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1 Johdanto 

 

A boss drives. A leader leads. 

A boss relies on authority. A leader relies on cooperation. 

A boss says “I.” A leader says, “We.” 

A boss creates fear. A leader creates confidence. 

A boss knows how. A leader shows how. 

A boss creates resentment. A leader breeds enthusiasm. 

A boss fixes blame. A leader fixes mistakes. 

A boss makes work drudgery. A leader makes work interesting. 

(Glasser 1998, XI) 

 

 

Ohjauksellisen vuorovaikutuksen merkitys, ohjattavaan tutustuminen, ohjattavan 

yksilöllinen kohtaaminen ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen luovat pohjan 

kollegiaalisuuteen, elämänmittaiseen ammatilliseen kasvuun ja valmistavat jatkuvan 

sisäisen muutoksen reitille. Harjoitteluohjauksessa kohtaaminen on kuin ohjauksen 

eettinen väline; harjoitteluohjaajan itsetuntemus omasta persoonallisesta opettajuudestaan 

vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä kokemuksineen ja käyttöteorioineen kohtaa 

ohjauksessa ohjattavan yksilön ja opettajuudessaan vielä keskeneräisen noviisin. (vrt. 

Komulainen et al. 2009c, 207.) Keskeisenä ohjauksen tavoitteena on auttaa ohjattavaa 

tunnistamaan itsensä, ajatuksensa ja tunteensa, joita käydään läpi persoonallisesti 

merkittävien oppimiskokemusten avulla (Ojanen, 2003). Ohjaajan tehtävä on myös auttaa 

ja tukea käsitteellistämään tietoa haastavilla kysymyksillä ja kommenteilla. Näin 

ohjattavan persoonallisuus rakentuu uudelleen, rekonstruoituu, jopa siten, että hän pystyy 

luomaan uutta käyttöteoriaa (Ojanen 2003; Komulainen et al. 2009c, 205–207). Ohjauksen 

tavoitteiksi voisikin lyhyesti määrittää ohjattavan sisäisen muutoksen ja kasvun.  

Tutkimuksen perusteella ohjauksellisesti ohjaustapahtuma tulisi nähdä ja toteutua 

kohtaamisen kokonaisuutena - käytännön, kasvatuksen teorian ja kasvatuksen filosofian, 

vanhan ja uuden sekä ulkoisen ja sisäisen keskeytymättömän kehityksen käynnistävänä 

synteesinä. Tässä tutkimuksessa kohtaamista käsitellään ohjaamistapahtuman ilmiönä. 

Kohtaamista tarkastellessa saadaan lisätietoa ohjaamistapahtumasta kokonaisuutena. 

Kohtaamista käsitellään mm. ohjaajan työvälineen ja strategian näkökulmien kautta 

ohjaajan ammatillisena osaamisena; opiskelijan ammatti-identiteetin sekä ammatillisen 
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kasvun mahdollistajana. Tässä tutkimuksessa kohtaamisen tarkastelu tuottaa tietoa 

ohjauksen yhteydestä johtamisen teorioihin. Vaikka kohtaamista, vuorovaikutusta ja 

luokanopettajakoulutuksen harjoitteluohjausta on tarkasteltu useissa tutkimuksissa myös 

aikaisemmin, joihin myös tässä tutkimuksessa myös ohjausteoreettisesti nojataan (Jyrhämä 

2002, Komulainen 2010; Perunka 2015; Yrjänäinen 2010), ohjaavaa opettajuutta ei ole 

vielä käsitelty tutkimuskirjallisuudessa johtamisen teorioiden näkökulmasta.  

Harjoitteluohjaukseen liitettäessä johtaminen on osallistavaa osaamisen ja suoritusten 

johtamista, sekä johdonmukaista strategista ja arvioivaa arvoperustaista toimintaa. 

Hallintotieteen professori Syväjärven (2014) näkökulmia johtamisen vaikutuksista 

mukaillen harjoitteluohjaus vaikuttaa mikrotasolla kohteena olevan ohjattavan työn 

suunnitteluun, organisointiin ja käytänteisiin. Mesotasolla harjoitteluohjauksen voisi 

verrata vaikuttavan mm. kollegiaalisuuden ja ammatillisen kasvun, sekä käyttöteorian 

rakentumiseen. Makrotasolla harjoitteluohjauksen vaikutuksia voisi tarkastella poliittisten 

päätösten toimeenpanemiseen mm. opetussuunnitelman ja tulevaisuuden kouluyhteisöjen 

toimivuuden näkökulmasta. (Syväjärvi, 2014.) Tämän opinnäytetyön johtamisteoreettisella 

näkökulmalla ohjaukseen pyritään tuottamaan lisätietoa kohdentaa sekä soveltaa 

johtamisteorioita sekä filosofisia näkökulmia opetusharjoittelujen ohjaustyöhön 

mahdollisimman laajasti. Johtamisteorioista tässä tutkimuksessa sovelletaan 

transformationaalisen johtamisen (Bass, 2000; Burns, 1978; 2004) sekä valtuuttavan 

johtamisen teorioita (Spreizer, 1995; Burns, 2007).   

Tämän tutkimuksen esioletuksena oli näkemys siitä, että harjoittelukoulussa toteutettava 

ohjaava opettajuus ja johtaminen olisivat toimintana hyvinkin rinnasteisia ja teoreettisesti 

lähellä toisiaan. Kiinnostus harjoitteluohjauksen tarkasteluun johtamisen näkökulmasta 

heräsi harjoittelukoulun ohjaavan opettajan lyhyen sijaisuustyön yhteydessä. Tutkijan oma 

työhistoria sekä kokemus esimiestyöstä rinnastuivat opetusharjoittelijan ohjaustilanteessa. 

Taide- ja taitopainotteisessa koulutusohjelmassa opiskellut luokanopettajaopinnot, 

harjoitteluohjauskokemukset, sekä johtamiskokemuksin, esimieskoulutuksin ja johtamisen 

opintojen myötä saatu osaaminen hyvästä ja hedelmällisestä kohtaamisesta työyhteisössä 

muodostivat harjoitteluohjauksen ja johtamisen välille kokemuksellisen synteesin. 

Ohjaavan opettajan työn sijaisuus tuotti havainnon, että opettajaopiskelijan ohjauksessa oli 

käytettävä samoja taitoja - ja ohjaustilanteeseen oli suhtauduttava samankaltaisin 
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tiedostavin yksilöä huomioivin näkökulmin, kuin henkilöstöä johtaessa, tai esimerkiksi 

kehityskeskustelua käydessä.  

Tämä tutkimus on laadullinen teacher-thinking -tutkimus, ja aineistona tutkimuksessa ovat 

teemahaastatteluna tuotettuja harjoittelukoulun ohjaavien opettajien kokemuksia, 

näkemyksiä ja ajatuksia harjoitteluohjauksesta. Tässä tutkimuksessa opetusharjoittelun 

ohjausta tutkitaan luokanopettajakoulutuksen kontekstissa. Tutkimukseen on haastateltu 

viittä luokanopettajakoulutuksen harjoitteluohjaajaa. Ohjaaville opettajille esitettiin ennalta 

määrättyihin teemoihin pohjautuvia avoimia kysymyksiä, joihin ohjaavat opettajat saivat 

vastata vapaasti. Metodilla ja teorialla oli yhteneväisyyttä kohtaamisen näkökulmasta 

haastattelussa tapahtumana. Tutkimus on toteutettu fenomenologis-hermeneuttisella 

menetelmällä ja materiaali on analysoitu aineistolähtöisesti Husserlin fenomenologista 

reduktiota (Raatikainen 2012, 100–101), sekä Giorgin fenomenologista metodia soveltaen 

(Metsämuuronen 2006, 217). Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa kokemusten 

tarkasteluun oli luonteva kyseisen lähestymistavan inhimillisen ilmiön avaamisen ja 

ymmärtämisen, sekä selittämisen näkökulmista. Tutkimuksen tulkintaan sovelletaan 

Ricoeurin näkemyksiä selittämisestä ja ymmärtämisestä (Ricoeur 1970, xv–xvi) liittyen 

ihmisen maailman kokemiseen ja kokemusten vaikutuksiin, sekä niiden selittämiseen. Niin 

fenomenologisessa kuin hermeneuttisessakin ihmiskäsityksessä tutkimuksen tekemisen 

kannalta keskeisiä käsitteitä ovat mm. kokemus, merkitys ja yhteisö (Sarajärvi & Tuomi 

2002, 34). Nämä elementit ovat olleet osasina kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 

Tutkimuksen pohdinnoissa fenomenologisen tutkimusmenetelmän taustalla vaikuttaa 

käsitys tiedon tulkinnan ja ymmärtämisen hermeneuttisen kehän yhteydestä yksilön 

identiteetin kehityksessä (vrt. Raatikainen 2012, 89). Edelliseen linkittyvät myös 

laadullisen tutkimuksen ja inhimillisen toiminnan tarkastelun sekä tulkinnan 

hermeneuttinen filosofia. Tutkimuksessa kohtaavan ohjaustapahtuman kuvailuun 

sovelletaan Heideggerin (1991, 4; 39) silleenjättämisen ja itsensä salaisuudelle avoimena 

pitämisen käsitteiden lisäksi vahvasti mm. Schleiermacherin oman käsityksen tuottamisen 

ajatusta (vrt. Raatikainen 2012, 89), sekä Ricoeurin reflektiota (Cohen et al. 2000, 23). 

Ohjauksen transformatiivista luonnetta kuvaillaan mm. Diltheyn empatiaan viittaavan 

samaistumisen ja ymmärtämisen käsitteiden (Dilthey 1979, 223, 225; Raatikainen 2012, 

91–92), sekä Habermasin kommunikaation, ja vapahduksen käsitteiden avulla. Suomalaista 

koulutusta ei myöskään voisi käsitellä syvällisesti käsittelemättä myös kaikkeen 

opetukseen ja koulutukseen vahvasti vaikuttanutta pragmatismia. Pragmatisteista 
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tutkimuksen teoreettisen ajattelun taustalla sovelletaan John Deweyn ajatuksia (Dewey, 

2010; Hellström et al., 2016; Rauste-von Wright et al., 2003; Sutinen, 2003). Taide- ja 

taitopainotteisessa luokanopettajakoulutusohjelmassa saatu tieto taidefilosofiasta ja 

opiskelujen edetessä omaksuttu deweyläinen pragmatistinen kasvatusfilosofinen ajattelu 

näkyvät tässä tutkimuksessa tavoitteena yhdistää käytännön - ja teoreettinen filosofia. 

Tutkimuksessa pyritään yhdistämään käytännöllisen ja teoreettisen filosofian elementtejä 

eettiseen johtamisen yrityksenä tuottaa malli harjoitteluohjauksesta transformatiivisena 

prosessina. Tällä tavoin pyritään tarkastelemaan opetusharjoittelua opettajaharjoittelijan 

käyttöteorian kehittymisen edellytysten näkökulmasta. Tyhjentävää selvitystä edellisiin 

tämä laadullinen tutkimus ei tavoita, vaan ennemminkin kurottaa kohti yleistä ohjauksen 

teoriaa tai valistunutta hypoteesia. Deweyä lainaten: muotoillut hypoteesit kasvatuksen 

luonteesta ovat aina oletuksia ja vasta empiirinen koettelu voisi antaa ratkaisun (Sutinen 

2003, 23).   

Tutkimuksen perusteella ohjauksellisen johtamisen tavoitteeksi voisi määrittää 

tuottavuuden sijaan eettisen idean. Olisi tärkeää olla selvillä, mihin harjoitteluohjauksessa 

olisi kiinnitettävä huomiota, jotta opetusharjoittelu, merkittävänä ikkunana opetustyön 

todellisuuteen, mahdollistaisi tavoitteineen kaikille opettajaopiskelijoille uuden 

opetussuunnitelman hengen mukaisesti samat ammatillisen kasvun lähtökohdat (vrt. OPS 

2014, 18). Ohjaajilta omaksutut mallit näkyvät työelämään siirtyneiden opettajien 

opetuskäytänteissä jopa vielä kymmenen vuotta opettajankoulutuksen päättymisen jälkeen 

(Patrikainen 2009, 16). Tämä tutkimus antaa viitteitä siihen, että ohjaava opettaja käyttää 

eettisen johtamisen strategioita ja metodeja ohjaustyössään. Harjoitteluohjaus 

transformationaalisen valtuuttavan johtamisen periaattein vuorovaikutteisena toimintana ja 

kaksisuuntaisena suhteena vaikuttaa mahdollistavan opiskelijalle hyvän ammatillisen 

kasvun lähtökohdat, sekä varmistaa ohjaavalle opettajalle jatkuvan elämänmittaisen 

ammatillisen kasvun. Tutkimus viittaa siihen, että vuorovaikutteinen ohjaussuhde 

mahdollistaa ohjaajalle omassa työssään luokanopettajan sekä harjoitteluohjaajan niin 

sanotussa kaksoisroolissa, yliopiston harjoittelukoulun ohjaavan opettajan professiossa 

kehittymisen. Laaja ymmärrys johtamisen teorioiden yhteneväisyydestä ohjauksen kesken 

voisi kehittää käsitystä johtamisen teorioiden soveltuvuudesta osaksi johdonmukaista -, ja 

opettajankoulutuksen tulevaisuuden opettajuuden taitoihin suuntautuvaa 

opetussuunnitelmatyötä.  
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Tämän Pro gradu tutkielman yhtenä lähtökohdista ja taustavaikuttajana toimii uuden 

valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohja (OPS 2014). Tässä 

tutkimuksessa uusi opetussuunnitelma tulkitaan pohjautuvan pragmatistiseen 

yhteistoiminnallisen kulttuurin näkemykseen lapsen tasa-arvoisesta asemasta ja aktiivisesta 

osallisuudesta opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin opetuksessa (OPS 2014, 

s. 14–18; 21–23.) ja opetussuunnitelman arvopohjaa sovelletaan myös 

harjoitteluohjaukseen. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma nähdään tässä 

tutkimuksessa periaatteiltaan kasvatusfilosofisesti pragmatistisena ja fenomenologis-

hermeneuttisena kokonaisuutena. Tämä toimii perusteluna tarkastella tulevaisuuden 

opettajien harjoitteluohjausta samoista kasvatusfilosofisista näkökulmista. Tässä 

tutkielmassa kiinnitetään huomiota siihen, millaisena harjoitteluohjauksien ohjaavat 

opettajat kokevat kohtaamisen opettajaopiskelijan kanssa. Saadun tiedon perusteella 

pyritään löytämään sekä määrittämään ohjaavan opettajuuden ja syvälliseen muutokseen 

suuntautuvien eettisten johtamisteorioiden yhteneväisyyksiä, sekä kohtaavan ohjauksen 

merkitystä suhteessa opiskelijan oman käyttöteorian kehittymiseen.  

Tämä tutkimus antaa viitteitä siihen, että ohjaava opettajuus ja eettinen johtaminen ovat 

yhteneviä toiminnan näkökulmasta. Tutkimus viittaa myös siihen, että ohjaavaa 

opettajuutta olisi mahdollista tarkastella laajennettuna opettajuutena ja omana erityisenä 

arvo- ja tavoitetietoisena ammattinaan opettajankoulutuksen kentällä. 

Transformationaalisen johtamisen ja valtuuttamisen johtamisteorioiden 

yhdenmukaisuuksien valossa harjoittelukoulun ohjaavan opettajan toimi olisi mahdollista 

määrittää eräänlaiseksi eettiseksi johtajuudeksi. Ohjaavien opettajien persoonallisia ja 

ohjaustaidollisia vaatimuksia, mitkä vaikuttavat ohjauksen laatuun ja ohjauksellisten 

tavoitteiden saavuttamiseen, ja joihin ei välttämättä ole kiinnitetty riittävästi huomiota, 

olisi mahdollisesti määritettävä. (vrt. Komulainen 2010, 202.) Johtamisen teorioiden 

valossa ohjauksellisen prosessin kokonaisvaltainen ymmärtäminen kenties mahdollistaisi 

johdonmukaisen ja tiedostavan laatutyön välineiden kehittämisen, sekä ohjaavien 

opettajien ammatillisten keinojen sekä ohjaavan opettajan profession, sekä siten 

opettajankoulutuksen edelleen kehittämiseen. 

Tutkimusraportti koostuu viidestä pääluvusta. Luvut 2-4 esittelevät tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen ohjauksen, kohtaamisen ja johtamisen näkökulmista. Luvussa 5 

kuvataan tutkimusprosessi ja perustellaan tutkimusmetodi. Luku 6 sisältää tutkimuksen 

tulokset sekä pohdinnan tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyydestä. Luku 7 on 



6  

 

  

johtopäätökset ja pohdinta, sekä sisältää ajatuksia potentiaalisista harjoitteluohjaukseen 

liittyvistä jatkotutkimuksista.  
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2 Ohjattu opetusharjoittelu 

Ohjaus (counselling) on ollut amerikkalainen ilmiö jonka syntyyn on arveltu mm. 

individualismin perinnettä ja vuosisadan alun sosiaalisten epäkohtien reformihankkeita 

(Onnismaa et al. 2000, 8). Suomessa ohjauksella ja neuvonnalla on psykologinen perusta. 

1900-luvun alkupuolella ohjaus ja neuvonta suuntautuivat koulun oppilashuoltoon ja 

työvoimapolitiikkaan, joista kehittyivät oppilaanohjaus kouluihin ja 

ammatinvalinnanohjaus työvoimahallintoon (Sinisalo 2000, 190–191). Tutkimuskenttänä 

ohjaus on moniulotteinen ja siksi ohjausta ammattilaisen toimintana tai ohjaustilanteen 

vuorovaikutusta ei voine tehokkaasti tutkia luomatta uudenlaisia tutkimusnäkökulmia ja 

asetelmia.  Onnismaa, Pasanen & Spangar toteavatkin, että ohjauskäytännöissä on saatettu 

luoda jotakin uutta, mutta se ei ole vielä löytänyt käsitteellistä muotoaan. (Onnismaa et al. 

2000, 10.)   Viimeisen 15 vuoden sisällä ohjaussuhdetta on tutkittu monipuolisesti mm. 

tasapuolisuuden, vallankäytön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta, ja tutkimuksia on tehty 

ohjausprosessista ja ohjaussuhteesta sekä ohjaavien opettajien että 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemana (Perunka 2015, 16, 35).   

Yliopistolain virallisen määritelmän mukaiseen opetusharjoitteluun (Yliopistolaki, 11. 88§)  

liittyvän ohjauksen määritelmänä tässä tutkimuksessa kuvaavin on ohjattu opetusharjoittelu 

(Oulun yliopiston harjoittelukoulun johtosääntö, 2§). Tutkimuksessa ohjatulle 

opetusharjoittelulle on kuitenkin useita eri käsitteitä. Ohjatulle opetusharjoittelulle 

synonyymejä ovat mm. opetusharjoittelu viitatessa ohjattuun harjoitteluun yleisesti sekä 

ohjaustapahtuma, kun korostetaan ohjaajan ja opiskelijan välistä ohjauksellista interaktiota 

tai - kohtaamistilannetta. Opetusharjoittelijan sijaan tutkimuksessa ohjauksen 

vastaanottajaksi käsitetään opettajaopiskelija, ohjattava tai johdettava, koska tutkimus 

käsittelee opetusharjoittelua ja harjoittelun ohjausta, sekä ohjauksen vaikutusta opiskelijan 

opettajuuteen ammatti-identiteetin näkökulmasta kokonaisuutena, ja johtamisen 

näkökulmasta. Tässä luvussa ohjausta tarkastellaan käytännöllisen ja teoreettisen filosofian 

viitekehyksestä pyrkien käyttämään filosofisten näkökulmien alkuperäisiä lähteitä, ja 

ohjauksen tavoitteita, sekä optimaalista ohjausta määritetään pääasiassa opetusharjoittelun 

ohjausta käsittelevien kotimaisten tutkimusten ja artikkeleiden valossa.  
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2.1 Harjoitteluohjaus käytännöllisen ja teoreettisen filosofian näkökulmasta 

Ohjaajan arvopohjassa ja ihmiskäsityksessä on ohjauksen kasvatusajattelun ja filosofian 

perusta. Ohjaus on tieteenteon ideaalien mukaisesti hyvin arvokeskeistä eettistä toimintaa 

pyrkien tasapuolisuuteen ja rehellisyyteen, ja ohjauksessa on tilanteita, joiden eettinen 

luonne ei ole aina itsestään selvä (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 15; 21). On tärkeää osata 

esittää oikeanlaisia kysymyksiä sekä tiedostaa, millaisia käsityksiä opiskelijalle 

harjoittelussa opettajuudesta ammattina luodaan, tai millaiseksi harjoittelu ohjaa 

opiskelijan tulevaisuuden opettajuutta. On myös kiinnitettävä huomiota siihen, millaisia 

kokemuksia opetusharjoittelu opiskelijalle tuottaa. Ohjaajan asenteet, tunteet ja arvot ovat 

läsnä ohjauksessa aivan kuin kaikessa inhimillisessä ja ihmisten välisessä toiminnassa. 

Ohjaaja sitouttaa ohjattavaa uusiin näkökulmiin ja uusien kokemusten kautta opettajan 

ammattiin.  

Karia (2016) ja Lainetta (2001) soveltaen fenomenologisesti kokemus käsitetään ihmisen 

suhteeksi omaan todellisuuteensa ja maailmaan jossa elää. Ihmisen suhde toisiin ihmisiin 

ilmenee hänen kokemuksissaan. Kokemuksellisuus on ihmisen maailmasuhteen 

perusmuoto. (Kari 2016, 27; Laine, 2001.) Tässä yhteydessä kokemus käsitetään 

subjektiivisena tulkintana todellisuudesta (Aaltonen 2006, 42; Kari 2016, 23). Ohjaajalle 

jokainen harjoittelija on  ”edellistä seuraava”, osa opettajaopiskelijoiden jatkumoa. 

Ohjatun harjoittelun aikana opiskelija rakentaa tietoisesti omaa käyttöteoriaansa (Blomberg 

et. Al. 2009, 11). Jotta ohjaus tukisi opiskelijan kehittymistä parhaalla tavalla, ohjaus ei voi 

olla samanlaista harjoittelusta ja opiskelijasta toiseen (Komulainen et al. 2009b, 184). 

Opetusharjoittelu on ohjattavalle ainutkertainen tapahtuma, joten yksittäisen ohjaajan 

ohjaustyö nousee hyvin keskeiseksi ja merkittäväksi myös opiskelijan ammatillisen 

itsetunnon kannalta (Komulainen et al. 2009b, 183). Ohjaajan on oltava hyvin selvillä siitä, 

miten ohjattavaan vaikuttaa.  

Fenomenologia ja hermeneutiikka filosofioina ovat linkittyneet tämän laadullisen 

tutkimuksen tekemiseen alkumetreiltä lähtien. Laadullisen tutkimuksen tekemisen juuret 

ovat hermeneutiikassa. Tämän tutkimuksen strategia on sidottu fenomenologis-

hermeneuttiseen paradigmaan. Pedagogiseen toimintaan liittyy aina myös pragmatistinen 

ajattelu, joten ammattiin harjoittelemiseen ja ohjauksessa oppimiseen liittyy 
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pragmatistisesti kokemuksellinen käytännöllinen tekeminen, sosiaalinen ulottuvuus sekä 

kasvu (Puolimatka 1996, 47–51). Teorian ja käytännön syvällistä synteesiä 

opettajaopiskelijalle tuottaessa opetusharjoittelu on luonteeltaan hyvin pragmatistista. 

Pragmatistisen ajattelun tavoin harjoitteluohjaus yhdistää ja samalla hämärtää käytännön ja 

teorian välistä rajaa. Samaan pyritään myös tällä opinnäytetyöllä. Parhaimmillaan 

ohjauksessa filosofinen teoria tukee kasvatuskäytäntöjä progressivistisesti. (Puolimatka 

1996, 49.) Tässä tutkimuksessa käsiteltävän käyttöteorian rakentumiseen liittyvän 

kohtaamisen merkitys on ajattelun ajattelemisen saralla, metakognitiossa. Koko 

hermeneutiikan kehityshistoria on esioletusten, kohtaamisen, kokemuksen tai oppimisen 

näkökulmasta osana tämän tutkimuksen kasvun ja ihmisenä olemisen käsittämistä. 

Hermeneuttisen menetelmän tavoin tietoa pyritään ymmärtämään ja löytämään niille 

merkityksiä. (Raatikainen 2012, 88–89.) Fenomenologia ilmiöiden tarkastelun ja tulkinnan 

näkökulmasta on nähtävä elämismaailman ts. todellisuuden ilmenemisen tarkastelun ja 

kokemusmaailman reflektion väistämättömäksi osaseksi ihmisenä olemisen maailman 

tarkastelua ja sen ymmärtämistä (vrt. Raatikainen 2012, 100–101). Filosofisilla teorioilla 

on kuitenkin vain avustajan rooli varsinaisessa kokemuksen tutkimisen reflektiossa; ne 

ovat auttamassa ymmärtämään ohjaustilannetta (Laine 2001, 122). 

Tässä tutkimuksessa lähestymistapa ammattiin oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun on 

suomalaisen koululaitoksen kaltaisesti deweyläinen, eli hyvin pragmatistinen. Opetus tai 

oppiminen on ankkuroitava arkitodellisuuteen, pyritään yhteyteen sisäisen motivaation 

kanssa, ja oppijan aktiivisuudella ja aktiivisella tiedonhalulla on suuri vaikutus oppimiseen. 

(Hellström et al. 2016, 69; Rauste-von Wright et al. 2003, 145–156.) Deweyläinen 

pragmatismi pohjautuu esteettisen kokemuksen käsitteeseen. Ihmisen maailman ilmiöiden 

kokeminen on yleismaailmallisen taidekokemuksen kaltaista esteettistä kokemista; 

aistisina kohtaamme (ilmiön), vaikutumme ja teemme tukintoja (Dewey 2010, 325–331). 

Opetusharjoittelussakin syvällinen sisäinen muutos on esteettisen kokemisen kaltaista 

vapauden ja välttämättömyyden, sekä omaneuvoisuuden ja järjestyksen kahtiajakoa 

(Dewey 2010, 337). Toisaalta mitään kokemusta ei voi Deweyn mukaan täysin selittää 

teorioin, sillä ne pitävät ”yhtä kokemuksen säiettä kokonaisuutena”. Deweyn mukaan  

representaatioteoriat ja kognitiiviset teoriat ovat yksipuolisia. (Dewey 2010, 350.) Tämä 

tulee ottaa huomioon opetusharjoittelua tutkiessa. Yksinkertaistaen ohjauksellisen 

kokonaisvaltaisen kohtaamisen kokemisen voisikin rinnastaa Deweyn taidekokemuksen 

kuvaukseen: kohdatessa yhdentyvät aktuaalisuus ja potentiaalisuus eli ihanteellisuus, uusi 
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ja vanha, objektiivinen aines ja yksilöllinen vaste, yksilöllinen ja yleisluontoinen, pinta ja 

syvyys, aisti ja merkitys (Dewey 2010, 358). Samalla tavoin ohjauksellisesti 

ohjaustapahtumakin tulisi nähdä ja toteutua kohtaamisen kokonaisuutena - käytännön, 

kasvatuksen teorian ja kasvatuksen filosofian, vanhan ja uuden sekä ulkoisen ja sisäisen 

keskeytymättömän kehityksen käynnistävänä synteesinä. Tässä kohden käytännöllinen ja 

teoreettinen filosofia kohtaavat. 

2.2 Ohjaussuhteen positiot ja tavoitteisuus 

Ohjaussuhteessa ohjaaja on tilanteiden mukaan muuntuva gadamerilaisittain myönteinen ja 

väliaikaisesti välttämätön sekä hyväksytty pedagoginen auktoriteetti (Raatikainen 2004, 

97). Pedagogisen auktoriteetin olemassaolo mahdollistaa yhteistoiminnan ja (auktoriteetti) 

tekee päätökset kehityksen suunnasta (Lapinoja 2009, 85). Mallioppimisella on suuri 

vaikutus ohjatussa opetusharjoittelussa (Sahi 2009, 107). Ohjaajan tulee olla sosiaalista 

pääomaa jakava kollegiaalinen tasavertaisempi ja vastavuoroinen mentori, joka on linkki 

noviisin tarvitsemassa yhteistyöverkossa. Näin opetusharjoittelija kasvaa ammatilliseen 

solidaarisuuteen. (Perunka 2015, 36; Sahi 2009, 89.) Ohjatun harjoittelun puitteissa 

ohjaajan tulee auttaa harjoittelijaa katsomaan harjoittelukoulua organisaatiokulttuurin 

näkökulmasta. Yhteisöllisyyteen viitaten ohjaajan on osattava painottaa, että opettajan 

tulee olla lojaali rehtoria kohtaan, ja että opettajien keskinäiset suhteet ovat 

merkityksellisiä ammatillisen kehityksen, uran ja koulun tulevaisuuden näkökulmista. 

(Sahi 2009, 93; 98.) Näin ohjaava opettajuus tukee laajemmin työelämätaitojen 

kehittymistä. Ohjaava opettaja on merkittävässä roolissa opettajaopiskelijan laatiessa omaa 

käsitystään tulevasta ammatista. Ohjaava opettaja auttaa opiskelijaa määrittämään 

tulevaisuusorientaation ja horisontin, mitä kohti suunnata.  

Eettisestä ja tulevaisuuden opettajuuksien näkökulmasta opetusharjoittelun ohjaus on 

vahvasti tulevaisuuteen vaikuttavaa toimintaa. Harjoitteluohjaajalta saadut mallit näkyvät 

opettajan opetuskäytänteissä useita vuosia koulutuksen päättymisen jälkeen. 

Luokanopettajan tavoin myös ohjaava opettaja ottaa toiminnallaan välillisesti opiskelijan 

kautta kantaa siihen, miten tulevan opettajan toimesta oppilaita kasvatetaan kansalaisina. 

(Patrikainen 2009, 16; 17.) Harjoittelua ohjaavan opettajan tehtävä on saada 

opetusharjoittelijat ymmärtämään, ettei koulukasvatus ole neutraalia, pyyteetöntä 

toimintaa, vaan kasvatus ja opettajan toiminta ovat aina arvoihin sidottua toimintaa 
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(Lapinoja 2009, 61). Opettajan, erityisesti opettajankouluttajan, pitää pystyä perustelemaan 

opetukselliset ja ohjaukselliset ratkaisunsa teoreettisesti ja monenlaiset opetukseen ja 

ohjaukseen liittyvät näkökulmat ja omat näkemyksensä huomioiden (Lapinoja 2009, 67). 

Ohjaajan on siis oltava tietoinen omasta käyttöteoriastaan. Perunka (2015, 22) toteaa 

käyttöteorian olevan sisäänrakennettu säännöstö ja ohjausjärjestelmä. Tämä kehittyy 

teoreettisen tiedon yhdistyessä kokemuksiin, arvoihin, ihanteisiin, käsityksiin ja asenteisiin 

(Jyrhämä 2002, 49.) Mahdollistaakseen opiskelijan oman käyttöteorian kehittymisen on 

ohjaajan tiedostettava oman käyttöteorian ja sen näkyminen omassa opettajan- ja 

ohjaustoiminnassa. 

Ohjaavan opettajan ohjausrooleja on luokiteltu useita ja toisaalta joissakin näkemyksissä 

yksikään rooli ei nouse yli toisen. Jyrhämä ja Syrjäläinen (2009) ovat tehneet Kansasen 

(1993) opettajan pedagogisen ajattelun tasomallista opetusharjoittelun ohjaajan rooleja 

erittelevän typologian ohjaajan ja opetuksen välisen ohjaussuhteen, ja ohjaajan ja 

opettajaopiskelijan välisen ohjaussuhteen mukaan (Perunka 2015, 39).  Perungan (2015, 

39.) mukaan pedagoginen suhde sisältää sen, millaisena ohjaajan ja opettajaopiskelijan 

välinen suhde ilmenee ohjausajattelussa ja sitä ilmentävässä toiminnassa. Ohjaussuhde 

puolestaan tarkoittaa sitä, millaisen suhteen ohjaaja ottaa opettajaksi opiskelevan 

sisältösuhteeseen, eli niihin tekijöihin, joita didaktisen kolmion kautta voidaan opetus-

opiskelu-oppimisprosessista havainnollistaa (Perunka 2015, 39). Ohjaajan ja ohjattavan 

väliselle pedagogiselle suhteelle ja ohjaussuhteelle pedagogisen ajattelun eri tasoilla on 

Jyrhämä & Syrjäläinen (2009) laatineet kaavion. Kaaviosta tulee esille ohjaajan monia  

rooleja eli positioitumista suhteessa opiskelijaan (Perunka 2015, 39–40).  

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1. Kuvaus pedagogisesta suhteesta ja ohjaussuhteesta pedagogisen ajattelun eri tasoilla – ohjaajan erilaiset roolit 
(Jyrhämä & Syrjäläinen 2009). 
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Optimaalista ohjaustapahtumaa ei ole mahdollista ennalta suoraviivaisesti roolittaa, joten 

asemoitumisen näkökulmasta rooli käsitteenä ei olisi riittävän kattava kuvaamaan 

ohjaustilanteen osapuolien vuorovaikutussuhdetta. Tutkimuksessa ohjaajan asemoitumista 

suhteessa ohjattavaan käytetään sanan rooli sijaan käsitettä positio. Positioitumisen voi 

käsittää ohjaustapahtumassa kaksisuuntaisena toimintana. Ohjaaja positioituu suhteessa 

opiskelijaan, sekä opiskelija positioituu suhteessa ohjaajaan. Positioon ja positiointiin 

liittyy joustavuus ja ajallisuus, koska positio käsitteenä painottaa kohtaamisen 

dynamiikkaa. (vrt. Yrjänäinen 2010, 79–81.) Kun kysymyksessä on pedagoginen suhde, 

kohtaamisessa korostuu ”vierelläoleminen” (Kallio-Tavin, 2013, s. 185). Pedagoginen 

suhde ei koskaan ole täysin tasavertainen. Ohjaajan ja ohjattavan välisessä suhteessa on 

aina jonkinlainen kokeneen ja kokemattoman, ekspertin ja noviisin, ts. auktoriteetin 

leimaama tila. Kahdenvälisen suhteen ohjaussuhteena on kuitenkin mahdollista olla myös 

tilannesidonnainen, muuntuva ja joiltain osin jopa häilyvä, joten ohjaussuhteessa 

positioituminen suhteessa toiseen ei ole ennalta määrättyä tai stabiilia. Positioituminen on 

aktiivista, reaktiivista ja aiheuttaa havaintoperspektiivin muutoksia; toimintaperspektiivit 

muuttuvat positioiden vaihtuessa. (Yrjänäinen 2010, 80.) Harjoittelukoulukontekstissa 

ohjaaja positioituu myös suhteessa kouluyhteisön ja aikakautensa edustamiin käytänteisiin. 

Nämä positiot eivät aina ole tietoisia tai niitä ei ole mahdollista valita. Myös oman 

elämänhistoriansa ja omien uskomustensa vuoksi ohjaaja ottaa myös omia positioitaan 

riippumatta edellä mainituista ulkoisista kehyksistä. (Yrjänäinen 2010, 81.) 

Opiskelijan positioitumista suhteessa ohjaavaan opettajaan väitöskirjassaan käsitellyt 

Yrjänäinen (2010) liittää opettajankoulutuksen perusopintojen yhteiskunnallista pohdintaa 

vaativan sisällön sekä harjoitteluohjaajan ja opiskelijan välisen positioitumisen 

merkityksen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Perusopintojen aikaiset 

kulttuuristen ja yhteiskunnallisten prosessien ymmärtäminen jäävät monelle opiskelijalle 

pinnalliselle tasolle, mikä näkyy siten, että koulutuksen laajempaa merkitystä 

yhteiskunnassa ja opettajan roolia yksittäisten oppilaiden oppimisprosessin tukijana ei 

ehditä jäsentää (Yrjänäinen 2010, 9).  

Opettajankoulutuksen pääasiallisena tavoitteena on kouluttaa tieteelliseen sekä opetus- ja 

oppimisteoreettiseen eli pedagogiseen ajatteluun kykeneviä ammattilaisia (Patrikainen 

2009, 39). Komulaisen, Turusen & Rohiolan mukaan harjoittelun ohjauksessa ohjataan 
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opiskelijaa ainakin kolmen eri ulottuvuuden mukaan: 1) opiskelijan toiminnan ohjaaminen, 

kun hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetustilanteita, jolloin ohjauksen perustana ovat 

pedagogiikka ja ainedidaktiset kysymykset, 2) opiskelijan pedagogisen ajattelun 

kehittymisen tukeminen ja 3) opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymisen 

tukeminen, jolloin opettajuutta tarkastellaan opettajapersoonallisuuden näkökulmasta 

(Komulainen et al. 2009a, 169). Opetusharjoittelun ohjaustilanteissa opettajankoulutuksen 

opetussuunnitelma, sekä kokonaisuutena että erityisesti opetusharjoittelua koskevilta 

osiltaan, on ohjaajan toiminnan taustalla. Jotta ohjattu harjoittelu olisi mahdollisimman 

kokonaisvaltaista ja antaisi opiskelijalle kokemusta opettajan toimimisen laaja-

alaisuudesta, tulisi opetettavan sisältöaineksen, opetusmenetelmien ja muun opettajan 

toimenkuvaan liittyvän toiminnan harjoittelemisen muodostaa ehyt kokonaisuus (Lange 

2009, 141). Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää niiden sisäistämistä 

osaksi opiskelijan omaa toimintaa (Jyrhämä 2002, 48–49). Kansanen (1995, 15) toteaa, että 

silloin tällöin opetussuunnitelman sisältö ja oma ajattelu sulautuvat yhdeksi 

kokonaisuudeksi, josta voi käyttää ilmaisua tavoitteellisuus. Yksilönäkökulmasta 

tavoitteisuus eli opettajan objektiteoriat edustavat kasvattajan pyrkimystä tiettyyn 

kasvatukselliseen päämäärään (Jyrhämä 2002, 50).  

Opetusharjoittelussa tavoitteisuus olisi rinnastettavissa ohjaajan tuottamaksi opiskelijan 

sisäiseksi motivaatioksi. Keskeistä ohjauksessa on edistää opettajaopiskelijan pedagogisen 

ajattelun ja toiminnan laadun kehittymistä. Pedagoginen ajattelu tarkoittaa 

opetustapahtuman aihepiiriin ja sen eri tekijöihin vaikuttavaa reflektiivistä ajattelua. 

(Komulainen et al. 2009a, 169.) Pedagogiikan voidaan sanoa tarkoittavan kaikkia niitä 

toimenpiteitä ja organisointeja, joilla opettaja pyrkii edistämään oppilaan opiskelua, 

oppimista ja ihmisenä kasvamista asetettujen tavoitteiden suunnassa (Patrikainen 2009, 

31). Harjoitteluohjaus on pedagogista toimintaa ja rinnastettavissa luokanopettajan 

kasvatustoimintaan. Kasvatustoiminnassa on tulkinnan, interpretaation, lisäksi kysymys 

toimintaympäristön muuttamisesta, transformaatiosta, sellaiseksi, mikä toiminnan 

perusteella on tulkittavissa tukevan kasvavan kasvua (Sutinen 2003, 220). 

Harjoitteluohjauksen vuorovaikutussuhteessa ei voi olla ennalta määrättyjä rooleja. 

Asemoitumisen näkökulmasta ohjaussuhde on luonteeltaan ekspertin ja noviisin 

kohtaamista ilman stabiileja positioita. Ohjauksessa on yksilöllisen kohtaamisen 

näkökulma; ohjattava täytyy tuntea, ja ohjattavan taitotaso on tiedettävä, jotta hyvä ja 

ohjattavalle sopiva ohjaus olisi mahdollista. Kaikessa kasvatuksessa on myös aina 
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tulevaisuussuuntautuneisuutta. Opettajan työhön verraten myös harjoitteluohjauksessa 

kasvatus ja opetus tähtäävät kasvatettavan itsenäiseen osaamiseen. 

2.3 Optimaalisen ohjauksen tavoitteet 

Ohjatun harjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus käytännön 

opetustilanteissa kokeilla ja kehittää omia opetukseen liittyviä taitoja kokeneen opettajan 

ohjauksessa. Ohjaajan näkökulmasta ohjauksen tavoitteina voivat olla opiskelijan 

sosiaalistaminen, opettaminen, valmentaminen, ohjaaminen, neuvojen antaminen, 

kannustaminen, innostaminen, haastaminen ja tutkimaan saattaminen sekä tukeminen ja 

auttaminen (Komulainen et al. 2009, 171). Teoreettisen tietämyksen ja harjoittelun 

ohjauksen avulla opettajaopiskelija voi hahmottaa ja jäsentää laajan käsitteistön, jonka 

hallinta on välttämätöntä opiskelu- ja oppimisprosessin ohjaajaksi kehittyvälle 

ammattilaiselle (Lapinoja 2009, 81). Oppimisen teoriat ovat taustateorioina myös 

ohjaukselle (Ojanen 2000, 19–24).  

Jyrhämä (2002, 4) mainitsee väitöskirjansa johdannossa mm. Vehviläisen (2001) 

todenneen, kuinka ohjaajalta edellytetään ennen kaikkea vuorovaikutustaitoja sekä 

erilaisten prosessien hallintataitoja, joiden avulla hän voi auttaa opiskelijaa itse 

käsittelemään kokemuksiaan ja suuntaamaan oppimistaan. Tutkimusmateriaalin mukaan 

ohjaus pedagogisesta näkökulmasta on opiskelijalähtöistä ja aikuiskasvatuksellista mm. 

sitouttavana ja vastuuttavana toimintana. Opiskelijalla on aina yksilölliset tavoitteet ja 

kokematon saa erilaista ohjausta. Ohjaus opetusharjoittelussa on ammatillisen kasvun 

käynnistävää tai ammatillista kasvua edistävää opiskelijan ammatillisen kasvun vaiheesta 

riippuen. Välillisesti ohjauksesta tulee esille opettajan pedagoginen ajattelu eli 

implisiittinen asiantuntijatieto hiljaisena ja eksplisiittisenä tietona. Implisiittisen 

asiantuntijatiedon voinee rinnastaa myös käyttöteorian käsitteeseen. (vrt. Jyrhämä 2002, 2.) 

Tämä liittyy vahvasti ohjaukseen ja ohjaavan opettajan asiantuntijatietoon koskien itseään 

opettajana ja ohjaavana opettajan, sekä opettajan ammatissa toimivana henkilönä. Opettaja 

tekee työtään aina persoonallaan. Ammattitaito on sidottu persoonaan myös ohjaavan 

opettajan työssä. Oman käyttöteorian selkeys ja itsetuntemus antavat mahdollisuudet 

johdonmukaisempaan ja kokonaisvaltaisempaan ohjaukseen. Tässä tutkimuksessa 

käyttöteoria määritellään opettajan oman opettajuuden taustalla vaikuttavaksi 

subjektiiviseksi tiedoksi opettajuudesta (Komulainen et al. 2009c, 205.) Käyttöteoria 
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sisältää tietoisen toiminnan lisäksi tiedostamattomia uskomuksia ja arkikäsityksiä, kuten 

kokemuksia, tietoja, arvoja ja asenteita, joiden mukaan toimia opettajana, ja joiden 

tiedostamisen avulla voi ymmärtää omia uskomuksiaan, ennakkoluulojaan ja rutiinejaan 

(Komulainen et al. 2009c,  205). Ohjaavan opettajan on tiedostettava, millaista viestiä 

opettajuudesta, työyhteisöstä, kollegasta tai maailmankuvastaan hän välittää eteenpäin. 

Työssä oppimisen ja työyhteisössä muodostettavan tiedon näkökulmasta hiljainen tieto on 

aina osa ammatillista toimintaympäristöä.  

Ohjaus on käsitettävissä sosiaaliseksi ja dialogiseksi sekä aktiiviseksi ohjaajan ja 

ohjattavan tai ohjattavien väliseksi toiminnaksi, millä on toiminnallisia, pedagogisia ja 

ammatti-identiteetin kehittymiseen suuntaavia päämääriä. Ohjaajan tehtävä on tarjota 

malleja ja näkökulmia niin tiedollisesti, ammatillisesti kuin sosiaalisestikin, sekä ohjauksen 

tulisi luoda edellytyksiä ohjattavien oman teorian ja käytännön synteesin rakentamiseen 

kohti sosiaalista ja itsenäistä ammattia. Keskeisenä ohjauksen tavoitteena on auttaa 

ohjattavaa tunnistamaan itsensä, omat ajatuksensa ja tunteensa, joita käydään läpi 

persoonallisesti merkittävien oppimiskokemusten avulla (Ojanen, 2003). Ojasen mukaan 

ohjaajan tehtävä on myös auttaa ja tukea käsitteellistämään tietoa haastavilla sokraattisilla 

kysymyksillä ja kommenteilla. Täten ohjattavan persoonallisuus rakentuu uudelleen, 

rekonstruoituu, jopa niin, että hän pystyy luomaan uutta käyttöteoriaa (Ojanen 2003; 

Komulainen et al. 2009c, 205–207). Näin opettajaopiskelijalle on mahdollista oman 

opettajuuden ymmärtäminen ja tiedostaminen (Patrikainen 2009, 16). Edelliset voisi 

määritellä myös kattavasti optimaalisen ohjauksen tavoitteiksi. Optimaalinen ohjaus on 

kuitenkin käsitteenä suhteellinen. Yksilöllinen ja jokaiselle henkilökohtaisesti sopiva tieto- 

ja taitotasoon kohdennettu ohjaus olisi kenties lähinnä optimaalisen ohjauksen tarkennettua 

määritelmää. Jokaisen opettajaopiskelijan tavoitteet ovat yksilöllisiä, mutta yksittäisistä 

tavoitteista ammatillisen kasvun tavoite lienee kokonaisvaltaisin, ja siten merkittävin. 
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3 Kohtaava ohjaus ammatillisena osaamisena 

Kohtaaminen voidaan ajatella esimerkiksi kahdenvälisenä suhteena, kuten tässä 

tutkimuksessa opetusharjoittelua ohjaavan opettajan ja opiskelijan välillä. Filosofisesti 

ajatellen kohtaaminen voidaan käsittää niin sanottuna universaalina välissäolemisena, jossa 

kaksi osapuolta kohtaavat jakaen yhteisen hetken ja tilan. (Silkelä 2003, 80.) 

Fenomenologisesti kohtaaminen käsitetään jokaisen omana, eletyn perspektiivin 

kohtaamisena, ulkoa päin määriteltävän ja tarkasteltavan ihmisten välisten suhteiden sijaan 

(Laine 2001, 123). Tutkimuksellisesti kohtaamista tutkiessa tutkijan on väistämättä 

asetuttava ulkopuoliseksi tulkitsijaksi harjoitteluohjaajien perspektiivistä kerrotuista 

kohtaamisista. Harjoitteluohjauksessa käsitteenä kohtaaminen on eräänlainen ohjauksen 

eettinen väline; harjoitteluohjaajan itsetuntemus omasta persoonallisesta opettajuudestaan 

vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä kokemuksineen ja käyttöteorioineen kohtaa 

ohjauksessa ohjattavan yksilön ja opettajuudessaan vielä keskeneräisen noviisin. (vrt. 

Komulainen et al. 2009c, 207.) Tässä tutkimuksessa kohtaamisen tieteenteoreettisena 

lähtökohtana käytetään Heideggerin ajatuksia. Kohtaamista käsitellään mm. 

hermeneutiikan silleenjättämisen sekä itsensä avoimena salaisuudelle pitämisen 

(Heidegger 1991, 4; 39) käsitteiden kautta. Kohtaamista ei tule kuitenkaan käsittää jonakin 

”mystisenä henkisenä tilana”, vaan konkreettisena aitona läsnä olemisena ja toisen ihmisen 

näkemisenä sellaisenaan. Opetussuunnitelman näkökulmasta kohtaaminen olisi myös 

tulkittavissa tulevaisuuden opettajuuden taidoksi. Tässä luvussa kohtaamista käsitellään 

ohjaamistapahtuman vuorovaikutteisena ilmiönä, mitä tarkastellessa saadaan lisätietoa 

ohjaamistapahtumasta kokonaisuutena. Kohtaamista käsitellään ohjaajan työvälineen ja 

strategian näkökulmien kautta ohjaajan ammatillisena osaamisena; opiskelijan ammatti-

identiteetin sekä ammatillisen kasvun mahdollistajana. Luvun lopussa käsitellään 

ohjauksen tavoitteeksi määriteltyä kasvua tai sisäistä muutosta opiskelijassa 

rekonstruktiivisena prosessina fenomenologian ja hermeneutiikan avulla. Lähdekirjallisuus 

on valikoitunut tutkijan näkökulmasta tähän tutkimukseen soveltuvista teoksista filosofian 

kirjallisuudesta, transformaatiota käsittelevistä kasvatustieteellisistä julkaisuista, sekä 

ohjausta käsittelevistä kotimaisista tutkimuksista. 
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3.1 Kohtaaminen ilmiönä ohjauksessa 

Kasvatuksen filosofia tulee kasvattajasta näkyviin kohtaamisessa. Kohtaamista 

analysoidessa törmää samoihin tekijöihin, kuin omassa elämismaailmassa ja sen 

kokemuksissa. Heideggerin mukaan ihmisen olemisen perusta on kyvyssä ajatella 

avoimesti ja ennakkokäsityksittä omaa ihmisyyttään ja ihmisenä maailmassa olemista. 

(Heidegger 1991, 24–26.) Ihmisyyden käsitteen selkeytyminen itselle sekä inhimillisyyden 

hyväksyminen itsessä ja toisessa on kivijalkana itsetuntemukselle. Hyvän itsetuntemuksen 

kera ja avulla toisen kohtaaminen edellyttää inhimillisyyden näkemistä myös toisessa. 

Opettajankoulutuksessa harjoitteluohjaus ammattiin valmentavana toimintana vaatii 

teknisen osaamisen ohella myös persoonallisen opettajuuden kehittämisen näkökulman 

(Perunka 2015, 200). Opetusharjoittelussa ammatti-identiteetti rakentuu suhteessa 

ohjaajaan, opiskelijatovereihin ja lapsiin, opiskelija on herkistynyt minäänsä kohdistuneille 

viesteille ja suhtautuukin harjoittelun aikana saamaansa palautteisiin vakavasti 

(Komulainen et al. 2009b, 183). Ohjaaminen on myös vaikuttavaa, koska sillä on vuosien 

mittaiset vaikutukset ohjattavaan, ja siksi ohjaajan ja ohjattavan välinen kohtaaminen on 

ammattieettisestikin merkityksellistä (vrt. Patrikainen 2009, 16). Kasvatustilanteen 

kaksisuuntaisuudesta kirjoittanut Timo Laine toteaa kuinka kohtaaminen onnistuu 

silleenjättämisen ajatuksella, ei pakotettuna tai tehokkaasti toteutettuna (Laine 2001, 129). 

Tämä viittaa Heideggerin käsitteeseen ”Gelassenheit”, silleenjättäminen, jonka merkitys 

liittyy ihmisen suhteeseen Jumalaan, ja kuinka ihmisen ollessa aktiivinen ko. suhteessa hän 

menettää mahdollisuuden tuntea Jumalan sellaisena, kuin Jumala itse tahtoo tulla 

tunnetuksi (Heidgger, 1991, 4).  Silleen jättämisen yhteyteen Heidegger liittää myös 

itsensä avoimena salasuudelle pitämisen, ”Die Ofenheit für das Geheimnis”, mikä antaa 

meille näköalan uuteen jalansijaan, eli uuteen näkökulmaan (Heidegger 1991, 39). 

Optimaalinen kohtaaminen ohjaustapahtumassa edellyttää siis avoimuutta, 

vastaanottavaisuutta, luotettavuutta ja kunnioitusta molemmilta osapuolilta. Toinen on 

nähtävä inhimillisenä ja hänelle on annettava mahdollisuus tulla nähdyksi sellaisena kuin 

on, kaikkien positioiden yli tai niistä huolimatta.  

Lähtökohtaisesti harjoitteluohjaajan ja harjoittelijan kohtaamisen tulee olla kuin kenttä, 

jossa kaikki on molemmille osapuolille mahdollista. Vuorovaikutuksen tulisi olla 

varauksetonta, ilman ennakkokäsityksiä, sekä luoda molemmille osapuolille 

mahdollisuuden uuteen näkökulmaan. Luokanopettajan oppilaantuntemuksen tavoin 

opiskelijan tunteminen on ohjaustyössä merkittävä osanen. Opiskelijantuntemuksen 



18  

 

  

katsotaan olevan opiskelijalähtöisyyden perustana (Komulainen 2011, 170). Opiskelijalle 

ohjauksessa on tärkeää opiskelijalähtöisyys (Rohiola et al. 2009, 217). Täyttääkseen 

ohjaukselliset vaatimukset ja onnistuakseen ohjauksen tavoitteiden saavuttamisessa 

kohtaava opiskelijalähtöinen ohjaus on strategisesti harjoitteluohjaajalle sekä opiskelijan 

ammatillisen kasvun näkökulmasta voidaan nähdä ideaalisena tapana toteuttaa 

opetusharjoittelun ohjausta. Opetusharjoittelulla osana opettajan pedagogisia opintoja on 

keskeinen asema opettajuuden kehittymisessä. Koulutuksen kokonaistavoitteena on 

tutkiva, kehittävä, arvioiva, rakentavan kriittisesti reflektoiva ja vuorovaikutustaitoinen 

opetuksen ammattilainen (Komulainen et al. 2009a, 169). Yksi tärkeä opettajuuden 

osaamisalue on reflektio-osaaminen, jonka osa-alueita ovat itsearviointi ja oman toiminnan 

kehittäminen (Perunka 2015, 200). Komulainen liittää ohjauskeskusteluun 

dialogioppimisen; ohjausvuorovaikutus olisi rakennettava tasavertaiseksi ja myönteiseksi 

ilmapiiriltään, jotta ohjaustapahtumassa on mahdollista käydä kohtuullisen tasavertaista 

ammatillista keskustelua (Komulainen 2011, 172–173; 180). Kohtaamisen 

vastavuoroisuuden vuoksi sekä opiskelijan ohjaajalta omaksuman mallin ottamisen vuoksi 

itsearvioinnin - ja oman toiminnan kehittämisen osalta sama pätee sekä ohjaajan että 

ohjattavaan. Myös ohjaajan olisi oltava tiedostava, toimintaansa kehittävä ja rakentavan 

kriittisesti reflektoiva ja vuorovaikutustaitoinen ammattilainen. 

Kohtaaminen ohjaustapahtumassa yhdistettynä ammatilliseen kasvuun linkittyvätkin 

ohjaavan opettajan ammatillisiin vaatimuksiin, ja ohjaajan valmiuksiin avata omaa 

käyttöteoriaansa (vrt. Komulainen et al. 2009c, 203–207). Strategisesti (opiskelijan 

ammatti-identiteetin ja ammatillisen kasvun näkökulmasta) on siis tärkeää, miten ohjaaja 

toimii ohjauksessa, ja kuinka hän osaa käyttää kohtaamista työvälineenä. Johtajan tavoin 

persoonallaan työtä tekevän (hyvän) ohjaavan opettajan tärkein työväline onkin 

itsetuntemus. Kohtaava yksilöllinen ohjaus vaatii ohjaajalta vahvan ja selkeän käsityksen 

myös omasta käyttöteoriastaan, sekä kasvun mahdollistamisen ja kasvun mahdollisuuden 

tiedostamisen niin itsessään kuin ohjattavassakin, mahdollistaakseen myös opiskelijan 

opettajapersoonallisuuden ja ammatillisen itsetuntemuksen kehittymisen. Ohjaajan ollessa 

selvillä ohjattavan harjoittelun jatkumosta, harjoittelua edeltävistä ja seuraavista 

opinnoista, on harjoittelulla ja ohjauksella mahdollisuus kohdentua opettajaopiskelijan 

ammatillisen kehittymisen kannalta keskeisiin seikkoihin. (Komulainen et al. 2009a, 169.)  
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3.2 Kohtaava ohjaus transformatiivisessa ammatillisessa kasvussa 

Ohjatussa harjoittelussa opiskelija oppii omakohtaisista opettajana toimimisen 

kokemuksistaan ja niihin liittyvistä pohdinnoistaan (Komulainen et al. 2009c, 195). 

Patrikaisen (2009) mukaan opettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ja kehittyminen on 

pitkäkestoinen oppimis- ja sosiaalistumistapahtuma, jossa teoriaopinnoilla, ohjatulla 

harjoittelulla ja opiskelijan oppimisprosessin reflektiolla sekä metakognitiivisella 

ohjauksella on kaikilla yhtäläinen merkitys. Kehittyäkseen opettajana opiskelija tarvitsee 

siis ajattelun ja toiminnan vuorovaikutusta. Tämä luo opiskelijalle mielikuvan siitä mitä 

itse osaa ja miten soveltaa omaa osaamistaan. (Patrikainen 2009, 13; 16; vrt. myös 

Komulainen et al. 2009c, 203.) Ammatilliseen kehittymiseen liittyy keskeisesti ammatti-

identiteetin käsite (Komulainen et al. 2009b, 183). Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan 

käsitystä itsestä ammatillisena ja sosiaalisena toimijana, ja ammatti-identiteetin 

rakentuminen on koko työuran mittainen tehtävä (Komulainen et al. 2009b, 184). 

Tynjälän (1999, 12) mukaan oppimista voisi kuvata kuudella tavalla.  

1) Oppiminen on tietojen lisääntymistä  

2) Oppiminen on asioiden muistamista ja tarvittaessa niiden toistamista  

3) Oppiminen on sitä, että pystyy soveltamaan tietoa  

4) Asioiden ymmärtämistä  

5) Ajattelun muuttumista ja että näkee asioita uudella tavalla  

6) Ihmisenä muuttumista  

Kuvauksesta kolme viimeisintä, ymmärtäminen, ajattelun muuttuminen ja ihmisenä 

muuttuminen, ovat kehittymistä ja muuntumista eli transformaatiota oppijan ajattelussa tai 

toiminnassa (Tynjälä 1999, 12). Ohjaus toimintana on luonteeltaan transformatiivista eli 

muuntumiseen tai muutokseen tähtäävää. Mezirowin mukaan (2009) transformatiivinen 

oppiminen perustuu kriittiseen reflektioon ja vapaaseen dialogiin osallistumiseen. 

Näkökulmia ja argumentteja tarkastellen toteutetaan arviointia, mikä tuottaa tulkintoja. 

Tulkintojen pohjalta on mahdollista muodostua synteesi. (Mezirow 2009, 91–94.) Ojanen 

toteaa yksilön henkisen kasvun ja siitä johtuvan toimintatavan muuttumisen tapahtuvan 

niin sanotun transformaatio- eli muutosprosessin kautta, joka edellyttää reflektiota ja 

tiedostamista (Ojanen, 2003). Sutisen (2003, 215) mukaan yksilön kasvu tarkoittaa 

interpretatiivis-transformatiivista toimintaa, jossa eksperimentin, kokemuksen, myötä 

yksilön havaitsema asia tulkitaan, ja muutetaan uudeksi käsitteelliseksi tiedoksi. Edellisiin 
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pohjautuen on mahdollista ajatella myös opetusharjoittelussa tapahtuvan ammatillisen 

kasvun olevan transformatiivisen oppimisen prosessi. Transformatiivisen 

oppimiskäsityksen mukaan koettuja merkitysrakenteita eli omia viitekehyksiä kuten 

ajattelutapoja, sekä kulttuurisia ja kielellisiä rakenteita voidaan tiedostaa ja muuttaa, sekä 

merkitysrakenteet muokkaavat yksilön käsityksiä sekä määrittävät toimintatapoja (Perunka 

2015, 32, ja ennakkokäsitykset ja tottumukset vaikuttavat toimintaan ja käyttäytymiseen 

(Mezirow 2009, 94). Tämä on rinnastettavissa myös opettajan käyttöteoriaan ja sen 

jatkuvaan uusien kokemusten myötä rakentumiseen (vrt. Rohiola et al. 2009, 203–207).  

Ohjaustilanteessa läsnä ovat ohjaaja ja opettajaopiskelija, ekspertti ja noviisi tai johtaja ja 

johdettava. Ohjaajan ja opettajaopiskelijan välinen valta-asema, jossa opiskelija on vain 

kuunteleva ja vastaanottava, niin sanottu näennäinen osapuoli, muuntuu reflektoivassa 

dialogissa. (Freire 2005, 80–85, 183.) Näin ohjaajan ja ohjattavan on mahdollista 

positioitua tai asemoitua ohjaustapahtumassa suhteessa toisiinsa monin eri tavoin. Ohjaajan 

ja ohjattavan ohjaussuhde ei siis ole luonteeltaan stabiili esim. ekspertin ja noviisin 

vuorovaikutussuhde. Ohjaava opettaja kehittää opiskelijan kompetenssia 

opetusharjoittelussa esimerkillään ja toiminnallaan. Illeris (2011) toteaa kuinka 

kompetenssi on käsitteenä laaja ja sisältää kaiken, mitä tarvitaan tilanteessa tai 

asiayhteydessä suoriutumisessa. Esimerkiksi kollegat kohdatessaan käyvät kriittistä 

reflektiivistä ja arvoivaa dialogia, minkä pohjalta tuotetaan synteesi; uutta tietoa, toisin 

sanoen kompetenssia. Illerisin (2011) kompetenssin määritelmä käsittää yksilöä koskien 

myös persoonan ammatti-identiteetin Artikkelissaan Illeris liittää kompetenssin 

kehittämisen vahvasti myös ympäristöön, jossa teoreettisessa konseptuaalisessa 

asiayhteydessä (menneisyyden) kokemusten ja asiayhteyksien todentaminen liitetään 

(samalla) toimintaan ja tulkintoihin toiminnasta. (Illeris 2011, 42.) Yrjänäinen (2010) 

jaottelee kompetenssin tietopohjaiseksi ja sosiaaliseksi. Työnkuvan yhteyteen näille 

alalajeiksi määritellään formaalinen, todellinen, virallisesti vaadittu, työn vaatima ja 

käytössä oleva kompetenssi. (Yrjänäinen 2010, 85.) Harjoitteluohjaus luo 

opettajaopiskelijalle teoreettista, organisatorista, sosiaalista ja yksilöllistä pohjaa ammatti-

identiteetille, toisin sanoen ammatillista kompetenssia. (vrt. myös Komulainen et al. 

2009b, 184.)  
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3.3 Ohjaus ammattiin johtamisen kasvatusfilosofisena prosessina 

Ohjatun harjoittelun keskeisimpänä tavoitteena on opettajaopiskelijan ammatillisen 

kehittymisen tukeminen (Komulainen et al. 2009, 165) ja opiskelijan opettajaksi 

kasvaminen on aina luonteeltaan yksilöllinen ainutlaatuinen ja henkilökohtainen prosessi 

(Blomberg 2009, 119). Yliopistollisen opettajankoulutuksen harjoittelun ohjaus ei ole mikä 

tahansa työ, vaan opettajan ammattiin sosiaalistumisen prosessia keskeisesti edistävä 

tehtävä (Patrikainen 2009, 16). Ohjatun harjoittelun aikana harjoittelukoulu toimii 

työyhteisönä, jossa kouluttajat ja koulutettavat puhuvat, toimivat ja reflektoivat yhdessä 

kaikkien osapuolien professionaalisuuden vahvistamiseksi (Sahi 2009, 107). Ohjaaja 

osaltaan auttaa opettajan ammattiin sosiaalistumisessa, joten ohjaajalla on oltava käsitys 

siitä, millaisen kuvan opiskelija saa opettajan ammatista ja ammattiryhmästä (Komulainen 

et al. 2009, 186).  

Opetusharjoittelu tuottaa opiskelijalle uusia kokemuksia opettajan ammatista ja koulusta 

työyhteisönä. Opiskelijan opiskelema tieto sekä koulukontekstissa saadut kokemukset ja 

harjoittelun ohjaus muokkaavat opiskelijan käsityksiä opettajuudesta omana ammattina. 

Uusitalo (2016) kertoo väitöskirjassaan Heideggerin todenneen, että ”maailma maailmoi”. 

Tällä tarkoitetaan merkitysten maailmaa siitä, miten ihminen on kokemusten kautta 

suhteessa maailmaan, ja oman olemisen ymmärtäminen on merkityksellistä. (Uusitalo 

2016, 12.) Raatikainen (2012) toteaa Diltheyn sanoneen, kuinka ihmiset ovat 

tavoitteellisia, ovat tietoisia historiastaan ja muokkaavat toimintaansa tämän tiedon 

valossa. Inhimillisen toiminnan ymmärtäminen on sen asettamista laajempaan 

kulttuuriseen ympäristöön, joka antaa sille merkityksen. (Raatikainen 2012, 91–92.) 

Ricoeurin mukaan itsensä ymmärtäminen on aina epäsuoraa, ja on seurausta itsen ulkoa 

tulleiden kulttuuristen ja historiallisten asioiden tulkinnasta, sekä näiden asioiden 

merkitysten sopivuudesta. (Ricoeur 1970, xv.) Cohen et al. (2000) käsittelevät 

fenomenologiaa perinteisenä ja teoreettisena tutkimuksen tekemisen näkökulmana mm. 

English and Englishiin (1958), Curtisiin (1978) ja Burrell & Morganiin (1979) viitaten 

seuraavasti: Laajimmassa merkityksessään (fenomenologia tukee sellaisenaan tulevan 

kokemuksen tutkimusta ja) käyttäytyminen määrittyy ennemminkin kokemusten kuin 

ulkoisen objektiivisen fyysisen todellisuuden kautta. (Cohen et al. 2000, 23-24.) Yleistäen 

fenomenologia noudattaa seuraavia lainalaisuuksia: subjektiivinen tietoisuus on tärkeä ja 

ensisijainen, tietoisuus käsitetään aktiivisena (ja käytettynä) ja tietoisuudessa on olennaisia 

elementtejä, joista saamme tiedon reflektoiden. (Cohen et al. 2000, 23.)  Ricoeurin 
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mukaisesti asioiden tulkinta tai merkkien lukeminen ovatkin fenomenologialle 

lähtökohtaisesti perustavanlaatuisin hermeneuttinen sääntö (Ricoeur 1970, xvi).  

Edellistä tiivistäen ihmisessä on läsnä niin sanottu tietoisuuden virta eli kerätyt 

kokemukset, joista syntyy merkityksiä reflektoiden riippuen tarkoituksista tai päämääristä, 

joita haetaan. Lisäksi, Burrell & Morgania (1979) soveltaen, ihmisen ollessa sosiaalinen 

toimija hän liikkuu merkitysten ”alueella” jokapäiväisessä elämässään. (Cohen et al. 2000, 

24.) Omien kokemusten reflektointi stimuloi jatkuvaan tutkimiseen, mikä puolestaan 

johtaa aikaisempien käsitysten muuntumiseen ja aiempaa parempaan itsetietoisuuteen: 

oppiminen muuttaa merkityksiä (Ojanen, 2003). Komulainen et al. (2009b) kirjoittavat, 

kuinka asiantuntijuus kehittyy vaiheittain, kun henkilö siirtyy yksinkertaisesta ulkoa päin 

tulevan tiedon omaksumisesta kokemuksen kautta sisäisesti rakentuvaan omaan 

osaamiseen. He myös jatkavat, että prosessin aikana tieto lisääntyy, jäsentyy ja muuttuu 

laadultaan toisenlaiseksi, ja laadullinen muutos koskee sekä tiedon sisältöä että sen 

rakennetta. Asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää kokemuksen karttumista ja kykyä 

reflektoida omaa toimintaansa. (Komulainen et al. 2009b, 181–182). Oheisen perusteella 

ohjaustapahtuma ja ohjauksellinen toiminta tavoitteineen on rinnastettavissa 

fenomenologis-hermeneuttiseen käsitykseen toiminnasta ja ymmärtämisestä: tie ihmisen 

itsensä luomien merkitysten tulkitsemiseen tapahtuu kokemusten reflektoinnin ja aidon 

dialogin kautta (Ojanen, 2003). 

Opettajaopiskelijan opetusharjoittelu on eräänlainen reflektiivinen ja kognitiivinen 

ammatillisen oppimisen ympäristö.  Patrikainen esittelee opettajaopiskelijan ammatillisen 

kehittymisen kannalta keskeisiksi kysymyksiksi miten opetussuunnitelman ja 

oppimisteorioiden sisällöt ja käsitteet ovat läsnä ohjauksessa, miten ohjaustilanteessa 

käydään pedagogista keskustelua tieteellisin, opetus- ja oppimisteoreettisin käsittein, sekä 

miten ohjaajat avaavat ja tulkitsevat pedagogisia käsitteitä opetuksessa niin, että opiskelijat 

ymmärtävät teorian ja käytännön yhteyden (konkreettisella tasolla). (Patrikainen 2009, 15.) 

Komulaisen et al. mukaan ohjaajan keskeinen tehtävä harjoittelussa on auttaa ja tukea 

opiskelijan reflektiota,  sekä viedä havainnot yhdessä opiskelijan kanssa abstraktin 

käsitteellistämisen tasolle (Komulainen et al. 2009c, 197). Kokemusperäisen oppimisen 

mallissa ammatillinen kasvu ja oppiminen ovat prosessi, jossa keskeisiä tekijöitä ovat 

opiskelijan kokemus, kokemuksen reflektointi ja kognitiivinen prosessointi (Komulainen et 

al. 2009c, 195). 
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Ohjaustapahtumaa tarkastellessa, Heideggerin hermeneuttisen kehän periaatteita mukaillen 

ohjauksesta johtamiseen viittaavien elementtien erottaminen on mahdollista vain 

ohjaustapahtuman kokonaisuuden ymmärtämisen keinoin; on määriteltävä ohjauksen 

osaset, jotta voidaan muodostaa kokonaisuus. (Raatikainen 2012, 95; 89.) Tässä 

tapauksessa kokonaisuus on myös tutkimuksen kohde; opetusharjoittelun ohjaus. 

Tutkimuksen tekemisen näkökulmasta ohjaus on tapahtumana fenomenologisesti Edmund 

Husserlin ajatuksia soveltaen redusoitavissa ohjaajan ja opiskelijan väliseen kohtaamiseen. 

Kohdatessa optimaalinen ohjaus on mahdollinen, tai tapahtuu. Tämä johtaa kahden välisen 

kohtaamisen elementtien tarkasteluun. (Raatikainen 2012, 100–101.) Ohjaajan ja 

ohjattavan välisessä kohtaamisessa on kaksi kokevaa osapuolta, joten ohjaukselliseen 

kohtaamiseen tapahtumana on myös kaksi prosessinäkökulmaa: ohjaava opetus sekä 

ohjattavan kokemus ohjauksesta. Kaikkiin edellä viitattuihin tutkimuksiin perustuen 

optimaalinen harjoittelua ohjaavan opettajan toiminta on useilla eri positioasetelmilla 

toteutettavaa, opiskelijalähtöistä, kannustavaa ja kohtaavaa, tavoitteellista ja muutokseen 

tähtäävää kokemusten ja tiedon jakamista, sekä esimerkkinä olemista. Ohjattavan 

onnistuneen ohjauskokemuksen on Ojanen tiivistänyt hyvin seuraavaan: kokemusten 

tulkinnan ja sitä seuraavien aikaisempien tietojen muuttumisen myötä uusi ymmärtämys 

integroituu reflektion avulla osaksi käsitysmaailmaa, eli käyttöteoriaa, ja se muuttaa 

sisäisiä merkityksiä. (Ojanen, 2003.) 

John Deweyn ja Charles Peircen pragmatistisen kasvatusfilosofian valossa George H. 

Meadin kasvatusajattelua käsitelleen Ari Sutisen (2003) väitöskirjaa mukaillen ammatti-

identiteetin rakentaminen harjoitteluohjauksessa on pedagogista interpretatiivis-

transformatiivista eli muutokseen tähtäävää tavoitteellista ja tulkinnallista toimintaa. 

Ohjaajan (kasvatus)toiminnan tarkoitus on avata ohjattavan kasvulle mahdollisuus. 

(Sutinen 2003, 226–227.) Näin interpretatiivis-transformatiivinen toiminta on 

rinnastettavissa kasvun ja oppimisen filosofisesta näkökulmasta myös fenomenologis-

hermeneuttiseen tavoitteelliseen toimintaan asettamalla harjoitteluohjaajan ohjauksen 

ilmiöksi jota tulkitaan ja selitetään opiskelijan toimesta, mikä tuottaa uutta tietoa tai tiedon 

muuntumista. Yksilö rakentaa oman käsityksensä ilmiöstä kokemuksen ja hankkimansa 

tiedon avulla, toisin sanoen uusi ymmärrys rakentuu olemassa olevan tiedon ja kohdattujen 

uusien asioiden vuorovaikutuksessa (Perunka 2015, 30.) Ohjaustapahtuma on luonteeltaan 

sosiaalista vuorovaikutusta ja opetusharjoittelussa se rakentuu tilannesidonnaisesti. 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta keskeistä ohjaustapahtumassa on myös Vygotskyn 
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(1978) lähikehityksen vyöhyke ja scaffolding: oppiminen on ympäristön ja oppijan 

dynaamista vuorovaikutusta, jossa ympäristö vaikuttaa oppijaan ja oppija ympäristöön. 

Opetus on askeleen edellä oppijaa ja opettaja auttaa siinä, mihin oppija ei itse vielä pysty 

(Komulainen et al. 2009c, 197). Ohjaus siis rakentuu opiskelijan ajattelun ja kehityksen 

mukaan (Perunka 2015, 30).  

Tutkimuksessa kuvailtu ohjaustapahtuma on ohessa kuvattuna hermeneuttisen kehän 

kaltaisena muuntumisen prosessina. Ohjaus on pedagogista toimintaa, jota leimaa varioivat 

positiot ja ohjaajan ohjauksellinen tehtävä on kuljettaa opiskelijaa kohti vapahdusta eli 

ymmärrystä. Opiskelijanäkökulmasta ohjausprosessi toteutuu transformatiivisena 

rekonstruktiona. Ohjaaja ja opiskelija mahdollistavat yhteisellä kohtaamisen ”alueella” 

keskinäisen ja avoimen kommunikaation keinoin optimaalisen ohjauksen. Kohtaaminen on 

vastavuoroista toimintaa. Opiskelijan niin kutsuttu hyöty näkyy ammatillisen kasvun, 

ammatti-identiteetin - ja oman käyttöteorian rakentumisessa, toisin sanoen ohjauksen 

tavoitteiden saavuttamisena. Opetusharjoittelussa varioivat kokemukset tuottavat 

opiskelijalle narratiivin, sisäisen kertomuksen kokemuksista, mitä on mahdollista tulkita ja 

mistä on mahdollista tuottaa oma käsitys reflektion avulla. Oman käsityksen tuottamisen 

kautta on mahdollista tavoittaa ymmärrys. Opiskelijan vanhan tiedon, esim. historian, 

pohjalta ja uuden kokemuksen myötä mahdollistuu uuden tiedon rakentuminen. Ohjaajan 

näkökulmasta kohtaava ohjaus luo edellytykset työssä onnistumiseen ja esim. työn laadun 

paranemiseen tai vaikkapa omaan henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuun 

samankaltaisten prosessien myötä. 

 

Kuva 2. Ohjaustapahtuman hermeneuttinen kehä (Viuhkola, 2016) 
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Harjoitteluohjauksessa ohjattavan tai opiskelijan sisäistä ammatillisen identiteetin kasvun 

prosessia voisi kutsua (koetun) rekonstruktioksi. Oheisen esimerkin tavoin 

harjoitteluohjaus on kasvun tai muuntumisen mahdollisuuden tarjoava tilanne, ilmiö, ja 

opiskelijan koettu ohjaustapahtuma on keskeytymättömän kasvun ja kehityksen uuden 

tiedon rakentumisen sekä vanhan tiedon ja käsitysten muuntumisen prosessi. Ammatillisen 

kasvun näkökulmasta opetusharjoittelun transformatiivisuus mahdollistaa uuden tiedon - ja 

siten kompetenssin rakentumisen parhaimmillaan molemmille kohtaavan 

vuorovaikutussuhteen osapuolille.  
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4 Ohjaus eettisenä johtamisena 

 

Määritelmiä johtamiselle on aikojen saatossa tuotettu sarjoittain. Johtaminen toimintana 

olisi tiivistettävissä seuraavaan:  johtajan tehtävä on saada aikaan tuloksia ja organisoida 

onnistuminen (Kauppinen & Ogg 2004, 12). Käsitys johtamisesta on useimmiten myytein 

varustettu ja melko kapea. Käsitykset johtamisesta saattavat olla linkittyneenä ainoastaan 

liiketoimintaan tai suorittavien toimintojen kontrollointiin. Johtamisen tavoitteeksi voidaan 

ymmärtää ainoastaan maksimaalinen hyöty, tuotto tai taloudellinen kasvu. 

Johtamisajattelun kuitenkaan ei tarvitse olla kliinistä ja steriiliä ylhäältä alas antamista tai 

ylhäältä vaatimista. Johtamisen taustalla ja päämääränä voi olla myös kestävä eettinen 

idea. Johtaminen on osallistavaa osaamisen ja suoritusten johtamista, sekä johdonmukaista 

strategista ja arvioivaa arvoperustaista toimintaa. Strategia antaa työlle fokuksen ja keinoja 

tehdä valintoja. Strateginen johtaminen on osaamisen prosessi, mitä suunnitellaan, 

toteutetaan testataan ja kehitetään. Prosessia johtaessa on oltava kokonaisuus hahmotettuna 

ja omattava kyky systeemiseen käsitteelliseen ajatteluun. (Sydänmaalakka 2007, 228–229.)  

Kouluympäristössä johtaminen ei rajoitu vain rehtorin johtamistoimintaan. Opettajuus on 

pedagogista johtamista. Opettaja on koulun henkilöstöasiantuntija ja monien muutosten 

avaintekijä. Kouluorganisaatiossa ja opetustyössä koordinoidaan muutoksia, toimitaan 

(myös rehtorille) neuvojen ja avun antajana, ja opettajat monella tavalla vaikuttavat 

panoksellaan muutosten arkkitehtuuriin. (Kauppinen & Ogg 2004, 54.)  

Harjoittelukoulussa  johtamiseen liittyvä toiminta on kompleksisempaa 

opettajaopiskelijoiden harjoitteluohjauksen vuoksi. Opetusharjoittelussa opettajaopiskelija 

harjoittelee tuottamaan itselleen käytännön ja teorian synteesiä, sekä rakentaa omaa 

ammatti-identiteettiään. Opettajaopiskelija saa myös ohjaajalta vaikutteita opettajuudesta 

työyhteisön ja kouluorganisaation jäsenenä. Näin opetusharjoittelu vaikuttaa tulevaisuuden 

opettajuuksiin ja kokonaisiin kouluorganisaatioihin. Syväjärven (2014) näkökulmia 

johtamisen vaikutuksista mukaillen harjoitteluohjaus vaikuttaa mikrotasolla kohteena 

olevan ohjattavan työn suunnitteluun, organisointiin ja käytänteisiin, ja 

harjoitteluohjauksen voisi verrata mesotasolla vaikuttavan mm. kollegiaalisuuden ja 

ammatillisen kasvun, sekä käyttöteorian rakentumiseen. Makrotasolla harjoitteluohjauksen 

vaikutuksia voisi tarkastella poliittisten päätösten toimeenpanemiseen mm. 

opetussuunnitelman ja tulevaisuuden kouluyhteisöjen toimivuuden näkökulmasta. 
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(Syväjärvi, 2014.) Tässä luvussa tarkastellaan harjoitteluohjausta johtamisen näkökulmasta 

sekä eettisten johtamisteorioiden valossa. Lähdekirjallisuus koostuu tässä luvussa mm. 

johtamisen ja työyhteisön tiedon rakentumista käsittelevistä perusteoksista, sekä joistakin 

viimeaikaisista johtamista ja metakognitiota sivuavista väitöskirjoista. 

4.1 Ohjaus esimiestyönä  

Uusi opetussuunnitelma määrittäessään perusopetuksen tavoitteita oppilaan 

henkilökohtaisen kasvun näkökulmasta myönteisen identiteetin rakentamisessa ihmisenä, 

oppijana ja yhteisön jäsenenä (OPS 2014, 18) luo taustan seuraaville ajatuksille. On melko 

yksioikoista ja helppoa olettaa, kuinka universaali koulun missio, suunta toiminnalle, olisi 

tiivistetysti määriteltävissä kasvatettaviin suuntautuneeksi myönteiseksi kasvuksi. 

Edellisen perusteella yhdeksi visioksi eli mielikuvaksi lopputuloksesta voisi määrittää 

arvoihin ankkuroituna hyvän tulevaisuuden. Ohjaus on visionääristä osaamisen johtamista 

ja strategista johtamista. Harjoittelukoulun missio ja visio, yhteinen päämäärä, eli 

myönteinen tulevaisuusorientaatio niin lasten kuin opettajaopiskelijoidenkin suhteen, sekä 

ohjaavan opettajan opiskelijaan suuntaavien tavoitteellisten valintojen, päätösten ja 

toimenpiteiden ohessa, on tiivistettävissä ydinosaamiseen (kasvu) ja muuhun tarvittavaan 

osaamiseen (substanssiosaaminen). Opiskelijaan tutustunut ohjaaja arvioi osaamisen tason 

verraten tavoitetasoon ja laatii opiskelijalle oman ohjaussuunnitelman käytäntöön 

vietäväksi ja henkilökohtaisen kehityksen suunnitelmaksi. (vrt. Komulainen 2010, 33–35.) 

Keränen (2015) esittelee väitöskirjassaan mm. suhdejohtamisen teorian (Hoskins, 2007), 

jonka mukaan suhdejohtaminen perustuu prosessiin, eikä henkilöihin tai johtajaan. 

Henkilöstö, johtaminen ja muu organisatorinen suhteisiin liittyvät tosiasiat rakentuvat 

prosessin kautta. (Keränen 2015, 49.) Tämä olisi rinnastettavissa näkökulmaan siitä, miten 

johtamisen näkökulma rakentuu harjoitteluohjauksessa. Ohjaus on eettistä 

henkilöjohtamista muun muassa tuen, palautteenannon, valmentavan otteen, delegoinnin ja 

yhdessä tekemisen näkökulmista. Ohjaus on tulkittavissa myös suorituksen johtamiseksi 

tavoitteista sopimisen, ohjauksen, tulosten arvioinnin ja niiden kehittämisen prosessin 

kautta. (Sydänmaalakka 2007, 287–290.)  

Tynjälä (1999, 18–19.) jakaa oppimisen arvioinnin määrälliseen arviointiin eli kuinka 

paljon on opittu, ja laadulliseen arviointiin eli oppijan muutoksen tarkasteluun. 

Komulainen (2010, 126–128.) on väitöskirjassaan käsitellyt mm. persoonallisuuden 



28  

 

  

kehittymisen tukemista ohjatussa harjoittelussa. Tutkimuksessa esitellään näkökulma 

opettajaidentiteetin kehittymistä opiskelijoiden kokemana. Oppijan syvälliseen 

muutokseen liittyen huomio kiinnittyi seuraavaan päätelmään: persoonallisuuden 

kehittymistä keskeisemmin ohjatussa harjoittelussa näyttää olevan esillä opettajan 

didaktisten ja pedagogisten perustaitojen ja ajattelun taitojen kehittyminen, vaikka 

opettajapersoonallisuuden merkitys on todettu hyvin keskeiseksi ammatillisessa 

kompetenssissa (Komulainen 2010, 128). Tämä viittaa siihen, että ohjattu harjoittelu olisi 

pääasiassa keskittynyt määrälliseen aineenhallinnan kehittämiseen, eikä niinkään 

laadulliseen eli opiskelijan käyttöteorian ja ammatti-identiteetin tai itseluottamuksen 

kehittämiseen. Luodakseen edellytykset opettajaopiskelijan syvällisen tiedon 

muuntumiselle, olisi ohjaavan opettajan myös arvioidessa kiinnitettävä huomiota 

ohjattavan omiin tavoitteisiin ja opiskelijan kokonaisvaltaiseen laadulliseen konstruointiin 

”itseään toistavan toiminnan” kulttuurin sijaan (Tynjälä 1999, 18–22).  

Ohjaustapahtumaa on mahdollista tarkastella kohtaamisen ja vuorovaikutuksen ohessa 

myös kouluyhteisön hiljaisen – sekä eksplisiittisen pedagogisen tiedon jakamisen ilmiönä. 

Opiskelija tulkitsee ohjaajan viestejä  narratiivisesti ja reflektoiden, tuottaen itselleen omia 

käsityksiä sekä ymmärryksen riippumatta siitä, ovatko viestit verbaalisia tai merkityksinä 

toiminnan taustalla. Patrikainen (2009, 39) mainitsee interaktiivista pedagogista ajattelua ja 

toimintaa tutkineen Auli Toomin (2006) havainnot opettajan hiljaisesta tiedosta. Hiljainen 

pedagoginen tietäminen ilmenee pedagogisen suhteen, opettajan opetuksen sisältöön 

liittyvän suhteen ja didaktisen suhteen ylläpitämisenä. Myös pedagogisen auktoriteetin 

ylläpitäminen, oppilaan roolin tai auktoriteetin ylläpitäminen sekä tietoisuus opetuksen 

sisällön luonteesta kuuluvat hiljaisen pedagogisen tiedon sisältöihin. (Patrikainen 2009, 

39). Käsitteellinen ja kirjattavissa oleva voidaan määrittää helposti jaettavaksi 

eksplisiittiseksi tiedoksi. Hiljainen tieto on vaikeasti määritettävää tietoa, josta ei 

välttämättä itsekään ole tietoinen. Tällaiseksi tiedoksi on yhdistettävissä myös opettajan 

käyttöteoria.  

Opetusharjoittelu tapahtuu koulussa, eli opettajan tulevaisuuden työympäristössä. Koulun 

työyhteisönäkökulmaa ei voi siis unohtaa opettajan ammattiin oppimisen ja 

opetusharjoittelun yhteydestä. Perunka toteaa, kuinka Laven ja Wengerin (1991) mukaan 

oppimisprosessia voi nimittää ”oikeutetuksi rajalliseksi osallisuudeksi” (legitimate 

peripheral paricipation). Aloittava työntekijä tulee osaksi yhteisöä osallistumalla 

sosiaalisiin tilanteisiin, joissa tehtävät laajenevat ja vaikeutuvat asteittain, eikä opiskeluun 
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liity muodollista koulutusta. (Perunka 2015, 31.) Esimiestyön, eli johtaja-johdettava 

positioiden näkökulmasta, ohjaustapahtuma olisi rinnastettavissa myös työelämässä uuden 

tiedon luomisen prosessin SECI-mallin kuvaukseen. (Kuva 3; Nonaka & Takeuci, 1995; 

Nonaka & Toyama 2007, 17.) SECI-malli (Socializing – Externalizing – Combining - 

Internalizing) on hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon jakamisen ja ymmärtämisen iteraatio eli 

toistuva tapahtumaketju tai kehä, jossa iteraation toistuessa tieto muuntuu sekä lisääntyy; 

transformoituu. SECI –prosessin toteuduttua lopputuloksena osalliset vastaanottavat 

tietovarannon mistä muodostuu organisaation resurssi uuden tiedon muodostamiselle sekä 

innovoinnille rajoituksitta. Ylössuuntautuneen spiraalin merkitys prosessikaavion keskellä 

on kuvata sitä, kuinka prosessi mahdollistaa jatkuvan uuden tiedon luomisen monilla 

tasoilla. (Takeuci, Kase, Canton & von Krogh 2013, 20.) Kohtaaminen opetusharjoittelun 

ohjaustapahtumassa on linkitettävissä oheisen esimerkin kaltaisen hiljaisen tiedon (tacit 

knowledge)  ja eksplisiittisen tiedon (explicit knowledge) välittymisen ohjausprosessissa 

optimaalisen tiedon välittymisen mahdollistajaksi.  

 

 
Kuva 3. Työssä tiedon rakentumista kuvaava SECI-malli (Nonaka&Takeuci, 1995)  

 

Työyhteisöissä tiedon rakentumista kuvaava SECI-malli on rinnastettavissa edellä 

mainitun ohjaustapahtuman hermeneuttiseen kehään (kuva 1).  Tiedon rakentuessa 

erilaisten virikkeiden pohjalta ja omien kokemusten kautta tapahtuu uuden tiedon 

rakentumista ja tiedon lisääntymistä.  Opetusharjoittelussa ammatillisen kasvun ja 

opettajan työssä tärkeän henkilökohtaisen ammatti-identiteetin kehittyminen rakentuu 

kompetenssin lisääntymisen tavoin, tiedon lisääntyessä. Uudenlaista tietoa tarjoaa 

toimintaympäristö (harjoittelukoulu) ja ohjaus (harjoitteluohjaaja), mitkä mahdollistavat 
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uuden tiedon konstruktion, ja siten ammatillisen kasvun, ts. ammatti-identiteettiä ja 

opettajan työtä koskevan tiedon transformaation. Opettajaopiskelijoita opettajuuksiin 

sosiaalistavista työyhteisöistä ei tule unohtaa yliopisto-opetusta. Goodlad, Soder & 

Sirotnik (1990, 319) toteavat opetuksen olevan moraalista toimintaa, mikä siirtää 

tutkimukseen, tietoon, kompetenssiin, välittämiseen, ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 

linkittyviä moraalisia asenteita opettajankoulutukseen liittyviltä yliopiston johtavissa ja 

opastavissa viroissa toimivalta opetushenkilöstöltä yliopisto-opiskelijoille. Opettajan työn 

autonomisuus ja vastuu vaatii moraalisen näkökulman oman toiminnan ymmärtämisestä 

ohjaajalta ohjattavalle välittyvänä hiljaisena tietona (Goodlad et al. 1990, 133–135; 319).  

Myös yliopisto-opetus ja yksittäiset opetustilanteet metodeineen ja kohtaamisineen 

toimivat mallina opettajaopiskelijan opettajuuteen. 

4.2 Ohjaava opettajuus transformationaalisena ja valtuuttavana johtajuutena 

Johtajan voiman lähde on oma persoona ja pätevyys. Sama pätee myös opettajuuteen. 

Johtajalla ja opettajalla oma ammatillinen osaaminen on rakennettuna persoonan oheen. 

Itsetuntemus on ammattitaitoa lisäävää. Opettaja on jatkuvan muutoksen mahdollistaja ja 

muutokseen opastaja. Samoin on myös ohjauksessa ja johtamisessa. Ohjaava opettaja 

käyttää taitojaan ja osaamistaan mm. vastuutaan jakamalla valjastaakseen tulevan opettajan 

potentiaalin sekä osaamisen kehittymisen, toisin sanoen johdattaa opettajaopiskelijaa kohti 

muuntumista, ammatti-identiteetin rakentumista ja ammatillista kasvua.  

Transformaatio on määriteltävissä syvälliseksi sisäiseksi muutokseksi, joka tapahtuu mm. 

vision, arvojen ja uskomusten tasolla (Sydänmaalakka 2007, 290), ja transformatiivisuus 

toiminnassa on reflektoivaa ja dialogista (Mezirow 2009, 91–94). Leadership käsitetään 

johtamissanastossa yleisesti henkilöstön johtamiseksi, ja asiajohtamisen eli managementin 

niin sanotuksi pehmeämmäksi vastakohdaksi. Transformational leadership olisi siten 

helposti käännettävissä muutosjohtamiseksi. Suomalaisessa johtamisen kirjallisuudessa on 

käytetty transformational leadership -käsitteen synonyymeinä muutosjohtamista sekä 

transformatiivista johtajuutta (vrt. Kauppinen & Ogg 2004, 58). Molemmat 

transformatiivinen johtaminen tai muutosjohtaminen viittaavat toimintaympäristössä 

tapahtuviin ja organisaatioon liittyviin muutoksiin, ihmiseen liittyvään jatkuvaan 

prosessiin. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään tranformationaalisen johtamisen 

määritelmää ihmisen sisäisen muuntumisen keskeytymättömyyden korostamiseksi, sekä 
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ko. johtamisteorian alkuperäisen idean mukaisesti. Tässä tutkimuksessa 

transformationaalinen johtaminen merkitsee muuntumisen johtamista.  

Transformationaalinen johtajuus linkittyy akateemisessa ympäristössä tapahtuneeseen 

organisatorisen johtamisen kehittymiseen, ja akateeminen yhteisö onkin 

transformationaalisen johtamisen uudelleenmäärittelyn edelläkävijä mitä tulee työn 

määrittelyyn. Organisaatioiden siirtyessä asemaperustaisista vastuista tehtäväperustaisiin 

vastuisiin sekä jatkaakseen yksilön organisaation tavoitteisiin sitoutumisen kehitystä on 

transformationaalinen johtajuus uudelleenmääritetty rinnastamalla organisaation 

johtajayhteisön päämääriin. (Bass 2000, 19-31.) Transformationaalinen johtajuus yhdistyy 

monin tavoin yliopiston harjoittelukoulussa tapahtuvan opetusharjoittelun 

ohjaustapahtumaan, ja näitä kahta tarkastellessa johtaja-johdettava –näkökulmasta 

teoreettinen yhdenmukaisuus on huomattavaa. Luonteeltaan transformationaalinen 

johtaminen on myös yhteisöllistä johtamista (Leppilampi, 2016) muistuttavaa. Jokainen 

huomioidaan yksilönä, ja työtehtävissä toimitaan yhteisen päämäärän vuoksi. (Hellström et 

al. 2016, 133–140). Samoin tapahtuu harjoittelua ohjatessa.  Harjoitteluohjauksen 

tavoitteena on muuntuminen: opiskelijan omaan opettajuuteen kasvaminen. Luokat ja 

koulut ovat yhteisöjä ja yhteisöllisiä toimintaympäristöjä, opettajat ja opettajaopiskelijat 

muodostavat kollegiaalista tukea tarjoavan ja yhteistä päämäärää toteuttavan yhteisön tai 

tiimin, missä jokaisen yksilönä huomioiminen on oletusarvo ja jokainen käsitetään 

tärkeäksi. Tämä malli organisatorisesta toiminnasta noudattaa myös ajatusta oppivasta 

organisaatiosta. Oppivan organisaation määritelmän mukaisesti koulu on yhteisö, jossa 

jokaisen on osattava sopeutua, muuttua ja uudistua vaatimusten mukaisesti, oppia 

kokemuksista ja osata nopeasti myös muuttaa toimintatapoja. (Sydänmaalakka 2007, 286.) 

Tämä viittaa aina opetussuunnitelmauudistuksista yllättäviin käytännön tilanteisiin sekä 

jatkuvaan kasvuun eli läsnä olevaan pysyvän muutoksen tilaan. 

Transformationaalisen johtajuuden teoria (Burns 1978) on tiivistettävissä muutamiin 

eettiseen johtamiseen viittaaviin lauseisiin. Transformationaalisen johtajan työyhteisössä 

alaiset sitoutuvat työhönsä ja johtajaansa. Työn tekemisen aikajänne on johdonmukaisen 

pitkä. Palkkiot ovat ulkoisten sijaan sisäisiä ja tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. 

Työntekijöiden valvonta ei ole niin tärkeää, vaan seurannan painopiste on molempien 

osapuolten kehittymisessä, ja muutokset ilmenevätkin arvojen ja asenteiden muutoksina. 

Transformationaalisen johtajuuden ytimenä ja kaiken fokuksessa on henkilöstö. (Donohue 

& Wong, 1994.) 
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Burns et al. (2004, 1567) ovat määritelleet transformationaaliselle johtajuudelle 

seuraavanlaiset kulmakivet: 

1. Luottamuksen rakentaminen (Idealized Influence) 

- Me-henki, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, kohtaaminen 

2. Inspiroiva tapa motivoida (Inspirational Motivation) 

- Esimerkillä innostaminen, omasta työstä saadaan löytämään uutta sisältöä 

3. Yksilöllinen kohtaaminen (Individualized Consideration) 

- Kuunteleminen, kiinnostuminen, vuorovaikutus, tutustuminen 

4. Älyllinen stimulointi (Intellectual Stimulation) 

- Motivoidaan itsenäiseen ajatteluun, tuetaan luovuutta, huumori tärkeää 

Transformationaalinen johtaja voi muuttaa työyhteisössä vallitsevan tilan sopivalla 

käyttäytymisellä. Muutosta tarvitessa johtaja luo vision johdettavien motivoimiseksi ja 

sitouttamiseksi muutokseen. Muutos on mahdollista inspiroimalla ja haastamalla; johtaja 

asettaa haastavia tavoitteita ja kannustaa uudelleen arvioimaan aiempia toimintatapoja. 

Muutosta voi helpottaa tarjoamalla yksilöllistä tukea, ja tarvittaessa johtaja myös 

valmentaa ja ohjaa. Yksilöllisen tuen myötä muutosvastarinta voi vähentyä. Johtajan tulisi 

asettaa (korkeita) suoritustavoitteita sekä antaa myönteistä palautetta, jos visio on 

saavutettu. Aivan kuin ohjaava opettaja toimii esimerkkinä opiskelijalle (Goodlad et al 

1990, 133), johtajan on itse toimittava esimerkkinä johdettaville (Brandt et al. 2011, 70; 

Eisenbach et al. 1999). Erityisesti yksilöllinen kohtaaminen mainitaan johdettaville 

rohkaisevaksi ja tukea antavaksi. Kohtaaminen saa kokemaan itsensä luotettavaksi ja 

kunnioitetuksi, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen ja kasvun. Kohtaaminen 

tuo johtajan ja johdettavat lähemmäksi toisiaan ja tämä rakentaa johdettavien 

itseluottamusta. (Burns et al. 2007, 1567). Bass jatkaa Burnsin näkökulmaa 

transformationaalisesta johtajuudesta todetessaan, että transformationaalinen johtaja 

tarjoaa inspiroivan päämäärän ja vision, sekä tarjoaa johdettaville identiteetin (Bass 2000, 

19–31). Edellä mainitut transformationaalisen johtamisen piirteet ja harjoitteluohjauksen 

tavoitteet yhtenevät ohjauksen piirteiden ja tavoitteiden kesken. Vuorovaikutustaitoisen 

ohjaajan yksilöllinen opiskelijan kohtaaminen, henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen, 

itsenäiseen ajatteluun kannustaminen, motivointi, vastuuttaminen ja arviointi ovat kaikki 

osa opiskelijan henkilökohtaista kehittymistä ja kasvua mahdollistavaa opetusharjoittelun 

ohjausta (vrt. luku 3), ts. eettistä johtamista. 
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Tämän tutkimuksen ohjausta käsittelevien tutkimusten perusteella loogiseksi jatkumoksi 

transformationaaliselle johtajuudelle ja liitettäväksi ohjaustapahtuman prosessiin on 

tuotava eettisen johtamisen teorioista myös Spreizerin (1995, 1442–1465) empowermentin 

käsite itsensä määrittämisen ja sen vaikutuksen näkökulmana (Spreizer 1995, 143). Käsite 

empowerment on yleensä käännetty suomen kielessä voimaannuttamiseksi. Tässä 

tutkimuksessa empowerment käsitetään ja käännetään valtuuttamiseksi, mikä voidaan 

pääpiirteittäin myös käsittää voimaannuttamisen synonyyminä. Työyhteisöissä 

valtuuttaminen tarkoittaa tyypillisimmillään vallan jakamista. Hierarkkisesti ylempi 

johtava henkilö jakaa osan auktoriteetistaan ja päätöksentekovallastaan yhdelle tai 

useammalle johdettavalle laajentaen samalla johdettavan vaikutusvaltaa. ”Valtuutettuna” 

johdettava voi osallistua päätöksentekoon laajennetun valtansa puitteissa kokematta 

tarvetta varmistaa johtajalta lupaa toimia. Todellinen valtuuttaminen lisää johdettavan 

oman arvon tunnetta ja saa kokemaan itsetyytyväisyyttä (Burns et al. 2007, 434). Kontturin 

(2016, 31) mukaan vahva minäpystyvyyden tunne saa oppijat hyödyntämään tehokkaasti 

kognitiivisia ja metakognitiivisia strategioita, sekä työskentelemään ahkerasti ja 

sinnikkäästi. He myös monitoroivat työskentelyään tehokkaasti (Kontturi 2016, 31). Tämä 

viittaa siihen, että transformationaalisella valtuuttavalla johtamisella olisi yhteys 

metakognitiiviseen ajatteluun. Aivan kuin ohjaustapahtumassakin työtä ja vastuuta jaetaan, 

harjoittelijalla on opettajan vastuun vaatimus ja tavoitteena rakentaa omia kokonaisuuksia 

sekä löytää oma tapa toimia. Harjoitteluohjaaja on kokeneempi valtaa jakava, ja ohjattava 

opettajaopiskelija on valtuutettu; se kenen kanssa valta jaetaan. Menestyksekäs valtuuttava 

johtamistapa mahdollistaa sekä johtajalle että johdettavalle hyvän motivaation, 

tyytyväisyyttä ja oppimista, työyhteisön hyötyessä joustavuudesta ja paremmista työn 

tuloksista (Burns et al. 2007, 435).  Toiminnan vuorovaikutus ja siten ohjaussuhteen 

kaksisuuntaisuus mahdollistaa mm. minäpystyvyyden tunteen myötävaikutuksella 

opiskelijalle hyvän ammatillisen kasvun lähtökohdat ja varmistaa ohjaavalle opettajalle 

jatkuvan elämänmittaisen ammatillisen kasvun. Tästäkin näkökulmasta ohjaus olisi 

tulkittavissa eettiseksi prosessiksi. 

 



34  

 

  

5 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuskysymyksiä, tutkimusmetodia ja aineiston tuottamista 

sekä sen analysointia. Tutkimus sijoittuu yliopiston harjoittelukoulun ohjaavan opettajan 

ohjauskokemuksiin. Huomio kiinnittyy ohjaavien opettajien kertomuksiin 

opettajaopiskelijan ohjauksesta, positioitumisesta suhteessa opiskelijaan ja ajatuksiin 

ammatillisesta kasvusta, ohjauksesta sekä ohjauksen tehtävästä. Tutkimusstrategia on 

fenomenologinen ja tutkimuksen analyysi on fenomenologis-hermeneuttinen. 

Fenomenologis-hermeneuttisen perinteen mukaisesti tutkimuksen ontologia on 

epistemologiaan nähden ensisijainen; ohjauksesta ilmiönä saadaan tietoa kysymällä 

harjoitteluohjaajilta. Haastateltujen oleminen määrittelee myös sen, millainen todellisuus 

on. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 66). Jokainen kertomus on haastateltavan oma sisäinen 

totuus. Tämä asettaa tutkijan tulkitsijan rooliin. Tässä tutkimuksessa opintojaan 

viimeistelevän luokanopettajaopiskelijan ja rehtoriopintoja suorittavan, sekä johtamistyötä 

tehneen tukijan havainnointi on kokemuksellista tulkintaa. Tutkimus on toteutettu 

laadullisena tutkimuksena fenomenologisella metodilla ja fenomenologis-hermeneuttinen 

filosofinen näkökulma kokemusten tutkimiseen sekä ymmärtämiseen toimii tutkimuksessa 

avoimena paradigmana. Tutkimusanalyysissä on sovellettu Giorgin (1992, 1996, 1997) 

fenomenologista analyysitapaa (Metsämuuronen 2006, 217).  

Tutkimus on ns. teacher thinking –tutkimus, jossa lähestytään ohjaavan opettajan ajattelua 

useasta eri näkökulmasta ja näin pyritään saamaan tietoa ohjaavien opettajien ajattelusta 

monipuolisesti (Patrikainen 2009, 35–37). Patrikainen esittelee artikkelissaan useita 

menetelmiä riittävän näytön eli saturaation saavuttamiseksi. Tässä tutkimuksessa näistä 

menetelmistä on käytetty viittä. Haastatteluissa selvitetään mm., millaisia ohjeita 

opetusharjoittelun ohjaajat antavat opiskelijoille (Meyer 1980, Meri 1998) ja ohjaavat 

opettajat voivat ilmaista mielikuvilla eli imageilla, mitä he ajattelevat opetuksesta ja 

oppilaista sekä opiskelijoista (Calderhaead & Robinson 1991). Tutkimuksessa tarkastellaan 

myös ajattelusta tietoa antavia hyvin muistettuja tapahtumia (well remembered events), 

joita ohjaavat opettajat ovat havainneet tai pitäneet merkittävinä (Carter & Gonzales 1993). 

Tutkimusmateriaalia on tarkasteltu havainnoiden ”ääneen ajattelua” (thinking aloud) ja 

ohjaavien opettajien toimintaperiaatteita kartoittaen (policy capturing) haastattelun ohessa 

(Jyrhämä 2005). (Patrikainen 2009, 35–37.)  
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5.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen taustalla oli opintojen myötä kehittynyt idea tai käsitys identiteetin 

rakentumisesta kokemusten ja omien ennakkokäsitysten yhdistelmänä sisäisen narratiivin, 

reflektion, sekä tulkinnan ja oman käsityksen muodostamisen kautta. Edelliseen 

kehiteltyyn ideaan viitaten ammatti-identiteetin rakentuminen olisi tulkittavissa esitellyn 

idean kaltaiseksi fenomenologis-hemeneuttiseksi prosessiksi. Giorgin (1989) mukaan 

tutkimus on fenomenologinen kun siinä kuvataan kokemuksia, käytetään fenomenologista 

reduktiota, tutkitaan ihmisten ja tilanteiden keskinäistä intentionaalista suhdetta ja kun se 

tuottaa ihmisen kokemuksesta psykologista merkityssisältöä, eli löytää tien tutkittavan 

ilmiön rakenteisiin (Werz 2009, 405). Hermeneuttinen näkökulma tutkimukseen syntyy 

halusta ymmärtää ja selittää. Haastattelukysymysten laatiminen pohjautui esioletukselle 

siitä, että johtaminen ja ohjaava opettajuus ovat rinnasteisia tai samankaltaisia, ja 

ohjauksessa opettaja tarjoaa malleja ja välineitä ammatillisen identiteetin rakentumiselle. 

Tutkimuksen strategiana tutkia kokemuksia on fenomenologinen; ohjauksesta ilmiönä 

pyrittiin löytämään sen keskeinen olemus. (Glendinnig 2007, 125.)  

Esioletuksen valossa oli tarpeellista kuulla kokemuksia ja ajatuksia siitä, millaista on 

ohjaavan opettajan työn todellisuus, joten kysymykset keskittyivät ohjaajien kokemuksiin 

opiskelijakohtaamisista. Kaikkien haastattelukysymysten keskiössä oli ohjaustapahtuma, ja 

kertomukset kohtaamisista oli lähtökohtaisesti väline saada tietoa ohjaustilanteen ja 

johtamisen yhdenmukaisuudesta. Haastattelukysymyksiä suunnitellessa johtamiseen 

viittaaviksi seikoiksi linkittyivät mm. roolit ohjaustilanteessa eli positioituminen suhteessa 

opiskelijaan, sekä se kuinka työtä organisoidaan. Johtamiseen viittaavia mutta ensisijaisesti 

kasvuun ja oppimiseen suuntaaviin kysymyksiin liittyivät tavoitteiden asettamiseen, 

millaisena ohjaava opettaja kokee oman työnsä ja mikä on ohjaavan opettajan oma käsitys 

ohjauksen tehtävästä. Haastattelukysymyksiä kehitellessä syntyi myös kaksi ensimmäistä 

tutkimuskysymystä. Tutkimus syvensi odottamatta tietoa koskien kohtaamista 

harjoitteluohjauksessa. Tieto syveni tutkimusmateriaalista muodostuneen teoreettisen- ja 

käytännön filosofian, eettisen johtamisen teorioiden ja tutkitun ohjaustiedon sekä 

haastattelumateriaalin kehittyneen synteesin pohjalta.  
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Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksinä ovat: 

1. Millaisina opetusharjoitteluiden ohjaavat opettajat kokevat kohtaamisen 

opettajaopiskelijoiden kanssa?   

2. Millaisia yhtymäkohtia johtajuuteen ja esimiestyöhön on löydettävissä ohjaavien 

opettajien kokemuksista? 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opetusharjoitteluissa toimivien ohjaavien 

opettajien näkökulmia ja kokemuksia kohtaamisista ohjattavien opiskelijoiden kanssa. 

Kiinnostuksen kohteena haastatteluilla kerätyissä kokemuksissa olivat ohjaavan opettajan 

positioituminen suhteessa opiskelijaan, työn tekemiseen liittyvät strategiat, arvot, ja 

näkemykset omasta työstään luokanopettajan ja ohjaavan opettajan kaksoisroolissa. 

Yhtäältä kiinnostuksen kohde oli siis vahvasti ohjaavien opettajien käyttöteoriassa, ja 

toisaalta ohjaajien itsensä harjoitteluohjaukselle asettamissa tavoitteissa. Tässä 

tutkimuksessa merkityksellistä tavoitteisuudessa on se, että se liittyy opiskelijan 

ammatillisen kasvun käynnistämiseen tai edistämiseen.  

5.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluina. Metodologisesti teemahaastattelussa 

korostuu haastateltavien tulkinta asiasta ja niille annetuista merkityksistä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 48). Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja kysymykset avoimia. 

Ohjaukseen tutkittavana ilmiönä pyrittiin pääsemään mahdollisimman syvälle, sekä 

ymmärtämään ohjausta kokonaisuutena, sekä ohjauksessa kohtaamisen kautta esiin 

tulleiden seikkojen ymmärtämiseen. Puolistrukturoitujen ja avoimien kysymysten 

käyttäminen osoittautui hyödylliseksi haastattelutilanteisiin kehittyneen avoimen ilmapiirin 

vuoksi. Tutkijalla ei ollut yhdenmukaisuuden vaadetta kysymysten järjestyksessä 

esittämiseen tai haastateltavan vastausten järjestykselle.   

Tutkimukseen osallistui viisi haastateltavaa. Haastattelut on tehty kevään 2015 aikana 

harjoittelukoululla ääninauhoituksin tutkijan tietokoneelle. Haastatteluiden kesto oli noin 

30 - 45 minuuttia. Litteroinnit kirjoitettiin sanatarkasti sekä haastattelijan että 

haastateltavan osalta. Litteroitua haastattelumateriaalia oli noin 51 sivua rivivälillä 1,5, 

fontilla Times New Roman, koko 12. Ensimmäistä haastattelua on käytetty 
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pilottihaastatteluna haastattelukysymysten toimivuuden testinä. Pilottihaastattelun 

materiaali oli mahdollista liittää osaksi tutkimusaineistoa.  

Haastattelua ennen käyty sähköpostikeskustelu haastattelun sisällöstä ja kestosta, sekä 

ajankohdasta toimivat valmistavana tietona haastatteluun osallistumiseen. Haastateltavat 

tiesivät osallistuvansa ohjaustyöhön liittyvään teemahaastatteluun, ja että esitettävät 

kysymykset ovat avoimia. Kysymyksiä haastattelussa oli kahdeksan (Liite 1). Joissakin 

haastatteluissa on tarpeen mukaan esitetty myös muutamia tarkentavia lisäkysymyksiä. 

Haastattelukysymykset (Liite 1) pohjautuivat ao. teemoihin:  

1. Ohjaava opettajuus 

2. Ammatillinen kasvu  

3. Ohjauksen tehtävä (opetusharjoittelussa)  

4. Positioituminen suhteessa opiskelijaan  

5. Strategiat ohjaustyössä 

6. Kokemuksia kohtaamisista 

7. Opiskelija ohjaustyön kohteena  

8. Motivaatio 

Teemahaastattelu toteutui etukäteen valittujen teemojen, avointen kysymysten ja niihin 

liittyvien tarkentavien lisäkysymysten varaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77). 

Teemahaastattelun ja avointen kysymysten vahvuutena vaikutti olevan se, kuinka 

materiaali voi avata uudenlaisia näkökulmia aiheeseen, ja viedä tutkimusta ennalta 

suunnittelemattomaan suuntaan. Heikkoutena tietyillä teemoilla haastattelua tehdessä voi 

olla aiheen liiallinen rajaaminen. Avoimilla kysymyksillä myös haastateltava saattaa kertoa 

intuitiivisesti mieleen juolahtaneita asioita, eikä kysymyksiin tule varsinaisesti vastauksia. 

Haasteeksi saattaakin tulla siis materiaalin käytettävyys.  

Haastateltavien kertomukset polveilivat, joten kysymysten järjestys ei kaikilla 

haastateltavilla ollut sama. Tämä johtui tilanteen avoimuudesta tai haastattelun 

keskustelumaisen tilanteen luonteesta. Haastateltava saattoi kertoa motivoitumisestaan, tai 

positioituminen suhteessa opiskelijaan oli osana kertomusta kysyttäessä mieleen 
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painuneista kohtaamisista. Tämä aiheutti jonkinlaista hajanaisuutta tutkimusmateriaaliin, 

mutta samalla vapaus vaikutti rikastuttavan materiaalia, joten tutkimusnäkökulmasta 

hajanaisuus osoittautui vain pieneksi hidasteeksi aineiston analyysiin.  

5.3 Fenomenologinen sisällönanalyysi 

Haastateltavien huomio kiinnitettiin (ohjaavan opettajan) kohtaamiseen opiskelijan kanssa. 

Kysymykset pyrittiin esittämään suuntaa antavina, jotta haastateltavalle jäisi tilaa kertoa 

oma näkemyksensä varauksetta. Haastateltavat vastasivat kuvaillen ja välillä aiheesta 

harhautuen saaden tutkimusmateriaalin mielenkiintoiseksi monitahoiseksi tiedoksi 

harjoitteluohjaajien ohjauskokemuksista. Kysymyssarja jatkokysymyksineen ja 

tarkennuksineen on osana analysoitavaa materiaalia. Haastattelijan ääni on siis myös 

mukana materiaalissa. Joissakin kysymyksissä haastateltava ryhtyi kuvailemaan 

ajatuksiaan heti esitetyn kysymyksen jälkeen joten tarkennuksia tai lisätietoa kysymyksen 

aihepiiriin ei tarvittu.  

Aineiston analyysi on aineistolähtöinen ja fenomenologis-hermeneuttinen. Ohjauksen 

syvimmän olemuksen löytämiseksi fenomenologian periaatteita on yhdistetty 

hermeneuttiseen tulkintaan. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen mukaisesti 

analysoitavassa materiaalissa on kuvailtu tilanteita, jotta saatetaan reaalimaailman tilanteen 

moninaisuus ja kompleksisuus näkyväksi. (Werz 2009, 405.) Lähtökohtana on toiminut 

tutkijan oma avoimuus. Analyysivaiheessa on pyritty sulkeistamaan oletukset tai aiheeseen 

liittyvät valmiit määritelmät. Myös oletettu teoreettinen viitekehys oli sulkeistettava.  

Materiaalin analyysivaiheeseen on sovellettu Giorgin (1992, 1996, 1997) viisivaiheista 

fenomenologista metodia (Metsämuuronen 2006, 217):  

1. Aineistoon tutustuminen avoimesti kokonaisnäkemyksen saamiseksi: Lähtökohtana 

analyysille on Husserlin asioiden olemusten katseluun tähtäävä fenomenologinen reduktio 

(Raatikainen 2004, 100–101), toisin sanoen tutkijan omien ennakko-odotusten 

sulkeistaminen.  

2. Analysoiden merkityssisältöjä: Tutkimuksessa on tulkittu materiaalin ilmisisältöä ja 

piilossa olevia viestejä. Muun muassa arvoihin tai itsetuntemukseen liittyviä näkökulmia 

on tulkittu asenteista ja kerronnan tavoista tai joistakin toistuvista ilmauksista (vt. s. 31; 

Patrikainen 2009, 35–37).  
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3. Muuntaen analysoidut merkityssisällöt yleiselle teoreettiselle kielelle: Aineistoa 

redusoiden kehittyi pelkistettyjä ilmauksia ja luokitusrunko.  

4. Muodostaen merkitysverkoston: Luokitusrungosta muodostui klusteroiden tutkimuksen 

teemoja mukaileva yhtenäinen merkitysrakenne.  

5. Muodostaen yleisen merkitysrakenteen: haastateltavien ajatuksista ja kokemuksista oli 

mahdollista tuottaa harjoitteluohjauksen kokemusten rakenne, mikä tuotti tutkimuksen 

sisällöllisen ytimen kulminoituen ohjauksen kohtaamisen ja johtamisen käsitteisiin.  

Sisällönanalyysi toteutui fenomenologisen reduktion keinoin esioletukset sulkeistaen ja 

aineistolähtöisesti. Pelkistämällä tuotetun materiaalin sisällön erittelyn jälkeen sisältöä oli 

mahdollista kuvailla sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107).  Asioihin oli mahdollista 

rakentaa kontekstien välisiä yhteyksiä, jotka mahdollistivat samankaltaisten ilmiöiden 

tarkastelemisen pyrkimyksenä ymmärtää ilmiöiden esille tuomia merkityksiä.  

5.4 Analyysin toteutus 

Giorgin (1992, 1996, 1997) menetelmän mukaisesti aineistoa lähestyessä tutkijan oli 

tehtävä 1) fenomenologinen reduktio, eli sulkeistettava ennakko-oletukset sekä 

teoreettisesti, että omien näkemysten osalta, ja oli annettava materiaalin puhua. 2) 

Haastattelumateriaalille oli suoritettava analyysia ilmisisällöistä ja merkityssisällöistä, jotta 

mahdollisimman kattava käsitys ohjaajien kokemuksista olisi saatavissa. Tämä toteutui 

lukemalla haastattelumateriaalia toistuvasti, ja piirtämällä hahmotelmaa 

tutkimusmateriaalin sisällöistä. Tässä vaiheessa on hyödynnetty Patrikaisen artikkelissa 

esiteltyjä teacher-thinking -tutkimuksen menetelmiä, kuten mitä he ajattelevat opetuksesta 

ja oppilaista sekä opiskelijoista, riittävän näytön eli saturaation saavuttamiseksi 

(Patrikainen 2009, 35–37). 3) Materiaalin sisällön erittelyn tai tyypittelyn yksiköinä 

toimivat tietyt sanat ja ilmaisut. Samaa tarkoittavat sanat ja rinnasteisia asioita tarkoittavat 

kertomusten osiot yhdistettiin kategorisesti, sekä erilaisuuksiin kiinnitettiin huomiota. 4) 

Näin materiaali klusteroitiin pelkistetyistä ilmauksista alaluokkiin. Klusteroidessa 

muodostui tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olevien seikkojen tiiviitä kuvauksia, ja 

siten kokoavia käsitteitä. Luokitusrungon otsikkosanoiksi tai luokiksi muodostuivat mm. 

(suoraan teemoihin viittaavat) kohtaaminen, positiot, johtaminen, ohjaus, pedagoginen 

toiminta, ammatti-identiteetti, itsetuntemus, arvot, ammatillinen kasvu, yhteisöllisyys, 
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ohjaava opettaja sekä tutkimus. 5) Materiaali koodattiin alaluokkien perusteella, 

abstrahoiden, johtaen yläkäsitteisiin. Yläluokiksi muodostuivat mm. ohjaus 

vuorovaikutussuhteena, ohjaus strategisena toimintana ja ohjaus esimiestyönä.  

Tutkimusmateriaalin kokoaviksi käsitteiksi muodostuivat ohjaus, kohtaaminen sekä 

johtaminen. Näiden myötä muodostui myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Ohessa 

esimerkkinä taulukkoa materiaalin jäsentelystä ohjaavien opettajien harjoitteluohjausta 

kuvaavista alkuperäistä ilmauksista alkaen yläotsikoihin. Taulukossa näkyvät analyysin eri 

vaiheet edellä kuvattua Giorgin menetelmää mukaillen.  

(vaihe 1. 

Fenomen

ologinen 

reduktio) 

(vaihe 2. 

Merkityssisältöjen 

analyysi)  

Alkuperäinen ilmaus 

vaihe 3. 

Pelkistetty 

ilmaus 

vaihe 4. 

Alaluokka 

vaihe 5.  

Yläluokka  

 

 

Tutustuminen, kunnioitus, 

persoonallisuus, 

hyväksyminen, vapauttava, 

vuorovaikutteinen, 

motivoiva, 

henkilökohtainen, 

yksilöllinen, sosiaalinen, 

läheinen, ainutkertaisuus, 

aitoa, merkityksellisyys, 

lupa olla oma itsensä 

vuorovaikutus

, avoimuus,  

yksilö,  

ihmissuhde 

Kohtaaminen  Ohjaus 

vuorovaikutus

suhteena 

 

  

”opettaja”, opettajan vastuun 

vaatimus, vastuuttaja, 

arvostava, tasavertainen, 

mentori, väliaikainen 

mentori, kokematon-

kokenut, jakaa osaamista, 

herkistyminen onnistuessa, 

inhimillinen, yhdessä, tiimi, 

muuntuu ohjauksen aikana, 

rutiinien antaja, antaa tilaa 

loistaa 

tasavertaisuus

, esimies,  

mentoroiva, 

vastuuttava, 

ekspertti-

noviisi,  

yhteistyö,  

varioiva, 

samaistumine

n  

Positiot Ohjaus 

esimiestyönä 

 

 

Rohkeutta, vastuullisuutta, 

vaikuttamista, kokematon 

saa toisenlaista ohjausta, 

selkeät odotukset, aikaa 

tutustumiseen, myönteisen 

palautteen antamista, 

tavoitteena on hyvä 

tulevaisuus, näkee mitkä 

keinot toimii, auktoriteetti 

ansaitaan, kuuntelemista, 

sytyttäminen, tavoitteiden 

saavuttamisen 

harjoittelemista, työn 

jakamista, joustavuutta, 

luottamus 

Pedagoginen 

johtaminen, 

strategia,  

esimiestyö, 

tavoitteisuus, 

auktoriteetti, 

arviointi 

Johtaminen Ohjaus 

strategisena 

toimintana 

 



41 

 

  

Kuva 4. Tutkimusmateriaalin jäsentelyn taulukkoa Giorgin (1992, 1996, 1997) fenomenologista metodia soveltaen. 

 

Analyysiprosessi oli selkeästi myös hermeneuttinen, koska hermeneuttisen kehän tai 

spiraalin kaltaisesti tutkimusprosessissa tukintojen uudelleen tulkitseminen tuotti lisää 

tietoa ja kattavampaa ymmärrystä tutkimuksen kohteesta. Abstrahoinnin yhteydessä ja 

käsitteiden muotoutuessa materiaali yhdistyi luontevasti tutkimuksessa käytettyihin 

filosofian- ja johtamisteorioihin. Käsitteiden muotouduttua materiaalia oli mahdollista 

yhdistää sekä vertailla eri teorioihin sisältöön nähden, mikä mahdollisti myös tutkimuksen 

teoriaan liittyvän triangulaation. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111; 141). Teorian 

triangulaation avulla tutkimusta validoidessa oli mahdollista muodostaa teoriaa 

harjoitteluohjauksen filosofiasta, sekä luoda prosessikaaviota opetusharjoittelun 

ohjauksesta fenomenologis-hermeneuttisena ilmiönä niin ohjaavan opettajan, kuin 

ohjattavan opiskelijankin positioon nähden (kuva s. 17). Aineistoanalyysissä toteutettu 

fenomenologis-hermeneuttinen analyysi paljasti odotusten mukaisesti kognitiivisia 

(oppimiseen liittyviä) strategioita (Werz 2009, 405).  

Sisällönanalyysin edetessä oli yllättävää, kuinka fenomenologisessa tutkimuksessa arvoja 

oli vaikea käsitellä irrallisena ja omana osa-alueenaan. Materiaalia analysoidessa kävi 

kuitenkin selväksi, että ohjaavien opettajien arvot näkyivät ja kuuluivat läpi materiaalin 

mm. vastuullisuutena, sitoutuneisuutena ja aktiivisuutena toimia kohti opetussuunnitelman 

mukaisia päämääriä ja lasten ja opiskelijoiden parasta. (Blomberg et al. 2009, 34–35.) 

Arvot linkittyivät hiljaisen tiedon ja käyttöteorian yhteyteen. Arvojen käsittely vaatisi 

kuitenkin syvemmän perehtymisen merkityssisältöön, sekä toisenlaisen, esimerkiksi 

etnografisen lähestymistavan tutkimusmateriaaliin (Metsämuuronen 2006, 243), joten 

arvojen käsittely on tässä tutkimuksessa minimoitu.  

Tutkimusaineiston analyysin ja abstrahoinnin jälkeen, sekä tutkimuksen teorian ja 

materiaalin tuotettua keskinäisen rinnasteisuuden toisiinsa nähden, hahmottui kokonaisuus. 

Fenomenologinen tutkimusstrategia osoittautui toimivaksi; ohjauksen yhteys eettiseen 

johtamiseen löytyi, ja näin optimaalisen ohjauksen keskeinen olemus hahmottui. 

Tutkimuksesta erottautuivat olennaiset merkitysyksiköt, ja nämä näyttäytyivät 

vuorovaikutuksen - ja siten kohtaamisen korostumisena. Fenomenologinen sisällönanalyysi 

luokitusrunkoineen sekä teemoineen yhdistettynä tutkimuksessa käytettyyn teoriaan tuotti 

vastauksia kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Kohtaamisen merkitys ohjaussuhteessa 
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kohdentui tämän tutkimuksen merkittävänä osasena, punaisena lankana, läpi teorian ja 

aineiston.  
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6 Tulokset sekä luotettavuus ja eettisyys 

 

”To understand is hard; once one understands, action is easy.” 

Sun Yat Sen, 1866 - 1925 

 

Tässä tutkimuksessa harjoitteluohjaajan ja opettajaopiskelijan kohtaaminen on ollut 

tutkimuksen lähtökohta ja haastateltavien kertomuksissa kuvailtujen kohtaamisien 

tarkastelun ensisijainen tiedon hankkimisen väline. Haastattelumateriaaliin on syvennytty 

tarkastelemalla ja analysoimalla ohjaavien opettajien ajattelua mm. positioista, omasta 

työstään, ohjauksen tehtävästä tai ammatillisesta kasvusta. Haastatteluista on saatu paljon 

tietoa ohjauksesta prosessina, tilanteina ja kokonaisuutena, sekä osana yliopiston 

opettajankoulutusta. Ohjaavien opettajien kohtaamisista kertovan haastattelumateriaalin 

analyysivaiheen jälkeen muodostui abstrahoivien yläluokkien myötä käsitys johtamisen 

yhteneväisyydestä suhteessa ohjaukseen, sekä kohtaamisen merkityksestä ohjauksessa. 

Analysoitu tutkimusmateriaali vastasi tutkimuskysymyksiin tarkastellessa 

harjoitteluohjausta ohjaajan ja ohjattavan välisenä vuorovaikutussuhteena, ja verratessa 

ohjaajien kokemuksia ohjaustyöstä eettisen johtamisen teorioihin. Luku 6.1 vastaa 

tutkimuskysymykseen 1., ja luku 6.2 vastaa tutkimuskysymykseen 2. 

6.1 Harjoitteluohjaus vuorovaikutussuhteena 

Tämä luku vastaa tutkimuskysymykseen yksi. Tutkimuksen taustalla olevaa teoreettista 

tietoa tiivistäen ja yhdistellen haastattelumateriaaliin, tutkimuksen aineisto osoittaa, että 

kohtaaminen ohjaustapahtumassa linkittyy suoraan ohjaustilanteen vuorovaikutukseen 

(Onnismaa, 2000). Ohjaajan vuorovaikutustaidot (Jyrhämä, 2002) ovat lähtökohtana 

opettajankoulutuksen tavoitteelle vuorovaikutustaitoisesta opettajasta (Komulainen, 2009; 

Komulainen, 2011). Vuorovaikutus todetaan myös opettajaopiskelijan kehittymisen 

edellytykseksi (Patrikainen, 2009). Haastattelumateriaalin perusteella ohjaavien opettajien 

kokemus vuorovaikutuksen merkityksestä oli hyvin samankaltainen. Ohjaavien opettajien 

kertomuksissa korostui, kuinka ohjauksessa on tarpeellista tutustua opiskelijaan. 

Ohjaustapahtumaa kuvailtiin mm. ihmissuhteeksi ja vuorovaikutukseksi.  
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O2 ”Se on ensisijasesti ihmissuhde.. Keskeistä kaikissa ihmissuhteissa on kaks asiaa: 

merkityksellisyys ja luottamus. Ja se on, se niinku ohjaajana ja ohjaajan suhteessa on 

tärkeää, että se ihmissuhteeseen syntyy luottamuksellinen suhe. Se on avoin suhe, se on 

peloista vapaa, mutta ennen kaikkea se on merkityksellinen. Ja sitte se merkityksellisyys 

siihen suhteeseen, se ei tuu sillä asemalla, et mää oon ohjaaja. Se pitää niinkun tulla sillä 

viestillä, tai sanomalla tai semmosen kerronnan kautta, että toinen kokee, että mullon jotain 

annettavaa hänelle…koska sen jälkeen jos ihminen kokee sillä tavalla, hän on myös 

valmiimpi vastaanottamaan viestiä.” 

 

Pedagogisesta näkökulmasta ohjaus on tavoitteista toimintaa. Ohjauksen tavoitteiden 

asettamisen ja strategisen toiminnan näkökulmasta ohjaajat kertovat tutustumisen olevan 

edellytyksenä yksilölliselle ohjaukselle ja kohtaamiselle.  

O2” ..kyllä se vähän lähtee niinku siitä haistelusta se, että mikä sen opiskelijan lähtötilanne 

on, ja mikä hänen rohkeutensa on, minkälaisesta ohjauksesta ... kyllä se ohjaaja, ohjauski on 

niinkö yksilöllistä vaikka se lähtee niistä yleisistä tavoitteista, ja semmoset asiat mitkä tämän 

harjottelujakson aikana ois käytävä läpi, tai käyään läpi, niin se harjottelu kuitenki on … 

jokainen opiskelija pitää ottaa niinku yksilöllisenä tapauksena.” 

O5” Aluks kuulostellaan ihan aikuisten kesken, ja sitä mitä tulee tuntisuunnitelmien kanssa 

ja ne, että niistä näkee jo aika paljon, mut niissä mää lähen monesti siitä, että nyt lähetään 

kokeileen. Tää on sun ensimmäinen, lähetään kokeileen ja sitte katotaan lisää, tarviiko lisää 

ohjausta vai riittääkö se mitä on.” 

 

Ohjaavat opettajat kokevat ohjauksellisessa kohtaamisessa olevan henkilökohtainen 

näkökulma. Henkilökohtainen ote ohjauksessa antaa mahdollisuuden opiskelijayksilölle 

kohdennettuun yksilölliseen ohjaukseen, ja antaa opettajaopiskelijalle välineitä omien 

taitojen testailuun ja suuntaa oman opettajuuden ja ammatti-identiteetin rakentumisen 

reitille. Tutustumisen myötä luodaan mahdollisuus saada opiskelija innostumaan ja 

kiinnostumaan työstä, löytyy keinoja motivoida, sekä saada opiskelija löytämään omaa 

opettajuuttansa.  

O3 ”Ohjaajana meijän tehtävä on myös nähä ne onnistumiset, oppia näkemään mitkä on 

hänen vahvuusalueensa ja mistä saahaan se niinkö kukkimaan se ihminen siis siinä, että 

huomaatko että sullon tämmönen ja tämmönen piirre. Ehkä niinkö katsoa ulkopuolelta ja 

oppia näkemään hänen vahvuuksiaan ja myös niitä alueita mitä pitää niinkö kehittää… auttaa 

häntä niinko löytämään itse itsestään, että kuka on … mutta ennen kaikkea niinko auttaa 

häntä itseään huomaamaan kuka hän on ja millainen hän on.” 

 

Yllä viitatun ohjaavan opettajan ajatusten mukaisesti harjoitteluohjaus on ohjaavien 

opettajien kokemana opiskelijan tarpeiden tunnistamista ja avustamista kehittymään 
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opetusharjoittelussa ammatillisesti. Perungan (2015) mukaan opiskelija rakentaa tietoa ja 

ymmärrystä uusista asioista vuorovaikutuksessa.  

Ohjaajat kokivat opiskelijakohtaamisten muuntavan myös itseään. Tämä viittaa 

ohjaussuhteen transformatiivisuuteen. Transformatiivisessa johtajuudessa vuorovaikutus 

nähdään yhtenä kohtaamisen elementtinä ja yhteisenä välineenä tuottaa jotain uutta, sekä 

siten yhtenä johtamisen kulmakivenä (Burns, 2004).  

O2 ”Se minkälainen mää oon tänäpäivänä opettajana ja ohjaajana, ni en mää oo sitä yksin 

rakentanu. Mää oon rakentanu ne keskusteluissa opiskelijoitten kans, tai näkemällä 

opiskelijoitten hienoja juttuja ja ideoita ja oivalluksia, tai tapaa toimia jossain tilanteessa. 

Niin … mää oon ottanu tavallaan niistä vinkin myös omaan opettajuuteen.” 

O1 ” … onhan meillä kursseja ja mahollisuus kehittyä, niin ja keskustella kollegojen kanssa, 

niin myös sitä, että karsii pois ja ottaa tilalle uutta. Sillä tavalla ikään kuin veistää itseään 

koko ajan.” … ”Toisaalta jos mää looginen oon, niin jos minä kehityn ajan mukana, nuorten 

kanssa, nuorten opettajien kanssa ja lasten kanssa täällä, niin minähän kehitän koko ajan 

itteäni.” … ”Mutta ei piä unohtaa sitä, että jos ajatellaan sitä omaa kehittymistä niin, siis 

ohjaajan omaa kehittymistä, niin dialogi sen ohjattavan kanssa, niin kyllä sillä opiskelijalla 

on aina annettavaa sille ohjaajalle. Nyt on vaan ohjaajasta kiinni kuinka paljon se hälle 

tarttuu puseroon.” 

 

Ohjaavan opettajan omaan opettajuuteen kasvaminen osoittautui linkittyvän kertomuksissa 

vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa. Kontekstuaalisiksi tekijöiksi ohjaajien omaan 

ammatilliseen kasvuun liittyen voisi yhdistää opiskelijoiden kanssa käydyn dialogin, 

opiskelijoiden mukana tulevan tiedon ja ohjaustilanteet. Harjoitteluohjaajat kokivat, että 

tutkimustiedon välillinen vastaanottaminen opiskelijoiden kautta, ja opiskelijoiden 

idearikkauden kokeminen ohjaustyössä mahdollistivat ohjaavan opettajan oman 

ammatillisen kehittymisen. Tämä osoittaa sekä ohjauksellisen myönteisen 

vuorovaikutuksen, että ammattia harjoittaessa kollegiaalisen kanssakäymisen 

merkittävyyden opettajan ammatillisessa kasvussa. (vrt, Perunka 2015, 193.) 

Ohjaukselliset ja kollegiaaliset dialogit ja tiedon jakaminen on tärkeä väline uuden tiedon 

ja siten oman ammattitaidon rakentamisessa. Haastateltavien mukaan viimeisin 

tutkimustieto ei sinällään varsinaisesti ollut merkityksellistä suhteessa omaan opettajuuteen 

tai omaan ammatilliseen kasvuun nähden. Ohjaavat opettajat kokivat oman ammatillisen 

kasvun olevan ensisijaisesti sidoksissa oman kokemuksen karttumiseen ja tiedollisiin ja 

kognitiivisiin elementteihin liittyvää kuten kollegiaaliseen dialogiin, sekä opettajien 

lisäkoulutuksiin. (vrt. Komulainen 2010, 204–205.) 
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Teoreettisesta näkökulmasta Silkelä (2003) määrittää kohtaamisen välissäolemisena  ja 

Heideggerin (1991) mukaan kohtaaminen on silleenjättämistä ja itsensä avoimena 

salaisuudelle pitämistä. Tässä tutkimuksessa kohtaaminen ilmeni painokkaasti ja 

merkittävänä seikkana ohjaustapahtumaa kuvaillessa, sekä ohjaavan opettajan 

taitovaatimuksien määrittelyssä. Ohjaajat toivat kohtaamisen onnistumisen kuvausten 

kautta esille myös konkreettisia edellytyksiä opettajan työssä ja ohjaavan opettajan 

tehtävässä menestyäkseen. Haastatteluissa ohjaustapahtumassa ohjausta kuvailtiin 

kohtaamiseksi, mentoroivaksi ja yhdessä tekemiseksi, ja ohjaajan oman käyttöteorian 

itselleen aukikirjoittaminen ja taito kohdata linkittyivät kertomuksissa ohjaavan opettajan 

itsetuntemukseen, sekä edellytyksenä hyvälle ohjaukselle.  

O4 ”Varmaan semmonen kyky kohdata on sen kaiken ydin. Siis että jollaki tavalla on 

ihminen ihmiselle. Tietenki ammatillisesti siihen liittyy se substanssiosaaminen ja 

mentorointi. ... että myöskin läsnä oleva asia semmonen, että, no jakaminen.” … ” Mää 

luulen, että opettajiksi valikoituu sellasia ihmisiä jotka ovat kiinnostuneita ihmisyydestä.”  

O2 ”… kun ohjaajia valittais niin kiinnitettäis huomiota siihen ohjaajan kykyyn, ensinnäkin 

että ohjaaja osais, ohjaaja ois aukikirjottanu oman opettajuutensa, oman käyttöteoriansa, 

miin hänen opettajuutensa perustuu, mikä hänen käyttöteoria on siinä miks hän toimii 

opettajana. Koska jos sitä ei oo, jos ei oo itelle tehny selväksi on vaikea ohjata jotain muuta. 

Se pitää olla selkeänä. Ja sitte ois ihminen joka ois sen verran vahvalla itsetunnolla, että 

pystyy ottamaan myös kritiikkiä vastaan. Ei tämä ohjaussuhde voi perustua siihen, että vaan 

toinen voi sanoa, vaan se pitää olla niin, että pitää olla valmis ottamaan kritiikkiä vahvalla 

itsetunnolla… ja ihmisillä, jotka pystyy kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Aitoja ihmisiä.” 

O1 ” Kyllä mää laittasin tähän semmosenkin kun koeaika. Kaikista ei tähän ole, kaikki eivät 

sitä ees halua mutta silti ovat.” ”… että annetaan niinku mahdollisuus mennä semmoseen 

työpaikkaan missä hän olis vielä omimmillaan. Mut semmone, jos haluttais niinku laatua.” 

 

Ohjaavan opettajan valmius ja avoimuus altistaa itsensä kohtaavalle ohjaukselle vaikuttaa 

edellyttävän ohjaavalta opettajalta ymmärrystä siitä, millainen opettaja ohjaaja itse on. 

Ohjaajan työ vaatii henkilöltä itseltään tietynlaisia piirteitä ja tietynlaisia tietoja ja taitoja, 

ts. kuka tahansa ei osaa olla opettaja, eikä kenen tahansa tulisi olla opettaja (Goodlad et al 

1990, 318).  Ohjaavien opettajien persoonallisia ja ohjaustaidollisia vaatimuksia, mitkä 

vaikuttavat ohjauksen laatuun ja ohjauksellisten tavoitteiden saavuttamiseen, ja joihin ei 

välttämättä ole kiinnitetty riittävästi huomiota, olisi mahdollisesti määritettävä. (vrt. 

Komulainen 2010, 202.) Opettajan ammatin reflektio-osaamisen eli itsearvioinnin, oman 

toiminnan tiedostamisen sekä kehittämisen tavoin ohjausta olisi tarkasteltava samojen 

vaatimusten näkökulmasta (Perunka 2015, 200). Tämä johtaa väistämättä päätelmään, 

kuinka ohjaajien sekä harjoittelukoulun tulisi työyhteisönä toteuttaa itsekriittisyyttä ja 
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organisaationa toteuttaa sisäistä laadunvalvontaa tehtävässään tulevaisuuden 

opettajuuksien mahdollistajina. 

 

 

Tutkimuksen perusteella ohjauksellisesti optimaalinen ja onnistunut kohtaaminen on 

avointa inhimillistä vuorovaikutusta, jossa keskitytään käytännön, määrällisten, asioiden 

lisäksi myös ajatteluun ja sisäiseen kehitykseen, ts. opettajuuden laadullisiin seikkoihin. 

Opettajan ammatillisessa kehittymisessä on tärkeää tiedostaa oman toimintansa perusteet 

(Perunka 2015, 200). Tähän liittyy harjoitteluohjaus myös moraalisena esimerkkinä 

opettajan ammattiin.  

Tämän tutkimuksen perusteella opettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluja ohjaavat 

opettajat kokevat kohtaamisen opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisena ja avoimena 

vuorovaikutussuhteena. Kohtaaminen ohjattavan kanssa osoittautui pedagogisesti 

tavoitteelliseksi ja molempiin osapuoliin vaikuttavaksi, kokemusten kautta uutta tietoa ja 

siten ammatillista kasvua tuottavaksi transformatiiviseksi toiminnaksi. Materiaalista näkyi 

selkeästi myös ohjaajan oman ammatillisen kasvun ja jatkuvan henkilökohtaisen 

kehittymisen näkökulma opettajan- ja ohjaustyössä. Kuvaillessaan ohjaavan opettajan 

tehtävässä menestymisen edellytyksiä ohjaajat kuvailivat myös ohjaussuhdetta. Ohjaajien 

kertomusten perusteella ohjauksesta kohtaamisena opiskelijan kanssa on tietynlainen 

ihmisen kohtaamisen ja toisen arvostamisen ammattitaitoa vaativa näkökulma. 

Tutkimuksen perusteella kohtaava ohjaus edellyttää oman käyttöteorian selkeyttä ja oman 

työnsä moraalista vastuun ymmärtämistä, sekä eettistä otetta. Ohjaavien opettajien mukaan 

ohjaajien positiot suhteessa opiskelijaan vaihtelivat sielunhoitajasta kollegaan ja 

vastuuttajasta valtuuttajaan, sekä ohjeistajasta oppijaksi. Ohjaajan ja ohjattavan välinen 

ohjaussuhde on vahvasti vuorovaikutteinen ja kahdensuuntainen vaikuttaen molempaan 

osapuoleen.  

6.2 Ohjaustyön yhteys eettisen johtamisen teorioihin 

Tämä luku vastaa tutkimuskysymykseen kaksi. Tutkimuksen perusteella mm. 

vuorovaikutus, pedagoginen tavoitteellinen toiminta ja henkilökohtainen ote ohjauksessa 

ovat kohtaamisen mahdollistavia ohjauksellisia välineitä harjoitteluohjauksessa. 



48  

 

  

Tutkimukseen valikoituivat transformationaalisen johtamisen ja valtuuttamisen 

johtamisteoriat aineistoanalyysissä ilmenneiden harjoitteluohjauksen piirteiden mukaisesti. 

Johtamisen yhteys ohjaukseen toimintana oli tulkittavissa sisällönanalyysin yläkäsitteiden 

muodostuttua. Tietyt yläkäsitteet viittasivat selkeästi eettiseen johtamiseen, ja siten 

rinnastivat ohjaajan ja ohjattavan välisen kohtaamisen transformationaalisen johtamisen ja 

valtuuttamisen teoriat ohjausprosessiin. Harjoitteluohjaukseen yhdistettäviksi 

johtamisteorioiksi eivät riitä liike-elämästä tulevat laatu-, tulos- tai tavoitejohtaminen, saati 

ihmisiin keskittyvän ja kouluyhteisöön kuuluvan pedagogisen johtamisen tai esimerkiksi 

tietojohtamisen teoriat niiden fokusoidessa vain yhteen osa-alueeseen ohjaustyöhön 

nähden. Harjoitteluohjaus on yksilökohtaista sekä tilannesidonnaista ja siksi 

painotuksiltaan varioivaa sekä kokonaisvaltaista mm. pedagogista, tavoitteellista, 

tiedollista, laadullista, muutoksen- ja yhteistoiminnallista johtamista. Muistellessa tiettyjä 

ohjaustapahtumiin liittyviä kohtaamisia, tai ohjaustyöstään kertoessa ohjaavat opettajat 

kuvailivat monenlaisia esimiestyöhön ja johtamiseen viittaavia elementtejä, ja johtamiseen 

viittaaviksi seikoiksi määrittyivät  mm. positiot ja vuorovaikutussuhteen laatu, kertomukset 

työn tekemisestä, työssä onnistumisen edellytyksistä ja odotuksista, sekä tavoitteista 

suhteessa opiskelijaan ja opiskelijan toimintaan. Johtamiseen viittaavia olivat myös 

haastatteluissa esitetyt ajatukset strategiasta, työyhteisöstä mm. tiiminä ja yhdessä 

tekemisenä. Näiden avulla kertomuksista kohtaamisista opiskelijan kanssa oli löydettävissä 

tietoa ohjaavan opettajan postioitumisesta suhteessa opiskelijaan. Tällä tavoin oli 

määritettävissä millaiseksi ohjaaja kokee ohjaaja-ohjattava –suhteen tarkastellessa 

mahdollista rinnasteisuutta ohjaaja-ohjattava ja johtaja-johdettava –suhteiden 

näkökulmista.  

Materiaalia tarkastellessa huomio kiinnittyi siihen, kuinka haastateltavien vastaukset ja 

vastaussisältö luonteeltaan olivat pääpiirteittäin hyvin homogeenisiä. Eroavaisuuksia 

vastauksissa näkyi melko vähän. Silmiinpistävimpänä eroavaisuutena vastausten välillä oli 

yhden vastaajan negatiivinen suhtautuminen strategiaan käsitteenä. Yhdestä 

”strategiakielteisestä” näkökulmasta huolimatta kaikista vastauksista kävi kuitenkin ilmi, 

että kaikilla ohjaajilla oli omat selkeät ja johdonmukaiseksi rakentuneet strategiat 

ohjaustyölleen. Vaikka strategia sanana ei ollut yhden haastateltavan mielestä myönteinen 

tai muiden haastateltavien kesken käsitteenä käytetty tai koettu hyödylliseksi, oli 

harjoitteluohjaajilla havaittavissa selkeä strategia työhön sekä ohjaussuhteeseen eri 

opiskeluvaiheissa oleville opiskelijoille, sekä jokaisen harjoittelun alkaessa. Kertomuksissa 
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esiintyi mm. innostaminen, motivointi, yksilölliset tavoitteet ja henkilökohtaisen 

osaamisen karttuminen. Nämä viittaavat transformationaalisen johtamisen teorian 

kulmakiviin mm. luottamussuhteen, kohtaamisen l. tutustumisen ja älyllisen stimuloinnin 

ts. itsenäisen ajattelun näkökulmista. Edellisiin on linkitettävissä myös valtuuttaminen mm. 

odotusten ja vastuun lisäämisen mahdollisuuksien näkökulmista. 

O1 ”En mää strategiaa voi tehä siis ihmiselle jota minä en tunne. Siks minä toimin niinku 

yks Aaltonen, semmonen tulevaisuuden tutkija sanoi, että meidän pitää tarttua niinku 

tilanteeseen sinä päivänä kun se tilaisuus tulee, ja päättää sitte toimenpiteet.” …”Suurin 

tärkein juttu on että tutustutaan. …Mää haluan nähä minkälainen sää oot tuolla luokan 

edessä, miten sulla siellä menee, miten kommunikoit oppilaitten kanssa, sen jälkeen mää 

vasta pystyn sulle niinku ohjauksellista antia antamaan, koska mää tunnen sinut. Tärkeä asia 

on se tutustuminen, ja valitettavasti siinä menee aikaa, ja siks meillä pitäis olla yhteistä aika 

paljon, täällä ei vaan sattumalta sitä hirveesti oo.” 

O4 ”Sitten ku opiskelija tulee, niin jollaki tavalla saahaan se syttymään seki siihen 

hommaan. Tietysti opiskelutilanteessa kun on, niin yleensä annetaan sitte se aihepaketti, 

mistä niitten sitte pitää alkaa rakentamaan omaa kokonaisuuttaan. Niin tuota jollaki tavalla 

ohjaavana opettajan tehtävä on nimenomaan sytyttää se. Yrittää saaha niinku syttymään se, 

ja ei niin, että sanois, että sen pitää olla tämän näköstä sen opettamisen, vaan että on niinku 

tietyt tavotteet mitä kohti mennään ja sen opettajan pitäis oppia niinku rakentamaan se, että 

miten saavutetaan nuo tavoitteet sitte niinko omalla tavallaan ja tyylillään. Minusta sekin on 

keskeinen asia että jokainen opettaja löytää niinku sen oman opettajapersoonansa. Että me 

ollaan kaikki erilaisia ja pitääkin olla erilaisia. Siitä huolimatta meillä pitää olla tietty 

substanssiosaaminen, meidän pitää olla vahva, mutta sitte omana persoonana siinä 

tehtävässä.” 

 

Tutkimusmateriaalin perusteella strategioita ei ohjaajien toimesta välttämättä tunnistettu, 

mutta itse laaditut ohjaukselliset strategiat olivat kuitenkin käytössä. Yhtenä strategiana oli 

ajan käyttäminen tutustumiseen yksilöidyn ohjaamisen mahdollistamiseksi, toinen sytyttää 

ja motivoi tekemiseen ja tarjoaa valmiita aihepaketteja käynnistääkseen opiskelijassa oman 

opettajuuden kasvun. Odottamattomana seikkana koskien ohjaussuhdetta ja ohjaajan 

positioitumista suhteessa opiskelijaan nousi tutkimusmateriaalista esille myös 

opetusharjoittelun kuluessa ja ohjauksen edetessä ohjaavan opettajan näkökulmasta 

ohjaussuhteen muuntuminen. 

O5 ”Et se mun rooliki voi olla hyvin erilainen. Se voi joskus olla hyvin kollegiaalinen, sit jos 

mää koen sillä tavalla et se opiskelijaki on siihen niinku valmis. Mut sitte toisinaan saa olla 

ihan sielunhoitaja ja kannustaja, hyvin semmonen kannattelijakin. Ei oo mitään semmosta 

tiettyä muottia, tai en niinkun aseta etukäteen opiskelijoita semmoseen. Se paljastuu sitte 

pikkuhiljaa. Ne saattaa muutua sen harjottelun aikana.” 
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Vuorovaikutus ja positioituminen suhteessa opiskelijaan oli materiaalin perusteella 

opiskelijan ohjauksellisen tarpeen mukaan varioivaa ja tilannesidonnaista. Vygotsky 

(1978) on todennut oppimisen olevan ympäristön ja oppijan dynaamista vuorovaikutusta. 

Ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja ammatillisen tiedon rakentumisessa on aina myös 

hiljaisen tiedon näkökulma (Nonaka & Takeuci, 1995). Ohjauksessa ja opetusharjoittelussa 

välittyy konkreettisen opetukseen liitettävän pedagogisen ja didaktisen eli eksplisiittisen 

tiedon ohessa myös kaikkea muuta, ”tutkimatonta”, eli työn tekemiseen ja työyhteisöihin 

liittyvää hiljaista tietoa, mikä osaltaan myös rakentaa opettajaopiskelijan ammattitaitoa ja 

käsitystä koulusta työyhteisönä sekä opettajuudesta professiona. Transformationaalisen 

johtamisen teorian kulmakivistä on tässä yhdistettävissä mm. luottamussuhteen, 

kohtaamisen ja motivoinnin näkökulmat mm. vuorovaikutussuhteessa kuuntelemisen ja 

kiinnostuneisuuden, sekä esimerkin näyttämisen osalta. Tutkimus osoittaa ammatillisen 

kasvun kaksisuuntaisuuden ohjaaja-opiskelija vuorovaikutussuhteessa, sekä harjoittelussa 

saatavan kahdensuuntaisen tiedon laadullisesta ja määrällisestä luonteesta (Tynjälä 1999). 

Ohjauksen ohessa saatavaa tietoa kutsuttiin mm. arkitiedoksi ja aina uudenlaisen 

kohtaamistilanteen myötä minäkäsityksen tai itsensä uudelleen rakentamiseksi.  

O1 ” Kun se ohjaussuhde toimii, niin kuinka paljon niinku voi ammentaa siitä arkitiedosta, 

vois olla yliopistollekki vähä kirosana että sehän ei oo tutkittua tietoa, mutta toivottavasti 

siinä arkitiedon seassa mitä täällä koulussa tehään on myöski sitä tutkitta tietoa taustalla. 

Mutta kyllä täällä se arkitieto mikä täällä pyörii niin on se ainaki jos ei muuta niin on se hyvä 

tämmönen pankki. Pankki tehä töitä ja pankki mukana lähetään ottamaan se oma luokka 

vastaan esimerkiks jos luokanopettajista puhutaan. Ja toivottavasti kun pankista on kyse niin 

ne talletukset siellä siten kasvavat korkoa. Muutenhan se ei ois pankki.” 

O3 ”(Kohtaamistilanteet opiskelijoiden ja oppilaiden kanssa)… ja on se myöski peili 

semmoseen omaan, itsensä näkemiseen. Että mitä tunteita toinen saa minussa heräämään. 

Minkälaisiin kohtaamisiin joudun tai pääsen. Ja saan kasvaa, jälleen, juuri kun luulin 

tuntevani itseni, huomaankin etten tuntenutkaan.” 

 

Tämä vaikuttaa rinnastavan ohjaustilanteeseen transformationaalisen johtamisen periaatteet 

uuden tiedon rakentumisesta ja sisäisestä muuntumisesta. Tutkimuksen perusteella 

opiskelijanäkökulmasta ohjaaja tukee opiskelijan itsenäistä ajattelua ja motivoi työstä 

uuden sisällön löytämisen keinoin transformationaalisen johtamisteorian mukaisesti. 

Ohjaajien kuvausten perusteella kohtaamisessa välittyvä tieto on eksplisiittistä - ja hiljaista 

tietoa, ja myös ohjaaja on ohjaustilanteiden uutta tietoa vastaanottava ja kokemuksin 

oppiva osapuoli. Tutkimusmateriaali osoittaa, että transformationaalisen johtamisteorian 

tavoin myös ohjaajan ammatillinen kasvu ja kehittyminen on mahdollista 
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vuorovaikutussuhteessa ohjattavien kanssa. Ohjaustilanne on kaksisuuntaisuutensa vuoksi 

motivoiva myös ohjaajalle mm. älyllisen stimuloinnin ja motivoi uuden sisällön 

rakentumisen myötä.  

Ohjatussa opetusharjoittelussa kohtaavat ohjaava ekspertti ja noviisiopettaja. Kohtaaminen 

on kahdenvälinen ja molemmat osapuolet vaikuttuvat toisesta. Ohjaavat opettajat kertoivat 

ohjauksesta pedagogisesta näkökulmasta mm. seuraavien ilmausten kautta: edistymistä 

seurataan, arvointi on jatkuvaa (koskien myös ohjaajaa), ”vaadi, älä salli”, miltä minusta 

tuntuu – miltä lapsesta tuntuu. Harjoitteluohjaus ja ohjaustapahtuma on ohjaajien mukaan 

yhteistyötä ja työn jakamista. Ohjattaville on selkeät odotukset ja ohjaussuhdetta leimaa 

selkeästi tavoitteisuus. Opetusharjoittelu kuvattiin myös tavoitteiden saavuttamisen 

harjoitteluksi. Tämä viittaa valtuuttamiseen vastuun antamisen ja vastuuttamisen 

näkökulmista. Ohjaajan esimerkki työn tekemiseen mm. opiskelijalta tavoitteiden 

saavuttamisen vaatimuksen ja yhteistyön sekä työn jakamisen näkökulmista viittaavat 

transformationaalisen johtamisen teorian kulmakivistä mm. luottamuksen rakentamisen ja 

motivoinnin näkökulmiin. 

O1 ” ..ja minä oon tosi tyytyväinen jos joku ohjattava sitte jossaki vaiheeessa harjottelua … 

tulee kertomaan vaikkapa kotiasioistaan mulle. Sehän on tunnustus siitä, että me tunnemme 

toisemme, ja luottamusta siihen, että me niinku voijaan muutaki asioita sanoa.”  ”…musta 

niinko on aivan loistavaa, että täällä on aina nuorisoa, nuoria opettajia, jotka ikään kuin pitää 

rotia minusta, että teen työni hyvin. Sitte mulle on vastetta siihen, että minä, mää pystyn 

keskustelemaan.” 

O3 ”… on niinku tietyt tavotteet mitä kohti mennään ja sen opettajan pitäis oppia niinku 

rakentamaan se, että miten saavutetaan nuo tavotteet sitte niinko omalla tavallaan ja 

tyylillään.”  

O2 ”Opettajanhan täytyy olla sytyttäjä, samalla tavalla ohjaajan tehtävä on olla sytyttäjä ja 

mahollistaja.” 

 

Ohjaajilta kysyttäessä toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti onko ohjaavassa 

opettajuudessa ja esimiestyössä tai johtamisessa yhtymäkohtia, tuli kaikilta haastateltavilta 

tähän myönteinen vastaus. Ohjaajien vastauksissa pohdittiin alaistaitoja, oman työuran 

aikana olleita esimiehiä ja hyvää johtajuutta. Tutkimusmateriaalin perusteella ohjaustyössä 

ihmisten kannustaminen ja parhaiden puolien esille tuominen vaikuttaa linkittyvän 

transformationaalisen johtamisen älyllisen stimuloinnin kulmakiveen mm. itsenäisen 

ajattelun kautta. Ohjaajien kuvaukset vastuun ottamisesta tarpeen mukaan osoittaisivat 

ohjauksen yhteyttä valtuuttamisen näkökulmaan.  
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O5 ”Pitää löytää niitä ihmisten parhaita puolia, pyrkiä tuomaan niitä esille, pyrkiä 

vahvistamaan, kannustamaan, niinku luomaan sitä uskoa että sää osaat ja sää pystyt. Tietysti 

tietyllä tavalla se, että jos on pakko, niin sitten ottaa ne ohjat käsiinsä ite ja ottaa se vastuu 

loppukädessä.” 

O2 ”Esimiestaitoihin ja tähän ohjaustehtävään, siihen liittyy aivan keskeisenä seikkana että 

auktoriteettiä et voi ottaa, se täytyy ansaita.” … ”niin totta kai sun pitää olla, jos sää niinku 

jouvut, niinku, voi sanoo vaadi, älä salli. Jotaki pittää vaatia, johonki pittää rajat lyyä, ja 

jouvut ja täytyy tehä kipeitä ja vaikeitaki päätöksiä, ja antaa määräyksiä ja ohjeita. Ne kaikki 

pitää olla perusteltuja, ne pitää olla niin, että alaiset ymmärtää niitä, sama ku harjottelussa. 

Opiskelijan täytyy ymmärtää ne reunaehot miks me tehään näin ja mihin nää jutut liittyy, 

liittyy toisiinsa, ja sun pitää saada hyväksytyksi se sun toimintakulttuuri, toimintatapa, mut 

nää et voi asettua niitten yläpuolelle muuta kun se jos ihmiset haluaa sut laittaa niitten 

yläpuolelle.” 

O4 ”Kyllähän opettajaon pedagoginen johtaja. Opetuksen pitää olla aina lapsilähtöistä, mutta 

opettajajohtoista, joka tarkoittaa sitä, että se joka on elämää enempi nähnyt, sille joka 

ymmärtää oman kasvattajatehtävänsä on se, joka ohjaa mihin suuntaan ollaan menossa.” 

 

Tutkimuksen perusteella on tulkittavissa omassa työssään strategioiden käyttämistä mm. 

ohjeiden antamisena ja vaatimisena tiettyyn tavoitteeseen kohti pyrkimisessä. Ohjaussuhde 

näkyy mm. ohjaajan ja ohjattavan välisten positioiden varioimisena, sekä selkeänä 

valtuuttamista ja vastuun itselle ottamisena tarpeen mukaan. Harjoitteluohjaaja määrittää 

ohjattavalleen tai ohjattavan kanssa yhdessä yhteiset ja opiskelijan tavoitteet 

opetusharjoittelun alkaessa. Haastattelujen perusteella opetusharjoittelu on aika ja paikka, 

missä haastetaan uusiin asioihin ja haastetaan löytämään oma tapa tehdä, toisinaan tulee 

vaatia, ja toisinaan puuttua tilanteisiin ja auttaa. Kokonaisuutena tutkimusmateriaalin 

vastauksista välittyi ohjaustilanteisiin liittyvä vahvasti yhdessä tekemisen ajatus ja oma 

vaikutus opiskelijaan ja lapsiin, sekä oman työn vastuullisuus.  

Ohjauksessa johtaminen ja esimiestyö näkyy tutkimusmateriaalissa rinnasteisina 

transformationaalisen johtamisen ja valtuuttamisen piirteiden kanssa. Harjoittelukoulussa 

ja luokkatilanteessa ohjattavat sitoutuvat työhönsä ja ohjaajaansa. Transformationaalisen 

johtamisen teorian tavoin työn tekemisen aikajänne on johdonmukaisen pitkä, eli tavoitteet 

ovat ohjauksellisesti ohjattavan tulevaisuuden ammattitaidoissa, samoin kuin opettajan 

työn tekemisen tavoitteet ovat lasten hyvä tulevaisuus. Niin sanotut palkkiot ovat ulkoisten 

sijaan sisäisiä ja tukevat hyvän ammatillisen itsetunnon kehittymistä. Ohjattavien 

seurannan ja arvioinnin painopiste on kehittymisessä, ja muutokset ilmenevätkin mm. 

arvojen ja asenteiden muutoksina, metakognitiossa. (Donohue & Wong, 1994.) Tämän 

tutkimuksen perusteella transformationaalisen johtamismallin mukaisesti kohtaaminen 

ohjauksessa johtaisi optimaalisessa tilanteessa molempien osapuolten ammatilliseen 
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kasvuun ja siten kompetenssin kehittymiseen. Ohjaajien ohjaustilanteiden kuvauksissa 

valtuuttava asenne näkyy vastuun antamisena ja jakamisena opiskelijan kanssa, sekä 

opiskelijalle tarjottuina mahdollisuuksina vaikuttaa omaan tekemiseen, lisäten näin 

opiskelijan oman arvon tuntoa ja käsitystä minäpystyvyydestään (Burns et al. 2007, 434; 

Kontturi 2016, 31).   

O1 ”Se tunne siitä, että mää oon tehny asioita oikein ja auttanu niiku eteenpäin, yleensä se 

tulee siitä, että mää huomaan jomku vahvuuden ja pääsen niin sanotusti kehumaan, ja sehän 

jos joku vahvistaa itsetuntoa … jokaisen opiskelijan kanssa pitäist tulla semmonen tunne että 

mää pystyin auttamaan.” 

 

Transformationaalinen johtaja on eettinen muuntumisen johtaja. Tavoitteena 

transformationaalisessa johtajuudessa on johdetavan johdonmukaisesti etenevä syvällinen 

muutos ja saada johdettavat saavuttamaan parhaansa. Tämä mahdollistaa kehittymisen, 

mikä ohjausta tarkastellessa johtaa vapautumiseen, ymmärrykseen ja ammatillisen kasvun. 

Opetusharjoittelu ja jokainen yksittäinen ohjaustapahtuma on tulkittavissa 

merkitykselliseksi ja vaikuttavaksi ilmiöksi opettajaopiskelijan ammatillisen kasvun ja 

ammatti-identiteetin kehittymisen reitillä. Haastateltujen ohjaavien opettajien tavoite, 

ohjauksen päämäärä, on tulkittavissa kohdistuvan didaktisen osaamisen lisäksi juuri 

opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiseen. Ohjaajat kuvailivat kuinka osana ohjaavan 

opettajan tehtävää on kuljettaa opiskelijaa kohti vapahdusta ja itsensä ymmärtämistä.  

O2 ”Mää toivon, että mää oon ihminen, joka vapauttaa opiskelijat olemaan se mitä ne on, ja 

se perustuu siihen, mitä mää haen niinko opettajuuelta, harjottelulta, niinko just puhuttiin 

opiskelijoitten kans siitä, että nää oppilaat ni on tavote, ei näitten kans siinä kuuennella 

luokalla kun ne lähtee yläkouluun, vaan siinä minkälaisia ne on kymmenen vuojen päästä. 

Sama tavote mulla on opiskelijoitten kans, että mää haluan nähä että hän on opettajana 

muutaman vuojen päästä. Minkälainen ihminen, minkälainen että hän selviytyy 

opettajuudesta…et opiskelijat kokis olonsa vapautuneeks, koska sillon se vuorovaikutus on 

ainutlaatuinen.” 

O1 ”Kyllä mää niinko OKL.n nuorista toivosin ja arvostan eniten sitä luovuutta mikä niissä 

on. Ne on keksiny enemmän kun minä pystyn keksimään. Sillon on hyvin asiat.” 

 

Vapautumisen voisi liittää kantilaisittain pedagogiseen paradoksiin ”vapauden 

kultivoimisesta pakolla”, ja toisaalta kasvatusfilosofiseen hermeneuttiseen perintöön 

narratiivisen itseyden löytämisestä, kommunikaatiosta ja kulkemista kohden ymmärrystä 

sekä vapahdusta. Spreitzerin empowerment eli valtuuttaminen, toisin sanoen vastuuseen 

vapauttaminen, on ohjauksellisesti rinnastettavissa hermeneuttiseen ajatukseen 
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”kuljettamista kohti vapahdusta”.  Tämä viittaa suoraan myös valtuuttavan johtamisen 

näkökulmaan. Johdettavalle annetaan vastuuta ja siten vaikutusmahdollisuuksia tietoisesti. 

Näin mahdollistetaan luovuus ja motivoidaan, kannustetaan sekä sitoutetaan työhön, jotta 

ammatissa kehittyminen olisi mahdollista. Ohjauksellisesti voisi valtuuttamisen myös 

katsoa toimintana olevan opiskelijalähtöistä sen suuntautuessa kasvuun, eli opiskelijan 

tulevaisuuteen. (Spreitzer 1995, 1443–1444.)  

Tutkimusmateriaalin pohjalta ohjaava opettajuus vaikuttaa olevan lähinnä 

transformationaalisen johtajuuden teoriaa (Burns, 1978) ja valtuuttamisen (empowerment) 

näkökulmaa johtamisesta  (Spreitzer, 1995). Harjoitteluohjaus on siis eräänlaista 

arvotietoista ja tavoitteellista transformatiivista eettistä johtajuutta. Ohjaus on ilmiö, mikä 

tuottaa tulkinnan avulla transformaation ja uuden tiedon rakentumisen. Uusi rakentuva 

tieto voi koskea kaikkea käytänteistä ammatti-identiteettiin ja asiatiedosta ammatilliseen 

kasvuun. Patrikaisen mukaan professorit Atjonen ja Väisänen ovat  tutkimuksillaan 

osoittaneet, kuinka ohjaajien antamat mallit näkyvät selkeästi työelämään siirtyneiden 

opettajien opetuskäytänteissä jopa vielä kymmenen vuotta opettajankoulutuksen 

päättymisen jälkeen (Patrikainen 2009, 16). Ohjaavan opettajan vaikutus ohjattavaan on 

pitkäaikaista, joten opetusharjoittelun ohjaus on opiskelijaan vaikuttavaa ja 

merkityksellistä. 

Ohjaaja 4: ”Toivottavasti se (opettajankoulutuksen ohjauksen tehtävä) on menny siihen 

suuntaan, että jos opiskelijat pääsee rakentaan sitä jo opiskeluvaiheessa mitä ne on 

opettajana, eikä vasta sitte ku siirtyvät kentälle. Täällä ei oltais vaan matkimassa sitä tiettyä 

opettajaa, jonka luokassa nyt satut harjoittelemaan ja että sais enemmän jo kokeilla niitä 

siipiään täällä.” 

 

Ohjaus sekä pedagoginen toiminta ovat interpretatiivis-transformatiivista eli tulkinnalla 

toiminnan muutosta vahvistavaa (Sutinen 2003, 227). Tutkimuksen perusteella arvostavan 

ja yksilöllisen kohtaamisen avulla ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välisen 

ohjaussuhteen henkilökohtainen - ja molemminpuolisen ainutkertaisuuden kokemuksen 

näkökulma vahvistaa opiskelijan minäpystyvyyden kokemusta ja ammatillisen identiteetin 

käsitystä (Kontturi 2016, 31). Ohjausnäkökulmasta harjoitteluohjaus onkin tilanteena ja 

pedagogisena prosessina tulkittavissa eräänlaiseksi tavoitteelliseksi transformationaalisen 

johtajuuden ja valtuuttamisen (empowerment) yhdistelmäksi. Transformationaalisen 

johtajuuden ja valtuuttavan johtamisajattelun tavoin ohjauksen keskiössä on opiskelija, ja 

tavoitteena on kohdata ja luottaa, inspiroida ja innostua, sekä vapauttaa vastuuseen. 
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Haastattelujen perusteella ohjaavalle opettajalle ohjaustyö opiskelijoiden mukanaan 

tuoman viimeisimmän tiedon sekä luovuuden ja ideoiden myötävaikutuksella oma työ 

tuottaa ja mahdollistaa omaa ammatillista kasvua, sekä kaikki haastateltavat pääpiirteittäin 

osoittautuivat erittäin motivoituneiksi ja tyytyväisiksi työhönsä. Harjoittelukoulu 

työympäristönä ja ohjaustapahtuma on siis luonteeltaan valtuuttava, ja mahdollistaa 

kehityksen ja kasvun niin ohjaajalle kuin ohjattavallekin.  

Oheisessa ruudukossa on listattuna transformationaalisen johtajuuden, valtuuttamisen ja 

ohjaavan opettajuuden keskinäisiä yhteneväisyyksiä tavoitteellisen toiminnan 

näkökulmasta. 

Transformationaalinen  

johtajuus 

Valtuuttaminen  

(empowerment) 

Ohjaava opettajuus 

Hyvän johtajuuden edellytys, 

esikuvana ja innostajana 

toimiminen, itsenäinen ajattelu 

ja luovuuden tukeminen 

Henkilöstö tärkeä tiedon ja 

innovaatioiden luojana, 

sekä toiminnan ja laadun 

kehittäjinä 

Eettisyys, opiskelijalähtöisyys, 

odotus kehittymisestä, 

ammatillinen kasvu, 

käyttöteorian rakentuminen, 

”mahdollistaja” 

 

Parhaaseensa yltämisen tavoite 

 

Lisää tehokkuutta, laatua, 

tehostaa tiimityötä ja 

kohentaa työhyvinvointia 

Yhdessä tekeminen, 

tiimiajattelu, oma tapa tehdä, 

parhaansa tekeminen, 

tavoitteiden saavuttamisen 

harjoittelu, ”antaa tilaa loistaa” 

 

Syvällisen muutoksen tavoite 

 

Vastuuseen 

vapauttaminen; 

kannustaminen, motivointi, 

sitouttaminen 

Pedagoginen johtaminen, 

tavoitteisuus, vastuuttaminen, 

motivointi, ”kuljettaminen kohti 

vapautusta” 

 

Kuva 6. Ohjaavan opettajuuden yhteneväisyyksiä eettisen johtamisen teorioihin tavoitteellisen toiminnan näkökulmasta  

 

Teemahaastatteluilla tuotettujen kertomusten perusteella ja tutkimuksessa vertailtujen 

johtamisteorioiden valossa monitasoinen ohjausprosessi ja harjoitteluohjaajan toiminta 

ovat pedagogista transformationaalista johtajuutta ja valtuuttamista. Ohjaavilla opettajilla 

on runsaasti kumuloitunutta ydinosaamista liittyen opiskelijoiden ohjaukseen ja 

harjoittelukoulussa luokanopettajana toimimisessa. Hyvä ohjaava opettaja 

ydinosaamisensa kera on avainhenkilö ja lisäarvon tuottaja opettajaopiskelijan 

opetusharjoittelussa opiskelijan ammatillisen kasvun polulla. Ohjaaja tarjoaa hiljaisen – 

(käyttöteoria) ja eksplisiittisen tiedon (substanssiosaaminen) ohessa myös esimerkillään 

mahdollisuuden sosiaalistua ammatillisesti ja työyhteisönäkökulmasta opettajuuteen. 

Ohjausta rinnastaessa esimiestyöhön on osattava ajatella eteenpäin myös 
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organisaatiokäsitysten näkökulmasta. Käsitys koulusta organisaationa ja työyhteisönä 

syntyy herkissä ensimmäisissä koulukosketuksissa eli opetusharjoitteluissa. Opiskelija, 

oikeutettuna rajalliseen osallisuuteen, sosiaalistuu ja samaistuu opettajuuteen 

harjoittelukoulun toimintaympäristöön ja kulttuuriin, sekä ohjaavan opettajan 

opettajuuteen. Transformationaalisen johtamisen toimintamallit ohjaustyössä luovat 

potentiaalia tuottaa opiskelijalle mahdollisuuden vastata opetussuunnitelman mukaisiin 

tulevaisuuden opettajuuden haasteisiin mm. yksilöllisen kasvun näkökulmasta (OPS 2014, 

18). Tutkimuksen perusteella valjastamalla tietoisesti ja systemaattisesti eettisen 

johtamisen käytänteitä opettajankoulutuksen olisi mahdollisuus ”tuottaa” 

yhteistoiminnallisia ja omasta opettajuudestaan ja käyttöteoriastaan tietoisia, hyvän 

itsetuntemuksen omaavia, elämänmittaisen kasvun ja kohtaavan opetuksen  taidon omaavia 

tulevaisuuden kouluorganisaatioiden persoonallisia ja vahvoja ammattilaisia. Tämän 

tutkimuksen perusteella syvälliseen muutokseen ja muuntumiseen tähtäävä yksilöllinen ja 

kohtaava harjoitteluohjaus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden ammatti-identiteetin ja 

oman käyttöteorian kasvuun. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkija on laadullisessa tutkimuksessa aina tulkitsija, ja siten kiinnittää huomion 

seikkoihin, jotka häntä itseään kiinnostaa. Tämän huomioiden laadullinen tutkimus on aina 

subjektiivinen. Lisätäkseen reliabiliteettiä on tutkija pyrkinyt sulkeistamaan omat 

ennakkokäsityksensä, odotuksensa, asenteensa tai mielipiteensä aineistoa analysoidessa. 

Teemahaastattelussa avaimin kysymyksin reliabiliteetti kyseenalaistuu joiltain osin siinä, 

että haastatellessa kaikille haastateltaville ei ole välttämättä esitetty samoja tarkentavia 

jatkokysymyksiä, ja siten kysymys ei ole ollut täsmälleen sama jokaiselle vastaajalle. 

(Cohen et al. 2000, 121.) Reliabiliteettiä ja validiteettiä tälle tutkimukselle kuitenkin tuovat 

ohessa mainitut aiemmat tukimukset harjoitteluohjauksesta.  Jyrhämän (2002). Komulaisen 

(2010) ja Perungan (2015) tutkimusten tulosten osittainen samankaltaisuus ja rinnasteisuus 

varsinkin ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta mahdollistavat triangulaation suhteessa 

tähän tutkimukseen (Cohen et al. 2000, 112–113). Perungan tutkimus ohjaavien opettajien 

käsityksistä opetusharjoittelun ohjauksesta ammatillisessa opettajankoulutuksessa (2015) 

sekä Komulaisen väitöskirja ”Ohjattu harjoittelu luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen 

kehittymisen tukena” (2010) myös alleviivaavat tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä 

ja vahvistuvuutta. Aiemmat tutkimukset vahvistavat tässä ohjaajien ajattelun tutkimuksessa 
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tehtyjä päätelmiä ja antavat samankaltaisten tai rinnasteisten tulosten kautta selkeitä 

viittauksia tämän tutkimuksen tuloksien siirrettävyydestä opettajankoulutuksen 

ohjaustyöhön nähden. Yliopistokoulujen opetusharjoittelun ohjaus on selkeästi 

suomalaista, ja siten ohjausta koskeva kirjallisuus on pääasiassa kotimaista. Myös samalla 

tavoin, kuin ohjaus toimintana on yhteiskunnallisesti relevanttia, on ohjauksen tutkimisessa 

yhteiskunnallisen relevanssin näkökulma. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 219.) Pyrkimys 

on tuottaa tietoa, jota yhteiskunta ts. yliopisto voisi hyödyntää. Vaikuttavuutta 

tutkimukselle on vaikeaa konkreettisesti osoittaa, koska vaikuttavuutta on melko 

mahdotonta mitata (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 221). Opettajankoulutuksen ohjauksen 

laadullinen tarkastelu on tämän tutkimuksen perusteella tarpeellista tulevaisuuden 

opettajuuden tarpeiden näkökulmasta. On olennaista, relevanttia, ymmärtää, ja olla 

tietoinen, mihin suuntaan opettajankoulutusta ohjataan ohjauksellisesti myös arvopohjan ja 

vaikuttavuuden näkökulmista.  

Eettisyyden tarkastelu suhteessa itse tehtyyn tutkimukseen on subjektiivista. Clarkeburnin 

& Mustajoen (2007, 25) näkökulmia soveltaen eettisyys moniarvoisessa yliopistossa tulisi 

näkyä kykynä arvioida ja analysoida kriittisesti omaa toimintaa. Eettisyys näkyisi taitona 

tehdä tietoisia peruteltuja ratkaisuja ja jakaa eettinen vastuu kaikkien yliopiston 

työntekijöiden ja siten myös yliopistosta ammattiin valmistuvien kesken yhteiseksi. Kyky 

havaita eettisiä kysymyksiä on opittavissa, mutta se ei välttämättä kehity itsestään 

opintojen myötä tai iän karttuessa. (vrt. Clarkeburn & Mustajoki 2007, 25–26.) 

Haastattelutilanteen avoimuuteen vaikutti varmasti se, että jokainen haastateltava ohjaava 

opettaja oli tutkijalle tuttu jostakin opintoihin liittyvästä yhteydestä. Tuttavuuksista 

huolimatta jokainen haastattelu  on pyritty pitämään mahdollisimman samankaltaisena ja 

ilman ennakkoasenteita liittyen haastateltaviin tai kysymysten aihepiireihin. Jokainen 

haastateltava sai kertoa ajatuksistaan vapaasti. Haastattelututkimuksissa haastateltavilla 

saattaa olla pyrkimys tuottaa vastauksia, joita haastateltava luulee haastattelijan toivovan. 

Haastattelut tuottavat subjektiivisen otannan ja siten myös tähän tutkimukseen 

subjektiivisen totuuden ohjauksesta. Tähän kuitenkin lienee tutkimukselle tietynlaista 

objektiivisuutta tuottavana elementtinä olisi otannan laajuus. Ehkäpä pyrkimys jokaisessa 

tutkimuksen vaiheessa eettiseen toimintaan toimii tämän subjektiivisen laadullisen 

tutkimuksen riittävänä kriteerinä. Tutkimuksessa on pyritty toteuttamaan valinnoilla 

kestävän eettisyyden periaatetta ja pyritty kaikin tavoin mahdollisimman kattavaan 

läpinäkyvyyteen myös laadullisen tutkimuksen tekijän motiivien näkökulmasta. 
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Tutkimuksen edetessä on tehty eettisiä valintoja sisältöä rajaamalla sekä jättää huomiotta 

joitakin haastatteluissa esitettyjä näkökulmia, ja vastaavasti tehty valinta tuoda jokin tietty 

näkökulma edustamaan koko haastattelumateriaalia. Tutkimusta tehdessä on pohdittu ja 

arvioitu näkyville nostettujen seikkojen vaikutusta ja valintojen suhdetta yleisempiin 

arvoihin ja tavoitteisiin. Esille nostetuissa haastattelumateriaaliviittauksissa on myös 

suhtauduttu kunnioittavasti haastateltaviin mm. säilyttämällä haastateltavien anonymiteetti. 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 302–305.) Vaikka anonymiteetti olisi materiaaliviittausten 

avulla mahdollista kyseenalaistaa, tässä tutkimuksessa on anonymiteettiin kuitenkin pyritty 

suhtautumaan riittävällä vakavuudella ja huolellisuudella. Mahdollisuudet haastateltavien 

tunnistamisesta on pyritty mahdollisimman hyvin häivyttämään. 
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7 Johtopäätöksiä ja pohdintaa 

Harjoittelukoulu on asiantuntijaorganisaatio ja erityisesti uuden tiedon luomisen harjalla 

surffaava ammattiin oppimisen teorian ja käytännön synteesi. Se on peruskoulu - lasten 

oppimisen ja kasvun paikka, ja se on yliopiston harjoittelukoulu - opettajaopiskelijan 

kasvatuksen ja opetuksen teoreettisen tiedon, ammatti-identiteetin ja ammatillisen kasvun 

sekä substanssiosaamisen käytäntöön liittämisen paikka. Kouluorganisaationa se on myös 

ohjaavien opettajien työyhteisö. Aivan kuin missä tahansa työyhteisössä ja organisaatiossa, 

myös kouluorganisaatiossa on oltava selvillä visio siitä, mitä tehdään ja miksi. 

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja on harjoittelukoulun käyntikortti ja tulevaisuuden 

opettajuuden välikappale. Harjoitteluohjaus on myös sekä yliopiston opettajankoulutuksen 

– että perusopetuksen opetussuunnitelman täytäntöön panijoina siinä, millaisia 

kouluorganisaatioita ja työyhteisöjä tulevaisuudessa opettajat muodostavat. Ohjaavan 

opettajan on siis oltava selvillä oman käyttöteoriansa ja substanssiosaamisensa lisäksi 

myös monitahoisesta toimintaympäristönsä todellisuudesta organisaationa, työyhteisönä, 

kasvuympäristönä, ja suunnannäyttäjänä sekä eksplisiittisen että hiljaisen tiedon saralla. 

Ohjauksessa tulisi olla tietoinen ohjaustilanteen vuorovaikutuksesta ohjauksen tavoitteisiin 

nähden. Näin myös opettajaopiskelijan on mahdollista tulla edellisistä tietoiseksi. 

Ohjaavien opettajien näkökulmat ja käsitys opettajankoulutuksesta kokonaisuutena on 

ensikäden asiantuntijatietoa yliopiston opettajankoulutuksessa toteutettavan opetuksen 

sisällöistä ja koulutuksen tasosta. Ohjaavat opettajat ovat myös tulkkina opiskelijan 

yliopisto-opetuksessa omaksuman tiedollisen pääoman ja käytännön opettajantyön välillä. 

Tämä tutkimus on osoittanut, että opiskelijoita opettajan ammattiin ohjaavan ”tulkin” työn 

vaikutus opiskelijaan on kauaskantoinen ja siksi harjoittelukoulun olisi hyvä kiinnittää 

erityistä huomiota onnistuneeseen ohjaukseen. Tähän liittyy kohtaamisen näkökulma. 

Tilanne, jossa tietoa tähän tutkimukseen on saatu on ollut kahdenvälinen kohtaaminen. 

Aito vuorovaikutuksellinen ja luottamukseen perustuva reflektio koetusta. 

Tutkimusmateriaalia analysoidessa on ollut kiinnostavaa antaa tutkimusmateriaalin puhua. 

Useita näkökulmia ja esiin tulleita seikkoja on ollut tutkimusteknisesti rajattava pois 

säilyttääkseen fokuksen tutkimuksen pääasialliseen ja tutkimuskysymyksen perustuvaan 

tarkoituksenmukaiseen antiin. Tämän tutkimuksen materiaalista on käynyt ilmi, että 

ohjaavien opettajien kokemus omasta työstään on antoisa ja rikas työhön liittyvien 

ihmissuhteiden, kollegoiden, opiskelijoiden ja lasten vuoksi. Yliopistokoulun ohjaavan 
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opettajan ja luokanopettajan työhön liittyy monenlaisia ihmisiä, ja varioivia sekä 

värikkäitäkin tilanteita kohtaamisineen. Ohjaava opettaja on työssään moninaisten 

arvokkaiden hetkien todistaja ja vierelläolija. Ohjaaja ja opettaja on avoimena jokaiselle 

yksilölle piirteineen ja elämänhistorioineen.  

Tutkimuksen edetessä kohtaaminen osoittautui tutkimuksellisen välineen lisäksi vahvaksi 

tutkimuksen sisällölliseksi elementiksi. Materiaalin analysoinnin ja eettisen johtamisen 

teorioihin perehtymisen ohessa kävi ilmi, että juuri kohtaaminen ja kohtaava ote 

ohjaamiseen on onnistuneen ohjauksen avaintekijä, sekä keskeinen eettisen johtamisen 

elementti. Ohjaajien kertomuksien kohtaamista kuvailevia seikkoja tarkastelemalla on ollut 

mahdollista löytää tietoa ohjaavien opettajien näkökulmia ohjauksesta tapahtumana ja 

kokonaisuutena, niin pedagogisesta - kuin johtamisenkin näkökulmasta. 

Haastattelumateriaalin sekä transformationaalisen johtamisen ja valtuuttamisen teorioiden 

kesken tapahtui tutkimuksellinen synteesi. Aineisto ja teoria nivoutuivat yhteen, ja 

ohjaavan opettajan professio, sekä ohjauksellisen eettisen johtamisen periaatteet 

yhdistyivät. Ohjaava opettajuus tavoitteineen sekä metodeineen on rinnastettavissa 

eettiseen johtamiseen. Eettisen johtamisen teorioiden ja suomalaisen harjoittelukoulun 

ohjauksen tutkimusten sekä fenomenologisen, hermeneuttisen ja pragmatistisen filosofian 

valossa muodostui seuraavanlainen synteesi: kohtaava ohjaus on avain opiskelijalle 

laadullisesti merkitykselliseen ja ammatti-identiteettiä kehittävään sekä metakognitiota 

tuottavaan opetusharjoitteluun. Tavoitteellinen ohjaus tähtää opiskelijan oman 

käyttöteorian kasvun ymmärtämiseen, mikä vaatii ohjaajalta oman käyttöteoriansa 

tiedostavan johdonmukaisen ja kohtaavan harjoitteluohjauksen. 

Tässä tutkimuksessa yhtenä lähtöoletuksena on aiempien tutkimusten perusteella tehty 

päätelmä, kuinka opiskelijan ammatillinen identiteetti rakentuu opetusharjoittelussa. 

Harjoitteluohjaajan vaikutus opettajaopiskelijan tulevaisuuden opettajantyöhön vahvaa ja 

pitkäkestoista. Harjoitteluohjauksella on käytännöllisten, määrällisten ja eksplisiittisten, 

tavoitteiden lisäksi myös laadullisia, hiljaisia ja näkymättömiä, piilo-opetussuunnitelman 

kaltaisia tavoitteita. Ohjaajan tehtävä ja ammatillinen osaaminen ovat linkittyneet ohjaajan 

omaan itsetuntemukseen sekä käyttöteoriansa aukikirjoittamiseen suhteessa omaan 

opettajuuteen ja omaan ohjaustyöhönsä. Tutkimuksen perusteella ohjaajan kohtaava ja 

yksilöllinen ohjaus mahdollistaa ohjattavan ammatillisen kasvun liittyen ohjattavan oman 

käyttöteorian rakentumiseen. Opettajankoulutuksen harjoitteluohjauksen käsittäminen 

laajennetun ammatillisen - ja työssä oppimisen näkökulman lisäksi työyhteisötaitoihin, 
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sekä huomion kiinnittäminen myös toimintaympäristöön kollegiaalisuuden, jaksamisen ja 

lisääntyvän ammatillisen osaamisen näkökulmasta kattaisi kokonaisvaltaisesti ohjaukselle 

asetettuja tavoitteita ja yhteiskunnallisesti asetettuja päämääriä tulevaisuuden 

opettajuuteen. Ohjauksellisen vuorovaikutuksen merkitys, ohjattavaan tutustuminen, 

ohjattavan yksilöllinen kohtaaminen ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen luo 

pohjan kollegiaalisuuteen, elämänmittaiseen ammatilliseen kasvuun ja valmistaa jatkuvan 

sisäisen muutoksen reitille. 

Harjoitteluohjaus transformationaalisen valtuuttavan johtamisen periaattein 

vuorovaikutteisena toimintana ja kaksisuuntaisena suhteena mahdollistaa opiskelijalle 

hyvän ammatillisen kasvun lähtökohdat, sekä varmistaa ohjaavalle opettajalle jatkuvan 

elämänmittaisen ammatillisen kasvun, ja siten myös omassa työssään luokanopettajan sekä 

harjoitteluohjaajan niin sanotussa kaksoisroolissa, yliopiston harjoittelukoulun ohjaavan 

opettajan professiossa, kehittymisen. Tutkimuksen perusteella ammatillisen kasvun 

edellytykset ja kohtaamisen taito linkittyvät minäpystyvyyteen, kokemuksen omasta 

onnistumisesta ja kehittymisestä sekä paremmasta itsetuntemuksesta. Itsetuntemus ja 

minäpystyvyyden tunne ammatissa mahdollistavat ohjaajalta kohtaavan ohjauksen. Näin 

ohjaaja tarjoaa  ohjattavalle l. tulevaisuuden opettajalle ”pohjustamalla” opiskelijalle 

esimerkillään kohtaavan opetuksen taitoa. Uusi opetussuunnitelma tuo edelliseen myös 

uuden ulottuvuuden. Yhtenä opettajankoulutuksen tavoitteena olisi määrittää ja luoda 

jokaisen tulevan opettajan oman ammatti-identiteetin kasvun edellytykset 

mahdollistaakseen opetussuunnitelman mukaisen työn lasten omaksi itsekseen kasvamisen 

tukemisessa tulevaisuuden opettajan ammatissaan. Opettajan olisi myös itse koettava se, 

mihin lasta opastaa. Opettajaopiskelijan yksilöllisen tavoitteiden ja oman opettajanpolun 

määrittäminen ovat mahdolliset vain kohtaamalla; inhimillisesti ja tutustuen toiseen. Esille 

nostetut seikat vaikuttavat vahvasti korreloivan keskenään, joten tutkimuksen perusteella 

optimaalinen ja kokonaisvaltaisesti sekä määrällisiin että laadullisiin tavoitteisiin, ja 

tulevaisuuden opettajuuteen tähtäävä optimaalinen harjoitteluohjaus toteutuisi 

transformationaalisen johtamisen ja valtuuttamisen periaattein.  

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma (OPS 2014) olisi tulkittavissa periaatteiltaan 

kasvatusfilosofisesti pragmatistisena ja fenomenologis-hermeneuttisena kokonaisuutena. 

Tämä toimii yhtenä perusteluna tarkastella tulevaisuuden opettajien harjoitteluohjausta 

samoista kasvatusfilosofisista näkökulmista. Opettajan työhön on sisällytettävä aina myös 

elämän filosofinen näkökulma. Kasvatusfilosofisesta näkökulmasta oman käyttöteorian 
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ymmärtäminen ja siten jokaisen kasvavan ihmisen elämänfilosofian kunnioittaminen luo 

opettajalle edellytyksiä kasvatettavalle yksilöllisen elämänkulun mahdollistajana. 

Tutkimus antaa viitteitä siihen, että olisi osattava määrittää ohjauksellisesti parhaimpaan 

lopputulokseen suuntaavan ohjaavan opettajuuden periaatteet, jotta harjoittelukoulu 

mahdollistaisi ohjattavalle opettajaopiskelijalle optimaalisen näkemyksen ja suunnan 

omalle opettajuudelle sekä jatkuvasti kehittyvälle laadulliselle ammatilliselle osaamiselle. 

Tämän tutkimuksen perusteella optimaaliseen tavoitteelliseen harjoitteluohjaukseen 

pyrkiminen ja sen määrittäminen voisi toteutua eettisen johtamisen teorioiden kuten 

transformationaalisen johtamisen ja valtuuttamisen keinoin. Toiminnan ja tavoitteiden 

kautta, rinnasteisina ohjaustyöhön nähden, johtamisteoriat voisivat toimia lisäelementtinä 

ja uudenlaisena lähtökohtana tai perustana tulevaisuuden ohjaavan opettajan professiolle, 

sekä johdonmukaiselle ohjaavan opettajuuden sekä harjoitteluohjauksen laadulliselle 

kehittämistyölle. 

Tämä tutkimus osoittaa, että harjoitteluohjausta olisi mahdollista tutkia useista 

näkökulmista. Esimerkiksi tämän tutkimuksen olisi mahdollista toimia lähtökohtana 

ohjaavien opettajien ohjausprosessien kartoittamiseen ja kehittämiseen kohti 

kokonaisvaltaisempaa laadullista käsitystä tulevaisuuden opettajuudesta. Parhaimmillaan 

harjoitteluohjaus tukee myös ammatti-identiteettien ja opettajapersoonan kehittymistä. 

Jatkotutkimuksena olisi mahdollista toteuttaa harjoitteluohjausta kartoittava syvempi 

mixed-method tutkimus, jossa analysoitaisiin esimerkiksi eettisten johtamisteorioiden 

soveltamista ohjaustyöhön opiskelijan oman ammatillisen kasvun sekä käyttöteorian 

rakentumisen näkökulmasta. Tutkimusta voisi laajentaa myös koskemaan ohjattavien 

minäpystyvyyden kokemukseen suhteessa opetusharjoitteluun. Tutkimus voisi toteutua 

seurantatutkimuksena tietyn opettajaopiskelijajoukon opintojen ajan. Yhtenä 

tutkimuskohteena voisi olla harjoitteluohjauksen hiljaisen tiedon osuus 

opettajankoulutuksen toimintaympäristössä. Harjoitteluohjausta olisi mahdollista tutkia 

tämän tutkimuksen kaltaisena teacher-thinking tutkimuksena mm. kasvatusfilosofian 

näkökulmasta, tai ohjausta olisi mahdollista tarkastella myös pelkästään 

johtamisteoreettisesta näkökulmasta. Kohtaamista voisi tutkia ilmiönä 

harjoitteluohjauksessa ja mahdollista olisi myös tukia yliopisto-opetuksessa 

kasvatusfilosofisen sisällön sekä keskustelun lisäämistä suhteessa opiskelijoiden 

käsityksiin omasta opettajuudestaan ja käyttöteoriastaan. Uuden opetussuunnitelman 

näkökulmasta, ja ajatellen että opetussuunnitelma on pragmatistinen sekä hermeneuttis-
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fenomenologinen kokonaisuus, edelliset potentiaaliset lisätutkimukset 

harjoittelukouluympäristössä ja harjoittelukoulun ohjaavien opettajien lisääntyvä tietoisuus 

uuden opetussuunnitelman kasvatusfilosofisista sisällöllisistä näkökulmista kenties 

mahdollistaisivat myös uuden opetussuunnitelman mukaisen opettajankoulutuksen 

syvällisemmän sekä nopeamman rantautumisen opetuksen kentälle.  

 

Oikeanlaisella ja kokonaisvaltaisella vaikuttavalla harjoitteluohjauksella tuotetaan 

tavoitteiden mukaisia opettajuuksia ja tulevaisuuden työyhteisöjä. Myös laatutyöhön ja 

kehittämiseen keskittyvällä opettajankoulutuksella myötävaikutettaisiin kestävän 

kehityksen periaatteella tulevaisuuden opettajuuksien ja työyhteisöjen, työurien 

pitenemisen sekä ammatillisen osaamisen lisäämisen näkökulmista kokonaisvaltaisesti 

uudenlaiseen ja uuden opetussuunnitelman mukaiseen koulun ja opetuksen tulevaisuuteen.  

Kaikkiin kasvuun suuntaavaan ihmisten väliseen toimintaan liittynee aina myös toisesta 

välittäminen. Siitä huolimatta, että tämä tutkimus käsittelee kahden ihmisen kohtaamista, 

ja kahdenvälistä suhdetta kouluyhteisössä, tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan suuremmalti 

ole kiinnitetty huomiota kahden välisten suhteiden inhimillisiin tunteisiin. On paljolti 

ohjaajasta kiinni, kuinka kattavaa dialogia hän ohjattavan kanssa käy liittyen opettajan 

työhön toimintana ja ammattina. Tärkeää olisi keskittyä myös kasvatuksen kohteena 

olevaan inhimilliseen henkilöön. Aineenopettamisen ja luokanhallinnan tai sujuvien 

siirtymien lisäksi opettajuudessa ja kouluyhteisön toiminnassa on mukana myös 

monenlaisia tunteita, kuten kaikessa inhimillisessä. Myös haastattelumateriaalissa on 

havaittavissa ohjaavien opettajien kuvauksia tunteista ja joitakin ajatuksia myös 

opiskelijoiden tunteista. Opettajaopiskelija kohtaa opetusharjoitteluissa lasten tunteita, ja 

käy harjoittelun aikana läpi mm. itseensä ja omaan pystyvyyteensä liittyviä monenkirjavia 

tunteita, eivätkä tunteet katoa lapsista tai opettajasta opiskelijan opettajaksi valmistuttua. 

Yliopiston opettajankoulutuksessa opettajan tunteita käsitellään kuitenkin erittäin vähän. 

Tämä on mielenkiintoista, koska reflektiota käytetään aktiivisena oppimisen välineenä. 

Opettajan olisi hyvä olla tietoinen opettajan työn tunneaspektista jo opettajanpolun 

alkumetreiltä alkaen. Tunteiden käsittelyn unohtaminen tai pois sulkeminen reflektiivisestä 

opetuksesta saattaa kadottaa osan opiskelijan ammatti-identiteetin rakentamisen 

kokonaisuuden ymmärtämisestä. Opetusharjoittelu saattaisi olla opiskelijan omien 

tunnetaitojen ymmärtämiselle hyvä paikka. Ohjauksellisesti tämä vaatisi esimerkiksi vain 
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opettajaopiskelijan omista tunnehallinnan taidoista keskustelemista liittyen meneillään 

olevaan opetusharjoitteluun. Harjoitteluohjauksessa ammatillisen tiedon rakentuminen ei 

rajaudu vain asiasisältöön ja substanssiosaamiseen, vaan opettajan työssä siihen liittyy 

myös ns. ohessa välittyviä työyhteisöön liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja käytännöllisiä 

asioita, sekä työssä jaksamiseen ja jokapäiväiseen työn tekemiseen vaikuttavia 

näkymättömiä, emotionaalisia ja persoonaan liittyviä elementtejä. Tähänkin olisi 

liitettävissä tutkimuspotentiaali esimerkiksi ohjaavan opettajan tunneälytaitoihin, tai 

emotionaaliseen kompetenssiin, sen merkitykseen tai ymmärtämiseen ohjauksen 

työvälineenä, esimerkiksi liittyen eettisen johtamisen teoreettiseen näkökulmaan. Päätän 

tämän opinnäytetyön erään ohjaavan opettajan ajatuksiin työn kipinästä ja tunteistaan omaa 

työtään kohtaan. 

O2 ”Nii että kö mää sanoin että lapset, niin se tunne tulla aamulla tänne, kun se tuntuu niin 

hyvältä ... Se lähtee monista asioista. Se lähtee semmosesta varmuuesta että miten mää tätä 

työtä teen, se lähtee motivaatiosta, se lähtee ilosta, se lähtee halusta nähä lapset aamulla, se 

lähtee halusta nähä opiskelijat aamulla … Mää rakastan monia asioita mutta mää rakastan 

myös mun työtä.” 
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Liite 1 

Taustat:  

Millainen työhistoria? Onko kokemusta useammasta koulusta tai työtehtävistä? 

Teemat 

1. Ohjaava opettajuus: 

Mitä sinulle tarkoittaa ohjaava opettajuus? Millaisia erityispiirteitä ohjaavan 

opettajan työhön mielestäsi sisältyy? Millaisia taitoja ohjaavan opettajan ja 

luokanopettajan kaksoisrooli luokassa edellyttää? Miten kuvailisit itseäsi 

ohjaavana opettajana? Millaisia seikkoja olisi huomioitava ohjaavaa opettajaa 

valitessa – painottuuko opettajuus, akateemisuus, esimiestaidot vai kollegiaalisuus?  

 

2. Ammatillinen kasvu: 

Kuvaile omaa ammatillista kasvuasi ohjaavana opettajana? Pystytkö hyödyntämään 

tai tuleeko hyödynnettyä omia opiskelu/luokanopettajakokemuksia ohjaustyössä? Miten 

huolehdit omasta osaamisestasi? Onko ohjaustyöhön opiskeltuna tai saatuna 

aikuiskasvatuksellista tietoa? Kokeeko opettajankoulutuksen kasvatustieteen opinnot 

riittäviksi? Näkyykö viimeisin tutkimustieto ohjaavan opettajan arjessa ja työssä 

jotenkin? Kuinka ohjaavaa opettajaa tuetaan työssään? Millaisia sidosryhmiä 

sinulla on? 

 

3. Ohjauksen tehtävä (opetusharjoittelussa): 

Millaisena näet opettajankoulutuksessa ohjauksen tehtävän? Millaisena näet 

opettajankoulutuksen? Onko se muuttunut? 

 

4. Positioituminen suhteessa opiskelijaan: 

Millaisena opiskelija näkyy sinulle ohjaustyössäsi? Onko jotain roolia mihin 

sijoittaisit opiskelijan tai itsesi? Miten seuraat opiskelijan työntekoa? 

 

5. Strategiat ohjaustyössä: 

Laaditko jonkinlaisen (toiminta)strategian harjoittelun alkaessa? Tarjoatko 

ohjaavana opettajana välineitä ja apukeinoja selkeästi opettajapolkunsa alussa olevalle, 

vai turvaudutko johonkin tuttuun ”työkalupakkiin” jolla tunnit ja opetettavat asiat 

saadaan hoidettua?  
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6. Kokemuksia kohtaamisista: 

Onko sellaisia kohtaamistilanteita opiskelijan kanssa, jotka ovat erityisesti jääneet 

mieleen? Millainen tilanne oli ja millaisia seikkoja kohtaava ohjaustilanne sisälsi? 

Liittyikö siihen tunteita itse tilanteessa tai jälkeenpäin? 

 

7. Opiskelija ohjaustyön kohteena: 

Onko sinulla jonkinlaista ajatusta opiskelijaideaalista, ketä mieluiten ohjaisit? 

Millaista opiskelijaa on hankala ohjata? 

 

8. Motivaatio: 

Mikä on parasta työssäsi? Mistä siihen saa kipinän? Millaisena opiskelijoita ohjaava 

luokanopettaja kokee työnsä?
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