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Tiivistelmä - Referat - Abstract

Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen opintojen alkuvaiheeseen, erityisesti ensimmäiseen opiskeluvuoteen,
sijoittuvia ohjauksellisia käytäntöjä. Ohjaukselliset käytännöt voivat liittyä sekä muodollisiin että
epämuodollisiin ohjaustilanteisiin. Virallisen ohjausjärjestelmän, esimerkiksi opiskelija- ja
opettajatuutoroinnin, yleisen opintoneuvonnan ja opintoihin orientoivien opintojaksojen, lisäksi tutkin
opiskelijan arkeen sisältyviä epämuodollisempia opintojen alkuvaihetta tukevia käytäntöjä. Tavoitteena
on nostaa esille sellaisia akateemisessa yhteisössä jo olemassa olevia ohjauksellisia käytäntöjä, jotka
opiskelijat kokevat opintojen alkuvaiheen kannalta merkityksellisinä. Tavoitteenani on tutkia millaisia
opintojen alkuvaihetta tukevia ohjauksellisia käytäntöjä yliopistoyhteisöstä löytyy, ja miten nämä
käytännöt tukevat uutta yliopisto-opiskelijaa.

Opintojen alkuvaiheen ohjauksen tavoitteena on tukea uutta opiskelijaa kasvamaan opiskeluyhteisön
jäseneksi. Tarkastelen tämän tavoitteen toteutumista opiskelijan akateemisen identiteetin kehittymisenä,
jossa on olennaista mahdollisuus osallistua akateemisen yhteisön käytäntöihin ohjauksen tukemana.

Tutkimukseni pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen, ja tavoitteenani on tuottaa tietoa
opiskelijoiden arkielämään ja toimintaan liittyvistä kokemuksista ja merkityksistä. Tutkimusaineistonani
on Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijatuutoreiden yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut.
Teemahaastatteluissa hyödynsin merkityksellisten kokemusten menetelmää, ja pyysin haastateltaviani
kuvaamaan sekä arvioimaan heille joko myönteisinä tai kielteisinä mieleen jääneitä ensimmäiseen
opiskeluvuoteen liittyviä ohjauskokemuksia.

Haastattelujen pohjalta määriteltyjä opintojen alkuvaiheen ohjauksellisia käytäntöjä ovat opiskelijoista
välittäminen, opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyys, ohjauksen läsnäolo opiskelijan arjessa sekä
opinnoille tarjottu yhteisöllinen peilauspinta. Tutkimuksessani kuvaan näiden ohjauksellisten käytäntöjen
luonnetta ja osatekijöitä sekä niiden merkitystä uudelle yliopisto-opiskelijalle.
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