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JOHDANTO

”Ensimmäinen viikko yliopistossa mietitytti etukäteen paljon. Jännityksen määrää voinee hyvin verrata tun-
teeseen, joka ensimmäistä luokkaansa aloittelevilla pikkukoululaisilla on opintaipaleensa alussa; valtavasti
uutta ja tuntematonta, joka kiehtoo. Tunne siitä, että on saavuttanut tärkeän etapin elämässään, pohjalla
kuitenkin suuri epävarmuus kaikesta.” (Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusi opiskelija syksyllä
20031)

Yliopisto-opintojen aloittaminen ei ehkä kaikille uusille opiskelijoille ole edellä kuvatun kal-

tainen hyppy tuntemattomaan. Epävarmuuden tunne yhdistää silti hyvin erilaisista lähtökoh-

distakin yliopisto-opintojaan aloittavia opiskelijoita. Uusi opiskelija kohtaa kaksoistehtävän,

joka vaatii paitsi omaksumaan tieteenalan tietoja ja taitoja, myös pääsemään sisälle tieteenalan

diskurssiin ja sosiaalisiin toimintamalleihin (Penttinen 1997, 19). Epävarmuuden tunteen taus-

talla ovat yliopistomaailman julkilausumattomat normit ja käytänteet, jotka uuden opiskelijan

on opittava hallitsemaan akateemisessa maailmassa selviytyäkseen (Aittola 1989, 218). Kyse

ei ole ainoastaan yliopiston toimintakulttuuriin mukautumisesta ja olemassa olevan tiedon

omaksumisesta, vaan opiskelijan on tärkeää löytää myös oma yksilöllinen paikkansa yliopis-

toyhteisössä (Ylijoki 1998, 142–143). Uuden opiskelijan akateemiseen yhteisöön kasvaminen

on haasteena opintojen alkuvaiheen ohjaukselle, jonka tavoitteena on tukea toisaalta uuteen

opiskeluyhteisöön samaistumista, toisaalta siitä yksilönä erottautumista.

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen opintojen alkuvaiheeseen, erityisesti ensimmäiseen opis-

keluvuoteen, sijoittuvia ohjauksellisia käytäntöjä. Tutkimus liittyy Helsingin yliopiston Maata-

lous-metsätieteellisen tiedekunnan Tuella ja taidolla -hankkeeseen, jossa on pyritty ensimmäi-

sen opiskeluvuoden ohjausjärjestelmää kehittämällä tukemaan akateemisen opiskelun ensias-

keleita. Tavoitteena on tukea opiskeluun, yhteisöön ja tieteenalaan tutustumista ja kiinnitty-

mistä, sekä luoda tukeva pohja opintojen sujuvalle etenemiselle ja laaja-alaisen asiantuntijuu-

den kehittymiselle. Akateemiseen yhteisöön kasvaminen jatkuu läpi opintojen. Ensimmäinen

opiskeluvuosi on kuitenkin tärkeä vaihe, jonka aikana opiskelija rakentaa kuvaa sekä yliopis-

tosta opiskelupaikkana että itsestään yliopisto-opiskelijana (Säntti 1999).

1 Lainaus orientoivan viikon raportista, jonka Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uudet opiskelijat kirjoittavat ensimmäisen
opiskeluviikkonsa kestävien orientoivien opintojen päätteeksi.
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Tutkimukseni kohteena ei ole ainoastaan virallinen ohjausjärjestelmä tai ohjaus, kuten opiske-

lija- ja opettajatuutorointi, yleinen opintoneuvonta tai erilaiset yliopisto-opintoihin orientoivat

opintojaksot. Tutkin opiskelijan arkeen sisältyviä opintojen alkuvaihetta tukevia ohjauksellisia

käytäntöjä, jotka toteutuvat niin muodollisissa kuin epämuodollisissakin tilanteissa. Tarkaste-

luni kohdistuu akateemisen yhteisön arkeen sisältyviin ohjauksellisiin tekoihin ja tilanteisiin,

jotka opiskelijat kokevat opintojen alkuvaiheen kannalta merkityksellisinä. Ohjaukselliset käy-

tännöt eivät rajaudu varta vasten rakennettuun viralliseen ohjausjärjestelmään, ennalta nimet-

tyihin ohjaajiin tai muodollisiin ohjaustilanteisiin. Ohjaukselliset käytännöt eivät kuitenkaan

poista näiden virallisten ohjausrakenteiden tarvetta. Ohjauksellisten käytäntöjen kautta on

mahdollista tuoda näkyväksi niitä jo olemassa olevia ohjauksellisia tekoja ja tilanteita, joita

opiskelijan arjessa kannattaisi kehittää osaksi ohjausta.

Näkökulman taustalla on ajatus siitä, että yhteisöön kasvaminen ja sen täysivaltaiseksi jäse-

neksi pääseminen vaativat tiettyjen usein kirjoittamattomien arvojen ja normien, yhteisön hil-

jaisen tiedon, omaksumista sekä siihen sopeutumista. Toisaalta opiskelijan on myös päästävä

aktiivisesti osallistumaan yhteisön toimintaan, yhteiseen tiedonrakentamiseen sekä arvojen ja

normien luomiseen. Ylijoen (1998) mukaan opiskelijan on tiedeyhteisöönsä kiinnittyäkseen

tunnettava kuuluvansa yhteisöön ja löydettävä sieltä paikka myös omille ajatuksilleen. Epäon-

nistuminen tässä voi ohjata opiskelijaa etsimään kiinnittymisen kohteita esimerkiksi toiselta

koulutusalalta.  (Ylijoki 1998, 142–143.)

Tutkimusaineistonani on Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteensä 21 opiskelijatuuto-

rin yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut, jotka tein keväällä 2004 tuutorikoulutuksen käynnistä-

misvaiheessa. Tavoitteenani oli nostaa haastatteluissa esille opiskelijoille merkityksellisiä ko-

kemuksia, jotka liittyvät opintojen alkuvaiheessa saatuun ohjaukseen ja tukeen. Haastatteluissa

hyödynsin merkityksellisten kokemusten menetelmää1, ja pyysin haastateltaviani kuvaamaan

ja arvioimaan heille joko myönteisinä tai kielteisinä mieleen jääneitä kokemuksia. Tutkimus-

aineiston keräämisen lisäksi haastattelutilanne toimi opiskelijatuutoreiden koulutuksen käyn-

1 Engl. Critical incident technique (CIT), joka voidaan kääntää myös kriittisten tapahtumien tekniikaksi.
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nistävänä reflektointina, jonka tavoitteena oli herätellä opiskelijatuutoreita pohtimaan omien

kokemustensa pohjalta opintojen alkuvaiheen ohjauksen kehittämistä, tavoitteita ja toteutusta.

Tutkielmassani luon ensin luvussa 1 katsauksen ohjauksen erilaisiin määrittelyihin sekä ohja-

uksen haasteisiin yliopistossa ja erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Tämän jälkeen syvennyn

luvussa 2 opintojen alkuvaiheen ohjauksen tavoitteeksi asettamaani akateemiseen yhteisöön

kasvamiseen Käsittelen tätä kasvamista akateemisen identiteetin kehittymisen sekä akateemi-

seen yhteisöön osallistumisen näkökulmasta. Luvussa 3 kuvaan tutkimuksen kontekstin, Hel-

singin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan sekä Tuella ja taidolla -hankkeen.

Tutkimuksen taustasta siirryn luvussa 4 tutkimuksen tavoitteiden ja lähtökohtien kuvaukseen,

tutkimuskysymysten määrittelyyn sekä tutkimuksen toteutuksen esittelyyn. Luvussa 5 kuvaan

tutkimuksen keskeisiä tuloksia, yliopisto-opintojen alkuvaiheen ohjauksellisia käytäntöjä. Lu-

vussa 6 arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja luvussa 7 kokoan yhteen pro gradu -työni kes-

keiset huomiot sekä pohdin ohjauksellisten käytäntöjen kehittämisen ja tutkimisen tulevaisuu-

den haasteita.
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1. OHJAUS YLIOPISTOSSA

1.1 Ohjauksella tehoa ja laatua yliopisto-opintoihin

Ohjaus ei ole perinteisesti kuulunut yliopistojen keskeisimpiin tehtäviin. Siihen liittyvä tutki-

mus korkeakoulu- ja erityisesti yliopistokontekstissa on melko vähäistä, ja ohjausta onkin ke-

hitetty lähinnä reaktiona opiskelijoiden ja koulutusjärjestelmän suunnalta nouseviin vaatimuk-

siin. (Moitus ym. 2001; 17,-19, 53.) Ohjauksen kehittäminen on yliopistoissa muistuttanut lä-

hinnä tulipalojen sammuttamista, jossa pelastustoimet on pyritty mahdollisimman nopeasti

kohdentamaan jo havaittuihin ongelmakohtiin. Koska ohjaus ei ole näkynyt yliopistojen stra-

tegioissa, on kehittämistyöstä puuttunut kokonaisnäkemys ja systemaattisuus (Sallinen 2003,

49). Yksittäisiin ongelmakohtiin puuttuminen on ehkä tuonut hetkellisen avun, mutta usein

ohjaustarpeen taustalla ollut ongelma on kokonaisuudessaan ollut paljon havaittua monimut-

kaisempi. Sen sijaan, että olisi kehitetty pysyviä ohjausrakenteita ja -käytäntöjä, on kysyntä

luonut erilaisten kehittämishankkeiden varassa olevaa ohjaustarjontaa. Aktiivisuus kehittämis-

hankkeissa on tuonut ohjauksen merkityksen näkyville korkeakoulumaailmassa ja luonut toi-

mivia malleja ohjauksen järjestämiseksi, mutta ohjaustoiminnan jalkauttaminen ja jatkuvuu-

den varmistaminen vaatii systemaattisempaa panostusta (Mikkola 2003, 36).

Viime vuosina ohjaus ja sen kehittäminen ovat nousseet voimakkaammin esille myös yliopis-

tokoulutusta koskevissa kansallisissa linjauksissa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-

suunnitelmassa 1999–2004 (Opetusministeriö 1999, 21–22) yliopistojen opetus-, ohjaus- ja

neuvontapalveluiden kehittäminen nähtiin välineenä, jonka avulla voidaan tukea oppimista ja

opintojen etenemistä sekä tehostaa opintojen arviointia ja seurantaa. Myös vuosille 2003–2008

laadittu kehittämissuunnitelma (Opetusministeriö 2003, 47) painottaa opetuksen rinnalla ohja-

uksen kehittämisen merkitystä sekä opiskeluprosessin laadun että tehokkuuden tukena. Ohja-

uksen tarve nostettiin esille myös Helsingin yliopistossa 2001–2003 toteutetussa koulutuksen

ja tutkintojen kansainvälisessä arvioinnissa, jossa koko opintopolulle ulottuva ohjaus nimettiin

erääksi yliopiston keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi (Tuomi & Pakkanen 2003, 27–28).

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmassa 2003–2006 (2003, 11–13)



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 5 -

nostetaan esiin opiskelijoiden oikeus pätevään ohjaukseen, minkä lisäksi alakohtainen opinto-

neuvonta ja opetukseen kytkeytyvä ohjaus määritellään osaksi tiedekuntien opetustehtävää.

Opintojen ohjauksen kehittämistä ja tehostamista on useissa yhteyksissä tarjottu avuksi opinto-

jen pitkittymisen ja keskeyttämisen ongelmaan, joka on muodostunut korkeakoulupolitiikan

kestopuheenaiheeksi (Yli-Suomu 2001). Valitettavasti tarjolla on niukasti tutkimustuloksia

siitä, että ohjaus nopeuttaisi valmistumista, tai vastaavasti sen puute johtaisi opintojen keskey-

tymiseen. Opintojen pitkittymisen syitä on kuitenkin selvitetty, ja taustalta on löydetty erilaisia

opiskelijoiden elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä. Näiden huomioiminen ohjauksessa tarjoaa

keinon vaikuttaa myös opintojen etenemiseen. Avainsana on opintojen opintoihin liittyvien

vaikeuksien ennaltaehkäisy. Tämä onnistuu paitsi koko opintopolulle tasaisesti hajautetulla

ohjauksella myös opintojen etenemiseen liittyvien pullonkaulojen tunnistamisella ja niihin

kohdistetun ohjauksen tehostamisella. (Moitus ym. 2001, 53.)

Pitkät opintoajat ja opintojen keskeyttäminen eivät ole ainoita ohjauksen haasteita. Esimerkik-

si tutkintorakenteen uudistaminen, kansainvälinen opiskelijavaihto, opiskelijajoukon hetero-

geenisuus, avoimen korkeakouluopetuksen kasvu sekä monilla aloilla nopeasti vaihteleva työl-

lisyystilanne laajentavat ohjauksen työkenttää. (Mikkola 2003, 34–35.) Ohjauksen tärkeänä

tavoitteena on tukea myös laadukasta oppimista ja akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymistä.

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmassa 2004–2006 (2003, 7) laadu-

kasta yliopistotutkintoa kuvataan palapelinä. Siinä oman alan syvällinen hallinta ja osaaminen

muodostavat tutkinnon ytimen, mutta asiantuntijuuden perustana ovat lisäksi esimerkiksi uu-

den tiedon tuottamiseen sekä oppimaan oppimiseen liittyvät valmiudet, yhteistyö-, viestintä- ja

tietotekniikkataidot, kielitaito sekä kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys. Näihin haasteisiin

vastaamiseen ei tutkintovaatimuksiin mahdu yleensä erillisiä kursseja, joten niiden odotetaan

kehittyvän osana tieteenalan substanssin opiskelua. Tämä vaatii valmiuksien kehittämisen

huomioimista ohjauksen, opetuksen ja sitä kautta opiskelun työtavoissa.
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1.2 Ohjauksen määrittelyä

Ohjauksen kenttä on laaja, ja ohjausta on eri yhteyksissä pyritty määrittelemään lukuisilla eri

tavoilla. Ohjaus-käsitteen merkitys muuttuu ohjauksen kontekstin, eli ympäröivän organisaati-

on, ohjauksen tarkoituksen sekä ohjaajan ja ohjattavan, mukaan. Eri yhteyksissä ohjauksen

tavoitteeksi on voitu nostaa esimerkiksi sosiaalistaminen, opettaminen, valmentaminen, ohja-

us, neuvojen antaminen, kannustaminen, innostaminen, haastaminen, tutkimaan saattaminen,

roolimallin antaminen, tukeminen tai auttaminen. (Väisänen 2002, 239.)

Käsitettä on pyritty määrittelemään erottamalla ohjaus lähikäsitteistä, esimerkiksi neuvonnasta

ja tiedottamisesta (Tallqvist 2002, 85), terapiasta tai opetuksesta (Pasanen 2000, 123–124).

Yliopistokontekstissa ohjaus on nostettu yläkäsitteeksi, jonka alle sijoittuvat tuutorointi, ver-

taistuutorointi, mentorointi, työnohjaus, konsultointi, terapia ja oppilaanohjaus (Tenhula &

Pudas 1994, 17–19). Ohjauksen kehittämisen, tavoitteiden määrittelyn ja ohjausvastuun jaka-

misen kannalta rajanvedot ja jaottelut ovat tarpeen. Esimerkiksi yliopisto-opintoihin liittyvän

ohjauksen kohdalla terapian rajaaminen ohjauksen ulkopuolelle on perusteltua. Vaikka ohjaus

on opiskelijan kuuntelemista, ei ohjaajan ja ohjattavan välinen suhde yliopistolla ole terapeut-

tinen hoitosuhde (Tenhula & Pudas 1994, 17–19).

Rajanveto ohjauksen ja sen lähikäsitteiden välillä ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteistä. Esi-

merkiksi ohjauksen, neuvonnan ja tiedottamisen erottaminen toisistaan on hankalaa, koska

samaan tilanteeseen saattaa sisältyä piirteitä kaikista kolmesta. Ohjaus on enemmän vuoropu-

helua kuin yksisuuntaista tiedottamista tai neuvontaa, mutta samalla ohjaajan asiantuntemus

perustuu tietoon, jota ohjattava tarvitsee (Mikkonen, Eriksson & Jyry 2003, 38–39). Myös oh-

jauksen erottaminen opetuksesta on yliopistokontekstissa hankalaa. Usein samat henkilöt sekä

ohjaavat että opettavat, minkä lisäksi ohjaus ja opetus toteutuvat usein samoissa tilanteissa

Varsinaisella ohjaaja-nimikkeellä toimivia henkilöitä on hyvin vähän, mutta samalla ohjaus

sisältyy useiden eri tahojen työnkuvaan. Niin yliopiston keskushallinnon, tiedekuntien kuin

laitostenkin tasolla toimivien erilaisten ohjaajien, neuvojien ja tuutoreiden rinnalla ohjausta

antavat eri tilanteissa muun muassa yliopistonlehtorit, professorit, assistentit ja amanuenssit
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(Moitus 2001, 27). Moniin ohjaustarpeisiin voidaan myös vastata kehittämällä opetusjärjeste-

lyitä (Majava & Saikkonen 2002, 40).

Määriteltäessä ohjausta joudutaan tekemään vahvoja yleistyksiä ja rajanvetoja. Tällöin ohjaus

saatetaan erottaa opetuksesta määrittelemällä opetus ulkoa sisäänpäin tapahtuvaksi tiedonsiir-

roksi ja ohjaus puolestaan ulkoisista sitoumuksista vapaaksi toiminnaksi (ks. Pasanen 2000;

123–124, 235). Määritelmä ei tee oikeutta opetukselle, ja ohjauksen se puolestaan esittelee

hyvin idealistisesti. Käytännössä ohjauksen ja opetuksen käsitteet kohtaavat. Ohjaus voidaan

nähdä opetuksen tavoin pedagogisena toimintana ja opetusta puolestaan voidaan tarkastella

ohjauksellisesta näkökulmasta, jolloin molempia yhdistää ajatus ihmisestä ainutkertaisena yk-

silönä, jolla on tietoa sekä itsestään että ympäröivästä maailmasta (Ruponen, Nummenmaa &

Koivuluhta 2000, 165). Tietyn koulutusorganisaation toiminnan osana tapahtuva ohjaus on

opetuksen tavoin sidoksissa myös organisaation tavoitteisiin.

Ohjausta on pyritty myös pilkkomaan pienempiin osiin. Hyvin yleinen tapa on jaotella ohjaus

kolmeen eri ulottuvuuteen; oppimisen ja opiskelun ohjaukseksi, koulutus- ja uravalintojen oh-

jaukseksi sekä persoonallisen kasvun ja kehittymisen tueksi (Mikkola 2003, 31–32; Moitus

2002, 147–148; Lairio & Puukari 2000, 163–165). Yliopistokontekstissa puolestaan on tehty

jako oppisisällöllisen, opiskeluteknisen, yhteisöön integroivan ja psykososiaalisen tuutoroin-

nin välille (Tenhula & Pudas 1994, 30–33). Jaottelut perustuvat sekä ohjauksen tavoitteisiin

että vastuun jakamiseen eri ohjaustahojen välillä.

Yliopistollisen ohjauksen määrittelyn lähtökohtana ovat usein eri ohjaustahot ja heidän tehtä-

vänkuvansa. Hyvin usein määrittely lähtee esimerkiksi korkeakoulujen ohjauksen erilaisista

toiminnoista, jolloin ohjauspalveluiksi voidaan määritellä opintotoimistojen opiskelijapalvelut,

ura- ja rekrytointipalvelut, kansainväliset asiat, tiedekuntien ja laitosten ohjauspalvelut sekä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tarjoamat palvelut (Moitus ym. 2001, 23). Tällöin puhu-

taan ohjauspalveluista, jotka on tuotettu varta vasten ohjaustarkoitukseen.

Ohjauksen tarkasteleminen yksittäisen ohjaajan toimenkuvan kautta ja irrallaan esimerkiksi

opetuksesta, tekee ohjauksesta helposti marginaalista toimintaa (Vuorinen & Sampson 2000,
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49–51). Vastuu ohjauksesta ja sen kehittämisestä rajautuu pienelle joukolle, eikä opiskelijan

arjessa läsnäolevia käytäntöjä tarkastella ohjauksen näkökulmasta. Tällöin esimerkiksi opetus

ja muut opiskeltavaan alaan liittyvät toiminnot nähdään ohjauksesta erillisinä. Yksittäinen oh-

jaaja ei kuitenkaan pysty vastaamaan kasvaviin ja laajentuviin ohjaustarpeisiin, joten ohjausta

on tärkeä tarkastella koko organisaation toiminta-ajatuksen ja perustehtävän, toimintakulttuu-

rin näkökulmasta (Emt., 49–51).

Ohjaus on monin tavoin mukana myös varsinaisen ohjausjärjestelmän, esimerkiksi tuutoroin-

nin tai opintoneuvonnan, ulkopuolisissa käytännöissä. Virallisen ohjausjärjestelmän rinnalla

yliopisto-opiskelijat kokevat saavansa paljon epävirallista ohjausta, joka saattaa muodostua

jopa ohjauksen pääasialliseksi toimintamuodoksi (Moitus 2001, 33; Tiilikainen 2000, 55).

Epävirallista ohjausta ei ole mielekästä ymmärtää ainoastaan opiskelijayhteisön tai yliopiston

ulkopuolelta, esimerkiksi perhe- tai ystäväpiiristä, saaduksi ohjaukseksi (vrt. Tenhula & Pudas

1994; 21, 26). Se ei ole erotettavissa virallisesta ohjauksesta, vaan voi tarkoittaa esimerkiksi

keskusteluita, joita opiskelijat käyvät opettajien tai toisten opiskelijoiden kanssa (Moitus 2001,

33). Tämä voi tapahtua yhtä hyvin opetustilanteessa kuin epämuodollisessa kohtaamisessa lai-

toksen käytävillä.

Tutkimuksessani pyrin ylittämään joitain edellä kuvattuja ohjauksen eri määritelmiin liittyviä

raja-aitoja. Tavoitteenani on tutkia ohjausta ilmiönä, joka on opiskelijan tukena niin muodolli-

sissa kuin epämuodollisissakin ohjaustilanteissa, mutta myös muissa akateemisen yhteisön ar-

jen käytännöissä.

1.3 Itseohjautuvan yliopisto-opiskelijan ideaali

Ohjauksen filosofinen tausta liittyy auttamiseen. Nykypäivän koulutuksessa tämä auttaminen

kohdistuu erityisesti itseohjautuvuuden, autonomian ja itsensä kehittämisen tukemiseen. Ohja-

us on tilan, ajan, huomion ja kunnioituksen antamista apua tarvitsevalle ihmiselle. Se on tu-

kemista, rinnalla kulkemista ja kasvamiseen tai muutokseen saattamista. Sen avulla autetaan

erilaisten siirtymien tekemistä ja hallitsemista. (Pasanen 2000, 123–124.) Ohjauksella tarkoite-
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taan sellaista vuorovaikutteista ja kasvattavaa suhdetta aloittelijan ja kokeneen henkilön välil-

lä, jonka tarkoituksena on tukea vasta-alkajan kehitystä (Väisänen 2002, 239).

Opiskelijan autonomian tukeminen ohjauksen tavoitteena on yliopistomaailmassa mielenkiin-

toinen, sillä juuri ohjauksen ja opiskelijan autonomian keskinäinen tasapaino nousee aika ajoin

kysymykseksi akateemisen vapauden nimiin vannovassa yliopistokulttuurissa. Runsas ohjaus

nähdään sekä opettajien että opiskelijoiden suunnalta helposti akateemisen vapauden rajoitta-

miseksi ja holhoamiseksi, kun taas opiskelijan oma-aloitteisuuden korostaminen johtaa pa-

himmillaan kokemukseen heitteillejätöstä (Moitus ym. 2001, 23).

Itseohjautuvuuden vaatimus on yliopistossa ollut aina vahvoilla. Yksin selviytymistä on arvos-

tettu niin pitkälle, ettei ohjausta ole aktiivisesti tarjottu opiskelijoille, vaikka sitä olisikin ollut

saatavilla. (Mikkonen, Eriksson & Jyry 2003, 35.) Yliopisto-opettajilla on katsottu olevan vas-

tuu ainoastaan tieteenalastaan, ei opiskelijoistaan, joita on kohdeltu automaattisesti aktiivisina,

itsenäisinä ja itseohjautuvina. Niin sanotun päänsilittelyn ja tukiopetuksen ei edelleenkään kat-

sota kuuluvan yliopiston tehtäviin. (Luukkonen 1995, 9-11.) Akateemisen vapauden ajatusta

puolustetaan opiskelijan itsenäisyyden ja vastuullisuuden kasvattajana, joka toteutuu, kun

opiskelija antaa opintoihin oman persoonallisen panoksensa. Vastaavasti valmiiden ohjeiden

noudattamisen katsotaan passivoivan opiskelijaa ja heikentävän opiskelumotivaatiota. (Rento-

la 1995, 113–114.)

Ohjauksen kehittämisen kannalta olennaista on miettiä, miten käsitteet ohjaus ja itseohjautu-

vuus liittyvät toisiinsa? Vain harva pystyy heti toimimaan itseohjautuvasti uudessa tilanteessa

ja ympäristössä, jolloin ohjausta tarvitaan nimenomaan sen tukemiseen. Opiskelijoiden väliset

erot itseohjautuvuudessa ovat suuria, eikä itseohjautuvuus toisaalta tarkoita yksinohjautuvuut-

ta (Moitus 2001; 24, 41).  Akateemiseen vapauteenkin on opittava koulutuksen aikana, sillä

lisääntyvä vastuu saattaa paitsi motivoida, myös stressata opiskelijaa (Rentola 1995, 113–

114). Esimerkiksi valinnanmahdollisuuksien lisääntyminen tuo mukanaan epätietoisuutta, kun

valitun alan opintojen aloittaminen ei rajaakaan automaattisesti tulevaisuuden suunnitelmia

selkeästi tietylle alueelle (Vesikansa 1998, 92–93). Tässä tilanteessa ohjaus on prosessi, jossa
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opiskelijaa tuetaan tunnistamaan omia mahdollisuuksiaan, ottamaan vastuuta omista päätök-

sistään ja tekemään päätöksiä itsenäisesti ja järkevästi (Vuorinen & Sampson 2000, 54).

Vaikka ohjauksen pyrkimyksenä onkin vastuuttaa opiskelija oman elämänsä toimijana, ei oh-

jausta voida ymmärtää ainoastaan itseohjautuvuuden idean kautta. Ohjaustilanteet ja niissä

eteen tulevat ohjattavan huolet ovat erilaisia, ja vaativat siksi ohjaajalta erilaista toimintaa.

Siinä kun toiseen tilanteeseen sopii opiskelijan aktivoiminen ja itseohjautuvuuden tukeminen,

jolloin opiskelijaa kannustetaan löytämään itse ratkaisuja, tarvitaan toisessa tilanteessa konk-

reettista tuen tarjoamista. (Vehviläinen 2000, 245–246.) On myös tärkeä huomata, ettei itseoh-

jautuvuuden määrää tai tuen tarvetta voida päätellä saati määritellä suoraan esimerkiksi opis-

kelijan opintojen vaiheen perusteella. Itseohjautuvuus ja tuen tarve on nähtävä kontekstisidon-

naisina ilmiöinä, jolloin toisessa tilanteessa itseohjautuva yksilö voi tarvita toisessa tilanteessa

hyvinkin paljon tukea.

Ohjauksen ja itseohjautuvuuden suhdetta voidaan tarkastella määrittelemällä asiantuntijaksi

kasvaminen pitkäaikaiseksi asteittain syveneväksi osallistumisen prosessiksi, jossa yhteisöön

kasvaminen tapahtuu nimenomaan sen toimintaan aktiivisesti osallistumalla. Alussa yhteisön

uusi jäsen tarvitsee rajallisten tietojensa ja taitojensa takia hyvinkin paljon ohjausta ja tukea,

mutta myöhemmin hän pystyy osallistumaan yhteisön toimintaan itsenäisemmin. (Hakkarai-

nen 2002, 87–93.) Uusi opiskelija tarvitsee jopa valmiita reseptejä, joita hän pikkuhiljaa toi-

mintaympäristöön tutustuessaan oppii soveltamaan itsenäisemmin (Jyrhämä 2002; 3, 29). Tä-

mä kiteyttää onnistuneesti myös yliopisto-opintoihin liittyvän ohjauksen keskeiset lähtökohdat

ja haasteet. Tavoitteena on tukea opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti ja kantamaan vastuuta

omista opinnoistaan. Opintojen alkuvaiheessa ohjauksen tarve on todennäköisesti suuri, mutta

ajan myötä sen on tarkoitus tehdä itsensä tarpeettomaksi. Tavoitteena on autonominen opiske-

lija, joka on tietoinen omista mahdollisuuksistaan ja osaa tarvittaessa hakeutua myös ohjauk-

seen (Vuorinen & Sampson 2000, 54).
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1.4 Opintojen alkuvaiheen haasteet

Korkeakoulutuksessa ohjauksen haasteet liittyvät erityisesti koulutuksen siirtymävaiheisiin,

sekä koulutukseen saapumiseen että sieltä poistumiseen (Watts & van Esbroeck 2000, 175;

Vuorinen & Sampson 2000, 49). Ohjauksen keskiössä ovat siis opiskelijoiden elämäntilantei-

siin liittyvät siirtymät. Organisaatioiden välisten siirtymien lisäksi, siirtymiä tapahtuu myös

koulutusorganisaation sisällä, esimerkiksi yliopistossa pääaineen tai sivuaineen valinnan tai

muuttumisen yhteydessä. Nämä koulutuksen nivelvaiheet ovat koulutusjärjestelmässä niin

kriittisiä kohtia, että niiden onnistuneisuutta voidaan pitää yhtenä opinto-ohjauksen toimivuu-

den mittarina (Numminen 2002, 116).

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen haasteita voidaan tarkastella myös neljään vaiheeseen jaetun

opintopolun avulla (Watts & van Esbroeck 2000, 177; Vuorinen & Sampson 2000, 531). En-

nen opintojen alkua haasteena on tukea korkeakouluopintoihin hakeutumista auttamalla omiin

kykyihin ja kiinnostuksen kohteisiin soveltuvan opiskelupaikan löytämisessä. Opiskelijavalin-

nan ja opintojen alkuun liittyvän ohjauksen tavoitteena on puolestaan ehkäistä opintojen kes-

keyttämistä sekä tukea opintojen tehokasta alkuun saattamista. Opintojen edetessä toteutuva

ohjaus ja opetus ehkäisevät edelleen opintojen keskeyttämistä sekä tukevat opiskelijoita hyö-

dyntämään koulutuksen tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Opintojen päättövaiheessa ohja-

uksen ja neuvonnan ajankohtainen tavoite on tukea koulutuksesta työmarkkinoille tapahtuvaa

siirtymää. (Watts & van Esbroeck 2000, 177.)

Kohdistan tutkimukseni siihen opintopolun vaiheeseen, jossa siirrytään pikkuhiljaa opintojen

aloittamisen haasteista varsinaiseen opiskeluun. Käytännössä tarkastelen lähinnä ensimmäistä

opiskeluvuotta, joskin eri opiskelijoiden hyvin erilaisista kokemuksista johtuen rajanveto ei

ole täysin ehdoton. Tässä vaiheessa ovat kuitenkin edelleen voimakkaasti läsnä myös opinto-

jen käynnistämiseen ja jopa opiskelijavalintaan liittyvät kysymykset. Opiskelun pikkuhiljaa

1 Vuorisen ja Sampsonin (2000, 53) jaottelussa on vielä viides erityisesti ohjauksen arviointiin sekä strategiseen suunnitteluun
liittyvä vaihe, joka sisältää ohjauksen palaute- ja arviointijärjestelmät.
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käynnistyessä opiskelijan arjessa kohtaavat opintoihin liittyvät odotukset ja opiskelun todelli-

suus.

1.5 Erilaiset yliopisto-opiskelijat

Keitä ohjataan, kun ohjataan yliopisto-opiskelijoita? Uusien yliopisto-opiskelijoiden joukko

on hyvin heterogeeninen. Vaikka valtaosa opiskelijoista aloittaa opintonsa suoraan lukion jäl-

keen (Moitus 2001, 41), eivät opiskelijat muodosta selkeärajaista ryhmää. Hallinnollisesti yli-

opisto-opiskelijaa määrittelee ainoastaan opiskeluoikeus korkeakoulussa, mutta joukossa on

myös paljon sellaisia opiskelijoita, jotka kuuluisivat pääasiallisen toimintansa tai toimeentu-

lonsa mukaan työväestöön tai muuhun yhteiskuntaryhmään (Lempinen 1997, 1). Yli puolet

yliopisto-opiskelijoista työskentelee opintojensa ohella (Tilastokeskus 2005a). Työssäkäynnin

sekä siihen liittyvän opintojen päätoimisuuden lisäksi suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden

heterogeenisuus näkyy muun muassa iässä, asumisessa sekä ajankäytössä. (Lempinen 1997,

79; Lempinen & Tiilikainen 2000). Opiskelu on vain yksi elämänvaiheen osa-alue muiden

joukossa (Moitus 2001, 41).

Uudet opiskelijat eroavat toisistaan myös opiskeluvalmiuksien ja -motivaation sekä opiskelun

tavoitteiden ja opintoihin liittyvien odotusten suhteen. Korkeakoulujen massoittumisen myötä

ohjauksen haasteena on kohdata ne opiskelijat, jotka hakeutuvat yliopistoon huomattavasti

käytännöllisempien ja välineellisempien syiden kuin puhtaan tiedonjanon tai sivistyksen in-

noittamana (Olkinuora, Mäkinen & Mäkinen 2000, 163). Henkilökohtaisen tai ammatillisen

kasvun rinnalla opiskelun merkitys voi rakentua esimerkiksi opiskelun tehokkuuden tai opin-

tomenestyksen, opiskeluympäristöön sopeutumisen tai sosiaalisten suhteiden muodostamisen

varaan. Haasteellisimman ryhmän muodostavat opiskelijat, joille opiskelu on jatkuvaa selviy-

tymistaistelua tai joilta opiskelun merkitys on kokonaan kadoksissa. (Mäkinen 2003, 31–44.)

Kaikki eivät myöskään ole varmoja alavalinnastaan. (Tiilikainen 2000, 8-9; Välijärvi 1997, 1-

18.) Yliopistolta löytyy suuri määrä opiskelijoita, jotka vasta etsivät alaansa, jolloin nykyinen

opiskelupaikka tuo lisää miettimisaikaa tai parantaa jopa mahdollisuuksia hakeutua myöhem-

min itseä kiinnostavan alan pariin.
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Opintojen aloittamiseen kytkeytyy usein myös monia samanaikaisia elämäntilanteen muutok-

sia, jotka voivat liittyä yhtä hyvin myöhäisnuoruuteen kuuluvaan itsenäistymiseen kuin esi-

merkiksi työelämästä tai perheen parista opiskelijaksi siirtymiseen (Tiilikainen 2000, 13–14;

Aittola 1992, 76–77). Opiskeluaika ja opiskelijan elämä on hyvin vaikeasti rajattava kokonai-

suus, johon lomittuvat usein niin työelämä kuin vapaa-aikakin. Opiskelijana oleminen muo-

dostaa epämääräisen roolikasauman, jossa yliopisto-opiskelu on vain yksi identiteetin raken-

nusaine monien joukossa. (Aittola 1992, 93–96.) Karkeasti voidaan ajatella nuorempien opis-

kelijoiden ajankäytön määrittyvän vahvemmin opiskelun kautta, kun taas vanhemmilla opiske-

lijoilla työssäkäynnin ja perheen merkitys kasvaa (Lempinen & Tiilikainen 2000). Lopulta

opiskelun merkitystä määrittää kuitenkin opiskelijan oma elämäntilanne ja laajemmin koko

opiskelijan elämänkokonaisuus. Ohjauksen haasteena onkin hahmottaa niin koulutukseen,

työhön kuin ammattiin suuntautuminen osaksi tätä elämänkokonaisuutta (Vanhalakka-Ruoho

& Juutilainen 2003, 114).
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2. TAVOITTEENA AKATEEMISEEN YHTEISÖÖN KASVAMINEN

Opintojen alkuvaiheen ohjauksen tavoitteena on tukea uutta opiskelijaa kasvamaan opiskelu-

yhteisön jäseneksi1. Tarkastelen tämän tavoitteen toteutumista opiskelijan akateemisen identi-

teetin kehittymisenä (Luku 2.1), jossa olennaista on mahdollisuus osallistua akateemisen yh-

teisön käytäntöihin ohjauksen tukemana (Luku 2.2).

2.1 Uuden opiskelijan akateeminen identiteetti

Uuden opiskelijan on opittava akateemisen yhteisön tavoille, mutta kehitettävä myös itselle

sopivia tapoja toimia. Hänen on tutustuttava tieteenalaa ohjaaviin perustaviin ajatuksiin sekä

yliopisto-opiskelun rajoihin ja mahdollisuuksiin, mutta löydettävä myös omia mielenkiinnon

kohteita ja rakennettava yksilöllisiä polkuja. Identiteetin löytäminen ja selkiytyminen luo sekä

yksilöllisiä että sosiaalisia resursseja (Kosonen 2000, 322). Se liittää opiskelijan yhteisöön ai-

nutkertaisena yksilönä, jolloin identiteetin kehittyminen on nimenomaan yhteisössä hyväksy-

tyn yksilöllisyyden löytämistä (Wenger 1998; 146, 152).

Yliopistoyhteisöön saapumisen lisäksi uuden opiskelijan identiteettiä määrittää voimakkaasti

myös se yhteisö, jonka hän on juuri jättänyt taakseen. Opiskelun aloittaminen irrottaa opiskeli-

jan joistain hänelle ennen tärkeistä yhteisöistä, mikä vaatii aivan yhtälailla uusien suhteiden

luomista, oman paikan löytämistä sekä maailman ja itsen tarkastelua uudesta näkökulmasta

(Wenger 1998, 155). Osalla tämä taakse jäänyt yhteisö liittyy lukioon tai aikaisempaan opiske-

lupaikkaan, osalla työelämään. Osalla kyse on kotona vietettyjen vuosien myötä syntyneistä

epämuodollisemmista yhteisöistä, joihin ei enää opiskelijana samalla tavalla kuulu. Yhteisöstä

toiseen siirryttäessä opiskelija joutuu kohtaamaan myös vanhojen ja uusien yhteisöjen asetta-

mien vaatimusten ristiriitaisuuden (Emt., 160).

1 Käytän käsitteitä opiskeluyhteisö ja akateeminen yhteisö toistensa synonyymeinä, joilla tarkoitan laajasti katsoaen koko sitä
yhteisöä, jossa akateeminen opiskelu tapahtuu. Tähän yhteisöön voidaan katsoa kuuluvaksi niin opiskelijat, opettajat kuin tutki-
jatkin, mutta myös opiskeltava tieteenala on kiinteä osa sitä.
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2.1.1 Identiteetti sitoo opiskelijan akateemiseen yhteisöön

Identiteetti on vastaus kysymykseen ”Kuka minä olen?”. Vastausta voidaan etsiä sekä persoo-

nallisen että sosiaalisen identiteetin näkökulmasta, jolloin persoonallinen identiteetti viittaa

niihin yksilöllisiin ominaisuuksiin, joita ihminen näkee itsessään. (Augoustinos & Walker

2001, 98.) ”Kuka minä olen?” -kysymys saa tällöin vastaukseksi kuvauksia yksilön persoonal-

lisista piirteistä, kuten ahkeruudesta tai ujoudesta. Sosiaalinen identiteetti puolestaan on se osa

ihmisen minäkäsitystä, joka määrittyy yksilölle merkityksellisiin sosiaalisiin ryhmiin kuulumi-

sen kautta, ja liittää yksilön tiettyyn luokkaan, asemaan tai statukseen (Emt., 98). Esimerkiksi

itsensä esitteleminen luonnontieteilijäksi tai yhteiskuntatieteilijäksi, tai vastaavasti opiskelijak-

si tai professoriksi kertoo henkilön sosiaalisesta identiteetistä. Wenger (1998) huomauttaa, että

identiteettiä määrittää kuulumisen lisäksi myös ulkopuoliseksi jääminen. Tiedämme keitä

olemme sen perusteella, mikä meille on tuttua, ymmärrettävää, käyttökelpoista ja hyödyllistä.

Meille vieraat, vaikeat ja hyödyttömät asiat puolestaan määrittävät sitä, mitä emme ole. Toi-

saalta tähän kaikkeen vaikuttaa myös omat määränpäämme, eli se, mitä haluaisimme tai emme

haluaisi olla. (Wenger 1998; 145, 153, 163.)

Identiteetti on merkityksellinen akateemiseen yhteisöön kasvamisen näkökulmasta, sillä opis-

kelijan on tiedeyhteisöönsä kiinnittyäkseen tunnettava kuuluvansa yhteisöön ja löydettävä siel-

tä paikka myös omille ajatuksilleen. Epäonnistuminen tässä voi ohjata opiskelijaa etsimään

kiinnittymisen kohteita esimerkiksi toiselta koulutusalalta. (Ylijoki 1998, 142–143.) Tavoite

on erityisen haasteellinen vain harvoin tiettyyn ammattiin valmistavassa yliopistokoulutukses-

sa, joka ei itsessään tarjoa selkeästi hahmottuvaa ammatillista identiteettiä. Akateeminen va-

paus vaatii opiskelijaa ottamaan vastuuta oman identiteettinsä ja oman asiantuntijuutensa ra-

kentumisesta. Tästä muodostuu ”tee se itse” -projekti, jossa yksilöt arvioivat itse sitä, mikä

heille on tärkeää ja merkityksellistä (Peavy 2000, 16).

Omien valintojen tekemisen ja niihin sitoutumisen näkökulmasta muodostumisessa on tunnis-

tettavissa neljä vaihetta: hajaantuneen identiteetin vaihe (identity-diffusion subject), identitee-

tin etsintävaihe (moratorium subject), ajautuneen identiteetin vaihe (foreclosure subject) ja

muodostetun identiteetin vaihe (identity-achievement subject). Hajaantunutta identiteettiä ku-

vastaa haluttomuus tehdä valintoja ja toisaalta sitoutua niihin. (Marcia 1966, 551–552.) Uuden
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yliopisto-opiskelijan kohdalla tämä voi yhdistyä esimerkiksi opintojen aloittamiseen liittyvään

epävarmuuteen ja haluun kokeilla kaikkea sitoutumatta liiaksi tiettyyn suuntaan. Identiteetin

etsintävaihe puolestaan liittyy heikkoon tai epämääräiseen sitoutumiseen, jossa yksilö valinto-

jen tekemisen sijaan pyrkii löytämään kompromissiratkaisuja täyttääkseen sekä omat että ym-

päristön erilaiset odotukset (Emt., 552). Etsintävaiheessa opiskelija koettelee aktiivisesti sekä

omia että ympäristön, esimerkiksi opiskelupaikan, perheen tai työn, asettamia rajoja pyrkien

yhdistämään nämä kaikki sulkematta mitään ulkopuolelle.

Opiskelijan tekemät valinnat ja sitoutuminen voivat olla myös hyvin näennäisiä. Ajautuneen

identiteetin vaiheessa yksilön sitoutuminen ei perustu hänen omiin valintoihinsa, vaan ympä-

ristön hänelle sanelemiin valmiisiin vaihtoehtoihin (Marcia 1966, 552). Opiskelupaikka on

voitu valita enemmän vanhempien tai ystävien mielenkiinnon kohteiden kuin oman harkinnan

perusteella, ja samoin voi joidenkin opiskelijoiden kohdalla tapahtua myös yksittäisiä kursseja

tai kokonaista pää- tai sivuainetta valittaessa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa te-

kemään opinnoissaan itselleen merkityksellisiä valintoja ja sitä kautta sitoutumaan opiskeluun.

Marcia puhuu muodostetun identiteetin vaiheesta, jossa yksilö on tehnyt itse valintansa mietti-

en ensin omia tavoitteitaan ja tutustuen erilaisiin mahdollisuuksiin sekä ympäristön asettamiin

vaatimuksiin. Itse tehdyt päätökset tukevat myös sitoutumista. (Marcia 1966, 551–552.) Neu-

vomisen, taivuttelun, sääntöjen noudattamisen, suostuttelun ja käskemisen sijaan ohjauksen

tärkeänä tavoitteena onkin opiskelijan valtauttaminen, jolloin opiskelijaa tuetaan kantamaan

itse vastuuta omasta oppimisestaan (Peavy 2001, 17).

Akateemiseen yhteisöön kasvamisen tavoitteen kannalta haasteena on se, ettei jokainen opin-

tojaan aloittava opiskelija halua sitoutua ja olla osa akateemista yhteisöä. Läheisempi samais-

tumisen kohde ja identiteetin määrittäjä voi olla esimerkiksi oma työ, jolloin opiskelun merki-

tys jää toissijaiseksi ja välineelliseksi. Opiskelijat ovat opiskelutavoitteidensa ja -

motivaationsa suhteen hyvin erilaisia, minkä takia he myös näkevät opiskeluajan merkityksen

eri tavoin (Tiilikainen 2000, 97). Yliopistolta löytyy myös suuri määrä opiskelijoita, jotka vas-

ta etsivät alaansa, eivätkä välttämättä koe nykyistä opiskelupaikkaansa oikeaksi tai ainakaan

lopulliseksi valinnaksi. Opiskelu voi olla ajanvietettä, jos ei ole päässyt lukemaan haluamaan-

sa pääainetta, tai se voi olla tietoinen läpikulkureitti, kiertotie tai oikopolku, joka tarjoaa jat-
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kossa paremmat mahdollisuudet ensisijaisen kiinnostuksenkohteen opinto-oikeuteen. Mitä ta-

hansa tarjolla olevaa identiteettiä ei huolita, vaan niitä etsitään, vältellään, vastustetaan, ky-

seenalaistetaan ja niistä neuvotellaan (Augustinous & Walker 1995, 131). Vaikka opintoihin

sitouttaminen on ohjauksen tärkeä tavoite, voi osalle opiskelijoista jopa opintojen keskeyttä-

minen tai koulutusalan vaihtaminen olla täysin perusteltu vaihtoehto (Moitus ym. 2001, 53).

2.1.2 Opiskelijan sosiaalinen ja persoonallinen identiteettiprojekti

Akateemiseen yhteisöön kasvamista voidaan kuvata sosiaalisen ja persoonallisen identiteetti-

projektin toisiinsa kietoutuvien siirtymien (Kuva 1) kautta. Akateemisen identiteetin muovau-

tuminen muodostuu olemassa olevan kulttuurin omaksumiseen kiinnittyvästä sosiaalisesta

identiteettiprojektista ja yhteisöllisen kulttuurin muuntamiseen perustuvasta persoonallisesta

identiteettiprojektista (Ylijoki 1998, 138.) Identiteetti näkyy siinä, miten ihminen kuvailee

asemaansa, tehtäviään, osaamistaan ja osaamattomuuttaan. Nämä eivät heijasta ainoastaan yk-

silöllisiä valintoja, mutta eivät myöskään pelkkää kuulumista johonkin ryhmään. Identiteetti

on sosiaalisen ja persoonallisen yhdessä muodostama kokonaisuus.

Kuva 1 Sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin kehittymisen vaiheet (Harré 1983b, 258) 1

1 Sosiaalisen ja persoonallisen identiteettiprojektin vaiheiden suomennokset ovat peräisin Ylijoelta (1998).
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Identiteettiprojektin lähtökohta ja määränpää on julkis-kollektiivisella alueella (Kuva 1, alue

1). Jokainen yksilö syntyy aina tiettyyn yhteisöön ja kulttuuriin, joka on olemassa yksilöstä

riippumatta. (Ylijoki 1998, 134.) Vastaavasti yksilö kohtaa elämässään jatkuvasti uusia yhtei-

söjä ja kulttuureita, kuten uusi opiskelija saapuessaan akateemiseen yhteisöön. Aivan aluksi

opiskelijan on kiinnityttävä uuteen yhteisöön omaksumalla (appropriation) sen sosiaalinen pe-

rimä. Jokainen opiskelija kuitenkin muuntaa (transformation) tätä perimää yksilöllisen elä-

mänkokemuksensa ja historiansa pohjalta. Yhteisöön liittyminen vaatii myös identiteettineu-

votteluja, omien ajatusten ja toimintatapojen julkistamista (publication), jolloin opiskelija tes-

taa niiden toimivuutta yhteisössä. Identiteettiprojektin viimeisessä vaiheessa palataan takaisin

julkis-kollektiiviselle alueelle, jolloin osa opiskelijan yhteisöön tuomista henkilökohtaisista

ajatuksista konventionalisoituu (conventionalization), eli muokkaa yhteisöllistä perimää.

Sosiaalinen identiteettiprojekti vaatii yksilöltä tietoa niistä ominaisuuksista, esimerkiksi puhe-

ja toimintatavoista, joita tietyn yhteisön jäsenyys edellyttää. Lisäksi yksilön on vakuutettava

yhteisön muut jäsenet siitä, että omaa nämä vaadittavat ominaisuudet. (Harré 1983a, 45–46.)

Opiskelijan on yliopistoyhteisön uutena jäsenenä ensin mukauduttava olemassa oleviin traditi-

oihin, käytäntöihin sekä usein julkilausumattomiin normeihin ja arvoihin, opittava tietyt hy-

väksytyt tavat toimia, olla ja ilmaista itseään. Hänelle ajankohtainen uhka on yhteisön ulko-

puolisuus. Harrén mukaan sosiaalinen identiteettiprojekti kohdistuu nimenomaan yhteisön

reuna-alueilla tai marginaalisessa asemassa oleviin ihmisiin, jotka ovat siirtymässä sosiaalises-

ta ympäristöstä toiseen. He eivät vielä ole saavuttaneet tietyn yhteisön jäsenyyttä ja siihen liit-

tyvää identiteettiä, mutta pyrkivät saavuttamaan sen omaksumalla tiettyjä jäsenyyteen vaadit-

tavia ominaisuuksia. (Harré 1983b, 45.)

Yliopistoyhteisöön sosiaalistuessaan opiskelija oppii, mitä häneltä odotetaan ja missä rajoissa

hän toimii (Kumpula 1994, 55). Uuden opiskelijan on omaksuttava tieteenalan tiedot ja taidot,

mutta päästävä myös sisälle tieteenalan diskurssiin ja sosiaalisiin toimintamalleihin (Penttinen

1997, 19). Aivan ensimmäinen haaste liittyy opiskelijaksi opettelemiseen (Kumpula 1994, 55).

Opiskelijan haasteena on oppia toimimaan yliopiston tarjoamassa opiskelutilanteessa, joka

näyttäytyy paitsi ohjauksena, myös opintojen organisointina, sosiaalisena ilmapiirinä, opetuk-

sen laatuna sekä tieteenalojen erilaisina kulttuureina. Myös yliopiston julkilausumattomat

säännöt ja toimintatavat, niin sanottu piilo-opetussuunnitelma, ohjaa opiskelutilannetta. (Aitto-
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la 1992; 36–38, 65.) Tämä identiteettiprojektin ensimmäinen vaihe, omaksuminen, on akatee-

misen identiteetin perusta, muttei yksin riitä identiteetin rakennusaineeksi (Harré 1983b, 256).

Sen lisäksi, että opiskelija osoittaa omaksuneensa tieteenalansa peruskäsitteet sekä ajattelu- ja

toimintatavat, on hänen myös löydettävä oma yksilöllinen suhde yhteisöönsä ja sen perustaviin

ajatuksiin. Harrén mukaan persoonallinen identiteettiprojekti tulee ajankohtaiseksi, kun haas-

teena on säilyttää oma yksilöllisyys yhtä aikaa sosiaalisen identiteetin kanssa. Yksilön on tuo-

tava esille omaa erityisyyttään ja erotuttava muista saman sosiaalisen identiteetin haltijoista.

(Harré 1983b, 48). Identiteetin kehittymisen toinen vaihe, muuntaminen, toimii pohjana opis-

kelijan persoonalliselle identiteetille. Siinä opiskelija tulkitsee, yhdistelee ja muokkaa kulttuu-

rista perimää oman elämänhistoriansa ja omien näkökulmiensa valossa. (Ylijoki 1998, 135–

136.) Opiskelijana olemisen taustalla vaikuttaa opiskelijan oma elämäntilanne, johon liittyvät

esimerkiksi asuminen, taloudellinen tilanne, ihmissuhteet ja opiskelijan omaan elämään liitty-

vät suunnitelmat (Aittola 1992; 36–38, 65). Elämänkenttään sisältyy laajemmin katsottuna

myös opiskelijan omien kokemusten pohjalta syntyneet toimintaa ohjaavat oletukset, usko-

mukset, arvot, tavat ja taidot (Peavy 1999, 80).

Opiskelijan on myös saatettava oma ajattelunsa tiedeyhteisön arvioitavaksi. Identiteetin kehit-

tymisen kolmatta vaihetta voidaan nimittää julkistamiseksi (Harré 1983b, 257). Omien näkö-

kulmien ja toimintatapojen esille tuominen on kriittinen tiedeyhteisöön kiinnittymisen kannal-

ta, sillä identiteettineuvotteluissa opiskelija joutuu testaamaan sekä sosiaalista että persoonal-

lista identiteettiään, asettamaan toimintansa sekä yksilölliset ajatuksensa ja valintansa muun

yhteisön arvioitavaksi. (Ylijoki 1998, 136.) Yliopistossa sekä yhteisön keskeisten ajatusten

omaksumista että omaa suhdetta tieteenalaan tuodaan esille perinteisesti opintosuoritusten;

tenttien, esseiden ja seminaaritöiden, muodossa. Hyväksyvä tai hylkäävä palaute, yhteisön ra-

jojen määrittely, tapahtuu arvosanoja jakavien opettajien toimesta, mutta myös opiskelijat

määrittelevät yhteisön toimintaa esimerkiksi antaessaan palautetta saamastaan opetuksesta.

Kyse ei ole ainoastaan tieteenalan substanssiin liittyvistä peruskäsitteistä, teorioista ja ajattelu-

tavoista. Sosiaalista esiintymistä ja tämän esiintymisen arviointia tapahtuu jatkuvasti myös

yhteisön arjessa, esimerkiksi keskusteluissa, joita opiskelija käy sekä opettajien että muiden

opiskelijoiden kanssa.
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Yksilöllinen ja yhteisöllinen identiteetti voivat edistää ja tukea toisiaan, mutta niiden välisiin

suhteisiin liittyy usein myös jännitteitä, konflikteja ja myönnytyksiä (Wenger 1998, 147). Jul-

kistamisvaiheessa tiedeyhteisön noviisin sosiaalinen identiteettiprojekti, yhteisöön samaistu-

minen, voi joutua vaakalaudalle liian poikkeavien tulkintojen tai toimintatapojen ansiosta. Il-

man yksilöllisten ajatusten esille tuomista, koetukselle joutuisi kuitenkin opiskelijan persoo-

nallinen identiteettiprojekti, eriytyminen. (Ylijoki 1998, 136.)

Identiteetin kehittymisen viimeisessä vaiheessa, konventionalisoitumisessa (conventionalizati-

on), osa yksilön julkistamista ajatuksista hyväksytään osaksi yhteisön toiminta- ja ajattelukult-

tuuria (Harré 1983b, 257). Opiskelijat eivät siis tiedeyhteisön noviiseina ainoastaan passiivi-

sesti sulaudu joukkoon, vaan ovat myös enemmän tai vähemmän tarkoituksellisesti luomassa

yhteisön toimintaa ohjaavia normeja ja arvoja. Ylijoki (1998) tarkentaa, että tiedeyhteisöön

sosiaalistumisen tavoitteena on tilanne, jossa opiskelijan julkisesti esittämät ajatukset saavat

vastakaikua ja ovat osaltaan muokkaamassa yhteisön toiminnan pohjana olevia kollektiivisia

arvoja ja normeja. Opiskelijan on saatava persoonallinen äänensä kuuluviin ja pystyttävä vai-

kuttamaan yhteisönsä tiedon ja toiminnan kehittymiseen. Tämä toimii edellytyksenä opiskeli-

jan identiteettiprojektin onnistumiselle, tiedeyhteisöön kiinnittymiselle. (Ylijoki 1998, 142–

143.)

2.2 Akateemisen yhteisön käytäntöihin osallistuminen

Akateemiseen yhteisöön kasvamisessa on tärkeää mahdollisuus osallistua yhteisön käytäntöi-

hin. Niissä konkretisoituvat yhteiset tavat, asenteet, ajatustottumukset, arvostukset ja merki-

tyskokemukset, jotka ovat rutiininomaisten odotusten ja toimintamallien pohjalla (Kosonen

2000, 324). Käytäntöyhteisöt (communities of practice) pohjautuvat ajatukseen oppimisesta

sosiaalisena osallistumisena, joka ei muokkaa ainoastaan toimintaamme, vaan myös sitä mitä

olemme ja miten tulkitsemme toimintaamme (Wenger 1998, 3-5). Näin osallistuminen ja sen

kautta oppiminen yhdistyvät edellisessä luvussa kuvattuun identiteetin rakentumiseen. Osallis-

tuminen on identiteettiä muokkaava persoonallinen ja sosiaalinen prosessi, joka yhdistää te-

kemisen, puhumisen, ajattelemisen, tuntemisen ja johonkin kuulumisen (emt. 35–37).
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Sosiaalisten käytäntöjen tehtävänä on tukea yhteisön toimintaa, esimerkiksi toimintasääntöjen,

yhteisöllisen muistin, yhteisten näkökulmien ja käsitteiden sekä mielekkäiden rituaalien ja ta-

rinoiden muodossa.  Käytäntöjen eksplisiittinen puoli ilmenee yhteisön kielessä, työkaluissa,

dokumenteissa, symboleissa, määritellyissä rooleissa sekä julkilausutuissa kriteereissä, sään-

nöissä ja sopimuksissa. Toisaalta käytäntöjä määrittää myös se, mitä ei sanota. Käytäntöjen

implisiittistä puolta edustavat yhteisön tavat, kirjoittamattomat säännöt, käsitykset, oletukset ja

jaetut maailmankatsomukset. Niitä ei ehkä tuoda keskusteluun, mutta ne muodostavat yhteisön

taka-alalle jäävän hiljaisen tiedon, joka kuitenkin on osaltaan määrittämässä esimerkiksi yhtei-

sön toimintaa ja jäsenyyttä. (Wenger 1998; 46–47, 100–102.)

Sosiaaliset käytännöt ovat voima, joka määrittää ja ylläpitää yhteisöä. Tarjoamalla raamit yh-

teisön toiminnalle ne auttavat yhteisön jäseniä toimimaan yhdessä mielekkäämmin ja tehok-

kaammin. Osallisuuden kautta opittavat sosiaaliset käytännöt, praksis, ovat sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen edellytys, jotka tarjoavat toiminnan pohjaksi eräänlaisia todellisuuden karttoja ja

kuvauksia (Kosonen 2000, 324). Näihin käytäntöihin osallistuminen puolestaan auttaa uusia

jäseniä liittymään yhteisöön (Wenger 1998, 46).

2.2.1 Asteittain syvenevä osallistuminen

Yhteisön täysivaltaiset jäsenet ovat tutulla maaperällä, jossa he ovat sekä itsensä että toisten

silmissä päteviä. He osaavat toimia ja kommunikoida tarkoituksenmukaisesti ja ymmärtävät

myös muiden tapoja toimia ja kommunikoida. (Wenger 1998, 152–153.) Yhteisön uudet jäse-

net ovat tässä suhteessa hyvin erilaisessa asemassa, sillä esimerkiksi uudelle yliopisto-

opiskelijalle akateemisen yhteisön toiminta on vierasta. Opiskelijan haasteena on yliopiston

opiskelukulttuurin omaksuminen; esimerkiksi kouluoppimiseen liittyvien tottumusten poisop-

piminen, itsenäiseen kontrolliin totutteleminen ja suurten opintokokonaisuuksien hallitseminen

(Aittola 1992, 76–77). Uusia käytäntöjä kohdatessaan noviisi ei osaa yhteisön vanhemman

jäsenen tavoin nähdä käytäntöihin sisältyviä pieniä yksityiskohtia ja vihjeitä, jotka ohjaavat

uudessa yhteisössä toimimista (Wenger 1998, 152–153).
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Yhteisön reuna-alueella tapahtuva osallistuminen on toimiva tapa tutustuttaa uudet jäsenet yh-

teisön käytäntöihin. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta osallistua autenttisiin käytäntöihin yhtei-

sön vanhemman jäsenen ohjauksessa, jolloin uuden tulokkaan ei vielä tarvitse kantaa kaikkea

vastuuta toiminnasta. Osallistuminen on kuitenkin jo enemmän kuin pelkkää sivusta seuraa-

mista, sillä sen avulla yhteisön uusi jäsen pääsee osalliseksi yhteisön jaettuihin sosiaalisiin

käytäntöihin. (Wenger 1998; 46–47, 100–102.) Yhteisön reuna-alueilla tapahtuva osallistumi-

nen on asteittain syvenevää osallistumista (Kuva 2). Sen perusajatuksena on, että yhteisön no-

viisi integroituu asiantuntijakulttuuriin osallistumalla aitoihin käytäntöihin yhteisön vanhem-

man jäsenen tuella. Opiskelijalla on näin mahdollisuus oppia osallistumalla ilman, että häneltä

heti alussa vaaditaan toiminnan kokonaisuuden hallintaa. Tavoitteena on kuitenkin tukea as-

teittaista siirtymistä yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. (Hakkarainen 2000, 92–93.)

Kuva 2 Asteittain syvenevä osallistuminen ja yhteisöön kasvaminen (muokattu Hakkarainen 2000, 92)

Ohjauksen yhteydessä puhutaan ohjatusta osallistumisesta, jonka perustana on ihmisten väli-

nen osallistumisen ja vuorovaikutuksen prosessi. Ohjatulla osallistumisella viitataan konkreet-

tiseen, käytännölliseen toimintaan, keskusteluun ja havainnointiin. Se tarjoaa ohjattavalle

mahdollisuuden osallistua sellaisiin toimintoihin, joista saatu kokemus parantaa hänen mah-

dollisuuksiaan ja valmiuksiaan tulevissa tilanteissa. (Peavy 2001, 16.)

Ohjaaja, akateemisen yhteisön
vanhempi jäsen

Paljon tukea ja ohjausta, tukirakenteiden (scaffolding) luominen,
vastuu kokonaisuudesta ohjaajalla

Akateemiseen yhteisöön
integroituminen

Yhteisössä toimiminen, vastuun asteittainen
siirtyminen ohjattavalle

Yhdessä tekeminen, asteittainen osallistuminen, vastuu ko-
konaisuudesta ohjaajalla
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2.2.2 Kohtaamiset yhteisön käytännöissä

Osallistumisessa ja uusien yhteisön jäsenien yhteisöön kasvamisessa on olennaista yhteisön

sisällä tapahtuvan vuorovaikutuksen tukeminen (Wenger 1998, 7-8). Esimerkiksi uusille opis-

kelijoille on tärkeä antaa vuorovaikutuksen kautta mahdollisuus oppia yhteisössä vallitseva

kulttuurinen malli, alan piilotietämys (Tiilikainen 2000, 84). Vuorovaikutteisuudelle on annet-

tava tietoisesti tilaa, jolloin on eroteltavissa vuorovaikutusta edistävät käytänteet, materiaaliset

puitteet ja ajattelutavat. Vuorovaikutteisuutta edistäviä käytänteitä ovat esimerkiksi erilaiset

tutustumispäivät tai muut henkilökunnan ja opiskelijoiden väliset epämuodolliset kohtaamis-

ja vuorovaikutustilanteet, opettaja- ja opiskelijatuutorointi, yhteiset työryhmät sekä professori-

en ja pidemmälle edenneiden opiskelijoiden näkyminen opintojen alkuvaiheen kursseilla.

Vuorovaikutusta edistäviä puitteita ovat puolestaan yhteiset vapaa-ajantilat, kahviot ja ruoka-

lat, jotka mahdollistavat arjen epäviralliset kontaktit. Myös tietoverkot ja sähköposti voivat

toimia puitteina yhteisön vuorovaikutukselle. Vuorovaikutusta tukevassa ajattelutavassa opis-

kelijoita kohdellaan tiedeyhteisön täysivaltaisina jäseninä, nuorempina kollegoina. Tämä tar-

koittaa opiskelijoiden ottamista mukaan aitoon yhteistyöhön, jolloin he tietojensa ja taitojensa

karttuessa siirtyvät pikkuhiljaa yhteisön reuna-alueilta kohti ydintä. (Sarja & Knubb-Manninen

2003, 70–71.)

Yliopisto-opiskelu tarkoittaa tänä päivänä yhä lisääntyviä valinnanmahdollisuuksia, mutta sa-

malla läsnä on jatkuvasti myös tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus. Opiskelijan tarvitsee mah-

dollisuuksia neuvotella tilanteestaan ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden näkymistään. (Mikko-

nen, Eriksson & Jyry 2003, 35.) Uusien opiskelijoiden ja tiedeyhteisön vanhempien jäsenten

kohtaamiset avaavat opiskelijalle tieteenalan mahdollisuuksia. Hyvä ohjaus tarjoaa tulevai-

suuden suunnistuskarttoja (Peavy 1999, 23). Yhteisöihin liittyy aina koko joukko mahdollisia

kehityskaaria, joiden elävinä esimerkkeinä toimivat yhteisön vanhemmat jäsenet. Yhteisöön

osallistuminen ja vuorovaikutus yhteisön vanhempien jäsenten kanssa avaavat uudelle tulok-

kaalle näkymän sekä yhteisön historiaan että sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tässäkään

tapauksessa vuorovaikutus ei kuitenkaan tarkoita yksisuuntaista prosessia. Jokainen yhteisön

noviisi muodostaa identiteettiään myös omista yksilöllisistä lähtökohdistaan, ja toisaalta myös
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uudet jäsenet tarjoavat osallistumisensa kautta uusia ajatuksia yhteisön käytäntöihin. (Wenger

1998, 156.)

Oppimisen mahdollisuuksia eivät yliopistoyhteisössä tarjoa ainoastaan yliopiston henkilökun-

nan ja vanhempien opiskelijoiden kanssa toteutuva vuorovaikutus. Myös kohtaamiset vertais-

ryhmässä ovat tärkeä oppimisen konteksti uudelle opiskelijalle, jolloin myös he voivat osallis-

taa uusia opiskelijoita opiskeluyhteisöön. Opiskelijoiden keskinäisten oppimisyhteisöjen tu-

keminen, esimerkiksi alkuvaiheen yhteisten opintojen tai yhteistoiminnallisuuden muodossa

auttaa opiskelijoita yhdistämään opiskeluyhteisöön liittyvän sosiaalisen integraation ja opin-

toihin liittyvän akateemisen integraation (Tinto 1998, 167–177).

2.3 Ohjauksesta ohjauksellisiin käytäntöihin

Tutkimuksessani käytän käsitettä ohjauksellinen käytäntö, jolla pyrin ylittämään joitain ai-

emmissa luvuissa kuvattuja ohjauksen eri käsitteisiin liittyviä raja-aitoja. En määrittele ohjaus-

ta eri käsitteisiin liittyvien erojen kautta, sillä ohjauksellisissa käytännöissä on havaittavissa

merkkejä useista erilaisten käsitteiden alle menevistä toiminnoista. En erottele toisistaan var-

sinaisiin ohjaustilanteisiin ja esimerkiksi opetukseen liittyvää ohjausta, sillä merkityksellisiä

ohjauksellisia käytäntöjä on löydettävissä kaikkialta opiskelijan arjesta. Tästä samasta syystä

en myöskään lähtökohtaisesti erottele ohjausta sen mukaan, toimiiko ohjaajana esimerkiksi

toinen opiskelija, opettaja, opintoneuvoja tai joku muu yliopistoyhteisön jäsen.

Ohjaus-käsitteen laajentamisessa tavoitteenani ei ole laajentaa ohjaajana toimivien henkilöiden

vastuuta ja työtaakkaa entisestään. Pyrkimyksenäni on tuoda näkyviin yliopisto-opiskelijan

arkeen jo sisältyviä käytäntöjä sekä toisaalta mahdollisia kehittämisen paikkoja. Yksi syy tä-

hän lähestymistapaan on siinä, että hyväksikin koettu ohjaus toteutuu yliopiston eri yksiköissä

hyvin eri tavoin, eikä laitos- tai tiedekuntatasolla toimivien ohjaajien nimikkeistä tai asemasta

voi juurikaan päätellä sitä, millaisiin ohjaukseen liittyviin toimintoihin he osallistuvat. Toinen

syy liittyy siihen, etten halua pelkistää ohjausta ainoastaan sitä toteuttaviin ja vastaanottaviin

yksilöihin. Ohjauksen toteutuminen on vahvasti sidoksissa yhteisön arjen toimintatapoihin.



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 25 -

Eri ohjaustahojen roolit ovat määriteltävissä, ja niiden määrittely on myös tärkeä osa ohjaus-

järjestelmän rakentamista. Tavoitteenani on kuitenkin näiden ohjausta jaottelevien määritelmi-

en sijaan lähteä liikkeelle niistä opiskelijan arkeen sisältyvistä ohjauksellisista käytännöistä,

jotka muodostuvat opiskelijoiden kokemuksissa merkityksellisiksi. Karjalainen puhuu tuuto-

roivasta työskentelystä, jolla hän viittaa ohjauksen menettelytapojen luettelemisen sijaan aka-

teemisen yhteisön toiminnan läpäisevään asenteeseen, periaatteeseen tai filosofiaan. Kyse on

opiskelijan tunnustamisesta tiedeyhteisön nuoremmaksi noviisiksi sekä tiedeyhteisön vart-

tuneempien jäsenten vastuusta tukea opiskelijan ”syvällistä juurtumista tieteeseen”. Ajatuksen

keskiössä on tiedeyhteisön vuorovaikutus. (Karjalainen 1998, 18–19.)

Näin ajateltuna ohjaus ei näyttäydy yliopistossa täysin uutena ilmiönä, sillä opetukseen ja vuo-

rovaikutukseen nivoutuva laaja-alainen ohjaus kohti tieteen toimijuutta ulottaa juurensa kym-

menien, jopa satojen vuosien päähän. Tällainen laajempi ohjauksen ajatus on osa yliopiston

historiaa, vaikka nyt koulutuspolitiikan valokeilassa näkyvät erityiset neuvonta- ja ohjauspal-

velut ovatkin yliopistossa suhteellisen uusi toimialue. (Eerola & Männikkö 2005, 3.)
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3. OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN MAATALOUS-METSÄTIETEELLISESSÄ
TIEDEKUNNASSA

3.1 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja uudet opiskelijat

Tutkimukseni kontekstina on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta,

jossa aloittaa vuosittain elintarvike-, maatalous-, metsä- tai ympäristöalan akateemiset perus-

opintonsa hieman alle 400 uutta opiskelijaa, joista noin 70 % on naisia ja 30 % miehiä. (Ryti,

Levander ja Ali-Yrkkö 2004, 9-11.) Tiedekunnan uusien opiskelijoiden 21 vuoden keski-ikä1

vastaa yliopistoissa aloittaneiden yleistä keski-ikää (Tilastokeskus 2005b). Opiskelijajoukko

on taustoiltaan hyvin heterogeeninen. Esimerkiksi aiempia opintoja on takanaan uusista opis-

kelijoista lähes kolmanneksella, ja osalla heistä jopa kokonainen tutkinto (Ryti, Levander ja

Ali-Yrkkö 2004, 9-11).

Tiedekunnan uusien opiskelijoiden kirjavaa joukkoa monipuolistaa entisestään opiskelijoiden

taustoista ja tavoitteista nousevat opiskeluorientaatiot, eli yliopisto-opiskelulle annetut merki-

tykset. Yleisimpinä perusteluina opiskelupaikan valinnalle ovat alaan liittyvä kiinnostus sekä

alan erityispiirteet. Monen kohdalla valinnassa painavat myös tulevaisuuden työllisyysnäky-

mät sekä toive arvostetusta akateemisesta tutkinnosta, kun taas osa valitsee opiskelupaikkansa

ennemminkin oman taustansa ja henkilökohtaisten arvostustensa pohjalta. Osa on tullut täy-

dentämään aiempia opintojaan. Pienellä osalla uusista opiskelijoista opiskelupaikan valinta

tapahtuu puhtaasti opiskelupaikan tai -ympäristön perusteella. (Ryti, Levander ja Ali-Yrkkö

2004, 9-11.)

Ohjauksen kannalta haasteellisen ryhmän muodostavat opiskelupaikkaansa ajautuneet opiske-

lijat. Onhan alaan liittyvä motivaatio ja kokemus oikean alan löytymisestä tärkeä opinnoissa

menestymistä ennustava tekijä (Tiilikainen 2000, 45–47). Osalle tiedekunnan opiskelijoista
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opinnot tarjoavat taukopaikan tulevaisuuden ja omien kiinnostuksenkohteiden pohtimiselle,

osalla kyse on puhtaasta taktikoinnista. Haasteellisia ovat myös aiempia ammattikorkeakoulu-

tai yliopisto-opintojaan jatkamaan tulleet opiskelijat. Jos tiedekuntaan ajautuneet kokevat

omasta epävarmuudestaan johtuen itsensä helposti ulkopuolisiksi, kaipaavat opintojensa täy-

dentäjät puolestaan muita tehokkaampaa ja joustavampaa alkua opinnoilleen. Heterogeenisen

opiskelijajoukon kohdalla on tarpeen miettiä ohjauksen ja erilaisten opintopolkujen yksilölli-

syyden rajoja ja mahdollisuuksia. (Ryti, Levander ja Ali-Yrkkö 2004, 9-11.)

Myös tiedekunnan monimuotoinen rakenne vaatii ohjaukselta paljon. Tiedekunnan yhdeksältä

laitokselta löytyy tällä hetkellä 18 pääainetta 2. Useilla laitoksilla opiskelijat eivät hae suoraan

pääaineeseen, vaan pääainevalinta tapahtuu ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

Pääaineiden lisäksi koulutusohjelmissa on paljon vaihtoehtoja suuntautumiselle, jolloin opis-

kelijat kaipaavat ohjausta nimenomaan oman opintopolkunsa ja asiantuntijuutensa rakentami-

sen tueksi.

3.2 Tuella ja taidolla akateemiseen asiantuntijuuteen

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Tuella ja taidolla -hanke liittyy opetusministeriön

vuonna 2000 käynnistämään nelivuotiseen ohjaushankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää

yliopisto-opintojen ohjausjärjestelmää ja tukea sitä kautta laadukasta oppimista sekä opintojen

etenemistä. Vuoden 2003 lopussa päättyneessä hankkeessa oli mukana laitoksia ja tiedekuntia

Helsingin sekä Oulun yliopistoista. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa hanke kohdis-

tettiin yliopistoon siirtyvien uusien opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen. Opiskelija- ja

opettajatuutoroinnille, orientoivalle viikolle ja johdatusjaksoille asetettiin tavoitteeksi tukea

opiskeluun, yhteisöön ja tieteenalaan tutustumista ja kiinnittymistä, sekä luoda tukeva pohja

1 Alle 20-vuotiaita on tiedekunnan uusien opiskelijoiden joukossa noin 15 %, 20-25 –vuotiaita 65 % ja yli 25-vuotiaita 20 % (Ryti,
Levander ja Ali-Yrkkö 2004, 9-11).
2 Vielä tutkimusaineistoni keräämisen aikaan, keväällä 2004, tiedekunnassa oli 42 pääainetta.
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paitsi opintojen sujuvalle etenemiselle, myös laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittymiselle.

(Ryti, Levander ja Ali-Yrkkö 2004, 3-5.)

Aivan opintojen ensimmäiselle viikolle syyskuun alkuun on sijoitettu tiedekunnan järjestämä

orientoiva viikko, johon sisältyy yleisten opintoinfojen lisäksi laitosten omaa ohjelmaa sekä

opiskelijatuutoreiden päivittäiset pienryhmätapaamiset. Opiskelijatuutorointi jatkuu orientoi-

van viikon jälkeen kussakin ryhmässä sovitulla tavalla. Tällöin alkaa myös laitosten järjestä-

mät 1-2 opintoviikon1 johdantojaksot, joiden tavoitteena on tutustuttaa yliopisto-opiskeluun,

laitokseen, opintoihin ja tieteenalaan. Johdantojaksot ajoittuvat laitoksesta riippuen joko syys-

lukukaudelle tai koko ensimmäiselle lukuvuodelle. Niiden puitteissa käynnistetään myös hen-

kilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) työstäminen. (Ryti, Levander ja Ali-Yrkkö 2004,

3-5.)

1 Syksyllä 2005 toteutuvan tutkintouudistuksen myötä johdantojaksojen laajuus vaihtelee 1 op – 4 op.
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4. OPISKELIJOIDEN MERKITYKSELLISTEN KOKEMUSTEN
TUTKIMINEN

Tutkimukseni tavoitteena on nostaa esille opiskelijoiden merkityksellisiä kokemuksia opinto-

jen alkuvaiheen ohjauksellisista käytännöistä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamassa opintojen ohjauksen arvioinnissa todettiin,

että kehittämisen kannalta tärkeiden määrällisten indikaattorien, esimerkiksi opintoviikko- ja

tutkintokertymien, työllistymisen sekä monialaisten valintojen, lisäksi on tärkeä tavoittaa

myös ohjauksen laadullisesti merkitykselliset prosessit (Moitus ym. 2001, 51–52). Opiskeli-

joiden merkityksellisten kokemusten tarkastelu antaa kuvaa ohjauksen nykytilasta ja tarjoaa

samalla konkreettisia välineitä ohjauksen systemaattiselle kehittämiselle. Tämän lisäksi tutki-

musasetelma tarjoaa yhden esimerkin ohjausjärjestelmän osana toimivaan opiskelijatuutoroin-

tiin integroidusta aineistonkeruumenetelmästä, joka toimii myös ohjauksellisena interventiona.

Tavoitteenani on rakentaa kuvaa yliopistoyhteisön ohjauksellisista käytännöistä myönteisinä ja

kielteisinä opiskelijoiden mieleen jääneiden opintojen alkuvaiheen kokemusten kautta. Tutki-

muksessani pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

• Millaisia opintojen alkuvaihetta tukevia ohjauksellisia käytäntöjä yliopistoyhteisöstä löytyy?

• Miten yliopistoyhteisön ohjaukselliset käytännöt tukevat uutta yliopisto-opiskelijaa?

Seuraavissa alaluvuissa käyn läpi tutkimukseni toteutukseen liittyviä valintoja. Lähden liik-

keelle kuvaamalla tutkimuksen fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen nojaavaa taustaa

(Luku 4.1). Tämän jälkeen käyn läpi tutkimusaineiston keruun, jonka toteutin opiskelijoiden

yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluina hyödyntäen merkityksellisten kokemusten menetelmää

(Luku 4.2). Viimeisenä kuvaan aineiston analysointiprosessin, joka eteni vaiheittain nojautuen

sekä fenomenologiaan että laadulliseen sisällönanalyysiin (Luku 4.3). Vaikka tarkastelen tut-

kimukseni luotettavuutta myöhemmin erillisessä pääluvussa (Luku 6), arvioin sitä myös jatku-

vasti tutkimusprosessia kuvatessani.
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4.1 Kokemukset ja merkitykset fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa

Tutkimukseni pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen, jossa tutkimuskohteena

on ihmisen suhde omaan elämistodellisuuteensa. (Laine 2001, 26–27.) Laadullisessa tutki-

muksessa kohteena ovat ilmiöt, joita tutkitaan ihmisten niille antamien merkitysten kautta. Fe-

nomenologiassa1 ilmiöille annettujen merkitysten oletetaan tarjoavan tietoa muustakin kuin

ainoastaan ihmisten tavoista nähdä asiat. (Varto 1992, 85.) Fenomenologinen tutkimus tuottaa

tietoa tutkittavien arkielämään ja toimintaan liittyvistä kokemuksista ja merkityksistä (Lukka-

rinen 2001, 121; Tuomi & Sarajärvi 2003, 34). Nämä voivat ilmetä sekä tietona, tunteena että

muunlaisena kokemuksen laadullisena sisältönä (Lukkarinen 2001, 126–127). Fenomenologi-

assa oletetaan, että ihmisen toiminta on suurelta osin tietoista ja tarkoituksenmukaista, ja ihmi-

sen suhde todellisuuteen on ladattu merkityksillä (Tuomi & Sarajärvi 2003, 34). Tutkimukseni

kohteena olevat opiskelijoiden kuvaukset ohjauksellisista käytännöistä muodostuvat opiskeli-

joiden omien kokemusten sekä kokemuksille annettujen merkitysten kautta. Merkitykset muo-

dostuvat yhteisössä, jossa yksilö kasvaa ja johon hänet kasvatetaan (Emt., 34). Näin ne myös

yhdistävät toisiinsa yhteisön jäseniä.

Fenomenologisen tutkimuksen hermeneuttinen ulottuvuus liittyy tarpeeseen ymmärtää ja tulki-

ta tutkittavien kokemuksilleen antamia merkityksiä (Laine 2001, 29). Haastattelemieni opiske-

lijoiden kuvaamat kokemukset ja niille annetut merkitykset tarjoavat toisen käden tietoa ilmi-

östä. Toisaalta minulla on tutkijana sekä oman käytännön kokemukseni että ilmiön teoreettisen

tarkastelun pohjalta muodostettu kuva siitä, millaisia merkityksiä opintojen alkuvaiheen ohja-

ukselliset käytännöt opiskelijan näkökulmasta mahdollisesti saavat. Hermeneuttisen ymmär-

tämisen pohjana on aina aiemmin ymmärretty, eli esiymmärrys, jolloin tutkimuksen kohde ei

ole tutkijalle lähtökohtaisesti täysin vieras (Emt., 30). Fenomenologiassa pyritään kuitenkin

menetelmällisesti auttamaan tutkijaa kiinnittämään huomiota muuhunkin, kuin tähän ennalta

jo tunnettuun osaan ilmiöstä (Varto 1992, 86). Toisaalta tutkittavan ja tutkijan oletettu yhtei-

nen perinne luo perustan ymmärtämiselle ja tulkinnalle (Laine 2001, 31).

1 Fenomenologia-termin etymologia viittaa sanaan fenomeeni = ilmiö (Varto 1992, 85).



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 31 -

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen perustason muodostaa tutkittavan kokema ilmiö

esiymmärryksineen, ja toisen tason puolestaan perustasoon kohdistuva tutkimus (Laine 2001,

30). Tutkimuksessani ensimmäisellä tasolla ovat haastateltavieni kokemukset opintojen alku-

vaiheesta sekä siihen liittyvästä ohjauksesta ja tuesta. Haastatteluissa pyrin saamaan tutkittavat

kuvaamaan mahdollisimman konkreettisesti omia kokemuksiaan ja niihin liittyvää ymmärrys-

tään, jota tutkijana reflektoin, tematisoin ja käsitteellistän (ks. Emt., 30). Käsitteellistämisessä

tavoitteena on nostaa esille kokemuksen huomaamattomaksi tai itsestäänselvyydeksi muodos-

tunut puoli (Tuomi & Sarajärvi 2003, 35). Ilmiö itsessään on arjesta usein tuttu, mutta tutki-

muksella pyritään jäsentämään ja syventämään ilmiöön liittyvää ymmärrystä. Voidaan puhua

ilmiön ymmärtävästä selittämisestä, joka perustuu niiden merkitysten ja rakenteiden ekspli-

koimiseen, joiden puitteissa tutkittava ilmiö käytännön tasolla ymmärretään (Alasuutari 1995,

31–32). Haastateltavillani on ilmiöstä käytännön kokemusta ja tietoa, joka ilmenee heidän

esille nostamissaan kokemuksissa. Ymmärtävässä selittämisessä ilmiö pyritään ymmärtämään

sen kautta, mitä se ilmiöön liittyvään toimintaan osallistujille merkitsee (Emt., 31–32). Loppu-

jen lopuksi ilmiö on laadullisessa tutkimuksessa kuitenkin vasta se merkitys, jonka tutkija an-

taa tutkimuksensa kohteelle (Varto 1992, 85).

Fenomenologia pyrkii välttämään ilmiön teoreettista ohentamista, jolloin tutkijalta vaaditaan

ilmiön alkuperäisen rikkauden ja moninaisuuden saavuttamiseksi palaamista jopa täysin en-

nakkoluulottomaan havainnoimiseen (Varto 1992, 86). Tutkittavaa ilmiötä määrittävät aiem-

mat tutkimustulokset ja tutkijan arkikokemukset pyritään väliaikaisesti hyllyttämään, jotta

voidaan tehdä tulkintoja tutkimusaineistosta (Laine 2001, 33). En käsitä tätä ennakkoluulotto-

muutta omien kokemusteni tai ajatusteni poistamiseksi, vaan esiymmärryksen reflektoimisek-

si. Pyrin kiinnittämään aineistossani huomiota paitsi niihin osiin, jotka tukevat aiempaa ym-

märrystäni ilmiöstä, myös niihin, jotka täydentävät sitä tai ovat sen kanssa ristiriidassa. Erityi-

sesti aineistonkeruussa (Luku 4.2) ja analysoinnissa (Luku 4.3) tekemieni menetelmällisten

valintojen kautta olen pyrkinyt antamaan tilaa tutkittavieni kokemuksille ja merkityksille. Nii-

den avulla pyrin myös säilyttämään tulkintojeni ja haastateltavien ilmaisemien kokemusten

vastaavuuden (ks. Lukkarinen 2001, 127). Menetelmät toimivat välineinä välttää ihmiselle

luonnollista tapaa lukea tutkimuskohdetta kuin omaa elämäänsä (Varto 1992, 58–59).
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4.2 Haastatteluaineiston kerääminen

Aineistonkeruun suunnittelussa hyödynsin soveltaen Morganin (1996, 141–146) ryhmähaas-

tattelujen suunnitteluun laatimaa ohjeistusta, jonka perusajatuksena on se, että tutkija tiukko-

jen peukalosääntöjen noudattamisen sijaan perustelee systemaattisesti menetelmälliset valin-

tansa. Ryhmässä toteutettujen haastattelujen suunnittelurunko tarjosi ryhmätilanteen ohjaami-

sen kannalta hyödyllisiä välineitä, mutta oli käyttökelpoinen myös pari- ja yksilöhaastattelujen

rakentamisessa. Suunnittelussa aineistonkeruuta pohditaan sekä tutkimusprojektin että haastat-

telutilanteen tasolla (Emt., 141–146). Käyn aineistonkeruuseen liittyvät ratkaisuni läpi mallin

pohjalle rakentamani suunnittelurungon avulla (Kuva 3).

Kuva 3 Aineistonkeruun suunnittelu (ks. Millward 1992, 279–281; Morgan 1996, 141–146)
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Tutkittava ilmiö ja tutkimusaineisto

Tutkittavan ilmiön ja tarvittavan tutkimusaineiston määritteleminen (Kuva 3, vaiheet 1-2) pe-

rustuu aiemmissa luvuissa rakennettuun tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sekä feno-

menologis-hermeneuttiseen taustaan. Tutkimukseni tavoitteena oli hahmotella niitä akateemi-

sen yhteisön ohjauksellisia käytäntöjä, jotka nousevat opiskelijoiden kokemuksissa merkityk-

sellisiksi opintojen alkuvaiheessa, eli erityisesti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Ilmiön tavoit-

tamiseksi keräsin haastatteluaineistoksi opiskelijoiden konkreettisia kuvauksia heille myöntei-

sinä tai kielteisinä mieleen jääneistä kokemuksista, jotka liittyvät opintojen alkuvaiheessa saa-

tuun ohjaukseen ja tukeen.

Tutkimuksen informantit

Tutkimukseni informantteina (Kuva 3, vaihe 3) olivat 29 maatalous-metsätieteellisen tiede-

kunnan opiskelijaa (Liite 1), jotka aloittivat aineistonkeruun aikaan tiedekunnan tuutorikoulu-

tuksessa. Haastattelutilanne toimi samalla tuutorikoulutukseen orientoivana ennakkotehtävänä

(Liite 4). Valitsin tuutorit kohderyhmäkseni, koska useilla heistä oli tuutoriksi hakeutumisen

kimmokkeena omat joko myönteiset tai kielteiset kokemukset opintojen alkuvaiheesta ja saa-

mastaan ohjauksesta1. Opiskelijatuutorit saivat itse päättää osallistumisestaan haastatteluun2,

millä pyrin vaikuttamaan positiivisesti aineiston laatuun. Vastaavaa harkinnanvaraista tutki-

musaineiston keruuta on toteuttanut fenomenologisessa tutkimuksessaan esimerkiksi Lukkari-

nen (2001, 126), joka perusteli informanttien valintaa sillä, että heillä oli omakohtaista koke-

musta tutkittavasta ilmiöstä ja he suostuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti.

Haastateltavat opiskelijatuutorit (Liite 3) edustavat pääaineen, iän ja sukupuolen osalta laajasti

tiedekunnan opiskelijoita. Joukossa on myös sekä suoraan lukiosta tiedekuntaan tulleita että

muualla opiskelukokemusta hankkineita opiskelijoita. Noin puolet haastateltavista oli päättä-

1 Käy ilmi opiskelijatuutoreiden hakulomakkeessa kysyttävissä tuutoriksi ryhtymisen henkilökohtaisissa perusteluissa.
2 Vaihtoehtona oli vastaava kirjallinen pohdinta, joita ei käytetty tutkimusaineistona. Tiedekuntaan valittiin syksylle 2004 yhteensä
41 tuutoria, joista 29 valitsi haastattelun ja loput 12 kirjallisen pohdinnan. (Liite 4)
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mässä ensimmäistä opiskeluvuottaan tiedekunnassa ja kolmanneksella oli meneillään toinen

opiskeluvuosi. Loput olivat vähintään kolmannen vuosikurssin opiskelijoita.

Haastattelujen rakenne

Haastattelujen rakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa (Kuva 3, vaihe 4) hyödynsin merki-

tyksellisten kokemusten menetelmää1 (critical incident technique). Menetelmällä tavoiteltavat

merkitykselliset kokemukset liittyvät poikkeuksellisen onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen

toimintaan, joka on kertojan henkilökohtaisesti kokema tai havainnoima. Olennaista on, että

kertoja pystyy tarkentamaan tapahtuman tiettyyn paikkaan, henkilöihin ja toimintoihin. Hänen

on myös pystyttävä määrittämään, miksi arvioi tilanteen itselleen merkitykselliseksi. (Flana-

gan 1954.) Tutkittavat tapahtumat on voitu määritellä myös odotetusta poikkeaviksi tai vas-

taavasti tyypillisiksi ja edustaviksi tilanteiksi. Olennaista on, että tapahtumalla on merkitystä

sen kokijalle, jolloin se jää myös helpommin mieleen. (Koponen, Perälä & Räikkönen 2000,

166–167.)

Merkityksellisten kokemusten menetelmä oli tutkimuksessani haastattelukysymysten muotoi-

lun työväline. Toteutin haastattelut teemahaastatteluina, joissa pyysin opiskelijoita kuvaamaan

ensimmäiseen opiskeluvuoteen liittyviä onnistuneita tai epäonnistuneita ohjauskokemuksia.

Haastattelurunko (Liite 2) toimi lähinnä ajatusten virittäjänä, mutta itse haastattelut etenivät

haastattelijoiden ehdoilla, kuitenkin siten, että esitin tarpeen tullen tarkentavia kysymyksiä.

Koska tutkimukseni tarkoituksena oli saada esille mahdollisimman laaja ja monipuolinen ko-

kemusten kirjo, en pitänyt tarpeellisena pysyä tiukasti ennalta suunnitellussa haastattelukaa-

vassa. Vaikka tarkasti määritellyt haastattelukysymykset ja -käytännöt mahdollistavat haastat-

telujen keskinäisen vertailun, voivat ne samalla toimia haastattelutilannetta rajoittavana tekijä-

nä (Morgan 1996, 142–143). Haastattelujen toteutuksessa käytin jonkin verran hyväkseni ai-

emmin tekemieni haastattelujen kokemuksia, ja muutaman kerran herätin hiipuvaa keskustelua

myös nostamalla mukaan toisissa haastatteluissa heränneitä kysymyksiä. Tätä kuitenkin rajoit-

1 Suomennos esim. Koponen, Perälä & Räikkönen 2000. Voidaan käyttää myös suomennosta kriittisten tapahtumien tekniikka.
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ti se, että toteutin kaikki haastattelut kahden viikon sisällä, enkä siksi ehtinyt purkaa tai työstää

haastattelunauhoja kesken aineistonkeruun.

Merkityksellisten kokemusten menetelmän avulla pyrin haastatteluissani mahdollisimman

konkreettiselle tasolle, jottei aineistoni tuottaisi hienoilta kuulostavia, mutta todellisuudesta

irrallisia kuvauksia ohjauksellisista käytännöistä. Haastateltavien kannalta yksittäisten tilantei-

den ja henkilöiden mieleen palauttaminen on usein helpompaa ja hedelmällisempää, kuin vas-

taaminen yleisessä muodossa esitettyihin kysymyksiin (Brookfield 1996, 201–202; Vispoel &

Austin 1995; 377–380, 399; Koponen, Perälä & Räikkönen 2000, 169). Esimerkiksi hyvän

ohjauksen määritteleminen haastattelutilanteessa voi ilman konkreettisiin tilanteisiin ja -

tekoihin palaamista olla opiskelijalle vaikea tehtävä, joka tuottaa ennemminkin pinnallisia ku-

vauksia kuin kokemuksiin pohjautuvia ajatuksia. Yksityiskohtaisistakin kokemuksista voidaan

myöhemmin etsiä yleisluontoisia piirteitä (Brookfield 1996, 202). Haastattelutilanteissa toteu-

tin tämän pyytämällä haastateltavia keskustelun päätteeksi kokoamaan yhteen 3-5 hyvää ohja-

usta, ohjaajaa tai ohjaustilannetta määrittävää piirrettä (Liite 2). Erityisen hedelmällistä ko-

koavan näkökulman yhteinen pohdinta on ryhmähaastattelussa (Krueger 2002, 7), mutta se

toimi myös pari- ja yksilöhaastattelun kiteyttäjänä.

Valmistin haastateltaviani haastattelutilanteeseen lähettämällä heille haastattelurungon ja -

ohjeistuksen (Liite 2) sähköpostitse kahteen kertaan. Kaikki tuutorit saivat alustavan haastatte-

lurungon noin kuukautta ennen haastatteluita lähettämäni haastattelupyynnön mukana, ja haas-

tatteluun ilmoittautuneet vielä uudelleen noin viikko ennen haastatteluita lähettämäni kutsun

yhteydessä. Kokemusten kuvaamisessa on tärkeää hyvin laadittu ohjeistus, jossa pyydetään

kuvaamaan esimerkiksi tapahtuman aika, paikka ja siihen osallistuneet henkilöt, sekä se, mikä

tekee tapahtumasta kertojalleen merkityksellisen (Brookfield 1996, 200–201; Koponen, Perälä

ja Räikkönen 2000b, 182). Koska haastattelussa oli tärkeintä saada mahdollisimman laajasti

tietoa tutkittavasta ilmiöstä, oli perusteltua antaa haastateltaville mahdollisuus tutustua haastat-

telurunkoon sekä sen tavoitteisiin ja käytäntöihin etukäteen (ks. Tuomi & Sarajärvi 2003, 75).

Ryhmähaastattelujen kohdalla omien näkökulmien etukäteen pohtiminen saattaa myös vähen-

tää ryhmäajatteluun ajautumista haastattelutilanteessa (Lankshear 1993, 1987). Valtaosa haas-

tateltavista olikin miettinyt ensimmäisen opiskeluvuoden kokemuksia etukäteen haastattelu-
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rungon kysymysten pohjalta. Jaoin haastattelurungon paperilla myös haastattelutilanteessa.

Samalla kerroin haastattelun tavoitteista sekä sen liittymisestä tiedekunnan ohjauksen kehittä-

miseen ja omaan Pro gradu -työhöni. Lisäksi kerroin haastattelun toteutuksesta ja kannustin

haastateltaviani tuomaan esille kaikki heidän mielestään merkitykselliset kokemukset painot-

taen, ettei kokemusten tarvitse rajautua viralliseen ohjausjärjestelmään. Sekä kirjallisessa että

suullisessa ohjeistuksessa kertasin tutkimuksen kohteena olevan ohjauksen tavoitteet, mikä on

tärkeä tieto opiskelijoille heidän arvioidessaan kokemuksiaan (ks. Norman ym. 1992, 593).

Ryhmä-, pari- ja yksilöhaastattelut

Tein yhteensä yksitoista haastattelua (Kuva 3, vaihe 5), joiden kesto oli noin 45 minuutista

tuntiin. Haastatteluista neljä toteutettiin yksilöhaastatteluina, yksi pareittain ja kuusi 3-4 hen-

gen ryhmähaastatteluina. Ensimmäinen yksilöhaastattelu toteutettiin koehaastatteluna jo kaksi

viikkoa ennen muita. Haastateltavat ilmoittautuivat itse haastattelutilanteisiin, jolloin kaikilla

oli mahdollisuus valita osallistumisesta joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Heillä oli myös

rajallisten haastatteluaikojen puitteissa mahdollisuus valita, kenen kanssa haastatteluun osallis-

tuivat. Ryhmähaastattelujen ryhmistä osa oli taustoiltaan hyvin heterogeenisia, kun taas muu-

tamassa ryhmässä haastateltavien taustat erosivat vain vähän toisistaan. Myös se, kuinka hyvin

haastateltavat tunsivat toisensa ennestään, vaihteli eri ryhmissä.

Ryhmittäin toteutetuissa haastatteluissa rajasin tietoisesti ryhmän koon maksimissaan neljään

haastateltavaan. Pieni ryhmä tukee henkilökohtaista vuorovaikutusta ja avointa ilmapiiriä sekä

antaa kaikille tilaa ilmaista omia ajatuksiaan (Koskinen & Jokinen 2001, 305). Tähän oli myös

käytännölliset syynsä, sillä olin ryhmähaastattelijan roolissa ensimmäistä kertaa ja yksin.

Ryhmähaastattelussa olisi etua kahden haastattelijan yhteistyöstä, mutta keskustelun tallenta-

mista ja haastattelun ajanhallintaa helpottaa myös pieni ryhmäkoko (Emt., 303–306). Pienen

ryhmän haasteena on puolestaan keskustelun ylläpitäminen (Emt., 305), mikä osassa ryhmistä

vaati minulta haastattelijana suurempaa osallistumista keskustelun aktivoimiseen ja virittämi-

seen.



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 37 -

Haastattelijan rooli ja haastattelun puitteet

Haastattelijan roolin sekä haastattelun puitteiden rakentamisen (Kuva 3. vaiheet 6-7) ensisijai-

sena tavoitteena oli haastattelutilanteiden avoin ilmapiiri ja keskustelunomaisuus. Ryhmissä

toteutettujen haastattelujen kohdalla pyrin toimimaan ennemminkin ryhmän ohjaajana ja kes-

kustelun virittäjän kuin varsinaisena haastattelijana. Kohdennettu ryhmähaastattelu (focus

group interview) on aineistonkeruumenetelmä, joka perustuu haastattelijan määrittämän ai-

heen ympärille muodostettuun ja haastattelijan ohjaamaan vuorovaikutteiseen ryhmäkeskuste-

luun (Morgan 1997, 2; Morgan 1996, 130). Menetelmän ytimessä on haastateltavien välinen

vuorovaikutus (Millward 1995, 282; Morgan 1997, 2; Morgan 1996, 130). Haastattelijana teh-

tävänäni ei ollut niinkään kysymysten esittäminen, vaan keskustelun avaaminen mahdollisim-

man erilaisille näkökulmille ja kokemuksille.  Samalla pyrin pitämään huolta siitä, että keskus-

telu pysyi tutkittavan ilmiön kannalta olennaisissa kysymyksissä. Erityisesti ryhmä- ja pari-

haastatteluissa tehtäväni oli myös luoda avointa ilmapiiriä sekä varmistaa tasapuolisuus haas-

tateltavien puheenvuorojen välille. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2004, 61.)

Haastateltavien välinen vuorovaikutus onnistui ryhmissä ja myös parihaastatteluissa pääsään-

töisesti erittäin hyvin, mikä näkyi siinä, että haastateltavat kommentoivat ja jatkoivat toistensa

puheenvuoroja innokkaasti. Pyrin rakentamaan myös yksilöhaastattelutilanteista keskuste-

lunomaisia, vaikka roolini oli niissä ryhmätilanteita näkyvämpi. Koin, että kaikissa haastatte-

lutilanteissa oli kuitenkin mahdollista ja kannatettavaa pyrkiä kohdennetun ryhmähaastattelun

tavoitteeksi nostettuun haastateltavan valtauttamiseen, jolloin haastattelijan on tärkeä painottaa

olevansa tilanteessa oppimassa haastateltaviltaan (ks. Millward 1995, 282–283). Ryhmähaas-

tattelujen vahvuutena näkyi haastateltavien välinen vuorovaikutus, joka vaatii haastateltavia

sekä kyseenalaistamaan että selventämään omia näkökulmiaan (ks. Millward 1995, 277; Mor-

gan 1996, 139). Myös monet haastateltavat kiittelivät palautekeskustelussa ryhmähaastattelun

onnistumista kokemusten ja ajatusten herättäjänä.

Haastattelutilanteen ilmapiirillä on tärkeä merkitys. Toisen ihmisen henkilökohtaiseen koke-

mukseen kohdistuva kommunikaatio ja kokemusten jakaminen jäävät helposti ohuiksi, mikä

vaikeuttaa autenttisen tiedon saamista (Lukkarinen 2001, 126). Vaikkei tutkimusaihe tuntunut
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haastateltavieni kohdalla arkaluontoiselta, toi kaksijakoinen tuutorikouluttajan ja tutkijan roo-

lini oman haasteensa haastattelutilanteeseen. Koin kuitenkin onnistuvani avoimen ja rennon

keskustelunomaisen ilmapiirin luomisessa hyvin, ja sain myös haastateltaviltani tästä positii-

vista palautetta. Aiemmin kuvaamani toiminnan lisäksi pyrin rennon ilmapiirin luomiseen

muun muassa tarjoilun järjestämisellä. Toisaalta olin itse myös yliopisto-opiskelija, mikä hel-

potti osaltaan haastattelujen avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin muodostumista.

4.3 Aineiston analyysi

Aineiston analysoinnin tavoitteena oli tutkimuskysymysteni mukaisesti rakentaa kuvaa opiske-

lijoiden kannalta merkityksellisistä ohjauksellisista käytännöistä yliopisto-opintojen alkuvai-

heessa. Ilmiön tavoittamiseksi haen aineistosta opiskelijoiden esiin nostamien kokemusten si-

sältöjä ja merkityksiä, eli niitä tekijöitä, jotka määrittelevät opiskelijoiden kokemuksissa mer-

kityksellisiä ohjauksellisia käytäntöjä. Tavoitteenani oli rakentaa kuvaa ilmiöstä niin yksilölli-

siin kuin laajemmin jaettuihin kokemuksiin ja merkityksiin pohjaten.

Analyysini lähtökohta oli fenomenologinen, eli tavoitteenani oli tutkia kokemuksen näyttäy-

tymistä tutkittaville. Fenomenologinen lähtökohta näkyi aineiston analyysissäni pyrkimyksenä

säilyttää koko analyysiprosessin ajan yhteys tutkittavieni kuvaamiin kokemuksiin ja niihin liit-

tyviin merkityksiin (ks. Lukkarinen 2001, 126–127). Tähän liittyen pyrin myös tutkimuksen

eri vaiheissa aktiivisesti keskusteluttamaan tutkittavien ilmaisemia kokemuksia ja omia tulkin-

tojani. Analyysini sisälsi fenomenologiselle tutkimukselle tyypillisiä vaiheita, kuten tutkijan

ennakkokäsitysten reflektointia, aineiston tiivistettyä kuvausta sekä jatkuvaa vuorovaikutusta

alkuperäisen aineiston ja siitä tehtyjen tiivistettyjen kuvausten sekä tutkijana tekemieni tulkin-

tojen ja teemoittelujen välillä. En kuitenkaan noudattanut tarkoin fenomenologisen tutkimuk-

sen vaiheita, joiden toteuttamisesta on löydettävissä lukuisia yksityiskohtaisesti tai yleisluon-

toisemmin eteneviä malleja (ks. Groenewald 2004, 17–21; Turner 2003, 1-28; Laine 2001, 39–

43). Vaikka fenomenologisen ilmiön voidaan katsoa vaativan kurinalaista metodia, määräytyy

toteutuksen lopullinen muoto aina tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja erityisesti tutkit-

tavan ilmiön vaatimusten mukaisesti (Perttula 2000, 429). Hyödynsin analyysissä myös aineis-
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tolähtöisen sisällönanalyysin menetelmiä, kuten pelkistämistä, ryhmittelyä ja teemoittelua (ks.

Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 24–30).

Aineiston käsittely

Ennen varsinaista aineiston analyysiä litteroin haastatteluaineiston sanatarkasti, minkä aikana

muodostin itselleni kokonaiskuvan yhteensä 11 haastattelusta. Koska tavoitteenani oli määri-

tellä opiskelijoiden merkityksellisiä kokemuksia sen mukaan, mitä he niistä kertoivat, jätin

litterointini ja analyysini ulkopuolelle kaiken sisällöllisen ilmaisun ulkopuolisen, kuten äänen-

painot ja huokaukset. Tämä pelkisti aineistostani pois esimerkiksi sanallisen ilmaisun ulko-

puolelle jäävät tunteet ja nonverbaalit ilmaisut, mutta rajaus oli aineiston laajuuden takia vält-

tämätön.

Toteutin analyysini kaikki vaiheet hyödyntäen Excel-ohjelmaa, jolloin kaikki analyysivaiheet,

mukaan lukien alkuperäinen aineisto, oli kokonaisuudessaan jatkuvasti käsillä samassa tiedos-

tossa. Tämä oli yksi keino taata fenomenologisen tutkimuksen kannalta tärkeä yhteys tutkitta-

vieni alkuperäisessä aineistossa kuvaamiin kokemuksiin ja niille annettuihin merkityksiin (ks.

Perttula 2000, 431; Groenewald 2004, 20–21). Liikkumalla aineiston analysoinnissa useaan

kertaan alkuperäisen aineiston ja eri vaiheessa muodostuneiden tulkintojen välillä pystyin tes-

taamaan tulkintaehdotuksiani läpi tutkimuksen (ks. Laine 2001, 34–35).

Tutkijan ennakkokäsitysten reflektoiminen

Fenomenologisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan itseymmärrys, joka mahdollistaa tu-

tustumisen toiseuteen, eli tutkittavien esittämiin kokemuksiin ja merkityksiin (Turner 2003, 5-

6; Laine 2001, 32; Giorgi 1997; Varto 1992, 86). Oman perspektiivin kriittinen tarkastelu liit-

tyy sekä tutkijan aiempiin kokemuksiin että teoreettiseen tietoon tutkittavasta ilmiöstä. Tämä

on haasteellista, koska ihminen pyrkii luonnostaan ymmärtämään toisten elämismaailmaa ja

ilmiöihin liittyviä kokemuksia oman kokemuksensa ja ymmärryksensä kautta (Varto 1992,

58–59). Reduktio on fenomenologisen tutkimuksen metodologinen apuneuvo, prosessi, jossa
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pyritään tavoittamaan toisen ihmisen ilmaisema aito kokemus. Tämä vaatii tutkijaa sulkeista-

maan, eli siirtämään syrjään, subjektiiviset ja tieteen teoreettiset tavat hahmottaa maailmaa.

Tämän jälkeen ilmiöstä pyritään löytämään ja paljastamaan sen olennainen rakenne ja olemus.

(Lukkarinen 2001, 118–119.) Samalla tutkijana on kuitenkin syytä pitää mielessä toisen ko-

kemuksen ymmärtämisen mahdottomuus. Tutkijan on pyrittävä tähän, mutta tiedostettava

myös se, ettei tavoitetta voi kokonaan saavuttaa (Perttula 1995, 45).

Osa tutkijoista on päätynyt kokoamaan ennakko-oletuksensa tutkimuspäiväkirjan muotoon

(esim. Turner 2003). Itse reflektoin omaa ymmärrystäni ilmiöstä useassa vaiheessa tutkimuk-

sen edetessä. Rakensin teoreettisen viitekehyksen siten, että siinä jäsentyy monipuolisesti oma

käsitykseni ohjauksesta laajempana yhteisön käytäntöihin linkittyvänä kokonaisuutena. Tässä

en tarkoita teoreettisella viitekehyksellä tutkimuksen toteutusta ohjaavaa ennalta määriteltyä

teoreettista mallia, joka voidaan nähdä jopa esteeksi pyrittäessä kohti tutkittavien alkuperäistä

kokemusmaailmaa (ks. Laine 2001, 33). Sen sijaan teoreettinen viitekehys toimii tutkimukses-

sani nimenomaan oman ajattelun avaamisen ensimmäisenä välineenä, minkä jälkeen palasin

ennakkokäsitysteni reflektointiin uudelleen tehdessäni tiivistettyjä kuvauksia aineistosta.

Aineiston tiivistetty kuvaaminen ja rajaaminen

Analyysin toinen vaihe lähti tutkimuksessani liikkeelle jo kasetille nauhoitettua haastatteluai-

neistoa litteroidessani, jolloin muodostin kokonaiskuvaa aineistosta. Tämän jälkeen kuuntelin

aineiston nauhalta kokonaisuudessaan korjaten ja tarkentaen litteroitua tekstiä. Lisäksi luin

litteroidun aineiston vielä kertaalleen läpi, minkä jälkeen kokosin haastattelu kerrallaan aineis-

tosta tutkimuskysymysteni kannalta olennaiset osat. Tässä vaiheessa aineistoa on tärkeä kuva-

ta pysyttäytyen mahdollisimman tiukasti tutkittavien itsensä käyttämässä kielessä, välttäen tie-

toisesti kuvaamasta aineistoa tutkijalta tai teoriasta peräisin olevilla käsitteillä (Laine 2001,

38).

Kokosin alkuperäisen aineiston rinnalle tiivistetysti, mutta kokonaisin lausein, haastattelujen

olennaisen sisällön. Tiivistäminen vaatii jo tulkintaa, mutta kokonaisten lauseiden käyttäminen
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edellyttää syventymistä haastateltavien kuvaukseen. Tiivistelmän vertaaminen rinnalla kulke-

vaan aineistoon toi konkreettisesti esille kohtia, joissa tutkijana siirryin liian nopeasti haasta-

teltavien kokemusten tiivistetystä kuvaamisesta yleistäviin käsitteisiin, joissa tulkinta oli jo

vahvemmin mukana. Tämän lisäksi hankalia olivat laatusanat (paljon – vähän, hyvä – huono),

jos haastateltava ei itse käyttänyt juuri kyseistä ilmaisua. Tässä vaiheessa palasin omien en-

nakkokäsitysteni reflektointiin, ja päädyin kuvaamisen ja tulkinnan erottamiseksi kirjoitta-

maan aineistoa koskevat havaintoni kahteen erilliseen sarakkeeseen (Kuva 4). Toisessa sarak-

keessa tiivistin aineiston olennaisen sisällön pitäytyen mahdollisimman tarkasti tutkittavan

käsitteissä, kun taas toiseen lisäsin tarvittaessa havaintojani itselleni ominaisemmilla käsitteillä

tai teoriaan linkittäen. Tämä oli erittäin toimiva tapa edetä aineiston analyysissä, sillä se mah-

dollisti jatkuvan reflektoinnin tutkittavieni kuvaaman kokemuksen ja omien ajatusteni välillä.

Kuva 4 Esimerkki aineiston tiivistettyjen kuvausten sekä omien tulkintojen ja ajatusten kirjaamisesta

Aineistolainaus Tiivistetty kuvaus Tulkintaa / ajatuksia

Ei ku se oli just sitä ennen, mut sit niinku joka tapaukses-
sa käytiin siel puulajipuistossa kiertelemässä, niin se oli
oikeesti varmaan moni oppi siin paljon. Siis ensinnäkin se,
et me nähtiin vaan oksia puista, eikä tietty, et minkä nä-
könen se puu on. Ja sit toinen oli se, että en mä tiedä
hakeeks tänne, et onks siit tehty mitään tutkimusta, et
hakeeks tänne semmosii ihmisii, jotka oikeestaan ihan
mielellään oppii tekemällä tai näkemällä.

Paikan päällä myös oppii paljon,
sillä näkee koko puun sen si-
jaan, että näkisi vain oksia puis-
ta. Ehkä tänne myös hakeutuu
opiskelijoita, jotka oppii tekemäl-
lä ja näkemällä.

Pienten tiedonsirujen sijaan
oppii ymmärtämään koko-
naisuutta ja näkemään sen
aidossa kontekstissa.

Kävin näin läpi koko aineiston, mutta jo tässä vaiheessa aloin hahmottumaan, mitkä osat ai-

neistosta olivat tutkimusongelmani kannalta olennaisia. Aineiston rajaaminen ja tutkittavan

ilmiön kannalta kiinnostavien osien erottaminen on yksi laadullisen analyysin haasteellisim-

mista vaiheista (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95). Analyysin ulkopuolelle jäi muun muassa

puhe aiemman opiskelukokemuksen, toissijaiseen opiskelupaikkaan päätymisen sekä omaan

elämäntilanteeseen liittyvien tekijöiden merkityksestä opintojen alkuvaiheessa.  Lisäksi haas-

tattelun lomassa keskusteltiin ohjausjärjestelmän ja tuutorikoulutuksen käytännön järjestelyis-

tä.
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Aineistolähtöinen teemoittelu

Fenomenologis-hermeneuttiselle tutkimukselle on tyypillistä pyrkimys analyysin aineistoläh-

töisyyteen, jolloin kaikki aiempi tieto tutkittavasta ilmiöstä pyritään sulkeistamaan analyysin

ulkopuolelle (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97). Tähän olen pyrkinyt vaikuttamaan jo analyysin

kahdessa ensimmäisessä vaiheessa; tutkijan ennakkokäsitysten reflektoinnissa ja tutkimusai-

neiston tiivistetyssä kuvaamisessa. Aineistoa teemoiteltaessa aineistolähtöisyys vaatii edelleen

säilyttämään yhteyden tutkittavien aitoihin kokemuksiin. Tässä auttoi huomattavasti se, että

pidin alkuperäisen aineiston, tiivistetyt kuvaukset, alustavat tulkinnat ja syntyvät teemat näky-

vissä rinnakkain läpi koko aineiston analyysin (Kuva 5). Pyrin myös reflektoimaan jatkuvasti

sitä, kuinka hyvin rakentamani teemat vastasivat alkuperäistä aineistoa, ja kuinka paljon niissä

mahdollisesti näkyivät omat auki kirjoitetut ennakkokäsityksiin pohjautuvat ensitulkintani il-

miöstä.

Kuva 5 Esimerkki aineiston lopullisesta teemoittelusta

Aineistolainaus Tiivistetty kuvaus Teema 1 Teema 2 Teema 3 Omaa tulkintaa

Ei ku se oli just sitä ennen,
mut sit niinku joka tapauk-
sessa käytiin siel puulajipuis-
tossa kiertelemässä, niin se
oli oikeesti varmaan moni
oppi siin paljon. Siis ensin-
näkin se, et me nähtiin vaan
oksia puista, eikä tietty, et
minkä näkönen se puu on.
Ja sit toinen oli se, että en
mä tiedä hakeeks tänne, et
onks siit tehty mitään tutki-
musta, et hakeeks tänne
semmosii ihmisii, jotka oi-
keestaan ihan mielellään
oppii tekemällä tai näkemäl-
lä.

Paikan päällä myös
oppii paljon, sillä nä-
kee koko puun sen
sijaan, että näkisi vain
oksia puista. Ehkä
tänne myös hakeutuu
opiskelijoita, jotka
oppii tekemällä ja
näkemällä.

Yhteisöllinen
peilauspinta

Kosketus
tieteenalaan

Kokemus
tieteenalan
kentältä

Pienten tiedonsi-
rujen sijaan oppii
ymmärtämään
kokonaisuutta ja
näkemään sen
aidossa konteks-
tissa.

Teemoittelun pohjana olevat analyysiyksiköt muodostuivat tutkimuksessa vaihtelevasti joko

kokonaisista puheenvuoroista tai niiden osista, mutta myös useampia puheenvuoroja sisältä-

vistä keskusteluketjuista, joita löytyi ryhmä- ja parihaastatteluista. Analyysiyksikkönä saattoi

toimia yksittäinen kokemus tai tilanne, mutta myös sen osa. Koska haastateltavat eivät usein-

kaan pysty rajaamaan kokemustaan selkeästi yksittäiseen tapahtumaan, voidaan esille nouse-

vien kokemusten pätevyys perustella niiden merkityksellisyydellä haastateltavalle itselleen

(Norman ym. 1992, 595–596).
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Teemoittelussa etenin pelkistämällä aineiston ja siitä tehtyjen tiivistettyjen kuvausten pohjalta

aineiston keskeiset sisällöt alustaviksi teemoiksi. Näiden pohjalta ryhmittelin aineiston uudel-

leen, minkä jälkeen kävin aineistoa läpi useamman kerran muokaten teemoja, ja luoden samal-

la myös näitä kuvaavia yläluokkia. Välillä toteutin teemoittelun uudelleen vain 3-4 haastatte-

lussa, minkä jälkeen muokkasin ja täydensin tätä teemoittelua muun aineiston pohjalta. Saa-

tuani parhaimmillaan lähes sadan alustavan teeman jatkuvasti muuttuvan listan samansisältöis-

ten teemojen ryhmittelyn avulla supistettua alle kahteenkymmeneen, etenin kirjoittamalla tee-

moista lyhyet kuvaukset, joihin valitsin kuvaavimmat lainaukset aineistosta. Näiden pohjalta

rakensin aineiston nykyisen teemoittelun, jonka kuvaan seuraavassa pääluvussa (Luku 5).

Aineiston luokitteluun verrattuna teemoittelussa painottuu aineistosta löytyvien mainintojen

määrän sijaan se, mitä kustakin teemasta on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95). Osa tee-

moista nousee esille jokaisessa haastattelussa, osa vain muutamissa niistä. Merkityksellisiä

kokemuksia tutkittaessa painoarvoa on myös sillä, kuinka tarkasti ja perustellusti haastatelta-

vat kuvaavat kokemuksiaan. Tutkittavan ilmiön esille nostamisen kannalta on tietenkin tärkeää

nostaa esille opiskelijan arjen eniten puhuttavia tapahtumia ja tilanteita, mutta vähintään yhtä

tärkeitä ovat ne kokemukset, joita vain harvat opiskelijat tuovat keskusteluun. Voihan olla,

että osa opiskelijan kannalta merkityksellisimmistä ohjauksellisista käytännöistä osa on yhtei-

sön hiljaista tietoa, joka on vahvasti olemassa toiminnassa, mutta samalla vaikeasti kuvattavis-

sa. Tämä haastaa myös merkityksellisten kokemusten menetelmän perustana olevan ajatuksen

siitä, että esille nousevien kokemusten pätevyyden mittana on niiden tarkka kuvaaminen.

Kokemusten kuvaaminen ja haastateltavien anonymiteetti

Fenomenologisessa tutkimuksessa aineisto kuvataan usein merkityskokonaisuuksien muodos-

tamana tarinana. Samoin merkityksellisten kokemusten menetelmässä aineiston pätevyys osoi-

tetaan usein tarkasti kokonaisuuksina kuvattujen kokemusten, tapahtumien ja tilanteiden lai-

nauksilla. Rajallisesta opiskelijajoukosta valittujen haastateltavieni anonymiteetin säilyttämi-

sen kannalta asetelma oli hankala, sillä tarkat tilanne- tai tapahtumakuvaukset linkittävät haas-

tateltavat helposti tiettyyn laitokseen. Tämän takia tulosluvussa esittämäni aineistot ovat vain

lyhyitä katkelmia esille nousseista kokemuksista.
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Haastattelulainausten kohdalla olen joutunut haastateltavieni anonymiteetin ja lainausten luet-

tavuuden takia tekemään myös joitain muokkauksia. Olen poistanut lainauksista sisällön kan-

nalta merkityksettömiä täytesanoja1 ja toistoja, sekä muuttanut yksittäisiä murresanoja kirja-

kielelle. Näistä muutoksista ei ole erillistä merkintää esitetyissä lainauksissa. Olen myös tar-

vittaessa lyhentänyt lainauksia tai lisännyt niihin selventävän ilmauksen, jolloin olen käyttänyt

seuraavia merkintöjä:

(-) Yksi sana jätetty pois.

(--) Useampi sana tai lause jätetty pois.

(*) Yksi sana, josta ei saa selvää.

(**) Useampi sana tai lause, josta ei saa selvää.

( ) Jälkeenpäin lisätty selventävä sana.

Viittaus lainauksen perässä kertoo haastattelun tunnisteen (1-11), haastateltavan tunnisteen (A-

D) sekä lainauksen tarkan sijainnin kyseisessä haastatteluaineistossa (1-262). Tunniste X viit-

taa haastattelijan puheenvuoroon.

1 Tällaisia ovat esimerkiksi sisällön kannalta merkityksettömät ”tota” ja ”niinku” -sanat.
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5. YLIOPISTO-OPINTOJEN ALKUVAIHEEN OHJAUKSELLISET
KÄYTÄNNÖT

Seuraavissa alaluvuissa kuvaan haastattelemieni opiskelijoiden merkityksellisten kokemusten

pohjalta muodostamani yliopisto-opintojen alkuvaiheen ohjaukselliset käytännöt (Kuva 6).

Termillä ohjaukselliset käytännöt pyrin saavuttamaan paitsi varta vasten ohjausta varten luo-

dut tilanteet, myös ne opiskelijan arkeen liittyvät käytännöt, jotka tarjoavat opiskelijalle ohja-

uksellista tukea. Rajaudun analyysissäni käytäntöjen tasolle, jolloin en käsittele tarkemmin

esimerkiksi yksittäisen ohjaajan persoonallisuuteen liittyviä huomioita, joita haastattelussa tuli

esille erityisesti hyvää ohjausta pohdittaessa. Vaikka osa ohjauksellisista käytännöistä on sel-

västi paikannettavissa osaksi virallista ohjausjärjestelmää, samoin kuin joidenkin kohdalla on

helppo erottaa selkeä ohjaustaho, eivät nämä tekijät ole analyysini keskiössä. Tavoitteena on

kuvata ohjauksellisten käytäntöjen luonnetta ja osatekijöitä sekä niiden merkitystä uudelle yli-

opisto-opiskelijalle.

Kuva 6 Opiskelijoiden kokemusten pohjalta määritellyt yliopisto-opintojen alkuvaiheen ohjaukselliset käytännöt
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5.1 Opiskelijoista välittäminen

Välittäminen (Kuva 7) tarkoittaa niitä käytäntöjä, jotka toivottavat uuden opiskelijan tervetul-

leeksi ja osoittavat, että uusi opiskelija on tärkeä ja vakavasti otettava osa akateemista yhtei-

söä. Välittäminen näkyy opiskelijoihin kohdistuvana kiinnostuksena (Luku 5.1.1) sekä panos-

tuksena (Luku 5.1.2).

Kuva 7 Opiskelijoista välittäminen ohjauksellisena käytäntönä

5.1.1 Opiskelijoihin kohdistuva kiinnostus

Opiskelijoihin kohdistuva kiinnostus välittyy uudelle opiskelijalle vahvasti jo opintojen en-

simmäisinä päivinä, mutta myös myöhemmin opinnoissa. Opiskelijoihin kohdistuva kiinnostus

tulee esille, kun yhteisön vanhemmat jäsenet, niin henkilökunta kuin opiskelijatkin, tulevat

tutustumaan uusiin opiskelijoihin. Ensivaikutelmalla on suuri merkitys. Haastattelemieni opis-

kelijoiden mukaan uudelle opiskelijalle jää positiivisena mieleen se, kuinka laajasti ja aktiivi-

sesti yliopistoyhteisön jäsenet osallistuivat muun muassa uusille opiskelijoille opintojen alussa

järjestettyihin tilaisuuksiin.

Tota, semmonen juttu, mikä mulla ainakin oli jääny mieleen niin oli toi orientoivalla vii-
kolla, niin kai se nyt oli tavallaan osa tätä ohjausta, kun meil oli tää niin sanottu laitos-
päivä, missä sitten nää eri proffat ja muut opettajat esitteli tätä ainettaan, niin se oli
kauheen positiivisena kuvana jäi päähän se, että tosiaankin tuntu, et ne toivotti meidät
tervetulleeks, ja ne ikäänkun laskeutu meidän tasolle, eikä pysyny siellä korkeissa
proffan tuoleissaan ja sen tittelin takana. Et se niinku, yleensäkin monessa paikassa
orientoivalla viikolla niin tää henkilökunta tosiaankin sai meidät tuntemaan olonsa ter-
vetulleiks. Eli se, että sitä hyvin vahvasti tuotiin esille monessa paikassa, että kiva et
ootte täällä. Et se oli ainaki semmonen positiivisena mieleen jääny kokemus. (6A, 7)
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Kiinnostusta osoitetaan tulemalla lähelle uutta opiskelijaa ja toivottamalla hänet tervetulleeksi.

Tätä kiinnostusta ei yliopistoyhteisöltä osata välttämättä edes odottaa, jolloin se jää uudelle

opiskelijalle mieleen positiivisena yllätyksenä.

Mun mielestä se näky niinku ihan tosi paljon. Mä olin ihan yllättyny just, kuinka hyvin
kaikki nää toimii. Niin todella on tosi iso osa siinä. Siis sillain, et kun ne (laitoksen
henkilökunta) oli niin läsnä siin koko ajan, niin tuntu siis tosissaan, että ihmisiä kiin-
nostaa, että uudet opiskelijat pääsee sisälle. (10C, 117)

Myös opiskelijoiden mahdollisuus vaikuttaa voi opiskelijoiden kokemuksissa ilmentää opiske-

luyhteisön kiinnostusta opiskelijan mielipiteitä ja ajatuksia kohtaan. Eräässä ryhmähaastattelu-

tilanteessa käyty keskustelu kuvaa sitä, miten esimerkiksi opetuksesta kerätty palaute ja erityi-

sesti sen vaikuttavuuden näkeminen kertoo opiskelijalle siitä, että häntä arvostetaan.

Ja mun mielestä se lisäsi tosi paljon motivaatioo ittelläänkin, kun huomaa, et pysty oi-
keesti, et jotain kiinnostaa, et mitä mieltä mä oon. (10C, 109)

Niin, et pystyy vaikuttaan siihen. (10A, 110)

Ja se oikeesti vaikuttaa, niin kylhän se on paljon mukavampi mennä jatkaa, ja tuntee
itsensä paljon tärkeemmäksi ja sillain. (10C, 111)

Niin yleensäkin, että kuunnellaan niinku opiskelijoita oikeesti, ettei se oo vaan niinku,
sit kun viel joku ehkä sattuis viel vaihtuukin ens vuodelle. Sit vois huomatakin, et se
on oikeesti vaikuttanu. Sit taas voi olla semmonen tunne, et pystyy. (10A, 112)

Opiskelijoihin kohdistuva kiinnostus voi olla myös perään kysymistä, eli opiskelijan opintojen

sujumiseen kohdistuvaa kiinnostusta. Tältä osin haastattelemani opiskelijat eivät useinkaan

kokeneet yliopistoyhteisön olevan kiinnostunut opiskelijoistaan. Opiskelu koettiin itsenäiseksi,

mikä tarkoitti myös sitä, ettei kukaan kysele opiskelijan perään.

Sitä ei sit tiedä, kun ainakin must kyl tuntuu, et se on opiskelijan aktiivisuudest kiinni,
että ei sitä kukaan tuu olkaan koputteleen, että miks sul on muuttunu (opintosuunni-
telma). Mut ehkä sit, jos se menis, että kolme vuotta olis menny ja ei enää kuuluis mi-
tään, niin sit varmaan tulis olkaan koputteleen. (2A, 45)

Opiskelijoiden mukaan kiinnostusta osoitetaan yleensä silloin, jos opinnot eivät etene toivotul-

la tavalla, jolloin kiinnostus koetaan opiskelijoiden suunnalta helposti negatiiviseksi.

Tentattiin vaan, että kai sä oot päässy läpi? Paljonkohan mul oli opintoviikkoja sillon?
Varmaan reippaasti alle kymmenen. (5A, 54)
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Kiinnostus voi opiskelijan näkökulmasta mennä myös liiallisuuksiin. Välittämisen ja holhoa-

misen välinen raja on häilyvä, sillä yliopisto-opinnoilta ei odoteta liiallista huolehtimista, sii-

pien suojaan ottamista. Holhoamisen kokemus voi syntyä opettajan persoonallisuuden tai jopa

liian usein toteutettujen pakollisten ohjaustapaamisten myötä.

(Opettajatuutori oli) semmonen hyvin holhoava ja äitimäinen, mikä nyt ei sillai, jos
opiskelija ajattelee tulevansa yliopistoon, niin se ei välttämättä oo ihan kaikista paras
mahdollinen vastaanotto, ottaa silleen siipiensä suojaan. Se on ihan kiva toisaalta,
mutta ei ihan siinä vaiheessa. (3C, 10)

5.1.2 Opiskelijoihin panostaminen

Myös opiskelijoihin panostaminen, esimerkiksi opetuksen ja ohjauksen kehittämisen muodos-

sa, osoittaa välittämistä. Jo esimerkiksi uusien opiskelijoiden ja heidän ohjauksensa eteen niin

laitos- kuin tiedekuntatasollakin tehty työ luo opiskelijalle positiivisen kuvan yliopistoyhtei-

söstä. Opiskelijoiden kuvauksista on luettavissa, ettei positiivinen kokemus vaadi edes kaiken

täydellistä onnistumista, kunhan opiskelija voi havaita, että hänen eteensä on nähty vaivaa.

- - et tääl (tiedekunnassa) tosi hyvin panostettiin siihen. Tai niinku, et huomas, että
kiinnitettiin huomiota siihen, et onko tän, siihen et uudet opiskelijat sopeutus ja tietäs
ja pääsis perille asioista ja mukaan. Ja silleen oli mun mielestä myönteinen, tai haus-
ka tulla sen takia, tai olla. Silleen, että mun mielestä täällä oikeesti nähtiin vaivaa sen
eteen. Vaikka ei ois just kaikki menny nappiin, niin silti mun mielestä se niinku jo pel-
kästään se panostus näky silleen, että tota, et ei ollu niinku ihan heitteillä sillon syksyl-
lä. (10B, 116)

Yliopistoyhteisön panostus näkyy myös aktiivisuutena opetuksen kehittämisessä. Tästä viestit-

tävät esimerkiksi opiskelijoille näkyväksi tehty opettajien pedagoginen kouluttautuminen sekä

opintojen ja opetuksen kehittämistyö.

Must on hauska, meil on noi kaikki opettajat on ilmeisesti tällä hetkellä jollain semmo-
sella kurssilla, missä opetetaan opettamista ja opetetaan tällästä, ja must on tosi ki-
vaa, kun ne kerto siit siellä (-) tapaamisessa. Tuntuu niinku, et niit kiinnostaa se, et
opitaaks me vai ei. (5A, 163)

Opiskelijoiden kokemuksissa panostaminen ei aina näyttäydy koko laitoksen yleisenä käytän-

tönä. Erityisesti henkilökunnan kohdalla aistitaan jo opintojen alkuvaiheessa voimakkaasti se,

ettei kaikkien panostus opetukseen ja ohjaukseen ole yhtä suuri. Osa opetushenkilökunnasta ei
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opiskelijoiden kokemuksen mukaan ole ”opettajatyyppejä”, vaan suorittavat ennemminkin yli-

opistollista opetusvelvollisuuttaan.

Se on varmaan yliopistolla jotkut, joilla on opetusvelvollisuutta, niin ne ei oo ollenkaan
semmosia opettajatyyppejä. Et ne mieluummin siellä tutkis jotain sitä asiaa, mistä ne
on kiinnostuneita, ja et niit ei sit niinku huvita, kiinnosta oikeestaan se opiskelijoitten
asia ollenkaan. (1D, 225)

Myös opiskelijat ovat havainneet opetuksen ja ohjauksen kehittämisen jäävän helposti muuta-

mien aktiivisten opettajien harteille.

Se jotenkin tuntuu hassult, kun tiettyihin kursseihin, että jotkut professorit tai ne opet-
tajat on nähny tosi paljon vaivaa, ja tekee sillai, just pitää jonkun alkutentin ja sit pitää
jonkun kyselyn loppuun, et miten on menny ja antaa palautetta ja antaa meiän antaa
palautetta. Sit taas jotkut on sillai, et hällä väliä. (10A, 99)

5.1.3 Yhteenveto

Opiskelijoista välittäminen on opiskelijoihin kohdistuvaa kiinnostusta ja opiskelijoihin sekä

heidän opetukseensa ja ohjaukseensa panostamista. Jo sellaisenaan se viestittää uudelle opis-

kelijalle siitä, että hän on tervetullut ja tärkeä osa opiskelu- ja tiedeyhteisöä. Välittäminen

osoittaa myös yhteisön sitoutumista opiskelijaan. Jos sitoutuminen nostetaan tärkeäksi tekijäk-

si laadukasta oppimisyhteisöä kuvaavan yhteisöllisyyden kannalta (ks. Sarja & Knubb-

Manninen 2003, 70–71), on sitä syytä katsoa molemminpuolisena vaatimuksena. On perustel-

tua odottaa opiskelijoilta sitoutumista opiskeluun sekä opiskeluyhteisöön, ja tämän sitoutumi-

sen tukeminen on myös ohjauksen tärkeä tavoite (ks. Rautapuro & Väisänen 2002, 6-19; Mar-

cia 1966). Toisaalta samalla on kohtuullista odottaa myös yliopistoyhteisöltä sitoutumista

opiskelijoihinsa.

Nostin opiskelijoista välittämisen esiin omana kokonaisuutenaan, mutta se liittyy läheisesti

myöhemmin käsiteltäviin ohjauksen ja tuen läsnäolon kysymyksiin (Luku 5.3). Opiskelijan

kokemus siitä, että laitoksella tai tiedekunnassa välitetään hänestä ja pidetään häntä tärkeänä

osana yhteisöä, tukee niin ohjauksellisten kohtaamisten, ohjauksen lähestyttävyyden kuin

opiskelijayhteisyydenkin toteutumista. Se muodostaa tukevan pohjan myöhemmälle ohjauk-
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selle, mutta myös opiskelijan itseohjautuvuudelle. Välittävässä yhteisössä opiskelijan on hel-

pompi pyytää tukea sitä tarvitessaan.

Välittäminen ei useinkaan kuulu opiskelijan yliopistoon liittyviin odotuksiin, jolloin opiskeli-

joihin kohdistuva kiinnostus ja panostus tulevat positiivisina yllätyksinä. Valitettavasti välit-

täminen ilmenee opiskelijoiden kokemuksissa myös hyvin henkilösidonnaisena. Kaikkien yli-

opistoyhteisön jäsenten ei koeta olevan kiinnostuneita opiskelijoista, eikä opiskelijoihin panos-

taminen näyttäydy yhteisenä velvollisuutena. Tämä on eräs niin yliopisto-ohjauksen kuin ope-

tuksenkin kehittämistä haastava tekijä. Opiskelijoiden saaman ohjauksen ja opetuksen laatu

riippuu siitä, kenet he saavat ohjaajakseen tai opettajakseen.

5.2 Opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyys

Opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyys (Kuva 8) tarkoittaa mahdollisuutta oppia yhteisön

tavoille, eli tutustua yhteisön toimintamalleihin, sääntöihin ja tapoihin. Se tulee opiskelijoiden

kokemuksissa esille paitsi tiedonkulun toimivuutena (Luku 5.2.1), myös opiskelijan arjen toi-

mintamallien tarjoamisena ja rakentamisena (Luku 5.2.2) sekä toimintaa ohjaavana palauttee-

na (Luku 5.2.3). Lisäksi käytäntöjen läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää ohjaajien kyky aset-

tua uuden opiskelijan asemaan (Luku 5.2.4).

Kuva 8 Käytäntöjen läpinäkyvyys ohjauksellisena käytäntönä
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5.2.1 Tiedonkulku

Tiedonkulun merkitys tulee opiskelijoiden kokemuksissa esille erityisesti siihen liittyvien on-

gelmien kautta. Puutteellinen, myöhässä saatu, virheellinen tai ristiriitainen tieto aiheuttaa

epävarmuutta usealle opintojaan aloittavalle opiskelijalle. Tiedonkulun ongelmien aiheuttama

epävarmuus johtuu usein siitä, että opiskelija pelkää tekevänsä peruuttamattomia virheitä tai

menettävänsä ainutkertaisia mahdollisuuksia oman tietämättömyytensä takia. Kuten seuraa-

vassa lainauksessa käy ilmi, voi pelko olla aiheeton, mutta tätä uusi opiskelija ei tiedä.

Ja mä aattelen, et siinä vois vaikka joku niinkun vanhemman vuosikurssin, joku kol-
mannen, joka on jo lukenu kielii paljon, niin se vois tulla vaikka pitämää sinne pienen
tilaisuuden, et kertois niinkun, et niillä ei oo mikään kiire, ja silleen, et niihin ei tarvii
hajota silleen viel ekan syksyn aikana, vaik ei pääsis millekään kielikurssille. Tai just,
kun se ainakin mua haittas, koska mä en tienny. Koko aika luuli, et pitää lukee jotain,
mut sit ei kuitenkaan tienny, et mist löytyy ja mitä voi lukee. (7B, 116)

Toisinaan tiedonkulun ongelmat voivat myös johtaa opintojen kannalta vääriin valintoihin,

mikä aiheuttaa konkreettisia ongelmia opiskelijan opinnoissa.

Oli se mun mielestä vähän semmosta epäselvää rääpimistä toi syksy. Et meil ei niin-
ku, kylhän meil ehdotettiin, et mitä kurssei kannattaa ottaa, mut sit kuitenkin sanottiin,
et hei et vähän siistii, et te ootte ainoita, jotka ei joudu lukeen kemmaa. Sit me ollaan
kaikki silleen, et jes ei lueta kemmaa. Sit täs kevääl piti alkaa toi (-) kurssi. Sit men-
nään sinne, ja luennoitsija ihmettelee, että ai etteks te oo lukenu kemiaa, et se on sen
takia siellä syksyllä, että tätä kurssii ei oikein pysty tekeen, jos ei tiedä kemia alkeita.
Silleen, et no, okei, en mä sit tuu tänne nytten. (4B, 34)

Esimerkiksi opintojen sisältöihin ja toteutukseen liittyvän huonon tiedonkulun seurauksena

lähtevät opiskelijoiden keskuudessa liikkeelle myös huhupuheet, jotka saattavat välittää opis-

kelijalle vääristynyttä tai täysin virheellistä tietoa opinnoista. Tämä saattaa puolestaan vaikut-

taa suurestikin opiskelijan asennoitumiseen ja motivaatioon.

Ehkä siinä se, että käytäs läpi niitä kursseja, et mitä ne on käyt-. Et ei se kurssin sisäl-
tökään, kun siinä lukee vaan se, että mitä ne on. Et just tuotas esiin, et mimmosta se
opiskelu on tässä tiedekunnassa täs teiän pääaineessa niinkun ihan konkreettisesti,
että siellä käydään sellasta. Just sen ekan, vaikka ekan syksyn opinnoista, et siel
käydään semmosta ja semmosta. Ainakin silleen, et eihän sitä voi, siis kurssien sisäl-
löthän muuttuu, mut et sen vuoden, minkälaisen on ite käyny, niin se vois olla ehkä
ihan kiva tietää, koska moni kuitenkin kaipaa sitä, että minkälainen se kurssi on. Kos-
ka kauheen paljon menee sitä suusta suuhun tietoa, että joo me ollaan kuultu, et se
projektityö on ihan hirvee kans, et ei me tehä sitä, ja me ollaan kuultu, et siit ei pääse
kolmannellakaan kerralla läpi siitä tentistä. Että hirveen paljon se on sitä, mitä ollaan
kuultu. Ja erityisesti siinä on se vaara, että ollaan kuultu, mutta se ei välttämättä pidä
paikkaansa. Että se on kasvanut ja kasvanut ja tullut pelottavaks. (2A, 92)



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 52 -

Kaikki tieto ei ymmärrettävästi ole edes kaikkien ohjaajina toimivien tahojen hallussa, jolloin

on tärkeää antaa opiskelijalle tietoa tiedosta. Kun opiskelija tietää, milloin tai keneltä puuttuva

tieto on myöhemmin saatavissa, helpottuu tietämättömyyteen liittyvä epävarmuus.

Ja sit toisaalta, jos kysytään jotain, ja ite ei tiedä, niin sitä pitäis niinku uskaltaa kysyä
ylemmältä taholta. Joltakin, joka tietää. Et se on sillä tavalla, et jos ihmiset tulee hä-
dissään kysymään, niin pitäs vähän olla tietoa asioista. Pystyä ohjaamaan ainakin
eteenpäin, jos ei ite tiedä tai ite pysty kysymään. Ei jää silleen suu auki miettimään, et
mitä nyt. Kukaan ei tiedä mitään. (9A, 210)

Tiedonkulkuun liittyy opiskelijan arjen hallinnan tunteen kannalta olennaisesti myös se, että

opintojen alkuun sisältyy opiskelijoiden kokemusten perusteella usein hallitsemattoman suuri

määrä uutta tietoa. Haasteena on miettiä, mikä tieto opiskelijalle on olennaisinta, mutta antaa

opiskelijalle myös aikaa ja välineitä työstää valtavaa tietomäärää.

Se on ihan tosissaan, et sitä pitää, et sen orientoivan jakson jälkeenkin aika pitkänkin
aikaa mutustella sitä määrää, et se on niinku saavitolkulla sitä tietoo. Osa menee jo
siinä vaiheessa ohi, ja sitten tuota, sitä pitää vaan yrittää nyppiä siitä siitä (*). Sitten
sitä pitää kauan niinku pohtia, että sen omaksuu sen hirveän tietomäärän. (5B, 125)

Tiedonkulun toimimattomuuden tuomaa epävarmuutta voimistaa se, että opiskelijat olettavat

opintojen alkumetreillä koettujen käytäntöjen heijastavan yhteisön yleisiä toimintatapoja ja

niiden hallittavuutta. Opiskelija saattaa yleistää tiedonkulun ongelmat koskemaan yliopisto-

opiskelua kokonaisuudessaan, mikä luo negatiivisen ensivaikutelman yliopisto-opiskelusta ja

yliopistoyhteisön toiminnasta.

Se on just sillon orientoivalla viikolla, kun on viel se englannin kielen tai mikä teks-
tinymmärtämiskoe, niin se on niinku, et teil on tentti tällä viikolla. Pitääks sinne ilmot-
tautuu? Mitä sinne pitää tehdä? Ihan et niinku aijaa, et pitääks siihen lukee tai jotain.
Sit on niinku apua, tätäks tää opiskelu onkin? (8C, 118)

5.2.2 Opiskelijan arjen toimintamallit

Toimintamallit, opiskelijan arjen reseptit, tarjoavat toimintaohjeita opintojen aloittamiseen. Ne

helpottavat uuden opiskelijan arjessa toimimista, kun kaikki opiskeluun liittyvä on vielä uutta

ja vierasta. Toisissa tilanteissa ovat tarpeen suorat tee näin -tyyliset valmiina annetut toimin-

tamallit, mutta usein hyödyllistä on nimenomaan toimintamallien rakentaminen yhteisessä

keskustelussa.
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Valmiiden toimintamallien tarjoaminen

Valmiit toimintamallit, esimerkiksi uusille opiskelijoille jaetut lukujärjestykset, tarjoavat peh-

meän laskun itsenäiseksi miellettyyn yliopisto-opiskeluun. Seuraavassa ryhmäkeskustelussa

pohdittujen lukujärjestysten lisäksi arjen hallinnan tukena sekä opintojen alkumetrien selkeyt-

täjinä voivat toimia erilaiset ensimmäisinä opiskelupäivinä kootut muistilistat ja muut tee näin

-tyyliset ohjeistukset.

Siit lukujärjestyksestä vielä, tosiaan kun just se tehtiin valmiiks, niin se oli mun mieles-
tä kiva sillain niinku pehmee lasku just tommoseen. Mäkin, tai suoraan lukiosta kui-
tenkin. Vaik tietää, et tää ei oo enää sama juttu kun, et tää on aika itsenäist touhuu,
mut se oli kuitenkin semmonen aika helpottava se semmonen... (10D, 68)

Se oli kiva. Ja sit... (10B, 69)

... et oli katottu valmiiks, et mitä pitää tehä ja, et sit sen jälkeen ehkä sitten osaa itse-
kin sitten. (10D, 70)

Et ainakaan ekana vuonna ei oo mitään ahdistusta siitä, että no, mitä tässä nyt lukis,
kun se on kuitenkin niin se on valmiiks se lukujärjestys. On kuitenkin otettava ne kaik-
ki peruskurssit. (10B, 71)

Valmiita toimintamalleja kaivataan myös liittyen erilaisiin opintosuorituksiin, esimerkiksi alla

olevan opiskelijan kuvaamiin oppimispäiväkirjoihin, joiden vaatimuksia uusi opiskelija ei tun-

ne. Tieto siitä, mitä opiskelijalta odotetaan ja vaaditaan auttaa asettamaan omia tavoitteita,

valmistautumaan ja muokkaamaan omaa toimintaa toivottuun suuntaan. Oppimispäiväkirjojen

lisäksi myös hyvin perinteiset yliopistotermit, kuten tentti, essee tai seminaarityö, ovat osalle

uusista opiskelijoista täysin vieraita, minkä lisäksi eri laitoksilla ja jopa eri opettajilla on näi-

hin liittyen hyvin erilaisia käytäntöjä.

Sit semmonen ehkä tuolla (pääaineessa). Nyt hän on, että siihenkin on ihan hyvät
suoritusohjeet tullu myöhemmin, et mikä joku oppimispäiväkirja, millanen se on tai jo-
ku essee, millanen se on. Sit joku harjotustyö, tai siis sillai, ihan ne termit, kun et mitä
opettaja odottaa, jos joku tehtävänanto joku oppimispäiväkirja, ihan et minkälainen se
on. Niin semmostakin must tuntu, et alussa ei paljoo. Sitä vaan itelle, sit kun palautti
niitä ja katto, et mikä numero tuli, et ehkä tää on nyt lähempänä sitä, et mitä se haluu.
(8B, 109)

Kuten aiemmin tiedonkulun ongelmia käsiteltäessä (Luku 5.2.1), on myös valmiiden toimin-

tamallien kaipuun takana usein uuden opiskelijan pelko siitä, että tekee tietämättömyyttään

asioita väärin. Tunne peruuttamattomien virheiden tekemisestä tai jonkun ratkaisevan asian

huomiotta jättämisestä stressaa uutta opiskelijaa, joka ei tiedä, miten yliopistossa saa ja kuuluu
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toimia. Opintojen alussa tämä tuottaa epävarmuutta, vaikka opiskelijat usein käytännön opis-

kelun myötä huomaavatkin, ettei oikeita, sen paremmin kuin vääriäkään, toimintatapoja aina

ole edes olemassa.

Mut vähän mulle jäi sillain, et se syksyn mä muistan, et mua harmitti se, että mä en
heti oikein tienny siinä. Sit se syksy jäi vähän sillain, et oho, et mites nää, et en mä
nyt enää ja en mä nyt uskalla mennä, et se on jo kaks kertaa ollu se kurssi. Ja nyt on
sit oppinu siihen, että menee, senkun menee vaan ja kysyy. Niin kaikki on aina ma-
hollista. Se just se, just sitä rohkasua ensimmäisen vuoden opiskelijoille, että menkää
vaan, et ei täällä kukaan. Eikä se oo sitäkään, että pelkäis, että ne puree, kun aina
sanotaan, että ei ne pure ne professorit. Mut, kun ei osaa oikeen, että voinko mä lait-
taa. (2A, 31)

Kaikille opiskelijoille valmiit mallit eivät kaikissa tilanteissa toimi tukena opiskelijan arjen

hallinnassa. Ne voivat jopa heikentää hallinnan tunnetta, jos omaa elämäntilannetta ei onnistu

sovittamaan valmiina annettuun malliin. Uusi opiskelija saattaa pyrkiä noudattamaan valmista

toimintamallia liiankin orjallisesti, jolloin epävarmuutta aiheuttaa esimerkiksi valmiin lukujär-

jestyksen ja oman elämäntilanteen yhteensopimattomuus.

Mikä ei siis, mä en itte kokenu sitä välttämättä hirveen hyväks jutuks, koska se luku-
järjestys oli tehty, ja sit tuli ittelleen sellanen olo, että apua nyt tää täytyy tän lukujär-
jestyksen mukaan tehä, ja se oli tehty tosi niinku tiukaks. Ja mä esimerkiks itte käyn
viel töissä niinku koulun lisäks, niin eihän mul oikeesti oo mahollisuus nyt sitten ihan
siihen malliin tehä niitä, olla joka päivä koulussa aamu-kaheksasta ilta kuuteen. Mut
toisaalt sitten muutama poika, just äsken oltiin syömässä ja juteltiin, ja ne sano, et
heiän mielest se oli tosi hyvä, että niin paljon oli kaikkea. Mut kyl mä muistan, et jotain
muita vanhempiakin kuin minä, kenel on lapsia ja muita, niin ne piti sitä tosi rankkana.
Ja siin vaihees ei jotenkaan tienny vielä, et mitä voi jättää pois ja muuta. Että sellasta
pitäs painottaa, jos tollasii valmiita lukujärjestyksiä annetaan, että ei tätä oo välttämät-
tä pakko käyä tänä vuonna ja siihen sitten vähän vinkkiä, että mitä kannattaa sitten
mahdollisesti jättää pois. (3D, 36)

Osa opiskelijoista kokee valmiiden mallien myös heikentävän itseohjautuvuutta. Valmiiksi

pureskeltujen ajatusten varaan on helppo heittäytyä paremman tiedon ja kokemuksen puuttu-

essa, jolloin niitä ei edes yritetä kyseenalaistaa tai soveltaa omaan elämäntilanteeseen. Esi-

merkiksi valmis lukujärjestys otetaan vastaan sellaisenaan opinto-opasta edes avaamatta.

Et ainoo on sit, et mul kävi sillain, et mä sit jotenkin nojasin siihen (valmis lukujärjes-
tys) liikaa, ja sit mä unohdin, et ai niin tähän ehkä mahtus jotain. Sit jossain vaiheessa
syksyllä huomasin, et itse asiassa meil on aika vähän luentoja. Et ois voinu niinku, en
mä tiedä, ei kaikkee tarvi niinku syliin kantaa, mut silleen et ois ehkä joku voinu meille
sanoo siin alkuvaiheessa, et täs on tämmönen pohja, mut tähän mahtuu aika hyvin
vielä, et tää on aika löysä silleen et jos ei niinku ite. (10B, 71)
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Niin, et se on kyl ihan totta, et sit taas se lukujärjestys poisti tämmösen omatoimisuu-
den, -toimisen semmosen opinto-oppaan lukemisen, et mitä kurssei tääl oikeestaan
on. (10D, 73)

Valmiin ratkaisun ongelmana on myös se, että se antaa lopputuloksen opettamatta polkua, jota

pitkin tulokseen on päästy. Esimerkiksi valmiin lukujärjestyksen käteensä saanut opiskelija ei

opi hakemaan tietoa itse esimerkiksi opinto-oppaasta tai verkosta, mikä taas ei tarjoa hänelle

eväitä opintopolun myöhempiin vaiheisiin.

Niin meille annettiin mun mielest niinku aika hyvin ne alkukurssit, mist pitää niinku läh-
tee liikkeelle ja rakentamaan. Annettiin niinku paperilla meille, ja sanottiin et nää pitää
ottaa ja nää, mut se että mistä ne niinku löytyy ja mistä ne ois itte voinu hakee, niin
mun mielest se jäi niinku tosi niinku huonoks. Et se oli tosi niinku alaston tilanne sit
lähtee siit niinku rakentaa sitä omaa opintopolkuu eteenpäin, kun ei tajunnu niinku oi-
keesti yhtään, mitä pitää lukee ja mist pitää lähtee. (7D, 11)

Toimintamallien yhteisöllinen rakentaminen

Toimintamallien yhteisöllinen rakentaminen tarkoittaa yhteisön toimintaa ohjaavien käytäntö-

jen vuorovaikutteista purkamista ja muokkaamista sekä kokonaan uusien toimintamallien ra-

kentamista yhdessä. Edellä kuvattujen valmiiden toimintamallien ongelmana eivät ole itse

toimintamallit, vaan niiden tarjoaminen sellaisenaan. Yksilöllisemmiksi ja itseohjautuvuutta

tukevammiksi valmiit toimintamallit muodostuvat opiskelijoiden kokemuksissa, kun ne tuo-

daan pohjaksi yhteiselle keskustelulle, ja niitä sovelletaan tai rakennetaan vuorovaikutuksessa

ohjaajien ja uusien opiskelijoiden kanssa. Haastatteluissa kävi ilmi, että valmiiden toiminta-

mallien avaaminen tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden kysyä ja selventää ohjeistusta, jonka

mukaan heidän oletetaan toimivan. Esimerkiksi opinto-oppaaseen tutustumista ja oman luku-

järjestyksen tekemistä helpottaa niiden käsitteleminen opettajien ja muiden opiskelijoiden

kanssa. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus kysymysten ja keskustelun kautta suhteuttaa

valmiita toimintamalleja omaan elämäntilanteeseensa sekä harjoitella samalla ohjauksessa it-

senäistä suoriutumista tilanteesta.

Ja siel (opintojen suunnittelutapaaminen) just sai sit tota, et näytettiin vähän, et mitä
millonkin kannattaa ottaa, just tämmönen lukujärjestystyyppinen ja sitten pysty kysyyn
niinku ihan kaikest mahollisesta. Kun hirveesti mietitytti just semmonen, et mitä mä
haluaisin lukee sivuaineeks ja mikä kaikki on mahollista. Niinku, ne tosi hyvin osas
vastaa ja sai hirveen positiivisen kuvan, ja just silleen, et kaikkee kannattaa just yrit-
tää, et aina voi tulla kysyyn ja et hirveen niinku avoin semmonen niinku meininki aina-
kin on meiän niinku... (8A, 29)
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Valmiiden toimintamallien yhteisöllinen muokkaaminen tuo keskusteluun opiskelijoiden eri-

laiset lähtökohdat ja elämäntilanteet sekä niistä nousevat kysymykset, jotka ovat nimenomaan

toimintamallien haaste. Esimerkiksi lukujärjestyksen rakentaminen yhdessä keskustellen tukee

opiskelijaa yksilöllisiin valintoihin tutkinnon asettamissa puitteissa.

No, se (lukujärjestyksen tekeminen yhdessä) tukis enemmän sit niitä, et nyt jäi vähän
sitten, et ne oli hirveen sidottu sit (pääaineeseen). Et sit monet ois halunnu jo, et hir-
veen paljon on semmosia, jotka on käyny jo aika paljon muualla perus- jotain opintoja,
et saa korvattuu. Et sit jää sit tilaa lukujärjestykseen, et siihen sais kyl vähemmän sitä
enemmän kysyttyä, et hei et mä oonkin, et mä oonkin käyny nää kaikki syyslukukau-
den, et nyt mä käyn, tai et joo nyt sä voit mennä, et otat vaan rohkeesti sieltä jotain
seuraavia, seuraavien vuosien. Et se ei siihen. Et ei ehkä perusopintoja nyt, kun aika
paljon on näitä, jotka on jo suorittanut. Et sitä voi vähän niinku rohkasuu siihen, et voi
mennä. Mä haluun ehdottomasti lukee (sivuainetta), että mistä mä, voinko mä alot-
taa? Ihan niinku semmosiakin, et ota yhteyttä sieltä ja kysy sieltä ja siihen ehkä
enemmän ohjausta. (2A, 15)

Toimintamallien yhteisöllinen rakentaminen tuo myös valmiiden toimintamallien tarjoamista

paremmin näkyväksi toiminnan merkityksen. Uuden opiskelijan ja yliopistoyhteisön ko-

keneempien jäsenten välinen kokemusten jakaminen motivoi opiskelijoita paremmin kuin pel-

kät suorat ohjeistukset.

Se laitospäivä oli oikeesti mun mielestä meillä tosi hyvä. Siis lähinnä se, kun me saa-
tiin, katottiin sitä opinto-opasta yhdessä opettajien kanssa ja tuutoreiden. Ja ne kerto,
et mitä pitää ottaa. Niin mun mielestä se jotenkin, sillon sai niinku innostu tavallaan
siitä, et kuinka hauskoi kurssei on tavallaan tulossa. Ja sit sielt sai sellasii tietoo, ja sai
sit kysyy, et mitä tää nyt tarkottaa täällä. Niin se oli mun mielestä oikeestaan kaikist
hyödyllisin opintojen kannalta, koko syksyn kannalta, et sai sen käyntiin siin vaihees-
sa. Sit myöhemmin, jos on saanu hyvin käyntiin, niin on helpompi jatkaakin. (5A, 76)

5.2.3 Palaute toiminnasta

Käytäntöjen läpinäkyvyyttä on myös opiskelijan toiminnastaan saama palaute, joka auttaa ar-

vioimaan ja kehittämään omaa toimintaa suhteessa yhteisön vaatimuksiin ja odotuksiin. Opin-

tojen alussa palautteen kaipuu liittyy nimenomaan yhteisön käytäntöjen omaksumiseen.

Ja, onhan se meillekin oppimista. Niinku siin vaihees, kun sanottiin, et mitä meiän nyt
ois pitäny kokees vastata, ja mitä meilt odotetaan. Tai millä, tai sit just esimerkiks tu-
lee se (-)tentti mieleen, mikä meil nyt oli. Niin, tavallaan mun mielest se oli semmonen
esimerkki, et mä tykkäsin kurssista tosi paljon. Ne oli älyttömän kiinnostavii ne luennot
ja hyviä luennoitsijoita, ja sit koe oli ihan jotain muuta, kun mä olin odottanut. Ja sit se
kuitenkin meni ilmeisesti ihan hyvin, vaik mä oisin kuvitelu, et se meni tosi huonosti.
Niin, tota, mut kuitenkin niin siin oli ehkä se sama juttu, et tota kyl ainakin ens kurssia
ajatellen se on ihan kiva tietää, tai sit silleen, et on ehkä mahollisuus sit tietää vähän
aikasemmin. (10B, 107)
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Yliopistoyhteisössä haasteena on se, ettei opiskelija välttämättä saa automaattisesti palautetta

suorituksistaan tai toiminnastaan, jolloin opiskelija ei tiedä, missä on toiminut hyvin ja missä

taas olisi kehitettävää. Kuten seuraava opiskelija toteaa, saa palautetta itse pyydettäessä. Mo-

nelle uudelle opiskelijalle kynnys on kuitenkin liian korkea. Tähän liittyvät läheisesti myös

myöhemmin käsiteltävät ohjauksen lähestyttävyyden kysymykset (Luku 5.3.2).

Mun mielest se on just tosi huono, kun tääl ei saa palautetta, ellei mee ite sitä kyse-
lemään perään. Just sellain, no kakkonen on, et onks tää niinku vähän huono vai vä-
hän hyvä, vai et, niinku eiks tää nyt sanokaan yhtään mitään tää numero. Jostain oon
käyny sit kysymässä palautetta, kun tuntu siltä, et tarvis saada tietää, et mikä siin on
menny pieleen sitten. (8C, 11)

5.2.4 Uuden opiskelijan asemaan asettuminen

Opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyyden kannalta on olennaista ohjaajina toimivien hen-

kilöiden kyky asettua uuden opiskelijan asemaan, katsoa yhteisön arkea ja siihen liittyviä käy-

täntöjä uuden opiskelijan silmin. Alla opiskelija ja tuleva tuutori pohtii, miten uudelle opiske-

lijalle vieraat ja hankalilta tuntuvat käytännöt ovat niin yliopiston henkilökunnalle kuin van-

hemmillekin opiskelijoille usein itsestään selvyyksiä, joihin ei enää osata kiinnittää huomiota.

Ja niinku rauhallisesti, koska ne, vaikka ne ittelle tässä vaiheessa alkaa olla vähän it-
sestään selvyyksiä, että sehän on tuolla ja täällä ja tuolla, ja tota se on kuitenkin ihan
pihalla sillon ekalla viikolla, mitä mä muistan omia tunnelmiani. Et siin on ihan pihalla.
Pitää sitten jaksaa selittää moneen kertaan samat asiat, ja ottaa rauhallisesti. (1D,
212)

Opiskelijatuutoreilla ja muilla vanhemmilla opiskelijoilla on tässä aivan erityinen merkitys,

sillä heillä kokemus uuteen yliopistoyhteisöön saapumisesta on vielä tuoreena mielessä.

Helpoin silleen huomatakin, kun ite on silleen ollu siin tilanteessa viimeks. Että ei se,
kun millon se proffa nyt on ollukaan opiskelija, niin ajat on ollu varmaan niin erilaiset,
että ei sillon ollu mitään. (3A, 200)

Toisaalta ohjaajana toimivan opiskelijankin on muistettava, että opiskelun aloittaminen voi

toiselle opiskelijalle näyttää hyvin erilaiselta kuin itselle. Ei riitä, että asettuu uuden opiskeli-

jan asemaan, on pyrittävä asettumaan nimenomaan toisen uuden opiskelijan asemaan.

No, mä nyt oon vaan semmonen tuutori, että jonka mielest kaikki on vaan, on vaan
tavallaan helppoo, on kaikki helppoo, et ei täs mitään. Mun mielest semmonen asen-
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semmonen kuva tuutorista, et jos hänelle on kaikki helppoo, mut pitäs sit vähän muis-
taa, et kaikille ei oo kaikki asiat just siitä, et ei oo vaan et tästä näin ja. Et semmonen
niinku, et kuitenkin tuo sitä, et on kaikki helppoo. Pitää muistaa et on erilaisii ihmisii,
joille opiskelu on erilaista, et ei oo vaan semmosta niinku. (7C, 154)

5.2.5 Yhteenveto

Opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyys tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia toimi-

maan opiskelijana ja yliopistoyhteisön jäsenenä. Tämä on haaste, jonka jokainen uusi opiskeli-

ja kohtaa yliopisto-opintojaan aloittaessaan (Kumpula 1994, 55; Penttinen 1997, 19; Aittola

1992, 36–38). Yhteisön käytäntöjen omaksuminen voidaan nähdä uuteen yhteisöön sosiaalis-

tumisen sekä yhteisöllisen identiteetin perustaksi (Harré 1983b, 45). Opiskeluyhteisön käytän-

töjen läpinäkyvyyden vaatimus liittyy erityisesti opintojen alkumetreille, jolloin opiskelijan

kannalta on ajankohtaista opiskelijan arjen hallinnan tunne. Se on tärkeä pohja varsinaiselle

opiskelulle ja auttaa opiskelijaa suuntaamaan voimavarojaan pikkuhiljaa arjessa selviytymises-

tä kohti varsinaista opiskelua ja oppimista. Toisilla opiskelijan arkeen tutustuminen vie lähes

koko ensimmäisen opiskeluvuoden tai kauemminkin, kun taas toiset ovat heti ensimmäisistä

päivistä lähtien valmiimpia siirtymään varsinaisten opintojen ja oman tieteenalan pariin.

Toimintatapojen oppimisen perustana on uuden opiskelijan saatavilla oleva tieto. Oikea-

aikainen ja helposti saatavilla oleva tieto vähentää neuvonnan ja ohjauksen tarvetta (Mikko-

nen, Eriksson & Jyry 2003, 38). Toimivan tiedonkulun lisäksi myös valmiit toimintamallit,

kuten ensimmäiselle opintovuodelle suositeltavista opinnoista kertovat lukujärjestyspohjat,

tarjoavat tietoa opiskeluyhteisössä toimimisesta. Moni opiskelija kokee valmiina annetut vas-

taukset huojentavina. Tämä suorien ohjeiden ja neuvojen kaipuu liittyy usein noviisina yhtei-

söön astuvan opiskelijan rajalliseen kykyyn toimia luovasti ja soveltaen uudessa tilanteessa

(Jyrhämä 2002, 3). Noviisi ei osaa lukea yhteisön käytäntöihin sisältyviä pieni yksityiskohtia

ja vihjeitä, jotka ohjaavat yhteisössä toimimista (Wenger 1998, 152–153). Tällöin valmis malli

tarjoaa reseptin, jota seuraamalla toiminta helpottuu. Suorien ohjeiden ja neuvojen antaminen

jakaa mielipiteitä sekä tutkimuksessa että kentällä. Ekspertin antamat ohjeet voidaan nähdä

itsenäisesti ajattelevan opiskelijan ammatillisen kasvun älyllisiksi työvälineiksi (Väisänen

2002, 249). Ne ovat helposti mieleen palautettavissa, mikä helpottaa opiskelijan toimintaa uu-

dessa ehkä stressaavassakin tilanteessa (Jyrhämä 2002, 29). Valmiissa malleissa on kuitenkin
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omat ongelmansa, sillä ne istuvat vain harvoin sellaisenaan uuden opiskelijan yksilölliseen

elämäntilanteeseen. Tiedolla on hyvin vähän merkitystä, jos opiskelija ei ymmärrä sitä tai pys-

ty suhteuttamaan sitä omiin tarpeisiinsa (Mikkonen, Eriksson & Jyry, 38).

Uusien opiskelijoiden joukko on usein heterogeenisempi kuin osataan edes kuvitella, jolloin

he aloittavat yliopisto-opintonsa myös hyvin erilaisesta elämäntilanteesta käsin (Tiilikainen

2000, 99). Omaan elämäntilanteeseen vaikeasti asettuva tieto opintojen alkuvaiheessa sysätään

helposti syrjään, mutta se voi myös lisätä opiskelijan epävarmuutta. Valmiina annettu tieto voi

tuntua ehdottomammalta kuin mitä se todellisuudessa on. Sen mahdollisuuksia ei huomata.

Jotta ohjauksen tarjoama tieto avaisi opiskelijalle uusia mahdollisuuksia, on siitä pystyttävä

tekemään opiskelijalle käyttökelpoista ja arvokasta (Peavy 1999; 23, 198). Opiskelijan on pys-

tyttävä tulkitsemaan, yhdistämään ja muokkaamaan yhteisön tietoa ja toimintamalleja oman

elämäntilanteensa ja omien näkökulmiensa valossa (Ylijoki 1998, 135–136). Vaikka tiedon ja

toimintamallien jakaminen massaluennoilla tai kirjallisessa muodossa tuntuu ohjausresurssien

kannalta taloudelliselta, auttaa esimerkiksi pienryhmäkeskustelu erilaisten näkökulmien esille

nousemisen myötä opiskelijaa ymmärtämään ja hyödyntämään tietoa. Vaikka asia olisi jo ker-

taalleen ilmaistu oppaissa, tiedotustilaisuuksissa tai muissa informaatiokanavissa, auttaa kes-

kustelu opiskelijaa tekemään tiedosta itselleen käyttökelpoista (Mikkonen, Eriksson & Jyry

2003, 38). Esimerkiksi valmiin lukujärjestyksen työstäminen yhdessä tukee opiskelijaa muok-

kaamaan ja soveltamaan sitä itselleen mielekkäällä tavalla.

Keskustelu ja erityisesti yhdessä tekeminen auttavat opiskelijaa tekemään tiedosta myös itselle

sopivia työvälineitä opiskelua jatkoa ajatellen. Valmis malli taas on toisille liiankin turvalli-

nen, jolloin sen varaan heittäytyminen vaikeuttaa myöhemmin itsenäistä selviytymistä tilan-

teesta. Opiskelijoiden joukosta löytyy niin sanottuja rutiineita rakentavia opiskelijoita, jotka

omaksuvat ohjaajan ajatukset sellaisenaan ja odottavat jatkossakin valmiita malleja ongelmati-

lanteista selviytymiseen (Jyrhämä 2002, 21). Neuvot ja ohjeet eivät itsessään ole pahasta, mut-

ta niiden takana on oltava vahvat perusteet, minkä lisäksi niiden käyttöön tulisi liittää kriittistä

arviointia (Väisänen 2002, 249). Niiden on tuettava opiskelijaa jatkuvasti itsenäisempään

opiskeluun. Vuorovaikutteisuus tukee tätä myös siksi, että se antaa opiskelijalle myös muuten

niukasti tarjolla olevaa toimintaa ohjaavaa palautetta. (Luku 5.2.3).
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Toimintamallien yhteisöllinen rakentaminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia asteit-

tain syvenevän osallistumisen ajatuksen mukaisesti (Luku 2.2.1). Valmiina annetun ja yhtei-

söllisesti rakennetun ero kiteytyy esineellistämisen (reification) ja osallistumisen (participati-

on) eroon (ks. Wenger 1998, 62–71; Hakkarainen 2000, 90–93)1. Valmiina annettu tieto ja

valmiiksi rakennetut toimintamallit edustavat yhteisön esineellistettyjä käytäntöjä, jotka on

muokattu esimerkiksi konkreettisiksi käsitteiksi, dokumenteiksi ja välineiksi. Toimintamallien

yhteisöllinen rakentaminen puolestaan välittää käytäntöjä muun muassa toiminnan ja vuoro-

vaikutuksen kautta. Liiallinen esineellistäminen ei anna tilaa erilaisten näkökulmien esille

nousemiselle, niistä neuvottelemiselle ja oppimiselle, jolloin opiskelija ei myöskään saavuta

tiedon omistajuutta (Hakkarainen 2000, 91).

Yliopistoyhteisön arjen käytäntöjen läpinäkyväksi tekemistä haastaa se, että uudelle opiskeli-

jalle vaikeat käytännöt ovat vanhemmille opiskelijoille, mutta erityisesti yliopiston henkilö-

kunnalle usein joka päiväiseen arkeen liittyviä itsestäänselvyyksiä. Vuorovaikutteisuus avaa

käytäntöihin sisältyviä kysymyksiä myös rutinoituneemmille toimijoille. Parhaimmillaan se

tuo esille käytäntöjen implisiittisen puolen, kun taas valmiina tarjottu tieto ja mallit edustavat

yhteisön jo näkyviä eksplisiittisiä käytäntöjä (ks. Wenger 1998; 46–47, 100–102). Niin sano-

tun hiljaisen tiedon esiin nouseminen mahdollistaa käytäntöjen arvioimisen ja kehittämisen.

Uudet opiskelijat eivät ole vuorovaikutuksessa ainoastaan ottavana osapuolena, sillä he tuovat

yliopistoon myös tuoreita ajatuksia, joiden varassa yhteisön toiminta kehittyy ja syvenee (ks.

Hakkarainen 2000, 94). Opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyys edellyttää uuden opiskeli-

jan asemaan asettumista, mutta noviisin ja ekspertin vuorovaikutuksen kautta se parhaimmil-

laan myös tuo käytäntöjä esille uudessa valossa. Yhteisön käytäntöihin osallistuminen luo uu-

sia käytäntöjen esineellistymiä, jolloin esimerkiksi yhden opiskelijan rakentama tai muokkaa-

ma lukujärjestys voi toimia mallina ja tukena toiselle vastaavassa tilanteessa olevalle opiskeli-

jalle. Tällöin opiskelija pääsee hyvin yksinkertaisella tavalla antamaan myös oman persoonal-

lisen panoksensa yhteisöön, mikä on identiteetin ja akateemiseen yhteisöön integroitumisen

kannalta hyvin tärkeä askel (ks. Ylijoki 1998, 142–143).

1 Käsitteiden suomennokset peräisin Hakkaraiselta (2000, 90-92)
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5.3 Tuen läsnäolo opiskelijan arjessa

Tuen läsnäolo opiskelijan arjessa (Kuva 9) muodostuu opiskelijan arkeen sisältyvistä muodol-

lisista ja epämuodollisista ohjauksellisista kohtaamisista (Luku 5.3.1), ohjauksen lähestyttä-

vyydestä (Luku 5.3.2) sekä opiskelijayhteisyydestä (Luku 5.3.3). Tuen läsnäolo liittyy turval-

lisuuden tunteeseen, joka on itseohjautuvan opiskelun tuki. Se on turvaverkko, joka vapauttaa

opiskelijan siitä tunteesta, että hänen olisi heti opintojen alusta alkaen hallittava kaikki yksin.

Opiskelijalla on tietoa siitä, että tukea on tarvittaessa saatavilla niin henkilökunnalta kuin ver-

taisopiskelijoiltakin.

Kuva 9 Tuen läsnäolo ohjauksellisena käytäntönä

5.3.1 Ohjaukselliset kohtaamiset

Ohjaukselliset kohtaamiset tarkoittavat opintojen alkuvaiheeseen sisältyviä ohjausta varten

järjestettyjä tai muita luonnollisia ohjauksellisia tilanteita, joissa opiskelija ja ohjaaja kohtaa-

vat. Ohjaukselliset kohtaamiset tarjoavat ajan ja paikan esille nousseille kysymyksille, opin-

noista keskustelemiselle sekä kokemusten purkamiselle, jotka ovat tärkeitä tekijöitä myös

muista ohjauksellisista käytännöistä puhuttaessa.
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Säännölliset ohjaustapaamiset

Säännöllisesti toistuvat ryhmissä tai henkilökohtaisesti toteutuvat ohjaustapaamiset, esimer-

kiksi opiskelija- ja opettajatuutoroinnin tai opintojen alun johdantojaksojen merkeissä, toimi-

vat turvallisina kiinnekohtina opiskelijan arjessa. Vastaavan kohtaamispaikan tarjosi eri oppi-

aineen opiskelijoille myös laitoksen opiskelijoiden ja opettajien yhteinen kerran lukukaudessa

toteutettava oppiainetapaaminen.

Meilhän on aina jokainen syksy ja jokainen kevät aine-, oppiainetapaaminen, niin siin
tavallaan voi sit kysyy kans aika paljon sellasii asioita. Siinhän on kaikki meidän ym-
päristöekonomian opiskelijat yhdessä tilassa, ja sit voi kysellä opettajilta, et mites nyt
tämän luennon, tämän kanssa, et voiks tän oppikirjan nyt vaihtaa ja saa ihan sellasta
käytännön ohjausta. (5A, 50)

Ohjausta varten sovittu aika ja paikka, esimerkiksi opiskelijatuutorin tai johdantojakso-

opettajan vetämä ryhmätapaaminen tai vastaavasti kahdenkeskinen keskustelu opettajatuutorin

kanssa, antavat opiskelijalle luvan kysyä. Opiskelijoiden mukaan on tärkeää myös se, että en-

nalta sovittu tilanne tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden miettiä kysymyksiä etukäteen.

Et se oli, jos ei tosiaan kässäny jotain, niin siellä (opettajatuutorin tapaamisessa) vaan
kysy. Siinä on saanu omassa rauhassa kysyy ja miettii ennen kun sinne menee, et ei
se tilanne tuu jossain tunnilla, et sä esität et mitäs nyt vois kysyy, niin ei aina tuu ihan
heti mieleen, et mikäs nyt on se juttu just sillä hetkellä, et mitä pitäs kysyy. (7C, 62)

Haastattelemani opiskelijat kaipasivat pysyviä ohjauksellisen kohtaamisen paikkoja myös

opintojen alkuvaiheen tiiviin tuutoroinninkin jälkeen, sillä osalla opiskelijoista todelliset ky-

symykset ja tuen tarpeet kirkastuvat vasta opintojen kunnolla käynnistyttyä.

Et se (opiskelijatuutorointi) oli heti siin alussa niin tota niin pari kolme kertaa, mut ei
siinä vaiheessa vielä ollu niin tullu niitä kysymyksiä sillä lailla. Se oli tavallaan jotenkin
se työstövaihe vielä siin päällä, et se oli sit, puolet porukasta ei ees käyny siellä. (5B,
129)

Olennaista ohjauksellisissa kohtaamisissa on niiden säännöllisyys ja jatkuvuus, jolloin opiske-

lija voi luottaa tuen pysyvyyteen. Esimerkiksi johdantojaksojen yllättävä päättyminen aiheutti

eräässä opiskelijassa pettymystä ja ihmettelyä. Vastaavia kokemuksia on myös aivan ensim-

mäisiin viikkoihin keskittyvästä opiskelijatuutoroinnista.

Mun mielestä meillä viel niinku lupailtiin, et niinku siit on ilmotettu aikasemmin, et sitä
(johdantojakso) on niinku vaik kuin monta luentoo, mut sit ne yhtäkkii niinku, et huh ei
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niitä ookkaan enää. Vaan vissiin johonkin sitten tuli, että tästä lähtien otan yhteyttä
sähköpostitse teille. (8C, 103)

Ohjauksellisessa kohtaamisessa on kysymysten ja keskustelun lisäksi olennaista ajan antami-

nen ja kuunteleminen, aito vuorovaikutus. Se saattaa tukea opiskelijaa enemmän kuin kysy-

mykset ja niihin saadut vastaukset. Omien ajatusten purkaminen jäsentää niitä myös opiskeli-

jalle itselleen, jolloin jo pelkkä kuulluksi tuleminen voi tarjota opiskelijalle tarvittavaa tukea.

Mun mielest ehkä tärkeint tommoses on se tietty psykologinen näkökulma. Siin just
siinä vaiheessa syksyllä kaikil meni paljon ajatuksii päässä, mitkä vaan pyörii sillai. Sit
niit pääsee vaan heittää tai lateleen jollekin. Pääsee avautuun nimenomaan, ja sit jo-
ku kuuntelee on sillain, mmm mmm mmm. Ja sit sanookin ehkä jotain. Se selkiytti ai-
nakin mulla tai ainakin mulla toimii siis silleen, et se selkiytti ajatuksii, ja sitä kautta
niinku auttaa. (7B, 65)

Luonnolliset kohtaamiset opiskelun arjessa

Edellä kuvatut ohjausta varten järjestetyt tapaamiset ovat yhdessä sovittuja ja ulottuvat usein

kaikkiin opiskelijoihin. Myös opiskelijan ja ohjaajan arjessa toteutuvat luonnolliset kohtaami-

set voivat toimia vähintään yhtä tärkeinä tuen läsnäolon kannalta. Lähtökohta luonnollisille

kohtaamisille on se, että opiskelija tapaa ohjaajia esimerkiksi opetuksen tai muun toiminnan

ohessa. Tällöin aika ja paikka kysymyksille ja keskustelulle löytyy säännöllisesti toteutuvien

tapaamisten yhteydestä.

Sit jälkeen päin niin mulle tuli luonnollisestikin niinkun tähän mun omaan (opiskeli-
ja)tuutoriin, koska hän oli (kurssin hallituksessa) ja nyt mä oon (kurssin hallituksessa).
Meil tuli vähän pakostikin semmosta niinkun, kun me noita kurssin asioita käytiin siinä
ohessa, tuli tavallaan, tuli semmonen yleinen opinnoista jauhaminen. Tuli vaan mie-
leen jotain kysymystä. (7A, 44)

Luonnollisten kohtaamisten toteutumista haastaa esimerkiksi seuraavan ryhmäkeskustelun

mukaan se, etteivät nimetyt opettajatuutorit tai laitoksen omat opettajat välttämättä osallistu

perusopintojen opetukseen.

Ja eiks meilkin ollu ne opettajatuutorit just sellasia, et ei ne pidä pahemmin mitään
kursseja, vai miten se on. (1B, 12)

Niin, et ne on jotain tutkija-, tutkijatuutoreita. (1A, 13)

Tai ainakaan ekoin vuosina pidä mitään. (1B, 14)
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Opiskelijatuutori saattaa puolestaan omien opintojensa tai työnsä takia liikkua hyvin vähän

omalla laitoksella, eikä välttämättä samoista syistä osallistu aktiivisesti vapaa-ajan toimintaan.

Ainut, mikä, mä mietin etukäteen vähän, et mikä on jäänyt kaivelemaan, niin must on
tosi hölmöö, että toinen meiän tuutoreista niin mä en oo nähny sitä kertaakaan sen
orientoivan viikon jälkeen. Et, jos ois tullu tavallaan jotain kysyttävää, niin kylhän ehkä
ois voinu lähettää sähköpostia ja soittaa tai tällästä, mutta tuntuu silti se toinen mei-
dän tuutoreista aika kaukaselta siinä mielessä. Että, jos ois iskeny hätä siinä mieles-
sä. (- -) Niin, kun se ei ilmeisesti. Ei sinänsä, kylhän tääl Viikis törmää helposti, mut
kun se (opiskelijatuutori) ei ilmeisesti käy Viikissä mitään luentoja, että se vähän tuol
(toisessa tiedekunnassa) täl hetkellä. Sillä lailla erikoista, et kuitenkin. Et se, et jos se
pyöris tääl Viikissä, niin siihen aina ois törmänny. (5A, 4)

5.3.2 Ohjauksen lähestyttävyys

Ohjauksen läsnäolon toteutumisen kannalta on olennaista kiinnittää huomioita myös ohjauk-

sen lähestyttävyyteen. Tämä näkyy siinä, kuinka opiskelijoita kannustetaan hakemaan ohjausta

ja tukea, luomaan itse ohjauksellisia kohtaamisia. Edes se, että ohjaajat ovat fyysisesti läsnä

luennoilla tai vastaanotoilla, ei aina tarkoita, että ohjaus on opiskelijan lähestyttävissä. Ohja-

uksen lähestyttävyys lisääntyy ohjaajiin tutustumisen myötä. Siihen vaikuttavat myös ohjauk-

sen näkyvyys sekä muut yhteisön arjen käytännöistä luettavissa olevat piiloviestit, jotka kerto-

vat opiskelijalle siitä, kuinka sallittua ja toivottavaa ohjauksen ja tuen hakeminen on.

Henkilökohtainen tutustuminen ohjaajiin

Ohjaajan tunteminen pienentää opiskelijan kynnystä lähestyä ohjaajaa. Lähtökohtaisesti yli-

opiston professorit ja muu henkilökunta ovat asemansa puolesta uudelle opiskelijalle etäisiä,

jopa pelottavia. Henkilökohtainen tutustuminen tuo ohjaajan lähemmäs opiskelijaa, jolloin

opiskelijan on helpompi pyytää ohjausta ja tukea sitä tarvitessaan. Tutustuminen voi tapahtua

edellä käsitellyissä ohjauksellisissa kohtaamisissa, mutta siihen voi kiinnittää huomiota myös

järjestämällä uusille opiskelijoille muita mahdollisuuksia tavata ohjaajiaan henkilökohtaisesti.

Henkilökohtainen tutustuminen on enemmän kuin ohjaajaan tutustumista esimerkiksi hänen

opettamansa aineen tai tutkimusprojektin kautta. Esimerkiksi epämuodolliset tutustumistilai-

suuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua oman laitoksen henkilökuntaan ihmisinä.
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Ehkä sitä oli kans, kun meiän laitoksen opettajat esittäyty, ja tuli siihen, ja kerto tyyliin,
et mul on huoneessa pieniä esineitä, ja ne on kivoja. Et ne ei niinku esittäytyny sillain,
et mä tutkin tätä ja tätä, vaan niinku ihmisenä. Se oli mun mielest tosi hyvä, koska siit
jäi semmonen positiivinen kuva niist opettajista, ja semmonen, et niiden luokse todel-
lakin voi mennä, jos tuntuu. (11A, 22)

Henkilökohtaisuutta voi tutustumiseen tuoda myös esimerkiksi seuraavan opiskelijan kokemus

ohjaajan työhuoneessa vierailemisesta.

Must tuntuu, et mua helpotti siinä kans se, että me sillon ekalla viikolla, kun kierrettiin
taloo, ja katottiin näit paikkoja, niin tuutorit vei meidät sinne niinku yhden tavallaan
opettajan huoneeseen, ja sit ne sano, et täs on (-) ja (hänen) luona voi käydä, ja sitten
se (-) otti ihan hirvittävän niinku lämpimästi vastaan, et hei ootteks te ekan vuoden
opiskelijoita, että maanantaina alkaa (-) luento ja blaa blaa blaa. Silleen, et siit tuli sel-
lanen, kun siel oli kerran käyny sen huoneessa, ties konkreettisesti, missä se on, ja
silleen, ja et kun se siinä sillä hetkellä vaikutti mukavalta. (5A, 158)

Ohjauksen näkyvyys

Ohjauksen lähestyttävyyteen vaikuttaa myös ohjausmahdollisuuksien näkyvyys yhteisön ar-

jessa. Sen lisäksi, että ohjauksesta puhutaan opintojen alkuvaiheessa, on niihin tärkeä palata

myöhemminkin. Seuraava ryhmäkeskustelu nostaa esille, miten esimerkiksi opettajien viikoit-

taisiin vastaanottoaikoihin liittyvä aktiivinen tiedottaminen tuo ohjauksen lähemmäs opiskeli-

jaa. Vähintään yhtä tärkeää kuin ohjauksen näkyvyys, on tietenkin opiskelijan korviin kantau-

tuvan tiedon positiivisuus.

Onks teil muuten, kun teil on varmaan proffilla ja kaikilla muilla, niin onks niillä sellaset
selkeet vastaanottoajat? Kun meil on sellanen vastaanottoajat, ja sit ne aina netissä
ilmottaa säännöllisin väliajoin, että nyt se on vaikka siirtyny ens viikolla siihen ja tä-
hän. Niin siinä tulee sellanen, että jos ne ois saanu tietää vaan syksyn alussa, eikä
ikinä niist puhuttas mitään, niin ei varmaan tulis käytyy. Mut sitten kun ne lähettää, et
ensi viikolla ei ole, mutta sitä seuraavalla viikolla on sitä ja tätä, niin tuntuu siltä, et ne
on oikeesti vastaanottoaikoja, eikä vaan niinku. (5A, 148)

Jotenkin. Ei mul siis, mä en nyt oo ihan perillä meidän proffien. Mulle on jääny noi
proffat vähän liian isoiks ihmisiks, mutta tota hirveen vähän kantautuu semmosta in-
formaatiota, että onko ne paikalla vai eikö ne oo paikalla. Ja sitten, mitä on kuullu noil-
ta, mitkä on käyny sitten siellä, niin se on välillä se vastaanotto ollu vähän turhankin
tylyä, että... (5B, 151)

Voi ei. (5A, 152)

Että se vähän nostaa sitä kynnystä lähtee sinne kyselemään. (5B, 153)
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Ohjaukseen liittyvät piiloviestit

Ohjauksen hakemiseen kannustavia kehotuksia enemmän opiskelijat lukevat opiskeluyhteisön

arjessa olevia pieniä viestejä esimerkiksi siitä, onko opiskelija kysymyksineen tervetullut vie-

ras ohjaajan työhuoneessa tai onko kysymysten esittäminen sallittua luentojen yhteydessä. Oh-

jauksen lähestyttävyyden mielikuva voi syntyä niinkin pienestä kuin opettajatuutorin auki jäte-

tystä työhuoneen ovesta.

Meil on ainakin se, semmonen yksityiskohta viel siit niin, (opettajatuutori) pitää aina
huoneensa oven auki, et se on sellai niinku, sit jo saa avoimen vaikutelman, et sinne
voi aina mennä kysymään. Et en mä oo uskaltanu keltään muulta vielä käydä mitään
kysymässä, mutta sinne uskaltaa aina mennä. (8C, 33)

Luennolle viime hetkellä saapuva luennoitsija voi puolestaan opiskelijan suuntaan olla viesti

siitä, ettei opiskelijan kysymyksille tai keskustelulle ole aikaa tai kiinnostusta.

Et semmoset on vähän semmosia vaikeesti lähestyttäviä sitten, kun ne mahdollisim-
man nopeesti luennon jälkeen lähtee, ja tulee sinne viime tipassa. Eikä niitä saa kos-
kaan mistään kiinni, eikä niitä kiinnosta. (1D, 226)

5.3.3 Opiskelijayhteisyys

Opiskelijayhteisyyden kautta rakentuva vertaistuki on jatkuvasti opiskelijan arjessa läsnäoleva

tukiverkko, joka auttaa yli sekä opintojen alkuun liittyvissä arjen hallinnan kysymyksissä että

myöhempien opintojen ongelmakohdissa. Opiskelijoiden opintojen alkuvaiheen ohjaukseen ja

tukeen liittyvissä kokemuksissa vertaistuki nousee esille korvaamattomana. Sitä voidaan tukea

sekä opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan että opintojen yhteisöllisyyden kautta.

Vapaa-ajan toiminta

Moni opiskelija on vahvasti sitä mieltä, että opiskelukavereihin tutustuminen on mahdollista

ainoastaan yhteisessä vapaa-ajan toiminnassa, joka tarjoaa rennon ympäristön tärkeiden ihmis-

suhteiden luomiselle. Näiden opiskelijoiden mukaan opiskelukavereihin tutustutaan muun mu-

assa opiskelijatuutoroinnin, illanviettojen ja järjestöjen kautta. Tämä verkosto on kuitenkin

tukena myös opintoihin liittyvissä asioissa.
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Mä voisin siit viel, mist (toinen haastateltava) puhu tos jo siit, että, siit yhteishengen
luomisest jo ekal viikol, niin mun mielest se oli, tai siit kuulu tuutoreille suuri kiitos.
Koska ne järjesti meille, tai meil oli ekal viikol kaks semmost illanviettoo, tai muuta,
mis sit porukka niis hitsaantuu aika hyvin mukaan. Et se oli tosi hauska lähtee, kun
tuns porukan, niin helppo lähtee sit seuraava viikko ni sit tavallaan itsenäiseen opis-
keluun. Voi aina kysyy joltain. Joku aina tietää vastauksen, melkein mihin vaan. Se on
mun mielest tärkein juttu, mitä tuutorit meille anto, on se ryhmähenki tai semmonen.
(7B, 27)

Moni haastateltavani oli kuitenkin kokenut, että vapaa-ajan ohjelmaan osallistuu vain rajalli-

nen joukko opiskelijoita. Kaikilla ei ole osallistumiseen mahdollisuuksia tai halua, jolloin niis-

sä tapahtuva tutustuminen ja tukiverkostojen rakentaminen ei palvele kaikkia opiskelijoita.

Periaatteessa sinne (kurssi)hallitukseen valittiin sellaset ihmiset, ketkä mä tunsin. Tai
silleen, et mä tusin, niihin mä olin tutustunu. Et sitten, ei sinne oikein muut välttämättä
ollu en mä tiedä uskaltanu, tai ei välttämättä ees ehkä halunnu. (10C, 129)

Yhteisöllisyys opinnoissa

Opintojen yhteisöllisyyden kautta on mahdollista laajentaa vertaistuen verkostoa, joka vapaa-

ajan toiminnan myötä rajoittuu vain osaan opiskelijoista. Opintojen yhteisöllisyys voi toteutua

esimerkiksi alkuvaiheen yhteisten opintojen, pienryhmissä tapahtuvan ohjauksen sekä yhteis-

toiminnallisuuteen kannustavien oppimistehtävien muodossa. Esimerkiksi opintoihin orientoi-

vat johdantojaksot tai yhteisen lukujärjestyksen määrittelemät perusopinnot kokoavat säännöl-

lisesti yhteen koko vuosikurssin, jolloin tapaamiset toimivat samalla tutustumisen ja ryhmä-

hengen luomisen paikkoina.

Niin, koska meil on ainakin pysyny porukka koko ensimmäisen vuoden. Et me oltiin
varmaan aika naurettava näky, kun me käveltiin sellases kahenkymmenen hengen
porukassa kaikille luennoille peräkkäin, et se on vast nyt sitten tänä vuonna eriytyny,
kun on lähtenyt pääaineita ihmiset sitten lukemaan ja muuta että. Kyl toi varmaan
niinku, et meil on niin paljon ollu niitä pakollisia (johdantojakso)tapaamisia niin on
omalla tavallaan sellasta ryhmähenkeä kyllä tuonu siihen. (3D, 26)

Samoihin opintoihin tai ohjaustapaamisiin osallistumisen lisäksi nousee seuraavassa ryhmä-

keskustelussa hyvin esille opiskelun yhteistoiminnallisuus, joka tutustuttaa toisiinsa hyvin eri-

laisiakin opiskelijoita. Tällöin tutustuminen ei rajaudu ainoastaan vapaa-ajan mieltymysten

mukaan. Vaikkei tuloksena ole välttämättä syvä ystävyyssuhde, kokevat opiskelijat tarvetta

avartaa vapaa-ajalla muodostunutta verkostoaan.
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Mut se on kyl tosi tärkee, et sen huomaa niinkun, kun vaikka meil oli sit syksyllä se,
niin mä en tiedä oliks (toisessa hakukohteessa), mut (toisessa hakukohteessa) on
kuitenkin semmonen tota, tai siis niil on tietysti varmaan noi (-) kurssit ja muut yhdis-
täviä tekijöitä, kun niis on niit harjotustehtäviä ja muita. Mut silleen, et meil oli ainakin
se kasviprojekti, tai siis se oksaprojekti sillon syksyllä, mikä niinku... (10B, 58)

Mis jotain oksia. (10A, 59)

Mis jotain oksia piti tunnistaa luokassa, ja kaikilla sama muutama viikko aikaa, ja tentti
kerran vuodessa, niin siinä motivaatiota. (10B, 60)

Se yhdistää jotenkin kummallisesti. (10D, 61)

Mut se oli, se oli kyl semmonen niinku yks ainakin, missä mä ainakin muistan tutus-
tuneeni moniin semmosiin, joiden kanssa mä en välttämättä nyt pyöri, mut silleen kui-
tenkin tietää oikeestaan kaikki. (10B, 62)

Niin, et on kiva moikata sitten. (10C, 63)

Ehkä meil on kans vähän semmonen, että on ehkä vähän eri kuitenkin samantyylistä
porukkaa, kuitenkin on vähän sitä sit eri henkistä, et just miten yhdistää kaikkien niin-
ku semmonen, et kaikki ei oo semmosia bilettäjiä tai välttämättä. Et miten yhdistää sil-
leen fiksusti, et kaikki vois tutustua toisiinsa niinku ees jossakin määrin. Niin se voi ol-
la vähän vaikeeta just, että... (10A, 64)

Aivan alkuvaiheeseen sijoittuvien opintojen merkitys on erilaisten opiskelijoiden kohtaamisen

kannalta suuri, sillä myöhemmissä opintojen vaiheissa jo vahvoiksi muodostuneet ystävyys-

suhteet saattavat toimia esteinä laajemmalle tutustumiselle. Ystäväpiiri lokeroituu nopeasti

pienempiin ryhmiin, jolloin myöhemmät opiskeluun liittyvät ryhmätehtävät toteutetaan mah-

dollisuuksien mukaan jo ennestään tuttujen opiskelukavereiden kanssa.

Niin, mä luulen, että sitten myöhemmin nyt ne ryhmät on niinku jo vähän jakautunu,
kenet sit tuntee. Eikä sitä sit mee niinku enää silleen, et hei säkin opiskelet samaa
kuin minä jutteleen sellasten kaa jotain. Ei silleen, keneen ei tutustunu sillon ekalla
viikolla. Et nyt sit, vaikka oliskin jotain ryhmätöitä, niin tietää jo, että kenen kaa tekee
sit suunnilleen. (4C, 125)

5.3.4 Yhteenveto

Tuen läsnäolo opiskelijan arjessa toteutuu kohtaamisina, lähestyttävyytenä sekä opiskelijayh-

teisyytenä. Se tuo opiskelijalle tunteen siitä, että kaikkea ei itsenäisissä yliopisto-

opinnoissakaan tarvitse hallita yksin. Toisaalta kaikkea ei myöskään tarvitse oppia heti en-

simmäisten opiskeluviikkojen aikana. Yliopisto-opintoihin liitetyn itsenäisyyden ja itseohjau-

tuvuuden ei tarvitse tarkoittaa yksinäisyyttä.



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 69 -

Ja sit jos vaikka ajatellaan, et yksin tääl opiskellaan ja yksin jokanen päättää, et mihin
suuntautuu ja mitä opiskelee, niin silti mun mielestä on ne ihmiset ja se ympäristö, et
missä se opiskelu tapahtuu. Ja must se ei oo yhtään huonompi, et se on jollain taval
myönteinen asia. Ja silleen niinku joku tunne, et ne niinku tukee sitä. (10B, 188)

Tuen läsnäolon kannalta olennaisia ovat tuen jatkuvuus sekä opiskelijan arjen vuorovaikuttei-

suus. Ohjaukseen ja tukeen kiinnitetään usein voimakkaasti huomiota aivan opintojen alkuvai-

heessa, ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina. Monimutkaisimmat ja tärkeimmät kysymykset

heräävät kuitenkin vasta varsinaisen opiskelun alettua, varsinaista opiskelijan arkea eläessä.

Opintojen aloittaminen ei rajaudu yhteen viikkoon, kuukauteen tai edes vuoteen, mistä johtuen

myös ohjauksen pitäisi olla jatkuva prosessi (Tiilikainen 2000, 101). Arjessa selviytymistä tu-

kee tieto tuen olemassaolosta, siitä että myöhemminkin on mahdollista purkaa omia ajatuksia,

reflektoida kokemuksia, kysyä ja tarkentaa sekä keskustella. Niin muodollisissa tapaamisissa

kuin yleisemmin opiskelun arjessa on tärkeä kiinnittää huomiota vuorovaikutteisuuteen, jonka

puutteesta yliopisto-opetusta usein arvostellaan (Emt. 101). Vuorovaikutteisuus tekee ohjauk-

sesta henkilökohtaisempaa, mutta voi toteutua henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen lisäksi

yhtä hyvin ryhmässä. Opintojen alkuvaiheen vuorovaikutteisuus toimii opiskelijalle myös mal-

lina tiedeyhteisön keskustelukulttuurista (Emt., 101).

Aika ajoin ohjausta kehitettäessä nousee esille se, etteivät ohjausta vaativat opiskelijat hyö-

dynnä tarjolla olevia ohjausresursseja. Esimerkiksi opettajien vastaanottoajat ovat yliopistolla

jo pitkään olleet pakollisia käytäntöjä, mutta niitä hyödynnetään usein heikosti. Kyse voi olla

ohjausmahdollisuuksiin liittyvästä puutteellisesta tiedosta ja myös opiskelijoiden valmiudesta

hakea ohjausta. Samalla on kuitenkin syytä tiedostaa, ettei ohjauksen fyysinen olemassaolo

takaa sitä, että ohjaus on opiskelijalle todellinen mahdollisuus. Vaikka opiskelijat eroavatkin

suuresti siinä, kuinka aktiivisesti he hakevat ohjausta, on ohjaukseen hakeutumisessa suuri

merkitys myös sillä, kuinka tervetulleeksi opiskelijat kokevat itsensä ja kysymyksensä (Tiili-

kainen 2000, 67). Ohjauksellisissa kohtaamisissa opiskelijalle tarjotaan aika ja paikka, jossa

kysymysten esittäminen ja tuen pyytäminen on sallittua ja siihen myös kannustetaan. Pelkkä

ohjaajien nimeäminen ei välttämättä auta tekemään ohjauksesta opiskelijalle helposti lähestyt-

tävää (vrt. Emt., 101), jos nimetyt ohjaajat tuntuvat muuten vierailta ja etäisiltä. Huomion

kiinnittäminen ohjauksen lähestyttävyyteen tekee esimerkiksi opettajien vastaanottoajoista

opiskelijalle todellisia ohjausmahdollisuuksia.
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Tuen läsnäolo ei toteudu ainoastaan ohjauksen fyysisen läsnäolon, esimerkiksi juuri opettajien

vastaanottoaikojen, myötä. Erityisen tärkeää on niin sanottu sosiaalinen läsnäolo. Sosiaalista

läsnäoloa on tutkittu lähinnä välitteisen, esimerkiksi verkossa tapahtuvan, vuorovaikutuksen

yhteydessä, jolloin sillä tarkoitetaan toisen ihmisen läsnäolon tunnetta tai oman läsnäolon

osoittamista fyysisestä etäisyydestä huolimatta (ks. Tammelin 1998, Rourke ym. 1999, Lom-

bard & Ditton 1997). Sosiaalisen läsnäolon saavuttamisessa tunteiden, vuorovaikutteisuuden

sekä yhteisöllisyyden tietoisella osoittamisella on tärkeä tehtävä (Rourke ym. 1999). Samoja

kysymyksiä on olennaista miettiä myös lähikohtaamisessa, sillä sosiaalinen läsnäolo ei toteudu

silloinkaan automaattisesti, vaikka sen osoittamiselle on kasvokkain monipuolisemmat mah-

dollisuudet. Toisaalta sosiaalista läsnäoloa voidaan tukea pienillä teoilla, kuten kohtaamisten

epämuodollisuudella, henkilökohtaisuudella ja vuorovaikutteisuudella. Myös aiemmin mainit-

tu opiskelijoista välittäminen (Luku 5.1) on hyvin tärkeä lähtökohta tuen läsnäolon kannalta.

Tuen läsnäoloa haastaa yliopistoyhteisön statuserot ja valtasuhteet, jotka erottavat uuden opis-

kelijan professoreista, lehtoreista ja muusta henkilökunnasta, mutta alussa myös kokeneem-

mista opiskelijoista. Usein ohjauksen ihanteeksi nähdään näiden valtasuhteiden tiedostamisen

lisäksi vallan epätasapainon poistaminen, ohjaajan ja ohjattavan välinen kollegiaalisuus ja ta-

savertaisuus (Väisänen 2002, 240). Tavoite on tavoittelemisen arvoinen, mutta useissa ohjaus-

suhteissa mahdoton saavuttaa. Määritelläänhän ohjaus samanaikaisesti nimenomaan aloitteli-

jan ja kokeneen henkilön vuorovaikutukseksi (Emt., 239), jolloin ohjaussuhteen määrittäjänä

on juuri kokemus, jonka pohjalta ohjaaja tukee ohjattavansa kehitystä. Kokemukseen liittyy

valta, jolloin jo ohjaajan ja ohjattavan rooleihin asettuminen, määrittelee henkilöt ohjaussuh-

teessa toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan. Opiskelijan ja ohjaajan tai opiskelijan ja opetta-

jan kohtaaminen on lähtökohtaisesti epätasa-arvoinen sekä osapuolten hierarkkisen aseman

että tietämisen suhteen (Saarnivaara 2003, 101–104). Tasavertaisuutta kuvaavampi ja realisti-

sempi ohjauksen lähtökohta on pyrkimys molemminpuoliseen kunnioitukseen, jossa ohjaus-

suhteen lähtökohtainen epätasa-arvoisuus tiedostetaan. Voidaan puhua pedagogisesta kohtaa-

misesta (Saarnivaara 2003, 101–104). Kunnioitus edellyttää, että ohjaustilanteessa annetaan

ohjattavalle tilaa olla asiantuntija esimerkiksi omaan elämäänsä liittyvissä kysymyksissä, jotka

hän tuntee, mutta joiden käsittelyyn ohjaaja voi antaa työvälineitä.
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5.4 Yhteisöllinen peilauspinta

Yhteisöllinen peilauspinta (Kuva 10) tarkoittaa opiskelijan mahdollisuutta saada omille aja-

tuksilleen ja valinnoilleen tukea ja kannustusta, joka nojaa tieteenalan ja opiskeluyhteisön ko-

kemustietoon. Tätä peilauspintaa tarjoaa kosketus tieteenalaan (Luku 5.4.1) sekä toisaalta

opiskelijan yksilöllisille ajatuksille annettu hyväksyvä ja kehittävä palaute (Luku 5.4.2). Yh-

teisöllinen peilauspinta tarjoaa vahvistusta opintojen henkilökohtaiselle merkitykselle, mutta

antaa samalla mahdollisuuden nähdä opiskelun yhteisöllinen merkitys. Yhteisöllinen peilaus-

pinta tekee näkyväksi opintojen rajoja ja mahdollisuuksia suhteessa opiskelijan omiin mielen-

kiinnon kohteisiin.

Kuva 10 Yhteisöllinen peilauspinta ohjauksellisena käytäntönä

5.4.1 Kosketus tieteenalaan

Kosketus tieteenalaan tarkoittaa konkreettisia tarttumapintoja, joiden kautta opiskelija saa ot-

teen siitä, mitä hän on tullut opiskelemaan. Se antaa opintoviikkojen suorittamista laajemman

merkityksen opiskelulle. Yksinkertaisimmillaan kosketus tieteenalaan voi tarkoittaa tieteen-

alan esittelyjä, jotka antavat esimakua alasta kokonaisuudessaan. Konkreettisemman näkö-

kulman tarjoavat kuitenkin yhteydet tieteenalan aitoihin ilmiöihin, kontaktit tieteenalaa edus-

taviin ihmisiin sekä kokemus tieteenalan käytännön kentältä. Niiden kautta opiskelijan on

mahdollista saada vastauksia monen uuden opiskelijan mieltä askarruttaviin kysymyksiin siitä,

mitä ja miksi minä opiskelen.
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Se vaan, että tuo jonkun semmosen konkreettisen, että minkä takia täällä opiskellaan.
Et se kuitenkin on eri asia, kun lukiossa oli vaan luettiin tyyliin yleissivistyst saada.
Yliopistossa kuitenkin ollaan sitä varten, että tullaan tekemään tätä joskus. Siit näkee
semmosen, että täällä tosissaan ollaan jotakin varten, eikä vaan sen takia, että pääs-
täs, saadaan opintoviikkoja ja näyttää hyvältä. (10C, 88)

Kosketus tieteenalaan ei välttämättä tarkoita suoria vastauksia, joita ei välttämättä ole edes tar-

jolla. Se avaa väläyksiä tieteenalan todellisuudesta ja mahdollisista tulevaisuuksista. Kyse ei

ole tulevaisuuden ennustamisesta vaan tulevaisuuden uskon rakentamista. Kosketus tieteen-

alaan tuo opiskelijalle omakohtaisen kokemuksen siitä, että mahdollisuuksia on olemassa,

vaikkei tulevaisuutta voikaan täysin hallita. Toisaalta se tuo opiskelijan eteen myös opintoihin

ja tieteenalaan liittyviä realiteetteja, arkea, jonka kanssa on opittava elämään.

Tieteenalan esittelyt

Informaatiotilaisuuksien kaltaiset tieteenalan esittelyt, joita järjestetään usein aivan opintojen

ensimmäisillä viikoilla, tarjoavat opiskelijalle ensimmäisen kuvan tieteenalasta. Niissä tutustu-

taan yleisellä tasolla esimerkiksi tarjolla oleviin pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtoihin.

No se oli siis meille, siis meidän kiintiössä sisään tulleille... Kun meiltähän tulee kol-
meen oikeestaan aika erilaiseenkin pääaineeseen siinä samassa hakukohteessa, eli
sellasessa valintakiintiössä opiskelijoita sisälle. Se oli niinku se ensimmäinen päivä,
jollon täällä yliopistossa meille oikeesti kerrottiin, et mitä nää kolme eri oppiainetta on.
Et siin mielessä se oli myöskin jäi mieleen, et siinä niinkun sai ensimmäiset eväät sii-
hen, et miten alkaa niinkun erotella näitä kolmee eri pääainetta ja miten niinku vois
lähtee miettimään, et mikä itteä kiinnostas, et missä miun oma pääaine. (6A, 14)

Usein tavoitteena on avata myös tieteenalan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja työkenttää. Esit-

telyt eivät kuitenkaan aina onnistu todellisen kosketuspinnan rakentajina, vaan saattavat aihe-

uttaa opiskelijalle entistä epävarmemman tunteen oman alan mahdollisuuksiin liittyen. Haas-

tattelemani opiskelijat eivät kaipaa valmiita tulevaisuuden kuvia, vaan joitakin esimerkinomai-

sia konkreettisia tarttumapintoja, jotka rakentavat uskoa tulevaisuuteen.

Mul tuli siitä, mikä on jääny silt orientoivalt viikolta kun oli se päivä jollon oltiin vaan
omalla laitoksella ja siel on nää proffat kaikki kävi esittäytymässä ja oppiaineita esitel-
tiin ja tämmöstä, ja jaettiin kauheesti tavaraa. Siel oli, kun meil oli semmonen ohjelma
jaettu, et tämmöstä nyt tänään, että. Ja siin oli kohta, jossa luki, en nyt muista ihan
tarkkaan sitä otsikkoo, mutta se oli tämmönen niinku, et periaatteessa, et mihin sitten,
et mihin täältä valmistutaan, et mihin, mitä sitten niinku teet käytännössä työelämässä
tai muuta tämmöstä. Sit me sit aika moni niinku odotti, et siel tulis tosiaan niin, et siel
oli varattu jokaiselle niitä tai niille professoreille niinku puheenvuoro, et ne saa tulla
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kertomaan. Ja me oletettiin, et siel tulis jotain niinku siis vaik edes aloja, että voitte
mennä tänne ja tonne ja tonne. Ja, niin se tais olla, et se oli otsikoitu niin, et mikä mi-
nusta tulee isona. Ja melkein ne kaikki neljä proffaa alotti sen niin, et en voi kyllä tie-
tää, mitä teistä tulee, ja ei tullu mitään konkreettista. Ja jotenkin siin vaihees ois kai-
vannu sitä, et ois ihan sanottu, että no sitten te voitte, kun te luette nyt sitten (tiettyä
pääainetta), niin ainakin te voitte mennä sitten vaikka (-) johkin firmaan, että te pää-
sette sinne tutkijaksi tai suunnittelijaksi tai. Et ois kaivannu sellast hyvin selkeetä,
vaikka se ei nyt ookkaan sit ehkä koko totuus. Et tietysti on hirveesti vaihtoehtoja lo-
pulta. Mut et sil hetkel jotenkin tuntu, et pitäs olla joku kiinnekohta tavallaan, et niinku
ihan käytännön esimerkki, eikä niinku mitään niin yleistä siinä vaiheessa. Et sit niinku,
kyl sen itsekin huomaa sit myöhemmin, et ahaa, mä voin sit mennä tonne tai tänne ja
sit toikin paikka on vielä olemassa, mut et... (8D, 44)

Yhteys tieteenalan ilmiöihin

Yhteys tieteenalan todellisiin ilmiöihin tarkoittaa opiskelijan mahdollisuutta tutustua niihin

tieteenalan mielenkiintoisiin kysymyksiin, joiden innoittamana opiskelija on opiskelupaikkan-

sa valinnut. Ensimmäisen opiskeluvuoden haasteena monella opiskelijalla on se, että opinnot

jäävät kauas näistä oman tieteenalan ilmiöistä. Yleisopinnot ja perustieteet, joiden on tarkoitus

palvella myöhempiä tieteenalan opintoja, tuntuvat epämotivoivilta ja vaikeilta, sillä opiskeli-

jan on vaikea nähdä niiden merkitystä opintojen ja tieteenalan kokonaisuudessa.

Mul on ainakin niinku, et oikeestaan vast keväällä on alkanu kiinnostaa enemmän tää
koulu, koska jotenkin tossa syksyllä on kaikki semmoset ällöttävät kurssit, ja tuntuu, et
niit ei mitään pääse läpi, ja mul onkin jääny siin pari silleen rästiin. Et siin on semmosii
pari tosi vaikeita paketteja, niinku joku (-) semmonen viiden ovarin, niinku ihan hepre-
aa sellanen aika kauhee yllätys. Sit siel oli muutakin semmosii aika vaikeit. Semmosii
vähän kuivahkoja kursseja. Mut sit täs kevääl, kun on ottanu jotain sellasii vähän mie-
lenkiintosempii juttui, mitkä ehkä enemmän liittyy siihen omaan opiskeluunkin, niin sit
on tullu semmost niinku lisäpontta, et on tää sittenkin ihan kivaa, vaikka syksyllä tuli
semmonen fiilis, että hei tääl on vaan tälläsii ihan kauheita kursseja. Mut sit, et niinku
sä (haastattelija) sanoit, et ei kaikest voi tykkää, mut ehkä sinne syksyynkin vois lait-
taa jonkun kivan kurssin. (4B, 69)

Alkuvaiheen opintojen yhteys opiskelijaa kiinnostaviin tieteenalan ilmiöihin on merkitykselli-

nen, sillä niiden perusteella opiskelija rakentaa kuvaa tieteenalastaan ja opinnoistaan sekä ar-

vioi näiden merkityksellisyyttä omalta kohdaltaan. Opiskelijat eivät halua hukata aikaa ja

voimavaroja, joten alkuvaiheen opinnoista puuttuva kosketus tieteenalan ilmiöihin voi pistää

opiskelijan harkitsemaan opiskelupaikan vaihtoa.

Kun itellään on kait, että ei nyt voi sanoa, että vieläkään oon todellakaan varma (opis-
kelupaikasta). Et kyl mä vieläkin pidän korvat auki, että mitä, mutta sitten... Miten sitä
alkaa? Ehkä siinä jotenkin, sitä vois sillain, et kun monelle sit se tulee yllätyksenä se,
että kuulee tän, et kauheen moni sanoo... No mul on yks ystävä, joka nyt kolmatta
vuotta alottaa (-) opintoja, ja se, et nyt vihdoinkin hän saa lukee semmosta, mistä hän
tykkää. Et hän on kaks vuotta käyny semmosta pakkopullaa, ja nyt hän vasta pääsee
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siihen, mitä hän tuli ikäänkuin opiskelemaan. Niin, siin huomaa, että se on aika yleis-
tä, et nyt kun mä käyn kans noita (-) perusopintoja, mitkä tuntuu, että mitä mä teen sit,
kun mä osaan puolentoist opintoviikon verran (perusopintoja), enkä tuu ikinä sitä ma-
hollisesti käyttää. (2A, 89)

Osa opiskelijoista ratkaisee tieteenalan ilmiöistä irralliselta ja siksi merkityksettömiltä tuntuvi-

en perusopintojen ongelman ”jättämällä ne roikkumaan” tai ”suorittamalla ne alta pois”. Tämä

ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, jos ajatellaan, että juuri näiden opintojen tavoitteena

olisi toimia vahvana pohjana myöhemmille opinnoille.

Ehkä meilläkin on niinku aika vähän sitä oman pääaineen opetusta ekana vuonna, et
siin on se yks peruskurssi, mut sit on kaikkee (yleisopintoja) ja näit pakollisii sem-
mosii, mitkä ei niin tiiviisti siihen liity siihen omaan pääaineeseen, niin se varmaan kyl
vähän hämää. (8B, 56)

Sit toisaalt kyl mä niinku just noi pakolliset kurssit on hyvä käydä silleen pois, muuten
ne jää. Et mullakin jäi yks kurssi viime vuonna käymättä, ja nyt se on tuskanen kurssi.
(8C, 57)

Heti opintojen alusta alkaen tarjottu mahdollisuus tutustua opinnoissa oman tieteenalan aihei-

siin voi auttaa panostamaan vaikealtakin tuntuviin perusopintoihin. Tällöin opiskelijasta ei

tunnu, että kiinnostavia asioita ”pantataan”, kunnes pakolliset perusteet on suoritettu pois.

(- - ) ehkä sitä kuitenkin sitä  syksyä niin piti tavallaan sitä inspiraatioo yllä se puoltoist
tuntii viikossa, mitä meil oli niitä (pääaineen opintoja) niinku varsinaisesti (-). Et kui-
tenkin pääsi kiinni siihen omaan aineeseenkin kiinni, et ei ollu vaan niit pelkkiä jotain
muita peruskursseja, ja sit oltas vast puolen vuoden päästä alotettu siitä, että by the
way, te alotittekin täällä (pääaineessa). Et kyl se niinku silleen autto motivoimaan, ja
etenkin kun se puoli vuotta oli rakennettu vähän helpommista aiheista. (4A, 77)

Kokemus tieteenalan käytännön kentältä

Kosketus tieteenalaan saavutetaan myös tieteenalan käytäntöön ja todellisuuteen tutustumalla.

Tämä voi toteutua esimerkiksi tutustumiskäyntien ja retkien, mutta myös kentällä tapahtuvan

harjoittelun tai muiden opintojen kautta. Käytännön kokemus tuo esiin opintojen merkityksen.

Se (tutustumiskäynnit) vaan, että tuo jonkun semmosen konkreettisen, että minkä ta-
kia täällä opiskellaan. Et se kuitenkin on eri asia, kun lukiossa oli vaan luettiin tyyliin
yleissivistyst saada. Yliopistossa kuitenkin ollaan sitä varten, että tullaan tekemään tä-
tä joskus. Siit näkee semmosen, että täällä tosissaan ollaan jotakin varten, eikä vaan
sen takia, että päästäs, saadaan opintoviikkoja ja näyttää hyvältä. (10C, 88)



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 75 -

Kokemus antaa opiskelijalle myös konkreettisia eväitä punnita tieteenalan mahdollisuuksia ja

etsiä omia kiinnostuksen kohteita.

No meilläkin, kun meilläkin on ne kaikki peruskurssit siinä ekana vuonna. Ja sit kun
kesällä on sit se, no se (kenttäkurssi) on meillä aika semmonen merkittävä juttu, että
ketä alkaa kiinnostaa se suon ja turpeen mittaaminen. Se on aika selkeetä sitten, että
jos siellä ei tee mieli kontata siellä suossa, niin ei siellä tarvi sitten enää sen jälkeen
olla. Että kyllä se sitten varmaan aika hyvin selviää, että mikä kiinnostaa. (3A, 173)

Käytännön kokemuksen merkitys nousee tutkimuksen kohteena olevan tiedekunnan sovelta-

villa tieteenaloilla esille vahvasti jo opiskelijoiden opintoihin kohdistuvissa odotuksissa.

Opinnoilta odotetaan käytännönläheisyyttä, jota pidetään eräänä koulutuksen vahvuutena ver-

rattaessa muihin tieteenaloihin ja koulutuksiin.

Jos ajatellaan sitä, et en mä nyt tiedä mitä työnantajat toivos. No, todennäkösestihän
me ei välttämät olla metsäs ikinä töissä, tai sillai käytännössä. Mut mun mielest se on
sit kuitenkin se yks asia, mitä mä oon tältkin koulutukselt tullu hakemaan, niin et jon-
kunlaist semmost luonnon tuntemusta ja luonnon ymmärtämistä, ja niinku semmost
käytännön tietotaitoa olis ihan kiva saada. Koska sit vaikka (-) koulutus on muuttunu,
ja silleen, et se ja nää työt varsinkin on muuttunu, niin tota meist sitä ei pidä jättää
pois sen takia, et meidän pitäs valmistuu nopeesti tai jotenkin jättää, et joku muu ois
hyödyllisempää ehkä. Tai jos aatellaan, et ois hyödyllist, et kaikki lukis taloutta tai
vaikka matikkaa, tai jotai sellasta. Se on semmonen, mikä myös erottuu kuitenkin, tai
tää tutkinto pikkasen erottuu, vaikkei aateltas, että taloudellisesti ajateltuna kaikkein
järkevin. (10B, 89)

Käytännön kokemuksen arvoa vahvistaa myös opiskelijajoukon heterogeenisuus. Osalla opin-

tonsa aloittavista opiskelijoista on esimerkiksi perheen tai harrastusten kautta paljon kokemus-

ta alan käytännön kentältä, kun taas toisilta tämä kokemus puuttuu lähes kokonaan. Tieteen-

alan kentän tuntemus koetaan välttämättömyydeksi, ja koulutuksen tehtäväksi tässä nähdään

opiskelijoiden hyvin erilaisista taustoista johtuvien erojen tasoittaminen.

Ja lähinnä semmonen (tutustumiskäynneillä) pääsee taas kattoo sitä käytännön
osuutta, mitä se oikeesti on, mitä jotkut tekee sitten tällä alalla. Ja semmonen, en mä
tiedä, en mä tiedä kuin moni loppupeleis niinku on, joka täällä on. Tosi monella var-
maan niinku on oma, jo jonkinlaista metsätaustaa, mut on sit tosi paljon kaupunkilaisii,
jotka ei sit välttämättä oo esimerkiks metsässä silleen siinä mielessä hirveesti pyöriny.
Niillekin varmaan ihan semmonen. (10D, 82)

Mahdollisuus kokea ja nähdä tieteenalaa käytännössä koetaan myös opiskelijoihin kohdistu-

vaksi panostukseksi, jolla piristetään opiskelijan arkea ja lisätään opiskelumotivaatiota. Opis-

kelijat tietävät, että samat asiat olisi mahdollista opettaa heille myös kirjojen ja luentojen avul-



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 76 -

la. Kokemuksella on siis itseisarvoa, joka liittyy aiemmin kuvattuun opiskelijoista välittämi-

seen (Luku 5.1).

Mut et, kyl se must ainakin semmost tukee, ja se oli, sit se oli mun mielest niinku mun
mielest se tuntu sillai ylelliseltä, et meit viedään sinne (tutustumiskäynti), kun yhtä hy-
vin se ois voinu jäädä sinne puu-, siihen luokkaan, ja me oltas voitu kattoo kirjoista, et
aha, noi puut näyttää tolta jossain. (10B, 86)

Kontaktit tieteenalaa edustaviin ihmisiin

Tieteenalaa edustavat ihmiset ovat hyvin konkreettinen yhteys alaan, sillä he kantavat koke-

muksissaan paloja tieteenalan historiasta, mutta ovat samalla opiskelijalle myös esimerkkejä

tieteenalan mahdollisista tulevaisuuksista. Tieteenalan edustajien, niin vanhempien opiskeli-

joiden, oman laitoksen henkilökunnan kuin yliopiston ulkopuolisenkin työelämän edustajien

kokemuksista on mahdollista oppia paljon ilman, että opiskelijan tarvitsee kokea kaikkea itse.

Esimerkiksi seuraaville opiskelijoille tutustumiskäyntien myötä saadut kontaktit työelämän

edustajiin ja mahdollisiin työnantajiin ovat antaneet konkreettisen kuvan omasta alasta ja tar-

jonneet uusia näkökulmia oman tieteenalan työmahdollisuuksiin.

Mun mielest yks on ollu, ne ei nyt ehkä aina opiskeluun liity niin kauheesti, mut jo pel-
kästään noi tommoset ekskut tai sitten vaikka se meiän se metsäretki sillon syksyllä,
tai sitten tota sanotaan vaik noi viime viikolla, kun käytiin (ekskursiolla). Niin semmo-
set työnantajien tapaamiset, tai sit vanhojen opiskelijoiden. Se syksy, kun oli se päivä,
mis oli niitä aikasempia opiskelijoita. Semmoset, missä niinku. Mä oon miettiny sitä, et
kuinkahan niinku vanhentunu ja epärealistinen kuva mul on ollu vaik (-) ammatista,
kun mä oon tänne tullu. Eikä varmaan mitään kuvaa ylipäänsä ollu kauheesti. Niin to-
ta, niin se on must ollu sillain hyvä, et huomaa, et mitä asioit kannattaa opiskella ja,
mitä voi opiskella ja mikä kaikki liittyy, et millasii töitä vois ehkä saada. Se ei oo yh-
tään paha kyl jotenkin alkaa miettiä. (10D, 42)

Tai just, mitkä kaikki on mahollista, et ei se oo niinkun. Kun mitä just (työpaikassa), et-
tä aika moni on päätyny just semmoselle atk-alalle. Ei nyt atk-alalle, mut siis semmo-
seen tietojärjestelmäalalle, jota nyt ei välttämättä ihan ekana ajattelis. (10C, 43)

Myös yliopiston ulkopuolisten tahojen järjestämiin seminaareihin osallistuminen ja opintoihin

sisältyvillä kursseilla käytetyt vierailijaluennoitsijat voivat toimia kontakteina.

Olihan se, et jonkin verran niit niinku tulee, kun käy jossain seminaarei kuuntelemas-
sa, ja näkee aina, että tämä henkilö on täältä ja sit muutenkin, kun käy erilaisii tutkijoi-
ta ja muita puhumassa sitten eri kursseilla, niin siinä tietysti kertyy sit vähitellen sitä, et
millä kaikilla eri aloilla on niinku saman tyyppistä hommaa tekeviä ihmisiä. (8D, 54)
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Tieteenalan edustajia ja sitä kautta mahdollisuuksien kirjoa löytyy myös yliopiston sisältä.

Keskustelulle on vain annettava tilaa tieteenalan substanssiopetuksen rinnalla. Kontaktien

luomisessa olennainen tekijä on vuorovaikutteisuus, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus ky-

symyksille ja keskustelulle sekä omien mielenkiinnon kohteiden seuraamiselle. Oman laitok-

sen sisällä kontakteja voidaan luoda esimerkiksi opiskelijoita ja henkilökuntaa yhteen saattavi-

en aktivoivien oppimistehtävien avulla.

Mut meil oli orientoivalla, meidän piti tehdä ryhmissä haastattelut meidän pääainees-
ta. Ja mä tiesin, et (-) haluun (tiettyyn pääaineeseen), niin (-) menin sitten suoraan
sinne (-). Mentiin (-), sitä (pääaineen) professoria haastattelemaan. Se oli mielenkiin-
tonen, et siinä sai kysellä ihan kaikkea mitä mieleen juolahti siitä alasta. Ja sitä kautta
saatiin kaikilta aloilta työpaikkatietoja. Elikkä sitä, että mihin on työllistyny, onko help-
po saada töitä. Näin, ja sitten kun ne koottiin ja esitettiin, niin siellä kuuli paljon sel-
lasia seikkoja, mitä ei ollu ajatellukkaan. (9A, 89)

Vastaavasti myös eri vaiheen opiskelijoiden sekä henkilökunnan yhteiset keskustelutilaisuudet

voivat laajentaa uuden opiskelijan näkökulmaa omaan tieteenalaansa.

Se kertoo paljon. Kun ne ihmiset (vanhat opiskelijat) kertoo omista kokemuksistaan,
mitä ne on lukeneet aikanaan, ja mitä ne on tykänneet. Et mitä aineita ois pitäny olla,
et ois pitäny lukee enemmän, et pärjäis vähän paremmin. (9A, 168)

5.4.2 Hyväksyvä ja kehittävä palaute

Osalla opiskelijoista on jo opintojen alkuvaiheessa enemmän tai vähemmän selkiytynyt käsitys

omista kiinnostuksen kohteistaan, tavoitteistaan ja suunnitelmistaan. Tästäkin huolimatta opis-

kelija kaipaa usein ajatuksilleen yhteisöllisen hyväksynnän ja tuen. Tällainen opiskelija saattaa

kokea itsensä jopa huonoksi ohjattavaksi, jos ohjaaja tekee opiskelijan julkistamista henkilö-

kohtaisista ajatuksista ja suunnitelmista sen johtopäätöksen, ettei ohjausta enää tarvita. Opis-

kelija kaipaa yhteisöllistä palautetta siitä, miltä omat ajatukset näyttävät tieteenalan ja tiedeyh-

teisön näkökulmasta.

Sit kun tommoseenkin (opettajatuutorin tapaaminen) menee sillain, minäkin kun sa-
noin, että joo, olen kattonu (pääainetta). Niin, sit se on vähän niin, että no niin kirjan
kannet kiinni, että tää tyttö tietää. Vaikka sit se on vähän semmonen, että must se ois
kiva. Että en mä tiedä, mitä mä voin, että saanko mä ikinä töitä sillä ja onks siinä mi-
tään järkee. Mut jos vaan menee sillain, et jos vain menee sinne, että pitäs aina men-
nä kaikkialle sillain, en mä tiedä. Sit must saa parhaiten opastusta. (2A, 111)
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Palaute auttaa opiskelijaa luottamaan esimerkiksi omiin henkilökohtaisiin valintoihinsa, kuten

seuraavan opiskelijan kokemuksista käy ilmi.

Ja sit silleen, et puhuttiin siinä sivuaineesta, ja mä mietin, sanoin et mitä mä oon miet-
tiny ja muuta, ja se sano, et kuulostaa ihan semmoselta, mitkä varmaan sopii sulle,
että eihän nää niis niinku silleen mitään ongelmaa ja. Ja silleen niinku kuitenkin ihan
kannustavasti (- -) (4A, 55)

No, varmaan se (ohjaajan palaute) antoi tavallaan tietyllä tavalla varmuutta niihin, mi-
tä on, tai mitä niihin omiin päätöksiin, mitä oli, koska niihin sai tavallaan tukee. Et kun
just tavallaan ehkä sivuaineesta ja semmosista pohdinnoista (- -) (4A, 59)

Hyväksyntä opiskelijan omalle ajattelulle voidaan antaa opintojen suunnitteluun liittyvässä

ohjaustilanteessa myös lähtemällä liikkeelle opiskelijan omista kiinnostuksista ja vahvuuksista

sekä rakentamalla ohjausta opiskelijalähtöisesti opiskelijan omien ajatusten pohjalle. Tämä

antaa opiskelijalle luottamusta omiin ajatuksiinsa, ja toimii siten opiskelijaa valtauttavana oh-

jauksellisena käytäntönä.

Mä myöhemmin menin (opettajatuutorin) juttusille, ja mä, mulla jäi sellanen mieleen,
kun oli hirveen suuri apu, kun mä mietin kans just sivuaineopintoja. Sit me lähettiin
kuitenkin miettiin jotenkin sillai, et millaset asiat mua kiinnostaa. Jotenkin, että missä
mä oon hyvä tai jotenkin. Et sitten niinku tavallaan, tai kun mä mietin jotain (-), niin si-
ten keksinkin, että se voikin olla joku tommonen (- -) puoli olla niinku se mulle sopi-
vampi. Et ehkei sitä sivuainettakaan, tai just tommosii noit opintoja kannatakaan miet-
tii just sillai, mihin haluan töihin, vaan siitä, et mikä itteensä kiinnostaa sen mukaan sit
valita. (8B, 67)

Opintojen suunnittelun ja esimerkiksi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien yhteydessä saa-

dun palautteen lisäksi opiskelijaa voidaan kannustaa omaan ajatteluun myös varsinaisten opin-

tojen yhteydessä. Esimerkiksi opettajan tarttuminen opiskelijan ajatuksiin ja mielenkiinnon

kohteisiin opetustilanteessa voi toimia opiskelijalle hyväksyvänä ja kannustavana palautteena.

(- -) ja (opettajat) tuki kauheesti sitä ja kannusti esittämään kysymyksiä ja tuki kaikes-
sa, mitä niinkun, mitä kysy ja mitä lähti pohtimaan, et hei et tääpäs on aika jännä juttu.
Ja ne lähti heti mukaan, että mitäs sä oikeen, et vautsi, että mitähän tost irtois. (6A,
29)

 (- -) mut se semmonen kannustavuus niin, mie en osaa sitä selittää sen paremmin,
kun silleen vaan, että lähtee mukaan niihin (opiskelijan) pohdintoihin, tai kysymyk-
siin... Silleen tavallaan antaa ymmärtää, että toihan on mielenkiintoinen ja hyvä juttu.
(6A, 57)

Hyväksynnän ja kannustuksen lisäksi opiskelija tarvitsee yhteisön aiempaan kokemukseen no-

jaavia rakennusaineita, joiden varassa kehittää omia ajatuksia ja suunnitelmia eteenpäin.
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Joo, koska jokainenhan luo sen vaan omien kiinnostustensa pohjalta. Niin, sit jos ei
kukaan sano, et joo se on hyvä hei. Et siihen voisit vaikka, et mietippä tätä siihen li-
säks, tai näitä. Oisko nää siihen hyvät ja ooks sä niistä, ja ne on nytten, et niit nyt. No,
kyl hänkin sano mulle et, joo oma opettajatuutori sitä, että kantsis käydä maatalous-
politiikan, et nyt ollaan kiinnostunu et koko siitä ketjusta, niinkun tuottajasta lähtien. Et
sanohan hänkin tän, kieltämättä joo. (2A, 113)

Tähän antaa työvälineitä myös kosketus opiskeltavaan tieteenalaan (Luku 5.4.1), jolloin opis-

kelija saa hyvin konkreettisen mahdollisuuden peilata omia ajatuksiaan ja valintojaan tieteen-

alan todellisuuteen ja olemassa olevaan kokemustietoon.

5.4.3 Yhteenveto

Yhteisöllinen peilauspinta tarjoaa opiskeluyhteisön ja tieteenalan muodostamat raamit yksilöl-

liselle kehittymiselle. Se vaatii toisaalta kosketusta opiskeltavaan tieteenalaan, sen ilmiöihin,

ihmisiin ja todellisuuteen, toisaalta palautetta henkilökohtaisiin valintoihin liittyen. Yksilölli-

set valinnanmahdollisuudet ja opiskelun henkilökohtaisuus nähdään usein yliopisto-opiskelun

lähes kiistämättömänä tavoitteena ja vahvuutena. Opiskelija ei kuitenkaan halua tehdä vain

yksilöllisiä valintoja, sillä opintojen henkilökohtaisen merkityksen lisäksi, opiskelija kaipaa

opinnoilleen yhteisöllistä merkitystä. Asiantuntijuus tarkoittaa myös tiedeyhteisöön liittymistä,

jolloin opiskelija ei opiskele ainoastaan itseään tai omaa elämäänsä varten. Yhteisöllinen pei-

lauspinta avaa tiedeyhteisön kokemuksen sanelemia rajoja ja mahdollisuuksia, mutta kannus-

taa samalla oman kiinnostuksen seuraamiseen ja yksilöllisten valintojen tekemiseen.

Lisääntyvien valinnanmahdollisuuksien ja tulevaisuuden epävarmuuden takia opiskelija tarvit-

see mahdollisuuksia neuvotella tilanteestaan ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden näkymistään

(Mikkonen, Eriksson & Jyry 2003, 35). Kyse on myös yhteisöön kiinnittymiseen liittyvistä

identiteettineuvotteluista (Ylijoki 1998, 136), joiden kautta opiskelija saa palautetta omista

ajatuksistaan. Jälleen olennaista on vuorovaikutus yhteisön vanhempien jäsenten kanssa, sekä

osallistumisen kautta saadut kokemukset opiskeluyhteisön ja tieteenalan mahdollisuuksista.

Pelkkä yksisuuntainen informaation jakaminen ei valitettavasti useinkaan tarjoa konkreettista

kosketuspintaa. Ilmiö on hyvin samanlainen kuin, mitä käsittelin aiemmin opiskeluyhteisön

käytäntöjen läpinäkyvyyden yhteydessä (Luku 5.2), mutta opiskelijan arjen hallinnan sijaan

keskiössä on nyt oman alan asiantuntijaksi kasvaminen, kun aiemmin kyse oli ennemminkin
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opiskelijaksi oppimisesta. Mahdollisuus oppia toiminnan, vuorovaikutteisuuden ja kokemuk-

sen kautta avaa uudelle opiskelijalle konkreettisesti sekä yhteisön historiaa että mahdollisia

tulevaisuuksia (Wenger 1998; 62–71, 156).

Yhteisöllisen peilauspinnan tarjoaminen esimerkiksi käytännön tai työelämän kautta koetaan

ajoittain ongelmalliseksi yliopiston sivistysihanteen näkökulmasta. Opiskelijoiden epätietoi-

suuden lievittäminen tarjoamalla tietoa työmahdollisuuksista ja työelämässä tarvittavista tai-

doista ei kuitenkaan tee yliopistosta ammattikoulua, vaan motivoi sitoutumaan opintoihin ja

etenemään niissä. Esimerkiksi monia alkuvaiheen opiskelijoita vaivaava alavalintaan liittyvä

epätietoisuus on seurausta koulutusalan ja työn välisestä kuilusta. Opiskelija voi olla kiinnos-

tunut opinnoista, muttei ole varma alan työllistymismahdollisuuksista tai vastaavasti alan työ-

tehtävien kiinnostavuudesta. Mielenkiintoiset työnäkymät voivat toimina vahvana opiskelu-

motivaation ylläpitäjänä. (Vesikansa 1998; 55–56, 78–80, 99.) Ne antavat konkreettisen kos-

ketuspinnan omaan alaan ja eteenpäin kantavia näkymiä tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Konkreettinen yhteys opiskeltavaan tieteenalaan on todettu tärkeäksi myös siitä syystä, että

uusilla opiskelijoilla saattaa olla hyvin epärealistinen käsitys alasta, jota he ovat tulleet opiske-

lemaan. Ennakko-oletusten ja todellisuuden välinen kuilu voi olla jopa syy opintojen keskeyt-

tämiselle, jolloin konkreettinen yhteys tieteenalaan auttaa opiskelijaa pohtimaan realistisesti

omia tavoitteitaan ja valmiuksiaan suhteessa opiskeltavaan alaan. (Watson, Johnson & Austin

2004, 69–70.)
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6. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Olen arvioinut tutkimukseni luotettavuutta läpi koko tutkimuksen toteutukseen liittyvän kuva-

uksen (Luku 4). Tämä on ollut perusteltua, koska luotettavuus liittyy olennaisesti menetelmäl-

lisiin valintoihini, jotka sekä tukevat että haastavat tutkimuksen toteutusta ja tulosten luotetta-

vuutta. Laadullisen tutkimuksen arvioinnin keskiössä onkin tutkimusprosessin luotettavuuden

arviointi, jossa on kohdistettava huomio sekä tutkimuskäytäntöihin että niiden kuvaamiseen

(Eskola & Suoranta 1998, 211–213). Kokemuksiin liittyviä merkityksiä etsivän kvalitatiivisen

tutkimuksen luotettavuuden kriteereiksi voidaan asettaa tutkimusprosessin johdonmukaisuus,

aineistolähtöisyys ja kontekstisidonnaisuus, sekä tutkimusprosessin reflektointi. Lisäksi on

pohdittava tavoiteltavan tiedon laatua, tutkimustyön subjektiivisuutta sekä siihen liittyvää tut-

kijan vastuullisuutta. Ilmiön saavuttaminen voi vaatia myös menetelmä- tai tutkijatriangulaa-

tiota, joka voi ilmiöstä riippuen lisätä tutkimuksen luotettavuutta. (Perttula 1995, 42–43.)

Tutkimukseni läpikulkevana tavoitteena on fenomenologiseen tutkimukseen liittyvä pyrkimys

kunnioittaa haastattelemieni kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (ks. Laine 2001, 31–33; Lukka-

rinen 2001, 127; Perttula 1995, 45; Varto 1992, 85–86). Tästä syystä käytin runsaasti aikaa

aineistonkeruun suunnittelemiseen ja haastatteluihin valmistautumiseen. Merkityksellisten ko-

kemusten tekniikka oli sekä aineistonkeruun suunnittelussa että toteutuksessa tältä osin erittäin

hyödyllinen työväline. Opiskelijoille merkityksellisten kokemusten kautta päästiin haastatte-

luissa kiinni opiskelijoille merkityksellisiin ohjauksellisiin käytäntöihin, jotka mahdollistavat

ohjauksen opiskelijalähtöisen kehittämisen. Myös analyysissäni pyrin aineistolähtöisyyteen

sekä siihen, että opiskelijoiden esille tuomat kokemukset säilyisivät tulkinnan ja käsitteellis-

tämisen pohjana tutkimusprosessin loppuun saakka.

Tätä yksilöllisen kokemuksen säilyttämistä haastoi erityisesti kaksi tutkimusprosessin aikana

tekemääni valintaa: aineistonkeruun toteuttaminen yksilöhaastattelujen ohessa myös pari- ja

ryhmähaastatteluina sekä aineistonanalyysin toteuttaminen perinteisen fenomenologisen ana-

lyysin sijaan sisällönanalyysiin nojautuen. Menetelmätriangulaatio voi parantaa fenomenolo-

gisen tutkimuksen luotettavuutta (Perttula 1995, 42–43), mutta on samalla myös toteutuksen

kannalta haasteellista. Pari- ja ryhmähaastattelut koin kuitenkin sekä suunnitteluvaiheessa että
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niiden toteuttamisen jälkeen erittäin toimiviksi ratkaisuiksi, jotka toivat kokemukset esille sy-

vemmin ja moniulotteisemmin kuin monet yksilöhaastattelut. Lisäksi näissä jouduin haastatte-

lijana puuttumaan huomattavasti vähemmän kokemuksiin liittyvään keskusteluun, jolloin ne

lähtivät vahvemmin opiskelijoista itsestään. Hyvä ennakko-ohjeistus sekä panostus haastatte-

lutilanteiden avoimeen ja turvalliseen ilmapiiriin tuki puolestaan yksilöllisen kokemuksen esil-

le nousemista myös pari- ja ryhmähaastatteluissa. Analyysivaiheessa yksilöllisen kokemuksen

erottaminen irralliseksi jaetuista kokemuksista oli kuitenkin mahdotonta, minkä takia koin si-

sällönanalyysin puhdasta fenomenologista analyysiä toimivammaksi työvälineeksi. Aloitin

kuitenkin analyysin fenomenologisen analyysin tavoin haastateltavieni yksilöinä ja yhdessä

ilmaisemien kokemusten tiivistetyllä kuvauksella, joka auttoi reflektoimaan ja jättämään taka-

alalle omia ilmiöön liittyviä ennakkokäsityksiä.

Fenomenologisen tutkimuksen perustana olevan tutkijan ennakkokäsitysten reflektoinnin tai

sulkeistamisen (ks. Laine 2001, 33; Perttula 1995, 44; Varto 1992, 86) kannalta olisi jälkeen-

päin ajatellen ollut hyödyllistä kirjoittaa myös systemaattista tutkimuspäiväkirjaa. Vastaavaa

reflektointia tein analyysin edetessä kirjaamalla aineiston tiivistysten ja teemoittelujen rinnalle

jatkuvasti ylös omia huomioitani, jotka liittyivät sekä tutkittavan ilmiön käytännön kokemuk-

siin että sen teoreettisiin tarkasteluihin. Näiden esiin nostaminen auttoi erottamaan ennakkokä-

sitykseni tutkittavien kokemuksista. Vastaava reflektointi olisi kuitenkin ollut hyödyllistä jo

ennen tutkimusaineiston keruun ja analysoinnin aloittamista, jolloin se toteutui ainoastaan

tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen rakentamisena.

Myös tutkittavan ilmiön herättämästä tarpeesta lähtevä tutkijatriangulaatio voi olla keino lisätä

tutkimuksen luotettavuutta (Perttula 1995, 42–43). Useamman tutkijan yhteistyö olisi omassa

tutkimuksessani ollut hyödyksi, ja keskustelutinkin tutkimuksen eri vaiheisiin liittyviä valinto-

jani sekä tutkimuksen kohteena olevassa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa että sen

ulkopuolella. Kuitenkin erityisesti ryhmähaastattelutilanteissa kahden tutkijan yhteistyö olisi

mahdollistanut kokemusten jakamiseen vaikuttavan ryhmädynamiikan aktiivisemman tarkkai-

lun ja ohjaamisen.
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Hyödynsin haastatteluissani retrospektiivistä kuvausta, jossa haastateltavat valitsivat itse ku-

vattavaksi heille henkilökohtaisesti merkityksellisiä tapahtumia tai tilanteita, joiden toteutumi-

sesta oli aikaa muutamasta kuukaudesta jopa useampaan vuoteen. Toinen vaihtoehto olisi pyy-

tää kuvauksia informanteilta mahdollisimman pian jonkin tutkijan määrittelemän tapahtuman

jälkeen. Käyttämäni lähestymistavan etuna on se, että informantin itse merkityksellisiksi mää-

rittelemien tapahtumien kautta saadaan tietoa siitä, millaiset tilanteet koetaan onnistuneiksi tai

epäonnistuneiksi. (ks. Vispoel & Austin, 1995, 379–380.) Toiminnan jälkikäteen reflektoimi-

nen tarjoaa mahdollisuuden tarkastella myös erilaisten toimintatapojen seurauksia, jolloin se

antaa toiminnan aikana toteutettua reflektiota rikkaammat välineet käytäntöjen kehittämiselle.

Haasteena on kuitenkin kokemusten mieleen palauttaminen, jonka onnistuminen vaihteli huo-

mattavasti eri haastateltavien välillä. Osalla vuodenkin takaisten kokemusten muistaminen

tuotti vaikeuksia, kun taas jotkut haastateltavistani kuvasivat yksityiskohtaisesti useamman

vuoden takaisia kokemuksiaan. Useampi haastateltavistani myös arvioi ääneen sitä, kuinka

kokemusten muistaminen voi kertoa niiden tärkeydestä itselle. Tämä puolestaan oli opiskeli-

joille itselleen merkityksellisiä kokemuksia tavoittelevan tutkimuksen kannalta ensisijaista.

Pari- ja ryhmähaastattelut olivat muistin virkistämisen kannalta hedelmällisiä, sillä toisen

opiskelijan kokemus saattoi palauttaa muilla mieliin omia vastaavia tai eriäviä kokemuksia.

Kvalitatiivisen tutkimuksen ensisijaisena arviointikriteerinä ei ole tulosten sovellettavuus tai

siirrettävyys (Perttula 1995, 41–42). Toisaalta voidaan kuitenkin puhua aineiston merkittävyy-

destä, jolla tarkoitetaan tietoisuutta aineiston kulttuurisesta paikasta ja sen tuottamiseen vai-

kuttavista tekijöistä (Eskola & Suoranta 1998, 215–216). Tätä olen pyrkinyt tuomaan esiin ku-

vaamalla tarkoin kontekstin, jossa ohjaukselliset käytännöt ja niihin liittyvät kokemukset

muodostuvat (mm. Luku 3) sekä tutkimustilanteen, jossa näitä kokemuksia ilmaistiin (Luku

4.2). Osittain esille nousseet kokemukset ovat varmasti sidoksissa tutkimuksen kohteena ole-

vaan tiedekuntaan ja sen erityispiirteisiin, mutta toisaalta uskon niistä olevan hyötyä myös

yleisemmin yliopisto-ohjausta pohdittaessa.
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7. OPISKELIJAN ARJEN HALLINTAA JA TULEVAISUUDEN USKOA

Tutkimukseni tavoitteena oli syventyä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiede-

kunnan opiskelijoiden kokemusten kautta yliopistoyhteisön opintojen alkuvaihetta tukeviin

ohjauksellisiin käytäntöihin. Aivan alusta asti tavoitteenani oli nostaa esille viralliseen ohjaus-

järjestelmään liittyvien kokemusten lisäksi myös muita opiskelijoiden kokemuksissa opintojen

alkuvaihetta tukevia käytäntöjä. Nämä yhdistyivät tutkimukseni edetessä ohjaukselliset käy-

tännöt -käsitteen alle. Ohjaukselliset käytännöt eivät rajaudu selkeästi joko viralliseen ohjaus-

järjestelmään tai sen ulkopuolelle, vaan voivat toteutua osin molemmissa. Tutkimukseni lähtee

opiskelijoista, mikä mahdollistaa opiskelijalähtöisen ohjauksen kehittämisen, mutta haastaa

jatkossa tutkimaan ilmiötä laajemmin yliopistoyhteisön erilaisten toimijoiden näkökulmista.

Lisäksi näkökulma jättää huomioimatta monia opiskelijaan itseensä liittyviä tekijöitä, mikä on

ongelmallista, sillä ohjaukselliset käytännöt tapahtuvat aina ihmisten vuorovaikutuksessa.

Virallinen ohjausjärjestelmä, jolla tarkoitan muun muassa opiskelija- ja opettajatuutorointia,

orientoivia opintoja ja johdantojaksoja tai HOPS-ohjausta, on tärkeä kokonaisuus, joka tuo

ohjausta näkyväksi yliopistoyhteisössä. Se edustaa ohjauksen ja tuen eksplisiittistä, auki kirjoi-

tettua ja puhuttua, puolta. Se on myös jo itsessään opiskelijalle viesti siitä, että häntä pidetään

toivottuna ja tärkeänä yliopistoyhteisön jäsenenä. Ohjausjärjestelmä osoittaa opiskelijoista vä-

littämistä (Luku 5.1), mutta pitää sisällään myös muita uutta opiskelijaa tukevia ohjauksellisia

käytäntöjä. Ohjausjärjestelmän lisäksi näitä käytäntöjä on myös muualla opiskelijan arjessa,

esimerkiksi opetuksen ja muun toiminnan ohessa. Epävirallisemmista tilanteista ja teoista on

mahdollista saada välineitä myös virallisen ohjausjärjestelmän kehittämiseen.

Ohjauksellisia käytäntöjä; opiskelijoista välittämistä (Luku 5.1), opiskeluyhteisön käytäntöjen

läpinäkyvyyttä (Luku 5.2), tuen läsnäoloa opiskelijan arjessa (Luku 5.3) sekä yhteisöllistä pei-

lauspintaa (Luku 5.4), voidaan tarkastella kahden opintojen aloittamiseen liittyvän suuremman

tavoitteen näkökulmasta. Aivan opintojen ensimmäisillä viikoilla ja monen kohdalla vielä pit-

kään sen jälkeenkin, uuden opiskelijan pyrkimyksenä on saavuttaa opiskelijan arkeen liittyvä

hallinnan tunne. Toinen hieman myöhemmin, mutta eri opiskelijoilla hyvin eri vaiheissa he-

räävä tavoite on vahvistaa tulevaisuuteen liittyvää luottamusta. Ensimmäinen tarkoittaa käy-
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tännössä opiskelijaksi oppimista, kun taas jälkimmäiseen nivoutuvat kysymykset omien kiin-

nostuksen kohteiden sekä tieteenalan ja oman asiantuntijuuden mahdollisuuksien löytämisestä.

Arjen hallinnan tunne kiinnittyy ”tässä ja nyt -tilanteista selviytymiseen ja tulevaisuuden usko

puolestaan nimensä mukaisesti pidemmälle tulevaisuuteen. Kyse ei ole tulevaisuuden ennus-

tamisesta, vaan siitä, että luottamus osittain hämärän peitossa olevaan tulevaisuuteen säilyy.

(Kuva 11)

Kuva 11 Opiskelijan arjen hallinta ja tulevaisuuden usko ohjauksellisten käytäntöjen tavoitteena

Näihin molempiin haasteisiin tutkimuksessani esitellyt ohjaukselliset käytännötkin omalta

osaltaan vastaavat. Opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyys linkittyy ehkä selvimmin opis-

kelijan arjen hallinnan, eli opiskelijaksi oppimisen, tukemiseen. Yhteisöllinen peilauspinta

puolestaan tarjoaa ennemminkin tukea tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Opiskelijoista

välittäminen ja tuen läsnäolo opiskelijan arjessa voivat tilanteesta riippuen vastata niin arjen

hallinnan kuin tulevaisuuden uskonkin tavoitteisiin. Toisaalta jako ei ole näin yksiselitteinen,

sillä esimerkiksi yhteisöllinen peilauspinta, eli kosketus tieteenalaan ja omalle ajattelulle saatu

yhteisöllinen palaute, tukee esimerkiksi motivaation kautta hyvinkin vahvasti opiskelijan arjen

hallintaa. Olennaista on ennemminkin tiedostaa se, että ohjauksellisten käytäntöjen tavoitteet

ja myös niiden anti, voivat eri opiskelijoille eri vaiheissa olla hyvin erilaiset.

Ohjauksellisten käytäntöjen haasteena, niin virallisen ohjausjärjestelmän puitteissa kuin sen

ulkopuolellakin, on se, että tuen saaminen on edelleen hyvin vahvasti sidoksissa yksittäisiin

henkilöihin. Ohjausta saa varmimmin, kun opiskelija osaa sitä itse hakea, ja saadun ohjauksen

YLIOPISTO-OPINTOJEN ALOITTAMINEN
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laatu puolestaan riippuu yksittäisten ohjaajien taidoista ja motivaatiosta ohjata opiskelijoita.

On myös syytä huomata, että ohjaukselliset käytännöt vaikuttavat yliopistoyhteisön arjessa

myös silloin, kun niihin ei kiinnitetä huomiota tai ne tulevat esiin negatiivisina. Opiskelijoihin

kohdistuvan välinpitämättömyyden viesti on vähintään yhtä voimakas kuin välittämisenkin.

Myös piilossa olevat opiskeluyhteisön käytännöillä sekä tuen läsnäolon tai yhteisöllisen pei-

lauspinnan puuttumisella on oma vaikutuksensa uusiin opiskelijoihin ja akateemiseen yhtei-

söön kasvamiseen. Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvat ohjaukselliset käytännöt, kuten yli-

opistoyhteisön käytännöt muutenkin, luovat kuvaa yliopistosta ja yliopisto-opiskelusta sekä

tieteenalasta kokonaisuutena.

Toisaalta hyvälläkään ohjauksella ei korjata esimerkiksi opetussuunnitelmiin, -tarjontaan ja -

järjestelyihin sisältyviä heikkouksia, jotka omalta osaltaan vaikuttavat sekä opiskelun laatuun

että tehokkuuteen (Moitus ym. 2001, 26). Esimerkiksi opintojen viivästymisen kohdalla raken-

teellisia selityksiä voidaan etsiä muun muassa kurssien fragmentaarisuudesta ja aikataululli-

sesta päällekkäisyydestä, liian pienistä opintokokonaisuuksista ja opiskelijan työmäärää kas-

vattavasta koulutusohjelmien sisällöllisestä laajentumisesta (Tuomi & Pakkanen 2003, 23).

Tähän haasteeseen on lähdetty vastaamaan toteutusasteelle ehtineen tutkintorakenneuudistuk-

sen puitteissa, ja ohjauksen kehittäminen onkin mielekästä nivoa tähän kokonaisuuteen. Opin-

tojen etenemisen ongelmat voivat liittyä yhtälailla arjen konkreettisiin kysymyksiin, kuten

kurssimateriaalin saatavuuteen tai opintojen järjestämiseen, kuin laajemmin yliopiston toimin-

takulttuurin haasteisiin (Vesikansa, Lempinen & Suomela 1998, 63).

Uuden yliopisto-opiskelijan arjessa on usein läsnä epävarmuuden tunne. Toisaalta epävarmuus

liittyy tänä päivänä monissa elämänvaiheissa olevien ihmisten arkeen. Epävarmuuden poista-

minen tuskin on ohjauksenkaan realistinen tavoite, sillä pärjääminen niin yliopistossa kuin

työelämän arjessa vaatii epävarmuuden tunteen sietämistä. Ohjauksen kannalta olennaista on

tukea opiskelijaa hallinnan tunteen saavuttamisessa, eli siinä, että opiskelija kokee hallitsevan-

sa niin opiskelijan arkeen kuin tulevaisuuteenkin liittyvän epävarmuuden. Riittävän hallinnan

tunteen voisi pelkistää selviytymiseksi ja luottamukseksi, jolloin opiskelu ei tunnu jatkuvasti

ylitsepääsemättömältä urakalta eikä tulevaisuus toisaalta saavuttamattomissa tai näkymättö-

missä olevalta unelmalta.
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Liite 1Haastateltavien taustatiedot

haastateltavat kaikki opiskelijat1

Hakukohde Fr % Fr %

Biotekniikka 2 7 % 16 5 %

Elintarvike-ekonomia 2 7 % 28 8 %

Elintarvike- ja ympäristökemia ja mikrobiologia 3 10 % 40 12 %

Elintarviketeknologia 0 0 % 34 10 %

Kasvintuotantotiede 2 7 % 35 10 %

Kuluttajaekonomia 2 7 % 12 4 %

Kotieläintiede 3 10 % 25 7 %

Maatalousekonomia 1 3 % 22 6 %

Markkinointi 2 7 % 12 4 %

Maatalousteknologia 0 0 % 15 4 %

Metsäekonomia 4 14 % 30 9 %

Metsätieteet 5 17 % 45 13 %

Ravitsemustiede 1 3 % 15 4 %

Ympäristöekonomia 2 7 % 12 4 %

29 100 % 341 100%

haastateltavat kaikki opiskelijat2

Opintojen aloitusikä (min 19, max 28, Md 21,5) Fr % Fr %

alle 20 8 28 % 58 15 %

20-25 20 69 % 253 65 %

yli 25 1 3 % 79 20 %

29 100 % 389 100 %

haastateltavat kaikki opiskelijat3

Sukupuoli Fr % Fr %

mies 4 14 % 117 30 %

nainen 25 86 % 272 70 %

29 100 % 389 100 %

Opintojen vaihe Fr %

alku (1. vuosikurssi) 18 62 %

keski (2.-4. vuosikurssi) 10 34 %

loppu (5.- vuosikurssi) 1 3 %

29 100 %

1 Kesän 2004 opiskelijavalinnan (normaalivalinta) mukaan.
2 Kesän 2003 opiskelijavalinnan (normaali- ja erillisvalinta) mukaan.
3 Kesän 2003 opiskelijavalinnan (normaali- ja erillisvalinta) mukaan.
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Liite 2 Haastattelurunko

OPISKELIJATUUTOREIDEN HAASTATTELUT

Muutama käytännön ohje:
1) Haastattelu kestää noin tunnin.
2) Tavoitteena on käydä keskustelua teidän opiskelijoiden hyvistä tai huonoista kokemuksista liittyen opintojen

alkuvaiheeseen ohjaukseen. Kokemukset voivat liittyä orientoivaan viikkoon, opiskelija- tai opettajatuutorointiin,
johdatusjaksoihin, HOPS-ohjaukseen tai yhtälailla muuhun ensimmäisen vuoden kurssiin, muuhun tapahtu-
maan tms., josta on ollut sinulle apua.

3) Opintojen alkuvaiheeseen ohjauksen tavoitteena on tutustuttaa opiskeluyhteisöön ja -ympäristöön, opiskelta-
vaan tieteenalaan sekä yliopisto-opiskeluun. Lisäksi ensimmäisenä vuotena on tavoitteena tarjota opiskelijoille
tukea mielekkään opintopolun rakentamisessa ja suunnittelussa. Oletko saanut tällaista ohjausta?

4) Nauhoittamisen takia on tärkeä välttää päällekkäin puhumista, eli antaa puheenvuoro kaikille. Muuten onkin
sitten erittäin suotavaa tuoda esille kaikki kokemukset, erityisesti ne, jotka poikkeavat muiden ajatuksista.

Haastattelurunko:
1) Palauta mieleesi ensimmäiseen opiskeluvuoteesi liittyvä omasta mielestäsi onnistunut ohjauskokemus, jossa

olet saanut mielestäsi hyvää ohjausta:
• Milloin ja missä tapahtui? Entä, kuka ohjasi ja missä asiassa?

• Miten ohjaaja toimi tilanteessa?

• Miten itse toimit tilanteessa?

• Miksi kokemus oli mielestäsi onnistunut, eli mitä hyötyä tai tukea tilanteesta oli sinulle?

• Mikä tekee hyvän ohjaustilanteen, ja mitä se tarjoaa ohjattavalle?

• Mistä tunnistaa hyvän ohjaajan, eli miten hyvä ohjaaja toimii ohjaustilanteessa? (Mitä tekee / ei tee?)

• Millaista ohjaus voisi parhaimmillaan olla?

2) Palauta mieleesi ensimmäiseen opiskeluvuoteesi liittyvä omasta mielestäsi epäonnistunut ohjauskokemus, tai
tilanne, jossa et ole saanut kaipaamaasi ohjausta:

• Milloin ja missä tapahtui? Entä, kuka ohjasi ja missä asiassa?

• Miten ohjaaja toimi tilanteessa?

• Miten itse toimit tilanteessa?

• Millaista ohjausta olisit tarvinnut?

• Miksi kokemus oli mielestäsi epäonnistunut, eli miksi siitä ei ollut sinulle hyötyä tai tukea?

• Mikä tekee ohjaustilanteesta huonon, eli mikä vaikuttaa ohjauksen epäonnistumiseen?

• Mistä tunnistaa huonon ohjaajan, eli miten huono ohjaaja toimii ohjaustilanteessa? (Mitä tekee / ei tee?)

3) Mieti näiden kokemustesi pohjalta 3-5 hyvän ohjauksen kriteeriä.

• Mistä tunnistaa hyvän ohjaajan, eli miten hyvä ohjaaja toimii ohjaustilanteessa (mitä tekee / ei tee?)

• Mikä tekee hyvän ohjaustilanteen, ja mitä se tarjoaa ohjattavalle?

• Millaista ohjaus siis voisi parhaimmillaan olla?
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Liite 3 Haastattelujen taustatieto- ja palautelomake

TAUSTATIETO- JA PALAUTELOMAKE

Opiskelijatuutoreiden haastattelut

Nimi:

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suorittamani opintoviikot (kevätlukukauden 2004 lopussa)

(   ) ylioppilastutkinto valmistumisvuosi

(   ) ammatillinen perustutkinto valmistumisvuosi TAI suoritetut opintoviikot

(   ) ammattikorkeakoulututkinto valmistumisvuosi TAI suoritetut opintoviikot

(   ) yliopistotutkinto valmistumisvuosi TAI suoritetut opintoviikot

Aiemmat
opintoni

(merkitse
kaikki!)

(   ) muu valmistumisvuosi TAI suoritetut opintoviikot

Palautetta haastattelusta:

Kiitos!



Katja Kanerva Pro gradu-tutkielma
Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa Syyskuu 2005

- 97 -

Liite 4 Opiskelijatuutorikoulutuksen ennakkotehtävän ohjeistus

MILLAISTA ON HYVÄ OHJAUS OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA?

Opiskelijatuutorointia on maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kehitetty osana opintojen alkuvaiheen oh-
jauksen kokonaisuutta, johon sisältyy lisäksi tiedekunnan orientoiva viikko, laitosten johdatusjaksot sekä henkilö-
kohtaisiin opintosuunnitelmiin (HOPS) liittyvä ohjaus. Ohjauksen tavoitteena on auttaa uudet opiskelijat sisälle
yliopisto-opiskeluun ja opiskeluyhteisöön, mutta samalla tukea myös oman opintopolun rakentamista.

Tehtävän voi suorittaa joko osallistumalla haastatteluun tai tekemällä kirjallisen pohdinnan. Molempien tavoite on
sama: herätellä omakohtaisia kokemuksiasi ja ajatuksiasi opintojen alkuvaiheen ohjauksesta kokonaisuutena.
Tältä pohjalta jatkamme myöhemmin tuutorikoulutuksessa erityisesti opiskelijatuutorin roolia ja tehtävänkuvaa
selkiyttäen.

1. Yksilö-, pari- tai ryhmähaastattelu

Noin tunnin mittaiset haastattelut toteutetaan pullakahvin merkeissä, ja niihin voi osallistua oman toiveen mukaan
joko yksin, pareittain tai korkeintaan neljän hengen ryhmissä. Paikkana toimii Infotalon huone 343 tai 344. Haas-
tattelu ei vaadi suuria mielipiteitä tai ideoita, kunhan saavut paikalle sovittuna ajankohtana. Yhteensä toteutan noin
10 haastattelua, joihin kuhunkin voi siis osallistua useampi haastateltava. Varaa sopiva haastatteluaika (1 tunti)
alla olevista ajankohdista sähköpostitse katja.ryti@helsinki.fi:

VKO 12

• ma 15.3. klo 9-14

• ti 16.3. klo 9-13

• ke 17.3. klo 9-19

• to 18.3. klo 9-13

• pe 19.3. klo 9-11

VKO 13

• ma 22.3. klo 9-13

• ti 23.3. klo 9-15

• ke 24.3. klo 9-13

2. Kirjallinen pohdinta

Palauta mieleesi yksi tai useampi ensimmäiseen opiskeluvuoteesi liittyvä omasta mielestäsi onnistunut tai epäon-
nistunut ohjauskokemus. Kuvaile tilannetta tai tilanteita mahdollisimman tarkasti esimerkiksi vastaamalla seuraa-
viin kysymyksiin:

• Milloin ja missä tapahtui? Kuka ohjasi, miten ja missä asiassa?

• Miksi kokemus oli mielestäsi onnistunut tai epäonnistunut, eli miksi ohjauksesta oli tai ei ollut sinulle hyötyä?

• Millaista on kokemuksesi mukaan hyvä ohjaus, tai millaista sen parhaimmillaan pitäisi olla?

• Millainen on puolestaan hyvä ohjaaja? Mitä hän tekee tai ei tee?

Huomaathan, että ohjauskokemuksesi voi olla mikä tahansa tilanne, joka mielestäsi on onnistuneesti tai vähem-
män onnistuneesti auttanut sinua ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana.

Kirjallisen pohdinnan pituus on 1-2 sivua (eli 200–500 sanaa) ja se palautetaan Katjalle viimeistään ma 29.3.

Kysymykset ja kommentit sekä haastatteluun että kirjalliseen tehtävään liittyen voi kohdistaa Katjalle...


