiä ja vaativampia keinoja, sillä esimerkiksi joissain ohjaustilanteissa jo pelkkien sel-

ventävien toimenpiteiden läpikäyminen on riittävää ohjattavan tilanteen ratkaisemiseksi. 

Esiteltävät autonomiantunnetta vahvistavat elementit voivat esiintyä ohjaussuhteissa vaih-

televasti riippuen ohjausmuodosta.  

3.4.1 Ohjattavaan liittyvät tekijät 

Ohjattavan eli opiskelijan toiminnan kannalta autonomiantunteen vahvistamiseksi olen 

nostanut esille viisi tekijää: opiskelijan halun ja kyvyn muutokseen, ongelmakohtien oival-

tamisen ymmärtämisen, reflektion, samaistumisen ja transferenssin. Kolme ensin mainittua 

tekijää vaativat opiskelijalta aktiivista otetta oman kokemusmaailman järjestämiseksi. Sa-

maistuminen ja transferenssi puolestaan tapahtuvat enemmän tiedostamattomasti vaikutta-

en opiskelijan kokemukseen autonomiantunteesta.   

Halu ja kyky muutokseen. Minuuden vahvistamiseksi, tulee opiskelijalla olla omakohtainen 

halu ja kyky muutokseen ohjausmuodosta riippumatta. Tämä näkyy esimerkiksi jo ohjauk-

seen hakeutumisessa, sillä vasta kun opiskelija on valmis ja halukas muuttamaan käsityksi-

ään ja toimintaansa, voi hän saavuttaa halutun tavoitteen. Kyky muutokseen puolestaan 

tarkoittaa, että opiskelijan tulee kyetä omaksumaan reflektiivinen toimintatapa, jotta eman-

sipatorisempi lopputulos voidaan saavuttaa. Kaikille tällainen ääneen ajattelu ei ole luon-

taista, mutta sen oppimisen nähdään olevan mahdollista. (Lairio & Puukari 2001, 12; Oja-

nen 2006, 80–81.) Halua ja kykyä opiskelijan muutokseen lisäävät myös hänen myönteiset 
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kokemukset itsestä ja omasta toiminnastaan (Vuorinen 1995, 138). Latomaa nimittää tätä 

ohjattavan kykyä ja pyrkimystä muuttaa maailmasuhteitaan ymmärtämisen kyvyn periaat-

teeksi. Tämä on yksi neljästä Latomaan määrittelemästä periaatteesta, jonka tulee toteutua, 

jotta ohjausta tai mitä tahansa toimintaa voidaan kutsua pedagogiseksi toiminnaksi. (Lato-

maa 2011b, 14.)  

Vuorisen (1995) avulla voidaan täydentää minän tasolla tapahtuvaa muutosta, sillä vaikka 

yksilön toiminnan taustalla on ajatus ennallaan säilymisestä, tulee muutosta vastustavat 

tekijät pyrkiä syrjäyttämään. Tämä tarkoittaa, että opiskelijan tulee hiljalleen luopua omista 

torjunnoistaan ja siten altistaa itsensä epämiellyttäville kokemuksille, jotka on alun perin 

torjuttu. Muutoksen myötä opiskelijan tulee luopua sen hetkisestä minäkokemuksestaan, 

jolloin minä ei säily enää samanlaisena, vaan se luo uuden minäkokemuksen. Tämä tarkoit-

taa realiteettien hyväksymistä ja niihin sopeutumista. (Vuorinen 1995, 137–138.) Halu 

muutokseen koskettaa myös tarvitsevuutta, sillä ohjaukseen hakeutuessa opiskelijan tulee 

myöntää itselleen ja muille oma tarve toisten apuun. Näin opiskelija tavoittelee vapaaeh-

toista tarvitsevuutta ja peilaa näkemyksiään suhteessa ohjaajaan tavoitellen autonomiaa.  

Ongelmakohtien oivaltamisen ymmärtäminen. Ohjauksen aluksi opiskelijan ajatukset ovat 

usein sekaisin ja jo ongelman määritteleminen voi olla vaikeaa. Ohjauksen aikana opiskeli-

jan tulee kuitenkin oivaltaa, millaisia ongelmia hänellä on ja mistä niissä on kysymys. Oh-

jaajan tehtävänä on auttaa opiskelijaa ymmärtämään tilannetta paremmin ja tuoda ongelmat 

myös opiskelijan tietoisuuteen, jotta hän jatkossa kykenee selviytymään vastaavanlaisista 

tilanteista itsenäisesti. (Lairio & Puukari 2001, 12.) Tätä vaihetta Latomaa kutsuu ymmär-

ryksen välittämisen periaatteeksi, mikä tarkoittaa juuri sitä, että ohjattavan tulisi käsittää 

tilanne ennen ohjattavaa, jotta hän kykenee välittämään ymmärryksen myös ohjattavalle. 

Näin ohjattava kykenee saamaan maailmasuhteensa haltuun ja parantamaan toimintakom-

petenssiaan. (Latomaa 2011b, 14.) Ongelmakohtien oivaltaminen mahdollistuu, kun ohja-

uksessa annetaan opiskelijalle itselleen tilaa tutkia kokemuksiaan ja merkityksiään ja siten 

kohdata vaikeiksi koettuja tilanteita (Ojanen 2006, 81). Kyseessä onkin ymmärtämisen 

lähtökohtien periaate (Latomaa 2011b, 14). Ohjaussuhteessa siis lisätään ymmärrystä oman 

toiminnan ja maailmasuhteiden välillä. Freudin strukturaalisen teorian mukaan tämä tar-
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koittaa, että omien mielihalujen ja ympäristön paineiden välinen ristiriita alkaa helpottua, 

kun opiskelijan minä tulee toiminnastaan, esimerkiksi torjunnoistaan ja vastarinnastaan 

tietoisemmaksi. Samalla mielen merkitykset selkiintyvät ja minä kokee suurempaa hallin-

nan- eli autonomiantunnetta.  

Reflektio. Ohjauksen onnistumisen vaatimuksena on opiskelijan kyky reflektioon eli on-

gelmien, kokemusten, mielikuvien ja tunteiden sanoiksi pukemiseen ja näiden tarkasteluun. 

Kyky reflektioon noudattaa edellä mainittua ymmärtämisen kyvyn periaatetta (Latomaa 

2011b, 14). Opiskelijan reflektointi ohjaajalle selkeyttää opiskelijan ajatuksia ja tekee ko-

konaistilanteen ymmärrettävämmäksi. (Latomaa 2011, 43.) Minän muodostuessa merki-

tyksistä, niiden kyseenalaistamisesta ja jäsentämisestä, kokee opiskelija minänsä sitä vah-

vemmaksi, mitä paremmin hän ymmärtää kokemuksiaan ja niille antamiaan merkityksiä. 

Reflektion avulla tiedostamattomat ja torjutut kokemukset voivat muuttua tietoisemmiksi 

ja kehittyvämmiksi merkityksiksi (Ojanen 2006, 80, 134). Ymmärryksen kasvaessa ja yksi-

lön luodessa uusia merkityksiä, voi hän korjata minään tullutta säröä ja tuntea tiedostami-

sen kautta hyvänolontunnetta.   

Opiskelijan henkisen kasvun kannalta on välttämätöntä, että hänen merkityskokemuksiaan 

kehitetään ja monipuolistetaan. Näin opiskelija pystyy palaamaan aiempiin kokemuksiin ja 

niiden tuomiin merkityksiin sekä luomaan uusia toimintamalleja. Aiemmat kokemukset ja 

niiden merkitykset on tärkeä hyväksyä ja liittää osaksi minää. Ohjaajan tulee osallistua ja 

tukea keskustelua, jotta reflektio ohjaustilanteessa on tehokasta ja syvällistä. (Ojanen 2006, 

72, 108). Tavoitteena on siis opiskelijan parempi käsitys omasta kyvystään ymmärtää itse-

ään ja siten laajentaa toimintakapasiteettiaan. Tätä kutsutaan paremman ymmärryksen pe-

riaatteeksi, jonka tulee olla ohjaustilanteessa muiden edellä mainittujen periaatteiden kal-

taisesti läsnä, jotta toiminnan voidaan todeta olevan ohjausta pedagogisena toimintana. 

(Latomaa 2011b, 14–15.)  

Samaistuminen. Ohjauksen terapeuttinen ulottuvuus tuo esille opiskelijan samaistumisen 

ohjaajaan. Tätä kautta opiskelija kokee saavansa positiivisia ja rauhoittavia vuorovaiku-

tusmielikuvia ja taitoja käsitellä suhdettaan itseen omien maailmasuhteiden kautta. Ohjaaja 

koetaan siis mallina, joka toimii järkevästi ja ajattelevaisesti ja sen vuoksi häneen on help-
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po samaistua. Samaistumisen myötä opiskelijassa tapahtuu henkistä kasvua eli hänen au-

tonomiansa voimistuu. (Latomaa 2011b, 40.) Samaistumisen taustalla on opiskelijan 

psyykkinen tarvitsevuus, sillä vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden kautta opiskelija 

saa hyväksyntää omaan ideaalitilaansa (Latomaa 2000, 172). 

Ohjausmuodon ollessa muu kuin perinteinen kahdenkeskeinen ohjaus, voi samaistumista 

tapahtua myös ryhmään ja sen ajatuksiin tai ryhmän muihin jäseniin. Opiskelijan samaistu-

essa ryhmään, samaistuu hän muun muassa ryhmän arvoihin ja tapoihin, jolloin voi muo-

dostua yhteinen minuus, joka koetaan osaksi yksilön omaa minuutta. Ryhmään samaistu-

minen rauhoittaa mieltä, sillä opiskelija saa kokemuksen hyväksynnästä ja siten tarvitse-

vuuden vaatimus muiden suhtautumisesta omien toiveiden mukaan täyttyy. Opiskelija saa 

siis tyydytystä sosiaalisesta tarvitsevuudesta. Ryhmäohjauksen kautta opiskelija voi myös 

käydä dialogia ja siten reflektoida omia kokemuksiaan. Omien kokemusten peilaaminen 

muiden kokemuksiin auttaa määrittelemään minän rajoja uudelleen. (Latomaa 2000, 172–

173.)  

Transferenssi. Transferenssilla eli tunteensiirrolla tarkoitetaan yksilön aiemmissa ihmis-

suhteissa koettujen merkitysten ja tunteiden uudelleen elämistä ohjaussuhteen aikana. Tä-

mä tarkoittaa, että esimerkiksi aiemmissa ohjaussuhteissa koetut tunteet ja asenteet, voi-

daan sittemmin purkaa ja kohdistaa sen hetkiseen ohjaajaan. Transferenssin voimistumista 

voi tapahtua, mikäli ohjaaja muistuttaa esimerkiksi sukupuoleltaan ja iältään ohjattavalle 

merkityksellistä henkilöä. (Lahti 2000, 157–158; Lairio, Puukari & Nissilä 2001, 51.) 

Transferenssi tapahtuu tiedostamattomasti ja on luonteeltaan irrationaalista. Siten esimer-

kiksi toisesta ihmisestä syntyvään ensivaikutelmaan vaikuttavat transferenssitekijät, jotka 

tuovat mukanaan joko kielteisiä tai myönteisiä mielikuvia. (Tähkä 1982, 79.) 

Transferenssia voidaan pitää yhtenä keinona opiskelijan pyrkimykseen säilyttää minän 

eheys. Opiskelijan omatessa keskeneräisiä kehitysvaiheita ja tiedostamattomia ristiriitoja, 

voi hän käyttää hyväkseen tunteensiirtoa nykyhetken ihmissuhteisiin, pyrkimyksenä toistaa 

näistä saatu vuorovaikutus. Transferenssi voidaankin jakaa positiiviseen ja negatiiviseen 

transferenssiin riippuen, omaako tunteensiirto myönteisen vai avoimen kielteisen asenteen. 
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(Tähkä 1982, 80–81.) Transferenssin myötä opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään parem-

min, sillä hänen minänsä saavuttaa laajemman toiminta-alueen. Etenkin negatiivisten tun-

teiden ilmaiseminen voi vapauttaa ja siten helpottaa vaikeiden asioiden käsittelyä. 

Transferenssi on ohjaustilanteissa läsnä ohjausmuodosta riippumatta. Kuitenkin oppilaitok-

sissa tapahtuvassa ohjauksessa transferenssitekijöihin paneutuminen ei ole mahdollista, 

eikä edes järkevää, joten tässä yhteydessä on riittävää todeta, että ohjaajan kyky tunnistaa 

transferenssin olemassa olo auttaa hänen ymmärrystään opiskelijaa kohtaan, vaikka hänellä 

ei olekaan resursseja paneutua niiden taustalla oleviin tekijöihin. (Lairio, Puukari & Nissilä 

2001, 51.) Ohjaajan toiminnan kannalta on myös keskeistä, että hän ei lähde transferens-

siodotuksiin mukaan. (Latomaa 2011b, 46–47.) 

3.4.2 Ohjaajaan liittyvät tekijät 

Ohjaajan toiminnan osalta esittelen kuusi tekijää: ohjattavan hyväksyminen, ymmärtävä 

kuunteleminen, selventävät toimenpiteet, katarssi, suggestio ja vastatransferenssi, jotka 

osoittavat, että ohjaajan tulee kiinnittää runsaasti huomiota omiin toimintatapoihinsa ja 

edetä pienin askelin kyetäkseen selkeyttämään opiskelijan kokemusmaailmaa.  

Ohjattavan hyväksyminen. Ohjaajan osoittama hyväksyminen ja kunnioitus opiskelijaa 

kohtaan ovat sitä suuremmassa arvossa, mitä vähemmän opiskelija tuntee saavansa kunni-

oitusta muussa ympäristössä. Hyväksyminen ilmenee kuuntelemalla, olemalla ohjaustilan-

teessa aidosti läsnä ja kohdistamatta muun muassa syyttäviä tunteita opiskelijaa kohtaan. 

(Onnismaa 2007, 42–43.) Hyväksytyksi tulemisen, samoin kuin esimerkiksi samaistumisen 

taustalla on psyykkinen tarvitsevuus eli halu löytää tukea omalle ideaalitilalle. Siten ohjaa-

jalta saatu hyväksyntä itseä ja omia tekoja kohtaan vahvistaa minuutta ja vuorovaikutus-

mielikuvia. (Vuorinen 1995, 157.)  

Ymmärtävä kuunteleminen. Vaikka jo opiskelijan puhumilla sekä esiintuomilla kokemuk-

silla ja merkityksillä itsessään on suuri merkitys ohjausprosessin etenemisessä, tarvitsee 

todellinen muutos myös ohjaajan aktiivista otetta. Ymmärtävän kuuntelemisen tarkoituk-

sena on antaa opiskelijalle tilaa ja aikaa kertoa hänelle tärkeistä kokemuksista ja esittää 
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mieltä painavia kysymyksiä. (Latomaa 2011b, 64; Onnismaa 2007, 39; Tähkä 1982, 172–

173.) Huomion, tilan ja ajan antamisen lisäksi ohjaajan tulee olla tilanteessa läsnä koko 

persoonallaan ja tehdä huomioita tulkintaa varten. Myös sanaton viestintä on merkityksel-

listä, sillä kehonkielen ja kuuntelemisen avulla ilmaistaan, että opiskelijasta ja hänen tilan-

teestaan ollaan kiinnostuneita. (Ivey, Brandford Ivey & Simek-Morgan 1996, 60.) Jos 

opiskelija ei koe saavansa ohjaajan hyväksyntää, voi hänen olla vaikea kertoa omista todel-

lisista ongelmistaan ja siten saavuttaa ohjaukselle asetettua tavoitetta. Lähtökohtaisesti 

ohjaus onkin toimintaa, joka pyrkii tunnistamaan ja ymmärtämään yksilön mielen toimin-

taa ja siten luomaan kokemusten avulla parempaa mielen rakennetta (Latomaa 2011b, 16).  

Selventävät toimenpiteet. Tähkä (1982) esittelee selventäviä toimenpiteitä, joilla ohjaus-

suhteessa pyritään ohjattavan tiedon lisäämiseen saavuttaen minän suurempaa eheyttä. 

Asiat, joita selventävät toimenpiteet koskevat eivät ole suoranaisesti tiedostamattomia, 

mutta ne ovat ohjattavalle varsin epäselviä hänen sen hetkisessä tilanteessaan. Selventävinä 

toimenpiteinä voidaan pitää informaation antamista, osoittamista ja selventämistä. Nämä 

toimenpiteet muodostavat tärkeän pohjan muulle ohjaukselle tai ovat oleellinen osa ohjaus-

ta sellaisenaan riippuen ohjausmuodosta. (Tähkä 1982, 186.) 

Informaation antamisella pyritään korjaamaan vääristyneitä käsityksiä ja tietoja tai anta-

maan opiskelijalle kokonaan uutta tietoa (Tähkä 1982, 186). Mikäli kyseessä on esimerkik-

si pönkkäämön toiminta eli pääpainotukseltaan opettava ohjaus, on informaation antami-

nen oleellisessa osassa, sillä pyrkimyksenä on kognitiivisten tietojen ja taitojen kartuttami-

nen. Puolestaan tutor-ohjaus, jossa on sosiaalistavan ohjauksen piirteitä, kartuttaa opiskeli-

jan sopeutumista yhteiskunnan normeihin ja siten lisää autonomiaa. (Latomaa 2011b, 58–

59.) Autonomian lisääntyminen perustuu minän vahvistumiseen ja sen toimintamahdolli-

suuksien laajenemiseen. Lisääntyneen tiedon myötä minän toimintaa rajoittavat ja todelli-

suutta vääristävät mielikuvat vähenevät ja rationaaliset puolustautumis- ja sopeutumistavat 

lisääntyvät. Todellisuutta koskevan tiedon lisäämisellä ei kuitenkaan päästä syvällä oleviin, 

tiedostamattomiin ristiriitoihin. (Tähkä 1982, 187.)  
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Osoittamisella eli konfrontaatiolla tarkoitetaan ohjattavan huomion kiinnittämistä oleelli-

siin asioihin. Kyseessä ovat asiat, joita opiskelija ei vielä ymmärrä tarpeeksi selkeästi, 

vaikka hän omaa siihen kyvyt. Osoittamisen avulla voidaan esimerkiksi auttaa opiskelijaa 

huomaamaan, että hän toimii tietyissä tilanteissa samalla tavalla ja se aiheuttaa epämiellyt-

täviä tunnetiloja tai väärään suuntaan menevää kasvun kehitystä. Opiskelijan ymmärtäessä 

osoittamisen paikkansapitävyys, kokee hän tunteen lisääntyneestä mahdollisuudesta hallita 

minäänsä. (Tähkä 1982, 187–188.)  

Selventäminen eli klarifikaatio on hyvin lähellä osoittamista. Osoittamisen keskittyessä 

lähinnä oleellisten asioiden esiintuomiseen, pyrkii klarifikaatio ilmaisemaan asioiden väli-

siä yhteyksiä. Selventämisen avulla opiskelija saa käsityksen, miten ja miksi asioita tapah-

tuu ja mikä merkitys niillä on. Näin hän voi paneutua tarkemmin kokemuksiinsa ja niiden 

tuomiin merkityksiin. Selventämisen avulla opiskelija alkaa kokea aiemmin epämääräisesti 

jäsentyneet psyykkiset tapahtumat monipuolisemmin ja selkeämmin. Näin hän saa parem-

mat lähtökohdat toiminnalleen sekä suuremman tunteen omasta hallittavuudestaan. (Tähkä 

1982, 188–189.)  

Ohjauksen tähdätessä muutokseen, kokemusten selkeytymiseen ja vapautumisen tuntee-

seen, on kuitenkin huomattava, ettei se aina ole helppo ja kivuton prosessi. Mikäli esimer-

kiksi minän eheyteen ja autonomiantunteen kokemukseen tullut särö on aiemmin torjuttu, 

vie toimintakyvyn takaisin tuominen oman aikansa. Kipeäksi koetun aiheen esiin nousemi-

nen ohjauksessa aiheuttaa uudelleen kokemuksen minuuden uhasta. Tällöin ohjaajan tulee 

ymmärtää tämän uhan olemassa olo ja käsitellä se pienin askelin etenevinä muutospyrki-

myksinä. (Rechardt 1988, 52–53.)  Selventävät toimenpiteet kuvaavat juuri tätä pienin as-

kelin etenevää muutosprosessia, sillä niiden myötä opiskelijan kuva omasta tilanteesta ete-

nee vaiheittain mahdollistaen aktiivisen osallistumisen ohjaukseen.  

Katarssi. Katarssilla tarkoitetaan tunteiden purkamista ja sen sallimista ohjaustilanteessa. 

Ohjaustilanteessa ohjaajan odotetaan suhtautuvan rauhallisesti opiskelijan esiin tuomiin 

tunteisiin, ilman että hän tuomitsee tai pilkkaa esimerkiksi epävarmuuden tai häpeän tun-

teita. Tällä tavoin opiskelija saa tunteen, että häntä ymmärretään ja hänet hyväksytään. 

Tämä puolestaan lievittää opiskelijan minän ja ympäristön välistä ristiriitaa, sillä opiskelija 
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saa tunteen, että hänellä on rohkeutta ja ympärillään suvaitseva ilmapiiri käsitellä pelotta-

vilta ja hävettäviltä tuntuvia kokemuksia ja tunteita. Minää vahvistava tekijä on myös sen 

vapautuminen voimakkaiden tunteiden sitomisesta, jolloin minä pääsee toimimaan va-

paammin, ilman että puolustusmekanismit vievät sen toiminnasta suuren huomion. Kasva-

nut ymmärrysvalmius helpottaa oivallusten syntymistä ja opiskelijan ajattelun kehittymistä 

sekä ohjaustavoitteeseen pääsemistä. Lyhytkestoisissa ja esimerkiksi opetuksellisissa oh-

jastilanteissa katarssin tarkoitus jää lähinnä hetkellisten patoutuneiden tunteiden purkami-

seen, mikä synnyttää tilapäisen helpotuksen tunteen. Puolestaan esimerkiksi opinto-

ohjauksessa, jossa on havaittavissa enemmän kasvatuksellisia ja terapeuttisia ohjauksen 

piirteitä voi katarssi päästä voimakkaammin esille. Tästä huolimatta oppilaitoksissa tapah-

tuva ohjaus ei mahdollista kunnolla tunteiden taustalla oleviin tekijöihin perehtymistä. 

(Tähkä 1982, 181–183.) Katarssi yhdistyy läheisesti edellä esitettyihin ohjattavan hyväk-

symiseen ja ymmärtävään kuuntelemiseen, sillä ilman niitä tunteiden vapaa purkaminen 

voi olla vaikeaa ja siten opiskelija voi esimerkiksi pelätä tulevansa syyllistetyksi.  

Suggestio. Suggestion avulla ohjaaja pyrkii luomaan ja tukemaan ohjattavan myönteisiä 

mielikuvia ja kokemuksia. Näitä mielikuvia ja kokemuksia ei aina tarvitse perustella ratio-

naalisesti, sillä tavoitteena on uskomusten avulla päästä lähemmäs haluttua ohjauksen 

päämäärää. Suggestion avulla opiskelija saa lisää luottamusta omaan toimintaansa ja siten 

minä kykenee toimimaan vapautuneemmin. (Tähkä 1982, 181–182.) Myönteiset mieliku-

vat toimivat myös yksilön defenssinä negatiivisia tunteita vastaan ja siten opiskelija kyke-

nee selviytymään paremmin häntä ahdistavissa tilanteissa. Jotta suggestio toimii, tulee 

opiskelijan kokea halua samaistua ohjaajaan ja kokea ohjaaja auktoriteettina. (Latomaa 

2011, 41.) Esimerkiksi kasvatuksellisessa ohjauksessa, jossa esiin voivat tulla muun muas-

sa opiskelijan itsetuntoa koskevat ongelmat, on suggestiolla tärkeä merkitys, sillä pienten 

onnistumien kautta on helpompi lähteä rakentamaan vahvempaa kuvaa omasta pystyvyy-

destä.   

Vastatransferenssi. Vastatranferenssilla tarkoitetaan ohjaajalle esiin tulevia ja ohjaustilan-

teeseen heijastavia kokemuksia, tunteita ja asenteita, joita ohjattava ja ohjaustilanne tuovat 

esiin. Ohjaajan transferenssin ollessa usein tiedostamatonta, voi sen tunnistaminen olla 
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vaikeaa. (Tähkä 1982, 245–246.) Ohjaajan vastatransferenssit kertovat hänen kyvyttömyy-

destä ymmärtää ohjattavaa. Taustalla ovat ohjaajan omat ratkaisemattomat ja läpityöstä-

mättömät vuorovaikutussuhteet, kokemukset sekä odotukset, jotka hän sijoittaa ohjausti-

lanteeseen ja opiskelijaan. (Latomaa 2011b, 47.) Vastatransferenssia ei siis nähdä suotava-

na, sillä se häiritsee opiskelijan maailmasuhteiden ymmärtämistä niiden ilmenemismuo-

dossa. Tämä puolestaan hidastaa opiskelijan autonomiantunteen voimistumista. On kuiten-

kin huomioitava, että jokaisella, myös ohjaajalla, on ristiriitaisuuksia mielessään ja kaiken 

sisällä pitäminen ei ole mahdollista. Mikäli ohjaaja kykenee huomioimaan omaa vasta-

transferenssiaan, lisää se hänen itseymmärrystään.  

3.4.3 Tilanteeseen ja ohjaussuhteeseen liittyvät tekijät  

Ohjaussuhteessa ja -tilanteessa opiskelijan kannalta keskeisessä asemassa ovat mieltä rau-

hoittavat tekijät sekä ohjaajan ominaisuudet ja persoonallisuus. Nämä tekijät ovat varsin 

yleisesti vuorovaikutustilanteiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, joiden kautta muun 

muassa luottamus, turvallisuus ja usko ohjauksen hyödyllisyyteen syntyvät.  

Mieltä rauhoittavat tekijät. Ohjaustilanne ja itse ohjaussuhde tuovat mukanaan opiskelijal-

le useita elementtejä, jotka rauhoittavat hänen mieltään ja lisäävät psyykkistä hallittavuu-

den tunnetta. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi ryhmään kuulumisen tunne, ohjauk-

seen ja sen tavoitteeseen sitoutuminen, tiedon lisääntyminen, tuttuihin paikkoihin hakeu-

tuminen ja rutiinit. Ohjauksen alussa sovittavat toimintatavat ja tavoitteet selkeyttävät oh-

jauksen luonnetta. Tässä vaiheessa ohjaaja kertoo, mitä ohjauksessa tulee tapahtumaan ja 

kuinka työskentely etenee. Tavoitteiden konkretisointi auttaa hahmottamaan, millä tavoin 

toivottuun lopputulokseen päästään ja mitä opiskelija voi asian eteen tehdä. Tämä auttaa 

opiskelijaa hahmottamaan hänen tilannettaan rationaalisesti paremmin ja siten lisää hallit-

tavuudentunnetta. Myös molempien osapuolten sitoutuminen on tärkeää, jotta tavoitteen 

saavuttaminen otetaan todesta. (Latomaa 2011b, 61–62; Ojanen 2007, 30–31.) 

Ryhmään kuuluvuuden tunne on opiskelijalle tärkeä, sillä sitä kautta hän voi kokea samais-

tumista ja tyydyttää psyykkistä tarvitsevuuttaan. Opiskelija pyrkii hakeutumaan sellaisiin 

vuorovaikutussuhteisiin, jotka tukevat hänen käsitystä omasta minästään ja sen ideaalitilas-
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ta. Siten suopea ohjaustilanne rauhoittaa mieltä ja vähentää psyykkisiä jännitystiloja. Opis-

kelijan samaistuessa koko ryhmään ja sen arvoihin sekä tapoihin, esimerkiksi tutor-

ohjauksessa, voidaan puhua muodostuneesta ryhmäidentiteetistä. Tämä on osa opiskelijan 

minää, joten sen kautta on mahdollista lisätä autonomiantunnetta. (Lairio & Puukari 2001, 

93; Latomaa 2000, 172–173.)  

Ryhmään kuuluvuuden tunteen myötä opiskelija kokee ohjaustilanteessa tulleensa hyväk-

sytyksi ja hän on siten kykenevämpi ohjaustavoitteen saavuttamiseen. Mikäli kyseessä on 

ryhmäohjaus, voi ohjattava kokea psyykkistä helpotusta huomatessaan, ettei ole ainoa, 

jolla on samankaltainen ongelma ja siten hyväksyä helpommin oman epätäydellisyytensä. 

Näin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on mahdollista osallistua toisten kokemus- ja merki-

tysmaailmojen säätelyyn ja samalla käydä dialogia itsensä kanssa sekä määritellä minänsä 

rajoja (Latomaa 2000, 173).  

Ohjaustilanne ja ohjauspaikka pelkästään fyysisesti voivat rauhoittaa opiskelijan mieltä. 

Muun muassa tutut paikat, esineet ja tilankäyttö luovat turvallisuuden tunnetta ja siten hel-

pottavat mielen sisäisten tilojen säätelyä. Ohjattava antaa näille paikoille oman merkityk-

sen ja mikäli ohjauksessa on koettu helpotuksen tai hallinnan tunteita, saa ohjauspaikka 

positiivisen merkityksen opiskelijan mielessä. Lisäksi ohjaustilanteen rutiinit ja säännöt 

muistuttavat ohjauksen tarkoituksesta. (Latomaa 2000, 174; Ojanen 2007, 29–30.) Huoli-

matta siitä, että opiskelija voi kokea ohjaussuhteelle asetetut säännöt häntä rajoittaviksi ja 

häiritseviksi, ovat ne perustelu opiskelijan autonomiantunteen voimistumiseen, sillä ne 

selkeyttävät ja tuovat turvaa muutoin mahdollisesti varsin sekavalta tuntuvaan tilanteeseen.  

Myös tiedon lisääntyminen rauhoittaa mieltä ja helpottaa minän hallintaa. Usein sanotaan, 

että tieto lisää tuskaa, mutta se lievittää myös epävarmuutta ja vääriä kuvitelmia. Etenkin 

opetuksellisen ohjauksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja parantaa kykyä käsitellä sitä kog-

nitiivisesti. Halu tietää voi siis olla selkeä syy hakeutua ohjaukseen. Lisääntyneen tiedon 

myötä ohjattava kykenee suhteuttamaan maailmasuhteitaan paremmin ja siten löytämään 

niiden välille helpommin mielen tasapainon. (Latomaa 2000, 174.) Tieto karsii myös turhia 
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kuvitelmia itsestä ja omista kyvyistä. Siten yksilö pystyy muodostamaan realistisemman 

kuvan itsestään ja omista toiminnan mahdollisuuksistaan.  

Ohjaajan ominaisuudet ja persoonallisuus. Ohjauksen ollessa sosiaalista vuorovaikutusta, 

on ohjaajan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla sekä persoonallisuudella merkitystä opiske-

lijaan sekä ohjaustavoitteen saavuttamiseen. Kyky ymmärtää ja tulkita opiskelijan viestejä 

tavalla, mikä ei syyllistä tai tuota opiskelijalle häpeää on tärkeää. Näin hän kokee olevansa 

hyväksytty. Vastaanottavaisen lähestymistavan lisäksi ohjaajan tulee kyetä ottaa opiskeli-

jan tunteet vakavasti (Ojanen 2006, 141–142.) Ohjaajalta odotetaan myös positiivista sekä 

empaattista suhtautumista. Alun perin yhdysvaltalaisen humanistisen psykologian edusta-

jan Carl Rogersin esiin tuoma ajatus positiivisesta ja empaattisesta ajattelusta korostaa, että 

ohjaajan tulee nähdä jokaisessa ohjattavassa positiivisia asenteita tai vahvuuksia, muuten 

koko ohjauksen mahdollisuus pysyvämpään muutokseen on vähäinen. (Ivey, Bradford Ivey 

& Simek-Morgan 1996, 26–27.)  

Opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ohjaustilanteen aikana, mikäli hän kokee, että ohjaaja 

tietää, mitä hän tekee ja että hänellä on riittävää asiantuntemusta. Tällöin ohjaustilanteessa 

täytyy välittyä ohjaajan osaaminen ohjaustilanteen hallinnasta ja tunne käsiteltävän asian ja 

ongelmakohdan ratkaisumahdollisuuksista. Lisäksi ohjaajan tulee olla kiinnostunut opiske-

lijan elämäntilanteesta ja suunnata riittävästi huomiota häntä kohtaan. (Latomaa 2011b, 3.) 

Positiivisten vuorovaikutusmielikuvien lisäämiseksi opiskelijan tulee kokea ohjaaja sa-

maistumisen arvoiseksi. Tämän vuoksi ohjaajan tulee osoittaa esimerkiksi rauhallisuutta, 

rationaalisuutta, luotettavuutta, peräänantamattomuutta, hyväntahtoisuutta ja oikeudenmu-

kaisuutta omassa toiminnassaan. (Latomaa 2011b, 40–41.) Empatian ja kuuntelemisen li-

säksi ohjaajan on siis velvoitettava myös opiskelijalta yhteisten sopimusten noudattamista.  
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4 TIETEENTEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT JA METODOLOGIA 

Tutkielman ymmärtämisen kannalta on tärkeää käsittää, mitä tieteenteoreettisilla lähtökoh-

dilla tarkoitetaan ja millainen yhteys esimerkiksi tutkimuskohteella ja tutkimuksellisella 

lähestymistavalla nähdään olevan. Näillä valinnoilla kohdennetaan tutkimusta, sillä kaikki 

tieteenteoreettiset ja metodologiset lähestymistavat eivät sovi esimerkiksi psykologiseen 

tutkimukseen (Latomaa 2012, 16).  

Jürgen Habermas on esittänyt ajatuksen tieteenperinteiden jakamisesta empiiris-

analyyttiseen ja rekonstruktiiviseen tieteenperinteeseen. Näiden tieteenperinteiden kesken 

on merkityksellisiä eroja niin käsityksessä tutkimuskohteen luonteesta kuin tutkimukselli-

sen orientaationkin osalta. Empiiris-analyyttisen tieteenperinteen tutkimuskohteena on ais-

tein havaittava konkreettinen todellisuus ja rekonstruktiivisessa tieteenperinteessä symboli-

sesti rakentunut merkitystodellisuus. Aistein havaittavaa, konkreettista todellisuutta on 

mahdollista mitata erilaisilla mittareilla, hyödyntäen observaatiota eli havainnointia. Ob-

servaation avulla saadaan tietoa havaittavasta ilmiöstä, tapahtumasta tai asiantilasta, jonka 

lopputuloksena saadaan deskriptio eli kuvaus, jolla väitesisällöllisesti kuvataan havaittua 

todellisuutta. Rekonstruktiivisessa tieteessä tutkimuksellisena orientaationa on observaati-

on sijaan ymmärtäminen. Ymmärtäminen suuntautuu symbolisiin ilmauksiin ja niiden si-

sältämiin merkityssisältöihin. Ymmärtämisen kautta ilmaisut eksplikoidaan eli merkityssi-

sällöt tulkitaan. (Habermas 1979, 8–10.) 

Lähtökohtaisesti nämä kaksi tieteenperinnettä tarjoavat hyvin erilaiset vaihtoehdot tutki-

muksen tekemiselle. Observaation avulla ei voida saada tietoa symbolisesta merkitystodel-

lisuudesta ja päinvastoin ymmärtävällä tutkimuksella ei saada tietoa aistein havaittavasta 

todellisuudesta. (Habermas 1979, 9.) Latomaan (2008) mukaan eroja tieteenperinteiden 

välillä ei tule nähdä puutteina, vaan tutkimuksellisina lähtökohtina, riippuen siitä, millaista 

todellisuutta ollaan tutkimassa ja millaista tietoa tutkimuskohteesta halutaan saada. (Lato-

maa 2008, 22–23.) Perinteisen jaon mukaisesti luonnontieteet kuuluvat empiiris-
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analyyttisen tieteen piiriin ja psykologiatieteet rekonstruktiivisen tieteen piiriin (Latomaa 

2011, 17).  

Latomaan (2008) mukaan psykologiatieteen tutkimuskohteena on yksilön mieli, joka pitää 

sisällään jotain subjektiivista ja henkilökohtaista. Mielen tapahtumat pitävät sisällään ko-

kemuksia ja merkityksiä, joten ne ovat aineettomia toisin kuin fysikaalinen maailma. Ym-

märtävässä psykologisessa tutkimuksessa tutkimuskohteina ovat esimerkiksi käsitykset, 

mielipiteet, uskomukset, kokemukset tai mielikuvat. Hyvin lähelle psyykkistä merkitys-

maailmaa tulee sosiaalinen merkitysmaailma, sillä psyykkinen ja sosiaalinen merkitysmaa-

ilma ovat suhteessa toisiinsa. Yhteys ilmenee, kun psyykkinen kokemus tulee jaetuksi ja 

siten muuttuu henkilökohtaisesta kokemuksesta jaetuksi kokemukseksi. Sama toimii myös 

toisinpäin, sillä sosiaalinen muuttuu psyykkiseksi, kun toinen vastaanottaa jaetun koke-

muksen osaksi omaa henkilökohtaista kokemustaan. (Latomaa 2008, 24, 29.)  

Latomaan (2008) mukaan ymmärtävä psykologia on mahdollista jakaa hermeneuttiseen ja 

syvähermeneuttiseen psykologiaan Habermasin esittämän jaon perusteella. Molemmat 

pohjautuvat rekonstruktiiviseen tieteenperinteeseen, mutta ero näiden välillä ilmenee käsi-

tyksessä tutkimuskohteesta. Hermeneuttinen psykologia on kiinnostunut merkityksen pin-

tatasosta, kun syvähermeneuttinen psykologia tekee eron merkityksen pinta- ja syvätason 

välillä, eksplikoiden merkityssisältöä syvätasolla. Fenomenografinen, fenomenologinen ja 

hermeneuttisesti tulkittu eksistentiaalis-fenomenologinen psykologia keskittyvät merkitys-

sisällön tulkintaan sen pintatasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa tietoisen kokemuksen re-

konstruoimista, jolloin tutkittavaa tekstiä selvennetään, jäsennetään ja tiivistetään. Syvä-

hermeneuttisessa psykologiassa ilmausten merkityssisältöjä tutkitaan tiedostamattomien 

kokemusten tasolla. Keskiössä on siis yksilön psykologinen kokemushistoria, joiden piiloi-

sia merkityssisältöjä tulkitaan. Psykodynaaminen ja syvähermeneuttisesti tulkittu eksisten-

tiaalis-fenomenologinen psykologia kuuluvat syvähermeneutiikkaan. (Latomaa 2008, 34–

37.)  

Tämän tutkielman tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään opiskelijoiden kokemuksia ja 

niihin liittyviä merkityksiä. Kyseessä on siis psykologinen rekonstruktiiviseen tieteenperin-

teeseen kuuluva tutkielma. Tutkielman aineiston ymmärtämisen kautta pyritään eksplikoi-



42 

 

maan psyykkisiä henkilökohtaisia kokemuksia, jotka muuttuvat vuorovaikutuksen kautta 

jaetuiksi kokemuksiksi. Tutkielmassa ollaan kiinnostuneita opiskelijoiden tietoisuuden 

tasolla ilmenevistä kokemuksista eli kyseessä on hermeneuttisen psykologian piiriin kuu-

luva tutkielma.  

Seuraavassa alaluvussa 4.1 selvennän hyödyntämääni fenomenologista psykologiaa peila-

ten sitä alkuperäiseen fenomenologiseen filosofiseen suuntaukseen. Fenomenologista filo-

sofiaa koskevassa osuudessa hyödynnän pääsääntöisesti Edmund Husserlin ja Martin Hei-

deggerin teoksia, joita täydennän etenkin Juha Perttulan teoksilla koskien fenomenologista 

psykologiaa. Luvussa 4.2. tuon esille fenomenologiseen psykologiaan liitettävän Lauri 

Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen, jonka mukaan kokemukset muodostuvat tajunnalli-

suudesta, situationaalisuudesta ja kehollisuudesta.   

4.1 Fenomenologia ja fenomenologinen psykologia  

Fenomenologia voidaan ymmärtää filosofiana ja tutkimuksellisena metodina. Fenomeno-

logisen ajattelun kehittäjiä ovat olleet esimerkiksi Edmund Husserl ja Martin Heidegger. 

(Heidegger 2000; Husserl 1995.) Husserl loi puhtaan fenomenologisen perustan, jonka 

tarkoituksena oli kritisoida naturalismia eli käsitystä, jonka mukaan todellisuus muodostuu 

perimmältään vain fyysisistä ominaisuuksista. Husserlin (1995) mielestä tajunta ei ole 

luonteeltaan naturalistinen ja siten se ei alistu ajan, tilan ja kausaalisuuden lakeihin. Hänen 

mukaansa totuus perustuu yksilön subjektiiviseen kokemukseen ja tämän vuoksi maailmaa 

tulisi tutkia sellaisena kuin se ilmenee inhimillisessä kokemuksessa. Fenomenologisesti 

ajateltuna ulkoinen maailma välittyy yksilöille juuri kokemuksen kautta, joten kokemusten 

tulisi olla myös keskeisimmässä asemassa tutkimuksen tekemisessä. Fenomenologiassa 

ollaan siis kiinnostuneita siitä, kuinka tietoisuus jäsentää ulkomaailmaa. (Husserl 1995, 

35–39, 63–64.)   

Niskasen (2008) mukaan fenomenologian ollessa alun perin filosofinen suuntaus, tulee 

fenomenologia ja erityistieteet eli myös psykologia lähtökohtaisesti erottaa toisistaan. Hä-

nen mukaansa myös Husserl pohti aikanaan fenomenologian suhdetta psykologiaan ja näki 
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fenomenologian sopivan hyvin psyykkisten ilmiöiden tutkimisen ja psykologian perustak-

si, sillä psykologia sisältää monia fenomenologian perusominaisuuksia. (Niskanen 2008, 

99–100.) Fenomenologinen psykologia on omaksunut Husserlilta käsityksen tajunnasta sen 

toimintaperiaatteineen. Tajunnan nähdään olevan intentionaalinen, omaavan käsityksen 

tajunnan mielekkyydestä ja todellisuuden kokemisen subjektiivisuudesta. Tämä tarkoittaa, 

että yksilön kokemus on aina kokemus jostakin, joka sisältää merkityksiä ja subjektiivisia 

merkityksenannon ymmärtämisyhteyksiä. Husserl loi fenomenologiselle psykologialle 

taustan, mutta selkeinä fenomenologisen psykologian edustajina voidaan pitää muun muas-

sa Amedeo Giorgia ja Gunnar Karlssonnia. (Giorgi 1986, 16; Latomaa 2008, 46–47.)   

Perttulan (1995a) mukaan fenomenologisen filosofian ja psykologian keskeisimpänä erona 

voidaan pitää niiden lähtökohtaa analysoida todellisuuden eri tasoja. Fenomenologisessa 

filosofiassa ollaan kiinnostuneita todellisuuden rakenteista kun fenomenologisessa psyko-

logiassa keskitytään reaalisisältöiseen tasoon siinä muodossa kuin se ilmenee. Fenomeno-

logisen filosofian ja psykologian eron esilletuomisessa on tärkeää huomata myös, että näi-

den välillä ei ole suoraa yhteyttä tutkimuskäytäntöjen osalta. Fenomenologinen filosofia on 

välttämätön väline ymmärryksen syventämiseksi, mutta mielekkään psykologisen tutki-

mustiedon tuottamiseksi psykologian on löydettävä omat menettelytapansa. (Perttula 

1995a, 38–40.)  

Fenomenologisessa filosofiassa keskeinen termi on deskriptio, jolla viitataan ilmiön kuva-

ukseen sellaisena kuin se on (Husserl 1995, 63). Perttulan (1995a) mukaan fenomenologi-

sessa psykologiassa deskription käsite saa hieman erilaisen vivahteen, sillä psykologisessa 

tutkimusprosessissa kuvauksen halutusta ilmiöstä antaa toinen yksilö. Niinpä deskriptiolla 

viitataan mahdollisimman suureen vastaavuuteen tutkittavan antamasta kokemuksesta suh-

teessa alkuperäiseen kokemukseen. Tutkijan on mahdotonta saada täydellistä yhteyttä tut-

kittavan alkuperäiseen kokemukseen, mutta pyrkimyksenä on päästä mahdollisimman lä-

helle tätä kokemusta. (Perttula 1995a, 43.)  

Filosofisesti tarkasteltuna toisen keskeisen termin, reduktion tavoitteena on mieltää kaikki 

itsensä tietoisuudessa ilmaisevat ilmiöt samassa merkityksessä, jossa ne ilmaisevat itsensä. 

Käytännössä reduktio tarkoittaa pyrkimystä kohdata asiat niin kuin kohtaisi ne ensimmäis-
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tä kertaa. (Husserl 1995, 59.) Perttulan (1995a) mukaan fenomenologisen psykologian 

kannalta reduktio tapahtuu vain tajunnassa ilmenevän kokemuksen, ei tajunnan suhteen. 

Tämä tarkoittaa, että tutkijan on uskottava tutkittavan kuvaus sellaisenaan tutkimusaineis-

tona ja tutkimuskohteena, vaikka hän olisi tietoinen siitä, että tutkittavan kuvaus saattaisi 

olla vääristynyt tai epätodenmukainen. Tämän vuoksi tutkimusaineiston hankintaan on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. On tärkeää huomata, että tutkimuksen kohteena ei ole yk-

silön tajunta, vaan nimenomaan yksilön kokemukset. (Perttula 1995a, 44–45.)   

Heideggerille (2000) fenomenologia tarkoittaa asian näkemisen sallimista sellaisena kuin 

se on eli toisin sanoen ”asioihin itseensä!”. Ontologisesti tarkasteltuna tämä tarkoittaa, että 

fenomenologia tutkii, miten erilaiset oliot ovat, ei mitä on olemassa. (Heidegger 2000, 58.) 

Fenomenologisessa psykologiassa tutkija pyrkii löytämään yksilön kokemuksesta merki-

tykset, jotka ilmiöön on sisällytettävä ollakseen kyseinen ilmiö. Fenomenologisen filosofi-

an ja psykologian ero ilmenee kuitenkin yleistettävyydessä, sillä filosofinen näkemys pyr-

kii yleispätevyyteen, ilman kontekstisidonnaisuutta. Perttulan (1995a) mukaan fenomeno-

logisessa psykologiassa puolestaan tutkimuksen tavoite voi koskea vain yhden ihmisen 

kokemusta, jolloin voidaan puhua persoonakohtaisesta yleisestä tiedosta tai jos tutkimus 

koskee useampaa yksilöä, voidaan saavutettua tietoa kutsua käsitteellisesti yleiseksi tie-

doksi. Tutkimuksen kautta pyritään löytämään myös kokemuksia yhdistäviä merkityssuh-

teita (Perttula 1995a, 45–46, 48.) 

Tiivistäen voidaan todeta, että fenomenologisessa psykologian tutkimuskohteena ovat yk-

silön kokemukset, joista ollaan kiinnostuneita juuri siinä muodossa kuin ne ilmenevät. Jot-

ta näihin kokemuksiin päästään käsiksi, tulee tutkijan omaksua fenomenologinen tutkimus-

asenne. Tämän tutkimuksen osalta tavoitteena on ymmärtää ja kuvata opiskelijoiden ko-

kemuksia käytössä olevista neljästä ohjauspalvelusta sellaisena kuin ne ovat. Tiedostan, 

että kokemusten ymmärtäminen täydellisesti alkuperäisessä muodossa on kuitenkin mah-

dotonta. Ymmärtääkseni kokemukset mahdollisimman hyvin, en lähde tutkijana epäile-

mään kokemusten todenperäisyyttä vaan otan ne vastaan sellaisenaan, pyrkien välttämään 

omien kokemusten hyödyntämistä ilmiöiden ymmärtämiseksi. Opiskelijoiden kokemusten 
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tavoittamiseksi ja ymmärtämiseksi olen edennyt aineiston analyysissa fenomenologisen 

aineiston analyysin vaiheiden mukaisesti, joita kuvailen tarkemmin luvussa 5.3.  

4.2 Holistinen ihmiskäsitys ontologisena lähtökohtana 

Rauhalan (2006) mukaan empiirisellä tutkimuksella on aina jokin tutkimuskohde, jonka 

tarkoituksena on kuvata tai selittää haluttua ilmiötä. Jo tämän lähtökohdan mukaan tehdään 

jonkinlainen oletus ilmiön olemassa olosta eli ontologiasta. Ontologialla tarkoitetaan siis 

oppia olemassa olevasta. Tutkittaessa selkeitä fysikalismin asteita ontologinen analyysi ei 

ole välttämättä tarpeellinen, mutta tutkimuskohteen ollessa ihminen tai kulttuuri, ei ontolo-

giselta kannanotolta voida välttyä. Oletusten tekeminen tutkittavan ilmiön perusluonteesta 

on välttämätön, jotta päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä. Ontologian sitoutu-

mattoman ja puolueettoman menetelmän mahdollistaa rationaalinen ajattelu. (Rauhala 

2006, 20–21.) 

Rauhalan (2006) mukaan fenomenologisessa tutkimusperinteessä tutkimuskohteena on 

ihminen kokemuksineen. Tästä johtuen tutkimuksen taustalla täytyy olla ihmiskäsitys, joka 

kertoo, millainen tutkimuskohde ihminen on, kuinka siitä saadaan tietoa ja millaista tämä 

tieto on luonteeltaan. Kattavan ontologisen näkemyksen saamiseksi, on tutkielman kannal-

ta keskeistä muodostaa ihmiskäsitys, jonka avulla ihminen voidaan erottaa muista olioista 

ja ilmiöistä. (Rauhala 2006, 28–29.) Päädyin Rauhalan esittämän ihmiskäsitykseen feno-

menologisen näkemyksen mukaisesti, sillä yksittäiset ihmiskuvat esimerkiksi ihmisen bio-

logisesta tai sosiaalisesta perspektiivistä eivät olisi riittäviä. Ihmiskuvissa huomio keskittyy 

liikaa yksittäiseen näkökulmaan, jolloin ihmistä ei huomioida riittävän hyvin kokonaisuu-

tena mukaan lukien muun muassa tiedostamaton ja elämänkokemukset. Rauhala ymmärtää 

ihmisen ontologisesti koostuvan kolmesta olemassaolon perusmuodosta: tajunnallisuudes-

ta, kehollisuudesta ja situationaalisuudesta. Tätä ihmiskäsitystä hän nimittää holistiseksi 

ihmiskäsitykseksi. (Rauhala 2006, 28–29.)   

Tajunnallisuudella Rauhala (1989; 2006) tarkoittaa yksilöä tajullisena ja intentionaalisena 

olentona. Tämän mukaan yksilö suuntaa toimintansa itsensä ulkopuolelle, jolloin hän ko-

kee elämyksiä. Kokemusten myötä todellisuus ei ole enää merkityksetöntä. Syntynyttä 
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kokemusta, jolloin yksilö ymmärtää subjektin ja toiminnan kohteena olleen objektin väli-

sen yhteyden jollain tavalla, voidaan kutsua merkityssuhteeksi. Merkityssuhteet voivat olla 

vääristyneitä, heikosti jäsentyneitä tai niitä voidaan jäsentää uudelleen, mutta silti ne ovat 

kokemuksen tuottamia merkityksiä yksilölle, joiden rakentumisen pohjalla toimivat van-

hemmat kokemukset. Luonteeltaan merkityssuhteet voivat olla esimerkiksi tietoa, tunnetta, 

uskoa tai intuitiota. Huolimatta siitä, että merkityssuhteet voivat olla myös keskenään risti-

riitaisia, muodostaa yksilö niiden avulla käsityksen itsestään ja omasta maailmankuvastaan 

(Rauhala 1989, 29–31; Rauhala 2006, 29, 34).   

Ihmiskäsityksen kehollisuudella Rauhala tarkoittaa yksilön orgaanista olemusta. Tämä 

olemus ei toimi symbolisesti tai käsitteellisesti, eikä sitä siten voida tavoittaa käsitteiden ja 

symboleiden tutkimukseen soveltuvilla menetelmillä. Situationaalisuus puolestaan tarkoit-

taa yksilön kietoutuneisuutta todellisuuteen hänen oman elämäntilanteensa kautta. Rauha-

lan mukaan osa situaatioon vaikuttavista komponenteista on sellaisia, joihin yksilö voi itse 

vaikuttaa, kun taas osa määräytyy kohtalonomaisesti. Situationaalisuuteen liittyen Rauhala 

muistuttaa termistä faktisuus. Faktuaalisuudella hän tarkoittaa situaation komponenttien 

reaalisisältöjä, joita on niin paljon, ettei niitä ole mahdollista tai järkevää yksityiskohtaises-

ti kuvata tai luetella. (Rauhala 1989, 32–36.) 

Tämän tutkielman kannalta holistisen ihmiskäsityksen keskeisimmät elementit ovat tajun-

nallisuus ja situationaalisuus. Tajunnallisuuden kautta yksilö omaa kaikki ne kokemukset 

ja merkitykset, joita tutkielmassa pyritään selvittämään ohjauspalveluihin ja opiskelijan 

autonomiantunteeseen liittyen. Tajunnallisuus on avainasemassa, kun ohjauksen avulla 

halutaan lisätä opiskelijan itseohjautuvuutta ja tietoisuutta elämänhallinnastaan. Situatio-

naalisuus puolestaan on läsnä näiden kokemusten syntymisessä. Tutkimukseen osallistuvi-

en opiskelijoiden kohdalla pyritään selvittämään heille syntyneitä kokemuksia juuri Oulun 

Diakoniaopistossa, joten tilannesidonnaisuus on vahvasti läsnä näiden kokemusten muo-

dostumisessa. Situationaalisuuden rooli korostuu myös faktuaalisuuden osalta, johon liitty-

en Perttula (1995a) huomauttaa, että psykologisesti tarkasteltuna situationaalisuus on niin 

moninainen ominaisuus, että tutkittaessa yhtä tai useampaa vaikutussuhdetta, on mahdo-

tonta huomioida ja kontrolloida kaikkia vaikutussuhteita tutkimusasetelman kannalta. 
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Niinpä opiskelijoille muodostuneisiin kokemuksiin ovat vaikuttaneet myös lukuisat muut 

situaatiot, kuin pelkkä kouluympäristö. (Perttula 1995a, 18–19.) Holistisen ihmiskäsityksen 

mukaisesti myös omassa tutkielmassani yksilön kehollisuus on osa kokonaisuutta ja läsnä 

tajunnallisuuden ja situationaalisuuden korostumisesta huolimatta, sillä kehollisuus mah-

dollistaa opiskelijoiden fyysisen toiminnan ja kokemusten muodostumisen.  



48 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkielman tutkimuksellinen osuus on rekonstruktiivista psykologista kokemuksen tutki-

musta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden ko-

kemuksia ohjauspalveluista ja niiden merkitystä opiskelijoiden autonomiantunteeseen ja 

opintojen etenemiseen. Tutkielmaa varten olen haastatellut Oulun Diakoniaopiston opiske-

lijoita. Tässä luvussa esittelen tutkimusasetelman ja tutkimuskysymykset sekä tarkennan 

tutkimushenkilöiden valintaa ja aineiston keruuta. Lisäksi esittelen fenomenologista psyko-

logiaa analyysimenetelmänä ja käyn läpi oman aineiston analyysini vaiheet fenomenologi-

sen psykologian analyysitapaa käyttäen.  

5.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksellisen kohteen ollessa opiskelija, on ontologisen näkemyksen perusteleminen 

välttämätöntä. Tutkielmani taustalla oleva ontologinen lähtökohta perustuu Lauri Rauhalan 

holistiseen ihmiskäsitykseen, jossa huomioidaan ihmisen kolme olemuspuolta: tajunta, 

kehollisuus ja situationaalisuus (Rauhala 2006). Rauhalan esittämät kaikki kolme element-

tiä ovat kokemuksen muodostumisessa läsnä, joten Rauhalan kuvaama ihmiskäsitys sovel-

tuu hyvin tutkielmani ontologiseksi lähtökohdaksi. Näistä elementeistä etenkin tajunnalli-

suus nousee merkitykselliseksi, sillä sen avulla opiskelijalle syntyy kokemuksia ja merki-

tyksiä, jotka mahdollistavat psyykkisen autonomiantunteen voimistumisen.  

Tutkimukselliseksi otteekseni Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemusten selvittä-

miseksi olen valinnut fenomenologisen psykologian. Kuten jo edellisessä pääluvussa esit-

telin, fenomenologisen tutkimuksen keskiössä ovat yksilöiden kokemukset ja niiden muka-

naan tuomat merkitykset sellaisessa muodossa kuin ne ilmenevät. Tässä tutkielmassa ol-

laan kiinnostuneita opiskelijoiden kokemuksista heidän kokemansa autonomiantunteen ja 

ohjauspalveluiden välillä. Tutkittavan ilmiön todellisuus on siis subjektiivisesti, opiskeli-

joiden kokemusten mukaan rakentunut.   
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Lähestyn opiskelijoiden kokemaa autonomiantunnetta ja ohjauksen mahdollisuutta vaikut-

taa autonomiantunteeseen psykodynaamisesti. Valitsin psykodynaamisen lähestymistavan, 

sillä se huomioi myös tiedostamattoman olemassa olon ja aiempien kokemusten merkityk-

sen sen hetkiseen elämäntilanteeseen (Ivey, Brandford Ivey & Simek-Morgan 1996, 210–

211; Juutilainen & Takatalo 2009, 12–13). Myös Rauhalan ihmiskäsitys tukee hyvin psy-

kodynaamista ajattelutapaa, sillä yksilö nähdään tavoitteellisena toimijana, johon vaikutta-

vat esimerkiksi aiemmat situaatiot. 

Tutkielmassa tarkastelun kohteena olevat neljä Oulun Diakoniaopiston ohjauspalvelua 

ovat: opinto-ohjaus, pönkkäämö, ryhmäohjaajan tuki ja tutor-ohjaus. Tutkimuksellisen 

lähtökohtani mukaan onnistuneesti rakennetut ohjauspalvelut edistävät opiskelijan hyvin-

vointia ja lisäävät psyykkistä tasapainon- ja hallinnantunnetta edistäen opintojen etenemis-

tä. Tätä asetelmaa olen perustellut teoreettisesti psykodynaamisesta näkökulmasta edelli-

sissä luvuissa. Tutkimuksellisessa osuudessa pyrin selvittämään oletuksen paikkaansa pitä-

vyyttä Oulun Diakoniaopistolla kolmen tutkimuskysymyksen avulla:  

1. Millaiseksi opiskelijat kokevat Oulun Diakoniaopiston ohjauspalvelut?  

Kysymyksen avulla haluan selvittää, ovatko opiskelijat käyttäneet opinto-ohjausta, 

pönkkäämöä, ryhmäohjaajan tukea ja tutor-ohjausta. Lisäksi olen kiinnostunut, mil-

laisia kokemuksia heillä on näiden palveluiden käytöstä opintojensa ajalta eli ovat-

ko ohjauspalvelut vastanneet heidän tarpeisiinsa. Fenomenologisen tutkimusotteen 

mukaisesti tutkimuksen keskiössä ovat siis opiskelijoiden kokemukset ammatillisen 

oppilaitoksen ohjauspalveluista. Tiedollisten oppimistavoitteiden lisäksi oppi-

misympäristön tarkoituksena on tukea nuoren kasvua ja kehitystä tarjoten tukea ja 

ohjausta. (Ks. luku 2.)   

2. Millainen merkitys ohjauspalveluilla on ollut opiskelijan autonomiantunteeseen?  

Kysymyksellä on tarkoitus saada selville, ovatko ohjauspalvelut tukeneet opiskeli-

joiden autonomiantunteen kehittymistä tai onko niillä ollut negatiivisia vaikutuksia 

autonomiantunteeseen. Psykodynaamisen näkemyksen mukaan yksilön au-
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tonomiantunteella tarkoitetaan tunnetta oman kokemus- ja elämysmaailman hallit-

tavuudesta. Ohjaus sisältää useita elementtejä, jotka vaikuttavat opiskelijan au-

tonomiantunteeseen mahdollistaen sen vahvistamisen. (Ks. luvut 3.3 ja 3.4.) Tut-

kimuskysymys selvittää näiden elementtien vaikutusta Oulun Diakoniaopiston oh-

jauspalveluiden osalta.   

3. Millainen merkitys ohjauspalveluilla on ollut opintojen etenemiseen? 

Viimeisen tutkimuskysymyksen myötä tarkastelen ohjauspalveluiden merkitystä 

opintojen etenemiseen. Kysymyksessä yhdistyvät osittain kaksi edellistä tutkimus-

kysymystä, sillä opiskelijoiden kokemukset ohjauspalveluista ja niiden merkitys 

autonomiantunteeseen vaikuttavat opintojen etenemiseen. Tutkimuskysymys selvit-

tää tutkimuksellisen lähtökohtani paikkaansa pitävyyttä, sillä onnistuneesti raken-

netuilla ohjauspalveluilla on positiivisia vaikutuksia opiskelijan henkiseen hyvin-

vointiin ja siten myös opintojen etenemiseen. (Ks. luvut 2 ja 3.)   

5.2 Tutkimushenkilöt ja aineiston keruu 

Fenomenologinen psykologia tavoittelee tutkimukseen osallistuvien henkilöiden välittömiä 

kokemuksia ja niiden merkityksiä. Aineiston hankinnan kannalta tutkijan tulisi saada tut-

kimukseen osallistuva henkilö kuvaamaan arkipäiväisiä tilanteita, joista ollaan kiinnostu-

neita, eikä niinkään tietoisesti pohtimaan, millaisesta ilmiöstä hänen kokemuksissaan on 

kyse. Välittömien kokemusten esille saaminen asettaa tiettyjä odotuksia aineiston keruulle, 

sillä tutkijan tulisi vaikuttaa mahdollisimman vähän tutkimukseen osallistuvien henkilöi-

den esille tuomiin kokemuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esitettävien tutkimusky-

symysten tulisi olla avoimia, jotta tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä heräisi paljon 

omakohtaisesti elettyjä kokemuksia, eikä niinkään yleisesti ymmärrettyjä käsityksiä, liitty-

en tutkittavaan aiheeseen. Fenomenologisen psykologian tutkimusaineistot kerätään pää-

sääntöisesti haastattelemalla tai kirjoituspyyntöjen avulla. Haastatteluaineiston etuna on 

haastattelijan mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana, mutta toi-

saalta hänen läsnäolonsa voi vaikuttaa kokemusten kuvaamiseen. (Perttula 1995a, 64–66.)  
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Päädyin haastattelumuotoiseen aineiston hankintaan, sillä haastattelutilanteessa tarkentavi-

en kysymysten avulla on mahdollisuus saada syvällisempää tietoa opiskelijoiden koke-

muksista kuin pelkän kirjoittamisen avulla. Mahdollisessa kirjoituspyynnössä vastaukset 

olisivat voineet jäädä suppeammiksi ja ilmiön kannalta oleellisten tekijöiden tarkentaminen 

olisi ollut haasteellista. Tarkennukseen pyrittäessä kirjoitusmuotoisessa aineiston hankin-

nassa vaarana olisivat voineet olla jo lähtökohtaisesti liian rajaavat kysymykset. 

Tämän tutkielman aineistona on ryhmähaastattelemalla kerätty aineisto. Valitsin ryhmä-

haastattelumuotoisen haastattelun, sillä toisten haastateltavien kokemukset toivat myös 

uusia näkökulmia keskusteluun, lisäten kunkin opiskelijan aktiivisuutta haastattelussa. Li-

säksi kysymykset olivat laajoja, joten niistä keskusteleminen ryhmässä mahdollisti aihepii-

rien moniulotteisemman tarkastelun.  

Tutkimushenkilöinä toimi neljä Oulun Diakoniaopiston opiskelijaa. Kaikki neljä haastatel-

tavaa olivat kolmannen eli viimeisen vuoden opiskelijoita ja iältään 18–21 -vuotiaita. Ha-

lusin tutkielmaan mukaan juuri viimeisen vuoden opiskelijoita, sillä heillä on pitkäaikaisin 

kokemus ohjauspalveluiden käytöstä. Opiskelijoiden iällä oli myös merkitystä, sillä tut-

kielma keskittyi juuri nuoriin opiskelijoihin, eikä aikuisopiskelijoihin, koska halusin tar-

kastella nuorten autonomiantunteen kehittymistä opintojen aikana.  

Tutkimushenkilöiden saamiseksi kävin kertomassa tutkielmastani Oulun Diakoniaopistolla 

ja jaoin opiskelijoille tietoa tutkielmasta ja mahdollisuudesta osallistua sen tekemiseen 

(Liite 2). Tilaisuuteen oli pyydetty osallistumaan kaikkia kohdejoukkoon kuuluvia opiske-

lijoita. Tilaisuuden päätyttyä opiskelijoilla oli mahdollisuus kertoa halukkuudestaan osal-

listua suoraan minulle tai ilmoittautua myöhemmin sähköpostitse. Kolme opiskelijaa il-

moittautui heti tilaisuuden päätyttyä ja neljäs opiskelija sähköpostitse. Tilaisuuteen ei osal-

listunut lainkaan opettajia tai ohjaajia, sillä koulun henkilökunnan ei tarvitse tietää, ketkä 

opiskelijat tutkimukseen osallistuivat. Tällä järjestelyllä pyrin varmistamaan, että opiskeli-

jat uskaltavat rohkeasti ilmaista kokemuksiaan, ilman että heidän tulee pelätä tutkielmaan 

osallistumisen vaikuttavan opettajien ja ohjaajien suhtautumiseen opiskelijoita kohtaan. 

Päädyin kertomaan tutkielmastani opiskelijoille paikan päällä, esimerkiksi sähköpostivies-

tin sijaan, sillä tällä tavoin tahdoin tuoda itseni tutkielman tekijänä helpommin lähestyttä-



52 

 

vämmäksi. Näin myös opiskelijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Halusin myös, 

että, opiskelijat osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti, jotta he olisivat aidosti suostu-

vaisia ja kiinnostuneita kertomaan omista kokemuksistaan. Ennen aineiston keruuta olin 

luonnollisesti sopinut tutkielman tekemisestä Oulun Diakoniaopiston rehtorin kanssa ja 

saanut häneltä luvan tutkimuksen tekemiseen ja tietojen käyttämiseen (Liite 1).    

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat haastateltiin kaksi kertaa yhtenä ryhmänä. Ensim-

mäinen haastattelu tapahtui lokakuussa 2013 ja toinen, syventävä haastattelu pidettiin mar-

raskuussa 2013. Fenomenologisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimushenkilö saa 

kuvata omia kokemuksiaan vapaasti. Huolimatta tästä hyödynsin aineiston keruussa tee-

mahaastattelua. Päädyin etukäteen suunniteltuihin teemoihin ja kysymyksiin, mutta jätin ne 

hyvin väljiksi, jotta haastattelutilanteeseen jäi tarpeeksi tilaa myös vapaaseen kokemusten 

kuvaamiseen. Kohdejoukkoni ollessa nuoret oli myös tarpeellista, että minulla oli valmiita 

kysymyksiä, sillä hyvin vapaa kokemusten kuvaaminen tuntui heistä välillä haasteelliselta. 

Ensimmäisen haastattelukerran haastattelurunko (Liite 3) muodostui neljästä eri teemasta: 

 1. teema kartoitti vastausta tutkimuskysymykseen: Millainen merkitys ohjauspalve-

luilla on ollut opiskelijan autonomiantunteeseen? Teeman kysymykset koskettivat 

opiskelijoiden autonomiantunnetta, mutta olin operationalisoinut käsitteen hel-

pommin lähestyttävämpään muotoon koskien opiskelijoiden kokemusta heidän päi-

vittäisen arjen sujuvuudestaan, hyvinvoinnintunteestaan ja kokemistaan paineista 

opintojen osalta. Tarkastelun huomio keskittyi tutkittavan ilmiön mukaisesti erityi-

sesti opintoihin ja koulumaailmaan. Tämän teeman kysymysten avulla kartoitin 

opiskelijoiden käsityksiä heidän kokemus- ja elämysmaailmanhallittavuudestaan ja 

sain selville opiskelijan minää kohtaavia uhkia (ks. luku 3.3.3). Teema keskitytti 

enemmän autonomiantunteeseen ja vasta teemassa kolme, tuli selkeämmin esille 

ohjauksen rooli.  

 2. teema koski ohjauspalveluiden käytön määrää, tarkentaen esimerkiksi opiskeli-

joille merkityksellisintä ohjauspalvelua ja syitä näiden palveluiden käyttöön. Tee-

mojen kautta hain vastauksia etenkin tutkimuskysymykseen: Millaiseksi opiskelijat 
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kokevat Oulun Diakoniaopiston ohjauspalvelut? Ohjauspalveluiden merkitystä tar-

kasteltaessa on tärkeää tietää, mitkä ovat keskeisimmät tarpeet ohjauspalveluiden 

käyttöön ja vastaako ohjaus haluttuihin tarpeisiin.  

 3. teeman avulla hain vastausta 1. teeman tavoin tutkimuskysymykseen: Millainen 

merkitys ohjauspalveluilla on ollut opiskelijan autonomiantunteeseen? Olin jakanut 

teeman kahteen osaan, sillä halusin selkeyttää ohjaajan ja opiskelijan roolien vaiku-

tusta autonomiantunteeseen. Haastattelussa esille nousivat samat ohjauksen edelly-

tykset psykodynaamisesta näkökulmasta, kuin mitä olen esitellyt luvussa 3.4. Ohja-

uksen keskeisiä tekijöitä opiskelijan autonomiantunteeseen ovat esimerkiksi vuoro-

vaikutus ja opiskelijan parempi ymmärrys ongelmaa kohtaan.  

 4. teema keskittyi viimeiseen tutkimuskysymykseen: Millainen merkitys ohjauspal-

veluilla on ollut opintojen etenemiseen? Teema koosti edellä esitetyt tutkimusky-

symykset keskittyen opiskelijoiden autonomiantunteessa tapahtuneisiin muutoksiin 

ja ohjauksen merkitykseen opintojen kannalta, jolloin saatiin selville näiden välisiä 

merkityksiä (ks. luku 3.4).  

Huolimatta haastattelurungon jäsentämisestä tutkimuskysymyksittäin, täydentävät teemat 

ja tutkimuskysymykset toisiaan muodostaen kokonaisuuden, joita on sovellettu haastattelu-

tilanteessa. 

Haastattelutilanteen aluksi kertasin vielä lyhyesti, mistä tutkielmassa on kyse ja kerroin, 

kuinka haastattelutilanne käytännössä etenee. Tutkimushenkilöillä oli myös mahdollisuus 

esittää kysymyksiä. Varsinaisen haastattelun loputtua keskustelimme ja purimme haastatte-

lusta syntyneitä tuntemuksia ja kokemuksia, jotta tilanteesta ei jäisi epäselvyyksiä tai epä-

miellyttäviä kokemuksia. Kvalen (1996) mukaan aluksi ja lopuksi tehtävät tiivistykset tut-

kimuksen tarkoituksesta ja etenemisestä avaavat tutkittaville kontekstia ja heidän roolinsa 

tärkeyttä mahdollistaen kysymysten esittämisen. Tämä rentouttaa tunnelmaa ja edesauttaa 

vapautuneempien kokemusten esille tuomisen. (Kvale 1996, 127–128.)  



54 

 

Toisen haastattelukerran aluksi esitin tiivistäen ensimmäisen haastattelukerran tutkimusha-

vainnot. Tällä tavoin halusin varmistaa ymmärtäneeni tutkimushenkilöiden kokemukset 

oikein sekä tarjota mahdollisuuden korjata tai tarkentaa ymmärtämääni. Aiempaan haastat-

telukertaan palaamisen lisäksi esitin haastattelurungon mukaisia (Liite 4) jatkokysymyksiä 

kolmesta eri teemasta sekä tarkensin yhtä edellisessä haastattelussa epäselväksi jäänyttä 

kohtaa:  

 1. teema kosketti ohjaajan ja opiskelijan välisiä rooleja. Tällä teemalla halusin tar-

kentaa opiskelijoiden kokemusta vastuiden jakautumisesta ohjaajan ja opiskelijan 

välillä, sillä opiskelijan autonomiantunteen kannalta on tärkeää, että hän itsekin ko-

kee vastuun ottamisen omista opinnoistaan ja hyvinvoinnistaan tärkeäksi. Ohjauk-

sen symmetrisyyden ja asymmetrisyyden välillä olevaa näkökulmaa olen tarkastel-

lut luvussa 3.1.  

 2. teema kosketti autonomiantunteessa koettua muutosta. Teeman kysymyksillä 

hain konkreettisempia esimerkkejä opiskelijoiden aiemmin esittämistä kokemuksis-

ta, jotta niiden tarkastelu helpottuisi. Lisäksi halusin kysyä opiskelijoiden tulevai-

suuden suunnitelmista, jotta kokemukset autonomiantunteesta selkiintyivät ja ohja-

uspalveluiden riittävyyttä oli helpompi tarkastella.  

 3. teema keskittyi tarkastelemaan ohjauspalveluiden roolien selkeyttä ja palvelui-

den kehittämistarvetta. Eri palveluiden roolien selkeys opiskelijoille helpottaa nii-

den hyödyntämistä ja ohjauksellisten tarpeiden kysyminen tuo esille ohjauksen ke-

hityskohteita.  

Ensimmäinen haastattelukerta kesti kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia ja toinen noin 

tunnin. Yhteensä tallennettua ja litteroitavaa aineistoa oli noin kaksi tuntia. Kaksi haastat-

telukertaa samalla ryhmälle oli toimiva ratkaisu, sillä tällä tavoin pystyin parantamaan luo-

tettavuutta ja esittämään tutkimuskysymysten kannalta oleellisia jatkokysymyksiä sekä 

tarkentamaan epäselväksi jääneitä kohtia.   
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5.3 Aineiston analysointi 

Hyödynsin aineiston analyysissä Amedeo Giorgin viiteen päävaiheeseen jakautuvaa feno-

menologisen psykologian tulkintamenetelmää (Giorgi 1985). Giorgin lisäksi muita tunnet-

tuja fenomenologisen psykologian tulkintamenetelmiä ovat esittäneet muun muassa Paul F. 

Collaizzi ja Juha Perttula. Collaizin menetelmä koostuu 10 askelmasta. Muutoin menetel-

mä ei perusidealtaan poikkea esimerkiksi Giorgin menetelmästä. (Spinelli 2005, 135–137.) 

Perttulan esittämä tulkintamenetelmä on laajennettu ja monivaiheisempi kuin Giorgin, 

minkä vuoksi sen nähdään soveltuvan erityisesti laajojen aineistojen analyyseihin. Tämän 

tutkielman aineiston ollessa suhteellisen pieni, hyödynnän tässä tutkielmassa Giorgin ana-

lyysimenetelmän viittä vaihetta, kuitenkin hieman soveltaen myös Perttulan laajennettua 

tulkintamenetelmää. (Latomaa 2008, 51; Perttula 1995a, 68–89.) Giorgin viisi vaihetta 

nivoo perusvaiheet tiivistetymmin kuin Collaizzin 10 yksityiskohtaisempaa askelmaa. 

Giorgin esittämät aineiston analyysin vaiheet voidaan jakaa seuraavasti: 

Vaihe 1: Aineistoon tutustuminen huolellisesti kokonaiskuvan saamiseksi. Yleensä tämä 

vaatii useampia lukukertoja, jotta tutkittavien kokemuksiin on mahdollista eläytyä. En-

simmäisen vaiheen myötä luodaan siis esiymmärrys, joka toimii pohjana seuraaville vai-

heille (Giorgi 1985, 10–11.) Perttulan (1995a) mukaan Giorgi ei korostanut ensimmäisessä 

vaiheessa fenomenologialle keskeisen käsitteen sulkeistamisen merkitystä. Sulkeistamisel-

la tarkoitetaan, että tutkija pyrkii eläytymään tutkittavan kokemukseen ja kohtaamaan tut-

kimusaineiston sellaisenaan, ilman ennakkokäsityksiä. Psykologisessa tutkimuksessa Pert-

tula ymmärtää sulkeistamisen tutkijan sisäiseksi toiminnaksi, jossa hän tietoisesti ennak-

koon reflektoi ilmiöön liittämiään mielikuvia ja pyrkii sitten siirtämään ne syrjään tutki-

musprosessin ajaksi. Myös tutkija on huomioitava inhimillisenä toimijana, sillä sulkeista-

misen onnistuminen täydellisesti ei ole koskaan mahdollista. (Perttula 1995a, 69–70.)  

Ennen varsinaista ensimmäistä vaihetta litteroin tallennetun haastatteluaineiston. Tämän 

jälkeen lähdin perehtymään aineistoon lukien sen huolellisesti useaan kertaan. Pyrin sul-

keistamaan omat ennakkokäsitykseni aiheesta ja muodostamaan kokonaisuuden käsiteltä-

västä aineistosta. Ennen tätä vaihetta olin perehtynyt aiheen teoreettiseen taustaan, joten 

kaikkien ennakkokäsitysten sulkeistaminen ei ollut mahdollista. Perttula kuitenkin toteaa, 
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että aiheen teoreettinen tietämys voi auttaa omien ennakkokäsitysten tiedostamisessa ja 

siten omat kokemukset on helpompi eriyttää (Perttula 1995a, 70). 

Vaihe 2: Merkitysyksiköiden (meaning units) erottaminen tutkimusaineistosta. Aineiston 

analysointi kokonaisena tekstinä olisi mahdotonta, joten on järkevämpää hajottaa aineisto 

tutkittavan ilmiön kannalta merkityksen sisältäviin yksiköihin. Merkitysyksiköiden erotta-

misessa tutkijalla tulee olla psykologista asennetta (psychological attitude). Tämä tarkoit-

taa psykologiatieteen mukaista lähestymistapaa tutkittavaan ilmiöön. Tarkemmin tämä 

lähestymistapa on tutkijan itsensä luotavissa, jossa hänen tulee luottaa intuitioonsa sekä 

tutkittavan tieteenalan ja lähestymistavan mukanaan tuomiin lähtökohtiin. (Giorgi 1985, 

11–12.) Erotetun merkitysyksikön tulisi ilmaista sellaisenaan ymmärrettävä merkitys, mut-

ta kuitenkin sen tulisi olla yhteydessä kokonaisuuteen. Fenomenologisen periaatteen mu-

kaan tässä vaiheessa ei ole olennaista päätellä, mikä merkityksistä on olennainen ja mikä 

epäolennainen, sillä tutkijan on syytä huomioida, että merkitykset ovat usein kietoutuneet 

toisiinsa niin sanottuina merkitystihentyminä. (Perttula 1995a, 72–73.)  

Perehdyttyäni aineistoon riittävän huolellisesti lähdin erottamaan aineistosta merkitysyksi-

köitä, jotta aineistoa olisi helpompi käsitellä. Erotin kunkin merkitysyksikön kenoviivalla ( 

/ ). Merkitysyksiköitä erotellessa pidin mielessäni ajatusta, että kukin merkitysyksikkö tu-

lee olla ymmärrettävissä sellaisenaan ja se sisältää merkitys. Merkitysyksiköiden erottami-

nen ryhmämuotoisessa haastattelussa oli jokseenkin haasteellista, sillä keskustelu saattoi 

saada uusia aihealueita nopeasti ja yhdistellä niitä aiempiin aiheisiin. Pääsääntöisesti erotin 

yhdeksi merkitysyksiköksi yhden puheenvuoron, jossa oli huomioitu haastattelijan esittä-

mä kysymys. Osan puheenvuoroista kuitenkin katkaisin, sillä se saattoi sisältää selkeästi 

eri merkityksen. Merkitysyksikköjen erottamisessa hyödynsin psykologista asennetta, mis-

tä johtuen osa merkitysyksiköistä saattoi olla esimerkiksi hieman laajempia ja pidempiä 

puheenvuoroja.  

Seuraavassa esitän muutamia esimerkkejä erottamistani merkitysyksiköistä. Tummennuk-

sella merkatut sanat ilmaisevat haastattelussa ilmenneitä voimakkaampia äänenpainoja.   
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/Haastattelija: No, mikä on sitten ollu toimivaa näissä tämän hetken palveluissa?                               

C: Ryhmäohjaajan palvelut (muut nyökyttelevät).                                                                                                                 

A: Sitä on ainakin helppo lähestyä ja./ 

/C: Toimii tuo Wilma-viestittely. Ainakin se on ryhmäohjaajan kanssa, sinne tul-

lee vastaukset ja. …/ 

/…No tutor-toiminta on täällä jääny aika pimeäksi (muut nyökyttelevät), mutta 

mua se ei kyllä haittaa ollenkaan (naurahdus). / 

/A: Ja pönkkäämö toimii, että sinne voi mennä aina (muut nyökyttelevät), kyllä 

sinne aina pääsee ja saa kyllä, ainakin tähän mennessä on saanu kaikkiin kysy-

myksiin vastauksen ja. / 

Vaihe 3: Merkitysyksiköiden kääntäminen tutkittavan kieleltä tutkijan tieteenalan kielelle. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaiseen merkitystä sisältävään yksikköön tutkija kirjaa 

käännöksen, jonka kautta hän pyrkii tavoittamaan kokemuksen keskeisen sisällön. Kol-

mannessa vaiheessa tutkija siirtyy fenomenaaliselta eli välittömästi eletyltä tasolta feno-

menologiselle tasolle, jolloin kokemuksen kuvaamisen tasolta siirrytään kohti merkitys-

verkoston kuvaamista. Tässä vaiheessa tutkijan tulee käyttää tietoista reflektiota ja mieli-

kuvatasolla tapahtuvaa muuntelua, jossa merkitysyhdistelmiä muunnellaan etsien niiden 

ymmärtämisen kannalta välttämättömät merkitykset. Näiden merkitysten selvittäminen on 

tärkeää, jotta kokemus ei muutu alkuperäisestä poikkeavaksi. (Giorgi 1985, 17; Perttula 

1995a, 74–75.) 

Merkitysyksiköiden erottamisen jälkeen käänsin jokaisen merkitysyksikön tutkijankielelle 

eli tavoittelin merkitysyksikön keskeistä sanomaa. Vaiheen haasteeksi osoittautui koko 

aineiston huomioiminen oikean merkityksen säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tarkastelinkin 

jokaista merkitysyksikköä suhteessa aiempiin merkitysyksiköihin. Useissa merkitysyksi-

köiden käännöksissä tämä tarkoitti käytännössä merkitysyksiköiden pohjustamista tutki-

mushenkilöiden tai haastateltavan aiemmalla sanomalla. Seuraavat esimerkit kuvastavat 

tapaani kääntää merkitysyksiköitä tutkijankielelle.   

/Haastattelija: No, mikä on sitten ollu toimivaa näissä tämän hetken palveluissa?                               

C: Ryhmäohjaajan palvelut. (muut nyökyttelevät)                                                                   

A: Sitä on ainakin helppo lähestyä ja./ 
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Ryhmäohjaajan ohjaus koetaan toimivaksi ohjauspalveluksi, sillä ryhmäoh-

jaajia on helppo lähestyä.  

/C: Toimii tuo Wilma-viestittely. Ainakin se on ryhmäohjaajan kanssa, sinne tul-

lee vastaukset ja. …/ 

Wilma-viestittely ainakin ryhmäohjaajan kanssa koetaan toimivaksi, sillä sitä 

kautta opiskelijat saavat vastauksia kysymyksiinsä.  

/C: … No tutor-toiminta on täällä jääny aika pimeäksi (muut nyökyttelevät), mutta 

mua se ei kyllä haittaa ollenkaan (naurahdus). / 

 Tutor-toiminta on jäänyt epäselväksi, mutta se ei ole haitannut.  

/A: Ja pönkkäämö toimii, että sinne voi mennä aina (muut nyökyttelevät), kyllä 

sinne aina pääsee ja saa kyllä, ainakin tähän mennessä on saanu kaikkiin kysy-

myksiin vastauksen ja. / 

Pönkkäämö koetaan toimivana, sillä sinne pääsee aina ja kaikkiin kysymyk-

siin tähän saakka on saanut vastauksen.  

Tutkimusaineisto koostui kokonaisuudessaan kahden eri haastattelukerran aineistoista. 

Jälkimmäinen haastattelu syvensi ensimmäisessä haastattelussa esille nousseita teemoja. 

Tällaisesta aineistonkeruujärjestelystä johtuen, etenin ensimmäisen kerran haastatteluai-

neiston kanssa vaiheet 1–3 sekä tiivistin keskeisiä merkitystihentymiä. Näiden vaiheiden 

läpikäyminen mahdollisti toisen haastattelukerran tarkentavien teemojen muodostamisen. 

Saatuani toisen haastattelukerran aineiston, etenin myös sen kanssa samat vaiheet 1–3, 

kuin ensimmäisen kerran haastatteluaineiston kanssa.  

Vaihe 4: Yksilökohtaisen merkitysverkoston muodostaminen käännetyistä merkitysyksi-

köistä. Tämä tarkoittaa, että aiemmin tutkijan kielelle käännetyt merkityksen sisältävät 

yksiköt asetetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen, jolloin merkitystihentymät ja kokemus 

kokonaisuudessaan tulevat selkeämmin esille. Merkitysyksiköiden tutkiminen erillisinä ei 

siis ole tarkoituksen mukaista, koska se purkaisi merkityksen alkuperäisen tarkoituksen 

suhteessa kokemukseen. (Perttula 1995a, 77–78.)  
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Fenomenologiseen analyysimenetelmään kuuluu keskeisesti ajatus, että tutkittava ilmiö on 

aina ensisijainen suhteessa hyödynnettävään metodiin. Tutkittavien ilmiöiden perusluonne 

voi olla hyvin vaihteleva, minkä vuoksi mukautumattoman metodin käyttö, ei palvelisi 

tutkimusta. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkijan vapautta ja myös velvollisuutta muokata 

metodia tutkittavan ilmiön kannalta sopivanlaiseksi. (Perttula 1995a, 68–89.) Tämän tut-

kielman aineisto on saatu haastattelemalla Oulun Diakoniaopiston opiskelijoita ryhmässä. 

Ryhmähaastattelun myötä pyrin tavoittamaan opiskelijoiden kollektiivisen kokemuksen. 

Tästä johtuen en hyödynnä fenomenologisen tulkintamenetelmän neljättä, yksilökohtaisten 

merkitysverkostojen muodostamista koskevaa vaihetta, vaan muodostan suoraan viidennen 

vaiheen mukaisen yleisen merkitysverkoston. Osaltani tämä tarkoitti alustavien ja keskeis-

ten merkitystihentymien tiivistämistä kollektiivisesta näkökulmasta ennen toisen haastatte-

lun tekemistä. Toisen haastatteluaineiston litteroinnin jälkeen muodostin kategorioita tii-

vistämieni merkitystihentymien avulla huomioiden myös uuden aineiston. 

Vaihe 5: Yleisen merkitysverkoston kuvaaminen yksilökohtaisten merkitysverkostojen poh-

jalta. Yleisen merkitysverkoston tulee siis sisältää kaikissa yksilökohtaisissa merkitysver-

kostoissa keskeisiksi nousseet sisällöt, joita käsitellään yleisellä tasolla. Tutkijan kannalta 

tämä tarkoittaa vuoropuhelua näiden kahden merkitysverkoston välillä. Psykologisessa 

tutkimuksessa merkitysverkosto voidaan muotoilla eri syvyys- ja yleisyystasoihin, mikä 

luo mahdollisuuksia. Perttulan mukaan Giorgi on kuvannut tätä metodin viimeisen vaiheen 

haasteeksi. (Perttula 1995a, 84–85.) On tärkeää huomioida, että läheskään aina yksilökoh-

taisten merkitysverkostojen sijoittaminen yleiseen merkitysverkostoon ei ole mahdollista. 

Tällöin tutkija voi muodostaa useamman merkitysverkoston. (Perttula 2000, 439.) Loppu-

tuloksena saavutettava yleinen merkitysverkosto ei siis pyri löytämään samanlaisia koke-

musmaailmoja, vaan ainutkertaisten kokemusten yhteisiä sisältöjä, jolloin yleinen merki-

tysverkosto on tutkija muodostama käsitteellinen likiarvo tutkittavien yhteisistä kokemuk-

sista. (Perttula 1995a, 89.)   

Viidennen vaiheen helpottamiseksi olin kolmannen vaiheen yhteydessä tiivistänyt aineis-

tosta esille nousseita merkitystihentymiä, jotka ohjasivat viidennen vaiheen työskentelyä. 

Tarkastelin löytämiäni merkitystihentymiä asettamieni tutkimuskysymysten näkökulmasta, 

joten siirsin merkitysyksiköt näiden mukaisesti. Kolmen merkitystihentymän alle muodos-
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tui myös pienempiä merkitystihentymiä, joiden myötä tutkimustulosten rakenne alkoi 

muodostua. Esimerkiksi luvussa 6.2.1 merkitysyksiköt muodostivat kolme keskeistä mer-

kitystihentymää, jotka ovat oleellisia autonomiantunteen kannalta. Merkitystihentymien 

muodostamisen yhteydessä luin tutkijan kielelle kääntämääni aineistoa ja myös alkuperäis-

tä, litteroitua tekstiä useaan kertaan, jotta kokemusten merkitykset säilyisivät mahdolli-

simman lähellä alkuperäisiä merkityksiä. Alla olevassa taulukossa 1. on esimerkkinä pätkä 

yleisen merkitysverkoston muodostamisesta. Esimerkistä selviää, kuinka yksittäiset tekijät 

jäävät pois ja ne muutetaan yleisemmälle kielelle.  

Taulukko 1. Esimerkki yleisen merkitysverkoston luomisesta analyysin tuloksena.   

AINEISTO ANALYYSI 

/Haastattelija: No, mikä on sitten ollu toimivaa näissä tä-

män hetken palveluissa?                                

C: Ryhmäohjaajan palvelut. (muut nyökyttelevät)                                                                   

A: Sitä on ainakin helppo lähestyä ja./ 

Ryhmäohjaajan ohjaus koetaan toimivaksi ohjauspalveluk-

si, sillä ryhmäohjaajia on helppo lähestyä.  

/C: Toimii tuo Wilma-viestittely. Ainakin se on ryhmäoh-

jaajan kanssa, sinne tullee vastaukset ja. …/ 

Wilma-viestittely ainakin ryhmäohjaajan kanssa koetaan 

toimivaksi, sillä sitä kautta opiskelijat saavat vastauksia 

kysymyksiinsä.  

/C: … No tutor-toiminta on täällä jääny aika pimeäksi 

(muut nyökyttelevät), mutta mua se ei kyllä haittaa ollen-

kaan (naurahdus). / 

Tutor-toiminta on jäänyt epäselväksi, mutta se ei ole hai-

tannut.  

/A: Ja pönkkäämö toimii, että sinne voi mennä aina (muut 

nyökyttelevät), kyllä sinne aina pääsee ja saa kyllä, aina-

kin tähän mennessä on saanu kaikkiin kysymyksiin vasta-

uksen ja. / 

Pönkkäämö koetaan toimivana, sillä sinne pääsee aina ja 

kaikkiin kysymyksiin tähän saakka on saanut vastauksen.  

Ryhmäohjaus ja pönkkää-

mö koetaan toimiviksi oh-

jauspalveluiksi. Ryhmäoh-

jaaja koetaan helposti lä-

hestyttäväksi ja hänen 

kanssaan Wilma-viestittely 

toimii, sillä sitä kautta saa 

vastauksia kysymyksiin. 

Mahdollisuus pönkkäämön 

toimintaan osallistumiseen 

koetaan varmaksi ja sieltä 

on saanut vastaukset tähän 

mennessä ilmenneisiin 

ongelmiin. Tutor-ohjauk-

sen koetaan jääneen epä-

selväksi, mutta se ei ole 

haitannut.  
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Lopullinen yleinen merkitysverkosto muodostuu kolmesta pääkategoriasta, joiden alla on 

kahdesta neljään alakategoriaa. Aiheiden ollessa hyvin laajoja, näin tarpeelliseksi muodos-

taa joidenkin alakategorioiden alle vielä pienet apukategoriat. Näiden vaiheiden myötä 

merkitystihentymät selkenivät ja muodostui yleinen merkitysverkosto eli saadut tutkimus-

tulokset. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitän tutkielmani keskeiset tutkimustulokset, jotka ovat rakentuneet edelli-

sessä luvussa esitetyn fenomenologisen analyysin vaiheiden pohjalta. Esitettävät tutkimus-

tulokset ovat opiskelijoiden subjektiivisia kokemuksia, jotka muodostavat tutkimukseni 

todellisuuden. Saadut tulokset eivät pyri yleistettävyyteen, mutta ne kuvaavat tutkimukseen 

valikoituneiden opiskelijoiden aitoja kokemuksia auttaen tutkittavan ilmiön ymmärtämi-

sessä.   

Tutkimustulososio rakentuu siten, että jokainen ensimmäisen tason alaluku vastaa yhteen 

luvussa 5 esitettyyn tutkimuskysymykseen. Alaluku 6.1 koostuu puhtaasti opiskelijoiden 

kokemusten eli yleisen merkitysverkoston kuvaamisesta, jotta kokonaiskuva kuhunkin 

ohjauspalveluun liitettävistä kokemuksista selkiytyy. Alaluvuissa 6.2 ja 6.3 yleisen merki-

tysverkoston kuvaamisen lisäksi analysoin saamiani tuloksia suhteessa esittämääni teoreet-

tiseen viitekehykseen. Teoreettisten viittausten avulla syvennän ymmärrystä opiskelijan 

minän toiminnasta suhteessa hänen kokemuksiinsa.    

6.1 Opiskelijoiden kokemukset ohjauspalveluista 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: millaiseksi opiskelijat kokevat Oulun Diakoniaopiston 

ohjauspalvelut: opinto-ohjauksen, pönkkäämön, ryhmäohjaajan tuen ja tutor-ohjauksen? 

Seuraavassa esittelen lyhyesti opiskelijoiden kokemuksia kustakin ohjauspalvelusta. Tar-

koituksena on selventää, mihin tarkoitukseen kutakin ohjauspalvelua hyödynnetään ja mil-

laisia kokemukset näiden palveluiden käytöstä ovat. 

6.1.1 Opinto-ohjaus 

Opinto-ohjaajan ohjauspalveluja hyödynnetään käymällä henkilökohtaisilla ohjaustapaa-

misilla hänen luonaan tai osallistumalla opinto-ohjaajan pitämille ryhmäohjaustunneille.  

Tämän tutkielman pääpaino opinto-ohjauksen tarkastelun osalta on opiskelijoiden ja ohjaa-
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jan kahdenkeskisissä ohjaustilanteissa. Henkilökohtaiset käynnit opinto-ohjaajan luona 

ovat olleet peruskäyntejä, jolloin on katsottu opintojen etenemistä yhdessä opiskelijan 

kanssa tai ylimääräisiä ohjauskertoja opiskelijan omasta tahdosta. Opinto-ohjaajan ohjausta 

hyödynnetään pääsääntöisesti kurssivalintoja ja hyväksilukuja koskevissa asioissa. Opiske-

lijoiden suurin tarve henkilökohtaiselle opinto-ohjaukselle oli ensimmäisenä ja toisena 

opiskeluvuonna, sillä silloin opiskelijoiden tuli selvittää hyväksilukuja koskien aiempia 

opintoja ja töitä sekä pohtia omaa suuntautumisalaansa. Opintojen loppuvaiheessa ohjaus-

tarve koskee jatko-opintomahdollisuuksia.   

Opinto-ohjaajaan ei olla mielellään yhteydessä, mikäli asioita on mahdollisuus selvittää 

muuta kautta. Hyväksilukujen selvittäminen opinto-ohjaajan kanssa koetaan aikaa vieväksi 

ja se on tuntunut selkkaukselta, sillä jo tehtyihin hyväksilukuihin on voinut tulla jatkuvasti 

muutoksia. Luottamus hänen esittämiin asioihin koetaan heikoksi, sillä lupaukset eivät ole 

aina pitäneet paikkaansa tai ne ovat voineet vaihdella eri päivinä. Epäselvyyksistä johtuen 

opinto-ohjaajan luona joudutaan käymään useaan otteeseen samankin asian hoitamiseksi. 

Käyntikertojen uskottaisiin vähenevän, jos häneltä saatu tieto koettaisiin oikeaksi. Epä-

varmuudesta ja luottamuspulasta johtuen epäselviä ja mieleen tulleita kysymyksiä ei aina 

esitetä opinto-ohjaajalle. Häneen otetaan yhteyttä vain, jos ongelma liittyy suoraan opin-

toihin, mutta muissa tapauksissa asiat pyritään selvittämään muuta kautta. Arkaluontoisten 

asioiden kertominen opinto-ohjaajalle koettaisiin vaikeaksi, sillä pelätään että hän saattaisi 

vahingossa möläyttää opiskelijoiden luottamuksellisia tietoja muille.  

6.1.2 Pönkkäämö 

Pönkkäämön toimintaan voi osallistua vapaaehtoisesti, mutta myös opettajan ohjeistamana, 

mikäli opiskelijalla on esimerkiksi poissaoloja. Pönkkäämö koetaan todella hyväksi, sillä 

keskittyminen ja tehokas työskentely onnistuvat pönkkäämössä luontevammin kuin koto-

na, missä opiskelijat keksivät aina jotain muuta tekemistä.  

Pönkkäämön käytännön mukaan osallistumisesta tulee ilmoittaa etukäteen, jotta erityis-

opettaja- ja matematiikka-fysiikkaopettaja osaavat valmistautua. Pönkkäämöön pääsee 

kuitenkin mukaan, vaikka etukäteisilmoittautuminen jäisi tekemättä. Tämä lisää kokemusta 
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pönkkäämön toimivuudesta. Kokemusten mukaan pönkkäämöstä saa aina vastauksen ky-

symyksiin ja kynnys kysyä opettajalta apua on matala. Myös pönkkäämön pitkä toiminta-

aika koetaan hyväksi, sillä sinne voi jäädä heti koulupäivän päätyttyä ja opettaja on tarvit-

taessa käytettävissä.  

6.1.3 Ryhmäohjaajan tuki 

Ryhmäohjaajan tuki koetaan kaikkein tärkeimmäksi ja hyödyllisimmäksi ohjauspalveluksi. 

Ryhmäohjaajaan ollaan yhteydessä viikoittain ja lisäksi hänen kanssaan voidaan vaihtaa 

kuulumisia myös koulun käytävillä. Ryhmäohjaajat koetaan mukaviksi ja luotettaviksi, 

joille on helppo kertoa mieltä painavista asioista. Omaan ryhmäohjaajaan otetaankin en-

simmäisenä yhteyttä ohjauksellisen tarpeen ilmetessä. Häneltä kysytään yleisiä opintoihin 

ja tehtäviin liittyviä asioita, mutta hänelle kerrotaan myös arkaluontoisempia asioita huo-

mattavasti mieluummin ja helpommin kuin esimerkiksi opinto-ohjaajalle. Ryhmäohjaaja 

pyytää jokaisen opiskelijan kerran lukuvuodessa keskustelemaan opinnoista ja yleisestä 

elämäntilanteesta. Tällainen keskustelu koetaan tärkeäksi, jotta ryhmäohjaaja tietää, kuinka 

opinnot edistyvät ja miten opiskelijat voivat henkisesti.  

Ryhmäohjaaja on vaihtunut vuosittain, jolloin ryhmäohjaajien väliset erot ovat tulleet esil-

le. Suhteen ensimmäisen ryhmäohjaajan kanssa koettiin jääneen kylmemmäksi kuin kah-

den jälkimmäisen kanssa. Ensimmäisen vuoden ryhmäohjaaja koettiin luonteeltaan vaati-

vaksi ja sarkastiseksi. Kohtaamiset hänen kanssaan koettiin hieman jännittäviksi, sillä hä-

nen tulevia kommentteja opiskelijoiden asioihin oli vaikea aavistaa. Kokemusten mukaan 

hänen kanssaan täytyi tulla tietyllä tavalla toimeen ja päästä samalle aaltopituudelle. Muu-

toin ryhmäohjaajien koetaan olleen mukavia, sillä he ovat olleet luonteiltaan huumorinta-

juisia ja nauravaisia. Ryhmäohjaajien miellyttävän luonteen koetaan lisänneen uskallusta 

kertoa henkilökohtaisista asioista omalle ryhmäohjaajalle.  
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6.1.4 Tutor-ohjaus 

Kokemukset tutor-ohjauksesta koskettavat sekä ohjattavan että ohjaajan rooleja. Ensim-

mäisenä opiskeluvuonna toimintaan osallistuminen on tapahtunut ohjattavan roolissa. Täl-

löin tutorit olivat järjestäneet tapaamisia, joiden aikana oli ollut muun muassa erilaisia 

leikkejä ja kaupunkikierros.   

Järjestettyä tutor-ohjausta ei koettu hyödyllisenä, sillä toiminnan tarkoituksen ja toiminta-

periaatteiden koettiin jääneen epäselviksi. Tutoreiden pitämä ohjelma tuntui sekavalta, sillä 

sen koettiin olevan puutteellista tai tutoreilla ei ollut suunnitelmaa ja siihen liittyviä tarvik-

keita mukana. Tilanteen epäjärjestelmällisyydestä johtuen opiskelijoille ei ollut selvää, 

mitä heidän tulisi tutor-ohjauksen aikana tehdä. Tutoreiden toiminnan kannalta kaivattiin 

enemmän innostuneisuutta, sillä esimerkiksi ohjauksen aikana pidetyt leikit ja ohjelma 

koettiin väkinäiseksi. Tutoreiden ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen koettiin jää-

neen puutteelliseksi, sillä tutorit ja opiskelijat olivat olleet omina ryhminään ja kuulumisten 

vaihtaminen oli ollut vähäistä, huolimatta tutoreiden yrityksestä kysyä opiskelijoiden kuu-

lumisia.  

Toisena opiskeluvuotena opiskelijoiden osallistuminen tutor-kurssille ohjaajan roolissa 

koettiin velvollisuudeksi, sillä opinto-ohjaaja oli kehottanut kaikkia opiskelijoita osallistu-

maan teoriaopetukseen. Samassa yhteydessä opinto-ohjaaja oli selkeästi luvannut, että 

opiskelijoiden ei tarvitse toimia tutorina elleivät he itse tahdo. Lupauksesta huolimatta, 

opinto-ohjaaja oli muuttanut mielensä ja velvoittanut opiskelijoita toimimaan tutorina 

kurssin päätteeksi. Opinto-ohjaajan toiminta aiheutti kahdenlaisia reaktioita, sillä osa opis-

kelijoista lopetti kurssin omatoimisesti ja osa jatkoi velvollisuudentunnosta. Tapaus koet-

tiin harmilliseksi sekä opinto-ohjaajan ja opiskelijoiden välejä heikentäväksi. Kokemukse-

na tutorina toimiminen oli velvoite, mutta lopulta toiminta koettiin ihan mukavaksi, sillä 

saadun palautteen mukaan tutor-ohjaus oli parantunut heidän toimintakauden aikana.    
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6.2 Ohjauspalveluiden merkitys opiskelijoiden autonomiantunteeseen 

Toinen tutkimuskysymys oli: Millainen merkitys ohjauspalveluilla on ollut opiskelijan 

autonomiantunteeseen? Tässä luvussa esittelen luomaani yleistä merkitysverkostoa opiske-

lijoiden ohjauspalveluihin liittyvistä kokemuksista ja niiden merkityksistä autonomiantun-

teeseen huomioiden autonomiantunnetta vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Tarkastelussa 

hyödynnän myös luvussa 3.4 esittämääni rakennetta ohjauksen jakautumisesta kolmeen 

tekijään: ohjaajaan, ohjattavaan eli opiskelijaan sekä ohjaussuhteeseen.  Tämän rakenteen 

lisäksi tarkennan kursivoidulla ja tummennetulla tekstillä aineistosta ilmenneitä keskeisiä 

merkitystihentymiä. 

6.2.1 Ohjaajan toiminnan vaikutus 

Ohjaajan toiminnan kannalta tutkimushavainnoista nousi esille kolme keskeistä teemaa: 

opiskelijan vastaanotto, ohjaajien ammattitaito ja ohjaajan toiminta suhteessa opiskelijan 

autonomiaan. Erityisen paljon ajatuksia herätti ohjaajien toiminnan ammatillisen osaami-

sen taso, jolloin etenkin opinto-ohjaajan ja ryhmäohjaajan toimintaa vertailtiin. Lisäksi 

ohjauksen luonne suhteessa opiskelijoilta vaadittavaan omatoimisuuteen korostui aineis-

tossa. Tässä alaluvussa teen viittauksia aiemmin esittämiini teoreettisiin osuuksiin koskien 

autonomiantunnetta, sen suhdetta opiskelijan tarvitsevuuteen sekä ohjauspalveluiden mah-

dollisuutta vaikuttaa opiskelijan autonomiantunteeseen, etenkin ohjaajan ja opiskelijan 

toiminnan kannalta.  

Opiskelijan vastaanotto 

Kuten luvussa 3.4.2 esitin, ohjauksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että ohjaaja 

osoittaa huomiotaan ohjattavaa opiskelijaa kohtaan ymmärtävällä kuuntelemisella ja aidol-

la kiinnostuksen osoittamisella. Tutkimushavaintojen mukaan myös Oulun Diakoniaopis-

tossa tämä koetaan tärkeäksi. Ryhmäohjaajan koetaan olevan aidosti kiinnostunut opiskeli-

joiden hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Tämän koetaan ilmenevän hänen paneu-

tuneisuudessaan opiskelijan mieltä painavaan asiaan ja tekemällä esimerkiksi muistiin-
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panoja käydyistä keskusteluista, jotta niihin on tarvittaessa helppo palata. Tällaisen toimin-

nan koetaan kasvattavan opiskelijoiden luottamusta ryhmäohjaajaa kohtaan ja hänen osoit-

tamansa välittämisen koetaan madaltavan kynnystä ottaa ryhmäohjaajaan yhteyttä myös 

jatkossa.  

Opinto-ohjaajan kyky kuunnella ja paneutua opiskelijoiden huoliin koetaan heikommaksi 

kuin ryhmäohjaan, sillä kokemusten mukaan opinto-ohjaaja ei osaa kuunnella opiskelijoita 

riittävän hyvin. Tämä ilmenee esimerkiksi hänen tavasta ilmaista työkiireensä opiskelijoi-

den läsnä ollessa, kertomalla hänen omista huolistaan opiskelijoille ja unohtamalla aiem-

min käydyt keskustelut opiskelijan kanssa.   

Pönkkäämö ja tutor-ohjaus ovat luonteeltaan erilaista ohjausta kuin ryhmäohjaajan ja opin-

to-ohjaajan kanssa käydyt kahdenkeskeiset keskustelut. Etenkin pönkkäämössä toiminta 

koetaan selkeämmin tiedolliseen ohjaukseen painottuneeksi, mistä johtuen ohjaajan kuun-

telemisen taito ei nouse vastaavaan merkitykseen kuin esimerkiksi ryhmäohjaajan kanssa 

toimiessa, jolloin voidaan keskustella henkilökohtaisemmista asioista. Kynnys mennä 

pönkkäämöön koetaan kuitenkin matalaksi ja avun saaminen varmaksi. Tutor-ohjauksen 

osalta ohjaajan vastaanotto koettiin etäiseksi ja pintapuoliseksi, sillä tutor-ohjaajan ei koet-

tu olleen aidosti kiinnostunut opiskelijoiden tilanteesta.   

Tarkasteltaessa opiskelijan ohjaustilanteessa kokemaa vastaanottoa opiskelijan minän toi-

minnan kannalta, on keskeisessä asemassa opiskelijan tarvitsevuus. Psyykkisen tasapainon 

eli autonomiantunteen säilyttämiseksi opiskelija tarvitsee tunteen, että myös muut hyväk-

syvät hänet sellaisena kuin hän on. Ohjaajan hyväksyvä ja aitoa kiinnostusta osoittava suh-

tautuminen opiskelijaa kohtaan tukee hänen minuutta ja ohjaustilanteen onnistunutta ete-

nemistä. (Ks. luku 3.3.4.) Opiskelija tarkastelee ohjaajaa ja hänen toimintaansa myös sa-

maistumisen näkökulmasta, sillä mikäli opiskelija kokee ohjaajan järkevänä, voi hän sa-

maistua ohjaajaan ja saada vahvistusta minuudelleen (ks. luku 3.4.1). Tutkimushavaintojen 

pohjalta voidaan tehdä tulkinta, että ryhmäohjaajan ja pönkkäämön toiminnan osalta tunne 

muiden hyväksynnästä sellaisenaan näyttää toimivan, mikä ilmenee myös matalana kyn-

nyksenä lähestyä samaa ohjauspalvelua uudelleen. Tarvitsevuuden vaatima hyväksyntä ja 
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samaistumisen positiivinen vaikutus jäävät kuitenkin puutteellisimmiksi opinto-ohjauksen 

ja tutor-ohjauksen osalta.   

Ohjaajien ammattitaito 

Ohjaajien ammattitaidon osalta opinto-ohjaajan ja ryhmäohjaajan osaaminen nousivat ai-

neistosta selkeästi esille aiheuttaen vertailuasetelman. Opinto-ohjaajan toiminta koetaan 

epäammattimaisena, sillä hänen ei useinkaan koeta osaavan vastata opiskelijoiden esittä-

miin kysymyksiin tai hänen antamansa vastaukset ovat osoittautuneet vääriksi ja tiedot 

vaihteleviksi käyntikerrasta riippuen. Tämä on aiheuttanut sekaannusta ja epävarmuutta 

opintojen kulusta. Ristiriitaisten tilanteiden vuoksi mieleen tulleita kysymyksiä ei välttä-

mättä esitetä opinto-ohjaajalle, vaan ne on pyritty selvittämään muuta kautta.   

Ryhmäohjaajan toimintatavat koetaan hyviksi, sillä hän ottaa opiskelijan aina vastaan, lu-

paa selvittää asian ja laittaa esimerkiksi Wilma-viestiä, mikäli asia vaatii selvittämistä. 

Ohjausta tarvittavissa tilanteissa lähestytäänkin useimmiten omaa ryhmäohjaajaa, sillä hä-

nen koetaan osaavan työnsä parhaiten. Pönkkäämön ohjaus koetaan myös ammattitaitoi-

seksi, sillä yhdessä ohjaajan kanssa ongelmiin on löydettävissä ratkaisu. Tutor-ohjaajien 

ammattitaidon osalta heidän epäjohdonmukainen toiminta ja kiinnostuneisuuden puute 

heikentävät kokemusta ammattimaisesta ohjauksesta.  

Tutkimushavaintojen perusteella voidaan todeta, että opinto-ohjaajan toimintatavoista ai-

heutuneet epävarmuuden ja ristiriitaisuuden tunteet, eivät tue opiskelijan autonomiantun-

teen kehittymistä. Opiskelijoiden kokemusten mukaan esimerkiksi kurssien hyväksilukui-

hin liittyvät pelisäännöt sekä muut toimintatavat ovat jääneet epäselviksi opiskelijoille ja 

mahdollisesti myös opinto-ohjaajalle. Tästä johtuen luvussa 3.4.2 mainitut selventävät toi-

menpiteet ovat jääneet vähäisiksi ja ongelman käsittely ei ole päässyt etenemään toivotulla 

tavalla. Lisäksi mieltä rauhoittavien tekijöiden osalta epävarmuuden vähentäminen ja rutii-

nien sekä sääntöjen ilmaiseminen ovat jääneet puutteellisiksi. Esimerkiksi sääntöjen ja 

lisääntyneen informaation avulla on mahdollista vahvistaa opiskelijan autonomiantunnetta 
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selkeyttäen muutoin sekavalta tuntuvaa tilannetta. Ohjaustilanteissa epäselviksi jääneet 

ongelmat ovat opiskelijan kannalta henkisesti kuluttavia ja aikaa vieviä.  

Puolestaan esimerkiksi pönkkäämön toiminnasta syntyvä käsitys, että apua on aina tarvit-

taessa saatavissa, luo hallittavuudentunnetta ja rauhoittaa mieltä, sillä minän ulkopuolella 

olevat uhat voidaan näin kokea pienemmiksi. Hallittavuudentunnetta lisää myös opiskeli-

joiden kokemus, että ohjaaja tietää, mitä hän tekee (ks. luku 3.4.3). Tämä vaikuttaisi toteu-

tuvan pönkkäämön lisäksi ryhmäohjaajan toiminnassa. Ohjaajien ammattitaitoa vertailtaes-

sa tulee luonnollisestikin ottaa huomioon, että tutor-ohjaajat ovat vielä itsekin opiskelijoita, 

joille vertaisohjaus on oppimistilanne.  

Tutkimushavaintojen perusteella opinto-ohjaajan luona oli syntynyt myös tilanteita, joissa 

opinto-ohjaaja oli kysynyt neuvoa liittyen omiin töihinsä tai kertonut omasta elämäntilan-

teestaan. Nämä tilanteet on koettu hämmentävinä, sillä ohjaustilanteissa ohjaaja on saatta-

nut unohtaa tai ohittaa opiskelijan asian kokonaan. Psykodynaamisesti tarkasteluna tällaiset 

ohjaustilanteet eivät pääse vahvistamanaan opiskelijan autonomiantunteen kehittymistä, 

sillä ohjaajan toiminnassa on havaittavissa vastatransferenssin piirteitä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksessa esille tulevat ohjaajan kokemukset voivat häiritä 

opiskelijan maailmasuhteiden järjestämistä ja siten ongelman ratkaisemista (ks. luku 

3.4.2.) Opiskelijoiden ilmaisemissa tilanteissa heidän ongelmansa olivat kuitenkin jääneet 

kokonaan syrjään, sillä ohjaaja ei ollut kiinnittänyt niihin huomiota.  

Ohjaajan toiminta suhteessa opiskelijan autonomiaan 

Ohjaustilanteen opinto-ohjaajan luona koetaan olevan enemmän opiskelijan itsensä kuin 

ohjaajan vastuulla. Kokemusten mukaan opinto-ohjaaja kyselee opiskelijalta itseltään, 

kuinka hän voisi tilanteessaan edetä ja pyytää miettimään vaihtoehtoja. Asioiden omatoi-

minen selvittäminen ja opinto-ohjaajan esittämät kysymykset koetaan epämiellyttävinä, 

sillä asioista pyritään ottamaan mahdollisimman paljon selvää jo ennen opinto-ohjaajan 

luokse menoa. Opiskelijoiden kokemusten mukaan opinto-ohjaaja ei siis itsekään tiedä, 

kuinka asiat menevät. Kokemusten mukaan omatoiminen asioiden selvittäminen ennen 

ohjausta mahdollistaa myös ”ohjaajan ohjaamisen”, jotta tilanteeseen löydetään ratkaisu. 
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Opinto-ohjaajan luokse mennään selvittämään pääsääntöisesti kurssivalintoihin ja hyväksi-

lukuihin liittyviä tiedollisia asioita. Hänen esittämä itsenäinen asioiden pohtiminen tuntuu 

opiskelijoiden mukaan typerältä, sillä hänen otetaan yhteyttä vain viime kädessä. Ajatus 

asioiden omatoimisesta pohtimisesta herättää opiskelijoissa epäilyjä siitä, tietääkö opinto-

ohjaaja itsekään vastauksia opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Taustalla vaikuttavat 

aiemmat kokemukset ja niistä muotoutuneet asenteet hänen ammattitaitoaan kohtaan.   

Suhtautuminen ryhmäohjaajaan esittämiin kehotuksiin omatoimisesta asioiden pohtimises-

ta otetaan vastaan positiivisemmin, eikä niitä pidetä niin erikoisena kuin opinto-ohjaajan 

esittämiä kehotuksia. Eroavaisuuden taustalla on kokemus ryhmäohjaajan ja opinto-

ohjaajan erilaisista rooleista. Ryhmäohjaajan kanssa hoidetaan henkilökohtaisempia asioi-

ta, joten omaan elämään liittyvistä tapahtumista keskustelu itsenäisemmin ja niiden pohti-

minen ohjaustilanteessa koetaan asianmukaiseksi. Opinto-ohjaajalta puolestaan haetaan 

vastauksia konkreettisimpiin ja tiedollisempiin ongelmiin, joten hänen odotetaan tietävän 

ja kertovan vastaus opiskelijalle, ilman että hänen tarvitsee juuri asiaa miettiä. Opinto-

ohjaajan esittämien omaan ajatteluun tähtäävien kehotusten taustalla arvellaan olevan hä-

nen yritys herätellä opiskelijoiden ajatuksia ja kannustaa itsenäiseen ajatteluun, mutta tämä 

koetaan turhaksi, sillä se ei edistä asioita. Pönkkäämössä ilmenevät kehotukset itsenäiseen 

ongelmakohtien pohtimiseen koetaan luonnollisiksi, sillä sinne ei mennä etsimään vastauk-

sia samalla tavalla kuin opinto-ohjaajan luokse, vaan kyse on omasta oppimisprosessista.    

Tarkasteltaessa ohjauksen päämäärää, ohjaajan toiminnan tarkoituksena ei ole antaa val-

miita vastauksia ohjattavan ongelmiin, vaan ohjata opiskelijaa oivaltamaan hänelle itsel-

leen sopivimmat ratkaisut. Selkeämpien vastauksien tai vinkkien antamisen merkitys kui-

tenkin korostuu, kun kyseessä on opettava ohjausmuoto, kuten pönkkäämö, sillä ongelman 

ratkaisemisen kannalta tiedolliset elementit ovat keskeisiä. Puolestaan opiskelijan henkilö-

kohtaista elämää koskevia valintoja ja päätöksiä koskien opiskelijan itsenäisesti tai ohjaa-

jan avustuksella tekemät ratkaisut vahvistavat opiskelijan autonomiantunnetta toisin kuin 

valmiiksi annetut ratkaisut. Ongelmien ratkaiseminen vaatii opiskelijalta kykyä psyykki-

seen työhön eli reflektioon. Psyykkisen työn tekeminen eli haasteellisten asioiden läpi-

käyminen on raskasta, joten on luonnollista, jos omatoiminen asioiden selvittäminen koe-
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taan välillä epämiellyttävänä. (Ks. luku 3.4.1.) Autonomiantunteen kehittymisen kannalta 

on kuitenkin tärkeää, että ohjaaja herättelee mahdollisuuden tullessa opiskelijan omia aja-

tuksia valmiiden vastausten sijaan. 

Tutkimushavaintojen perusteella esittämäni eroavaisuudet opiskelijoiden kokemuksista 

omasta roolista eri ohjaustilanteissa johtuvat heidän käsityksistään ohjauksen muodoista. 

Opiskelijoiden kokemusten perusteella voidaan päätellä, että he mieltävät opinto-

ohjauksen enemmän tiedolliseksi kuin kasvatuksellisia piirteitä omaavaksi ohjaukseksi. 

Heidän kokemusten mukaan opinto-ohjaajalta haetaan valmiita vastauksia esimerkiksi hy-

väksilukuihin, joiden vastaanottamiseksi opiskelijoiden itsensä ei tarvitse tehdä psyykkistä 

työtä. Pönkkäämön tiedollisesta luonteesta huolimatta ohjaajan siellä esittämät kehotukset 

opiskelijan itsenäisen ajattelun tukemiseksi koetaan luonnollisiksi. Näiden kokemusten 

eroavaisuuden taustalla on käsitys pönkkäämöstä oppimispaikkana, mikä edellyttää aktiivi-

suutta myös opiskelijalta, mutta opinto-ohjaajan toiminta mielletään vain sen hetkellisen 

uupuvan tiedon lähteenä. Puolestaan keskustelut ryhmäohjaajan kanssa koetaan perintei-

semmiksi ohjaustilanteiksi, jossa myös opiskelija on aktiivisessa roolissa hänen ongelman-

sa ratkaisemiseksi. Siten opiskelijat ovat valmiita tekemään psyykkistä työtä ja kokevat 

ryhmäohjaajan nimenomaan ohjaajan roolissa.  

Puolestaan opettajien ja ohjaajien kehotukset omatoimiseen yhteydenpitoon harjoittelu-

paikkojen osalta koetaan autonomiaa tukevaksi ja kannustavaksi. Töiden hakemisen koe-

taan olevan mahdollisuus osoittaa omaa aktiivisuutta. Itsenäinen toiminta, ilman opettajien 

ja ohjaajien tarkkailua koetaan luottamuksen osoitukseksi. Autonomiantunteen kannalta 

kannustus, mutta kuitenkin omatoimisuuteen ohjaaminen tuottaa kokemuksen mahdolli-

suudesta hallita ja vaikuttaa omaan elämään. On tärkeää, että opiskelija oivaltaa itse oma-

toimisuuden hyödyn, sillä siten toiminta antaa paremmin työkaluja toimia itsenäisesti vas-

taavanalaisissa tilanteissa myös jatkossa. (Ks. luku 3.4.2.)  

6.2.2 Opiskelijan toiminnan vaikutus 

Opiskelijan roolin osalta aineistosta nousivat esille kaksi teemaa: ohjaukseen hakeutumis-

vaihe sekä opiskelijan ajatus- ja tunnetasolla tekemä työ ja siitä aiheutuvat tuntemukset. 
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Tämän alaluvun osalta viittaan edellisen luvun tavoin teoreettiseen viitekehykseen koskien 

autonomiantunteen vahvistamista ohjauksen avulla, joista keskityn etenkin ohjaajan ja 

opiskelijan rooleihin.  

Ohjaukseen hakeutuminen 

Pääsääntöisesti ohjaukseen hakeudutaan omasta tahdosta, mutta myös ohjaaja voi kehottaa 

opiskelijaa tulemaan luokseen. Ohjaajia lähestytään laittamalla esimerkiksi Wilma-viestiä, 

ehdottamalla tapaamista tai lähestymällä ohjaajaa kasvotusten. Etenkin ryhmäohjaajan 

luokse ja pönkkäämöön mennään omasta tahdosta, mutta osallistuminen tutor-ohjaukseen 

koettiin pakolliseksi eikä erityisen mukavaksi. Ohjauksen tarpeen ilmetessä ryhmäohjaajaa 

lähestytään kaikkein mieluiten, sillä hänelle on helppo kertoa muitakin kuin suoranaisesti 

kouluun liittyviä asioita. Oman elämäntilanteen päivittämistä ryhmäohjaajalle pidetään 

tärkeänä, etenkin jos on tapahtunut suuria muutoksia, jotka voivat vaikuttaa opintoihin.   

Ohjaukseen hakeutumisvaiheessa toisinaan mietitään, onko ohjaajalla opiskelijalle oikeasti 

aikaa ja osaavatko ohjaajat vastata opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Lisäksi pohdi-

taan, mitä ohjaaja ajattelee opiskelijan esittämistä kysymyksistä ja tulisiko heidän jo tietää 

niihin vastaustaukset. Huolimatta näistä ajatuksista, kynnys ottaa yhteyttä etenkin ryhmä-

ohjaajaan koetaan matalaksi. Mikäli ryhmäohjaajan arvellaan olevan kiireinen, on tyypil-

listä laittaa vähintäänkin Wilma-viestiä ohjaajan tapaamisen sijaan. Wilma-viestin laitta-

minen on koettu riittäväksi, eikä asioiden koeta jääneen epäselviksi.  

Autonomiantunteen vahvistamisen kannalta on tärkeää, että opiskelijalla on oma halu ha-

keutua ohjaukseen ja että hän kokee ohjauksen hyödyllisenä (ks. luku 3.4.1). Ohjaukseen 

hakeutumisen näkökulmasta vapaaehtoinen ryhmäohjaajan luokse hakeutuminen ja koke-

mus sen tuomasta hyödystä, luovat hyvät lähtökohdat opiskelijan autonomiantunteen vah-

vistamiselle. Puolestaan kokemus tutor-ohjauksesta, niin ohjattavan kuin ohjaajankin roo-

lissa koetaan pakolliseksi ja vähemmän hyödylliseksi. Autonomiantunteen kannalta koke-

mus ohjauksen vähäisestä hyödystä ei edistä opiskelijan autonomiantunteen vahvistumista 

(ks. luku 3.4.1). Tutor-ohjauksen osalta heikko suunnittelu ja ohjelman puute ovat luoneet 
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opiskelijoille kielteisen suhtautumisen toimintaa kohtaan, mistä kertovat myös opiskelijoi-

den poissaolot ja muutoinkin passiivinen osallistuminen ohjaukseen. Opiskelijoiden pa-

rempi sitoutuminen ja positiivisemman toimintailmapiirin luominen edesauttaisivat opiske-

lijoiden autonomiantunteen tukemista aiempaa paremmin. Tällä hetkellä tutor-ohjaajien 

toiminnan taustalla ei koeta olevan aitoa kiinnostusta toimia ohjaajana, vaan pyrkimys saa-

da suoritettua kurssi helpolla.  

Tutkimushavaintojen pohjalta voidaan todeta, että opiskelijoiden kokemukset asioiden 

pohtimisesta ennen ohjaukseen hakeutumista, kertovat heidän halustaan ratkaista ongelma 

omatoimisesti. Autonomiantunteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat pei-

laavat aiempia kokemuksiaan sen hetkiseen ongelmaan, jotta jo syntyneitä toimintamalleja 

voidaan hyödyntää. Mikäli itsenäinen psyykkinen työ ei kuitenkaan tuota tulosta tarjoaa 

ohjauspalvelu mahdollisuuden kokemus- ja maailmasuhteiden järjestämiseen. Huolimatta 

opiskelijoiden huolesta ohjaajien kiireellisyyden suhteen, koetaan kynnys hakeutua ohja-

ukseen matalaksi, joten asioiden ei koeta jääneen epäselviksi. Tällainen toiminta tukee siis 

hyvin opiskelijan autonomiantunteen ylläpitämistä.   

Ohjauksesta aiheutuvat tuntemukset 

Asioita edistäneen ohjauksen jälkeistä olotilaa, kuvaillaan helpottuneeksi, sillä ahdistunei-

suus ja epämääräisyys ovat vähentyneet. Ohjauksesta koetaan siis saatavan konkreettisen 

avun lisäksi selkeää apua myös tunnetasolla, mikä tarkoittaa opiskelijan psyykkisen au-

tonomiantunteen voimistummista. Puolestaan avoimiksi ja epäselviksi jääneiden asioiden 

koetaan pyörivän mielessä ja vaativan jatkuvaa ajattelutyötä. 

Toivottua ohjauksen jälkeistä helpotuksen tunnetta ei opiskelijoiden kokemuksen mukaan 

aina kuitenkaan tule. Etenkin opinto-ohjaajan luona ongelmat ovat voineet paisua, sillä 

opinto-ohjaaja on kauhistellut opiskelijan tilannetta ja pohtinut, kuinka hän voi tilantees-

taan selviytyä. Opinto-ohjaaja on jopa miettinyt opiskelijan opintojen mahdollista keskeyt-

tämistä. Opinto-ohjaajan suhtautuminen opiskelijan ongelmiin koetaan negatiiviseksi ja 

hänen koetaan saavan ongelmat tuntumaan isommilta kuin ne edes todellisuudessa ovat. 

Ohjauksen päätteeksi opiskelijat kokevat asioiden usein jäävän avoimiksi tai vaativan pi-
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dempiaikaista selvittelyä esimerkiksi kurssien osalta. Kokemukset ryhmäohjaajan kanssa 

toimimisesta ovat varsin päinvastaisia, sillä hänen ohjauksessa koetaan, että asiat selviävät 

ja että on järkevää edetä yksi asia kerrallaan. Tämän vuoksi asioista ei tarvitse stressata 

niin paljoa. 

Opiskelijan autonomiantunteen vahvistamisen kannalta opiskelijoiden kokemukset opinto-

ohjaajan toiminnasta eivät mahdollista autonomiantunteen voimistumista. Tutkimusha-

vainnot osoittavat, että ohjauksen aikana tapahtuva ongelmien paisuttelu jättää selventävät 

toimenpiteet kuten konfrontaation eli huomioin kiinnittämisen ongelman kannalta keskei-

siin asioihin sekä klarifikaation eli asioiden välisten yhteyksien esille tuomisen huomioi-

matta. Tästä johtuen opiskelijan on vaikea ymmärtää ongelmakohtien todellista ydintä, 

eivätkä opiskelijan minän kokemat uhat pääse lieventymään. Ryhmäohjaajan tapa toimia 

vaiheittain antaa opiskelijalle selkeämpiä toimintamalleja, mikä tuo hallinnantunnetta ja 

rauhoittaa opiskelijoiden mieltä. Samalla toiminta keskittyy konkreettisemmin ongelman 

kannalta keskeisiin asioihin ja opiskelijan on helpompi saada maailmasuhteensa haltuun. 

(Ks. luku 3.4.2.)  

Ohjaustilanteen onnistumisen kannalta on myös keskeistä, että opiskelija kokee voivansa 

olla vapaa ilmaisemaan tunteensa. Tutkimushavainnot osoittavat, että ohjaajan alkaessa 

paisutella tilannetta, saa tämä aikaiseksi opiskelijassa tunteen, että häntä ei hyväksytä sel-

laisena kuin hän on. Tämä vaikeuttaa ohjauksessa esille tulevien asioiden käsittelyä, sillä 

opiskelijan mielessä ristiriitaisilta tuntuvat asiat jäävät kokonaan käsittelemättä, mikäli hän 

ei uskalla tuoda niitä sellaisenaan esille. Ohjaajan syyllistävä tai kauhisteleva suhtautumi-

nen opiskelijan ongelmiin vaikeuttaa katarssin positiivisen vaikutuksen toteutumista. (Ks. 

luku 3.4.2.) 

6.2.3 Ohjaussuhteen vaikutus 

Ohjaussuhdetta kuvaavan alaluvun keskiössä ovat ohjauksen vuorovaikutus ohjaajan ja 

opiskelijan välillä sekä ohjaustilanteen kuvaaminen, etenkin ohjauksen saatavuuden, käy-

tettävissä olevan ajan ja ohjauspaikkojen suhteen. Näiden osalta viittaan aiemmin esittä-
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määni teoriaosuuteen koskien opiskelijan autonomiantunnetta vahvistaviin tekijöihin ohja-

ustilanteen ja ohjaussuhteeseen liittyen.  

Vuorovaikutus 

Ohjaussuhteen vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta keskeisiksi tekijöiksi koetaan 

luottamus ja vaitiolovelvollisuus. Kerrottaessa ohjaajalle arkaluontoisempia asioita liittyen 

omaan elämäntilanteeseen, pohditaan ohjaajan luotettavuutta. Keskustelujen ryhmäohjaa-

jan kanssa uskotaan jäävän opiskelijan ja ohjaajan välisiksi, mutta silti opiskelijat voivat 

pohtia, minkä verran ohjaajille on sopivaa kertoa omista asioista. Luottamus vaitiolovel-

vollisuuden osalta opinto-ohjaajaa kohtaan koetaan heikommaksi, sillä hänen pelätään ker-

tovan vahingossa ja ajattelemattaan opiskelijoiden luottamuksellisista asioista muille.  

Vaitiolovelvollisuus mietityttää myös tutor-ohjauksen osalta. Omia henkilökohtaisia asioita 

ei kerrota niin helposti tutor-ohjaajalle kuin esimerkiksi ryhmäohjaajalle, sillä suhde tuto-

rin kanssa koetaan huomattavasti avoimemmaksi, eikä vaitiolovelvollisuuden ajatella kos-

kettavan tutoreita. Vuorovaikutuksen avoimuuteen tutor-ohjauksessa on vaikuttanut myös 

iso ryhmäkoko. Mieltä painavista asioista koettaisiin olevan helpompi jutella, jos tutor-

ryhmä olisi pienempi ja kutakin ryhmää kohden olisi yksi tutori. Pönkkäämön opetukselli-

sen ohjaustavan vuoksi vuorovaikutus ja luottamukseen liittyvät asiat koetaan suoremmiksi 

ja vaitiolovelvollisuutta vaatia tilanteita koetaan tulevan harvoin.    

Luottamus on ohjaussuhteen onnistumisen keskeinen elementti, sillä luottamuksella on 

kokonaisvaltaiset vaikutukset opiskelijan toiminnassa ohjaajaa kohtaan. Luottamuksen 

puutetta on mahdollista verrata jossain määrin katarssiin, sillä mikäli opiskelija ei uskalla 

kertoa avoimesti mieltä painavista asioista, on se este toimivalle ohjaussuhteelle ja siten 

opiskelijan kokemien haasteiden selvittämiselle ja autonomiantunteen vahvistamiselle. 

Lisäksi luottamuksen puute vähentää opiskelijan tahtoa samaistua ohjaajaan ja kokea ohja-

ustilanne turvalliseksi. (Ks. luku 3.4.3.)  



76 

 

Ohjaustilanteet 

Ohjaustilanteiden osalta ohjaajan tavoitettavuus ja tilojen toimivuus nousivat haastatteluis-

sa esille. Opinto-ohjaajan tavoittaminen koetaan toisinaan haasteelliseksi. Kokemusten 

mukaan opinto-ohjaajalle on vaikea saada sovittua aikaa ja hän pyytää opiskelijoita tule-

maan yleisellä opinto-ohjaajan vastaanottoajalla. Yleiset vastaanottoajat ovat kuitenkin 

ruuhkautuneita tai hän ei ole välttämättä paikalla. Ruuhkautuneista ajoista johtuen koetaan, 

että omat asiat on hoidettava mahdollisimman nopeasti, jotta myös muut ehtisivät hoitaa 

asiansa opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaajan mahdolliset poissaolot sovituista tapaa-

misajoista huolimatta ovat vähentäneet luottamusta opinto-ohjaajaa kohtaan, mistä johtuen 

asioita hoidetaan mieluummin ryhmäohjaajan kanssa. Tapaamisia ryhmäohjaajan kanssa 

kuvataan joustaviksi, sillä seuraava opiskelija pääsee tapaamaan ryhmäohjaajaa edellisen 

lähtiessä pois. Ajat ovat siis liukuvia, eikä se ole luonut kiireen tunnetta ryhmäohjaajan 

ohjauksen aikana. Pönkkäämöön osallistuminen koetaan vaivattomaksi, sillä sen toimin-

taan otetaan mukaan, vaikka ei olisi tehnytkään ennakkoilmoittautumista.   

Ohjauspaikat koetaan suhteellisen hyvin toimiviksi, sillä kahdenkeskisiin ohjaustilanteisiin 

on käytettävissä pieni tila ja pönkkäämön toiminnan aikana on mahdollista käyttää tietoko-

neita. Tutor-ohjaus on usein järjestetty isoissa tiloissa, mutta pienemmät tilat tarjoaisivat 

opiskelijoiden mukaan paremman mahdollisuuden aktiivisemmalle vuorovaikutukselle 

ohjaajien ja opiskelijoiden välillä.   

Luvussa 3.4.3 esittämieni mieltä rauhoittavien tekijöiden mukaan ohjaussuhteessa on tär-

keää, että ohjauspaikka ja ohjaussuhteeseen liittyvät säännöt säilyvät samoina, sillä ne voi-

vat lisätä opiskelijan turvallisuuden- ja pysyvyydentunnetta. Esimerkiksi kahdenkeskiset 

ohjaustilanteet pienessä tilassa ovat tästä hyvä esimerkki. Opinto-ohjaajan tapaamisilla 

koettu kiire puolestaan heikentää molempien mahdollisuuksia paneutua opiskelijan ongel-

maan ja rauhoittaa tilannetta. Tieto ohjauspalveluiden olemassa olosta on autonomiantun-

netta vahvistava tekijä. Avun saaminen tarvittaessa rauhoittaa mieltä ja se tuottaa opiskeli-

jan minälle kokemuksen, että minän kohtaamiin uhkiin on mahdollista saada apua. Tämä 

ohjauspalveluiden toimiva läsnäolo toteutuu erityisesti ryhmäohjaajan ja pönkkäämön hy-
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vän tavoitettavuuden myötä. Opinto-ohjaajan tuki koetaan ruuhkautuneeksi, mistä johtuen 

minää rauhoittavaa tunnetta ei tule.  

6.3 Opiskelijoiden autonomiantunteen kehittyminen ja ohjauspalveluiden merkitys 

opintojen etenemiseen 

Kolmas tutkimuskysymys oli: Millainen merkitys ohjauspalveluilla on ollut opintojen ete-

nemiseen? Tutkimuksellisen lähtökodan ollessa, että ohjauspalveluiden avulla voidaan 

tukea autonomiantunnetta ja edistää opintojen sujuvaa etenemistä, on tarpeellista kuvata 

opiskelijoiden kokemaa kehitystä autonomiantunteessaan sekä ohjauksen merkitystä. Tästä 

johtuen alaluvussa esittämäni yleinen merkitysverkosto jakautuu kahteen osaan. Edellisen 

alaluvun tapaan olen nostanut kursivoidulla ja tummennetulla tekstillä keskeiset merkitys-

tihentymät apuotsikoiksi sekä teen viittauksia esittämääni teoreettiseen osaan.  

6.3.1 Opiskelijoiden autonomiantunteen kehittyminen 

Tarkastelen opiskelijoiden kokemusta heidän tämän hetkisestä autonomiantunteestaan ja 

siinä koettuja muutoksia opintojen aikana. Autonomiantunteen muutosten taustalla ovat 

opiskelijan kokemat haasteet eli uhat psyykkiselle tasapainolle. Niiden onnistunut ratkai-

seminen vahvistaa autonomiantunnetta.  

Opiskelijoiden kokemus autonomiantunteestaan 

Opiskelijoiden tyytyväisyys tämän hetken elämäntilanteeseen koetaan hyväksi, sillä elä-

mässä ei ole suuria ongelmia ja arki tuntuu normaalilta. Elämään tyytyväisyyttä tuovia osa-

alueita ovat ystäviltä ja perheeltä saatu tuki, opiskelupaikka ja suunnitelmat tulevaisuudes-

ta. Lisäksi koetaan, että taloudellisesti vakaa tilanne luo tyytyväisyydentunnetta. Stressin ja 

huolien koetaan kertovan ongelmista, eikä tyytyväisyys elämään ole silloin paras mahdol-

linen.  

Mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointiin koetaan suurena, sillä päätökset ja valinnat tehdään 

itse. Konkreettisesti hyvinvointiin koetaan voivan vaikuttaa opiskelemalla, hoitamalla ih-
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missuhteita ja terveyttä. Lisäksi koetaan tärkeäksi, että valinnat tehdään omasta tahdosta, 

eikä esimerkiksi opiskella vain jonkun toisen mieliksi, ilman että niiden parissa oikeasti 

viihtyy. Hyvinvoinnin säilyttämisen kannalta ymmärretään ennakoivan toiminnan merki-

tys, sillä esimerkiksi koulutehtävien tekemisen hyvissä ajoin koetaan vähentävän stressiä. 

Omaan elämään vaikuttamisen kannalta opiskelijat kokevat tärkeäksi mahdollisuuden ottaa 

asioista itse selvää ja kysellä kouluun liittyvistä asioista esimerkiksi luokkakavereilta.  

Sellaisten elämänosa-alueiden nimeäminen, joihin vaikuttaminen koetaan vaikeaksi tai 

mahdottomaksi oli opiskelijoille haasteellista. Raha-asiat nousevat kuitenkin esille, sillä 

omaa taloudellista tilannetta opiskelujen ohessa on vaikea parantaa, jos ei ole mahdolli-

suutta käydä viikonloppu- ja iltatöissä. Töissä käyminen opintojen ohessa koetaan oman 

hyvinvoinnin kannalta liian raskaana. Opiskelujen osalta puolestaan hyväksilukupäätöksiä 

tai kurssivalintoja koskeviin ongelmiin vaikuttaminen koetaan vaikeaksi.   

Opiskelijan minän tasapainon eli autonomiantunteen kannalta tutkimushavainnot osoittavat 

perheen ja ystävien tarjoaman tuen sekä opiskelupaikan olevan suhteellisen pitkäaikaisia ja 

pysyviä tekijöitä heidän elämässään. Juuri pysyvyys auttaakin hallinnantunteen ylläpitämi-

sessä ja ympäristön luomista uhkakuvista selviytymisessä, sillä tieto siitä, että läheiset hy-

väksyvät hänet sellaisena kuin hän on, auttaa oman tasapainoisen minän ylläpitämisessä. 

Autonomiantunteen kannalta on tärkeää, että opiskelija kokee voivansa itse vaikuttaa 

omaan elämäänsä sekä hyvinvointiinsa, sillä vaikutusmahdollisuuksien myötä opiskelijalla 

on realistinen käsitys elämän tuomista mahdollisuuksista ilman liian suuria odotuksia. Vir-

heellisten ja liian suurien odotusten ylläpitäminen voikin myöhemmin kostautua pettymyk-

senä itseen ja omaan toimintaan. (Ks. luvut 3.3.2 ja 3.3.3.) Tämän vuoksi opiskelijoiden 

kuvaama käsitys oman jaksamisen rajallisuudesta töiden tekemiseksi opintojen ohella on 

hyvä tiedostaa. Näin opiskelija ei kasaa liian suuria odotuksia omalle suorituskyvylleen.  

Tutkimushavaintojen mukaan itsenäistymisen ja kyvyn ottaa vastuuta omista opinnoista 

koetaan voimistuneen opintojen aikana. Vastuunottaminen opintojen osalta koetaan ilme-

nevän esimerkiksi omatoimisuutena kurssivalintojen suhteen, pyrkimyksenä ratkaista on-

gelmia itsenäisesti ennen avun pyytämistä, etenkin helpommilta tuntuvissa tilanteissa ja 
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luottamuksena omaan arvostelukykyyn esimerkiksi tehtävien ymmärtämisessä sekä niiden 

tekemisessä. Lisäksi uskalluksen tuoda oma mielipide esiin ja toimia oman näkemyksen 

mukaan ilman että muita tarvitsee pyrkiä miellyttämään, koetaan kasvaneen. Myös opinto-

jen ulkopuolista elämää koskevien päätösten tekeminen ilman varmistuksia esimeriksi 

vanhemmilta koetaan helpommaksi.  

Opiskelijan ja ohjaajien välistä vastuuta tarkasteltaessa, opiskelijat kokevat omaksi vas-

tuukseen oppimisestaan huolehtimisen. Heidän mukaansa tämä tarkoittaa tehtävien teke-

mistä, oppitunneille osallistumista ja oppimisprosessin ulottamista myös kotiin, sillä pelk-

kä koulussa käyminen ei ole riittävää kurssien suorittamiseksi ja oppimisen varmistamisek-

si. Myös aikataulussa pysyminen ja kokonaiskäsitys opintojen etenemisestä koetaan omak-

si vastuuksi. Ohjaajien vastuiksi puolestaan koetaan opintojen suorittamiseksi liittyvät tie-

dolliset vastuut sekä opiskelijan ajatusten herättely, mikäli ohjauskeskustelu laajenee kos-

kemaan opiskelijan henkilökohtaista elämää. Omista opinnoista ja oppimisesta huolehtimi-

sen koetaan lisääntyneen opintojen aikana ja siihen ollaan tyytyväisiä, mutta silti ohjaajien 

toivotaan huolehtivan opiskelijoiden asioista hieman enemmän. Tällä opiskelijat tarkoitta-

vat, että ohjaajien tulisi taustalla varmistaa opintojen etenemistä, ettei esimerkiksi mikään 

kurssi jäisi suorittamatta. Ohjaajilta haetaan myös henkistä turvaa. Tätä kuvastaa opiskeli-

joiden ilmaisema kokemus ryhmäohjaajastaan toisena äitinä tai muumimammana.  

Opiskelijoiden kokemusten mukaan itsenäistyminen on lisännyt yleistä hyvinvointia opis-

kelujen aikana. Lisääntyneen hyvinvoinnin muutokset ilmenevät vapaa-ajalla ja opintojen 

parissa. Suurin vaikutus hyvinvoinnin kasvuun koetaan olleen henkisellä kasvulla, mikä 

ilmenee kykynä ajatella omaa hyvinvointia paremmin sekä järkevämpänä toimintana. Va-

paa-ajalla tämän koetaan ilmenevän esimerkiksi tasaisempana elämänrytminä ja omaan 

terveyteen panostamisena, muun muassa aiemmin totutun juhlimisen sijaan. Lisäksi ujou-

den koetaan vähentyneen uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaamisen myötä, jolloin vapaa-

aika ja opinnoissa pärjääminen koetaan helpommaksi. Konkreettisesti tämän koetaan ilme-

nevän esimerkiksi työpaikoilla, joissa on uskallettu suoriutua uusista työtehtävistä ja saatu 

kannustavaa palautetta sekä onnistumisen kokemuksia. Kokemusten mukaan henkiseen 

kasvuun on vaikuttanut tarve itsenäiseen vastuunottamiseen, sillä äiti tai kukaan muukaan 

ei ole ollut huolehtimassa hyvinvoinnista yhtä paljon kuin aiemmin.   
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Pian edessä oleva opintojen päättäminen koetaan haikeaksi. Opiskelu Oulun Diakoniaopis-

tolla on koettu helpoksi ja turvalliseksi, sillä samaan paikkaan samojen ihmisten pariin on 

voinut palata päivä toisensa jälkeen. Tästä huolimatta elämässä koetaan olevan valmiita 

jatkamaan eteenpäin. Lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen tulevaisuuden suunnitelmat 

ovat kahdenlaisia: opintojen jatkaminen ja työelämään siirtyminen. Toiveissa olisi saada 

hyvä päättötodistus koulusta, jotta tuleva opiskelu- tai työpaikka olisi mahdollinen. Myö-

hemmän opiskelun ammattikorkeakoulussa arvellaan olevan itsenäisempää, sillä kursseja 

ei ole suunniteltu yhtä valmiiksi kuin Oulun Diakoniaopistolla. Tulevaisuus koetaan posi-

tiivisena opintojen tai työn merkissä, sillä eteenpäin pyrkiminen tapahtuu omasta tahdosta.  

Yhteishaun osalta arvellaan tarvittavan ohjausta ryhmä- tai opinto-ohjaajalta. Muutoin 

opintojen jälkeinen aika ei huoleta ja asioiden omatoimiseen järjestämiseen luotetaan.   

Autonomiantunteen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta nuoruus on kriittis-

tä aikaa, sillä nuoren kokema ristiriita kodin tuoman turvan ja itsenäistymisen halun välillä 

kuvastaa minän käymää kamppailua autonomian ja tarvitsevuuden välillä. Opiskelijan 

elämässä voi tapahtua useita muutoksia kuten esimerkiksi kotoa poismuutto ja kaverisuh-

teiden merkityksen voimistuminen, mitkä lisäävät opiskelijan halua itsenäistyä, mutta toi-

saalta niiden tuomat uhat voivat aiheuttaa tarvitsevuutta esimeriksi omasta perheestä tai 

koulun ohjaajista. (Ks. luku 3.3.4.) Turvan hakeminen ohjaajista kuvastuu hyvin opiskeli-

joiden kokemuksessa ryhmäohjaajasta toisena äitinä. Epävarmuutta omasta itsenäisyydestä 

ilmaisee myös opiskelijoiden toive ohjaajien varmistamisesta, että kaikki tarvittavat opin-

not on suoritettu ajallaan. Opiskelijoiden kokema henkinen kasvu ja tahto mennä elämässä 

eteenpäin kuvastavat kuitenkin autonomiantunteen vahvistumista, jolloin aiemmin opiske-

lijan minän kokemat uhat ovat lieventyneet ja muuttuneet hallittavimmiksi.  

Uhat opiskelijan autonomiantunteelle ja niistä selviytyminen 

Harjoittelut ja niihin liittyvät näytöt koetaan kaikkein haasteellisimmiksi ja stressiä aiheut-

taviksi tilanteiksi opiskelussa. Tilanteet koetaan stressaaviksi, sillä lyhyen ajanjakson aika-

na pitää pystyä osoittamaan kaikki tieto ja osaaminen. Toisaalta jo itse harjoittelupaikan 

saaminen koetaan stressaavaksi, sillä esimerkiksi sairaaloihin on vain tietty määrä harjoit-
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telupaikkoja avoinna ja moni opiskelija haluaa saman harjoittelupaikan. Harjoittelun alka-

essa parin ensimmäisen viikon koetaan kuluvan totutellessa uuteen paikkaan, mikä aiheut-

taa jännitystä.  

Stressiä opintoihin koetaan tuovan myös tilanteiden, jolloin opiskelijoilla on paljon tehtä-

viä, kuten esseitä, portfolioita tai isoja tenttejä. Lisähuolta tuo, mikäli näiden asioiden hoi-

taminen on jäänyt viimeisille päiville. Mahdollinen eripura luokkalaisten kanssa ja epäta-

sainen tehtävien jakaminen ryhmätöissä aiheuttaa myös haasteita. Kuluneiden opiskelu-

vuosien aikana stressiä aiheuttavien tilanteiden koetaan vaihtuneen: opintojen alussa esi-

merkiksi harjoitteluissa jännitystä toi kokemuksen vähyys, mutta myöhemmin osaamisen 

kohdistuneet kasvaneet odotukset.  

Autonomiantunnetta uhkaaviksi haasteiksi opintojen viimeisen puolen vuoden ajalle arvel-

laan tulevan portfolion eli opinnäytetyön tekemisen ja viimeisen harjoittelun, johon kuuluu 

näyttösuunnitelma. Näiden lisäksi tavalliset tentit ja tehtävät tulevat aiheuttamaan stressiä 

etenkin, kun ne tulee saada valmiiksi ajoissa, jottei valmistuminen viivästy. Lisäksi mieles-

sä ovat työnhaku tai yhteishaku jatko-opintojen osalta.  

Perheiden tai ystävien ei koeta asettaneen odotuksia opinnoissa pärjäämiseen. Kuitenkin 

osan opettajista koetaan asettavan paineita ja odotuksia. Opettaja voi esimerkiksi muistut-

taa, mitä asioita työharjoittelussa tulee jo osata etenkin, kun opiskelijat ovat viimeisen 

vuoden opiskelijoita. Opettajien koetaan olettavan, että opiskelijat eivät saisi tehdä enää 

virheitä valmistumisensa jälkeen, mikä aiheuttaa paineita. Tämän kaltainen muistuttelu 

koetaan sekä kannustavana että ahdistavana, riippuen myös keneltä opettajalta palaute saa-

daan. Muistutteleva palaute voi olla osoitus huolehtimisesta ja se otetaan hyvin vastaan, jos 

opettaja itsekin kertoo tekevänsä vielä virheitä eikä osaavansa kaikkea. Liian usein tapah-

tuva muistuttelu ja odotusten asettaminen voidaan kokea kuitenkin myös negatiiviseksi, 

jolloin menetetään halu edes yrittää kunnolla. Tästä huolimatta opettajien asettamien odo-

tusten tausta ymmärretään, sillä tarkka toimenpide tulee oikeasti osata. Pohdintaa tosin 

aiheuttaa, onko suurien odotusten asettaminen esimerkiksi nukketeatteriesityksen pitämi-

seen järkevää, sillä esityksen pitäminen ei ole luonteeltaan vakavaa, eikä se onnistu kaikilta 

yhtä luontevasti.  
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Opiskelijoiden esittämissä kuvauksista käy selkeästi ilmi, kuinka opiskelijan minä joutuu 

tekemään jatkuvasti töitä oman autonomiantunteensa ylläpitämiseksi, sillä se kokee jatku-

via uhkia jo pelkässä opiskeluympäristössä. Stressiä aiheuttavat tekijät eli uhat vaihtuvat 

opintojen aikana, sillä uudet asiat koetaan suurempana uhkana opiskelijan autonomiantun-

teelle kuin jo entuudestaan tutut. On havaittavissa, että osa opiskelijan kokemista odotuk-

sista on selkeämmin heidän itsensä asettamia, mutta osan niistä koetaan tulevan opiskelu-

ympäristöltä. Paineiden ja odotusten olemassa olo on luonnollista ja niiden avulla on mah-

dollista kehittää omaa kykyä kohdata vaikeuksia säilyttäen vakaampi autonomiantunne. 

Paineiden kuitenkin kasvaessa liian suuriksi, menettää opiskelija hallinnantunteensa ja 

toimintakyky laskee. (Ks. luku 3.3.3.)  

Opiskelijoiden kokemusten mukaan opiskeluun liittyvistä paineista ja odotuksista selviydy-

tään tekemällä parhaansa ja jännittämällä. Lisäksi opiskeluja jaksotetaan tehden opiskelu-

jen välillä jotain muuta, kuten harrastamalla urheilua tai näkemällä kavereita. Tällä tavoin 

opintoihin liittyviä asioita ei tarvitse ajatella koko ajan.  Myös kokemusten vaihtamisen 

opiskelukavereiden kanssa koetaan auttavan haasteellisista tilanteista selviytymisessä. Li-

säksi paineista pyritään selviytymään muistuttamalla itseään, että kaikkea ei tarvitse osata 

heti ensimmäisellä kerralla ja että opettajien on helppo asettaa odotuksia opiskelijoita koh-

taan, sillä he ovat itse työskennelleet jo pitkään sosiaali- ja terveysalalla. Haasteellisista 

tilanteista selviytymiseksi opiskelijat hakevat apua myös ohjauspalveluista. Ohjauspalve-

luiden merkitystä opiskelijoille esittelen seuraavassa alaluvussa.   

Selviytyäkseen haasteellisista tilanteista yksilö omaa erilaisia puolustuskeinoja. Opiskeli-

joiden kertoman mukaan esille nousee erityisesti niin sanottu realiteettiperiaate, jonka mu-

kaan opiskelija pyrkii lieventämään kokemiaan paineita tehden kompromisseja ilmennei-

den odotusten ja minän kokeman mielihyvän välillä. Tämä ilmenee tapana ajatella, että 

virheiden tekeminen on sallittua ja että elämässä on hyvä olla opiskelun lisäksi muutakin 

vastapainoa. Ajatuksena on siis tehdä parhaansa ja katsoa, mihin se riittää. (Ks. luvut 3.3.2 

ja 3.3.3.)  
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6.3.2 Ohjauksen merkitys opintojen etenemiseen 

Ohjauspalveluille asetetut odotukset ovat opiskelijoiden kokemuksen mukaan täyttyneet 

osin, mutta niiden osalta on myös parannettavaa. Tarkastelen ohjauksen merkitystä opinto-

jen etenemisen ja autonomiantunteen voimistamisen kannalta, mutta myös opiskelijoiden 

esille tuomia kehitysideoita ohjauspalveluiden parantamiseksi, jotta asetetut odotukset to-

teutuisivat jatkossa paremmin.    

Ohjauksen merkitys opintojen etenemisessä ja autonomiantunteen voimistumisessa  

Ohjauspalveluista koetaan olleen suuri hyöty etenkin opintojen aloittamisen yhteydessä ja 

toisena opiskeluvuotena, jolloin suuntautumisvaihtoehdon päättäminen oli ajankohtaista. 

Opintojen aloittamisen yhteydessä tarvittiin paljon apua käytännön asioihin, kuten tehtävi-

en tekemiseen ja työharjoitteluihin liittyvien kysymysten selvittämiseen. Lisäksi kysymyk-

set jatko-opinnoista ovat olleet mielessä. Ohjauspalveluita on tarvittu eniten tiedollisen 

avun saamiseen, mutta ohjauskertojen yhteydessä voidaan keskustella myös muusta elä-

mäntilanteesta.  

Ongelmiin saadun ohjauksen myötä vastaavanlaisista ongelmista selviytyminen jatkossa 

itsenäisemmin koetaan helpommaksi. Tämä ilmenee esimerkiksi kykynä suoriutua saaduis-

ta tehtävistä omatoimisesti opettajien antamien ohjeiden mukaan ja tietona, kenen luota 

apua ongelmien ratkaisemiseen voi pyytää. Itsenäisemmän toiminnan myötä koetaan, että 

asioita on opittu tarkastelemaan omasta näkökulmasta. Siten esimerkiksi työssäoppimisjak-

son tavoitteita asetettaessa ei enää pohdita, millaisia tavoitteita opettajat toivovat opiskeli-

joiden asettavan. Ohjauksen myötä tullut itsenäistyneempi toiminta koetaan vapauttavaksi 

ja myös vähemmän stressiä aiheuttavaksi, sillä riippuvuus muista on vähentynyt. Toisaalta 

saman ongelman tullessa uudelleen vastaan, pohditaan mikä on mennyt pieleen.  

Opiskeluarjen sujuvoittamisen lisäksi ohjauspalveluiden koetaan lisänneen henkistä hyvin-

vointia. Erityisesti ryhmäohjaajan positiivisen suhtautumisen ja hänen ilmaiseman kannus-

tuksen koetaan parantaneen itseluottamusta ja auttaneet autonomiantunteen ylläpitämises-

sä. Konkreettisesti tämä on voinut ilmetä ryhmäohjaajan tukena ja vahvana uskona opiske-
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lijoiden kykyihin ja pärjäämiseen, huolimatta opiskelijoiden itsensä kokemasta luovuttami-

sen tunteesta ja epäilyistä osaamistaan kohtaan. Epäonnistumisen mahdollisuuden poissul-

keminen koetaan eteenpäin suuntaavana ja parempana vaihtoehtona kuin luovuttamisen 

tunteeseen mukaan lähteminen, vaikka sen arvellaan tuovan osalle opiskelijoista lisää pai-

neita. Ryhmäohjaajan kanssa tapahtuva keskusteleva ja turvallisuutta henkivä vuorovaiku-

tus koetaan omia ajatuksia herätteleväksi ja itsenäistymistä tukevaksi ohjaukseksi. Muiden 

ohjauspalveluiden ei koeta vaikuttaneen henkiseen kasvuun, vaikka etenkin pönkkäämön ja 

opinto-ohjaajan toiminnasta on ollut apua opintojen etenemisessä.     

Kokonaisuudessaan ohjauspalveluista koetaan olleen apua. Ilman niiden olemassa oloa 

opiskelijat olisivat kokeneet olevansa ”hukassa”, etenkin opintojen alkuvaiheessa. Merki-

tyksellisimpänä ohjaajana pidetään ryhmäohjaajaa, sillä keskustelut hänen kanssaan ovat 

kannustaneet eteenpäin ja hänelle on voinut kertoa omia huoliaan. Tieto pönkkäämön ole-

massa olosta on antanut lisää henkistä jaksamista ja siellä on ollut helppo tehdä tehtäviä 

saaden niihin apua. Ohjauspalvelut ovat vaikuttaneet opiskelijoihin ja opintojen etenemi-

seen myös negatiivisesti. Epäselvyydet opinto-ohjaajan kanssa liittyen esimerkiksi kurssien 

suorittamiseen ovat lisänneet epätoivoa ja stressiä. Opinto-ohjaajan ammattitaidossa koe-

taan olevan parantamisen varaa.  

Tutkimushavaintojen mukaan tarve ohjauspalveluiden hyödyntämiselle ajoittuu etenkin 

opintojen aloittamiseen, suuntautumisvaihtoehdon valintaan, harjoitteluiden yhteyteen ja 

opintojen päättämiseen. Tässä on havaittavissa tuen tarpeen sijoittuminen opintojen aikai-

siin nivelvaiheisiin eli keskeisimpiin muutosajankohtiin. Tämän helpottaa ohjauksen tar-

peen ennakointia ja suunnittelua. Ohjauspalveluiden olemassa olon tärkeydestä kertoo, että 

opiskelijat kokevat ohjauspalveluiden voimistaneen heidän autonomiantunnetta muun mu-

assa paremman itsetunnon ja -luottamuksen osalta. Psykodynaamisesti tarkasteltuna tällai-

nen henkinen kasvu edellyttää kykyä myöntää oma tarvitsevuus ohjaajasta, mutta kuitenkin 

halusta kehittää itseään kohti autonomiaa (ks. luku 3.3.4). Etenkin ryhmäohjaajan toimin-

taan yhdistettävä henkinen kasvu kertoo ohjauksen tavoitteiden onnistumisesta, sillä tällöin 

paremman ymmärryksen periaate on toteutunut ja opiskelija kokee voimistuneensa pa-

remman maailmasuhteiden hallinnan myötä (ks. luku 3.4.1).    
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Odotukset ohjauspalveluista suhteessa kokemuksiin ja ohjauspalveluiden kehittäminen 

autonomiantunteen tukemiseksi 

Opiskelijoiden mukaan jokaisella ohjauspalvelulla on selkeästi oma roolinsa. Pönkkäämös-

tä saadaan apua tehtävien tekemiseen, mikäli niiden työstäminen kotona on vaikeaa. Tutor-

ohjauksen tarkoituksen koetaan olevan oppilaitokseen perehdyttäminen vanhempien opis-

kelijoiden näkökulmasta. Ryhmäohjaajan koetaan huolehtivan opiskeluun ja henkilökoh-

taisempaan elämään liittyvistä asioista ja opinto-ohjaajan tietävän kurssivalintoja, hyväksi-

lukuja ja jatko-opiskelumahdollisuuksia koskevista asioista. Olemassa oleva jako koetaan 

hyödylliseksi, sillä palvelujen suuremman keskittämisen arveltaisiin kuormittavan liikaa 

esimerkiksi ryhmäohjaajaa. Huolimatta selkeästä käsityksestä kunkin ohjauspalvelun roo-

lista, ohjauspalveluille asetettujen odotuksien ja toteutuneen ohjauksen ei koeta vastaavan 

toisiaan.     

Odotukset opinto-ohjaajan ammattitaidosta ja toiminnasta eivät ole odotusten mukaisia. 

Opinto-ohjaajan osalta toivottaan kykyä olla paremmin perillä opiskelijoiden opinnoista, 

sillä hänellä ei koeta useinkaan olevan käsitystä esimerkiksi siitä, monennenko vuoden 

opiskelija hänellä on ohjauksessaan. Tämän koetaan aiheuttavan sekaannusta hoidettavista 

asioista ja turhaa hätääntyneisyyttä esimerkiksi kurssien suorittamisesta. Lisäksi aiemmin 

esille noussut luottamus hänen ammattitaitoaan kohtaan ja kyvystä ilmaista asioista tar-

peeksi selkeästi ei täytä opiskelijoiden odotuksia.   

Lisäohjausta kaivataan selkeimmin jatko-opiskelumahdollisuuksista. Jatko-

opintomahdollisuuksista tiedottamisen ja niihin liittyvän ohjauksen koetaan kuuluvan sel-

keimmin opinto-ohjaajalle. Moni opiskelija haluaa jatkaa opintojaan lähihoitajatutkinnon 

jälkeen, joten jatko-opintomahdollisuuksien esitteleminen koetaan perustelluksi. Kolman-

nen opiskeluvuoden aikana jatko-opintoihin liittyvää infoa on odotettu, sillä vastaavanlai-

nen info on pidetty myös peruskoulun loppupuolella ja se on todettu hyväksi. Opettajien 

tunneilla tekemiä viittauksia eri jatko-opintomahdollisuuksista ei koeta riittäviksi, sillä 

vaadittavat painotukset ja keskeisimmät osaamisalueet jatko-opintojen suhteen ovat jääneet 

epäselviksi. Lisäksi koetaan, että esimerkiksi tarjolla olevien jatko-opiskelupaikkojen mää-
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rä ja niihin hakeminen tulee selvittää itse. Opiskelijoiden mukaan erityisen tärkeää olisi 

tuoda esille hakumahdollisuudet nimenomaan lähihoitajan perustutkinnon pohjalta.  

Opinto-ohjaajan antamaan tietoon jatko-opintomahdollisuuksista ei uskallettaisi välttämät-

tä luottaa, vaan tiedon koettaisiin tarvitsevan tarkistamista. Luottamuksellisen tiedon saa-

miseksi koettaisiin hyväksi, jos jatko-opiskelumahdollisuuksista tulisi kertomaan henkilö, 

joka päättää, kuka saa opiskelupaikan ja mitä hakijalta vaaditaan. Suoraan korkeakoulusta 

tulevan henkilön jakama tieto koettaisiin arvokkaammaksi kuin Oulun Diakoniaopiston 

opettajien kertoma tieto, vaikka heihin luotetaan. Tarvetta koetaan olevan erityisesti hake-

miseen liittyvälle tiedolle, ei niinkään opiskelemassa olevien opiskelijoiden kokemuksille.  

Huolimatta tutor-ohjauksen hyödyttömyyteen liittyvistä kokemuksista omana opiskeluai-

kana, koetaan toisten opiskelijoiden tukema vertaistoiminta hyvänä mahdollisuutena tukea 

uusia opiskelijoita, mutta tämä edellyttää toiminnan kehittämistä. Vertaistoiminnan hyvänä 

puolena pidetään opiskelijoiden itsensä omaamaa kokemusta ensimmäisen opiskeluvuoden 

kulusta ja haasteista, jolloin tutor-toiminta antaa mahdollisuuden kysyä suoraan heiltä. 

Muutaman tapaamiskerta kokonaisen kurssin sijaan koetaan sopivammaksi tutor-ohjauksen 

määräksi, sillä kuulumisia ja kokemuksia vaihdetaan luokkalaisten kanssa muutenkin. Tu-

tor-ohjaukseen panostaminen koetaan tärkeäksi heti opintojen alussa, sillä silloin toisiin 

luokkalaisiin tutustuminen koetaan keskeiseksi ja siten opintojen aloittaminen uudessa 

koulussa helpommaksi. Vuorovaikutuksen parantamiseksi ehdotetaan pienempiä opiskeli-

jaryhmiä, joissa olisi yksi tutori, jonka kanssa olisi mahdollista puhua mieltä painavista 

asioista. Henkilökohtaisempien asioiden noustessa esille koetaan kuitenkin luottamuksen ja 

vaitiolovelvollisuuden muodostuvan haasteeksi niiden läpi käymiselle.  

Kokemukset pönkkäämön toiminnasta ovat vastanneet opiskelijoiden odotuksia, sillä sen 

koetaan toimivan hyvin eikä moitittavaa ole. Pönkkäämön toimivuudesta kertoo myös toi-

ve useamman opettajan osallistumisesta toimintaan, jotta pönkkäämö toimisi kahdesti vii-

kossa ja siten osallistumismahdollisuus paranisi. Myös kokemukset ryhmäohjaajan toimin-

nasta ja sitä vastaavat odotukset ovat vastanneet hyvin toisiaan.  
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Ohjauspalveluiden selkeiden roolien lisäksi ollaan tyytyväisiä ohjauksen muotoihin ryh-

mässä tapahtuvan ja kahdenkeskeisen ohjauksen osalta. Etenkin mahdollisuus luottamuk-

selliseen, kahdenkeskeiseen ohjaukseen koetaan tärkeäksi, mutta myös ryhmämuotoiset 

ohjaustapaamiset ovat yleisempien asioiden hoidossa toimivia. Kaikkien ongelmien hoita-

miseen koetaan olevan apua ja ohjausta tarjolla, mutta toisinaan asioiden selvittäminen voi 

viedä pidemmänkin aikaa ja vaatia lisäselvitystä, mikä tuntuu turhauttavalta. Kokemusten 

mukaan kouluun liittyvien ongelmien hoitoon täytyy olla ohjausta saatavilla. Lisäksi vaka-

viin ongelmiin, kuten päihdeongelmiin ja perheväkivaltaan, tulee koulun henkilökunnan 

osata reagoida, jotta opiskelija ohjataan eteenpäin avun saamiseksi.  

Psykologisesti tarkasteltuna jatko-opintomahdollisuuksista kertominen mahdollistaa opis-

kelijan autonomiantunteen vahvistamisen, sillä tieto eri vaihtoehdoista tulevassa nivel-

vaiheessa auttaa hallitsemaan tilannetta paremmin. Samalla mahdollisuus sujuvaan opinto-

jen jälkeiseen etenemisen, ilman pelkoa tippumisesta koulutuksen ja mahdollisesti myös 

työelämän ulkopuolelle paranee. Tutor-ohjauksen osalta vertaisopiskelijoiden pitämä ohja-

us lisää ryhmäänkuuluvuudentunnetta; muutkin kamppailevat samojen ongelmien tai aja-

tusten kanssa, jolloin niihin voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja. Lisäksi vertaistoiminnan 

myötä ongelmien hyväksyminen on helpompaa. Kokonaisuudessaan on mahdollista todeta, 

että ohjauspalvelut ovat saavuttaneet tavoitteen opiskelijan autonomiantunteen tukemisesta 

ja opintojen sujuvoittamisesta, mutta myös kehitettävää niiden osalta on vielä jäljellä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä luku tiivistää aiemmin esittämäni analyysin vaiheiden kautta tuotetut tutkimusha-

vainnot, osoittaa tiivistetysti ratkaisut tutkimuskysymyksiin sekä esittää niistä tekemiäni 

johtopäätöksiä. Esittämäni johtopäätökset pohjautuvat kokoamaani kuvioon 1, joka on 

muodostettu tutkimuskysymysten, niihin liittyvien keskeisten teemojen ja yleisen merki-

tysverkoston pohjalta. Siten kuvio osoittaa ohjauspalveluiden ja opiskelijan autonomian-

tunteen välisen yhteyden.  

Kuvio osoittaa opiskelijan jatkuvan tavoitteen autonomiantunteen ylläpitämiseksi, mutta 

tiedostaa minää uhkaavat haasteet opiskeluympäristössä. Ideaalitapauksessa opiskelija ky-

kenee ratkaisemaan ongelmat itsenäisesti, löytäen sopivat toimintamallit autonomiantun-

teen palauttamiseksi. Tällöin ongelma ratkeaa tai muuttaa muotoaan. Mikäli opiskelija ei 

kuitenkaan löydä tarvittavia toimintamalleja itsenäisesti, tarjoaa ohjaus mahdollisuuden 

autonomiantunteen vahvistamiseksi. Ohjauksen autonomiantunnetta vahvistavasta tavoit-

teesta huolimatta, ohjaus voi vaikuttaa opiskelijan autonomiantunteeseen myös negatiivi-

sesti. Mahdolliset negatiiviset vaikutukset osoittavat ohjauksen kehittämistarpeita. Seuraa-

vassa käyn kuvion 1. kohta kohdalta läpi, tuoden esiin tekemiäni johtopäätöksiä ja lopuksi 

mahdollisia kehitysideoita.   
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Kuvio 1. Opiskelijan autonomiantunteen kehittyminen suhteessa ohjauspalveluihin.  

Opiskelijan autonomiantunteen ylläpitämisen kannalta keskeisessä asemassa ovat hänen 

kohtaamansa ongelmakohdat ja haasteet, sillä niiden käsittelyn myötä hän järjestää omia 

maailmasuhteitaan uudelleen ja pyrkii integroimaan kohdatut haasteet osaksi minäänsä 

tähdäten autonomiantunteen säilyttämiseen. Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden opin-

noissa kohtaamia yleisiä haasteellisia ja stressiä aiheuttavia tilanteita ovat erityisesti opin-

toihin kuuluvat harjoittelut, näytöt ja etenkin niiden aloitukset sekä erilaiset kursseihin liit-

tyvät suoritukset kuten tentit, portfoliot ja esseet. Haastetta näistä suoriutumiseen lisää nii-

den mahdollinen kasaantuminen. Yleiseen kouluarkeen liittyvien haasteiden lisäksi opiske-

lijat pohtivat omaan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä koskien esimerkiksi jatko-

opiskelua tai työmahdollisuuksiaan. Näihin liittyen koulutusohjelmassa tehtävät kurssi- ja 

suuntautumisvaihtoehtojen valinnat ovat opiskelijoiden kokemia ongelmakohtia, jotka mie-

tityttävät. Opiskelujen ulkopuolisina haasteina opiskelijat kokevat omista raha-asioista 

huolehtimisen. Muita vakavammiksi luokiteltavia ongelmia, kuten viittauksia oppimisvai-

keuksiin tai esimerkiksi masennukseen ei tutkimuksessa mukana olleilla opiskelijoilla ai-

neiston mukaan ilmennyt. 
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Opiskelijoiden esille tuomat haasteet ovat uhkia heidän kokemalleen psyykkiselle tasapai-

notilalle eli autonomiantunteelle, sillä ympäristön tai hänen itsensä luomat paineet asetta-

vat kyseenalaiseksi opiskelijan oman uskomuksen selviytyä niistä. Kuvion 1. mukaisesti 

haasteiden tai minän kokemien uhkakuvien ilmettyä ensimmäisenä askeleena opiskelijalla 

on ongelmien omatoiminen ratkaiseminen. Ongelmien ratkaisemiseksi opiskelijalla on 

mahdollisuus toimia konkreettisesti esimerkiksi ottamalla asioista omatoimisesti selvää ja 

toimimalla asioiden järjestämiseksi. Ongelman liittyessä selkeämmin oman mielen toimin-

taan, on mahdollisuutena esimerkiksi reflektoida kokemuksia, jotta ne olisi helpompi suh-

teuttaa omiin maailmasuhteisiin ja siten integroida osaksi minää. Asioiden selvittämisen ja 

reflektoinnin lisäksi opiskelija saattaa tyytyä myös sivuuttamaan ongelman tai vähättele-

mään sitä, mikä ei ole ratkaisu autonomiantunteen palauttamiseksi.   

Saamieni tutkimushavaintojen mukaan opiskelijat pyrkivät pääsääntöisesti selvittämään 

kohtaamiaan ongelmia ensin omatoimisesti ja kyselemällä esimerkiksi kavereilta ennen 

kuin he ovat yhteydessä ohjaajiin. Omatoimisuuden taustalla on opiskelijoiden kokemus 

heidän mahdollisuudestaan vaikuttaa omaan elämään tehden itsenäisiä päätöksiä ja valinto-

ja. Tämä on lähtökohta autonomiantunteen ylläpitämiseksi. Opiskelijoiden kokemuksen 

mukaan kyky hoitaa ongelmia ja haasteellisia tilanteita itsenäisesti on kehittynyt opintojen 

aikana ja esimerkiksi tehtävien tekemiseen liittyvät ongelmat ovat vähentyneet. Haasteiden 

ratkaisemisessa on havaittavissa hermeneuttiselle kehällä ominainen piirre, sillä ongelman 

ratkaisemisen myötä sama haaste voi saada uusia ulottuvuuksia ja vaatia uudelleen työstä-

mistä ennen ongelman lopullista ratkeamista. Tätä kuvaa kuvion 1. yläosassa oleva nuoli. 

Ongelmien ratkaisemisen myötä opiskelija saa uusia ajattelu- ja toimintamalleja tulevien 

haasteiden ratkaisemiseksi ja autonomiantunteen ylläpitämiseksi.   

Kohdattujen ongelmien tai haasteiden ollessa liian suuria ratkaistaviksi itsenäisesti on oh-

jauksen mahdollisuus vaihtoehto niistä selviytymiseen. Ensimmäisen tutkimuskysymyk-

sen ratkaisuna sain selville, millaiseksi opiskelijat kokevat Oulun Diakoniaopiston ohjaus-

palvelut. Ohjauksen tarve ensimmäisenä opiskeluvuotena kohdistuu pitkälti käytännön 

asioihin ja tehtäviin perehdyttämiseen. Toisena opiskeluvuotena ohjausta tarvitaan etenkin 

suuntautumisvaihtoehtoja koskeviin valintoihin. Lisäksi ohjaustarve voi koskettaa kurssien 
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hyväksilukuja ja opintoihin tarvittavia eritysjärjestelyjä, mikäli opiskelijalla on henkilö-

kohtaista elämää koskettavia muutoksia.   

Psykodynaamisesti tarkasteltuna ohjauksen vastaanottaminen on mahdollista opiskelijan 

myöntäessä tarvitsevuutensa. Tämä tarkoittaa, että opiskelija myöntää itselleen ja toisille 

tarvitsevansa muiden apua ja että hän on valmis vastaanottamaan saatavan avun. Saatujen 

tutkimushavaintojen perusteella opiskelijat eivät koe avun pyytämistä ongelmalliseksi, 

joten sen perusteella vapaaehtoinen tarvitsevuus on saavutettu onnistuneesti. Kokemuksis-

sa ohjaukseen hakeutumisessa oli eroja eri ohjauspalveluiden välillä. Ryhmäohjaajan ohja-

ukseen ja pönkkäämön toimintaan osallistuminen koetaan helpoksi, mutta opinto-ohjaajan 

ja tutor-ohjaajien ohjaukseen ei hakeuduta yhtä mieluusti, sillä nämä koetaan vähemmän 

hyödyllisiksi ja toimiviksi.   

Oulun Diakoniaopiston tarjoamien ohjauspalveluiden tarkoituksena on tukea opiskelijoi-

den autonomiantunnetta ja edesauttaa opintojen sujuvaa suorittamista. Tutkimushavainto-

jen perusteella ohjauspalveluiden käytöstä oli havaittavissa positiivisia, mutta myös nega-

tiivisia vaikutuksia opiskelijoiden autonomiantunteeseen ja kokemukseen opintojen etene-

misestä. Positiiviset ja negatiiviset kokemukset ohjauspalveluiden toimivuudesta ja tarpeel-

lisuudesta jakautuivat selkeästi, sillä ryhmäohjaajan tuki ja pönkkäämö koettiin toimiviksi 

ja tarpeellisiksi ohjauspalveluiksi, mutta opinto-ohjauksen ja tutor-toiminnan kokemukset 

olivat negatiivisempia. Nämä kokemukset vaikuttavat autonomiantunteen ylläpitämiseen ja 

sen kehittymiseen. 

Opinto-ohjaajan puoleen käännytään erityisesti hyväksilukuja ja kurssivalintoja koskevis-

sa asioissa. Suhde opinto-ohjaajaan koetaan hieman ristiriitaiseksi, sillä häneltä tarvittaisiin 

ja toivottaisiin saatavan apua, mutta luottamus hänen antamaansa ohjaukseen koetaan hei-

koksi. Opiskelijoiden kokemuksen mukaan opinto-ohjaaja ei osaa kuunnella opiskelijan 

huolia riittävän hyvin, häntä on vaikea tavoittaa, hän ei useinkaan osaa vastata esimeriksi 

kurssivalintoja koskeviin kysymyksiin ja hän saattaa paisutella opiskelijan ongelmia suu-

remmiksi kuin ne edes ovat. Lisäksi opinto-ohjaaja saattaa kertoa omia huoliaan ohjauk-

seen tulleelle opiskelijalle ja unohtaa opiskelijan huolet. 



92 

 

Opiskelijoiden kokemukset opinto-ohjaajan toiminnasta eivät edistä opiskelijoiden au-

tonomiantunteen vahvistamista. Opinto-ohjaajan toiminnan kehittämisen keskiössä ovat 

selkeämmät ja johdonmukaisemmat toimintatavat, runsaampi tiedon määrä ja esimerkiksi 

huomion kiinnittäminen vastatransferenssin vähentämiseen. Lisäksi opiskelijoiden luotta-

musta opinto-ohjaajaa kohtaan lisäisi hänen parempi tavoitettavuus ja läsnäolo ohjaustilan-

teessa. Luottamuksen kasvaessa opiskelijoiden uskallus kertoa mieltä painavista asioista 

vapautuneemmin lisääntyisi. Tämän myötä myös heidän tapansa kääntyä aina ryhmäohjaa-

jan puoleen tasoittaisi ohjausta koskevaa työtaakkaan ryhmäohjaajilta opinto-ohjaajalle. 

Tämän hetkisen tilanteen myötä opiskelijat uskovat tilanteiden ratkeamiseen, mutta niiden 

hoitaminen vie paljon aikaa ja vaivaa sekä opiskelijalta että opinto-ohjaajalta.   

Pönkkäämössä opiskelijat kokevat voivansa keskittyä ja saavansa tiedollista apua, jos 

siihen ilmenee tarvetta. Pönkkäämö koetaan toimivaksi ja sen olemassa olosta ollaan kiitol-

lisia, sillä kynnys osallistua pönkkäämön toimintaan tarpeen ilmaantuessa koetaan mata-

laksi. Lisäksi pönkkäämön ohjaajien ammattitaitoon luotetaan ja sen pitkiä toiminta-aikoja 

pidetään hyvinä. Pönkkäämö vaikuttaa olevan hyvin toimiva ohjauspalvelu, sillä sieltä 

opiskelija kokee saavansa konkreettista hyötyä ja hänen tehtävänsä etenevät. Tämä luo 

hallinnantunnetta ja turvaa, että apu on tavoitettavissa, ilman pelkoa leimaantumisesta esi-

merkiksi erityisoppilaaksi.  

Ryhmäohjaajan toiminta koetaan tärkeimmäksi ohjauspalveluksi. Käytettävissä olevista 

ohjauspalveluista ryhmäohjaajan puoleen käännytään kaikkein mieluiten asian kuin asian 

hoitamiseksi. Ryhmäohjaajan toiminta koetaan luotettavaksi, sillä hänen ammatillista 

osaamistaan arvostetaan ja hänelle uskalletaan kertoa henkilökohtaisiakin asioita ilman, 

että tarvitsee pelätä niiden leviävän muiden tietoisuuteen. Yhteydenottoa pidetään vaivat-

tomana ja hänen tavoitettavuuttaan hyvänä. Opiskelijat kuitenkin miettivät, onko ryhmäoh-

jaajalla heille aina aikaa ja vaivaavatko he häntä liikaa. Ryhmäohjaajalta saadun ohjauksen 

myötä koetaan helpotuksen tunnetta, sillä asiat saadaan usein järjestykseen. Hänen tapansa 

kannustaa ja osoittaa uskoa opiskelijoita kohtaan, koetaan vahvistaneen opiskelijoiden itse-

luottamusta ja edistäneen henkistä kasvua.   
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Ryhmäohjaajan toiminnassa on havaittavissa monia opiskelijan autonomiantunnetta vah-

vistavia tekijöitä. Ryhmäohjaaja on selvästi lunastanut luottamuksen opiskelijoiden kes-

kuudessa, mistä johtuen hänen toimintansa koetaan hyväksi ja ohjaukseen hakeudutaan 

omasta halusta. Tiedollisen ohjauksen lisäksi hänen tapansa suhtautua opiskelijoihin luo 

turvallisuuden tunnetta kannustaen yrittämään omatoimisesti. 

Tutor-ohjauksesta opiskelijoilla on kokemuksia sekä ohjaajan että ohjattavan roolista. 

Tutor-ohjauksesta koettu hyöty oli jäänyt hyvin vähäiseksi, sillä ohjaus koettiin heikosti 

suunnitelluksi, vuorovaikutus puutteelliseksi ja opiskelijat sekä ohjaajat heikosti motivoi-

tuneiksi ja sitoutuneiksi ohjaukseen. Myös toimintaan osallistuminen ohjaajan roolissa 

koettiin epämiellyttäväksi, sillä se koettiin velvollisuudeksi. Ideana toisten opiskelijoiden 

antamaa vertaisohjausta pidetään hyvänä, mutta ohjaustoiminnan koetaan tarvitsevan ke-

hittämistä.  

Tutor-ohjauksen toivotaan tapahtuvan pienemmissä ryhmissä, jolloin asioiden esille otta-

minen koettaisiin helpommaksi. Lisäksi opiskelijat pohtivat tutor-ohjaajia koskevaa vai-

tiolovelvollisuutta. Tutor-ohjauksen kehittämisen kannalta vaitiolovelvollisuutta koskevien 

asioiden, samoin kuin esimerkiksi toiminnan tavoitteiden ja käytänteiden selkeämpi esille 

tuominen opiskelijoille tarkoitetussa koulutuksessa on tärkeää. Tämän myötä myös opiske-

lijoiden mahdollisuus kertoa tutor-ohjausta koskevista toimintatavoista omille ohjattavil-

leen paranisi. Lisäksi selkeämmät toimintatavat edesauttaisivat toimintaan sitoutumisessa. 

Tutor-ohjaajaksi osallistumisen ollessa vapaaehtoista, lisäisi se opiskelijoiden motivaatiota 

ja pitkäjänteisyyttä tutorina toimista kohtaan. Opiskelijoiden ehdotuksen mukaan tutor-

ohjaus olisi vain muutaman tapaamiskerran pituinen ja ensimmäiseen opiskeluvuoteen 

ajoittuva lyhyt ohjausmuoto.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli: millainen merkitys ohjauspalveluilla on ollut opiskeli-

jan autonomiantunteeseen? Psykodynaamisesti ajateltuna opiskelijoiden jatkuvana tavoit-

teena on autonomiantunteen ylläpitäminen (Kuvio 1.), huolimatta minän vastaanotta-

mista paineista ja odotuksista sen suorituskykyä kohtaan. Havaintojen mukaan opiskelijoi-

den kokema autonomiantunne on viimeisen vuoden syksyllä hyvä, sillä he eivät koe ole-

vansa stressaantuneita ja elämän osa-alueet, kuten perhe- ja kaverisuhteet sekä opintojen 
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eteneminen ovat kunnossa. Opiskelijoiden hyvinvointi on lisääntynyt opintojen aikana, 

sillä he kokevat kasvaneensa henkisesti kuluneiden opiskeluvuosien aikana. Henkinen kas-

vu ilmenee esimerkiksi kasvaneena luottamuksena omaan suorituskykyyn, uskalluksena 

ilmaista selkeämmin oma mielipide ja kykynä tarttua helpommin uusiin tilanteisiin. Tapah-

tuneeseen kehitykseen ollaan tyytyväisiä. Kehityksen taustalla on ollut opiskelijoiden ko-

kema velvoite pärjätä itsenäisesti, sillä he eivät asu enää kotona, eikä kukaan ole tarkkai-

lemassa heidän tekemisiään yhtä tarkasti kuin aiempina vuosina.  

Ratkaisuna kolmanteen tutkimuskysymykseen: Millainen merkitys ohjauspalveluilla on 

ollut opintojen etenemiseen, voidaan todeta, että opiskelijoiden kokemuksen mukaan ohja-

uksen merkitys opintojen etenemisessä ja autonomiantunteen voimistumisessa on ollut 

selkeä. Etenkin opiskelun nivelvaiheisiin eli erilaisiin siirtymävaiheisiin liittyneet muutok-

set ovat aiheuttaneet ohjauksen tarpeen. Tällaisina nivelvaiheina voidaan pitää opintojen 

aloittamista, harjoitteluja, niihin liittyviä näyttöjä ja lopuksi mahdollista jatko-opintoihin 

hakeutumista. Ohjaus on auttanut näiden haasteiden ylittämisessä, jolloin opinnot eivät ole 

tökänneet niihin. Autonomiantunteen kehittymisen kannalta ohjaajailta ja eteenkin ryhmä-

ohjaajalta saatu palaute sekä kannustus ovat edistäneet uskoa omiin kykyihin. Lisäksi käy-

dyt keskustelut ovat kehittäneet omaa ajattelua ja tuoneet turvaa epävakaalta tuntuneisiin 

tilanteisiin.   

Esitettyjen tutkimuskysymysten ja niihin saatujen ratkaisujen johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että opiskelijoiden kokemusten perusteella ohjauspalveluiden olemassa ololle on 

selkeä tarve, mutta myös ohjauspalveluiden kehittäminen on aiheellista. Kehityskohdat 

peilaavat selkeästi opiskelijoiden positiivisia ja negatiivisia kokemukset ohjauspalveluiden 

käytöstä: ryhmäohjaajan ja pönkkäämön toimintaan ollaan pitkälti tyytyväisiä, mutta opin-

to-ohjaajan ja tutor-toiminnan osalta kaivattaisiin parannuksia. Edellä olenkin esittänyt 

keskeisiä ongelmakohtia ja opiskelijoiden esittämiä ratkaisuvaihtoehtoja. Seuraavassa esi-

tän lisää tekemiäni päätelmiä ja mahdollisia vaihtoehtoja ohjauspalveluiden toiminnan su-

juvoittamiseksi.   
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Opinto-ohjaajan toiminnan kannalta hänen toimintatapansa kaipaavat päivittämistä, jotta 

toimintamallit tulisivat selkeämmiksi niin hänelle itselleen kuin opiskelijoille. Olisi myös 

tärkeää, että hän tiedottaisi opiskelijoita esimerkiksi omista vastaanottoajoistaan ja hyväk-

silukuja koskevista käytännöistä, jotta pelisäännöt olisivat selkeämmät. Samalla luotta-

muksen rakentaminen uudelleen olisi helpompaa, kun pettymyksiä äkillisistä toimintatapo-

jen muuttumisista ei pääse syntymään.  

Ryhmäohjaajan ohjaus on opiskelijoiden keskuudessa hyvin arvostetussa asemassa ja hä-

nen puoleen käännytäänkin asian kuin asian osalta. Onnistunut ohjaus voi perustua opiske-

lijoiden hyvään tuntemukseen, sillä hän toimii läheisessä vuorovaikutuksessa heidän kans-

saan. Opiskelijoiden autonomiantunteen kehittymisen kannalta on hienoa, että hän herätte-

lee opiskelijoiden omia ajatuksia. Huolenaiheeksi kuitenkin nousee, onko hänen ohjaus-

taakkansa liian suuri. Pönkkäämö vaikuttaa olevan toimiva ohjauspalvelu sellaisenaan, 

sillä se osallistaa opiskelijoita aktiiviseen työskentelyyn, mutta tarjoaa kuitenkin apua ma-

talalla osallistumiskynnyksellä.  

Tutor-ohjauksen osalta opiskelijat ehdottivat lyhyttä ohjausta heti opintojen aloittamisen 

yhteydessä. Opiskelijoiden ilmaisemien ohjaustarpeiden perusteella ehdotan puolestaan 

tutor-ohjauksen kehittämistä koko opiskelujen ajan jatkuvaksi toiminnaksi. Ensimmäisenä 

opiskeluvuotena toisen vuoden opiskelijat perehdyttäisivät uudet opiskelijat oppilaitoksen 

käytänteisiin samalla ryhmäyttäen opiskelijoita. Toisena opiskeluvuotena samat tutorit 

kertoisivat omista valinnoistaan suuntautumisvaihtoehtojen osalta ja niihin liittyvistä ko-

kemuksistaan. Kolmantena vuotena tutor-ohjaus muuttuisi alumni-toiminnaksi, jolloin op-

pilaitokselle pyydettäisiin aiemmin Oulun Diakoniaopistolta valmistuneita opiskelijoita 

kertomaan opiskelu- tai työurastaan lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen. Tällä tavoin 

mahdollistettaisiin vertaisopiskelijoiden läsnäolo koko opintojen ajan. Käytäntö voimistaisi 

opiskelijoiden samaistumista kauemmin opiskelleisiin vertaisopiskelijoihin motivoiden 

opiskelua. Lisäksi se osoittaisi opiskelijoille esimerkkejä useammanlaisista vaihtoehdoista 

opinto- ja urapolun rakentamiseksi, tarjoten mahdollisuuden kysyä suoraan aiemmin sa-

massa tilanteessa olleilta opiskelijoilta.   
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Muodostettavien uusien tutor-ohjauksen toimintatapojen luomisessa aktiivisessa otteessa 

olisivat myös opiskelijat itse, sillä he osaavat parhaiten sanoa, millaisia ongelmia ja kysy-

myksiä heillä oli mielessään opintojen eri vaiheissa. Olisi myös tärkeää, että tutoreiksi va-

littavat ohjaajat suostuisivat ohjaajiksi omasta tahdostaan ilman velvollisuutta. Tällä tavoin 

motivaatio toimintaa kohtaan olisi voimakkaampi ja käsitys toiminnan tärkeydestä välittyi-

si paremmin myös ohjattaville. Myös toiminnan kehittämisessä mukana oleminen nostattaa 

motivaatiota, sillä luottamuksen osoittaminen tutor-ohjaajia kohtaan helpottaa sitouttamis-

ta.  

Ohjauspalveluiden olemassa olo ja niiden eri roolit olivat tutkimushavaintojen mukaan 

opiskelijoille selkeät. Tästä huolimatta ohjauksen tuomien mahdollisuuksien ja velvolli-

suuksien selventäminen esimerkiksi ohjauskartan avulla olisi perusteltua. Tämä selkeyttäisi 

heti opintojen alkuvaiheessa opiskelijoita hahmottamaan, keneen tulee ottaa yhteyttä mil-

laisenkin ongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi se selkeyttäisi sekä tasapainottaisi ohjaajien 

työpanoksia. Ohjauskartan tekemisen yhteydessä olisi mahdollista tarkastella myös ryhmä-

ohjaajan työtaakkaa ja sitä onko se paisumassa ohjauksen osalta liian suureksi. Myös lisä-

resursointi opinto-ohjaukseen olisi opiskelijoiden kokemusten mukaan perusteltua. Toinen 

opinto-ohjaaja mahdollistaisi esimerkiksi ohjauksen paremman tavoitettavuuden ja mah-

dollisuuden paneutua opiskelijan asioihin huolellisemmin. Näin myös ryhmäohjaajan ohja-

ustaakka voisi keventyä.   

Oulun Diakoniaopiston ohjauspalveluiden suunnittelussa on haluttu kiinnittää huomiota 

opintojen nivelvaiheisiin (ks. luku 2.3.1). Myös tutkimushavaintojen perusteella oli nähtä-

vissä, että ohjauksen tarve painottui usein tiettyihin vaiheisiin, kuten harjoitteluihin ja 

suuntautumisvaihtoehtojen valintaan. Näiden opiskeluajan nivelvaiheiden ohjaamisessa 

ryhmämuotoinen ohjaaminen olisi resursseja säästävää, jolloin keskeiset asiat olisi mahdol-

lista kertoa koko ryhmälle kerralla mahdollistaen yleistä keskustelua. Ryhmäohjauksen 

myötä mahdollinen yksilöohjauksen tarve vähentyisi ja ohjausresursseja riittäisi paremmin 

yksilöllisempien ongelmien ratkomiseen.  
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Harjoitteluihin liittyen myös niiden aloitukset koettiin haasteellisiksi ja jännittäviksi. Jänni-

tys on ymmärrettävää, sillä opiskelijoilla ei välttämättä ole vielä kokemusta työelämässä 

toimimisessa ja siten omat vastuut ja velvollisuudet voivat tuntua epäselviltä. Ennen en-

simmäiseen harjoitteluun siirtymistä olisi hyödyllistä järjestää kokoontuminen, jossa käy-

dään läpi konkreettisia työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja. Käytännönläheisen lähes-

tymistavan myötä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kuvitteellisia työelämätilanteita. 

Vastaavanlainen toimintapaja voisi olla heti opintojen alussa, jolloin aiheena olisivat nuo-

ren elämänhallintataidot. Tarkasteltaessa opintojen aloittamista nuoren elämänvaiheena, 

kuvaavat sitä monet muutokset, jossa vastuunottaminen nousee selkeästi esille. Tämän 

vuoksi käytännönläheisten case-esimerkkien ratkominen koskien esimerkiksi vastuunotta-

mista, sosiaalisia suhteita ja ajankäyttöä havahduttaisi nuorta pohtimaan itse oman elämän-

sä vaihtoehtoja. Itse tehdyt oivallukset kehittävät nuoren autonomiantunnetta ja voimista-

vat motivaatiota niiden toteuttamiseen. Samalla mahdollistuisi opintojen alulle tärkeää 

ryhmäytymistä ja opintoihin sitoutuminen voimistuisi.  

Opintojen päättämiseen liittyvän nivelvaiheen onnistumiseksi opiskelijat kaipasivat lisätie-

toa ja -ohjausta jatko-opintomahdollisuuksista. Tutkimushavaintojen perusteella ei ilmen-

nyt suoranaista tarvetta työelämään siirtymiseen liittyvään ohjaukseen, mutta sujuvan ete-

nemisen varmistamiseksi esimerkiksi lyhyt työnhakua koskeva ohjaus voisi olla hyödylli-

nen. Ohjauksessa harjoiteltaisiin kontaktien ottamista mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin, 

konkretisoitaisiin omaa osaamista ja päivittäisiin omaa ansioluetteloa. Ohjaus antaisi työ-

kalut sijoittua työelämään paremmin, vaikka opiskelijoilla onkin jo kontakteja työelä-

mänedustajiin tehtyjen harjoittelujen myötä.  

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että opiskelijan näkökulmasta tarkasteluna ohjauspal-

veluilla on Oulun Diakoniaopiston toiminnassa selkeästi oma tehtävänsä. Niiden avulla 

voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa opiskelijan kohtaamiin haasteisiin ja tarjota tukea, 

jotta opintojen hidastumista ei pääsisi tapahtumana. Lisäksi opiskelijoiden oman aktiivi-

suuden tukeminen ohjaustilanteissa edesauttaa itselle sopivien toimintamallien muodostu-

mista tukien autonomiantunteen voimistumista. Opiskelijan autonomiantunnetta tukevien 

ja siihen negatiivisesti vaikuttavien tekijöiden tarkastelu on mahdollista ohjauksen eri ele-
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menttien avulla. Ohjauspalveluiden tuomasta hyödystä huolimatta, ne tarvitsevat jatkuvaa 

kehittämistä.  
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8 LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Luotettavuuden arviointi on tärkeä osa tutkimuksen tekemistä, sillä sitä kautta voidaan 

tarkastella tutkimuksen aikana mahdollisesti syntyneitä virheitä ja ongelmakohtia, jotka 

voivat vaikuttaa tutkimuksen kulkuun ja saatuihin tutkimustuloksiin. Tässä luvussa tarkas-

telen tutkimusprosessin eri vaiheiden luotettavuutta hyödyntäen etenkin Juha Perttulan ja 

Timo Latomaan ymmärtävälle tutkimukselle tekemiä huomioita. Nämä näkökulmat sopivat 

hyvin tutkimusprosessini arviointiin, sillä ne peilaavat fenomenologisen psykologian tut-

kimusotteen keskeisiä ajatuksia.  

Psykologisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa huomio tulee kiinnittää adekvaatti-

suuteen eli tutkittavan ilmiön perusrakenteeseen ja käytettävän tutkimusmenetelmän vas-

taavuuteen, sillä luotettavuus määräytyy suhteessa tarkasteltavaan ilmiöön. Tutkimusmene-

telmän luotettavuuden arviointi edellyttää myös ontologisten ratkaisujen esille tuomista ja 

tutkimusprosessin johdonmukaisuuden sekä eri vaiheiden reflektointia. (Perttula 1995b, 

40–43.) 

Rekonstruktiivisen tieteenperinteen piiriin kuuluvat tutkimusotteet soveltuvat ilmiöiden 

tutkimiseen, jotka tavoittelevat ymmärrystä yksilöiden tajunnasta, vuorovaikutuksesta ja 

kielestä. (Perttula 1995b, 40–43.) Fenomenologinen psykologia tutkimusotteena puolestaan 

on soveltuva kokemusten tutkimiseen, joissa keskitytään tajuntaan ja sen sisältämiin mer-

kityksiin (Perttula 1995a, 45–46). Tämän tutkielman tutkittavan ilmiön ollessa Oulun Dia-

koniaopiston opiskelijoiden kokemukset oppilaitoksen tarjoamista ohjauspalveluista, on 

perusteltua, että olen valinnut rekonstruktiivisen tutkimusotteen ja tarkemmin ottaen feno-

menologisen psykologian. Ontologisesti tarkasteltuna ajatteluni lähtökohtana toimii Rauha-

lan esittämä tajunnallisuuteen, kehollisuuteen ja situationaalisuuteen pohjautuva ihmiskäsi-

tys, jota olen esitellyt luvussa 4.3. Omaksumani ihmiskäsityksen mukaisesti on syytä muis-

taa kokemuksen luonne vain tiettyjen ihmisten kokemuksina (Perttula 1995a, 61). Tämä 

tarkoittaa, että saatujen tutkimustulosten oikeellisuus perustuu näiden ihmisten kokemuk-

siin, eikä vastaavuutta muiden kuvaamiin kokemuksiin todellisuudesta ole kannattavaa 

tehdä. Tutkijan roolissa minulla ei siis ole oikeutta tai tarvetta kyseenalaistaa esille tullei-
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den kokemusten todellisuutta. Reflektoinnin osalta olet perustellut ja kuvannut tekemäni 

valintoja tutkielman eri vaiheissa. Luotettavuuden kannalta erityisen tärkeää oli kuvata 

aineiston keruuta ja tutkimustulosten analysointia koskevat vaiheet. Lisäksi myös tutki-

muskysymysten selkeä esittäminen ja niiden perusteleminen helpottavat tutkimusprosessin 

ymmärtämistä.  

Kokemusten paikkaansa pitävyyden kyseenalaistamisen sijaan huomiota tulee kiinnittää 

onnistumiseen tavoittaa tutkittavien kertomat kokemukset. Tämän osalta sekä tutkittavat 

että tutkija ovat keskeisessä asemassa. Tutkittavan osalta tämä tarkoittaa hänen kykyä ja 

halua ilmaista omia mielenliikkeitään kokemuksen välittämiseksi. Tämän edistämiseksi 

tutkijan tulee välttää oman trasferenssin eli tunteensiirron välittämistä (Latomaa 2008, 78–

79.) Tehdessäni haastatteluja tutkijan roolissa keskityin positiivisen ja kannustavan ilma-

piirin luomiseen, jotta opiskelijat uskaltautuisivat kertomaan kokemuksistaan avoimesti. 

Lisäksi pidättäydyin omien opiskelu- ja ohjauskokemusten kertomisesta, jotta ne eivät vai-

kuttaisi opiskelijoiden ilmaisemiin kokemuksiin.  

Sulkeistamisesta huolimatta kaikkien kokemusten syrjään siirtäminen ei ole tahdosta huo-

limatta mahdollista, joten minun on hyvä tiedostaa taustani ja siihen kuuluvat useiden vuo-

sien kokemukset opiskelusta ja myös eri oppilaitosten tarjoamista ohjauspalveluista. Tut-

kittavien aitojen kokemusten tavoittamiseksi on vältettävä johdattelevien kysymysten esit-

tämistä (Kvale 1996, 157). Periaatteen tiedostamisesta huolimatta huomasin litterointivai-

heessa tehneeni muutamia johdattelevia kysymyksiä haastattelujen aikana. Kokonaisuudes-

saan sain kuitenkin vaikutelman, että opiskelijat kertovat kokemuksistaan aidosti, mistä 

kertoo esimerkiksi myös negatiivisten kokemusten esille nouseminen.  

Luotettavuuden kannalta virheitä voi tapahtua myös tutkijan kyvyssä ymmärtää tutkittavien 

ilmaisemia kokemuksia. Ymmärrystä helpottaa tutkijan halu ja kyky eläytyä tutkittavan 

kokemusmaailmaan sekä vastatransferenssin mahdollisuuden tiedostaminen. Oikein ym-

märtämisen lisäksi tutkijan tulisi kyetä ilmaisemaan ymmärtämänsä kokemuksen rekon-

struktio tutkittavan alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. (Latomaa 2008, 79.) Ennen ai-

neiston keräämistä olin tutustunut ohjausta ja minän autonomiantunnetta koskevaan teo-
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reettiseen viitekehykseen. Ilmiöiden ymmärtäminen ennen haastattelujen tekemistä oli 

eduksi, sillä teoreettisen taustatiedon myötä pystyin kohdistamaan haastatteluni teemat 

paremmin, kuin ilman minkäänlaista taustatietoa. Oikein ymmärtämisen mahdollisuuden 

parantamiseksi, perehdyin aineistooni perusteellisesti analyysivaiheessa. Aineistoni oli 

aluksi auditiivisessa muodossa, joten jo litterointivaihe edesauttoi aineistoon perehtymistä. 

Myös merkitysyksiköiden erottamisen jälkeen palasin alkuperäiseen, auditiiviseen aineis-

toon ymmärtämisen parantamiseksi. Tästä huolimatta opiskelijoiden ilmaisemien ja tutki-

jan ymmärtämien kokemusten vastaavuudesta ei voi olla varma. Sulkeistamisen kannalta 

tarkasteltuna oli eduksi, etten tuntenut haastateltavia aiemmin, sillä tällöin minulla ei ollut 

niin paljoa ennakkokäsityksiä, jotka olisivat voineet vaikuttaa kokemusten ymmärtämi-

seen.  

Tutkimusmenetelmän kannalta tarkasteltuna olisin voinut toimia paremmin aineiston ke-

ruun eli haastattelujen osalta. Fenomenologisen psykologian mukaan ihannetapauksessa 

haastateltavat kuvaavat vapaasti kokemuksiaan tutkijan pyytämästä aiheesta. Tutkija ei siis 

saisi etukäteen rajata tutkittavien kokemusten kuvaamista rajatuilla kysymyksillä. (Perttula 

1995a, 112.) Tekemissäni haastatteluissa minulla oli käytössäni etukäteen mietittyjä tee-

moja ja suhteellisen laajoja kysymyksiä. Tämä oli inhimillinen toimintatapa, sillä vapaaksi 

muodostuvan keskustelutilanteen vaarana olisi voinut olla sen lipuminen helposti ohi tut-

kittavan aiheen, etenkin kun minulla ei ole aiempaa kokemusta vastaavanlaisista aineiston 

keruutilanteista. Lisäksi valmiit teemat ja kysymykset helpottivat opiskelijoita kuvaamaan 

omia kokemuksiaan tarkemmin, sillä he tunsivat tilanteen hieman jännittäväksi etenkin 

aluksi, eikä laajoihinkaan kysymyksiin ollut helppo vastata ilman apukysymysten esittä-

mistä. Tähän liittyen Perttulankin (1995) täydentää, että haastattelutilanne ei saa kuiten-

kaan edetä ilman haastattelijan ohjausta, vaikka haastattelulla ei olisikaan selkeää sisällöl-

listä struktuuria (Perttula 1995a, 67).  

Toteutin aineiston keräämisen kahdessa vaiheessa. Toisen haastattelun teemat muodostui-

vat ensimmäisen haastattelukerran aineiston analysoinnin perusteella. Toisen, lyhyemmän 

ja tarkentavan haastattelukerran aluksi esitin tiivistetysti opiskelijoille ensimmäisessä haas-

tattelussa esille nousseet keskeiset teemat, jotta varmistuin ymmärtäneeni oikein. Kvale 

(1996) listaakin tämän ”uudelleen haastattelun” yhdeksi haastatteluaineiston analyysin 
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vaiheeksi, sillä sen avulla haastateltavilla on mahdollisuus täsmentää tutkijan tulkintaa ja 

ymmärrystä (Kvale 1996, 190). Tämän vaiheen avulla saavutinkin paremman luotettavuu-

den aineiston suhteen ja sain myös mahdollisuuden tarkentaa haluamiani teemoja.  

Aineiston analyysivaiheessa aineistolähtöisyyden tulee korostua (Perttula 1995b, 42), joten 

aluksi muodostin mahdollisimman laajoja teemoja, jotta en sulkisi pois mahdollisuutta 

aineiston kokonaisvaltaiseen ymmärtämisen. Suorien haastatteluteemojen mukainen ana-

lyysi ei sovikaan lähtökohtaisesti fenomenologiseen ajatteluun (Perttula 1995a, 176). Huo-

limatta tästä omassa lopullisessa analyysissa päädyin väljempien teemojen kautta osin yh-

täläisiin teemoihin haastattelussa esille nousseiden teemojen kanssa. Kokonaisuutena omaa 

onnistumista tutkittavien kokemusten rekonstruoimisessa on haasteellista arvioida. Olen 

kuitenkin kuvannut avoimesti toteuttamiani tutkimuksen vaiheita ja edennyt systemaatti-

sesti pohjaten seuraavan vaiheen toimintani edelliseen vaiheeseen.     

Tutkimustulosten kannalta fenomenologinen tutkimusote ei pyri tutkimustulosten yleistet-

tävyyteen, vaan tutkimushenkilöiden kokemusten merkitystihentymien löytämiseen, jolloin 

voidaan havaita näiden tutkimushenkilöiden kokemusten yhteenkietoutumia tutkittavan 

ilmiön kannalta (Perttula 1995a, 60). Tämän tutkielman tutkimustulokset kuvaavat tutki-

mukseen osallistuneiden neljän opiskelijan kollektiivista kokemusta, eikä niitä voida yleis-

tää koskemaan kaikkien Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemuksia. Saatujen tut-

kimustulosten kannalta keskeisessä asemassa ovat siis tutkimukseen valikoituneet opiskeli-

jat. Osallistuminen tutkimukseen pohjautui vapaaehtoisuuteen. Tästä johtuen on mahdollis-

ta, että tutkimuksessa mukana olleet opiskelijat ovat muutoinkin aktiivisia opintojen suh-

teen ja siten omaavat täysin päinvastaisen kokemuksen ohjauspalveluiden käytöstä ja nii-

den vaikutuksesta autonomiantunteeseen, kuin esimerkiksi opiskelijat, jotka eivät halua 

osoittaa omaa aktiivisuuttaan opintojen ulkopuolisiin projekteihin. Siten esimerkiksi me-

nestyminen opinnoissa voi osoittaa vaihtelevuutta ohjauspalveluiden tarpeelle ja niiden 

käytölle.  

Edellä esitettyjen ymmärtävän tutkimuksen luotettavuuden arviointia koskevien tekijöiden 

onnistuminen on tutkijan vastuulla. Tutkijan velvollisuus on siis toimia systemaattisesti, 
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jotta myös muut kykenevät konstruoimaan tutkimuksen kulun. (Perttula 1995b, 43.) Tutki-

jan vastuullisuudeksi painotan myös kykyä ottaa vastuuta tutkimushenkilöistä. Haastattelu-

jen yhteydessä noudatin tutkijan vastuuta tutkimushenkilöiden osalta, annoin opiskelijoille 

useita mahdollisuuksia esittää kysymyksiä ja nostaa esille heidän mielessään mahdollisesti 

olevia huolia tutkimuksen tekemiseen liittyen. Selkeimmin tämä vastuullisuus ilmeni haas-

tatteluiden päätteeksi, jolloin pidimme purkukeskustelut. Tällä tavoin halusin varmistaa, 

että haastatteluista ei jää epäselvyyksiä tai negatiivisia tuntemuksia opiskelijoiden mieleen.  

Lisäksi tutkijan vastuullisuuteen kuuluu luonnollisesti vaitiolovelvollisuus saamani aineis-

ton ja tutkimushenkilöiden osalta. 
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9 POHDINTA 

Tutkielman tarkoituksena oli tutkia Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemuksia 

tarjolla olevista neljästä ohjauspalvelusta ja niiden merkityksestä opiskelijan autonomian-

tunteelle ja opintojen etenemiselle. Lähtökohtaisena oletuksenani oli, että oppilaitoksissa 

tarjottavilla ohjauspalveluilla voidaan tukea opiskelijan tunnetta oman kokemus- ja elä-

mysmaailman hallittavuudesta ja siten edistää myös opintojen etenemistä. Tutkielma toteu-

tettiin haastattelemalla kahdesti ryhmässä neljää Oulun Diakoniaopiston viimeisen vuoden 

opiskelijaa. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin yksilön välittömiä kokemuksia ja nii-

den merkityksiä tavoittelevaa fenomenologisen psykologian tulkintamenetelmää.  

Saatujen tulosten perusteella ohjauspalveluiden avulla voidaan tukea opiskelijan au-

tonomiantunteen voimistumista ja varmentaa opintojen sujuvampi eteneminen. Opiskeli-

joiden kokemukset neljän ohjauspalvelun: opinto-ohjauksen, pönkkäämön, ryhmäohjaajan 

tuen ja tutor-ohjauksen osalta vaihtelivat. Ryhmäohjaajan ja pönkkäämön toiminta koettiin 

toimivaksi ja niissä oli havaittavissa useita autonomiantunnetta vahvistavia tekijöitä. Puo-

lestaan opinto-ohjauksessa ja tutor-ohjauksessa oli havaittavissa opiskelijan autonomian-

tunteeseen negatiivisestikin vaikuttavia tekijöitä ja siten myös tarvetta kehittää näitä palve-

luja. Opiskelijat olisivat kokeneet olleensa ”hukassa” ilman ohjauspalveluja, joten niitä 

voidaan pitää merkittävinä, erityisesti opintoihin liittyvien nivelvaiheiden, kuten opintojen 

aloittamisen ja suuntautumisvaihtoehdon valinnan aikana. Autonomiantunteen kehittymi-

sen kannalta kuluneiden opintojen aikana opiskelijat kokevat kasvaneensa henkisesti ja 

tulleensa itsenäisemmiksi. Tämän nuoren kannalta tärkeän kehitystehtävän onnistumisessa, 

esimerkiksi ryhmäohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat olleet merkittäviä.   

Opinto-ohjauksen osalta toiminnan kehittäminen tarkoittaa muun muassa selkeämpiä ja 

yhteneväisiä toimintatapoja sekä luottamuksen rakentamista. Tutor-ohjauksen osalta toi-

minnan merkityksen ja tavoitteiden selkiyttäminen sekä opiskelijoiden parempi sitouttami-

nen tehostaisi toimintaa.  Pakasen ja Timoniemen (2013) Oulun Diakoniaopistolle tekemän 

opinnäytetyöhön mukaan opiskelijat kaipaavat lisää tietoa jatko-
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opiskelumahdollisuuksista. Tämä ilmeni selkeästi myös tässä tutkielmassa. Lisäksi työelä-

mään siirtyminen erityisesti harjoitteluiden yhteydessä ja omaa elämänhallintaa koskevat 

teemat mietityttävät opiskelijoita, joten näiden aiheiden käsittely käytännönläheisesti 

edesauttaisi opiskelijoiden autonomiantunteen voimistumista ja kykyä ottaa enemmän vas-

tuuta omasta toiminnastaan. 

Saadut tutkimustulokset tuovat esille Oulun Diakoniaopiston ohjauspalveluiden tärkeyden, 

mutta osoittavat myös tarvetta niiden kehittämiselle juuri opiskelijoiden kokemusten poh-

jalta. Kokemusten tutkiminen on tärkeää, sillä kokemusten luomat merkitykset ovat kes-

keisessä asemassa opiskelijoiden halussa hyödyntää ohjauspalveluita. Mikäli kokemukset 

ovat negatiivisia, jää ohjauksen hyödyntäminen vähäisemmäksi ja siten myös siitä saatavat 

hyödyt niin opiskelijan kuin oppilaitoksenkin kannalta. Psyykkiseen oppimisympäristöön 

panostaminen lisää opiskelijoiden hyvinvointia ja positiiviset vaikutukset ulottuvat myös 

muihin oppimisympäristöihin. Ohjaus toiminta on ennaltaehkäisevää, jonka avulla on 

mahdollista vähentää nuorten pahoinvointia ja yhteiskunnan ulkopuolelle tippumista. Li-

säksi ohjaus mahdollistaa opintojen sujuvamman etenemisen, mikä tarjoaa oppilaitoksille 

mahdollisuuden tehostaa toimintaansa.  

Tutkimustulokset ovat kuvaus neljän opiskelijan kokemuksista. Tutkielman tarkoituksena 

ei ole pyrkiä yleistämään opiskelijoiden kokemuksia, sillä toiset neljä opiskelijaa olisivat 

voineet tuoda esille toisenlaisia kokemuksia. Tästä huolimatta tutkielmassa mukana olevat 

kokemukset ovat aitoja kokemuksia Oulun Diakoniaopiston ohjauspalvleuista ja siten ne 

tuovat esille näkökulmia ohjauksen laadusta ja sen vaikutuksista opiskelijan autonomian-

tunteeseen. Hyödyntämäni holistinen ihmiskäsitys korostaa jokaisen yksilön situaatioita ja 

niistä muodostuneita käsityksiä, joten myöskään ontologinen lähtökohtani ei tähtää tutki-

mustulosten empiiriseen yleistettävyyteen. Päädyin kuitenkin tutkimushavaintojen pohjalta 

teoreettiseen yleistykseen, jonka olen esittänyt kuviossa 1.  

Olen tyytyväinen saamiini tutkimustuloksiin, sillä sain vastauksia esittämiini tutkimusky-

symyksiin ja löysin kehittämiskohteita toiminnan parantamiseksi. Tutkimustulokset osoit-

tivat hyvin ohjauksen moniulotteisen luonteen, sillä ohjauksesta ei haeta vastauksia tiet-

tyyn, tiedolliseen ja hyvin tarkentuneeseen ongelmaan vaan ohjaustilanteet saavat moninai-
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sia ulottuvuuksia, joissa ohjaajan ammattitaidon ja hänen osoittamansa kiinnostuneisuuden 

merkitys ohjattavaa kohtaan korostuvat. Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia uudelleen tois-

ten opiskelijoiden kokemusten perusteella ja vertailla nouseeko heillä esille erilaisia ohja-

ustarpeita, sillä esimerkiksi opiskelijoiden toisistaan poikkeavat elämäntilanteet aiheuttavat 

erilaisia ohjauksellisia tarpeita. Lisäksi olisi kiinnostavaa tarkastella opiskelijoiden koke-

muksia opintojen ja työelämän vastaavuudesta ja tämän vastaavuuden yhteyttä opiskelu-

motivaatioon. Aihe olisi tarpeellinen myös koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Myös 

opiskelijoiden odotukset omasta urapolusta jatko-opintojen tai työmahdollisuuksien osalta 

suhteessa kokemukseen tarjotusta ohjauksellisesta tuesta, olisi mielenkiintoinen jatkotut-

kimusaihe.  

Olen kiitollinen saamastani mahdollisuudestani tehdä pro gradu -tutkielmani Oulun Dia-

koniaopistolle ja haluan kiittää yhteistyöstä koulun henkilökuntaa ja haastatteluihin osallis-

tuneita opiskelijoita. Toivon, että esittämistäni päätelmistä on hyötyä Oulun Diakoniaopis-

ton ohjauspalveluiden kehittämiseksi ja siten opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.   
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LIITTEET 

Liite 1. Suostumus tietojen käytöstä 

 SUOSTUMUS / LUPA TIETOJEN KÄYTÖSTÄ 

Pyydän lupaa suorittaa tutkimus ja käyttää saatua tutkimusmateriaalia osana Pro Gradu -

tutkielmaani ”Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemuksia ohjauspalveluista ja nii-

den vaikutus opiskelijoiden autonomiantunteeseen”. Pro gradu on osa Oulun yliopiston 

kasvatustieteen laitoksen kasvatustieteen maisterin opintoja.  

Tutkielman tarkoituksena on tutkia, millaisia kokemuksia Oulun Diakoniaopiston opiskeli-

joilla on oppilaitoksen tarjoamista ohjauspalveluista ja saada tietoa näiden palveluiden vai-

kutuksesta opiskelijan autonomiantunteeseen. Tarkoitus on tuoda opiskelijoiden omat ko-

kemukset esille, jotta heidän äänensä saataisiin kuuluviin ja ohjauspalveluita voitaisiin 

kehittää.  

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla opiskelijoita ryhmässä. Haastattelut nauhoitetaan, 

jonka jälkeen tutkimuksen tekijä litteroi aineiston käyttöönsä. Tarvittaessa voidaan tehdä 

myös toinen, tarkentava ryhmähaastattelukerta.  

Tällä sopimuksella sovimme tietojen ja asiakirjojen käytöstä seuraavaa: 

 Tutkija saa pyytää tutkittavia opiskelijoita ryhmähaastatteluun kertomaan ohjaus-

palveluiden käyttöön liittyvistä kokemuksistaan 

 Tutkija saa tutkittavien haastattelut omaan tutkimukselliseen käyttötarkoitukseensa 

 Tutkittavien henkilöllisyys ja henkilöllisyyteen viittaavat tiedot ovat luottamuksel-

lisia, käytettävissä olevat asiakirjat ovat salaisia ja niitä ei tuoda julkisuuteen tutki-

muksen missään vaiheessa 

 Tutkimusaineisto hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen valmistumisen jälkeen 



 

 

Oulu ____/____2013 

____________________________  ___________________________ 

Liisa Ukkola    Maija Laatikainen 

Rehtori, Oulun Diakoniaopisto  Tutkielman tekijä 



 

 

Liite 2. Pyyntö tutkielmaan osallistumisesta  

MAHDOLLISUUS OSALLISTUA PRO GRADU -TUTKIELMAN TEKOON 

Opiskelen Oulun yliopistolla viidettä vuotta kasvatuspsykologiaa ja työstän opintoihini 

kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa yhteistyössä Oulun Diakoniaopiston kanssa. Tutkielman 

aiheena on ”Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden kokemuksia ohjauspalveluista ja nii-

den vaikutus opiskelijoiden autonomiantunteeseen”. Tutkielmassa on siis tarkoitus pereh-

tyä opiskelijoiden omiin kokemuksiin oppilaitoksen tarjoamista ohjauspalveluista ja saada 

tietoa näiden palveluiden vaikutuksesta opiskelijan autonomiantunteeseen. Saatujen tulos-

ten kautta pyritään kehittämään opiskelijoille tarjottavia ohjauspalveluja.  

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla ryhmässä neljää Oulun Diakoniaopiston viimei-

sen vuoden opiskelijaa. Haastattelu kestää noin kaksi tuntia, jonka aikana tutkielman teki-

jä esittää kysymyksiä liittyen ohjauspalveluiden käyttöön ja opiskelijan kokemuksiin oman 

arjen sujuvuudesta. Mahdollisesti toteutetaan myös toinen, lyhyempi ryhmähaastatteluti-

lanne, jossa tutkielman tekijä esittää tarkentavia kysymyksiä ensimmäiseen haastatteluker-

taan liittyen. Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä opiskelijalta mitään ennakkovalmis-

teluja. Haastattelutilanteet ovat luottamuksellisia ja haastattelumateriaali hävitetään tut-

kielman valmistuttua.  

Mikäli kiinnostuit osallistumaan haastatteluihin, voit ilmoittautua minulle sähköpostitse 

18.9.2013 mennessä osoitteeseen mailaati@paju.oulu.fi. Vastaan mielelläni myös tut-

kielmaan liittyviin lisäkysymyksiin. Tutkimukseen valitaan mukaan neljä ensimmäiseksi 

ilmoittautunutta. Kerrothan sähköpostissa ilmoittautumisen lisäksi myös ikäsi.  

Yhteistyöterveisin, 

 

Maija Laatikainen 

tutkielman tekijä, Oulun yliopisto 



 

 

Liite 3. Ensimmäisen haastattelukerran haastattelurunko  

HAASTATTELURUNKO  

Haastattelu koostuu neljästä pääteemasta. Kolmas teema jakautuu kahteen alateemaan.   

1. Kartoitus autonomiantunteesta 

o Koetteko, että elämä on nyt järjestyksessä?  

o Koetteko, että teillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan hyvinvointiin? Millä 

tavoin? 

o Millaiset tilanteet opiskelussa koette kaikkein haasteellisimmiksi, miksi?  

o Koetteko, että te itse tai joku muu on asettanut liian suuria odotuksia opin-

noissa pärjäämisen suhteen?  

o Koetteko, että hyvinvoinnissanne on tapahtunut muutoksia opintojen aikana? 

Millaisia?  

2. Ohjauspalvelujen käyttö 

o Oletteko käyttäneet ohjauspalveluja (opinto-ohjaus, pönkkäämö, ryhmäohjaa-

jan tuki, tutor-toiminta)? 

o Minkä verran olette käyttäneet näitä ohjauspalveluja? 

o Missä vaiheessa opintoja ohjauspalveluiden käyttö on merkityksellisintä? 

Onko niiden käyttöön ollut jokin erityinen syy, mikä?  

3. Kokemus ohjauspalveluista/niiden mahdollisuus lisätä autonomiantunnetta 

 kokemus ohjaustilanteesta ja ohjaussuhteesta sekä ohjaajan toiminnasta 

o Millaiseksi olette kokeneet vuorovaikutuksen ohjaajan kanssa? 

o Millaiseksi olette kokeneet ohjaustilanteen?  

o Millaiseksi olette kokeneet ohjaajan suhtautumisen sinuun ja ongelmaan?  

o Millaista palautetta olette saaneet ohjaajalta?  

o Oletteko kokeneet saaneenne apua ohjauksesta? Mikä ohjauspalvelu on ollut 

hyödyllisin?  



 

 

o Oletteko kokeneet ohjaajien toiminnassa eroja eri ohjauspalveluiden osalta? 

 kokemus omasta toiminnasta  

o Millä tavalla olette hakeutuneet ohjaukseen?  Onko hakeutumisessa ollut eroja 

eri ohjauspalveluiden välillä?  

o Millä tavalla toitte esille ongelmanne?  

o Auttoiko ohjaustilanne ymmärtämään ongelmianne paremmin?  

o Koitteko, että teillä itsellänne on mahdollisuus vaikuttaa ongelman ratkaisemi-

seen?  

4. Kokonaisarvio: autonomiantunteen lisääntyminen, opintojen eteneminen 

o Missä vaiheessa opintoja koette ohjauspalveluista olleen suurin hyöty, miksi 

juuri silloin?  

o Minkä ohjauspalvelun olette kokeneet kaikkein tarpeellisimmaksi, miksi?  

o Koetteko kykenevänne selviytymään itse vastaavanlaisista ongelmista, joihin 

olette hakeneet apua ohjauspalveluista?  

o Koetteko olevanne omatoimisempia opintojenne loppuvaiheessa kuin opintojen 

alussa?  

o Koetteko, että ohjauspalveluilla on ollut merkitystä opintojenne etenemiseen, 

millä tavoin?  

o Millaisia ajatuksia opintojen päättäminen aiheuttaa, ovatko jatkosuunnitelmat 

valmiina? 

 



 

 

Liite 4. Toisen haastattelukerran haastattelurunko  

JATKOKYSYMYKSIÄ 

1. Ohjaajan ja opiskelijan rooleista: 

o Miltä asioiden itsenäinen pohtiminen ohjauksen aikana tuntuu? (esi-

merkiksi opinto-ohjaajan luona, kun hän kyselee, miten asia tulisi 

opiskelijan mielestä hoitaa?) 

o Opiskelijat toivovat, että ohjaaja huolehtisi enemmän heidän asiois-

taan. Millaisista opiskelijan asioista ohjaajan tulisi vastata? Missä asi-

oissa vastuu on opiskelijoilla itsellään?  

2. Muutos autonomiantunteessa:  

o Opiskelijat kertovat kasvaneensa henkisesti ja tulleensa omatoimi-

semmiksi. Kuinka he voisivat lisää kuvailla omatoimisuuden kehitty-

mistä (koulu- ja arkielämässä asioita joihin on helpompi tarttua ja hoi-

taa/mennä mukaan)? Onko ohjaus tukenut tätä?  

o Millaisiin asioihin he vielä opintojen loppuvaiheessa arvelevat tarvit-

sevansa ohjausta? 

3. Ohjauspalveluiden kehittäminen: 

o Onko jokaisella ohjauspalvelulla selkeästi oma paikkansa/roolinsa? 

o Mitä muuta kehitettävää ohjauspalveluille he toivoisivat (paitsi 

enemmän ohjausta jatko-opintomahdollisuuksista ja mahdollista tu-

tor-ohjauksen kehittämistä)? Onko jokaisen ongelman hoitamiseen 

saatavissa apua jotakin kautta? Pitäisikö jokaisen opiskelijan ongel-

man hoitamiseksi olla ohjausta saatavana?  

4. Googlausta koskeva tiedon itsenäinen etsiminen:  

o Tarkoittavatko opettajia vai ryhmäohjaajia?  


