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1  JOHDANTO 

 

Ohjaus on moniammatillista yhteistyötä, jonka merkitys on viime aikoina nostanut 

päätään monellakin suunnalla, aina opetusministeriön kehittämissuunnitelman 

painopistealueista (ks. s. 32) yleisönosastokirjoituksiin. Parhaimmillaan opiskelijan 

ohjaus toimii verkostotyönä, jolloin jokaisen ohjaajan erityisosaaminen on muiden 

tiimin jäsenten hyödynnettävissä. Oppilaitosten tarjoamat mahdollisuudet tiimityöhön 

vaihtelevat, aina ei ole mahdollisuuksia kokoontua välimatkojen tai aikataulujen takia.  

 

Ohjaukseen soveltuvia työkaluja ei markkinoilla ole tarjolla. Tarvetta sellaiselle 

kuitenkin olisi. Opiskelijan sivu on konsepti verkkopohjaisesta työkalusta ohjauksen 

avuksi. Se on portaali, joka kokoaa yksittäisen opiskelijan ohjaukseen tarvittavia tietoja 

samalle sivulle. Konsepti on suunniteltu ohjaushenkilöstön toiveiden perusteella. 

Ohjelman avulla voidaan jakaa ja arkistoida opiskelijan tietoja turvallisesti ja 

tehokkaasti.  

 

Työni jakautuu kolmeen osaan. Luvussa 2 esittelen työn taustoja, luvussa 3 

suunnittelen konseptia ja luku 4 on yhteenveto- ja pohdintaosuus.  

Toisessa luvussa taustoitan niin tutkimusympäristöä kuin tutkimuksen ja 

tutkimusmenetelmienkin teoreettista taustaa. Tutkimusympäristöni on II asteen 

ammatillinen oppilaitos, Helsingin tekniikan alan oppilaitos (Heltech). Kerron melko 

seikkaperäisesti opintojen etenemisestä AV-viestinnän osastolla, jotta lukija saisi tarkan 

kuvan siitä, mitä kaikkea ohjaus pitää sisällään. Tutkimuksen pohjateoriana ohjauksen 

osalta on sosiodynaaminen konstruktivismi. Tarkastelen kymmenen perusteesin kautta, 

soveltuuko konsepti sosiodynaamisen konstruktivismin lähestymistapoihin. Hankkeen 

teknistä osuutta käsittelen samalla periaatteella peilaamalla materiaalista nousseita 

ideoita käytettävyysteorioiden perusväittämiin.  

 

Työn teoreettinen viitekehys on sovellettu toimintatutkimuksen teoriasta ja 

käyttöteoriasta. Valitsin teoriakseni toimintatutkimuksen siksi, että se soveltuu 

parhaiten tutkimukseen käynnissä olevan tai käynnistyvän hankkeen sujumisesta, siitä 

miten yhteistyö eri osapuolten välillä toimii ja mitkä seikat tulee ottaa huomioon 

(Anttila 2005, 231). Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia taitoja tai 
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lähestymistapaa tiettyyn asiaan sekä ratkaista ongelmia, joilla on suora yhteys johonkin 

käytännölliseen toimintaan (Anttila 2005, 439 - 440).  

 

Tutkimusmenetelmäni perustuu kvalitatiiviseen haastatteluun. Esitin 

tutkimuskysymykseni ”Minkälainen olisi ohjauksen ideaali verkkotyökalu?” yhdelletoista 

opinto-ohjaajalle, kolmellekymmenelle ryhmänohjaajalle ja viidelle opiskelijahuollon 

jäsenelle. Vastausten avulla halusin kartoittaa, minkälaista ohjaustyökalua 

ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat kaipaavat käyttöönsä. Mitä tietoja ja toimintoja 

ohjelmaan tarvittaisiin, että se parhaiten palvelisi käyttäjiään? Mitä kaikkea pitäisi ottaa 

huomioon? Nousisiko esille kokonaan uusia ja rohkeita ideoita? Konseptisuunnittelun 

loppuvaiheessa haastattelin vielä kahta ryhmänohjaajaa ja pyysin heitä arvioimaan, 

miten opiskelijan sivu -kokonaisuus pystyisi täyttämään sosiodynaamisen ohjauksen 

kriteerit ja olisiko työn jatkokehittäminen heidän mielestään mielekästä. Lisätukea sain 

asiantuntijahaastatteluista opiskelijahuollon näkökulmasta koulumme kuraattorilta, 

psykologilta ja erityisopettajalta sekä teknisestä näkökulmasta ohjelmistotalo Logican 

Oy:n Winha-opiskelijahallinto-ohjelman kehittäjiltä.  

 

Haastateltavia oli yhteensä 46 henkilöä. Heistä kuutta haastattelin suullisesti, muulle 

ohjaushenkilöstölle lähetin kysymykset sähköpostitse. Sähköpostivastauksia sain 

yhteensä 17. Analysoin vastaukset ryhmittämällä ne teemoittain. Vastausten 

perusteella konseptoin käyttäjäystävällistä ohjaustyökalua II asteen tarpeisiin. 

 

Olen ollut esittelemässä työtäni ohjelmistotalo Logicassa aihealueesta vastaavalle 

projektipäällikölle ja järjestelmäasiantuntijalle. Vastaanotto oli innostunut, ja suuri 

haaveeni onkin, että jonain päivänä olisin mukana kehittämässä ohjelmaa tuotantoon.  

Uskon, että ohjelmalla olisi kysyntää, koska vastaavaa tuotetta ei ole olemassa ja 

koska ohjelma olisi helposti sovellettavissa koko valtakunnan II asteen tarpeisiin. 
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2 TAUSTAA 

2.1 Tutkimuksen toimintaympäristö 

2.1.1 Helsingin tekniikan alan oppilaitos, AV-viestintä 

 
Työskentelen kymmenettä vuotta Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa (Heltech) AV-

viestinnän osastolla opinto-ohjaajana. Heltech on Suomen suurin tekniikan alan toisen 

asteen ammatillinen oppilaitos, tekniikan koulutusta annetaan 15:een eri tutkintoon 

29:ssä koulutusohjelmassa sekä kahteen tutkintoon kulttuurialan koulutusohjelmassa. 

Opiskelijoita Heltechissä vuonna 2008 aikuiskoulutus mukaan lukien on 3760. Heltech 

perustettiin vuonna 1999 yhdistämällä kolme erillistä oppilaitosta: Haagan, Vallilan ja 

Käpylän ammattikoulut. Nykyisin Haaga, Vallila ja Käpylä ovat Heltechin 

koulutusyksikköjä, joiden alla toimivat alakohtaiset osastot. Audiovisuaalisen viestinnän 

osasto kuuluu Käpylän koulutusyksikköön ja se sijaitsee Arabianrannassa. 

 

Opetussuunnitelmaperusteisen päiväopetuksen (media-assistentti, 3 vuotta/120 ov) 

lisäksi osastollamme tarjotaan aikuiskoulutuksena näyttöihin valmentavaa koulutusta 

kahdella iltalinjalla: näyttömuotoiseen valokuvaajan ammattitutkintoon sekä AV-

viestinnän perustutkintoon. Opiskelijoita AV-viestinnän osastolla on yhteensä 299, 

päiväpuolella 261 ja iltalinjalla 38. Rajaan kehittämishankkeeni koskemaan ainoastaan 

opetussuunnitelmaperusteista nuorten päiväopetusta ja tästä eteenpäin viitatessani 

opiskelijoihin tarkoitan heillä nuorisopuolen päiväopiskelijoita. 

 

AV-viestinnän aloituspaikkoja on vuosittain yhteensä 80. Aloituspaikat jakautuvat viiden 

eri suuntautumisvaihtoehdon kesken, jotka ovat liikkuva kuva, ääni, valokuva, 

uusmedia ja digimedia. Hakijamäärä on pysynyt koko koulutuksen olemassaolon ajan 

korkeana. Vuoden 2009 yhteishaussa hakijoita oli yhteensä 1350 hakijaa, joista 

tutkinnon ensimmäiseksi hakutoiveekseen oli kirjannut 460 hakijaa. Hakijoista 896 oli 

peruskoulun päättötodistuksella hakevaa ja 454 lukion tai ylioppilastutkinnon 

suorittanutta hakijaa.  

 

Suuri hakijamäärä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita ainoastaan hyviä ja 

motivoituneita hakijoita, vaan joukkoon mahtuu useita väärin odotuksin alalle haluavia 



  4           

 

sekä erityisopiskelijoita, jotka eivät terveydentilansa, elämäntilanteensa tai 

oppimisvaikeuksiensa takia pysty opiskelemaan tutkintoa normaalisti kolmessa 

vuodessa. Yllättävän suuri osa jättää saapumatta jo valintatilaisuuteen (vuonna 2008 

120 hakijaa), mikä puolestaan kertoo siitä, että hakemisen suhteen ei olla tosissaan. 

Hakutoiveisiin kirjataan jotain todennäköisesti vain siksi, että opinto-ohjaaja tai 

työmarkkinatuen saaminen sitä edellyttävät. 

 

Opiskelijoiden ikärakenne on laaja, se vaihtelee suoraan peruskoulusta tulleista 16-

vuotiaista yli kolmekymppisiin ammatinvaihtajiin. Tämä tuo omat haasteensa 

ohjaukseen, sillä opiskelijoiden elämänkokemus, elämäntilanne ja opiskelutaidot ovat 

hyvin erilaisia. 

 

2.1.2 Käytössämme olevat ohjelmistot 

 
Helsingin kaupungin opetusvirasto on valinnut ammatillisen koulutuksen käyttöön 

Winha Pro -opiskelijahallintojärjestelmän. Vastaavia ohjelmia on Suomessa muutamia, 

mutta kilpailu ei ole suurta. Järjestelmään kirjataan kaikki opiskelijan opintoihin liittyvät 

tiedot, opettajat tallentavat arvosanansa Winhaan, sieltä saadaan tilastoja erilaisiin 

tarpeisiin ja tarvittavat todistukset voidaan tulostaa suoraan Winhasta. Winhaa 

käyttävät oppilaitosten opintosihteerit, opinto-ohjaajat, opettajat ja ryhmänohjaajat. 

Winha on oppilaitosten tietopankki ja -arkisto.  

 

Ammattioppilaitosten psykologeilla ja kuraattoreilla on AmmAura-niminen 

opiskelijahuoltotyön asiakashallinnon järjestelmä.  Se on aikoinaan luotu yhteistyössä 

eri oppilaitosten opiskelijahuoltotyön asiantuntijoiden kanssa. AmmAura on kehitetty 

helpottamaan psykologien ja kuraattoreiden työn kirjaamista, arkistointia ja tilastointia. 

Psykologit ja kuraattorit kirjaavat asiakkaisiin ja asiakkuuksiin liittyviä tietoja, 

yhteisötason työtehtäviä ja niihin käyttämänsä ajan, hallitsevat erilaisia asiakirjoja ja 

tuottavat erilaisia dokumentteja ja tilastoja. Järjestelmän avulla voidaan myös tuottaa 

viranomaisille tilastotietoa asiakkuuksista. (WinhaPro käyttäjäpäivät ammatillisille 

oppilaitoksille; Logica 2008.) 

 

AmmAura on erittäin hyvin suojattu, koska terveydenhuoltolainsäädäntö on 

opetuslainsäädäntöä huomattavasti tiukempi tietosuoja-asioissa. Tietosuoja estää 

tietojen jakamisen verkon kautta arkaluonteisen materiaalin vuoksi. Ainoastaan 
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työntekijän vaihtuessa voi uusi kuraattori tai psykologi päästä asiakkaan luvalla 

lukemaan edellisen työntekijän merkintöjä.  

 

2.1.3 Opintojen eteneminen ohjauksen näkökulmasta 

 
Opiskelijat valitaan valintakokeisiin yhteisvalinnan kautta. Valintakokeisiin kutsutaan 

kolminkertainen määrä hakijoita valittaviin opiskelijoihin nähden. Ensimmäinen 

ohjaustilanne tapahtuu jo ennen valintatilaisuutta, sillä kaikki valintatilaisuuteen 

kutsuttavat kutsutaan myös yleiseen info-tilaisuuteen. Tilaisuudessa kerrotaan 

opiskelusta AV-osastolla ja vastataan yleisön kysymyksiin. Ensimmäiset hakijat 

saattavat todeta jo tässä vaiheessa, että koulutus ei ole heitä varten, ja silloin 

tiedonvälitys on täyttänyt ohjaustehtävänsä. Valintatilaisuudessa kaikki hakijat ovat 

samassa lähtötilanteessa, yhteisvalinnasta saadut pohjapisteet poistuvat ja valinnat 

tehdään pelkästään valintakokeista saatujen pistemäärien perusteella.  

 

Peruskoulunsa juuri päättäneet valitut opiskelijat palauttavat hyväksymiskirjeensä 

mukana nivelvaihelomakkeen (LIITE 1). Nivelvaiheella tarkoitetaan siirtymävaihetta, 

tässä tapauksessa koulutusasteelta toiselle ja oppilaitoksesta toiseen.  

Nivelvaihelomakkeessa tiedustellaan opiskelijoiden taustatietoja, jotka meidän 

vastaanottavana oppilaitoksena olisi hyvä tietää. Moni opiskelijoista on myös kokeillut 

lukiota, ammatillista oppilaitosta tai ammattikorkeakoulua, tai suorittanut jonkin toisen 

asteen tutkinnon. Heistä vastaavia nivelvaiheen tietoja ei yhtä tarkasti kartoiteta, mutta 

myös heidän opiskeluhistoriaa koskevat tiedot kerätään ja analysoidaan. 

Opiskelijatukihenkilö tekee lomakkeista yhteenvedon ennen lukukauden alkua, ja se 

käsitellään syksyn ensimmäisessä opiskelijahuollon kokouksessa. 

 

Ensimmäisen vuoden tärkeitä ohjauksen kohteita ovat toiminta uudessa oppilaitoksessa 

ja opintojen rakenne. Heti opintojensa aluksi opiskelijat täyttävät ryhmänohjaajan 

kanssa tulohaastattelulomakkeen (LIITE 2). Opiskelija lataa itselleen 

tulohaastattelulomakkeen osastomme nettisivuilta. Hän palauttaa täytetyn lomakkeen 

joko sähköisesti tai paperiversiona tulohaastattelun yhteydessä. Tulohaastattelu on 

noin 30 - 45 minuuttia kestävä ryhmänohjaajan ja opiskelijan keskustelutuokio, jonka 

pääaiheita ovat opiskelijan opintohistoria, oppimisedellytykset ja ammatillinen 

suuntautuneisuus. Haastattelujen perusteella ryhmänohjaaja tekee koosteen koko 

ryhmästä opiskelijahuollon kokousta varten ja arkistoi alkuperäiset 
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haastattelulomakkeet itselleen. Opiskelijan valmistuttua tai erottua hänen tietonsa 

hävitetään. 

 

Opiskelijahuoltoryhmän muodostavat ryhmänohjaaja, apulaisrehtori, kuraattori, 

psykologi, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja opiskelijatukihenkilö. 

Syksyn ensimmäisessä analysointikokouksessa on läsnä koko opiskelijahuoltohenkilöstö 

ja se pidetään ennen laskentapäivää 20.9., jotta tiedot mahdollisista opiskelijoista, joille 

laaditaan henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks), 

saadaan tilastoihin oikein.  

 

Opiskeluhuollon kokouksessa opiskelijatukihenkilö tai opinto-ohjaaja esittelee 

nivelvaihelomakkeiden analyysin, ja ryhmänohjaaja esittelee tulohaastattelujen 

perusteella jokaisen opiskelijan tukitoimien suunnittelun kannalta oleellisen tiedon. 

Opiskelijahuolto järjestää ryhmien seurantakokouksia kahdesta kolmeen kertaa 

lukuvuodessa. Näiden tapaamisten lisäksi ryhmänohjaajat ja opiskelijahuolto tapaavat 

tai ovat aktiivisesti yhteydessä tarpeen mukaan myös kokousten välisenä aikana. 

Jokainen opiskelijahuollon jäsen kirjaa omat muistiinpanonsa ja tallentaa ne omiin 

arkistoihinsa. 

 

Opiskelijoihin tutustumisprosessi on aikaa vievä, mutta erittäin tärkeä vaihe. 

Ryhmänohjaajat ja opiskelijahuollon jäsenet ovat kokeneet järjestelmän hankalaksi, 

koska ryhmänohjaajilla on ainoastaan neljä viikkoa aikaa haastatella opiskelijat ennen 

laskentapäivää. Opiskelijat itse eivät myöskään osaa näin alkuvaiheessa vielä 

analysoida omaa tuentarvettaan opinnoissaan. Olemme kehittämässä menetelmää 

siten, että ennen laskentapäivää tehtäisiin pinnallisempi esihaastattelu, jossa 

seulottaisiin ainoastaan tukea tarvitsevat. Varsinainen ”syvähaastattelu” tehtäisiin 

myöhemmin, jolloin opiskelijat itsekin olisivat paremmin tietoisia siitä, millaista 

opiskelua heiltä vaaditaan ja miltä opiskelu heistä tuntuu. 

 

Jos opiskelija yrittää peitellä ongelmiaan, ongelmien havaitseminen viivästyy. Viesti 

kantautuu korviimme viimeistään opettajan kautta silloin, kun opiskeltava aine on liian 

vaikea. Viivyttely on opiskelijan kannalta luonnollisesti huono vaihtoehto, sillä ryhmän 

muut opiskelijat saattavat tässä vaiheessa saada liian pitkän etumatkan.  
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Henkilökohtaisella tasolla tärkein elementti ohjauksessa on opiskelijan hops eli 

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Hops on muuttuva asiakirja, jota tulisi 

tarkastella säännöllisin väliajoin, vähintään kerran lukuvuodessa, tarvittaessa 

useamminkin. Sen tekeminen alkaa edellä kerrotulla ryhmänohjaajan tulohaastattelulla. 

Seuraavat virstanpylväät ovat erilaisten valintojen tekeminen. Heltechin AV-osasto 

poikkeaa muista osastoista siinä, että meillä ammatillinen suuntautuminen valitaan jo 

hakuvaiheessa, eli hakijat tekevät valintakoetehtävänsä suoraan valitsemalleen linjalle. 

Tämä on havaittu hyväksi ryhmien muodostamisen sekä valintojen aiheuttavan 

työmäärän minimoinnin kannalta. 

  

Valinnaisuuksia löytyy ammatillisten opintojen lisäksi myös yhteisistä (4 ov) ja vapaasti 

valittavista opinnoista (10 ov). AV-osastolla tarjotaan valinnaisissa opinnoissa yhtä 

etenemispolkua, valinnaisuudet mahdollistuvat ainoastaan aiemmin hankitun 

osaamisen tunnustamisen kautta. Myös ammatillisia opintoja on valinnaisina (10 ov), 

ne tarjotaan opiskelijoille työssäoppimisen muodossa ja suurimmalle osalle 

opiskelijoista se onkin mieluisa vaihtoehto. 

 

Toisena vuonna opiskelijoille pyritään järjestämään todellinen työelämän kanssa 

tehtävä yhteistyö. Liikkuvan kuvan ja äänen linjalla se on ollut yhteistyö ulkopuolisen 

elokuva- tai TV-tuotantoyrityksen kanssa, uusmedialinja on rakentanut nettisivuja 

erilaisille kaupungin organisaatioille tai yhteisöille. Tämän työelämän harjoitusprojektin 

tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita työssäoppimiseen, kun sen aika koittaa toisen 

vuoden keväällä. Työssäoppimisen kesto AV-viestinnän osastolla on 25 opintoviikkoa ja 

se suoritetaan yhtäjaksoisesti kesälomaa lukuun ottamatta.  

 

Työssäoppiminen edellyttää oppilaitokselta suurta ohjauspanosta. Ohjaamisesta 

huolehtivat oppilaitoksessa työssäoppimisen ohjaava opettaja ja työpaikoilla työpaikan 

ohjaaja. Osa ohjauksesta tapahtuu ryhmäohjauksena oppitunneilla, osa 

henkilökohtaisena ohjauksena. Ohjaukseen liittyvä materiaali on kaikkien saatavilla 

oppilaitoksen nettisivuilla. 

 
Opiskelijat palaavat työssäoppimisesta kolmannen vuoden marraskuussa. Viimeisenä 

keväänä opiskelijat keskittyvät pääosin opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön 

laajuus on AV-viestinnässä viisi opintoviikkoa, työn tulee sisältää sekä konkreettinen 
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työnäyte että kirjallinen osuus. Ohjauksesta vastaavat ammattiaineen opettaja ja 

äidinkielen opettaja. 

 

Kolmannen vuoden suuri tavoite on luonnollisesti opiskelijoiden valmistuminen. Tämä 

vaihe työllistää erityisesti ryhmänohjaajia ja opinto-ohjaajaa. Mikäli opintoja jää 

neljännelle vuodelle, pyritään ensimmäisen jakson lukujärjestys tai ainakin 

opiskelusuunnitelma saamaan valmiiksi jo keväällä. 

 
Periaatteessa neljättä vuotta ei ole. Tosiasia kuitenkin on, että suuri osa 

opiskelijoistamme on iältään alle kaksikymmenvuotiaita ja on juuri aloittelemassa 

itsenäistä elämää, mikä tarkoittaa suuria muutoksia heidän elämässään. Moni muuttaa 

opintojen aikana pois kotoa, taloudellisen tilanteen takia on pakko aloittaa työt, työajat 

ja väsymys aiheuttavat poissaoloja koulusta. Poissaolojen takia opinnot tuntuvat liian 

vaikeilta ja arvosanoiksi alkaa tulla nollia. Kun tähän samaan muutosvaiheeseen 

lisätään vielä mahdolliset fyysiset ja psyykkiset terveysongelmat, ihmissuhdeongelmat 

rakkaus- ja perhe-elämässä sekä mahdolliset sitoutumiset harrastuksiin ja 

rentoutumistarpeet, on selvää, että vaikka oppilaitoksessa olisi tarjolla miten kattavat 

ohjaus- ja tukitoimet, kaikki opiskelijat eivät kolmessa vuodessa valmistu.  

 
 

2.2 Ohjauksen tila ja tietotekniikka 

 
Seuraavassa luvussa tarkastelen ohjausta ammattina ja toimintaympäristönä 

teoreettisten lähestymistapojen kautta. Työni lähestymistapa ohjauksen osalta on 

sosiodynaaminen konstruktivismi. Tietotekniikkaa käsittelevissä luvuissa tarkastelen 

laatimaani konseptia käytettävyysteorian lähtökohdista. Taustoitan myös ohjaajien 

tietoteknistä osaamista ja suhtautumista tietotekniikkaan tehtyjen tutkimusten 

perusteella. Lisäksi kerron lyhyesti yhteiskunnan ohjaukselle asettamista tavoitteista ja 

kriteereistä, joita olen huomioinut myös omaa konseptiani kehittäessä. 

 

2.2.1 Ohjaus 

 
Mitä ohjaus oikeastaan on? Omilta opiskeluajoilta on jäänyt mieleen ohjauksen 

määritelmä, että ohjaus on aikaa, huomiota ja kunnioitusta ohjattavaa kohtaan. 

Toimintana ohjaus on mielestäni ohjattavan asioiden yhteistä pohdiskelua. 
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Onnistuneen ohjausistunnon jälkeen opiskelija poistuu keskustelusta helpottuneena ja 

tyytyväisenä siihen, että hänen käsityksensä omista tavoitteistaan ja toiminnoistaan 

ovat selkeytyneet. Kanadalainen Vance Peavy, sosodynaamisen konstruktivismin 

kehittäjä, kiteyttää ohjauksen määritelmään ”ohjaus antaa ihmiselle tilaisuuden tutkia 

sitä, mitä seurauksia on siitä, miten hän elämäänsä elää. Samalla se antaa 

mahdollisuuden pohtia sitä, miten hän voisi elää ja millaisia polkuja jatkossa kulkea.”  

(Peavy 1999, 18.)  

 

Ammatillisen toiminnan alkutaipaleella 1900-luvun puolivälissä ohjaus ymmärrettiin  

enimmäkseen neuvojen antamisena. Myöhemmin neuvojen antamista ei enää suosittu, 

mutta ohjaajan ajateltiin olevan objektiivinen tarkkailija, asiantuntija. Seuraavassa 

aallossa ohjaussuhde nähtiin auttamisliittona. Liittolaiset toimivat yhteistyössä 

löytääkseen ratkaisuja jokapäiväisen elämän tuomiin käytännön ongelmiin. (Peavy 

1999, 24-25.)  Ohjauksesta on useita eri koulukuntia, ja näkemykset vaihtelevat 

koulukunnan oppien mukaan. Useimmat näistä ohjauksen ja terapian suunnista 

perustuvat johonkin neljästä teoreettisesta pääsuuntauksesta, jotka ovat 

psykoanalyyttinen, behavioristinen, kognitiivinen ja humanistinen (Peavy 1999, 18.) 

 

Psykoanalyyttisen koulukunnan perustajana pidetään Sigmund Freudia (1856 - 1939). 

Hänen mukaansa ihmismieli toimi eräänlaisena voimien taistelukenttänä, jossa 

tapahtuu kaiken aikaa voimatasapainon muutoksia. Lähtökohtana on, että ihminen 

joutuu alusta alkaen kamppailemaan sovittaakseen omat mielihalut ympäristön 

asettamiin ehtoihin. Psykoanalyysia ja sen pohjalta muodostuneita teorioita on alettu 

kutsua psykodynaamisiksi teorioiksi. (Kuopion yliopisto, 2009). Suuntauksen 

perusteella ihmisellä on melko vähän vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä. 

 

Behavioristinen oppimiskäsitys vallitsi vahvana 1920-luvulta 1960-luvulle. Käsityksen 

mukaan ihmistä voidaan muokata ulkoapäin. Keskeinen ajatus oli, että palkitsemalla 

toivottavaa käyttäytymistä, se toistuu ja oppiminen on yksinkertaisesti toivottavan 

reaktion toistumista. Empiiriset tutkimukset saivat aineistonsa eläinkokeista (kuten 

Pavlovin koirakokeet), ja myös ihmisten oppimista tutkittiin laboratorio-olosuhteissa. 

Behavioristisessa näkemyksessä korostetaan opettajan toimintaa, opettaja on 

aktiivinen, oppija on passiivinen vastaanottaja. (Kuopion yliopisto, 2009) 
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1960-luvulla behaviorismin jälkeen nousi valtaan kognitiivinen oppimisnäkemys. 

Suuntaus sisältää useita teorioita ja malleja, keskeinen ajatus oli informaation 

prosessointi, ihminen tiedon käsittelijänä. Huomion painopiste siirtyi oppimiseen 

opetuksen sijasta. Oppimiseen vaikuttaa oppija ja hänen ominaisuutensa; kuulemme 

tai näemme vain sen, mitä ymmärrämme tai etsimme. Tulkitsemme ja valikoimme 

informaatiota jo havaintoja tehdessämme, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Havainto 

saa erilaisia merkityksiä, kun se kytketään aiemmin opittuun ja tulkitaan olemassa 

olevan tiedon pohjalta. (Kuopion yliopisto, 2009) 

Nykyisin vallalla on humanistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään aktiivisena, 

itseohjautuvana toimijana ja oppijana. Humanistinen ihmiskuva on positiivinen ja 

optimistinen. Ihminen ei ole halujensa tai ympäristön armoilla, vaan hänellä on vapaus 

valita oma tiensä. Valintansa ihminen tekee tietoisesti. Vapauteen liittyy myös vastuu 

valintojensa seurauksista.  Jokainen ihminen on luova, arvokas ja jatkuvasti kehittyvä 

yksilö. (Vikko-Riihelä & Laine 2005, 168 - 170.) Humanistisen ihmiskäsityksen 

valtakausi sijoittuu 1950 - 1960-luvuille, ja sen edustajia oli erityisesti Yhdysvalloissa. 

Merkittävimpinä uranuurtajina voidaan pitää motivaatioteorian kehittäjää Abraham 

Maslowia ja erilaisten terapiamuotojen kehittäjää Carl Rogersia. (Oulun okl, 2009) 

Mikään yksittäinen ohjausmenetelmä ei ole osoittautunut selvästi toisia paremmaksi.  

Tähän on Peavyn mielestä monia syitä. Ensinnäkin ohjaajan persoona on aivan yhtä 

tärkeä kuin hänen käyttämänsä menetelmä. Lisäksi ohjaukseen hakeutuvilla ihmisillä 

on monenlaisia ja usein ainutlaatuisia tarpeita. Tiukka pidättäytyminen yhteen ainoaan 

ohjausmenetelmään estäisi ohjaajaa tyydyttämästä kunkin asiakkaan yksilöllisiä 

tarpeita. Ja luonnollisesti useimmilla ohjaussuuntauksilla on myös joitakin yhteisiä 

piirteitä. (Peavy 1999, 18.) 

 

Pasasen (2002, 125) mukaan ohjauksen lähtökohtaa voidaan aina pitää humanistisena, 

mutta sitä voidaan kuitenkin lähestyä erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Olennaista 

on, miltä tasolta tai mistä näkökulmasta oppimisen edellytyksiä kulloinkin lähdetään 

luomaan. Ohjaajan eettiset periaatteet sitovat ohjaajaa työskentelemään ohjattavan 

parhaaksi ilman muita tai toisaalla tehtyjä sitoumuksia ja ohjaus on tukena ohjattavan 

omille itsensä kehittämispyrkimyksille.  

 

Ohjauksen filosofia liittyy auttamiseen. Se on kasvun tukemista ja kasvamaan 

saattamista. Nykyisen koulutuksen yhteydessä apu ja ohjaus liittyvät suurelta osin 
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itseohjautuvuuden tukemiseen eli opiskelijan autonomia- ja itsensäkehittämisen 

pyrkimysten lisäämiseen. Ohjaus ei ole terapiaa eikä siis edellytä sitä, että ohjattavan 

on tunnustettava jokin vika tai sairaus itsessään. Se ei ole opetusta, jossa valmista 

tietoa siirretään ulkoa sisään. Ohjaus on tukea, rinnalla kulkemista, kasvamiseen tai 

muutokseen saattamista siinä suunnassa, jota opiskelija itse haluaa. Ammatillisessa 

koulutuksessa ohjaus on opiskelijan tukemista ja auttamista hänen 

opiskeluprosessissaan, ammatillisessa kehittymisessään ja elämäntilanteissa. (Pasanen 

2002, 123 - 125.) 

 
 

2.2.2 Konstruktivismi 

 
Konstruktivismi tulee sanasta konstruoida, rakentaa. Keskeistä on oppijan itsensä 

aktiivisesti rakentama ja tuottama tieto, pelkkä opetuksen vastaanottaminen ei riitä tai 

merkitse mitään. Oppilaan tuottamia ajatuskonstruktioita ei arvioida sen perusteella, 

miten hyvin ne vastaavat todellisuutta, sillä todellisuus määrittyy näiden 

ajatusrakennelmien pohjalta. Opettajan tehtävänä ei myöskään ole johtaa oppilaita 

oikeisiin käsityksiin asioista, koska käsitysten todenperäisyydelle ei ole olemassa 

ehdottomia kriteerejä. On vain paremmin tai huonommin toimivia konstrutkioita sekä 

kulttuurisella että yksilöllisellä tasolla. Ihminen luo oman maailmansa itse joko 

yksilöllisesti tai yhteisöllisesti, ja asioiden merkitys riippuu ihmisen valinnoista. 

(Puolimatka 2002, 13 - 14.) 

 

Nykyisessä kasvatuskeskustelussa konstruktivismilla tarkoitetaan ensisijaisesti 

oppimisen teoriaa, mutta käsitteen merkitys on vähitellen laajentunut tietoteoriaksi, 

opetuksen ja kasvatuksen teoriaksi, jopa maailmankatsomukseksi. Konstruktivismin eri 

muunnelmille on yhteistä, että niissä painotetaan ihmisen kykyä rakentaa itse oma 

todellisuutensa. Oppimisessa ei ole olennaista vastaanottaminen vaan aktiivinen 

toiminta, rakentaminen ja luominen. Rakentamisella tarkoitetaan usein puheen tai 

kirjoituksen kohteena olevien esineiden, olioiden tai tapahtumien merkityksellistämistä. 

Tällöin oletetaan, että kielen käyttö ei niinkään kuvaa maailmaa kuin järjestää ja 

rakentaa, uusintaa ja muuntaa sitä todellisuutta, jossa elämme. Yhtä ja samaa 

kohdetta voidaan merkityksellistää useilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Todellisuus 

rakennetaan merkityksellistämisen kautta, koska ilman merkityksellistämistä 

maailmamme on tyhjä, vailla sisältöä. (Puolimatka 2002, 32 - 35.) 
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Teoksessaan Opettaja tienhaarassa Marja-Liisa Rauste – von Wright kokoaa yhteen 

keskeisiä piirteitä konstruktivistesti orientoituneesta koulutusprosessista. Näitä 

paradigmoja voi tarkastella yhtälailla myös ohjauksen kannalta. Rauste – von Wrightin 

mukaan oppiminen, eli meidän tilanteessamme ohjaaminen, on ohjattavan oma 

konstruointiprosessi. Ymmärtäminen ja ajattelu ovat aina keskeisiä oppimisessa, niin 

myös ohjauksessa. Samoin kuin oppiminen, ohjauskin on aina konteksti- ja 

tilannesidonnaista. Ihminen oppii jatkuvasti, myös koulutustilanteiden ulkopuolella. 

(Rauste – von Wright 1997, 19.) Myös ohjauksessa valintoihin ja tavoitteisiin vaikuttaa 

koko muu elämäntilanne. Ohjaajan lisäksi muut henkilöt, kuten vanhemmat ja ystävät 

saattavat olla vahvoja mielipidevaikuttajia. Olennaista on myös se, ovatko valinnat ja 

ratkaisut toteuttamiskelpoisia, vai liikutaanko haaveiden tasolla. 

 

2.2.3 Verkko-ohjaus 

 
Verkko-ohjauksen käsikirjassa Hannele Koli määrittelee verkko-ohjauksen ”erilaisissa 

verkkoympäristöissä tapahtuvaksi tavoitteellisen oppimisprosessin, opiskelun, 

oppimisen ja osaamisen kehittymisen ohjaukseksi.”  Verkko-ohjauksen verkko sana 

viittaa Kolin mukaan sekä ihmisten, organisaatioiden että teknologian välisiin verkkoihin 

ja verkostoihin. Niiden rinnalla puhutaan yleisesti verkkoympäristöistä, joilla 

tarkoitetaan erilaisia oppimisalustoja, ryhmätyöohjelmia, teknologiaa ja medioita, jotka 

mahdollistavat muun muassa Internetin välityksellä toteutettavan koulutuksen, 

opetuksen ja ohjauksen. (Koli 2008, 15 - 17.) 

 

Laajasti tulkittuna verkko-ohjauksen tavoitteena voidaan kirjoittajan mielestä pitää 

kaikkia keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan edistää oppijan oppimista, osaamisen 

kehittymistä ja opiskelun etenemistä. Verkko-ohjauksen pyrkimyksenä on luoda 

edellytykset oppimiselle ja opiskelulle. (Koli 2008, 15 - 17.) Samoja tavoitteita sivutaan 

myös ohjauksen saralla. Opiskelun etenemisen lisäksi pyritään tukemaan ohjattavan 

omaa kehittymistä.  

 

Ohjaajan toimenkuva on muuttunut teknologisoitumisen ja valinnan mahdollisuuksien 

lisääntymisen myötä. Internet antaa ulottuvillemme rajattomat tiedonhankintalähteet. 

Nuorison tietokoneen ja Internetin käyttötaidot ovat erinomaisia verrattuna meihin, 

jotka tutustuimme automaattiseen tietojenkäsittelyoppiin ja tietokoneen käyttöön vasta 
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lukioikäisinä. Tiedonhaku Internetistä, niin yksin kuin yhdessä opiskelijankin kanssa, on 

oleellinen osa tämän päivän ohjausta. 

 

Valinnan mahdollisuuksia ja erilaisia painotuksia on tarjolla nykyisin jo päiväkodeista 

lähtien. Kouluiässä valintojen tekeminen jatkuu, ammattilaisen ohjausta tarvitaan 

yläasteella, kun edessä on erilaisia ainevalintoja, ja ennen kaikkea se suuri kysymys, 

mihin peruskoulun jälkeen?  Kolmevuotinen perustutkinto tarjoaa koulutuksen 

järjestäjästä riippuen enemmän tai vähemmän valinnanvapautta; on niin vapaasti 

valittavia, etäkursseja, oppilaitostarjottimia kuin alueyhteistyötäkin. Toisella asteella 

ohjaajien työ on paljolti auttamista valintojen tekemisessä ja opintojen etenemisessä. 

 

Koska ohjauksen tarve ei tule vähenemään eivätkä ryhmäkootkaan ole vielä 

opetushallituksen suosituksen mukaisia (yksi opinto-ohjaaja 250:tä opiskelijaa kohden), 

pitää pohtia keinoja mitä voisimme työn helpottamiseksi ja tehostamiksesi tehdä. Ulla 

Numminen on kirjoittanut ohjausympäristöjen kehittämisestä artikkelissaan ”Opinto-

ohjaus – vastaus opiskelijan ja koulujärjestelmän ongelmiin.” Hänen vastauksensa 

haasteeseen on tietotekniikan parempi hyödyntäminen yksilöohjauksessa. Numminen 

toteaa, että opinto-ohjauksen kasvavaa tarvetta ei pystytä tyydyttämään pelkästään 

luokkamuotoista ohjausta tai yksilöohjausta lisäämällä. Kansainvälisissä arvioinneissa 

(OECD:n useiden maiden ohjauksen toimintapolitiikan arviointi 2001 - 03, 

ennakkotieto) korostetaan tietotekniikkaa hyväksikäytettävien ympäristöjen 

kehittämistä sekä aikuisille että nuorille. Meillä se tarkoittaisi erilaisten tietotekniikkaa 

hyödyntävien kehittämishankkeiden aloittamista niin perusasteella kuin toisellakin 

asteella. (Numminen 2002, 123-124.) 

 

Hankkeiden käynnistämistä ei pitäisi jättää oppilaitosten tai yksittäisten opinto-

ohjaajien varaan, koska uudenlaisten ohjausympäristöjen suunnittelu vaatii resurssien 

ja ohjauksen sisällön asiantuntemuksen lisäksi myös tietotekniikan ohjauskäytön 

tuntemusta. Sitä opinto-ohjaajilla ei arvioinnin mukaan yleisesti ole. Opinto-ohjauksen 

tilaa on tutkittu vuosina 2001 - 2002 opetushallituksen toimesta. Koulutuksen 

järjestäjät, rehtorit ja opinto-ohjaajat arvioivat oppilaitosten tietoteknisten tason ja 

varustuksen kohtalaiseksi (ka. 2,7 - 3,7) , mutta vain noin puolella opinto-ohjaajista oli 

oman arvionsa mukaan valmius käyttää tietotekniikkaa ohjauksessaan. (Numminen 

2002, 123 - 124.)  
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Myös opettajien, eli meidän näkökulmastamme ohjaajien, valmiuksia käyttää 

tietotekniikkaa on tutkittu. Opettajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, joka ”osaa jotakin” tai 

”käyttää jotenkin”, vaan ikä, sukupuoli ja kouluaste jakavat opettajat erilaisiin ryhmiin, 

jotka eroavat osaamiseltaan, käyttötavoiltaan ja asenteiltaan toisistaan. Opettajien atk-

osaamisen tarkastelussa on käytetty Dijkin ja Hackerin mallia, jossa tietotekniikan 

käytön ja tietoteknisten palvelujen saannin esteet on jaettu neljään eri tyyppiin:  

1) digitaalisen kokemuksen puute, johtuu kiinnostamattomuudesta, 

tietokonepelosta tai siitä, että uusi teknologia ei viehätä (henkinen pääsy, engl. 

mental acces) 

2) tietokoneen ja verkkoyhteyden puute (materiaalinen pääsy, engl. material 

acces) 

3) digitaalisten taitojen puute, johtuu tekniikan vaikeakäyttöisyydestä, 

vääränlaisesta koulutuksesta tai sosiaalisen tuen puutteesta (digitaalinen pääsy, 

engl. digital acces) 

4) merkityksellisten käyttömahdollisuuksien puute (käytön pääsy, engl. useage 

acces) (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen 2006, 186 - 188.) 

 

Suomalaisten opettajien kannalta kaksi ensimmäistä kohtaa eivät enää ole esteinä, sillä 

lähes kaikki opettajat ovat joutuneet käyttämään tietotekniikkaa esimerkiksi hallinnon 

sovelluksia jo vuosia. Yksittäiset opettajat ovat voineet vältellä tietotekniikan käyttöä 

oman vähäisen kiinnostuksen ja puuttuvan motivaationsa takia. Saatavuuskaan ei ole 

enää ongelma. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2000 käytännössä kaikilla opettajilla oli 

oma tietokone käytössä koulun tiloissa. (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen 2006, 186 - 

188.) 

 

Digitaalisten taitojen puutekaan ei ole enää ongelma, mutta osaamisen laaja-

alaisuudessa on puutteita. Perinteiset sovellukset, kuten tekstinkäsittely, tiedonhaku ja 

sähköpostiohjelmat hallitaan erittäin hyvin. Opetuskäyttö on hämmästyttävän vähäistä. 

Van Dijkin ja Hackerin (2003) esittämän luokittelun mukaan riittämättömiin teknisiinkin 

taitoihin on todennäköisesti perimmältään syynä motivaation ja kiinnostuksen puute ja 

merkityksellisten käyttömahdollisuuksien puute. (Järvelä ym.  2006, 186 - 188.) 

 

Tietoteknisen koulutuksen määrällä ei enää ilmeisesti voida lisätä opetuksen 

tietoteknistä käyttöä, vaikka taidot ovatkin yhä osittain puutteelliset. Keskeisempää on 

tukea mielekkäitä käyttömahdollisuuksia eli kehittää pedagogisia malleja, tukea uusien 
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sovellusten ymmärtämistä ja ylipäänsä ammatillista kehittymistä. (Ilomäki ym. 2002, 

Lim & Barnes 2002, Scheffler & Logan 2000.) Tietotekniikka ei ehkä kuitenkaan ole 

tullut kouluun opettajien toivomuksesta ja aloitteesta, esimerkiksi opetuksen ongelmien 

ratkaisemiseksi, vaan ulkoa ja ylhäältä, usein varsin vähäisellä yhteisellä suunnittelulla 

ja sovittelulla, mikä myös hidastaa tietotekniikan omaksumista. (Järvelä ym. 2006, 186-

188.) 

 

Yksi olennaisimmista seikoista Internet-pohjaisen ohjauksen vähäiseen 

hyödyntämiseen on sellaisten palvelujen puuttuminen, joista ohjaajat kokisivat olevan 

todellista hyötyä. Muita syitä ovat lyhyt ATK-historia, vähäinen käyttökokemus ja 

mahdollinen työaseman puuttuminen. (Okkeri 2002, 159 - 160.) 

 

Miten Internet-pohjaista ohjausta sitten voitaisiin hyödyntää? Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä ohjauksen apuvälineenä voi Vuorisen mukaan tarkastella 

neljän keskeisen osa-alueen kautta. Vuorinen kirjoittaa artikkelissaan nimenomaan 

uraohjauksesta, mutta en näe ongelmalliseksi laajentaa ajatusta kattamaan ohjausta 

yleensä.  

1) Ohjaaja voi Internetin avulla hakea, välittää, ja hallinnoida ohjauksessa 

käytettävää tietoa.  

2) Ohjaaja voi integroida Internetissä olevia tietoja ja harjoituksia osaksi 

uraohjausprosessia.  

3) Ohjaaja voi käyttää Internetpohjaista teknologiaa vuorovaikutuskanavana 

etäohjauksessa.  

4) Ohjaajat voivat vaikuttaa verkossa olevien itsepalveluperiaatteella toimivien 

ohjaavien ympäristöjen rakentamiseen. (Vuorinen 2004, 145.) 

 

Tietotekniikkaa hyödyntäviä oppimateriaaleja on olemassa, mutta niiden 

käyttökelpoisuus oli opinto-ohjaajien arvion mukaan heikko. Suurin osa niistä on tehty 

asiantuntijakäyttöön, ei peruskouluikäisten oppilaiden tarpeita ajatellen. (Numminen 

2002, 123 - 124.) Näiden tutkimustulosten perusteella tietotekniikan hyödyntäminen 

ohjauksessa olisi hyvä aloittaa niin sopivien tietoteknisten sovellusten kuin 

ohjaajahenkilöstön koulutuksenkin kehittämisestä.  

 

Pääkaupunkiseudulla opettajien ja ohjaajien määrät ja sitä kautta opiskelun 

mahdollistamat resurssit ovat eri kokoluokkaa kuin haja-asutusalueella, jossa 
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kouluttautuminen ohjelman käyttöön saattaa jäädä yksittäisen opinto-ohjaajan 

vastuulle. Mistä koulutus? Mistä sijainen? Mistä rahat matkoihin, majoituksiin ja 

koulutukseen? Jos mahdollisuuksia ei ole helposti tarjolla, on vaarana, että osaaminen 

jää hankkimatta.  

 

Helsinkiläisenä ammatillisena opinto-ohjaajana en voi väittää, etteikö työnantaja antaisi 

mahdollisuutta niin hyviin välineisiin kuin omaan kouluttautumiseenkin. Koulutusta on 

tarjolla runsaasti, Helsingin kaupungin Opetusviraston ylläpitämä Mediakeskus huolehtii 

opettajien tietotekniikan perus- ja täydennyskoulutuksesta. Mikäli tarjolla ei ole sopivaa 

kurssia, sellainen voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.  

 

Tulevaisuuden kaikkia mahdollisuuksia on mahdotonta ennustaa. Vuorinen osui 

oikeaan ennustaessaan vuonna 2004, että eri viestintäkanavien (chat, e-mail, 

videoneuvottelut, selainpohjaiset oppimisympäristöt, mobiilit sovellukset) yhteiskäyttö 

mahdollistuu nopeampien yhteyksien ansiosta. Niin ikään Internettiin voidaan 

kytkeytyä useampaa kautta ja teknologiaa pystytään hyödyntämään aikaisempaa 

paremmin henkilökohtaisessa ohjauksessa. Vuorinen jatkaa, että ”digitaalisen 

urasuunnittelun ohjauksen” tai yleisemmin määriteltynä ”teknologian avulla toteutetun 

etäohjauksen” työmuotoina voivat olla joko puhelinohjaus (telecounselling) tai 

Internet-ohjaus (cybercounseling, webcounseling, Internet counseling). Ohjattava 

pystyy ottamaan yhteyden ohjaajaan Internetin kautta ja ohjaus etenee joko 

puhelimen, sähköpostin, videoneuvottelun tai perinteisen puhelun kautta. (Vuorinen 

2004, 149.) 

 

Tuoreempaa ja paikallisempaa tutkimustulosta on saatavilla Uudenmaan opinto-

ohjaajat ry:n teettämästä kyselystä ohjauksen tilasta ja haasteista Uudellamaalla. 

Haastattelu oli kvalitatiivinen verkkohaastattelu, siihen kutsuttiin 440 opinto-ohjaajaa, 

mukaan lukien osa-aikaiset. Osallistumisprosentti oli 60 % (280/440). Toista astetta 

vastaajista edusti 152 opinto-ohjaajaa, 83 henkilöä lukiosta ja 69 ammatilliselta 

puolelta. Tietotekniikan käyttö ei ollut erillisenä tutkimuskohteena, mutta tuloksia 

tarkasteltaessa sen voi mielestäni sisällyttää oman työn kehittämiseen ja käytössä 

olevien välineiden kartoittamiseen.  

 

Jatkuva oman työn kehittäminen koettiin kolmanneksi suurimmaksi haasteeksi 

ammatillisella puolella. Täydennyskoulutuksen riittävyydestä 48 prosenttia koki 
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saavansa koulutusta riittävästi, 28 prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä ja 24 

prosenttia koki saavansa koulutusta liian vähän. Käytettäviin välineisiin ja 

materiaaleihin oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 68 prosenttia vastaajista. 

Vastaajista 20 prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä, 12 prosenttia oli tyytymättömiä. 

(Mattila 2009, 1-14.) Toisin sanoen työnantaja tarjoaa tekniikkaa ja välineitä, mutta 

oman työn kehittämisen mahdollisuuksissa tuntuisi olevan vielä parantamisen varaa. 

Useat ohjaajat kokevat riittämättömyyden tunnetta, koska hallittavia osa-alueita on niin 

paljon. 

  

Tietotekniikka ei korvaa ihmistyötä eikä tee sitä tarpeettomaksi. On selvää, että 

ongelmallisia ja monimutkaisia kysymyksiä ratkotaan aina ensisijaisesti ihmisten, ei 

tietojärjestelmien kautta. Ihmistyötä voidaan kuitenkin helpottaa ja joitakin 

työprosesseita voidaan hoitaa atk-avusteisesti. Internet voi auttaa ohjaajia vastaamaan 

paremmin alansa haasteisiin ja antaa useammille ihmisille mahdollisuuden saada 

tarvitsemaansa apua. (Okkeri 2002, 157-162.) 

 

Kun tutkimussuunnitelmaa laatiessani pohdin, mitä hyötyä kehittämishankkeestani olisi 

työntekijöille ja työnantajalle, yksi ensimmäisistä eduista oli se, että tietotekniikkaa 

hyödyntämällä aikaa jää enemmän ohjattavalle. Ajatukseni saa tukea myös alan 

tutkimustuloksista. Tieto- ja viestintätekniikan käytöllä on lisäarvoa urasuunnittelun 

ohjauksessa, koska sen avulla voidaan maksimoida ohjauksessa mukana oleva 

inhimillinen ulottuvuus, laajentaa tiedonsaantimahdollisuuksia sekä parantaa 

urasuunnittelupalvelujen saatavuutta (Sampson & Bloom 2001, Vuorisen 2004, 154 

mukaan.) Ajatuksena niin meillä kuin Sampsonilla ja Bloomillakin on työtoiminnan 

tehostaminen. Kun tietotekniikkaa hyödynnetään rutiininomaisiin ja usein toistuviin 

tehtäviin, ohjaajille jää enemmän aikaa ohjattavan kanssa käytävään keskusteluun. 

 

2.2.4 Kymmenen teesiä sosiodynaamisesta ohjauksesta 

 

Olen valinnut työni näkökulmaksi kanadalaisen Vance Peavyn kehittämän 

sosiodynaamisen kostruktivismin. Konstruktivistinen ohjaus kuuluu humanistiseen 

pääsuuntaukseen. Sillä on vahva asema ohjauksen alalla. Konstruktivismin ydinajatus 

on, että ajatteluun liittyvät toiminnot tulkitaan tiedon rakentumisena. Tieto ei 

automaattisesti siirry oppijaan, vaan hän rakentaa eli konstruoi sen itse omien 
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tavoitteidensa mukaisesti. Konstruktivismin piirissä ajatellaan, että tieto rakentuu 

yksilön omien aivojen ajattelun avulla sekä tutkimustoiminnan tukemana. Näin ihminen 

tulee tietoiseksi siitä, miten hän itse oppii asioita ja kehittää uusia toiminta- ja 

ajattelumalleja. (Ojanen 2001, 41 - 42.)  

 

Sosiodynaamisessa ohjauksessa monet teoreettiset osatekijät yhdistyvät järjestyneeksi 

kokonaisuudeksi. Sana socialis on latinaa ja merkitsee kumppania tai liittolaista, 

dynamikos tulee puolestaan kreikasta ja tarkoittaa jatkuvaa muutosta, liikettä sekä 

järjestelmää, joka tulee epävakaaksi, jos sen osaset erotetaan toisistaan. 

Sosiodynaaminen ohjaus on yhteistyötä, jatkuvaa muutosta ja kokonaisuuksien 

merkitystä korostava auttamisen muoto. Asiakas itse on ohjaajan lisäksi toinen 

asiantuntija. Konstruktivistinen ohjaus korostaa merkityksen konstruoimista ja 

ratkaisujen keksimistä. Se on luonteeltaan luovaa, tutkivaa, reflektiivistä, syventyvää ja 

henkilökohtaista. (Peavy 2001, 27.) 

 

Useimmat ohjausmenetelmät painottavat ohjaussuhteen ja ohjaajan välisen viestinnän 

toimivuuden tärkeyttä (Peavy 1999, 24 - 25). Peavyn aikana verkko-ohjaus ei vielä 

ollut vaihtoehtoinen menetelmä, mutta olisi mielenkiintoista tietää hänen mielipiteensä 

verkon soveltuvuudesta ohjauksen välineeksi. Välittyisikö auttaminen ja huolenpito 

Peavyn mielestä riittävästi verkko-ohjauksen avulla?  

 

Seuraavassa tarkastelen, miten suunnittelemani konsepti, opiskelijan oma sivu 

verkossa, vastaisi Peavyn käsitystä ohjauksesta. Esittelin konseptin ja Peavyn 

kymmenen väittämää kahdelle ryhmänohjaajalle ja pyysin heitä pohtimaan, soveltuuko 

työkalu sosiodynaamiseen ohjaukseen. Konsepti esitellään tarkemmin sivulta 46 

alkaen, mutta tiivistetysti ajatuksena on, että jokaisella opiskelijalla on verkossa oma 

sivu, josta löytyvät ohjaukseen tarvittavat keskeiset tiedot.  

 

Oleellisia tietoja perustietojen lisäksi ovat henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, 

mahdollinen henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma, suoritetut 

ja suorittamattomat opinnot, hyväksiluvut, poissaolot ja kalenteri. Lisäksi sivulla on 

muistiotyyppistä vapaata kirjoitustilaa tapaamisten dokumentointia varten. 

Kirjoitustilassa on kaksi näkymää, yksityinen ja julkinen. Yksityinen näkymä näkyy 

ainoastaan kirjoittajalle, ja hän määrittelee lukuoikeudet haluamilleen henkilöille. 
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Julkisen näkymän luku- ja kirjoitusoikeudet olisi hyvä olla vähintään opiskelijalla, 

alaikäisen opiskelijan huoltajilla, ryhmänohjaajalla ja opinto-ohjaajalla. 

 

Seuraavassa Peavyn väittämät ohjauksesta ja pohdintaa siitä, voidaanko verkko-

ohjauksen konseptilla näitä tavoitteita saavuttaa. Pohdinnan haasteellisuutta lisää se, 

että väittämät ovat sisällöllisiä, kun taas verkko-ohjauksen konsepti on tekninen väline, 

jolla sisältöä pyritään tuottamaan.  

 

1) ”Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä, toivoa, rohkaisua, selventämistä ja 

aktivoimista.” 

 

Välittämisen Peavy määrittelee arvostamiseksi, rakastamiseksi, toisesta huolehtimiseksi 

ja toisen tukemiseksi. Välittäminen on aktiivista pyrkimystä toisen olojen 

parantamiseksi ja sen ymmärtämistä, että kenenkään ei tarvitse jäädä eristyksiin 

(Peavy 1999, 19). 

 

Tässä väittämässä nousee esille se, että verkko-ohjaus tapahtuu ihmisten kesken, 

mutta koneen välityksellä. Välittämistä voi tiettyyn pisteeseen saakka osoittaa 

verkonkin välityksellä, vaikka tässä konseptissa ääni ja eleet jäävätkin uupumaan. 

Esimerkiksi skype-keskusteluja tai videoneuvotteluja käytetään ohjauksen tukena 

joissakin oppilaitoksissa. Välittämistä voi osoittaa sähköpostikeskustelussa, vaikka se 

onkin luonteeltaan erilaista. Vähimmillään se on sitä, että huomioi viestin vastaamalla 

siihen, parhaimmillaan sitä, että viestistä todella välittyy empaattisuus ja huolenpito. 

Usein opiskelijaa helpottaa jo sekin, että hän saa purkaa tunteensa jollekin, oli se sitten 

keskustelemalla tai kirjoittamalla.  

 

Konsepti mahdollistaa saamaan opiskelijasta kokonaiskuvan. Kun kaikki tieto löytyy 

samasta paikasta, eikä irrallisina osina eri ihmisten tietoina, asiat muuttuvat 

selvemmiksi. Tiedon lisääntymisen myötä opiskelijaa on helpompi aktivoida ja 

rohkaista.  

 

Opettajat eivät välttämättä tiedä, toi ei tiedä ja toi ei tiedä, mut kun ne kaikki on 
tässä, ni tää on tavallaan ikään kuin heidän (opiskelijoiden)  kotisivu. Just 
sellanen heidän oma, mikä tavallaan tuo sitä selvyttä, no toimintamahdollisuuksia 
vai epätoivoa mut kuitenkin niinku oma koti. Oma semmonen. 

(Haastateltava 4, 20.3.2009) 
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2) ”Ohjaus on (toisten auttamiseen tähtäävää) reflektiivistä sosiaalista toimintaa.”   

 

Peavy tarkoittaa sosiaalisella toiminnalla säätelyyn tai rajoittamiseen pyrkivää toimintaa 

(poliisi, vanhempi), opettavaa toimintaa (opettaja) ja auttavaa toimintaa (terapia, 

sielunhoito, ohjaus). Ohjauksella ominaisiin sosiaalisiin toimintatapoihin kuuluvat 

henkilökohtainen neuvottelu, ongelmanratkaisu, keskustelu, suunnittelu ja projektin 

konstruoiminen eli rakentaminen. Ohjauksen näkeminen sosiaalisena toimintana 

kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu ihmisten välillä eikä niinkään siihen, mitä 

tapahtuu pään yksilön sisällä. (Peavy 1999, 20.) 

 

Ohjausta halutaan edelleen tehdä kasvokkain, mutta verkko-ohjaus on tervetullut 

väline oman muistin tueksi. Konsepti nähdään hyvänä työkaluna niin opiskelijan kuin 

ohjaajankin reflektointiin. ”Suurimmalla osalla opiskelijoista on tarve kasvotusten 

annettavaan ohjaukseen. Toisin sanoen verkko ei poista ohjaajan antamaa 

henkilökohtaista ohjausta, sillä kaikki opiskelijat eivät ole tarvittavan itsenäisiä ja eivät 

osaa vielä itse ottaa vastuuta omasta opiskelustaan.” (Kovala 2007, 30.) 

 
Ensimmäinen reaktio mulla on, että melkein niiinku reflektoi enemmän sitä omaa 
ohjausta, miten pystyy auttamaan. Mut nyt ku tässä tuli ilmi, et se opiskelija 
pystyy koko ajan näkemään myös, että mihin on mennyt, niin totta kai se on 
hänelle myös ok. Että se on sekä että. Ei pelkästään vaan sitä ohjattavaa, vaan 
myös se itse ohjaaja pystyy niinku näkemään, et hei, mihin päin ollaan menossa. 
Ja ollaanko menossa hyvään suuntaan, huonoon suuntaan, tälleen. Siinä 
mielessä just tämmöne työväline on hyvä, totta kai. 

(Haastateltava 4, 20.3.2009)  
 

 

3) ”Ohjaus on yksilöllisiin tarpeisiin sovitettu, käytännöllinen 

ongelmanratkaisumenetelmä.”  

 

Ongelmanratkaisu on useampien ohjaajien ohjauskeskustelun tavoite, siitä vallitsee 

yksimielisyys, toteaa Peavy. Ongelmanratkaisumenetelmät sen sijaan riippuvat mitä 

koulukuntaa ohjaaja edustaa. Psykoanalyytikko painottaa menneisyyden merkitystä, 

behavioristi keskittyy ihmisen tämänhetkisen käyttäytymisen yksityiskohtiin ja 

konstruktivistit korostavat merkitysten konstruoimista ja ratkaisujen keksimistä. (Peavy 

1999, 21.) 

 

Ohjaus ei voi olla kaikille yhteneväistä, koska jokaisen tarpeet ovat yksilöllisiä. Työkalu, 

jossa jokaisella opiskelijalla on oma, mahdollisesti vielä muokattavissa oleva sivu 
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käytössä, on yksilöllisiin tarpeisiin sovitettu. Käytännöllisen vastakohtana voidaan 

ajatella taustalla olevan teoreettisia ongelmanratkaisumenetelmiä. (Haastateltavat 4 ja 

11, 20.3.2009.)  

 

Yksi haastateltavista epäili sivun soveltuvuutta ongelmanratkaisun menetelmäksi. 

”Miten sillä sitten ratkaistaan ongelmia? Jos sinne vaan kirjoitetaan missä mättää tai 

menee hyvin, niin miten niitä sitten ratkaistaan?” (Haastateltava 11, 2009.) 

Ongelmanratkaisun soveltuvuutta verkossa on tutkittu. Vaikka se ensimmäisenä 

ajatuksena saattaakin tuntua vieraalta, kirjallisuudesta löytyy tietoa tutkimuksista ja 

hankkeista. Yksi tällainen on DIANA-malli. Ohjaus verkossa ei välttämättä eroa 

paljoakaan kasvokkain ohjauksesta, ja asioita voidaan sopia henkilökohtaisessa 

jatkotapaamisessa, jos verkko-ohjaus ei ota onnistuakseen. 

 

DIANA-malli (Dialogical Authentic Netlearning Activity) on Helena Aarnion ja Jouni 

Enqvistin kehittämä toimintamalli. DIANA-mallin oppimisprosessin ydinelementtejä ovat 

autenttisuus ja dialogi tiedon luomisessa. Nämä merkitsevät oppijalähtöisyyttä ja 

yhteisöllisyyttä. (Aarnio 2006, Kovalan 2007, 31 mukaan.) DIANA-mallissa ohjaaja ja 

ohjaaja työstävät ongelmia siten, että he käyttävät hyväkseen verkkoa, tuovat omaa 

ajatteluaan näkyväksi oppimisalustalle ja ottavat huomioon toisten mukaantulot. Sen 

jälkeen he rakentavat taas omaa osuuttaan ja liittävät sen muiden esittämään 

ajatustenkulkuun ja kehittelyihin oppimisalustalle. Verkkotyöskentely ohjauksessa vaatii 

valmentautumista ja valmentamista. Sekä ohjaajan että ohjattavien tulee kyetä 

toimimaan teknisessä verkkoympäristössä, osata dialogin periaatteet, ja ymmärtää 

osaamisen rakentamisen yhteisöllinen luonne. (Aarnio & Ehnqvist 2001, 26 - 61.)  

 

Myös verkko-ohjauksessa ongelmia kartoitetaan puhtailla avoimilla kysymyksillä. 

DIANA-mallissa tuodaan muun muassa esille se, että ohjaaminen on usein 

tiedustelemista; avoimien kysymysten esittämistä, uusille poluille ohjaamista, uusien 

toimintatapojen avaamista. Dialogisessa ohjauksessa on muistettava, ettei anneta 

valmiita toimintamalleja tai omia etukäteisolettamuksia ja kuvitelmia sisältäviä 

suljettuja kysymyksiä. Aidosti kuuntelemalla ja kyselemällä ohjaaja pystyy 

johdattamaan opiskelijan ongelman ytimeen. Aina se ei kuitenkaan onnistu eli yhteistä 

ymmärrystä ei synny syystä tai toisesta. Useimmiten syynä on kiire. Ohjattava haluaisi 

valmiin ratkaisun nyt ja heti. Näissä tapauksissa yleensä päädytään siihen, että 

varataan tapaamisaika henkilökohtaiseen keskusteluun. (Kovala 2007, s. 29-32.) 
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4) ”Ohjaus yleisenä elämänsuunnittelun menetelmänä.”  

 

Tämän väitteen oletuksena Peavyllä on, että ihminen kehittyy ajan kuluessa. 

Elämänsuunnittelun käsite on holistinen, sen pohjalta ohjaus on nähtävä yleisenä, 

kattavana toimintona. Ihmisellä on elettävänään kokonaisvaltainen elämä eikä 

toisistaan irrallisista toiminnoista muodostuva pirstaleinen elämä. Ohjaus on siis yleinen 

menetelmä, jonka tulee vaikuttaa koko ihmiseen. Sitä ei pidä jakaa erilaisiin ohjauksen 

alalajeihin, kasvatukselliseen ohjaukseen, ammatinvalinnan ohjaukseen, 

uraneuvontaan tai psykoterapiatyyppiseen ohjaukseen (Peavy 1999, 21). 

 

Tällä hetkellä ohjaus tuntuu koostuvan erillisistä osa-alueista ja kokonaisuutta on 

vaikea hahmottaa. Opettajien oletetaan olevan ohjausalan ammattilaisia jo opettajaksi 

tullessaan, eikä ryhmänohjaajan roolista voi käytännössä kieltäytyä.  

”Et se opettaja on niinku elämäntaidon opettaja, ruvetaan vähän niinku liikaa 

vaatimaan opettajalta mun mielestä.” (Haastateltava 11, 20.3.2009). 

 

Konsepti nähtiin hyvänä yleisen elämänsuunnittelun työkaluna. Kokonaisuuden 

hahmottaminen helpottuu, kun kaikki tiedot ovat kaikkien saatavilla samassa paikassa. 

Myös omien muistiinpanojen tallentaminen tässäkin yhteydessä koettiin tärkeäksi, 

koska näin voidaan tarvittaessa todentaa suunnitellut tai toteutetut 

auttamistoimenpiteet. Reflektointi helpottuu, kun käytössä ovat myös aiemmat ja 

muiden ohjaajien muistiinpanot. 

 

Et vaikka tässä on hyvin paljon nää opinnot, tavallaan se opintojen ohjaus, ni 
onhan täällä sit kuitenkin poissaolot. Ne heijastuu sit näihin. Ja ongelmat, et 
tämmöset henkiset, kaikki mis on jotain omituista. Et vaikka sitä nyt vois 
kuvitella, että tässä vaan ihmiset opiskelee, et se oppiminen on se ykkösjuttu, ni 
eihän se meillä niin mee. Ei se tuolla oo ykkösjuttu. Se on se kasvatus. 
Elämäntilanteet muuttuu, ne on tosi ongelmaisia. 

(Haastateltava 4, 20.3.2009) 
 

Just nimenomaan se huono suunta. Et pelottaa. Et semmonenkin, et jos näkee et 
toi on menos selvästi huonoon suuntaan, niin siihen pystyy sitten puuttumaan. Ja 
jos on hyvään suuntaan menossa, niin sitten voi vaan kehua. Itseään ja 
opiskelijaa. 

 (Haastateltava 11, 20.3.2009) 
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5) ”Ohjaus on mahdollistavaa toimintaa eli toimintaa, joka auttaa asiakasta 

saamaan omat voimavaransa käyttöön.”  

 

Peavy perustelee ajatustaan sillä, että jos ihminen kykenee osallistumaan koulutuksen, 

työn, vapaa-ajanvieton ja harjoittelun kaltaisiin sosiaalisiin toimintoihin, hän voimistuu 

sosiaalisesti. Samalla tavoin vaikuttaa se, että ihminen osallistuu erilaisiin ryhmiin ja 

organisaatioihin, joiden toiminnasta yhteiskunnan elämä muodostuu. Sosiaaliseen 

elämään osallistuminen on konstruktivistisesti ajatellen yksi ohjauksen tehtäviä. (Peavy 

1999, 22.) 

 

Sosiaaliseen voimistumiseen koulutuksen avulla -ajatukseen törmäämme omassa 

työssämme usein. Kokemuksesta tiedän, että esimerkiksi työvoimahallinto ja potilaan 

hoitotahot ovat herkästi lähettämässä kuntoutuksessa olevia nuoria opiskelemaan. 

Joustavien hakemusten liitteenä on ollut lausuntoja, joissa todetaan, että vaikeasta 

masennuksesta kärsinyt potilas on keväällä hoidettavana, mutta lääkärin mukaan 

täysin kykeneväinen opiskelemaan elokuussa. Häntä suositellaan valittavaksi 

oppilaitokseen, koska opiskelulla katsotaan olevan voimaannuttava vaikutus hänen 

terveydentilalleen. Tämän päivän opiskelu on erittäin vaativaa, myös ammatillisella 

toisella asteella. Jos henkilöllä ei ole voimia selvitä arjen haasteista, hän ei mitenkään 

pysty selviämään sekä arjen että opiskelun haasteista.  

 

Jos kyseessä on henkilö, jolla on mahdollisuuksia tervehtyä opiskelun avulla, verkon 

avulla sitä voidaan ehkä hieman helpottaa. Opintoja voidaan suorittaa verkkokursseilla 

etäopiskeluna, jos voimat eivät vielä riitä ryhmäopetukseen. Ohjauskeskusteluja 

voidaan käydä sähköpostiste, ja ohjaajan kannustavalla otteella voi olla hyvinkin 

positiivinen vaikutus opiskelijan palautumiseen. Siirryttäessä pitkän poissaolon jälkeen 

jälleen opintojen pariin ohjauksen informatiivinen osuus on helppoa ja tehokasta hoitaa 

verkon välityksellä. Konstruktivistinen näkökulma ohjattavan voimaantumisesta verkko-

ohjauksen avulla on relevantti, kunhan ohjattavan peruslähtökohdat voimaantumiselle 

ovat olemassa. 

 

Opettajat kokevat riittämättömyyttä ja osaamattomuutta ohjaajina. Opiskelijoihin ei 

ehdi eikä jaksa tutustua kunnolla. Aina ei edes ole halua tutustua opiskelijoihin kovin 

syvällisesti. Joillekin ohjaaminen on ominaisempaa kuin toisille. Haastateltavat kokivat 

hyvänä asiana, että opiskelijasivulle saataisiin opiskelijan vahvuudet kaikkien näkyviin. 
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Alla lainaus vuoropuhelusta aiheesta miten ohjattavan voimavaroja olisi mahdollista 

saada käyttöön konseptin avulla. 

 

11: Sit yksinkertaisesti aattelee, et joku on muuten ihan nolla, mut osaa piirtää, 
ni sitten vois niinku kannustaa, että…  
4: Nii, jos täällä näkyy, että sä oot hyvä tässä. Ni silloin se ois ehkä sitä 
mahdollistavaa toimintaa. 
11: Ja pystyis kehittämään ittee, et ai, tohon suuntanhan pitäis hakee myös.  
4: Ehkä se voiskin riittää. Et oliskin niin, että kyllähän joka ihmisessä löytyy about 
se yks hyvä piirre myös, joka mekin yleisesti tiedetään. Et sen niinku ottais 
asiakseen laittaa tänne. Silloin tämä olis ohjauksen työvälineenä. 
11: Että tohon hakeudut projekteissa. Et jollain tasol ois kiinnostunut, et ois 
motivaatiota. Mut ei siis niinku henkilökohtaisesti kiinnosta niitten muu puoli 
elämästä tippaakaan.  
4: Et se on sit joku muu ammattikunta sitten, joka tota ohjausta harrastaa sitten.  
11: Et ei niinku liian syvälle sitten, et sellanen kevyt.  

(Haastateltavat 4 ja 11, 20.3.2009) 

 

6) ”Ohjaus on toimintaa, joka tuottaa sosiaalisessa elämässä suunnistamiseen 

tarvittavia karttoja.”  

 

Peavy haluaa väittämällään korostaa ohjauksen suunnittelunäkökulmaa. Kartta on 

suunnitelman metafora. Yleensä ohjaus, joka selventää ihmisen ongelmaa tai 

huolenaihetta, avaa uusia mahdollisuuksia tehdä parempia karttoja. Konstruktivistinen 

ohjaus korostaa tarvetta kartoittaa ihmisten elämän kokonaisuutta. (Peavy 1999, 23.) 

 

Tämä kohta ei paljoakaan eronnut edellisestä pohtiessamme, miten ohjaustyökalu 

soveltuisi käytettäväksi suunnitelmia tuotettaessa. Vahvuuksien kirjaamisella nähtiin 

olevan hyötyä niin opiskelijan voimaannuttamisessa kuin tiedonvälityksen 

parantamisessakin.  

 

Keskustelussa nousi esille, että kirjaamisessa on syytä harkita sanansa tarkkaan ja 

kirjaaminen on ohjeistettava niin hyvin, ettei yksittäiselle opettajalle koidu asiasta 

vaikeuksia. Mikäli kommentit ovat negatiivisia tai pelkkiä epäilyksiä asioista ilman 

näyttöä, ne on syytä kirjata omiin muistiinpanoihin.  Kirjaamisessa näkökulman tulee 

olla kannustava ja ohjaava. Kohtien kirjaaminen ainoastaan kirjaamisen vuoksi ei ole 

mielekästä, eikä kenenkään edun mukaista. Ohjaus ainoastaan kannustamisen ja 

vahvuuksien kautta herätti myös pientä epäilyä.  

 

Ei voi rehellisesti sanoo sitä, et kerta kaikkiaan sul ei oo matemaattista 
lahjakkuutta ollenkaan tai et logiikka ei pelaa. Ni sitä ei mitenkään pysty sanoo, 
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et sä oot tossa ihan nolla tai et toi ei nyt oikeen onnistu sulta, tai mitään 
negatiivista. Ni eihän se sitä itte älyä. Ne kuvittelee, että musta tulee joku 
huippukoodaaja, vaik ei tajuu asiasta hölkäsenpöläystä.  

 
Ni tollases työkalus, ennenku opettaja uskaltaa alkaa sitä käyttämään  siin pitää 
olla ihan rautalangasta sanottu et mitä sinne saa sanoa, mitä sinne EI saa sanoa. 
Ettei opettaja joudu jonnekin hemmetin oikeusjuttuun tai syytteeseen jostakin 
virkavirheestä. Muuten ainakaan en uskalla alkaa käyttää. Et jotenkin, et joku 
tarkistaa. Et nii, muutenhan se on ihan humpuukii, et sä vaan kehut ja kehut ja 
kehut. Jos ei siin oikeesti voi mitään muuta sanoa, ku kehua. Et kannattaaks se 
sit ees? 

 (Haastateltava 11, 20.3.2009) 

 

 

7) ”Ohjaus on mahdollisuus etsiä uutta sijaa sosiaalisessa elämässä.” 

 

Kirjoittaja viittaa ohjattavan yksilölliseen asemaan tai rooliin elämän ja yhteiskunnan 

rakenteissa. Sija sosiaalisessa elämässä liittyy siihen, onko ihmisellä mahdollisuuksia 

omaksua erilaisia rooleja esimerkiksi työssä, rakkaudessa ja vapaa-aikana (Peavy 1999, 

23).  

 

Kuten kohdassa neljä, tässäkin viitataan ohjattavan koko elämänkenttään. Me 

kohtaamme asiakkaamme aina opiskelijan roolissa. Esille tulevat luonnollisesti 

ohjattavan muutkin roolit; esimerkiksi vanhempiensa lapsi tai työnantajansa alainen, 

mutta pääpaino meillä ohjaajilla on ohjata asiakasta opiskelijana. 

 

Verkko sinällään lisää erilaisia roolimahdollisuuksia ja niiden käyttöä, mutta tämän 

tyyppisessä rooli-identiteetin etsinnässä en miellä verkkoa hyvänä ohjausvälineenä. 

Viestien väärinymmärrysten vaara verkkokeskustelussa on suuri.  

Henkilökohtaisesti kohtaan opiskelijan mieluiten kasvotusten, ja käytän aikaani 

keskusteluun, sama viesti nousi esille useista haastateltavien vastauksista. 

 

Koko ajan pitää muistaa, että olemme puhumassa ohjaamiseen ja seurantaan 
käytetystä työvälineestä, joka tulisi palvella opettajia, opoja ja sihteereitä. 
Opiskelijoiden ohjaaminen on kuitenkin muuta kuin tietojen näpyttelyä koneelle. 

(Haastateltava 5, 16.10.2008) 

 

 

Verkon vaikutusta ihmisen ajatteluun, oppimiseen ja toimintaan psykologiselta kannalta 

ei vielä täysin tunneta. Mikä vaikutus opinto-ohjauksen verkko-ohjauksella on pitkällä 
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tähtäimellä ja miten ohjausta voisi verkossa tehostaa, ovat kysymyksiä, joihin ei ole 

vielä varmaa vastausta. (Kovala 2007, 37.) 

 

 

8) ”Ohjaus on toimintaa, jossa painotetaan mahdollisuuksia, ei sääntöjä tai 

alistumista.” 

 

Peavy uskoo mahdollisuuksiin. Hänen mukaansa uusi ja oikea tieto luo tien 

mahdollisuuksiin, joiden olemassaolosta ihminen ei aiemmin tiennyt. Siksi työpaikkoja, 

koulutusta, lisäopintoja ja muita yhteiskunnan palveluja koskeva, oikea ja helposti 

saatavilla oleva tieto on tärkeää. Pelkkä informaatio ei kuitenkaan riitä, vaan usein 

tarvitaan sitä, että ihminen omaksuu uuden ajattelutavan tai uudenlaista ymmärrystä, 

joka auttaa häntä ymmärtämään tiedon merkityksen. Tästä syystä ohjaajan ja 

asiakkaan on tutkittava niitä oletuksia, jotka estävät tiedon muuttamista 

ymmärrykseksi. Muutoin ihminen ei voi valita tai toimia. (Peavy 1999, 23.)  

 

Verkosta on saatavilla uutta tietoa, ja verkko-ohjauksen tavoitteena on nimenomaan 

saattaa opiskelija oikean tiedon lähteelle. Väärät olettamukset voivat estää uuden 

tiedon omaksumista, eikä verkko osaa keskustella tai poistaa vääriä olettamuksia 

itsestään. Uuden tiedon sisäistäminen vaatii aikaa ja ymmärrystä. Ohjauksen sivustolle 

olisikin hyvä kerätä valmista tietopankkia esimerkiksi työvoimahallinnosta tai jatko-

opintoihin hakeutumisesta. Ohjauksena toimisi yhteinen tiedonhakuhetki, jossa 

opiskelija aktiivisena toimijana etsii tietoa, ja ohjaaja on läsnä ja valmis auttamaan ja 

neuvomaan.  Tilanne herättää luonnollista keskustelua ja molempien asiantuntemus on 

helppo valjastaa ohjattavan hyväksi. 

 

Mahdollisuuksien ja sääntöjen oikeaan suhteeseen on mahdotonta löytää yhtä oikeaa 

vastausta. Toisaalta, tarvitaan sääntöjä, että yhteistyö onnistuu, toisaalta pitäisi pystyä 

ohjaamaan positiivisuuden ja mahdollisuuksien kautta. Myös opiskelijoiden ikä tuo 

omat haasteensa. Nuoret ovat odottaneet peruskoulun jälkeistä aikaa, jotta ”vapaus” 

vihdoin koittaisi. Vaikka opiskelu peruskoulun jälkeen onkin periaatteessa 

vapaaehtoista toimintaa, se ei ole sitä enää siinä vaiheessa, kun opiskelija on 

kirjautunut sisään seuraavaan oppilaitokseen. Sen jälkeen sekä opiskelijan että 

oppilaitoksen yhteisenä tavoitteena on, että opiskelijat valmistuvat.  
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Et tää on ikään kuin ohjaus ois näille meidän ohjattaville vapaaehtoista ajattelua. 
Ja sehän ei ole, koska kyllähän meillä on tavoite, et ne opiskelijat valmistuu, et 
ne suorittaa niitä opintoja. Tai siis totta kai ne on niinku ikään kuin 
vapaaehtoisesti siellä, mutta sitten kun ne on siellä, niin sitten se ei enää ole 
vapaaehtoista toimintaa, vaan niitten pitää noudattaa niitä sääntöjä. Ja tavallaan 
alistua niihin sääntöihin.  
 
Siinä mielessä niinku tällanen koulu, nii, se on jotenkin niin paradoksi tavallaan. 
Et siltihän koko ajan pyritään siihen, et on enemmän ohjauksellista, mut silti 
meillä on aika tarkat ne, et mitä niiden pitää suorittaa, just on säännöt. Saat 
hylätyn, jos et ole niin ja niin paljon paikalla.  

(Haastateltava 4, 20.3.2009) 
 

 

Ilman sääntöjä oppilaitoksen toiminta ei luonnollisestikaan onnistu. Ihanteellista olisi, 

että oppilaitoksessa olisi yhteisesti laaditut pelisäännöt, joita koko talon väki sitoutuu 

noudattamaan. Sen jälkeen kun toiminta on selkeästi ja tarpeen mukaan rajattua, 

ohjaus onnistuu rajojen sisällä ohjaajan parhaaksi katsomalla tavalla. Jos selkeitä rajoja 

ei ole, niin opiskelijat kuin opettajatkin kärsivät tilanteesta. 

 

Sen verran sääntöjä kyl pitää oppia noudattaa, et tulee ajoissa kouluun ja on 
siellä. En mä oikeen tajuu, miten tää työkalu tohon niinku osuis? Jotenkin, miten 
tolla pystyy painottaa mahdollisuuksia? Säännöthän tarkoittaa kuitenki sitä, et ne 
ei myöhästy, et ne on paikall. Et tuostahan näkee kuitenkin sen, et sä tiedät 
säännöt. Jos et tiedä, niin ne voi tietysti kirjottaa sinne. Et koulu alkaa klo 8.30.  

 
Tää on rönsyillyt meillä ihan kauheesti viime aikoina. Nii, et nyt mä lähen töihin. 
Etkä sä niille nollaa haluu antaa. Et jos nyt on jonkun verran paikalla, ni helposti 
sieltä nyt ykkönen sit tulee. Etenkin XX-luokka, ne ei niinku välitä enää yhtään 
mitään. Ne tulee ja menee. Tai ei tuu ollenkaan. Ne niinku hengailee siellä. Et 
niill on niinku jotenki hukassa tää.  

(Haastateltava 11, 20.3.2009) 
 

 

Keskustelussa nousi esiin näkökulma, että tulevat opinnot ovat opiskelijan 

mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien painottaminen onnistuu opiskelijasivulla 

suoritettujen ja suorittamattomien opintojen kautta. Suorittamattomat opinnot 

muuttuvat uusiksi mahdollisuuksiksi, kun niille laaditaan uusi suoritussuunnitelma. 

Tulevien tapaamisten sopiminen tai puuttuvien opintojen suorittaminen ovat 

opiskelijalle sekä mahdollisuuksia että sääntöjä.  

 

Opiskelijan silmät saattavat aueta, kun oma kokonaistilanne on luettavissa samalta 

sivulta. Näkemys itsestään voi olla ristiriidassa toiminnan ja tulosten kanssa.  

 

Ni se ois hyvä, et se näkis itte, et kuinka paljon on miltäkin kurssilta ollut poissa, 
niin ymmärtää, et minkä takia ei voi saada missään tapauksessa hyvää 
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arvosanaa kurssista. Mut sillon pitää olla etukäteen tiedossa, et eihän ne kai 
tiedä. Et joku sanoo, joku ei sano, et jos sä oot puolet kurssista pois, niin sä et 
pääse läpi. Joku toteuttaa tätä, joku ei. Et siin on tietysti omat vivahteensa.  

(Haastateltava 11, 20.3.2009) 
 
Et ne ei pystyis valehtelemaan ittelleen. Ne näkee koko ajan sen tilanteen. Sekin, 
et ne näkee ne kursseittain. Et nimenomaan se, et ne näkee winha-viivistä, 
suoritukset ja nollakohdat, mut täällä näkyy ne kaikki. Täällä näkyy myös se 
poissaolo, täällä näkyy mahdollisesti ne omat, et hän kirjoittaa sinne et on 
esimerkiksi hyvin jämpti, et mä olen jämpti asioissani, ja sit siellä onkin samperi, 
myöhästymisiä ja kaikkea. Ni se joutuu niiinku näkemään sen todellisuuden, et 
aaa, pikkusenko valehtelen itselleni.  
 
Et tää voi olla niinku siinä mielessä avaava, et oikeesti, sähän vaan valehtelet 
ittelles. Monet niistä, jotka tippuu, et ne on hyviä valehtelemaan ittellensä. Et ne 
kieltää oikeesti just, et niist tulee maailman parhaita koodareita,  vaik ne ei siihen 
pystykään. 

(Haastateltava 4, 20.3.2009) 
 

 

Verkko-ohjaukseen yleisenä ohjausmenetelmänä toisen asteen opiskelijoille 

suhtauduttiin hieman varauksella. Kaikkien opiskelijoiden oma-aloitteisuus tai 

tiedonhankintakyvyt eivät siihen vielä välttämättä riitä. Sähköposti ohjauksen ainoana 

kommunikointivälineenä ei toimi, mutta joissakin tilanteissa se voi olla hyvänä tukena.  

 
Ei se (sähköpostiohjaus) toimi, onhan se nähty. Sä ymmärrät ne väärin, tai sä et 
ymmärrä ollenkaan. Tai sit ärsyttää, eikä haluta ees ymmärtää. Ja mä inhoon 
pelkkää sähköpostikeskustelua. Et ei sellanen kommunikointi pelkästään. Ja 
tärkeet asiat, et siit jää tosiaan ne vivahteet, ilmeet ja sen ymmärtää hirveen 
helposti väärin.  

(Haastateltava 11, 20.3.2009) 
 

 

9) ”Ohjaus on suojapaikka, jossa saa toivoa, tukea, selvyyttä ja 

toimintamahdollisuuksia.”  

 

Peavyn kirjoituksista korostuu välittämisen merkitys. Hän suree sitä, että modernissa, 

sosiaalisessa elämässä yhä useammat elävät ilman perheen, perinteiden tai 

uskonnollisen elämän suomaa turvaa. Hyvän ohjaajan tulee ottaa nämä puutteet 

huomioon, eikä hän saa olla välinpitämätön ihmisten kohtaamien vaikeuksien suhteen. 

Tämä mahdollistaa itse ohjaussuhteen toimivan eräänlaisena turvapaikkana, joka voi 

tarjota ohjattavalle tilapäistä emotionaalista turvaa. (Peavy 1999, 24.)  

 

Nuorisotutkija, valtiotieteen tohtori Mikko Salasuo puhuu atomisoituneesta 

sukupolvesta. Se ei koe itseään yhtenäiseksi sukupolveksi, vaan mahdollisuuksia on 
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niin paljon, että sukupolvi pirstaloituu, atomisoituu. Vuodesta 2004 vuoteen 2008 

nuorison hyvien ystävien lukumäärä on pudonnut kymmenellä prosentilla. 

Luonnollisesti muotoutuneiden yhteisöjen määrä on vähentynyt. Verkkoyhteisöjen 

merkitys on kasvanut erittäin suureksi. (Salasuo, 25.9.2008.) 

 

Voisiko tänä päivänä listaan perhe, perinteet ja uskonto lisätä myös verkkoyhteisön? 

Esimerkiksi pienellä paikkakunnalla asuvalle marginaalikulttuurin tai 

seksuaalivähemmistön edustajalle verkkoyhteisön tuoma turva saattaa olla 

merkityksellistä. Ehkä me mahdollisesti pystyisimme jopa hyödyntämään 

verkkoyhteisön tukea omassa ohjauksessamme?  

 

Opiskelijan sivu -konsepti saattaisi auttaa meitä luomaan nuorelle yhdenlaisen 

suojapaikan. Nuori voisi kokea turvana sen, että hänestä välitetään kokonaisena 

ihmisenä, ei ainoastaan erilaisten asiantuntijoiden irrallisten vastuualueiden kautta. 

Jälleen kerran nousi esille tarve siitä, että kaikki opiskelijan tiedot ovat tallennettuina 

samassa paikassa.  

 

 Mulla tulee kuraattori mieleen tosta. Et joo-o, et toivoa, tukea, selvyyttä ja 
toimintamahdollisuuksia. Et auttais tää tähän, et siellä on muistissa tilanteet ja 
asiat. Et se ois niinku tosi hyvä. Ja Tuula (kuraattori) näkee kaikki niitten 
poissaolot, kaikki niitten ongelmat sieltä pimeiltä (käyttäjän omat muistiinpanot) 
sivuilta. Ja sitten tota elämäntilanteet ja jutut.  

 
Eli et jos neuvoo joskus jotaki, et nyt sun kannattaa miettiä et laitatko sinä nyt 
opiskelun vähäks aikaa katkolle ja teet niitä töitä, vai pistätkö työt vähemmälle ja 
opiskelet? Et sä pysty tekee molempia yhtä aikaa. Et se tulee niinku selväks sille, 
et se ei pysty. Et jompikumpi. Et nyt sun pitää tehdä tää valinta. Ja sit se valitsee 
kumman valitsee. Mut et tätä vois hirveesti hyödyntää tossa, et kaikki ois 
muistissa ja tiedossa: elämäntilanteet, opiskelutilanteet, työtilanteet, avioerot, 
lapset, ongelmat. Joo, toi ois varmaan just hyvä siihen.  

(Haastateltava 11, 20.3.2009) 
 

 
Lähinnä toi suojapaikka, et toi on just niinku kuraattori. Mut et onhan toi 
tietenkin semmosena tavallaan suojapaikkana, et on opiskelijoille joku pysyvä, et 
jossa on heidän tiedot. Ja he tietävät, että heistä on jossain tiedot. Koska heistä 
on tiedot, ja ne sinne kirjataan, ni tavallaanhan se on nuorelle aina suoja, vaikka 
siellä olis negatiivisia asioita taikka mitä tahansa siellä olis. Sillonhan yleensä 
nuoret tuntee, että heistä välitetään koska ne on ainakin yhdessä paikassa eikä 
irtonaisesti.  

(Haastateltava 4, 20.3.2009) 
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Lukuoikeuksien mahdollistaminen tai rajaaminen on tärkeä ominaisuus muistio-sivulla. 

Vähintään opiskelijahuollon, useimmiten myös ryhmänohjaajien, olisi hyvä nähdä 

opettajien kirjaamat ajatukset. Yksityisen puolen luku- ja kirjoitusoikeudet olisi hyvä 

pystyä valitsemaan henkilötasolla. Julkisen puolen oikeudet olisi parasta miettiä 

yhdessä opiskelijan kanssa.  Tiedon jakaminen helpottaa myös opettajan työtaakkaa, 

kun hän tietää, että muukin henkilökunta on tietoinen opiskelijan tilanteesta. ”Et sehän 

on jo nimenomaan ajateltuna, et tää on sit meillekin tällanen suojapaikka. Et tavallaan, 

jos me ollaan huomattu jotain, niin me tuodaan se sit esille.” (Haastateltava 4, 

20.3.2009.) 

 

 

10) ”Ohjaus on elämisen konkreettisten ongelmien ratkaisemiseksi muodostettu 

yhteistyösuhde.”  

 

Ohjauksen lyhyt historia on edennyt neuvonantamisesta objektiivisen tarkkailijan ja 

asiantuntijuuden kautta auttamisliitoksi. Ohjaaja ja asiakas ovat liittolaisia ja toimivat 

yhteistyössä löytääkseen ratkaisuja ongelmiin. Konstruktivistinen suuntaus on lisännyt 

keskusteluun tarkennuksia, joilla saatiin esiin kielellisen toiminnan taso. Painopiste on 

yleensä asiakkaan esittämässä huolenaiheessa. Keskustelussa ongelmat tuodaan esiin, 

määritellään, ne ovat aikansa esillä, kunnes haihtuvat tai häviävät. (Peavy 1999, 24.)  

 

Ohjaaja on ennemminkin yhteistyökumppani kuin asiantuntija tai objektiivinen 

tarkkailija. Konstruktivistisia ohjaajia kiehtoo nimenomaan se, miten ihmiset puhuvat ja 

kertovat elämästään. Tarinoiden kertomisen avulla voidaan keksiä ratkaisuja tai ne 

voivat olla ratkaisujen syntymisen esteenä. Ohjaajan tärkeimpiä taitoja on saada 

asiakas tuottamaan tarinoita. (Peavy 1999, 24.)  

 

Ohjaajalla voi olla suuri rooli tarinoiden esiin houkuttelussa, mutta  luontainen  

tarinankerrontamuoto on paljolti ohjattavasta kiinni. Jos henkilön on vaikea tuottaa 

tekstiä, ei ole mielekästä laittaa häntä kirjoittamaan elämäntarinaansa, vaan antaa 

hänen kertoa se. Jollekin toiselle voi kirjoittaminen olla erinomainen 

purkautumiskanava tai analysointikeino, mutta hän tuskin saa sanaa suustaan 

keskusteltaessa kasvokkain. Kirjoitettujen tarinoiden tuottamiseen verkko sopii 

erinomaisesti. Tärkeintä on muistaa kunnioittaa ohjattavaa ja valita hänelle mieluisin 
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työtapa. Jos verkossa työskentely sopii sekä ohjattavalle että ohjaajalle, se on luonteva 

väline vaalia yhteistyösuhdetta. 

 

Kun tarkastellaan opiskelijasivun soveltuvuutta sosiodynaamisen ohjauksen työkaluksi 

Peavyn kymmenen väittämän perusteella, voidaan todeta, että se soveltuu siihen hyvin 

muutamien ansioidensa takia. Ensinnäkin, sivuille voidaan tallentaa tietoa. Se 

mahdollistaa palaamisen asiaan, tieto ei unohdu eikä häviä. Palaaminen historiaan 

mahdollistaa reflektoinnin, mikä on tärkeää niin ohjattavalle kuin ohjaajallekin. Myös 

tiedon etsiminen ja jakaminen helpottuu, kun se on helposti sivuilta löydettävissä. 

Rutiinityön tehostamisesta säästynyt aika voidaan käyttää opiskelijan parhaaksi, vaikka 

tarjoamalla kahdenkeskisiä ohjauskeskusteluaikoja niitä tarvitseville. 

 

Sivu mahdollistaa kokonaisuuden hahmotuksen ja samalla yksilöllisen ohjauksen. Sivun 

teknisten ominaisuuksien tulisi olla helposti säädettäviä, jotta siitä saataisiin yksilöllisiin 

tarpeisiin soveltuva ohjauksen työkalu. Ongelmanratkaisumenetelmänä sivu ei 

automaattisesti toimi, mutta avoimen dialogin avulla se voidaan valjastaa siihenkin 

käyttöön.  

 

Kokonaisuuden löytäminen samalta sivulta koettiin myös opiskelijalle hyväksi ja silmiä 

avaavaksi menetelmäksi. Omien näkemysten ja todellisuuden vastaavuus saattaa olla 

herättävä kokemus, ja faktojen auetessa silmien eteen se saattaa lopettaa mahdollisen 

itselleen valehtelemisen. Opiskelija saattaa kokea sivun myös omaksi suojapaikakseen. 

Hänestä välitetään kokonaisena ihmisenä, ei eri asiantuntijoiden irrallisina osa-alueina.  

 

Opiskelijan voimavaroja voidaan löytää verkko-ohjauksen avulla. Koska tieto on 

verkossa ja lukuoikeudet muokattavissa, parantaa se opettajien tietämystä opiskelijan 

vahvuuksista ja sitä kautta taas helpottaa yksilöllistä ohjausta.  Syvälle 

henkilökohtaisiin asioihin liittyvää ohjausta opettajat eivät välttämättä halua tehdä, 

mutta tiedon jakaminen opiskelijahuollon kanssa koetaan helpottavana asiana.  

Mahdollisuuksien kautta ohjaaminen herättää ristiriitaisia tunteita, pitäisi olla 

positiivinen, mutta miten kertoa vaikeat asiat positiivisesti? Ohjeistus siitä, mitä sivuille 

voi kirjoittaa joutumatta siitä hankaluuksiin, on syytä olla hyvin esillä. 

 

Verkko-ohjaus ei poista kahdenkeskisten tapaamisten tarvetta. Aina verkko-ohjaus ei 

syystä tai toisesta onnistu. Arkaluontoisia asioita, esimerkiksi terveydentilaan liittyviä 
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asioita, ei saa hoitaa verkossa. Osiin asiakirjoista vaaditaan allekirjoituksia, ainakaan 

Helsingin kaupungin Opetusvirastossa ei sähköinen allekirjoitus ole vielä lainvoimainen.  

Näitä muutamia seikkoja lukuun ottamatta uskon, että opiskelijasivusto kuitenkin olisi 

tarpeellinen ja toimisi hyvin sähköisenä työkaluna ja muun ohjauksen tukena. 

 

 

2.2.5 Opetusministeriön kehittämissuunnitelma 

 
Myös valtiovalta haluaa painottaa ohjauksen merkittävyyttä. Opetusministeriön 

kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003 - 2008 todetaan kappaleessa  Opintoväylien 

toimivuuden parantaminen, työelämään ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistäminen, 

että  ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä tulee vähentää opinto-ohjauksella, tuki- 

ja erityisopetuksella sekä käyttämällä työelämälähtöisiä opiskelumuotoja erityisesti 

keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden kohdalla. Lisäksi opinto-ohjausta tulee 

tehostaa ammatillisessa koulutuksessa, etenkin opintojen alkuvaiheessa. Myös opinto-

ohjaajien koulutusta sekä opettajien lisä- ja täydennyskoulutusta opinto-ohjauksessa 

tulee lisätä. (Opetusministeriö 2004, 43.) Opetusministeriön viisivuotiskausittain 

julkaisemat kehittämissuunnitelman painopistealueet mahdollistavat suuremman 

julkisuus- ja painoarvon ohjauksen tilasta mediassa, koska taustalla on valtiovallan 

kannanotto. 

Opiskelijan oikeudesta saada ohjausta opintoihinsa määritellään laissa ammatillisesta 

koulutuksesta 21.8.1998/630 § 29 seuraavasti: ”Opiskelijalla on oikeus saada 

opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opinto-ohjauksesta 

säädetään tarkemmin asetuksella” ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta 

6.11.1998/811 § 4 seuraavasti: ”Opinto-ohjauksena opiskelijalle annetaan 

henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta. Opinto-ohjauksesta 

määrätään opetussuunnitelmassa.” 

 

Opetussuunnitelma on oppilaitoksen laatima suunnitelma opetuksen tavoitteista, 

sisällöistä ja arviointikriteereistä. Opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen 

laatimiin tutkintojen perusteisiin. Tutkintojen perusteita ollaan uusimassa asteittain 

vuosien 2008 - 2010 välisenä aikana. Ohjaus mainitaan kaikkien tutkintojen yhteisessä 

osassa, joten alakohtaiset eroavuudet tutkinnoittain eivät siihen mainittavia muutoksia 
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aiheuta. AV-viestinnän tutkinnon perusteet uudistuvat vuonna 2010 ja valmistelutyö on 

meneillään parhaillaan. Helsingin kaupungin Opetusvirastossa ohjauksen perusteita 

kaikille tutkinnoille yhteiseen osaan on laatimassa kuusihenkinen työryhmä, joka 

koostuu ohjausalan ammattilaisista. Työryhmä kirjoittaa opetussuunnitelman ohjauksen 

perusteita parhaillaan, joten käytössäni oleva materiaali on tällä hetkellä 

luonnosvaiheessa.  

 

2.2.6 Tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelmat 

 
Seuraavassa esittelen luonnoksen Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten 

opetussuunnitelman ohjauksen perusteista. Nämä ohjeet kirjataan opetussuunnitelman 

yhteiseen osioon, joten sama teksti koskee kaikkia kaupungin ammatillisia 

oppilaitoksia. Työni kannalta opetussuunnitelman uudistustyö osui hyvään 

ajankohtaan, sillä verkkotyökalua suunnitellessani pystyin ottamaan 

opetussuunnitelman tuomat reunaehdot huomioon. Seuraavan sivun taulukosta saa 

kokonaiskäsityksen ohjauksen sisällöstä ja ajankohdista. 
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Taulukko: Opiskelijan opinto-ohjauksen eteneminen opintojen eri vaiheissa 

(Opetussuunnitelman perusteet 2009, luonnos) 

Taulukko: opiskelijan opinto-ohjauksen eteneminen opintojen eri vaiheissa 

(Opetussuunnitelman perusteet 2009, luonnos) 

 

 

Opinto-ohjauksen tavoitteet  

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan 

ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija 

osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan. Hän osaa 

suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä 

opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan. Opinto-ohjauksella edistetään 

koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tavoitteena on lisäksi lisätä 
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opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, vahvistaa 

elämänhallinnan valmiuksia, edistää työllistymistä ja tukea jatko-opintoihin 

hakeutumista. (Opetussuunnitelman perusteet 2009, luonnos.) 

 

 

Opinto-ohjauksen järjestäminen  

 

Jokaiselle opiskelijalle annetaan opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa opintojen 

aikana. Kukin oppilaitos laatii opinto-ohjaussuunnitelman, jossa kuvataan ohjaukseen 

osallistuvien tehtävät ja työnjako sekä yhteistyö eri koulutuksen järjestäjien ja 

elinkeinoelämän kanssa. Opiskelijahuoltosuunnitelma on osa ohjaussuunnitelmaa. 

(Opetussuunnitelman perusteet 2009, luonnos.) 

 

Opinto-ohjaajalla on kokonaisvastuu opinto-ohjauksen koordinoinnista ja opiskelijan 

ohjauksesta. Hän toimii oppilaitoksessa myös konsultoivassa roolissa ohjausasioissa. 

Opettajan tehtävänä on ohjata ja motivoida opiskelijaa oman oppiaineensa opinnoissa, 

tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa. Hänen tehtävänsä on myös 

auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään oppimisen valmiuksiaan.  

Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijoidensa opintojen seurannasta jaksoittain ja ottaa 

tarvittaessa yhteyttä huoltajaan ja opinto-ohjaajaan. (Opetussuunnitelman perusteet  

2009, luonnos.) 

 

2.3 Tutkimuksen teoreettinen tausta 

 
Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys on sovellettu toimintatutkimuksen teoriasta ja 

käyttöteoriasta. Toimintatutkimuksen käsite on peräisin 1950-luvulta. Psykologi Kurt 

Lewin tarkasteli toimintatutkimusta itsereflektiivisenä kehänä, jossa havainnointi, 

reflektointi ja suunnittelu, sittemmin arviointi, seurasivat toisiaan. Toimintatutkimuksen 

perusideana on pyrkiä asettumaan uudenlaiseen suhteeseen kokemukseen nähden. 

Kun reflektoidaan kokemuksia, katsotaan todellisuutta uudesta näkökulmasta. Näin 

oletetaan myös toiminnan muuttuvan. (Ojanen 2001, 54.)  

 

Toimintatutkimuksesta on olemassa useita muitakin määritelmiä ja siihen voi liittyä 

piirteitä erilaisista tutkimusperinteistä. Useimmille määritelmille on yhteistä 

toimintatutkimuksen kaksinaisluonne, toisaalta on tarkoitus tuoda esille uutta tietoa 
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toiminnasta, mutta samalla kehittää sitä. Kyseessä on väljä tutkimusstrateginen 

lähestymistapa, jonka sisältö riippuu pitkälti tutkittavasta kohdealueesta. (Heikkinen & 

Jyrkämä, 33 - 55.) 

 

Vuonna 1975 Lawrence Stenhouse käynnisti Englannissa ”Opettaja työnsä tutkijana” -

liikkeen, joka voimisti toimintatutkimuksen asemaa Euroopassa. Suomessa on syntynyt 

vastaavia kehittämishankkeita: 1990-luvun taitteessa Turun yliopistossa perustettiin 

”Opettaja tutkijana”-projekti  ja Jyväskylän yliopisto käynnisti ”Tutkiva Opettaja” 

-liikkeen. (Ojanen 2001, 54.) Miten tutkiva toiminta sitten poikkeaa normaalista 

reflleksiivisestä työtoiminnasta? Raja on häilyvä, mutta täyttääkseen 

toimintatutkimuksen kriteerit työtoiminnasta saavutetun tiedon pitää tulla julkiseksi. 

(Heikkinen & Jyrkämä, 40.) Suomessa toimintatutkimus otettiin vastaan 

kiinnostuneena, mutta sen tieteellistä pätevyyttä epäiltiin. Vielä 1990-luvullakin 

toimintatutkimusteorian periaatteella tehtyjä töitä harkittiin pitkään, ennen kuin ne 

uskallettiin hyväksyä akateemisiksi opinnäytteiksi. (Anttila 2005, 439.)  

 

Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia taitoja tai uutta lähestymistapaa 

johonkin tiettyyn asiaan, sekä ratkaista ongelmia, joilla on suora yhteys johonkin 

käytännölliseen toimintaan. Nimensä mukaisesti toimintatutkimus pyrkii sekä 

toimimaan että tutkimaan. Se sopii tilanteisiin, missä toiminnan avulla pyritään 

muuttamaan jotakin, ja samanaikaisesti lisäämään sekä muutosta että ymmärrystä että 

tietoa muutosta kohtaan. (Anttila 2005, 439 - 440.)  

 

Anttilan mukaan toimintatutkimus soveltuu parhaiten tutkimukseen käynnissä olevan 

tai käynnistyvän hankkeen sujumisesta, siitä miten yhteistyö eri osapuolten välillä 

toimii ja mitkä seikat hankkeessa tulee ottaa huomioon. Samaten toimintatutkimus on 

erinomainen tutkimusmenetelmä silloin, kun tutkimusongelma ei ole kovin hyvin 

selkeytynyt, koska toimintatutkimuksen avulla kohoaa pintaan aikaisemmin 

tuntemattomia asioita. (Anttila 2005, 231.)  

 

Koska oma opinnäytetyöni käsittelee mediatuottamista (ja opiskelijoiden ohjausta), 

sovellan toimintateoriaa itselleni sopivaksi siten, että tutkimuksen kohteena on 

konseptin kehittäminen toimintatapojen kehittämistä tai itsereflektointia unohtamatta. 

Ehkä lopputuloksena saattaa syntyä sosiaalistakin muutosta ohjausvälineistön 

kehittämisen myötä.  
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Kun tieto on jatkuvasti kehittyvää, sitä voi yhdessä toisten kanssa muokata yhteiseksi 

oppimisprosessiksi. Tutkija Kari Kiviniemi tarkastelee toimintatutkimusta yhteisöllisenä 

tapahtumana. (Ojanen 2001, 54.) Myös Anttila painottaa tutkimuksen sosiaalista 

aspektia. Toimintatutkimus on osallistuvaa ja demokraattista yhdessä työskentelyä. Se 

on itsereflektiivinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla pyritään sosiaaliseen 

muutokseen. (Anttila 2005, 231.) Yhteisöllisyyttä tavoitettiinkin opinnäytetyötä 

tehdessä. Tutkimuksen alkuvaiheessa haastattelin opettajakuntaa ja opiskelijoita 

ryhmähaastatteluina. Keskustelu viritti paljon uusia ajatuksia ja oli antoisaa kokoontua 

yhdessä pohtimaan työn kehittämistä. Tähän työhön nämä haastattelun tulokset eivät 

tosin päätyneet, mutta niihin on helppo tarvittaessa palata, ja myös vastaajat toivoivat 

keskustelun jatkuvan myöhemminkin. 

 

Varsinaista havainnointiosuutta en tähän työhöni erikseen järjestänyt, vaikka sitä aluksi 

harkitsin. Olen työskennellyt työn kohteena olevan Winha-ohjelmiston parissa lähes 10 

vuotta, sekä oppijan, että opettajan roolissa. Alkuperäinen ajatukseni oli havainnoida 

ihmisiä työnsä ääressä ja kirjata tapahtumat toimintatarinoiksi. Lopulta tulin kuitenkin 

siihen tulokseen, että kehittämishankkeen kannalta en olisi huomattavaa lisäarvoa 

havainnoinnin ja tarinoiden kautta saanut, vaan oleelliset asiat nousivat esiin niin 

käyttäjien haastatteluista kuin kokemuksen kerryttämästä käyttöteoriastakin. 

 

Toiseksi menetelmäkseni mainitsin käyttöteorian. Käyttöteorian voi määritellä henkilön 

yksityiseksi, persoonallisista kokemuksista, tiedoista, arvoista ja asenteista 

koostuneeksi järjestelmäksi, joka muodostaa käyttäytymisemme pohjan tai sisäisen 

ohjeiston. Käyttöteorian osaset ovat syntyneet erilaisten kokemusten ja tapahtumien 

seurauksena, kuuntelemalla, lukemalla ja katselemalla toisten toimintaa ja sitten 

sekoittuneet omaan arvomaailmaamme. Käyttöteoriassa on siis sekä persoonallista että 

meille ulkoa välitettyä tietoa ja filosofiseettistä ainesta. (Ojanen 2001, 88.) 

 

Käyttöteorian raaka-ainetta ovat kokemukset, niiden avulla opimme itsestämme 

ihmisinä. ”Poimimme” toisten ihmisten kokemuksia esimerkiksi lukemastamme tai 

muun erilaisista lähteistä välitetyn tiedon avulla. Näiden kaikkien osa-alueiden kooste 

on käyttöteoriaa. Kyseessä on siis jatkuvasti meneillään oleva ja muuttuva prosessi, 

joka hallitsee toimintaamme. Sen voi nähdä myös eräänlaisena strategiana, joka on 

aikaisemman kokemuksen ja uuden informaation sekoitus. Elävässä elämässä 
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käyttöteoriassa ei kuitenkaan ole havaittavissa selkeitä osa-alueita, koska eri alueet 

ovat kunkin yksilön kohdalla painoarvoltaan erilaisia. (Ojanen 2001, 88.) 

 

Jos toimintatutkimuksella on haastetta olla akateemisesti luotettava, käyttöteorialle se 

varmasti on lähes mahdotonta. On vaikeaa kirjoittaa omista kokemuksistaan ja yleisistä 

totuuksista, kun uskottavuuden kannalta olisi hyvä viitata lähteisiin. Mielestäni 

kuitenkin ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä, joissa erityisesti korostetaan 

työelämälähtöisyyttä ja oman työn kehittämistä, on käyttöteoria lähes välttämättömyys 

hyvän hankkeen pohjateoriaksi.  

 

3 OPISKELIJAN SIVU, OHJAUKSEN IDEAALI TYÖKALU 

 
Seuraavissa luvuissa esitän ideani ohjauksen ideaalista verkkotyökalusta. Lähtökohtani 

on, että ohjauksen kannalta oleellinen tieto löytyy verkosta jokaisen opiskelijan omalta 

sivulta. Opiskelija-sivu olisi yhteensopiva jo käytössä olevaan Winha-opiskelijahallinto-

ohjelman kanssa. Luku 3.1 käsittelee tutkimusmenetelmiä. Luvussa 3.2 tuon esiin 

käytettävyyden teoreettista näkökulmaa ja aineistosta nousseita käyttäjien toiveita ja 

miten niitä voisi ottaa huomioon Winhan käyttöliittymässä. Luvuissa 3.3.1 - 3.3.11 

esittelen tarkemmin konseptia käyttäjälähtöisestä opiskelijan ohjaussivustosta.  

 
 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

 
Valitsin haastateltavikseni Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ohjaushenkilöstöä. 

Haastateltavat edustavat AV-viestinnän osaston ryhmänohjaajia ja 

opiskelijahuoltoryhmää sekä Heltechin opinto-ohjaajia. Haastatteluista neljä suoritin 

noin tunnin pituisena kahdenkeskeisenä teemahaastatteluna (LIITE 3a) omassa 

työhuoneessani. Nauhoitin ja litteroin haastattelut sanatarkasti. Neljästä 

haastateltavasta kolme oli ryhmänohjaajaa ja yksi oli opinto-ohjaaja.  

 

Muokkasin kysymyksiä hieman ja haastattelin muuta osastomme ohjaushenkilöstöä 

sähköpostitse (LIITE 3b). Jakelussa olivat AV-osaston opettajat, AV-osaston 

opiskelijahuolto ja Heltechin opinto-ohjaajat. Opettajajakelun eli tutkimusryhmäni 

ryhmänohjaajien postituslistalla on kolmekymmentä opettajaa. Opiskelijahuollon 
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henkilökuntaa on kuusi ja opinto-ohjaajia yksitoista. Vastauksia sain yhteensä 

seitsemältätoista henkilöltä. 

 

Ryhmänohjaajista vastasi sähköpostitse kuusi, henkilökohtaiset haastattelut mukaan 

lukien vastausprosentti on 20. Opiskelijahuollosta sähköpostikyselyyn vastasi kolme eli 

50 prosenttia. Opinto-ohjaajista vastasi neljä henkilökohtainen haastattelu mukaan 

luettuna eli 33 prosenttia. 

 

Työn loppuvaiheessa haastattelin lisäksi vielä kahta ryhmänohjaajaa, koska halusin 

täydentää aineistoani täsmällisimmillä kysymyksillä konseptin soveltuvuudesta 

sosiodynaamiseen ohjaukseen. Esitin ryhmänohjaajille keskustelevassa 

parihaastattelussa Vance Peavyn kymmenen väittämää (ks. s. 19-30) ohjauksesta ja 

pyysin heitä arvioimaan, täyttyvätkö ohjauksen kriteerit opiskelijan sivu -portaalissa.  

 

Haastattelussa käytin teemahaastattelumenetelmää En halunnut rajata kysymyksiä liian 

tarkasti, vaan halusin, että vastaajat voivat ideoida mahdollisimman vapaasti ja heittää 

ilmaan rohkeitakin ajatuksia. Kysymyksissäni painotin nykyisin käytössä olevan 

ohjelman Winhan kehittämistä, koska hankkeen tavoitteena on rakentaa nimenomaan 

Winhan kanssa yhteensopiva sovellus. Osa ideoista on jo olemassa, osa saatettiin 

keksiä tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa.  

 

Analysoin materiaalin ryhmittelemällä vastaukset sähköpostitse esittämieni kysymysten 

alle. Kirjasin ylös esiin tulleet teemat ja taulukoin ne. Sen jälkeen laskin materiaalista 

vastausmäärät, jotka vastasivat taulukoihin määriteltyjä kriteereitä. Samanlaisen 

analyysin tein myös teemahaastattelun tuloksille. Tavoitteeni ei ollut kvantitatiivinen 

lähestymistapa, siksi en korosta analyysiosassa montako vastaajaa ryhmästä oli asiasta 

jotain mieltä. Laskennallinen osuus oli apukeino itselleni saada kokonaisnäkemys 

aineiston tuloksista.  

 

Vastauksia analysoidessani havaitsin, että kysymyksen asettelu toisin olisi voinut olla 

toimivampi ratkaisu. Lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, onko kyse olemassa 

olevan vai suunnitteilla olevan ohjelman kehittämisestä. Haastattelumenetelmälläkään 

ei ollut lopputuloksen kannalta merkitystä. Yhdistin haastattelutulokseni saman, 

”Toiveiden työkalu”-otsikon alle. (LIITE 4). Nämä toiveet luokittelin kuulumaan joko 

käyttöliittymään tai ohjelman toimintoihin. Vastaukset lajittelin vielä kahteen 
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kategoriaan: ominaisuudet, jotka jo ovat olemassa ja ominaisuudet, joita 

ohjaushenkilöstö kaipaa työhönsä. Syy, miksi esille nousi myös olemassa olevia 

ominaisuuksia, on että Winha on laaja ohjelma, jossa on paljon mahdollisuuksia, joista 

kaikki eivät ole tietoisia. Taulukon avulla lukija saa helposti tiedon, että tämän 

tyyppinen toiminta onkin mahdollista, minun pitää vain opetella käyttämään sitä. 

 

Koska osa haastateltavista ei halunnut nimeään julkisuuteen ja otanta on pieni, 

numeroin haastateltavani, jotta he eivät olisi tunnistettavissa. Haastateltavien 

kommentit ovat usein hyvin kuvaavia ja rehellisiä, joten pyrin myös käyttämään paljon 

suoria lainauksia. 

 
 

3.2 Käyttöliittymä ja käytettävyys 

Käytettävyydelle löytyy lukuisia erilaisia määritelmiä, normeja ja ohjeistuksia. 

Määritelmiä ovat laatineet alan tutkijat ja ammattilaiset, normeja on kansainvälisistä 

ISO-standardeista yritysten omiin sisäisiin ohjeisiin ja toimintamalleihin. IT-

Ensyklopedian mukaan käytettävyys (engl. usability) tarkoittaa kahta asiaa. 1) Jonkin  

välineen, käyttöliittymän tai ohjelman käytettävyys, joka tässä merkityksessä tarkoittaa 

enemmän helppo- tai vaikeakäyttöisyyttä kuin käytettävyyttä luotettavuusmielessä 

(availability). 2) ISO 9241-standardien mukaan käytettävyys on ”Suure, joka kertoo 

tietyn käyttäjäryhmän kyvyn pystyä käyttämään tuotetta tehokkaasti, tuottavasti ja 

miellyttävästi erikseen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen tietyssä 

käyttöympäristössä.” (Jaakohuhta 2001, 560.) 

Petteri Järvinen lähestyy aihetta teknisyyden lisäksi myös psykologiselta kannalta. 

Käytettävyys on Järvisen mukaan laitteen tai ohjelman käytön helppous niissä 

tehtävissä, joihin se on tarkoitettu. Käytettävyyden parantamiseksi monet suuret 

ohjelmavalmistajat ovat perustaneet tutkimuskeskuksia (”usability labs”), joissa 

psykologit seuraavat tavallisia mikronkäyttäjiä. Heidän virheensä ja ongelmansa 

antavat tekijöille palautetta siitä, miten ohjelmia pitäisi kehittää niiden käytettävyyden 

lisäämiseksi. (Järvinen 2001, 354.) 
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3.2.1 Käytettävyysteoriaa 

Käytettävyys on tuotteen laatuominaisuus, jolla kuvataan, kuinka helppoa ja tehokasta 

tuotetta on käyttää. Koska käytettävyys on melko abstrakti ominaisuus, sitä on purettu 

konkreettisemmiksi osakokonaisuuksiksi, jotka voivat toteutua tuotteessa kokonaan tai 

osittain. Käytettävyysohjeet ovat nyrkkisääntöjä, joita tuotteen suunnittelussa tulisi 

noudattaa. Koska kaikilla suunnittelijoilla ei ole mahdollisuutta perehtyä ihmisen 

ominaisuuksiin tuotteen käyttäjänä, ohjeistus on laadittu suunnittelijan työtä 

helpottamaan. Tuotekehitysprosessissa pyritään tekemään tuotteesta mahdollisimman 

käytettävä käytettävyysmenetelmiä hyväksi käyttäen. Kun käyttäjä on tarpeineen 

otettu huomioon järjestelmää kehitettäessä, kyse on käyttäjälähtöisestä 

tuotekehitysprosessista. (Adage, 2008.) 

Jakob Nielsen listaa käytettävyyden ominaisuuksiksi seuraavat tekijät: opittavuus, 

tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. Opittavuudella hän 

tarkoittaa sitä, kuinka helppoa käyttäjän on tehdä perusasiat tuotteella ensimmäisellä 

käyttökerralla. Tehokkuutta mitataan jo opituista asioista; kun asia on jo opittu, miten 

nopeasti käyttäjä pystyy tekemään tehtävänsä. Muistettavuudella Nielsen mittaa sitä, 

miten kauan käyttäjältä menee saman tuottavuuden saavuttamiseen uudelleen, kun 

käyttäjä on välillä ollut käyttämättä tuotetta. Virheettömyys on selkeä tavoite, kuinka 

paljon käyttäjät tekevät virheitä, miten vakavia virheet ovat ja kuinka helppo niistä on  

toipua. Miellyttävyys kuvaa, miten miellyttävää tuotetta on käyttää. (Nielsen 1993, 23 - 

37). Käytännössä kaikkein tärkeimmät ja käytetyimmät käytettävyysmuuttujat ovat 

tuotteen intuitiivisuus (eli Nielsenin ”opittavuus”), käytön tehokkuus ja virheettömyys 

(Adage, 2008.) 

Suomalainen tietotekniikan ja viestinnän ammattilainen Antti Wiio määrittelee 

käytettävyydeltään hyvän eli käyttäjäystävällisen ohjelman tai systeemin 

ymmärrettäväksi, vaivattomaksi, kattavaksi sekä esteettisesti miellyttäväksi.  

Ymmärrettävyydellä Wiio tarkoittaa sitä, että laitteen tai sovelluksen käyttäjälle on 

helppoa päätellä, mitä sillä voi tehdä ja miten sillä päästään haluttuun lopputulokseen. 

Ongelmallisimpia ovat ne toiminnot, joita käyttäjät eivät osaa edes etsiä. 

Ymmärrettävyys on viime kädessä aina yksilökohtainen asia. Vaivattomalla sovelluksella 

lopputulos saadaan mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Sovellus voi olla 

ymmärrettävä, mutta silti vaivalloinen. Vaivalloinen toimenpide on yleensä myös aikaa 

vievä ja voi aiheuttaa menetetyn ajan vuoksi suuriakin taloudellisia tappioita. 
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Kattavuudella Wiio haluaa sovelluksen tarjoavan kaikki ne toiminnot ja tiedot, joita 

käyttäjä tarvitsee hoitaakseen sen tilanteen tai tarpeen, johon sovellus on tarkoitettu. 

Wiion mukaan esteettisesti miellyttävä sovellus viestittää käyttäjälle laatua ja 

osaamista. (Wiio 2004, 28-32.) 

 
Wille Kuutti määrittelee kirjassaan Käytettävyys, suunnittelu ja arviointi käytettävyyden 

seuraavasti: ”Käytettävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa, kuinka sujuvasti tuotteen 

toimintoja käyttäjä käyttää päästäkseen haluamaansa päämäärään.” Käytettävyydessä 

on siis kyse ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta. Käytettävyyden osa-alueiden 

määrittelyssä hän käyttää Nielsenin listan synonyymejä: opittavuus, muistettavuus, 

tehokkuus, pieni virhealttius ja miellyttävyys. Hyvän käyttöliittymän lisäksi tuotteessa 

tulisi olla juuri käyttäjän tarvitsemat ominaisuudet selkeästi esillä.  (Kuutti 2003, 13-

15.)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että käytettävä ohjelma tai systeemi on oppiva, tehokas, 

muistettava, virheetön, vaivaton, miellyttävä, ymmärrettävä, kattava ja esteettinen. 

Tätä konseptia ajatellen painottaisin erityisesti ominaisuuksia tehokas, oppiva ja 

vaivaton.  Esteettisyys tukee kaikkia näitä, siksi toivoisin, että kehitystyössä 

panostettaisiin erityisesti käyttöliittymän graafisuuteen ja selkeyteen. 

 

3.2.2 Winhan käytettävyydestä 

 
Winha sai osakseen melkoista kritiikkiä rakenteensa ja jäykkyytensä takia, ja se 

koetaan vaikeakäyttöisenä ohjelmana. Vastaukseen miten Winhaa voisi kehittää, 

kolmasosa kysymykseen vastanneista toivoi käyttöliittymän olevan yksinkertaisemman, 

lisäksi toivottiin käytettävämpää ja helpommin lähestyttävämpää käyttöliittymää. 

Haaste ohjelmistonkehittäjälle on vaativa, koska toiveet helppoudesta ja 

yksinkertaisuudesta ovat käyttäjäkohtaisia. Mitä enemmän ohjelmassa on 

ominaisuuksia, sen monimutkaisemmaksi käyttäjä sen kokee. Samalla kuitenkin 

toivottiin selkeää, yhtä ohjelmaa, jossa on kaikki, joka on yhteensopiva muihin 

hallinnon ohjelmiin ja jossa on erilaisia linkitysmahdollisuuksia. 

 

Winha koetaan käyttäjien keskuudessa vanhanaikaiseksi ja kankeaksi. AV-osastolla 

opettajien keski-ikä on melko matala, ja opettajat ovat tietoteknisesti pääosin osaavia 

ja aikaansa seuraavia käyttäjiä. Esimerkeiksi hyvistä käyttöliittymistä mainittiin 
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Facebookin kaltainen tai IRC-galleria-tyyppinen sivusto, jonka käyttäjä oppii helposti 

nopean tutustumisen jälkeen, sillä ne ovat rakenteeltaan selkeitä ja graafisia. Yksi 

haastateltavista tiivisti asian seuraavasti: ”Winhan käyttöliittymä on 80-luvulta ja sen 

toiminnot on amatöörimäisesti suunniteltuja. Koko ohjelma tulisi suunnitella uudestaan 

ja käyttäjien näkökulmasta.” (Haastateltava 7, 21.10.2008.) 

 

Muita yleisiä toiveita, joita en tarkemmin myöhemmin konseptiosassa enää erittele, 

olivat yhteyden pito opiskelijaan ja helppokäyttöiset haku- ja suodatustoiminnot. Osa 

vastaajista toivoi opiskelijaryhmille valmiita sähköpostilistoja. Nykyisin käytäntö 

oppilaitoksessa vaihtelee. AV-osastolla jokainen opettaja rakentaa koneelleen omat 

ryhmäkohtaiset jakelulistat, joiden tiedot päivittyvät automaattisesti Winhan 

järjestelmästä. (30 opettajaa x tunti työtä = 30 tuntia sähköpostin jakelulistan 

rakentamiseen. Heltechin tasolla saman laskukaavan mukaan käytettäisiin samaan 

työhön aikaa 300 tuntia.) Kaikilla osastoilla jakelulistoja ei laadita, joten 

tiedonvälitykseen menee aikaa tätäkin enemmän, tai sitten tieto jää välittämättä.  

 

Sähköpostin tallentaminen, kuten muidenkin oheistoimintojen käyttäminen, tulisi 

vastaajien mielestä olla helppoja ja yksinkertaisia. Monen rinnakkaisen ohjelman 

käyttäminen ja seuraaminen koetaan hankalaksi. Koska sähköposti ohjausvälineenä on 

ahkerassa käytössä, eri ohjelmien välillä liikkuminen on raskasta ja aikaa vievää. 

Paras vaihtoehto olisi tietysti yhdellä napin painalluksella, mutta käyttäjät olisivat 

valmiita myös kopioimaan ja liittämään viestejä ohjelmasta toiseen. Viestiä maalatessa 

pitää muistaa aktivoida koko viesti lähetystiedoista alkaen, koska usein keskustelun 

ajankohdalla voi olla merkitystä tai viestin aihekentässä voi olla tärkeää informaatiota. 

 

Yksi vastaajista visioi mobiiliviestinnän mahdollisuudesta. Matkapuhelimen tai jonkin 

muun helposti hallitavan välineen kautta viestin lähettämiskynnys alenisi, koska 

tekniikka olisi tarjolla heti, kun tilanne on akuutti.   

 
Mun mielestä se on oikeesti tärkeätä, et se väline on kevyt, helppo hallita, niin 
kuin esim. kännykkä. Että se kynnys viestittää mulle päin asioita ei oo kauheen 
korkee, koska sit se helposti jää. Sitä helposti lykkää, ja sit se tilanne on jo ohi. 
Et jos pitää kaivaa tietokone jostain, ja käynnistää se, loggautua jonnekin ja 
ruveta sitten kirjottaa viestiä, niin se voi helposti olla enemmän kuin mitä 
ihminen haluaa aamulla tehdä, jos se aikoo jäädä kotiin nukkumaan. 

(Haastateltava 14, 23.9.2008.) 
 



  44           

 

Sekä mobiili- että sähköpostiviesteille tarvittaisiin helposti löydettävä tallennuspaikka. 

Teknisesti asia olisi ratkaistavissa opiskelijasivun sähköpostilaatikolla. Opiskelijaa 

koskevat sähköpostit voisi edelleen lähettää opiskelijasivun postilaatikkoon, jossa viestit 

voisi tallentaa etsimistä helpottavalla hakukriteerillä, esimerkiksi ”2.jakson 

suoritussuunnitelma”. Mobiiliviestit tulisi myös olla tallennettavissa samaan 

osoitteeseen. 

 

Sähköpostin lisäksi toivottiin yksinkertaisempaa mahdollisuutta pitää yhteyttä 

opiskelijaan. Mikä sitten olisi hyvä yhteydenpitomuoto?  Vastaajat suhtautuivat 

epäilevästi chat-tyyppiseen keskusteluun. Ongelmaksi koettiin runsas tarjonta erilaisille 

keskustelufoorumeille ja suhteellisen pieni opiskelijamäärä. 

 

Noita chattejä ja blogeja on maailmassa niin paljon, et en tiiä mikä se motivaatio 
niillä opiskelijoilla ois. Koska ne perustuu sellaseen aika moiseen voluumiin ja 
massaan. Tuhat ihmistä tai monta sataa, niin kymmenen voi olla aktiivista. Meillä 
on yhdessä ryhmässä kakskyt, niin puolikas ois aktiivinen, niin se kuivuis kasaan. 
Se vaatis voluumii, ton tyyppisen systeemin pyörittäminen.  

(Haastateltava 15, 23.9.2008.) 
 

Keskustelufoorumi sen sijaan herätti ideoita. 

 

Mä sanon, et chatti ei toimi, koska ihmiset ei oo niin motivoituneita tästä 
teemasta jutteleen, et ne ois koko ajan linjoilla. Mut et keksustelufoorumin 
tyyppinen toimis tosi hyvin. Ja tää voi olla turhan monimutkaista, mutta vois olla 
kätevä, että ois vaan yks foorumi, ja sit niiden käyttöoikeustasojen mukaan 
suodattuis ne keskustelut. Se vois olla hyvä, et keskustelut, joissa käsitellään 
esim. salaista tietoa, niin sen vois laittaa kategoriaan opiskelijahuolto tai jotain 
tällasta, jota ei sitten muut näe.  
 
Mut et tavallaan ois hirveen hyvä, ettei ois kauheen montaa keskustelua kun se 
keskustelussa kuitenkin asiat rönsyilee, ei pysytä samassa asiassa. Varsinkaan 
tässä, kun ei kuitenkaan toimita tavallaan ammattilaisten kesken, vaan kenen 
tahansa. Olis hyvä, että olis yksi kronologinen keskustelufoorumi, mihin vois 
keskusteluja ja yksittäisiä repliikkejä luokitella eri käyttäjäryhmille näkyviksi, niin 
kuin suodatin sitten. 

(Haastateltava 14, 23.9.2008.) 
 
     

Lisäksi väläytettiin ideaa ryhmänohjaajan omista sivuista, jotka helpottaisivat 

yhteydenpitoa nuoreen. 

 

Ryhmänohjaajilla voisi olla netissä IRC-gallerian kaltainen henkilöprofiili, jossa 
voisi käydä yleistä tai kahdenkeskistä keskustelua opiskelijoiden kanssa. Kun se 
olisi vähemmän virallinen, sellaisen avulla voisi syntyä luottamuksellisempi suhde 
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opiskelijoihin. Sähköposti on tällaiseen liian kankea ja virallinen. Kouluympäristö 
taas nostaa opiskelijoiden kynnystä.  

(Haastateltava 5, 16.10.2008.) 
 
    

Hakutoimintojen tulisi olla ennen kaikkea helppoja ja nopeita suorittaa. Nykyisen 

Winhan ongelmana on, että ihmisiä pitää käsitellä numeroina, joko opiskelijatunnuksen 

tai ryhmätunnuksen kautta. Opiskelijanumero haetaan opiskelija-välilehden kautta 

nimellä, vasta sen jälkeen voidaan tehdä tarvittavia hakuja. Hakutoiminto olisi 

käyttäjäystävällisempi ja nopeampi, jos haku olisi yleisesti käytössä olevien 

hakutoimintojen kaltainen, hakukenttään kirjattaisiin mikä tahansa hakukriteeri ja sen 

jälkeen hae-komentoa. 

 

Nykyisessä järjestelmässä ohjauksen kannalta oleellisia tietoja etsitään opiskelijan 

hopsin seuranta -sivulta. Samalla sivulla on niin hallinnon kuin ohjaushenkilöstönkin 

tarvitsemat tiedot. Tietoa on niin paljon, että näkymä ei mahdu näytölle, vaan 

taulukkoa on vieritettävä eteenpäin, joskus useampaankin kertaan. Sivun 

hakukriteereistä opinto-ohjaaja tai ryhmänohjaaja tarvitsee keskimäärin viidestä 

kymmeneen hakukriteeriä. Haku-sivujen käyttöä helpottaisi, jos sivut olisivat selkeitä ja 

yksinkertaisia ilman turhaa tietoa.  

 

Haku- tai suodatusmahdollisuutta toivotaan myös keskustelupalstalle. Ideaalissa 

keskustelussa kaikki tieto löytyisi yhdestä osoitteesta ja yhdestä keskustelusta 

ainoastaan eri hakutoimintoja hyväksikäyttäen. Todellisuudessa keskustelut voisivat 

olla löydettävissä opiskelijakohtaisesti. 

 

Jos mul ois Google-resurssit käytössä, mä tekisin sen silleen, et mulla olis siellä 
jossakin sellai helposti muutamalla klikkauksella hallittava valikko. Et mä haluun 
esimerkiks näkyviin keskustelut, jotka on käyty luokasta X näistä ja näistä 
oppilaista. Ja aina ku mä klikkaan sinne kruksin, ni sinne tulis ne osat 
keskusteluista. Se tapahtuis saman tien. Jos mä muistan, et sen ja sen kans oli 
puhetta jostakin, sit mä vaan klikkaan ne sieltä näkyviin, ja mä voin kuitenkin 
pysyä samassa keskustelussa.  
 
Se voi olla liian vaikeeta teknisesti tolle firmalle, ni silloin musta kompromissina 
yksinkertaisesti olis se, että jokaisesta opiskelijasta olis oma keskustelu. Ja 
myöskin se, että niitä keskustelun aiheita, joita lisäks vois luoda tarpeen mukaan. 
Silloin jokaisesta opiskelijasta ja siitä muusta mahdollisesta aiheesta olis oma 
fooruminsa. Ja suodatus tapahtuis vaan sen mukaan, kuinka sensitiivistä se 
materiaali on. Kuitenkin niin, että opettajat ja vanhemmat ja kaikki vois osallistua 
siihen samaan keskusteluun, mutta nähdä vaan ne, mitä niiden on lupa nähdä. 
Ois tällasia käyttäjäluokkia. 
(Haastateltava 14, 23.9.2008.) 
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Koska tietoa tarvitaan useasta eri paikasta eri muotoihin tallennettuna tuntuu portaali-

ratkaisu järkevältä ratkaisulta. Eri tiedot haetaan rakenteeltaan toimivaan ja 

visuaalisesti miellyttävään näkymään. Aineiston ja oman ajattelutyön perusteella 

portaaleita olisi järkevää olla kolme: opiskelijan sivu, ryhmänohjaajan sivu ja ryhmän 

oma sivu. Tässä työssäni keskityn pelkästään opiskelijan omaan sivuun, josta konsepti 

on helposti muokattavissa tarvittaessa niin ryhmän kuin opettajan sivun tarpeisiinkin. 

 
 

3.3 Opiskelijan sivu  

 
Opiskelijan sivu on portaali, johon keskitetään kaikki opiskelijan ohjauksen kannalta 

keskeiset tiedot helppokäyttöiseksi, graafiseksi liittymäksi. Sivu muodostuu pääsivusta 

ja erilaisista välilehdistä.  

 

 

Kuva 1, sivukartta 

 

Välilehtien otsikointi seuraa opetussuunnitelman määrittelemiä ohjauksen kohteita (ks. 

s. 50), ja mahdollistaa tehokkaan ja järjestelmällisen ohjauksen portaalin avulla. 

Sivusto on rakennettu kattamaan opiskelijan keskeisimmät osa-alueet koko opintoajalta 
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opiskelijaksi hyväksymisestä alkaen ja jatkuen aina urasuunnitteluun, mahdollisesti 

jopa valmistumisen jälkeiseen sijoittumiskyselyyn saakka.  

 

Tässä työssä käsittelen tarkemmin vain niitä ominaisuuksia, jotka nousivat esiin 

aineistosta, toisin sanoen kohdat aikaisemmin suoritettujen opintojen tai muutoin 

hankitun osaamisen tunnustaminen (hyväksiluvut), työssäoppimisen paikat ja ajat sekä 

ammattiosaamisen näytöt jäävät ainoastaan maininnan asteelle.  

 

Etusivu, jonka kautta päästään helposti ohjauksen kannalta oleellisiin tietoihin, koettiin 

erittäin tärkeäksi ja aikaa säästäväksi. Näkymän tulee olla visuaalisesti miellyttävä ja 

siinä pitää olla kaikki tarvittava, mutta ei mitään turhaa. Etusivun perustiedoista (kuva 

2) löytyvät opiskelijan ja alaikäisten huoltajien yhteystiedot ja muut perusasiat. 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, hops (kuva 3 ja LIITE 5), kokoaa yhteen paljon 

tärkeää opiskelijakohtaista informaatiota.  

 

Osalle opiskelijoista laaditaan henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva 

suunnitelma, hojks  (LIITE 6). Hojksiin liittyvät tiedot kirjataan tänne, mikäli tietosuoja 

tämäntyyppisen menettelytavan sallii. Tähän mennessä käytäntö on ollut 

valtakunnallisesti vaihtelevaa, osalla oppilaitoksista on käytössä sähköiset hojksit, 

Helsingissä tietosuojaa on tulkittu siten, että hojkseja ei sähköiseen järjestelmään 

voida siirtää. Opintosuoritusotteet löytyvät Winhasta (LIITE 7), mutta 

käyttäjäystävällisyyttä voisi helposti parantaa lisäämällä linkin opiskelijan pääsivulta 

suoraan hänen opintosuoritusotteeseen. Samasta syystä on lisätty linkki päiväkirjan 

poissaolosivuille. 

 

3.3.1 Perustiedot 

 
Kaikki perustiedot löytyvät etusivulta. Perustietoihin sisältyvät yhteystiedot ja 

alaikäisillä huoltajien yhteystiedot. Myös pohjakoulutusmuoto (peruskoulu tai lukion 

taikka ylioppilastutkinnon suorittanut) on hyvä olla heti etusivulla. Opiskelijatietoihin 

tarvittaan ehdottomasti opiskelijan valokuva. Kun opiskelijoita on paljon, ja opetus on 

jaksojärjestelmään perustuvaa, opettaja ei muista kaikkia opiskelijoita. 

Opiskelijahuollon henkilökunnalla opetusta ei ole lainkaan, joten heidän kontaktinsa 

opiskelijoihin rajoittuu ainoastaan avun tarvitsijoihin. Yksi haastateltavista toivoi 
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valokuvan myötä myös käyttöoikeuksia ja -mahdollisuuksia jakelua ajatellen. Jos 

jakeluun tarvitaan lupa ja teknistä lisäkapasiteettia, lienee parasta laittaa kollegan 

viestiin linkki opiskelijasivuun, jossa kuva on.   

 

 

 
Kuva 2, etusivu 

 

Parasta olisi, jos opiskelija itse pääsisi osallistumaan oman sivun näkymän 

tuottamiseen. Opiskelija vosii IRC-gallerian tapaan tai Facebookmaisesti luoda itselleen 

helposti mieluisan näkymän pakollisten perustietokenttien lisäksi. Sivuilla voisi olla 

vapaaehtoisia ”lisäosia”, opiskelija voisi kertoa itsestään, harrastuksistaan tai muista 

haluamistaan henkilökohtaisista asioistaan. Mikäli opiskelija voisi itse määritellä sivun 

osioiden lukuoikeudet, selkeyttäisi se vaitiolovelvollisuuden määrittelyä.  

 

Facebook -tyyppinen käyttöliittymä, jossa eri tasoja opiskelijoille ja hallinnolle. 
Ehdottomasti tarpeellinen. Palvelun näkymä riippuu käyttäjistä. Opiskelijat 
näkevät toistensa harrastukset, opettajat hyväksiluvut, oppilashuoltoryhmä 
arkaluontoiset asiat.  

(Haastateltava 7, 21.10.2008.) 
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Opiskelijan tekniset tiedot toimivat kuten AmmAurassakin, pohjatiedot saadaan 

Winhasta, kun hakijan status muuttuu opiskelijaksi. Opiskelijan pohjatietojen muiden 

kuin teknisten tietojen osalta jakoi mielipiteitä, osa toivoi kaiken mahdollisen löytyvän 

samasta paikasta, osa koki tulohaastattelusta saadun tiedon liian arkaluonteiseksi 

järjestelmään tallennettavaksi.  

 

Mitään alkuhaastatteluja ei, mutta kun alkuhaastattelu on tehty, ja voishan siitä 
olla jotkut perustiedot, jotka on ihan teknistä tietoa. Et tapaamisista, että on 
tavannut ja sitten sekin on jo riittävä tieto. Tarvittaessa voi laittaa että mitä 
kuuluu vaan, että tällasella yleisellä tasolla vaan. Että sen kanssa pitää olla hyvin 
varovainen. 

(Haastateltava16, 17.9.2009) 
 

Jos opiskelijahuollon analysointikokouksessa olisi käytössä opiskelijan esitäyttämä 

sähköinen tulohaastattelulomake, voitaisiin kokouksessa tarvittavat tiedot saada 

suoraan opiskelijasivulta. Se taas puolestaan pienentäisi opiskelijahuollon työmäärää.  

 

Käytössä olevassa tulohaastattelulomakkeessa ja visioimassani hops-dokumentissa 

(LIITE 5) on tällä hetkellä päällekkäistä tietoa. Nämä, ja monet muutkin 

päällekkäisyydet on tarkoitus korjata. Tämänhetkinen ongelmamme on, että opinto-

ohjaus ei ole vuoteen 2008 saakka ollut keskitettyä, joten eri yksiköissä on toimittu 

erilaisilla malleilla ja tavoilla. Uuden opinto-ohjaajatiimin tavoitteena on kehittää 

ohjausta kokonaisuutena, joten lomakkeiden päällekkäisyydet ja erilaiset 

toimintakulttuurit tulevat yhtenäistymään tulevaisuudessa.  

 

 

3.3.2 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma  

 
Henkilökohtainen opiskeluohjelma on kuin kartta, joka auttaa matkalla tavoitteeksi 

asetettuun päämäärään. Hopsin tekeminen on monipuoliseen vuorovaikutukseen 

perustuva opiskelijan ja ohjaajan yhteinen ongelmanratkaisuprosessi, jossa pohditaan 

erilaisia vaihtoehtoisia etenemisreittejä. Hops on suunnitelma ja sitoumus, jossa 

määritellään tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Hopsiin suunnitellaan sekä 

opiskelun sisältöjä että muotoja, ja se liittyy kiinteästi oppilaitoksen 

opetussuunnitelmaan. Opiskeluohjelmassa voidaan sopia sekä opintojen 

yksilöllistymisestä (ei kuitenkaan koulutusjärjestelyistä) että niiden 

henkilökohtaistamisesta (eli millainen suhde ja merkitys opiskeltavalla asialla on 
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opiskelijalle). Suunnitelma on syytä tarkistaa aika ajoin vahvuuksien ja tavoitteiden 

muuttumisen varalta. (Koskinen, Kallio, Kurhila, Harju, Germo & Leino 2000 sekä 

Partanen 1998, Kallion ja Kurhilan 2002, 132-134 mukaan). 

 

Pasanen (2002, 130) jakaa ammatillisen aikuiskoulutuksen hopsin ohjaukselliset osiot 

ammatillisen opetuksen ja ohjauksen rinnalla kulkeviin alkuopiskelun 

orientaatiojaksoon, yksilöllisten jaksojen orientaatioihin sekä työnhakuun. Näiden 

vaiheiden lomassa käydään opiskelijan kanssa kolme hops-keskustelua. Ensimmäinen 

keskustelu on yksilöllinen ja siinä kartoitetaan jokaisen opiskelijan hops-lähtökohdat. 

Toisessa keskustelussa keskitytään opintojen etenemiseen ja ammatillisen kehittymisen 

arviointiin. Kolmannessa keskustelussa jatketaan ammatillisen kehittymisen arviointia ja 

sen lisäksi arvioidaan myös koko koulutusta. Vastaavanlainen prosessi on käytössä 

myös meillä nuorisopuolella. Suurin ero edellä esitettyyn on ohjattavien ikä; nuorten 

kanssa työskennellessä kasvu ja kehitys tuovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa 

keskusteluihin ja valintoihin.  

 

Opetussuunnitelman perusteet määrittelevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 

laadinnan seuraavasti: ”Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman (hops). Opiskelijan opiskelusuunnitelman laatimista ohjaavat 

ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja eri opinnoista vastaavat opettajat sekä tarpeen 

vaatiessa muut asiantuntijat. Opiskelusuunnitelma rakennetaan opetussuunnitelman 

pohjalta ja siihen kirjataan osaamis- ja oppimistavoitteet, -sisällöt, toteuttamistavat ja 

ajoitus sekä opintojen arviointi. Lisäksi siihen kirjataan aikaisemmin suoritettujen 

opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustaminen, työssäoppimisen paikat ja 

ajat sekä ammattiosaamisen näytöt. Opiskelusuunnitelman laadinnassa huomioidaan 

opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit, oppimista vaikeuttavat seikat ja tarvittavat 

tukitoimet. Opiskelusuunnitelma edistää opintojen suunnitelmallista etenemistä sekä 

kannustaa opiskelijaa itseohjautuvuuteen, opiskeluun sitoutumiseen, urasuunnitteluun, 

itsearviointiin ja ammatilliseen kasvuun.” (Opetussuunnitelman perusteet 2009, 

luonnos.) 

Opiskelijan hops muodostuu säännöllisistä hops-keskusteluista ja avoimista, 

tarvekeskeisistä keskusteluista. Säännöllisten hops-keskustelujen tavoitteena olisi 

tietojen päivittäminen opiskelijan kanssa vähintään kerran vuodessa. Ensimmäisenä 

vuotena se tapahtuu alkukartoituksena, toisella vuodella painopisteenä on oman 
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osaamisen kartoittaminen ja työssäoppimiseen orientoituminen. Kolmantena vuonna 

keskustelu kohdistuu opintojen jälkeisiin suunnitelmiin, joko työllistymiseen tai jatko-

opintoihin. Keskustelun vetäjänä toimisi tilanteen mukaan joko ryhmänohjaaja, 

työssäoppimisen ohjaaja tai opinto-ohjaaja. Tarvekeskeisen keskustelun ohjaajan 

opiskelija valitsee itse tarpeensa ja mieltymyksensä mukaan. 

 

Kuvassa 3 näkyy hopsin ensimmäisen vuoden ensimmäisiä kysymyksiä. Kysymykset 

ovat tukena ohjaajalle keskustelun aikana. Ohjaaja voi pyytää opiskelijaa vastaamaan 

kysymyksiin jo etukäteen, jolloin hänellä jää aikaa tutustua vastauksiin ennen sovittua 

tapaamista, tai ohjaaja ja ohjattava voivat yhdessä täyttää vastauksia keskustelun 

aikana. Tarkoituksena ei ole, että jokaiseen kysymykseen olisi saatava vastaus, vaan 

kysymyksiä voi valita tilanteen mukaan, niihin voidaan palata myöhemmin tai niitä 

voidaan jättää kokonaan väliin. Opiskelusuunnitelman kaikki kysymykset löytyvät 

liitteestä 5. Opiskelija-sivun kysymysalueen vierityspalkki helpottaa näkymän 

käyttämistä.  Eri vuosiluokkien hopseihin on hyvä luoda oikopolut. 

 

 
kuva 3, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sivu.  
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Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekeminen on erinomainen pedagoginen 

työkalu. Sen tekemiseen ja käyttämiseen vaikuttavat talon toimintakulttuuri ja miten 

mielekkääksi työkalu koetaan. Vaikka meillä olisi miten mainiot työvälineet, mutta 

sisältö ja motiivi työskentelyyn puuttuvat, emme pysty sitä tekniikalla korjaamaan. 

Hopsin olennaisin osa on opiskelijan kanssa käydyt ohjauskeskustelut.  

 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ohjaus- ja arviointikeskustelut täydentävät ja 

tarkentavat henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija sitoutuu 

henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, jonka muutoksista hän sopii etukäteen eri 

osapuolten kanssa. Vastuu opintojen etenemisestä ja henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman toteutumista on opiskelijalla itsellään. (Opetussuunnitelman 

perusteet-luonnos, 2009.) 

Keskustelujen painopiste on yleensä asiakkaan huolenaiheissa. Keskustelussa ongelmat 

nousevat esiin, ne määritellään, ne ovat aikansa esillä, kunnes ne haihtuvat tai 

häviävät (Peavy 1999, 25.) Ohjauskeskusteluiden sisällöt voivat vaihdella suurestikin, 

erityisesti jos ohjattavan ja ohjaajan välille on syntynyt luottamuksellinen suhde. On 

tärkeää, että keskustelussa ei ole kiellettyjä aiheita ja että niille varataan riittävästi 

aikaa. Kaikkia aiheita on käsiteltävä jollakin tasolla huolimatta siitä onko niillä välitöntä 

yhteyttä opiskeluun. (Kalllio & Kurhila, 2002, 137 - 138.) 

 

Ajan suhteen olisi tarkoituksenmukaista varata eräänlainen aikareservi keskusteluja 

varten. Myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kirjalliseen dokumentointiin tulisi 

vastaavasti varata runsaasti aikaa ja väljyyttä. Jos hopsit kirjataan heti koulutuksen 

alussa kovin tarkasti, opiskelijat kokevat sen helposti yhtenä suorituksena muiden 

joukossa ja unohtavat ne helposti, ellei niihin muissa yhteyksissä enää palata. (Kalllio & 

Kurhila, 2002, 137 - 138.) Jos käytössä on tarkoituksenmukainen sovellus, jolla ohjaaja 

voi kirjata asioita jo keskustelun aikana, ei erillistä aikareserviä myöhempään tiedon 

tallentamiseen enää tarvittaisi lainkaan. Mutta mikäli ohjaaja kirjatessaan joutuu 

kiinnittämään kaiken huomionsa vain kirjoittamiseen ja tallentamiseen, ohjaamisen 

pääajatus ajasta, huomiosta ja kunnioituksesta ohjattavaa kohtaan eivät täyty. 

 

Ohjauskeskustelut kuuluvat tärkeänä osana ohjaavan henkilökunnan toimenkuvaan. 

Ryhmänohjaaja vastaa omasta 16 - 20 opiskelijan ryhmästään. AV-osastolla 

ryhmänohjaajat käyttävät ryhmänohjaajatunteja toisella ja kolmannella vuodella joko 
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ryhmätapaamisiin tai henkilökohtaisiin keskustelutuokioihin itselleen parhaiten sopivalla 

toimintatavalla. Heltechissä jokaisella opinto-ohjaajalla on noin kolmesataa ohjattavaa 

opiskelijaa. Opinto-ohjaajien ohjauskeskustelujen aiheena ovat useimmiten erilaiset 

valinnat opintojen suhteen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tai opintojen 

etenemistä vaikeuttavat henkilökohtaiset huolet. 

 

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat työskentelevät tiiviisti yhteistyössä opiskelijahuollon 

jäsenien kanssa. Esimerkiksi elämäntilanneongelmat ovat usein vaikeita tapauksia, ja 

tällaisissa tapauksissa moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyö 

helpottaa omaa työtämme, kun saamme saman tiedon samansisältöisenä 

yhtäaikaisesti. Voimme pohtia asioita eri näkökulmista jo keskustelun aikana, kun 

ryhmässä on läsnä eri alojen asiantuntijoita. Opiskelija välttyy jatkuvalta edelleen 

ohjaukselta seuraavalle asiantuntijalle, ja myös opiskelijan kannalta on hyvä, että asiat 

selviävät nopeasti ja tehokkaasti.  

 

Opiskelijapalavereita pidetään tarpeen vaatimilla kokoonpanoilla, välillä isommalla 

kokoonpanolla, välillä opiskelijan kanssa kahden tai kolmen kesken. Itse 

ohjauskeskustelu on yleensä vain pieni osa koko ohjausprosessia.  

 

Sitten opiskelijoiden ohjaustilanteet on paljolti sitä, että ne on etukäteen, joko 
ennen sitä opiskelijan käyntiä tai sitten jälkikäteen, niin on niitä yhteydenottoja, 
ja yhteistä keskustelua kuraattorin kanssa tai terkkarin kanssa, useimmiten 
ryhmänohjaajan kanssa. Harvoinhan se on vaan se hetki, mitä siinä opiskelijan 
kanssa keskustellaan. Vaan siinä on aiemmin tehty jotain tai siitä seuraa erilaisia 
toimenpiteitä. 

(Haastateltava 13, 26.9.2008.) 
    

Kun opiskelijan asioita hoitaa monta tahoa, myös tieto tallentuu moneen eri paikkaan. 

Ohjauskeskustelu on herkkä tilanne, jossa tilanne ja tunnelma ovat tärkeitä, jotta 

luottamus ohjattavan ja ohjaajan välillä syntyy ja säilyy. Keskustelun etenemisen 

kannalta olisi hyvä, että tiedot olisivat selkeästi yhdessä paikassa, ohjaaja olisi niihin 

etukäteen tutustunut ja merkinnät voisi tehdä joko keskustelun aikana tai heti sen 

jälkeen.  

 

Että mulla on dokumentti siitä, ihan kaikkea varten. Mulla saattaa olla tässä 
kalenterissa merkintä viime vuodesta. Että vaikka se on tällane lista, että millon 
mä oon nähny, miten mä oon nähny. Ja että mitä kuuluu, jotta niinku vähän 
näkee, että onko tavoitteet saavutettu edes. On todella tärkeää. Ylipäätään se, 
että pystyy itsensä palauttamaan siihen tilanteeseen, että kenet on nähnyt ja mitä 
on puhunut. Ja ihan sillekin, että jos opiskelija meni mihin tahansa suuntaan, 
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meni sitten vaikka huonompaankin suuntaan, niin on dokumentoitu, että mitä on 
tehty. Että voihan olla, että sitä voi joutua sitten jonnekin selvittämään, mitä 
toimia täältä on tehty.  

(Haastateltava 16, 17.9.2008.) 
 

Tehdyistä päätöksistä tiedotetaan asianosaisille henkilökohtaisesti keskustelemalla tai 

sähköpostilla. On selvää, että tiedot eivät pysy muistissa, joten jokainen tiedonsaaja 

tallettaa ne omaan arkistoonsa. Yli kolmensadan opiskelijan asioita koskevien tietojen 

arkistointi eri henkilöiden mappeihin tai sähköpostikansioihin ei ole mielekästä eikä 

järkevää. ”Yhtä ohjelmaa, jossa on kaikki. Tilaa muistiinpanoille... Joka on helppo... Ja 

jota saisi lukea vain kolleegat. Mutta ei lisää työtä ryhmänohjaajille. Opintosihteeri 

hoitamaan täyspäiväisesti opintorekisteriä yms. Ihan niin kuin ennen vanhaan.” 

(Haastateltava 10, 20.10.2009.) 

 

Ohjauskeskusteluissa tärkeintä on opiskelijan kohtaaminen ja keskustelu. Työvälineen 

käyttö ei saa olla niin vaativaa, että se vie kaiken ajan ja huomion opiskelijalta.   

 

Ja ensimmäisellä kysymyksellä, että onko kaikki hyvin? Että mitä kuuluu? Ja 
sitten itse asiassa sekin on tärkeetä, että kysytään mitä kuuluu? Että tulee viesti, 
että on huomattu, vaikka se ei välttämättä selviäisikään, tai näin. … Että täytyy 
vaan muistaa, että ne ihmiset on se tärkein verkosto siinä. Että se tukee sitä, 
että mikään yksinäinen tekninen järjestelmä niinku korvaa eikä toimi pelkästään. 

(Haastateltava 16, 17.9.2008) 
 

Tallentamiseen soveltuu parhaiten yksinkertainen, osittain strukturoitu lomake. 

Lomakepohjassa on valmiina pakolliset täydennettävät tiedot; aika, paikka ja 

osallistujat, mutta itse kirjoitustila olisi vapaata tilaa. Kirjoitusosio on hyvää jakaa 

kolmeen osaan: keskusteluun, päätöksiin ja kirjoittajan henkilökohtaisiin 

muistiinpanoihin.  

kuva 4, keskustelumuistion pohja 

 

Aika, paikka ja 
osallistujat 

Keskusteltiin Päätettiin Omat muistiinpanot 
(ei näy julkisena) 
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Yleiselle sivulle luku- ja kirjoitusoikeuksia annetaan ryhmänohjaajien ja opinto-

ohjaajien lisäksi opettajille, alaikäisten huoltajille sekä opiskelijahuollon henkilöstölle. 

Keskustelu kirjataan päiväkirjamaisesti, jolloin koko ohjaushistoria olisi helposti 

luettavissa. Muistion avulla keskustelijat pystyvät palauttamaan itsensä tilanteeseen, 

johon edellisellä kerralla on jääty. Päiväkirjan vieressä on oma sarake sovituille 

toimenpiteille.  Näin sopimuksia siitä, kuka tekee, mitä ja milloin, ei tarvitse etsiä 

tekstin joukosta, vaan ne ovat yhdellä silmäyksellä luettavissa omasta sarakkeestaan. 

 

Et aina kun käy opiskelijan kans keskustelun, et sen panee ylös. Koska mullakin 
meni monta vuotta, että mä en laittanut niitä ikinä ylös. Nyt olen sentään 
kirjottanut sellaseen erilliseen paperikalenteriin, että sinä päivänä kävi ja juteltiin 
näistä asioista, jää ees joku merkki, koska nehän unohtuu. Sit jos tulee tosi 
ongelmia ja meitä aletaan niinku kyseenalaistaan, et ootko sä niinku hoitanut 
tehtäviäsi tai mitä tälle on tehty tai se apu siellä, niinku puolet koulusta, voidaan 
niinku pikkusen alkaa selvittää mistä se vois johtuu ja muuta. 

 (Haastateltava 4, 20.3.2009) 

 

Julkiseen näkymään kirjaamisessa tulee olla erityisen huolellinen. Teksti on kirjoitettava 

neutraalisti ja asiallisesti yleisellä tasolla. Mitään henkilökohtaisia ominaisuuksia tai 

omia aavisteluja asioista ei tähän näkymään voi kirjoittaa, sillä myös opiskelijalla on 

oikeus nähdä itseään koskevia virallisia asiakirjoja. 

 

Totta kai se, että mitä sinne voi kirjottaa, sitä on syytä tarkkaan harkita.  Että se 
kaikki mitä siellä on, pitää olla sellasta, että se opiskelija saa sen itse nähdä.  
.… Et tapaamisista, että on tavannut ja sitten sekin on jo riittävä tieto. 
Tarvittaessa voi laittaa että mitä kuuluu vaan, että tällasella yleisellä tasolla vaan. 
Että sen kanssa pitää olla hyvin varovainen. 

(Haastateltava 16, 17.9.2008.) 
 

Henkilökohtaiselle puolelle voi huoletta kirjoittaa omia ajatuksiaan pois 

muistikapasiteettia rasittamasta. ”Et vähän niitä omia aavisteluja ja tämmösiä, mitä ei 

voi laittaa kaikkien näkyviin, mutta itelleen nyt kuitenkin mieleen, tai muistiin. Että 

sellanenkin osio siinä tarvittaisiin.” (Haastateltava 13, 26.9.2008.) ”Luottamuksellinen 

sivu, johon voisi kirjata omia huomioita, esim. opiskelijalla väkivaltafantasioita ja 

aggressiivista käyttäytymistä. Olen ollut yhteydessä kuraattoriin ja psykologiin.” 

(Haastateltava 5, 16.10.2008.)  

 

Omaa näkymää toivotaan jaettavaksi opiskelijahuollon kesken, muuten siitä ei koeta 

olevan tarpeeksi hyötyä. ”Ehdottomasti. Mitäs siin on järkee jos se on vaan opettajan 

näkyvissä? Ne pitää olla opiskelijahuollon näkyvissä, tietysti.”  (Haastateltava 11, 
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20.3.2009.) Omat muistiinpanot pitää olla helposti piilotettavissa, esimerkiksi rasti 

ruutuun -menetelmällä. 

 

Ohjauskeskustelujen muistiot toimivat myös oppilaitoksen dokumentteina tukitoimista. 

Muistion avulla päätöksen teko helpottuu, tiedoista saattaa löytyä kohtia, joita ei 

olekaan tehty tai vastaavasti toisin päin; kyseessä on pitkä luettelo tukitoimista, joista 

huolimatta opiskelijan opinnot eivät ole edenneet. Aina eivät tukitoimet johda 

toivottuun tulokseen, vaan jossain vaiheessa voi joutua toteamaan, että olemme 

tehneet kaiken voitavamme ja on aika ohjata opiskelija muiden auttavien tahojen 

luokse.  

Ja ihan sillekin, että jos opiskelija meni mihin tahansa suuntaan, meni sitten 
vaikka huonompaankin suuntaan, niin on dokumentoitu, että mitä on tehty. Että 
voihan olla, että sitä voi joutua sitten jonnekin selvittämään, mitä toimia täältä 
on tehty. 

 (haastateltava 16, 17.9.2008) 

 

Järjestelmään on syytä kehittää jokin automaattinen tiedonanto uusista kirjauksista, 

esimerkiksi tieto sähköpostiin, että ” Olli Opiskelijan muistiota päivitetty”, koska 

opiskelijoita on paljon, ja merkintöjä saatetaan tehdä ahkerasti. Pidemmälle kehitetyssä 

versiossa keskustelun kirjaamisen vaihtoehtona olisi verkkokeskustelu, jota sivuttiin 

sivuilla 44 - 45. 

 

Ohjauskeskustelujen aiheena ovat useimmiten suorittamattomat opinnot tai osaamisen 

tunnustaminen eli hyväksiluvut (kuvassa lyhennettynä hl:t). Tieto suoritetuista 

opinnoista on niin ikään oleellista opiskelijan ohjauksen kannalta. Nämä kaikki tiedot 

löytyvät helposti opiskelijasivun hopsin välilehdiltä. Sivun pohja pysyy samana, 

välilehteä painettaessa sivun keskiosaan tulee tieto valitusta alueesta. Tiedot 

päivittyvät Winhasta, joten ne ovat oikeita ja ajantasaisia. 
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Kuva 5, näkymä opiskelusuunnitelman suoritetuista opinnoista. 

 

Olen laatinut AV-osastolle Excel-pohjaisen taulukon, suoritussuunnitelman, 

helpottamaan opiskelijan ja ohjaajan työtä puuttuvien opintojen suoritusten 

suunnittelussa (LIITE 8). Winhasta on mahdollista viedä tietoja Excel-pohjaiseen 

taulukkoon, mutta ainakin itse olen kokenut sen vaivalloiseksi. Saman ovat todenneet 

myös ryhmänohjaajat, sillä toimintoa ei tarvita jokapäiväisessä työssä, ja monen 

askeleen siirtoprosessi unohtuu helposti.  

 

Winhan oma järjestelmä hylättyjen opintojen keräämiselle samaan taulukkoon on niin 

ikään huonosti muistettava ja aikaa vievä. Ryhmänohjaajat käyttävät toimintoa 

heikosti. Winha-taulukossa ei myöskään ole vapaata kirjoitustilaa, joten suunnitelman 

laatimiseen sitä voi käyttää ainoastaan siirtämällä kaikki tiedot ensin Exceliin, tai 

kirjaamalla sovitut asiat kynällä tulostetun taulukon marginaaliin. 

 

Koska Winha on yhteensopiva  Excel- tai Word-tiedostojen kanssa, suunnitelmaa voisi 

kehittää siten, että  Winha itse siirtäisi opiskelijan 0-suoritukset automaattisesti 

taulukkopohjaan. Nykyisin ne kirjataan manuaalisesti ja opiskelijoiden 0-listan 



  58           

 

pituudesta riippuen ohjaajan tai ohjattavan aikaa kuluu siihen paljon. Opettajien 

perusosaamiseen kuuluu Word- ja Excel-ohjelmien käyttö, joten niiden käyttö on 

sujuvaa, ja siten aikaa vapautuu enemmän opiskelijalle. Hylättyjen kurssien 

suoritussuunnitelma parantaisi myös tiedonvälitystä sijaisjärjestelyjä ajatellen, kun 

sijaiselle voisi valmiiksi tulostaa listan opiskelijoista ja heidän kanssaan sovituista 

toimenpiteistä. Tärkeintä kaikista on kuitenkin opiskelijan sitouttaminen opintoihinsa, 

joka helpottuisi ajantasaisen tiedonsaannin myötä. 

 

 

Kuva 6, suorittamattomat opinnot 

 
Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen eli opintojen hyväksiluvut on helppo 

toteuttaa saman periaatteen mukaisesti. Opiskelijan sivun hopsin välilehdistä valitaan 

välilehti hl:t, ja Winha päivittäisi koontina kyseisen opiskelijan hyväksilukemat opinnot 

sivun keskelle. Tässä osassa on hyvä olla hakutoimintona niin ryhmäkohtaiset kuin 

ainekohtaisetkin hakumahdollisuudet.  

 

Yksi ominaisuus, jota toivottiin, oli opintojen seurantamahdollisuus. Tämän 

ominaisuuden tärkeys korostuu erityisesti neljännen vuoden opiskelijoita ohjatessa. 

Neljännen vuoden opiskelijat opiskelevat itsenäisesti keräten puuttuvia suorituksia eri 
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ryhmissä. Heille saattaa olla nimettynä oma ryhmänohjaaja tai he saattavat olla 

ainoastaan opinto-ohjaajan ohjattavina.  Ryhmänä heitä ei voi eteenpäin viedä, koska 

jokaisella puuttuvat opinnot ovat erilaisia. Koska jokaiselle pitää rakentaa oma hops, 

suoritusten vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin on työlästä.  

 

Seurantatyökalusta on apua ohjaustilanteisiin, ryhmänohjaajan opintojen seurantaan 

sekä kuraattorille. Ryhmänohjaajat seuraavat ryhmänsä etenemistä, yleensä 

tarkistuspisteinä toimivat jaksonvaihteet, joka kahdeksas viikko, viisi kertaa 

lukuvuodessa. Työkalun avulla ryhmänohjaaja näkee kerralla esimerkiksi viimeisimmän 

jakson suoritukset, tai tietyn opiskelijan suoritukset tietyllä aikavälillä. Näin hän löytää 

helposti opiskelijat, jotka jäävät tavoitteesta ja pystyy reagoimaan heidän 

avuntarpeeseensa mahdollisimman nopeasti. Kuraattori tarvitsee tietoja opiskelijasta 

Kelaa varten. Opiskelija saa opintotukea vain, jos hän suorittaa opintojaan tietyn 

määrän tietyssä ajassa. Tällä hetkellä opintoja lasketaan opintosuoritusotteesta 

manuaalisesti Kelaa varten. 

 

Seurannan myötä myös opiskelijan eronneeksi katsominen saisi enemmän 

todistusvoimaa päätöksen tueksi. Laissa ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 § 

31 sanotaan että ”eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä 

ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole 

jatkaa opintoja.” ”Tarkoitus jatkaa opintoja” on tulkinnanvarainen määritelmä. Rehtori 

luottaa opiskelijan pidennetyn opintoajan anomuksen esittelijänä toimivan opinto-

ohjaajan näkemykseen. Henkilökohtaisen näkemyksen tueksi on tervetullut 

mahdollisuus saada faktatietoa opintojen etenemisen suhteen. Tieto saattaisi ryhdittää 

myös opiskelijan toimintaa. Tällä hetkellä eteneminen lasketaan manuaalisesti 

opintosuoritusotteesta. Opintosuoritusotteessa näkyvät vain suoritetut tai hylätyt, ei 

meneillään olevat opinnot. 

 

Mikä ois tärkeetä tietoa tietenkin on, että kun seurataan niitä opintoreksitereitä, 
niin olisi hauska nähdä sitä, miten suoritukset kehittyy, kun nyt vaan tämä tilanne 
nähdään. Vois verrata vaikka, että kaksi kuukautta sitten oli näin monta nollaa ja 
nyt on nämä saatu tehtyä joo. Näitä tavoitteita ja niiden toteutuminen vois olla 
kirjattuna. Että tavoitteet olis  jopa sellaisia, että ne olis opiskelijalle kans 
nähtävissä siinä tilanteessa. 

(Haastateltava 16, 17.9.2008.) 
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Tällä hetkellä hops mielletään pitkälti Winhan opintosuoritusotteeksi johtuen siitä, että 

hops Winha-ohjelman terminologiassa tarkoittaa opiskelijan suoritettavien opintojen 

kurssilistaa. Hops on kuitenkin paljon muutakin. Opiskelusuunnitelman hops 2 (LIITE 

5), jonka teemana on miettiä mennyttä ja pohtia tulevaisuutta, olisi hyvä laatia toisena 

vuotena ennen työssäoppimisjaksoa. Opiskelusuunnitelman sivuilta löytyy myös 

työssäoppimisen ja näyttöjen suunnitelma- ja arviointipohjat. Nämä dokumentit olisi 

hyvä saada samaan tietokantaan tallennetuksi, jotta tiedot olisivat kaikkien saatavilla. 

Dokumentit olisivat sivupohjassa samalla periaatteella kuin hops-dokumenttikin, sivun 

keskiosan laatikossa vierityspalkilla varustettuna.  

 

Työssäoppimiseen liittyvät olennaisena osan ammattiosaamisen näytöt. Linkitys 

näyttösivulle tarvitaan sekä hops-sivulta että työssäoppimisen sivulta. Opiskelija 

suorittaa kolmesta viiteen näyttöä, yhden perusosaamisesta ja muut ammatillisessa 

osaamisessa. Näytöt tulisi suorittaa työssäoppimispaikalla työssäoppimisen yhteydessä, 

mutta mikäli näin ei voida toimia, järjestetään näytöt oppilaitoksessa. Sekä 

työssäoppimisesta että ammattiosaamisen näytöistä on tarkkaan määritellyt asiakirjat, 

jotka niistä tulee dokumentoida ja arkistoida. 

 

 

Kuva 7, luonnos työssäoppimisen sivusta 
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Kuva 8, luonnos ammattiosaamisen näyttö -sivusta 

 

Opiskelijan opintosuoritusote (LIITE 7) on oleellinen osa hopsia. Henkilökohtaisen 

sivuston kautta pääsy opintosuoritusotteille helpottuisi. Opinto-ohjaaja tallentaa 

Winhalle koko ryhmän samansisältöiset hops-pohjat ensimmäisen vuoden syksyllä. 

Muutoksia tehdään sitä mukaa kuin tarvetta ilmenee. Muutokset ovat pääosin 

osaamisen tunnustamisen mahdollistamia korvaavuuksia. Ryhmäkohtaisen 

opetussuunnitelman takia vain hyvin harvoin voidaan ottaa opiskelijan 

henkilökohtainen suuntautuminen huomioon siten, että opiskelija korvaa yksittäisen 

opintojakson toisella vaihtoehdolla, vaikka juuri tähän henkilökohtaistamisella tulisi 

pyrkiä. Niin kauan kuin ryhmäkoko lähentelee kahtakymmentä eikä 

pariopettajatyöskentely ei ole mahdollista, todellinen henkilökohtaistaminen on 

minimaalista.  

 

Toisaalta ammatillisen perustutkinnon tavoitteena on antaa laaja-alainen pohja 

ammatissa toimimiseen. Ammattitutkinnot on jaoteltu siten, että perustutkinnon laaja-

alaisuus mahdollistaa monipuolisen osaamisen. Ammattitutkinnossa syvennytään 

perusteellisemmin alaan ja erikoisammattitutkinnossa nimensä mukaan erikoistutaan 
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tietyn, ehkä hyvin kapeankin sektorin osaajaksi. Jos jo perustutkinnossa räätälöidään 

opinnot kovin kapea-alaiseksi, saattaa se vaikeuttaa valmistuvan opiskelijan työnsaanti- 

ja opiskelumahdollisuuksia. Joten paras vaihtoehto henkilökohtaistamisessa lienee 

kultainen keskitie ja terveen järjen käyttö ohjauksessa. 

 
Muutamassa vastauksessa toivottiin opiskelijakohtaista kalenteria. Se visualisoisi 

opiskelijalle milloin mikäkin määräpäivä lähestyy. Opettaja voisi lähettää suoraan 

kalenteriin tenttipäivämäärät, tapaamisajankohdat tai tehtävien palautuspäivät. 

Kalenteri voisi toimia päiväkirjan lisäksi myös yhteydenottojen merkintäarkistona. 

Hakutoiminto, jonka avulla saisi esille opiskelijan keskustelut eri henkilöiden kanssa, 

olisi erittäin tervetullut. Näin esimerkiksi poissaoloihin puuttuminen olisi selkeästi 

todennettavissa kalenteritoiminnan kautta.  

 

Tilaa, josta voin tiedottaa joukkosähköpostistituksia. Tilaa minne voi laittaa tietoa 
ajankohtaisista tapahtumista (s-postimuistutus ominaisuus ryhmän jäsenille voisi 
olla hyvä). Henkilökohtaisella tasolla verkkotyökalussa voisi olla opintosuoritusote 
ja ajankäyttösuunnittelu mahdollisuus. Eli jonkin sortin projektinhallinta työkalu... 
johon merkitään milloin ja mitä opiskelijan tulisi suorittaa. 

(Haastateltava 4, 16.10.2008) 
 

Myös kalenterissa tulisi olla tilaa muistiinpanoille. Yksi vastaajista toivoi, että kalenteri 

olisi linkitettävissä siten, että merkinnällä olisi pieni näkymä kalenterissa, mutta se 

avautuisi kommenttia klikkaamalla. Näin kalenterinäkymä ei tulisi täyteen ja tilaa 

muistiinpanoille riittäisi.  

 

Jos opiskelija on paljon poissa, ryhmänohjaaja yrittää tavoittaa opiskelijan. Hän sopii 

joko henkilökohtaisen tai tarvittaessa pienryhmätapaamisen, ja asiasta keskustellaan. 

Ryhmänohjaaja selvittelee syitä poissaoloon ja tekee tarvittavia jatkotoimenpiteitä.  

Mikäli poissaolot jatkuvat, ryhmänohjaaja kääntyy kuraattorin puoleen, joka varaa 

opiskelijoille ajan tapaamiseen. Myös kuraattori selvittelee syitä poissaoloihin ja 

selvittää opiskelijalle, että jos poissaolot jatkuvat, opintotuki lakkaa ja opiskelija 

saatetaan katsoa eronneeksi. Ellei parannusta vieläkään tapahdu, on seuraavana 

vuorossa osastonjohtajan puhuttelu. Jos opiskelija ei kaikista näistä toimenpiteistä 

huolimatta palaa opintojensa ääreen, opettajankokous katsoo hänet eronneeksi. Tieto 

esityksestä lähtee rehtorille, joka tekee erottamispäätöksen.  

 

Jos opiskelija erokirjeen saatuaan havahtuu ja haluaakin palata opiskelemaan, hän 

saattaa tehdä asiasta viime kädessä valituksen johtokunnalle. Johtokunta haluaa kuulla 
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oppilaitoksen näkemyksen tilanteesta, ja jos jokainen opiskelija-asiaa hoitanut henkilö 

on merkannut kalenteriin sovitun ajankohdan ja lisätietoihin sovitun asian tai 

saapumatta jättämisen, näyttö siitä, että asiaa on pyritty opiskelijan kanssa hoitamaan 

opiskelijan etua ajatellen pitkän ajan, on helposti ja nopeasti todennettavissa.   

 

Ja ehkä tuossa vois olla näihin meiän juttuihin lisäksi joku tämmönen kalenteri, 
et näkis mitä tukia kukakin on tehnyt. Et vaikka se ei sisältäis, tai siis et ei pidä 
kaikkea kirjottaa, mutta jo se, että tiedetään, että joku on tavannut, niin se on jo 
arvokas tieto. 

(Haastateltava 16, 17.9.2008.) 
 
Urasuunnittelu on osa hopsia, joka täytetään opintojen loppuvaiheessa (hops 3, LIITE 

5). Jos opiskelija vastaa kysymyksiin ennen opinto-ohjaajan kanssa sovittua 

tapaamista, opinto-ohjaaja pystyy etukäteen tutustumaan suunnitelmiin ja ottamaan 

ne huomioon sopivaa ohjausta miettiessään. Opinto-ohjaaja pystyy ennalta miettimään 

järjestääkö hän vierailuja työpaikoille, ammattikorkeakouluun vai yliopistoon.  

 
…että olisi huisin hyvä, jos esim. winhan yhteydessä olisi jokin paikka, johon voisi 
kirjata opiskelijan urasuunnitelmaa. Tietty kuningas-juttu olisi niin, että 
opiskelijat voisivat tehdä alustavan urasuunnitelman netissä/verkossa itse 
täyttäen. Sieltä voisi sitten päivitellä ja bongailla esimerkiksi opiskelijoita, jotka 
ovat jatko-opintoja suunnitelleet…  

(Haastateltava 6, 16.10.2008.) 
 
Tärkeä tieto ohjauksen kannalta olisi opiskelijoiden sijoittuminen opintojen jälkeen. 

Omassa oppilaitoksessani systelmaattista tiedonkeruuta ei ole, mutta sen järjestäminen 

esimerkiksi verkkokyselynä olisi melko yksinkertaista. Opiskelijan sivustosta voisi 

kehittää linkin kyselyyn tai se voisi olla apuvälineenä muistutuspostituksessa. 

 
 

3.3.3 Henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma 

 

Henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks) tarkoittaa 

erityistä tukea tarvitsevan oppilaan oppimisen, oppimisen ohjaamisen ja 

tukipalveluiden kokonaissuunnitelmaa. Se on seurausta yksilöllistämisen ja 

henkilökohtaistamisen vaatimuksesta. Yksilöllisten opiskelusuunnitelmien laatiminen on 

lähtöisin Amerikasta, josta se on levinnyt maailmalle viimeisten 25 vuoden aikana. 

Suunnitelman laatiminen alkoi lasten perusoikeuksien puolustamisesta sekä rodullisen, 

kielellisen ja kulttuurisen syrjinnän vastustamisesta. Jokaisella lapsella tuli olla 

mahdollisuus koulutukseen integroidussa ympäristössä. Samoin jokaisen tuli saada 
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terveydenhoito- ja kuntoutuspalveluita ja muita palveluita, jotka auttoivat häntä 

kehittämään kykyjään ja taitojaan ja nopeuttivat sijoittumista yhteiskuntaan. (Ikonen & 

Virtanen 2001, 8) 

 

Hojks muodostaa kokonaisuuden, johon sisältyvät hojksin laatijoina oppijan, huoltajan, 

opettajien ja muiden asiantuntijoiden toiminta ja tehtävät sekä heidän yhteistyönsä. 

Keskeisiä asioita ovat myös oppimiselle asetetut tavoitteet ja sisällöt, 

oppimisympäristöt, oppimiseen käytettävä aika sekä edistymisen seuranta ja arviointi. 

Näitä elementtejä muuntelemalla muodostuu jokaiselle oppijalle tavoitteellinen 

kokonaisuus, joka muuttuu koulunkäynnin edetessä. Hojks tulee laatia 

erityisopetukseen otetulle tai siirretylle niin varhaiskasvatuksen piirissä olevalle, 

esiopetukseen tulevalle, peruskoululaiselle kuin myös ammattioppilaitoksessa 

opiskelevalle. (Ikonen & Virtanen 2001, 8) 

 

Winhaan sähköinen hojks-liittymä (LIITE 6) on jo olemassa, mutta tietoturvasyistä sitä 

ei ole otettu käyttöön Helsingissä. Nykyisin samaa pohjaa käytetään paperilomakkeena. 

Lomakkeen laadinnasta ja säilytyksestä vastaavat erityisopettaja ja ryhmänohjaaja.  

 
Verkko-hojksin edut ovat vastaavia kuin verkko-hopsissakin. Tavoitteeksi voidaan 

kirjata opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet; jollakin se saattaa olla saapuminen 

ajoissa kouluun, toisella jonkin nollan suoritussuunnitelma. Tärkeintä on että 

suunnitelma kirjataan konkreettiseksi ja että oikeat henkilöt näkevät suunnitelmat ja 

niiden toteutumisasteen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi mitä osa-alueita hojks 

koskee, suunnitelman sisältö ja tavoitteet, kuka vastaa mistäkin osasta ja mikä on 

aikataulu. 

 

Mutta yhteistyöhön, vaikkapa hojks-välineeksi voisi rakentaa yhteisen 
verkkotyökalun, johon eri toimijat voisivat viedä tietojaan ja opiskelija itse ja 
vanhemmat alaikäisen kohdalla voisivat seurata, mitä on luvattu järjestää ja onko 
järjestetty ja onko opiskelija käyttänyt tukitoimet hyödykseen. 
Tietoina opiskelijasta tulisi silloin olla tunnistetiedot, mitä osa-alueita 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma pitää sisällään, 
mitä tarjotaan, kuka vastaa, aikataulu jne. Ja lukuoikeudet niille, jotka näitä 
tukitoimia antavat. Ja asianomistajalle/ille. Mutta tämäkään ei voisi olla yleisessä 
jakelussa, koska tieto erityisopetuksesta on salassa pidettävä asia. Mutta ei 
tietenkään niiltä, jotka sitä opetusta antavat. 

(Haastateltava 1, 23.10.2008.) 
 

 
Mä aattelin sitä, että jos ois vaikka tällanen hojks-tapaus, ja hojks-tapaamisia ois 
vaikka erityisopettajalla ja kuraattorilla ja minulla ja sit voidaan laittaa niihin 
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vaikka jotain tavoitteita. Ja tavoitehan voi olla vaikka että pystyy tulemaan 
kouluun, heräämään joka päivä. Ja se kirjattais sinne opiskelijan kanssa. Ja se 
voitais sitten niinku, että tää tavoite on toteutunut tai tavoite on, että tämä nolla 
saadaan pois. Että myöskin, että ne ei ois abstrakteja, vaan ne ois kirjattuna 
sinne. Ja ne olisi nähtävillä aina niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa työtä 
tehdään.  

(Haastateltava 16, 17.9.2008.) 
 

 
Sähköisessä hojksissa esille on noussut kaksi ongelmakohtaa: sähköinen allekirjoitus ja 

tietoturva, näitä selvitellään vielä lakimiestasolla ennen käyttöön ottoa. 

Salassapitovelvollisuus aiheuttaa ongelmia erityisesti alaikäisten kohdalla. Alaikäisen 

opiskelijan antama lupa tietojen luovutukseen ei riitä. Käytännössä tämä tarkoittaa joko 

huoltajien kutsumista paikalle tai papereiden postittamista edestakaisin.  Papereiden 

postitus kotiin ja viranomaisille on aikaa vievää ja turhauttavaa puuhaa.  

 

Salassapitovelvollisuus on joskus vaikea pähkinä; opiskelija voi itse antaa luvan 
tietojensa luovuttamiseen opettajalle, mutta alaikäisten kohdalla olisi hankittava 
myös vanhempien suostumus. Opettajat eivät aina ymmärrä tiukkoja määräyksiä. 
Toisaalta sellaisesta tiedostakaan ei ole hyötyä, jota ei voi käyttää.. mutta missä 
menee raja, se on ongelmallista. 

(Haastateltava 2, 20.10.2008.) 
 

Hojks-sivuun tarvitaan ehdottomasti selkeä pohja tai ohjeistus, että kirjaamisessa ei 

vahingossakaan rikota lakia. Opiskelijan tietoturva taataan rajaamalla käyttäjien 

lukuoikeuksia ainoastaan asianosaisille, kuten tähänkin saakka on menetelty. 

Minimissään se olisi opiskelija, alaikäisen opiskelijan huoltajat, ryhmänohjaaja sekä 

tukitoimien antajat, esimerkiksi erityisopettaja tai psykologi.  

 

Tietosuoja on äärimmäisen tiukka ja on vaikea ymmärtää, että se menee yleisen edun 

ohi. Seuraavassa erään haastateltavan esimerkki, miten tietosuoja henkilökunnan 

arkeen vaikuttaa:  

 

Omalla kohdallakin tänä syksynä oli yksi sellanen tilanne, että ensimmäisen 
vuoden opiskelijan poissaoloja kun jouduin selvittämään, niin opiskelija siitä sit 
kiukkusena poistu mun luota.  Joskin siinä nyt sit selvis hänen terveydentilansa 
liittyviä ongelmia, joilla hän sitten perusteli niitä poissaolojaan. Sitten kun olin 
terveydenhoitajaan yhteydessä, niin terveydenhoitaja sitten ilmoitti sitten, et no 
hän ei sitä kaveria uskalla yksin ottaa vastaan, että siellä on niin hurjia taustoja. 
Ja sitten kuitenkin siinä se nyt mun luona kävi ja  mä olin onnellisen tietämätön 
hänen hurjista taustoistaan. Ja siellähän hän nyt kuitenkin oli, joskin aika 
satunnaisesti, oli ollut luokassa mukana. Opettaja täysin tietämätön hänen 
hurjista taustoistaan.  
 
Ja et jotenkin myös näihin tietosuoja-asioihin pitäis saada jotain tolkkua sitten. 
Että riittävällä laajuudella koulun sisällä nyt sitten tiedot pitää saada kulkemaan. 
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Ja kun se loppujen lopuks on kuitenkin kaikkien etu, et se on sen opiskelijan oma 
etu ja kaikkien osapuolien etu, et me tiedetään asioista. 

(Haastateltava 13, 26.9.2008.) 

 

3.3.4 Opintosuoritusote 

 

Tärkeäksi ominaisuudeksi koettiin opintosuoritusten helppo saatavuus. Useat 

vastaajista ehdottivat suoraa linkkiä opiskelijatiedoista opintosuoritusotteeseen.  (LIITE 

7).  Myös opintosuoritusotteeseen kaivataan vapaata kirjoitustilaa nykyistä enemmän. 

Tällä hetkellä opintosuoritusotteessa on mahdollista kirjata hylkäämisen syy. 

Tulostusvaiheessa perustelut saadaan paperille valitsemalla rasti ruutuun ”tulosta 

hylkäämisen syy”. Näin voidaan välittää lyhyt tiedonanto opiskelijalle, mikäli 

ryhmänohjaaja muistaa merkitä rastin ruutuun. Tämä ominaisuus on tyhjää parempi, 

mutta luettavuus opintosuoritusotteen joukossa ei ole opiskelijan kannalta paras 

mahdollinen. Myös merkkien rajoitettu määrä aiheuttaa omat ongelmansa. 

 

Edellä mainittu hylkäämisen syyn lisäksi tarvetta olisi henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelmaan vapaalle kirjoitusalueelle. Siihen olisi mahdollista merkitä 

opiskelijan tilapäisistä erityisjärjestelyistä, sopimuksista tai aikatauluista.  

 

Muistiinpanosivu, muistiinpanoväline, mihin vois merkitä esim. sovittu, että tää 
korvataan jollakin. Tai sovittu, että korottaa arvosanaa. Et ihan avoin, kaikille 
opettajille. Koska esim. opettajan vaihtuminen, jos tulee sijainen puoleks 
vuodeks, mistä se tietää, mistä ne tiedot löytyy?  
 

… Et siellä ei oo oikein mitään tekstimahdollisuutta oikeen per opintojakso. Se ois 
kyllä hyvä ominaisuus. Et se ois kursseittain per opiskelija. Et kun sulla näkyy 
hopsi, ni sä voisit klikata sitä, ja hopsin rinnalle tulis epävirallinen 
muistiinpanosivu, linkitettynä siihen kurssiin.  

(Haastateltava 15, 23.9.2008.) 
 
Teknisesti lienee helpointa, että kommentit kirjataan suoraan Winhassa sijaitsevaan 

opintosuoritusotteeseen, johon lisätään tyhjää tilaa vapaata kirjoitusta varten. On 

kuitenkin tärkeää, että linkki opintosuoritusotteeseen löytyy opiskelijasivun kautta, 

koska se nopeuttaa ja tehostaa toimintaa. Opintosuoritusotteen sivun asetuksista voi 

säätää näkymiä valintojen kautta, ehkä samat valintanäkymät olisi syytä lisätä vielä 

opiskelijasivullekin.  
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3.3.5 Poissaolot 

 
Poissaolot ovat tärkeitä tietoja, joihin palataan lähes jokaisessa ohjauskeskustelussa, 

joka koskee suorittamattomia tai hylättyjä opintoja. Syyt ovat usein moninaisia, niistä 

olisi tietosuojan rajoissa ja opiskelijan suostumuksella hyvä saada kirjattua tietoa 

tarvitsijoille. Heltechissä on tähän mennessä käytetty Excel-pohjaista sähköistä 

päiväkirjaa, joka on talletettuna osaston verkkolevylle. Periaatteessa järjestelmä on 

toiminut melko hyvin, mutta ongelmiakin on esiintynyt. Tällä hetkellä oppilaitokseen on 

tulossa OK-resurssi -ohjelma, joka pitää sisällään myös päiväkirjatoiminnon. Olipa 

ohjelma mikä tahansa, on tärkeää, että se olisi linkitettävissä helposti myös opiskelijan 

omiin tietoihin. 

 

Poissaoloihin puuttumisesta laaditaan parhaillaan ohjeita. Koko oppilaitoksen tasolla 

rehtori on ohjeistunut asiaa yleisellä tasolla, jota on tarkennettu jokaisessa yksikössä 

omiin käytänteihin sopivaksi. Opiskelija anoo lupaa olla poissa ja selvittää poissaolonsa 

ryhmänohjaajalle tai osastonjohtajalle poissaolon kestosta riippuen. Selvityksen voi 

hoitaa soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Sen jälkeen viestin vastaanottanut 

henkilö välittää tiedon muille. Jos opiskelijan viesti tulee esimerkiksi tekstiviestinä 

opettajalle opetuksettomana aikana, tieto saattaa unohtua muiden kiireiden alle siinä 

vaiheessa, kun opettaja on taas oppilaitoksessa. 

 

Parempi vaihtoehto olisi, että opiskelija voisi merkitä syyn suoraan web-pohjaiseen 

päiväkirjaan, josta ryhmänohjaaja vielä tarkistaisi poissaolon syyn selvitetyksi tai 

selvittämättömäksi. Lukuoikeus opiskelijan poissaoloihin tulisi olla opettajakunnalla ja 

opiskelijahuollolla. Luonnollisesti myös opiskelijan itsensä ja alaikäisen opiskelijan 

huoltajien tulisi päästä näkemään poissaolokertymä. Poissaolojen havainnollistaminen 

numeroiden kautta opiskelijalle on tärkeää.  

 

Sehän ois niinku just sille tärkeetä, et sille opiskelijalle pystyis näyttämään et sä 
oot tältä ruotsin kurssilta näin paljon ollut poissa. Jota se ei niinku ite välttämättä 
hahmota ollenkaan. Mähän nyt vaan ollut poissa silloin ja tällöin. Sitte voi 
näyttää, että joo, mutta kun sä oot ollut aina poissa silloin kun ollut ruotsin tunti. 
Et pystyis niinku iskemään luvut tiskiin, niin se ois sille opiskelijallekin selkeä 
tilanne. 

(Haastateltava 13, 26.9.2008.) 
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Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaitoksen tulee tiedottaa alaikäisen 

opiskelijan huoltajille opiskelijan opintojen etenemisestä ja ammatillisesta 

koulutuksesta sähköisellä palvelulla tai jaksotiedotteilla, joissa näkyvät myös poissaolot. 

Yhteydenpitoa huoltajien kanssa käydään myös puhelimitse, sähköpostilla ja 

tapaamisilla. (Opetussuunnitelman perusteet-luonnos, 2009.) Huoltajaliittymän kautta 

poistuu ongelma poissaolojen tiedottamisesta alaikäisten vanhemmille. 

Opiskelijakohtaisen kertymän lisäksi tarvitaan kurssikohtaisia tietoja aineen opettajan 

tarpeisiin.  

 
 

3.4 Käyttäisimmekö? 

 
Näkemykset ohjelman käyttövelvoitteista vaihtelivat jonkin verran. Yksi vastaajista koki 

tiedon kirjaamisen ohjelmaan selkeästi ylimääräisenä työnä. Osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että ohjelman käytön tulee perustua tarpeellisuudelle, ei velvollisuudelle. Jos 

ohjelma on riittävän hyvä, käyttäminen tapahtuu vapaaehtoisesti. ”Riippuu, hyödynkö 

niistä itse työssäni vai palveleeko se pelkästään byrokratiaa. Tässäkin suhteessa 

kirjaamisen pitäisi olla vapaaehtoista. Motiivi kirjaamisiin pitäisi tulla siitä saavutetun 

hyödyn kautta.” (Haastateltava 5, 16.10.2008.) 

 

Jos kirjaamisen hyötyä ei arjessa nähdä, ohjelma koetaan palkattomaksi lisätyöksi, ja 

sen käyttö saattaa jäädä olemattomaksi. Ainoastaan yksi vastaajista koki, että ”pikku 

pakko” käyttää ohjelmaa, on hyvä motivaatio. Mikäli perustyöstä hoidetaan ohjelman 

kautta, opettajat hiljalleen oppivat hakemaan tiedon ja täydentämään omia osioitaan 

ohjelmasta.  

 

Jotta tollanen toimis hyvin, ni se ei niinku toimi, jos ei voi luottaa siihen, et sitä 
käytetään ees jonkun verran. Jotain siitä varmaan kannattais yrittää edellyttää. 
Vois tehdä jonkun sellasen yhteisen sopimuksen. Se, et me saadaan vanhemmat 
ja muut asianomaiset käyttämään sitä, niin se edellyttää, et ne voi luottaa, et se 
opettaja pitää sitä ajan tasalla. Jos opettaja ei pidä sitä ajan tasalla, ne varmasti 
katoo sieltä hyvin äkkiä. Samoin opiskelijat.  
 
Mutta ehkä siinä vois sellasta ohjausta tapahtua esimerkiks silleen, et muu oh-
ryhmä (opiskelijahuolto) käyttää sitä, ja edellyttää saavansa tietyt tiedot sitä 
kautta, niin silloinhan ryhmänohjaajalla ei oo muuta vaihtoehtoa kuin käyttää 
sitä. Eihän ne muuten pysty hoitaa asioitaan.  

(Haastateltava 14, 23.9.2008.) 
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Pitkällä tähtäimellä ajatus muistiinpanojen kirjaamisesta yhteen osoitteeseen koettiin 

pääsääntöisesti mielekkääksi ja aikaa säästäväksi. Hyviä perusteluja ohjelman 

käyttöönotolle löytyi useita. ”Se on aikaa säästävää. Ja antaa toiminnalle rytmiä ja 

runkoa. Siis hyvin mielekästä.” (Haastateltava 1, 23.10.2008.) 

 

Tietojen kirjaaminen vapauttaa omaa muistikapasiteettia tehokkaampaan 
käyttöön ja vähentää stressiä. Lisäksi tieto kumuloituu ja jalostuu vuosien 
mittaan vain kirjattuna. Pitkällä aikavälillä se tehostaa prosesseja, kun aikaa ei 
tarvitse käyttää muisteluun siitä miten tämä tehtiin viime vuonna. 

(Haastateltava 7, 21.10.2008). 
  

Kirjaamisvaiheessa voi tuntua ylimääräiseltäkin, mutta kyllä jatkossa mielestäni 
aikaa säästävää. Pysyy tilanteen tasalla, eikä tarvitse lähteä haarukoimaan 
opiskelijan tilannetta aivan nollapisteestä aina uudelleen. Asiakaslähtöistä ja 
asiakasta kunnioittavaa myöskin siten. 

(Haastateltava 3, 16.10.2008). 
 

Jos pystyisimme mittareilla todentamaan, paljonko ohjaustyöstä menee erilaiseen 

tiedon etsimiseen ja hankintaan, ohjelma olisi jo luotu ja sitä olisi myyty suuria määriä, 

totesi projektipäällikkö Suonvieri Logicasta. Koska vastaavanlaista opiskelija-portaalia ei 

ole, kysyntää ja tarvetta ohjelmalle olisi. Mikäli portaalista saataisiin graafisesti helppo 

ja miellyttävä käyttää, suosio olisi varmasti taattu. Nykyiset opiskelijanhallinto-ohjelmat 

ovat kankeita, eivätkä vastaa nykytarpeita. Portaali perustuu opiskelijoiden tietoihin, 

joten opintojen rakenne ei vaikuttaisi sen käytettävyyteen. Pienellä muokkauksella 

ohjelma soveltuisi myös lukion tai ammattikorkeakoulun tarpeisiin. 

 

Tärkein tekijä ohjelmiston käyttämisen kannalta on oppilaitoksen yleinen 

toimintakulttuuri. Oppilaitoskohtaiset erot ovat suuret eikä ohjelman käyttöönotto 

välttämättä riipu sen toimivuudesta.  Erityisesti vanhemman ikäpolven on vaikea 

mieltää mitään tietokoneohjelmaa ajansäästäjäksi, koska jo koneen käyttö itsessään 

koetaan vaivalloiseksi ja aikaa vieväksi. Myös huonot kokemukset esimerkiksi 

tiedostojen häviämisestä tai tallentumisesta vääriin paikkoihin voivat nostaa kynnystä.  

 

Ohjelman käyttöönotto kannattaa suunnitella tarkasti etukäteen. Koulutuksessa tulee 

miettiä, että koulutetaanko koko massa kerrallaan nopeasti ja tehokkaasti vai olisiko 

parempi jakautua pienempiin ryhmiin ja esimerkiksi mentori-periaatteella kouluttaa 

uusia käyttäjiä pidemmällä aikavälillä. 
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Tarpeeks pitkällä ajalla toteutettuna, et siihen tulee pelivaraa. 3-4 maikkaa 
vaikka puol vuotta ja sit taas 3-4 maikkaa puol vuotta. Et siihen tulee pelivaraa, 
et se ei saa ruveta ahdistaa, et nyt on 2 kuukautta aikaa ottaa tää käyttöön. Et 
siin ne etujoukot menis tavallaan vähän aiemmin ja ne vois pohjustaa sit taas 
seuraaville. Ja osoittaa sitten ne hyvät ominaisuudet. Ettei siihen tuu sit se, et 
kun tään saa oikein muotoiltua, niin siihenhän ei tuu sit mitään lisää. Se vaan on 
tapa toimia. Tai siis ei tuu lisää työtä.  

(Haastateltava 15, 23.9.2008) 
 
 

Onpa kyseessä paperi tai sähköinen arkisto, kynä tai tietokone, tekniikka on kuitenkin 

vain väline. Tärkeintä on muistaa, että ohjauskeskusteluun tarvitaan henkilökohtaista 

kontaktia ja yhteistoiminnallisuuteen tarvitaan ihmisiä. ”Kyllähän se niinku aina vaatii 

sellasen yhteistoiminnallisen toimintatavan, että näitä töitä tehdään yhdessä, hoidetaan 

yhdessä. Et ei mikään ohjelma sitä voi korvata. Että kyllähän siinä ne ihmiset tarvitaan, 

se yhteistyö ja toimintamalli.” (Haastateltava 13, 26.9.2008.) 

 

3.5 Tuottaisimmeko? 

 

Olin kollegani, opinto-ohjaaja Esa Visurin kanssa kertomassa kehittämishankkeestani 

30.10.2008 työn mahdolliselle toteuttajalle, Logica Oy:n edustajille projektipäällikkö 

Kari Suonvierelle sekä järjestelmäasiantuntija Mika Rintalalle. Esittelin työni Power 

Point -esityksenä korostaen käytännön tarpeista nousseita muutoksia ja lisäyksiä. 

Seuraavissa kappaleissa referoin Logicassa käymäämme keskustelua.  

 

Konsepti on yrityksen edustajien mukaan ensimmäinen, jossa aloite tulee talon 

ulkopuolelta. Tiivistä yhteistyötä käyttäjien kanssa toki tehdään, ja omassa 

oppilaitoksessamme juuri Visuri Winhan pääkäyttäjänä osallistuu Logican koolle 

kutsumiin Winhan kehittämispalavereihin. Suonvieren tiedossa ei ollut, että 

vastaavanlaista ohjelmaa olisi kehitetty vielä tähän mennessä Suomessa. Idea otettiin 

vastaan kiinnostuneena. Koska hanke on ensimmäinen laatuaan heidän yrityksessään, 

selkeää toimintamallia jatkon suhteen ei ole vielä olemassa.  

 

Tietokantaohjelman tekniset rajoitteet estävät enimmän osan esittämistäni ideoista. 

Käyttäjän näkökulmasta koko ohjelma olisi syytä tehdä alusta alkaen uudestaan. Koska 

näin tuskin tulee tapahtumaan, on syytä miettiä seuraavaksi parhaita vaihtoehtoja. 

Vastaus ei Suonvieren mukaan ole pelkästään web-pohjaiset liittymät, vaan 

portaalimainen rakenne tuntuisi toimivan parhaana ratkaisuna kehittämistyöhön. Siinä 
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eri tietoja haetaan eri paikoista yhdelle näkymälle. Monessako eri paikassa tietolähteet 

sijaitsevat, vaikuttaa suoraan kehitystyön määrään. Ongelmaksi nousee tietokannan 

päivittäminen ja suorituskyvyn joutuminen suurelle koetukselle. Yksi mahdollisuus olisi 

rakentaa ohjelma tietovarasto-periaatteella, jolloin tietokantaan siirretään vain 

tarvittavat tiedot.  

 

Monia hankkeessa nousseita ajatuksia on Logicassa ollut jo irrallisina osina tai 

kehitteillä. Tulevaisuudessa ohjelmistot jakautuvat pääasiallisesti neljään erilaiseen 

käyttäjäryhmään. Nykyinen Winha Pro on jäämässä lähinnä opintotoimistojen hallinto- 

ja tilastointityökaluksi. Lukuvuosisuunnitteluun, lukujärjestysten laadintaan ja ryhmien 

arviointipohjien laadintaan on tulossa uusi, Winha Pro-yhteensopiva ohjelma OK-

resurssi. Tämä ohjelma on lähinnä osastonjohtajien ja opinto-ohjaajien käyttöön. 

Opettajille on olemassa oman käyttöliitymänsä, Winha-Wiivi, jonka avulla arviointi 

helpottuu, kun opettajille ylimääräiset  ja turhat toiminnot jäävät  pois. Opiskelijoilla on 

tähänkin saakka ollut käytössä Winha-Wille, josta he näkevät opiskelusuunnitelmansa 

ja opintosuoritusotteensa. Huoltajaliittymä Winha-Wilho on Winha-perheen uusin jäsen 

ja saapuu markkinoille lähitulevaisuudessa. Myös huoltajaliittymässä tulee näkymään 

alaikäisen opiskelijan e-HOPS, joka tarkoittaa sähköistä opintosuoritusotetta. 

 

Suunnitellussa konseptissa on paljon yhtäläisyyksiä jo olemassa olevaan AmmAuraan. 

Se mahdollistaa kustannustehokkaan kehittämistyön. AmmAura on rakennettu Winha 

Pro –yhteensopivaksi siten, että kaikki Winhaan syötetyt opiskelijatiedot ovat 

AmmAuran pohjalla jo olemassa, kuraattori tai psykologi aktivoi opiskelijan tiedot 

ensimmäisen käyntikerralla. 

 

Loppuyhteenvetona projektipäällikkö Suonvieri totesi, että vaikka irrallisia palasia onkin 

jo olemassa tai kehitteillä, niiden yhteennitominen samalle sivustolle on loistava idea, 

jota ei vielä tähän mennessä ole kehitetty. Seuraavaksi askeleeksi kehittämistyössä 

sovittiin, että Logicassa kartoitetaan jo olemassa olevat komponentit ja minä selkeytän 

tutkimustulokset luettavaan muotoon tämän opinnäytetyön myötä. Mikäli asiat 

etenevät toivotunlaisesti, ideaali verkkotyökalu ohjauksen tarpeisiin saattaa jonain 

päivänä toteutua. 
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4 YHTEENVETO JA POHDINTAA 

Työni tavoitteena oli laatia opiskelijan ohjaukseen verkkotyökalu, joka arkisia rutiineita 

helpottamalla säästäisi ohjaajan aikaa enemmän ohjattavan henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

Ohjauksesta, verkko-ohjauksesta ja käytettävyydestä löytyi paljon teoreettista pohjaa 

ajatusteni tueksi. Itse kehittämishankkeen työn suunnittelussa halusin ottaa 

käyttäjälähtöisen näkökulman. Haastattelin sekä henkilökohtaisesti että sähköpostitse 

yhteensä 46 ohjauksen alalla toimivaa kollegaani. Näiden ajatusten sekä oman 

kokemukseni perusteella laadin opiskelijan sivu -konseptin.  

Konsepti on portaali, jonne opiskelijan ohjaukseen liittyvä materiaali kerätään. 

Etusivulla on opiskelijan valokuva, yhteystiedot ja alaikäisen opiskelijan huoltajan 

yhteystiedot. Sivulta pääsee linkkien kautta henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan 

(hops), mahdolliseen henkilökohtaiseen opintojen järjestämistä koskevaan 

suunnitelmaan (hojks), opintosuoritusotteisiin, poissaoloihin ja kalenteriin. Lisäksi 

sivulle voi tallettaa ohjauskeskustelun muistioita ja lähettää opiskelijalle sähköpostia. 

Opiskelijan hops-sivulta löytyy kolmen vuoden hops-runko apukysymyksineen. Muita 

hopsin tärkeitä alasivuja ovat suoritetut ja suorittamattomat opinnot, hyväksiluvut sekä 

työssäoppimisen ja näyttöjen sivut. Sivujen kirjoitus- ja lukuoikeudet ovat erikseen 

määriteltäviä. Ohjauskeskustelujen muistio-osassa on kaksi näkymää, julkinen puoli ja 

oma, yksityinen puoli.  

Opiskelijan sivu koettiin tarpeelliseksi ja hyväksi apuvälineeksi. Kehittämistyössä riittää 

haastetta, niin tekniikan kuin sisällönkin suhteen. Osa haastateltavista haluaa, että 

samasta paikasta löytyy kaikki, osan mielestä järjestelmä ei toimi, jos erilaisia osa-

alueita on liikaa. Sivujen tulisi olla siis yksinkertaisia, mutta monipuolisia. Tietosuoja-

asiat on selvitettävä tarkasti etukäteen ja kirjaaminen ohjeistettava hyvin, jotta 

henkilökunta ei joudu vaikeuksiin varomattomasta kirjaamisesta. 

 

Sivu ei poista henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta. Työn toiminnan tehostamisen avulla 

uskotaan aikaa jäävän enemmän opiskelijan henkilökohtaiseen ohjaamiseen. 

Tiedonvälityksen paraneminen on niin ikään aikaa säästävää, kun erilaiset 

tiedonetsinnät ja kyselyt jäävät pois, ja tieto on kaikkien saatavilla.  

 

Positiivinen ja itselleni yllättävä havainto oli se, että opiskelijan tietojen tallentamisen 

lisäksi sivu koettiin hyväksi työkaluksi myös oman työn reflektoinnissa. Helpot mieleen 
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palauttamiset muistioiden avulla, opiskelijan etenemisen seurannan mahdollisuus ja 

kokonaisuuden hahmottaminen ovat omiaan kehittämään ohjaajan omaa työtä. Sivu 

koettiin myös ohjaajan työssä eräänlaiseksi suojapaikaksi. Ohjaaja kokee helpotusta, 

kun hän voi heti jakaa tietonsa opiskelijahuollon kanssa. Tietojen tallentaminen 

järjestelmään opiskelijoille laadituista ja toteutuneista tukitoimista antaa ohjaajalle 

hyvän juridisen suojan, jos epäselvyyksiä tai riitatilanteita ilmenee. 

 

Jos aloittaisin työni nyt, tekisin muutamia asioita toisin. Kehittelyprosessi vie oman 

aikansa, sitä tuskin voi nopeuttaa. Samat harha-askeleet työn rajaamisessa olisi 

varmaan otettava, jotta aihe hioutuisi kirkkaaksi. Tutkimusmenetelmistä 

sähköpostihaastattelun sijaan olisin valinnut verkkohaastattelun ja rajannut 

kysymykseni tarkemmin. Näiden vastausten perusteella olisin miettinyt tarkentavat, 

avoimet teemahaastattelukysymykset, jotka olisin esittänyt mahdollisimman 

samansisältöisinä useammille eri ohjausalan edustajalle. Nyt kysymykseni eri ryhmille 

eivät olleet keskenään aivan identtisiä, joten vastausten analysointivaihe oli haastava.  

 

Olin myös kirjannut sähköpostikysymyksen perään jatkokysymyksiä. Vastaukset näihin 

jatkokysymyksiin olivat joko yhdessä tai erikseen pääkysymyksen kanssa tai sitten 

kokonaan unohtuneet. Vääränlainen kysymysten asettelu aiheutti turhaan lisätyötä. 

Analyysivaiheessa asia kirkastui, kun lähdin miettimään asiaa tyhjältä pöydältä 

vastauksen sisällön kautta. Listasin kaikki esiin nousseet asiat samaan luetteloon 

unohtaen menetelmät ja kysymykset. Sen jälkeen analysointi oli helppoa.  

 

Panostaisin enemmän ennakkosuunnitteluun. Yksi vaihtoehto olisi ollut siirtää 

haastattelut työn myöhempään ajankohtaan ja kokonaan verkkolomakkeella 

tehtäväksi. Verkkokysely olisi tehnyt aineistonkeruusta kevyemmän ja tehokkaamman, 

koska kvantitatiiviset analyysit olisivat olleet tulostettavissa suoraan ohjelmasta. Riskinä 

olisi ollut pieni vastausprosentti. Jo nyt avoimeen sähköpostihaastatteluun jätti suuri 

osa vastaamatta. Lähetin materiaalia osalle ohjaajista kommentoitavaksi, siihen en 

saanut yhtään vastausta. Ymmärrän tilanteen varsin hyvin. Kiire painaa, erityisesti näin 

keväisin, kun yritetään saada opiskelijoita valmistumaan. Erilaiset verkkokyselyt tai 

kommentointipyynnöt eivät ole työlistalla ensimmäisinä, ja ajan myötä ne helposti 

unohtuvat.  
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Henkilökohtaisissa haastatteluissa vastausvarmuus on 100 prosenttia niihin 

suostuneilta ihmisiltä. Henkilökohtaisen haastattelun valintaa tutkimusmenetelmäksi 

puoltaa myös se, että kaikki esille tulleet ideat tuskin olisivat nousseet esiin valmiista 

haastattelupohjasta. Keskustelut kollegoiden kanssa tietyn teeman ympäriltä ovat 

antoisia ja ajatuksia herättäviä. Erityisesti työn loppuvaiheessa suoritettu 

parihaastattelu oli hyvä kokemus. Haastattelutilanne oli vapaamuotoinen ja 

keskustelunomainen, mikä varmasti osaltaan vaikutti haastateltavien rentouteen. 

Haastateltavat täydensivät toisiaan, ja tarina eteni juohevammin kuin jos olisin itse 

esittänyt tarkentavia välikysymyksiä.  

 
Työn myötä hahmotin ohjauksen kokonaisuutta uudella tavalla. Kaikkea ei voi eikä pidä 

viedä verkkoon. Ne asiat, jotka verkon avulla ovat hoidettavissa, kannattaa niin tehdä. 

Pitää kuitenkin muistaa, että ohjaajan työkaluna on hänen oma persoonansa, kaikille 

verkko ei varmastikaan ole mieluisa tapa työskennellä ja silloin sitä toivetta pitää 

kunnioittaa. Sama koskee luonnollisesti ohjattavaa. 

 

Työtä tehdessäni keräsin erilaisia irrallisia ohjaukseen liittyviä dokumentteja ja 

asiakirjoja. Ohjauksen kokonaisuus hahmottuu myös niiden kautta. Eri tahoilla eri 

aikoina tehdyt asiakirjat sisältävät paljon päällekkäisyyksiä ja eivätkä ole visuaalisesti 

yhteneväisiä. Osaa niistä olisi syytä päivittää myös sisällöllisesti. Heltechin 

ohjaussuunnitelmaa ollaan kirjoittamassa uudelleen parasta aikaa. Kehittämishankkeeni 

on hyvää pohjatyötä sitäkin ajatellen. 2000-luvun alussa laaditussa 

ohjaussuunnitelmassa ei verkko-ohjausta mainita, tulevassa versiossa verkko-ohjaus on 

kasvavassa roolissa.   

 

Yleisesti ottaen sain hyvää palautetta kehittämistyöstä. Mieltäni ilahduttivat toiveet 

keskustelun jatkamisesta, ja arvostus siitä, että työ tulee tarpeeseen ja saadaan 

toivottavasti vielä joskus käyttöön. Myös työnantaja on esittänyt kiinnostuksensa 

työtäni kohtaan. Opetusviraston ohjauspäällikkö Arja Kukkonen toivoo, että esittelen 

työni vähintään opinto-ohjaajien keskuudessa. Uskon, että työn esittelyn myötä siihen 

saadaan vielä paljon hyviä, kehityskelpoisia ideoita lisää.  

 

Työni tavoite uudenlaisesta ohjaustyökalusta tuli saavutetuksi konseptin avulla. Jos 

työni jonain päivänä saadaan tuotantoon, voin tyytyväisenä todeta, että 

kehittämishankkeeni oli hyvä, ja sen eteen kannatti tehdä töitä. Jos sitä ei aleta 
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tuottaa, ei työni kuitenkaan ole mennyt hukkaan. Työn kautta olen saanut paljon uutta 

tietoa ja teoriapohjaa, sekä uudenlaista kiinnostusta verkko-ohjausta kohtaan. 

Vähintäänkin omassa ja työyhteisöni työssä voin jalostaa ja hyödyntää kertynyttä 

tietoa.  
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LIITE 1 

   
 
HELSINGIN KAUPUNKI   OPISKELUTIETOLOMAKE 
Opetusvirasto   2007 
Perusopetuslinja 
 
 
Tämä lomake saattaa sisältää osin salassa pidettävää tietoa JulkL 24 §:n 1 momentin 25, 
30 ja 32 kohtien perusteella. 
 
 
Oppilaan nimi:____________________________________   
Syntymäaika:________________ 
Äidinkieli: ____________________________________  
Oppilaan puhelin: _______________ 
Peruskoulu:  ____________________________________   
Päättövuosi: ________________ 
 
Vuosiluokka  9. lk   10. lk  
 
Huoltajan nimi: ____________________________________   
Puhelin: ________________ 
 
 
Minä oppijana 

 

1. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet koulunkäyntiisi peruskoulun loppuvaiheessa? 
 
 
 
 
 
 
2. Kerro itsestäsi oppijana! Missä asioissa olet hyvä? Missä asioissa tarvitset tukea? Missä 
asioissa voisit parantaa? 
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LIITE 1 

 
3. Olen toiminut 

  oppilaskunnan hallituksessa, missä tehtävissä  
______________________________________________ 

  tukioppilaana 
  johtokunnan oppilasjäsenenä 
  luokan luottamusoppilaana 
  muissa luottamustehtävissä, millaisissa  

____________________________________________________ 
 
 
4. Olen vaihtanut koulua 7. – 9. luokkien aikana 

 kyllä, mistä __________________________________  millä luokalla? ___________ 
  mistä __________________________________  millä luokalla? ___________ 

 en ole 
 
 
5. Olen ollut poissa kevätlukukaudella _____________ tuntia. Syynä poissaoloihini ovat olleet 
(numeroi järjestyksessä: ensisijainen syy 1, seuraava 2 jne.) 

  sairaus 
  harrastukset  
  luvattomat poissaolot 
  muu, mikä ______________________________ 

 
Opetusjärjestelyni perusopetuksen päättövaiheessa 8. - 9. luokilla: 

 
6. Olen saanut tukiopetusta seuraavissa oppiaineissa 

  äidinkieli ja kirjallisuus  
  matematiikka  
  vieraat kielet, mitkä 

 _______________________________________________________________ 
  muissa aineissa, missä 

 _______________________________________________________________ 
 
7. Olen saanut osa-aikaista erityisopetusta seuraavissa oppiaineissa 

  äidinkieli ja kirjallisuus  
  matematiikka  
  vieraat kielet, mitkä 

 _______________________________________________________________ 
  muissa aineissa, missä 

 _______________________________________________________________ 
 
8. Minulle on tehty seuraavia opetusjärjestelyjä  

  erityisopetuspäätös (integraatio). Minkä opetussuunnitelman mukaan? 
___________________________ 

  opiskelu erityisluokalla. Minkä opetussuunnitelman mukaan? 
__________________________________ 

  Harju-opetus tai Oma Ura  
  läksytuki, esim. ohjattua läksyjen tekoa koulussa tai nuorisotalolla 
  opetuksen tilapäinen erityisjärjestely /  huoltajan kotona järjestämä opiskelu 
  sairaalakoulu    muut erityisjärjestelyt: 

_________________________________________________________________ 
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Jos sinulla on oppimissuunnitelma, HOJKS tai selvityksiä erilaisista oppimisvaikeuksista, 

täytä kohta 9 ja merkitse rastilla liitteenä olevat selvitykset. 

 
9. Minulla on   

  oppimissuunnitelma tai HOJKS      
Liitteenä 

  selvitykset diagnosoiduista vammoista (esim. näkövamma, kuulovamma)    
Liitteenä 

  selvitykset diagnosoiduista oppimisvaikeuksista     
Liitteenä 

  selvitykset tunne-elämän ja sopeutumisen vaikeuksista     
Liitteenä 
 
 
10. Mitä kieliä olet opiskellut peruskoulun 9. luokalla? 
 ________________________________________ 
   
 ________________________________________ 
 
11. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääräni on ollut 

  suomi äidinkielenä 
  suomi toisena kielenä (S2) 

 

Jos oppimääräsi on ollut S2, täytä myös kohdat 12 ja 13 : 
 
12. S2-opiskeluni on järjestetty  

  kokonaan erillisessä S2 -opetuksessa 
  osittain erillisessä S2-opetuksessa  ______ tuntia viikossa 
  suomi äidinkielenä -opetuksessa, mutta olen saanut erillistä oppimateriaalia 
  muulla tavoin, miten 

___________________________________________________________________ 
  mitään erityisiä S2-opetusjärjestelyitä ei ole tehty 

 
13. Osallistuin S2 –päättökokeeseen  

  kyllä, S2-päättökokeen todistus on liitteenä         kyllä         ei 
  en 

 
 Liitteenä on lisätietoja tulevan oppilaitoksen opettajille ja 

opiskelijahuoltohenkilöstölle. 
 
 

Tiedonsiirtolupa 
 
Peruskoulu saa luovuttaa opiskeluuni liittyviä salassa pidettäviä tietoja tulevaan 

opiskelupaikkaani tutoropettajalle, ryhmänohjaajalle, opinto-ohjaajalle ja erityisopettajalle.  

 
! KYLLÄ, suostun/suostumme tiedonsiirtoon 
! EI, en suostu/emme suostu tiedonsiirtoon 
 



  83           

 

Peruskoulun luokanvalvojani, opinto-ohjaajani tai erityisopettajani nimi: 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Paikka  ______________________________           Päiväys____________________________ 
 
 
_____________________________________        ____________________________________  
Oppilaan allekirjoitus   Huoltajan allekirjoitus 
Nimen selvennös    Nimen selvennös 
 

 
 
 
 
 
 
OPISKELUTIETOLOMAKE 
 

Opiskelutietolomake on laadittu helpottamaan nuoren siirtymistä 

perusopetuksesta ammatilliseen oppilaitokseen tai lukioon. Lomakkeeseen on 
koottu jatko-opintojen kannalta tärkeää tietoa oppilaan perusopetuksen 
päättövaiheen opinnoista ja opiskelun mahdollisista tukitoimista. Tulevassa 
oppilaitoksessa lomaketta käyttävät opiskelijan ohjauksen ja tuen suunnittelusta 
vastaavat henkilöt eikä sitä luovuteta kenellekään ilman lupaa. Lupa annetaan 
allekirjoittamalla tämä lomake. Opiskelutietolomake täytettynä saattaa sisältää 
osin salassa pidettävää tietoa (JulkL 24§:n 1 momentin 25,30 ja 32 kohtien 
perusteella).  Lomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista. Lomakkeessa 

annetuilla tiedoilla ei ole mitään yhteyttä opiskelupaikan saamiseen. 

 
On oppilaan edun mukaista, että tuleva oppilaitos saa mahdollisimman 

varhain tiedon tukitoimista perusopetuksessa, jotta mahdollisiin tukitoimiin 

voidaan varautua ennen kuin opiskelun esteet tulevat ylivoimaisiksi.  

 

Huoltajaa pyydetään täydentämään lomakkeen lopussa oleva 

tiedonsiirtolupa, allekirjoittamaan lomake ja toimittamaan se oppilaitokseen 

samassa kuoressa/samalla, kun opiskelija ilmoittaa vastaanottavansa 

opiskelupaikan. Opiskelutietolomakkeen toimittaminen ei ole ehtona 

sisäänpääsylle oppilaitokseen. Lomakkeen liitteeksi voi laittaa kopiot 
oppimiseen vaikuttavista diagnooseista, tutkimustuloksista, opiskelijalle 
laaditusta oppimissuunnitelmasta tai HOJKS:sta.  
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LIITE 2 
Alkuhaastattelulomake 

  HELTECH, Vallila                 H:\Vallila\Erityisopetus\Alkukartoitus syksy 2006   
  Alkukartoitustyöryhmä 2005                                               

TULOHAASTATTELULOMAKE 

                                                                    

  PERUSTIEDOT                                                   

  Nimi (Sukunimi ja etunimi)         Puhuttelunimi       Syntymäaika       
                                                                    
                                                                    

  Koulutuslinja ja luokka             Puhelin (oma)       
Puhelin 
(kotiin)       

                                                                    
                                                                    

                                                                    

  Asuminen         
Vanhempien/vanhemman luona, 
kumman?                     

                  Itsenäisesti                                         

                  Muulla tavalla, miten?                                   

                                                                    
  Osoitteeni on                                                       

                                                                    
  Perheeseeni kuuluu                                                   

                                                                    

  Muuttoaikeet     Muuttoa ei ole suunnitteilla                               

                  Muutto on suunnitteilla, milloin minne?                       

                                                                    
                                                                    

  
(Haastattelijan 

merkintöjä)                                                         
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  ALKAVIIN OPINTOIHIN LIITTYVIÄ TIETOJA                           

  Mikä oli ensimmäinen toiveesi yhteishaussa?                               
                                                                    
                                                                    

  Saitko ohjausta koulutuspaikan valinnassa?                                 
                                                                    

                  En                                               

                  
Kyllä, 
keneltä                                         

                                                                    
  Lisätietoja                                                           

  Oletko tyytyväinen vastaanottamaasi opiskelupaikkaan? Jos vaihtaisit, niin minne?   
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  Mitä mieltä olet nyt koulun tiloista, lukujärjestyksestä, opettajista, luokkakavereista ..? 
                                                                    
                                                                    

                                                                    
                                                                    

  Mistä opiskeluun liittyvistä asioista haluat keskustella tarkemmin?                 
                                                                    
                                                                    

  (Haastattelijan merkintöjä)                                                 

                                                                    
                                                                    
                                                                    

  OPISKELU JA TULEVAISUUS                                       

  Mitä työtä teet 10 vuoden päästä?                                         
                                                                    
                                                                    

  Miksi sovellut mainitsemaasi työhön ja mikä siinä kiinnostaa?                   
                                                                    
                                                                    

                                                                    
                                                                    

  Miten hyödyt tutkinnosta, johon nyt opiskelet?                               
                                                                    
                                                                    

  Mitkä seuraavista asioista liittyvät sinuun? Rastita kaikki sinuun sopivat.             
                                                                    

                  Opiskelun ohessa käyn myös töissä.                         

                  Valmistumisen jälkeen menen opiskelemani alan töihin.           

                  Jatko-opinnot esim. ammattikorkeakoulussa kiinnostavat.           

                                                                    
  Lisätietoja                                                           

  Missä asioissa entiset luokkakaverisi ja opettajasi tietävät sinun olevan hyvä?       
                                                                    
                                                                    

  (Haastattelijan merkintöjä)                                                 
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA                                   

  Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?                                       
                                                                    
                                                                    

  Miten usein vietät vapaa-aikaa yhdessä kavereiden kanssa? Rastita sopivin vaihtoehto. 
                                                                    

                  
Lähes joka 
päivä                                       

                  Noin kerran viikossa                                   

                  Noin kerran kuussa tai harvemmin.                         
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  Täydennä seuraava päiväohjelma siten kuin sinä onnistuneen koulupäiväsi vietät.     
                                                                    

  Kellonaika  Mitä teet?   

     Herään ja …   

        

  8:00  Ensimmäinen oppitunti alkaa. Olen ajoissa paikalla ja läksyt on tarkasti tehty.   

  14:00  Viimeinen tunti päättyy. Kesken jäänyt tehtävä jää huomisen läksyksi. Ja ulos …   

        

        

        

        

    … ja menen nukkumaan    

  (Haastattelijan merkintöjä)                                                 
                                                                    
                                                                    
                                                                    

  (Täytetään yhdessä tulohaastattelun ja merkintöjen jälkeen)                               
  Päiväys                                                             

                                                                    
  Allekirjoitukset                                                       

              opiskelija     haastattelija   

                                                                    
                                  



  87           

 

 
     LIITE 3a 
 
Haastattelurunko henkilökohtaisille teemahaastatteluille 
 
 
 
 
Mitä ryhmänohjaajan/opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu? 
Minkälainen on tavallisen työpäiväsi kulku ohjauksen suhteen? 
 
Minkälainen on ohjauksen toiveiden työkalu? 
Eli toisin sanoen minkälaista lähinnä teknistä verkossa toimivaa apuvälinettä kaipaisit 
tähän työhösi, vai kaipaatko edes? 
Mitä tietoja pitäisi saada tallennetuksi? 
 
Koetaanko lisätyönä vai helpotuksena? 
Uskotko, että ihmiset innostuisivat käyttämään? 

 
Verkoston yhteistyö? 
Onko tarvetta, valtakunnan tasolla? 
 
Sana on vapaa. 
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LIITE 3 b 

 

Sähköposti 16.10.2008, jakelu Heltechin opinto-ohjaajat, AV-osaston opettajat, AV-

osaston opiskelijahuolto 

 

 

Kysymyksiä opinto-ohjaajille ja ryhmänohjaajille 

 

1)      Koulutustausta 

2)      Ryhmänohjaaja/opinto-ohjaajakokemus, ajallisesti ja sisällöllisesti. Mikä on 

hyvää? Mistä et pidä? 

3)      Minkälaista verkkotyökalua kaipaat työsi avuksi? Vai kaipaatko? Mitä tietoja 

opiskelijoista ohjelmasta tulisi löytyä? Kenelle käyttöoikeus/lukuoikeus? 

4)      Miten winhaa tulisi kehittää sisällöllisesti ja teknisesti paremmin vastaamaan 

ohjauksen tarpeisiin? 

5)      Tarvitsetko mahdollisuutta omien muistiinpanojen tallentamiseen? 

6)      Koetko tietojen kirjaamisen verkkoon aikaa säästävänä vai ylimääräisenä työnä? 

7)      Sana on vapaa, muita ehdotuksia, kommentteja tms. 

 

Kiitos tuhannesti! 

Arja 
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LIITE 4 

Yhteenveto haastatteluista    
  Olemassa 
Käytettävyyteen liittyvät kehitystoiveet vastauksia ei on 

yksinkertaisempi/käytettävämpi käyttöliittymä 4 x   

face-book tai IRC-galleria -tyyppinen henk.koht. Profiili 3 x   

keskustelumahdollisuus 2 kesken ja yleisellä tasolla 1 x   

keskustelujen luokittelumahdollisuus 1 x   

3-portainen taso, pääkäyttäjät, suunnittelijat, koulututtajat 1   x 

Monipuolisemmat hakutoiminnot 1 x x 

kaikki samassa, etsintämahdollisuus suodatinperiaatteella 1 x   

linkkien hyödyntäminen, esim. kalenteri ja muistiinpanot 2 x   

monikäyttäjäympäristö 1   x 

    
Opiskelija-sivun kehitystoiveet    

hojks-työkalu (on olemassa, mutta ei käytössä) 1     

joukkosähköpostit 3 x   

tietoa ajankohtaisista tapahtumista 1 x   

opintosuoritusote 3   x 

kalenteri, johon tavoitteet ja sopimukset 3 x   

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 1 x x 

urasuunnitelma 1 x   

tiedon tallennus 3 x   

portfolio 1 x   

pedagogia 1 x   

perustiedot, sis. opiskeluhistorian 1 x   

vanhempien pääsy alaikäisten opintosuoritusotteille 1   ? 

vapaat muistiinpanot omille merkinnöille 6 x   

sähköinen allekirjoitus 1 x   

tietosuojakysymykset 1     

helppokäytöisempi ja käytettävämpi 7     

* käyttö nimien, ei numeroiden perusteella 1 x x 

opiskelijan profiilisivu 9 x   

* hyväksiluvut     x 

* arvosanat     x 

* suoritetu kurssit     x 

* suorittamattomat kurssit     x 
muokattavuus osaston tarpeita ajatellen, 
periodit/projektit   x   

omat muistiinpanomahdollisuudet 9 x   

päiväkirjat 1 x   

poissaolot 3 x   

valokuva 2 x   

yhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa (OK) 1   x 

    
Muita kommentteja    

Tietojen kirjaaminen verkkoon aikaa säästävää 9   

Tietojen kirjaaminen verkkoon ylimääräistä työtä 2   

EOS 1   

Ohjaus on muuta kuin tiedon tallennusta     

Valmis ohjelma, kunnon koulutus ja ei muutoksia     
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     LIITE 5 

 
 
 
 
 
(soveltaen Cronhjort ym. 1997; Germo ym. 1998; Jalava ym . 1997)  
 
  

LähtötilanneLähtötilanne  

Miten arvioit omia valmiuksiasi: lähtötiedot, opiskelutaidot, asenteesi, 

motivaatiosi?       

Miksi hakeuduit tähän koulutukseen?       

Oliko sinulla muita vaihtoehtoja?       
 
 

TavoitteetTavoitteet  

Millaista oppimista ja osaamista tavoittelet ja tarvitset?       

Millaisia mahdollisuuksia tämä koulutus sinulle tarjoaa?       

Miten arvioit koulutuksen tavoitteiden/opittavien asioiden sopivan sinulle? 

      

Millaisten asioiden arvelet olevan sinulle helppoja/vaikeita?       

Millaisiin opintokokonaisuuksiin rakennat hopsin?       

Millaisia menetelmiä tarvitset päämäärien saavuttamiseksi?       

Miksi valitsit juuri nämä päämäärät opinnoillesi, olisivatko tavoitteet voineet 

olla myös muunlaisia?       
 
 

OppimisjärjestelytOppimisjärjestelyt   

Miten työ, perhe, opiskelu ja vapaa-aika rytmittyvät elämässäsi?       

Millaisia mahdollisuuksia sinulla on suunnitella opintojasi?       
Miten opiskelu voidaan ajoittaa ja jaksottaa päivittäin, viikoittain ja 

kuukausittain?       

Millaisia tietoja, taitoja ja tukea tarvitaan sujuvaan opiskeluun?       

Millaista ohjausta tarvitset?       
Millaista on mielestäsi onnistunut ohjaus?       

Mihin ohjauksessa tulisi keskittyä?       

Mikä osa ohjauksesta voitaisiin saada ryhmässä ja minkälaiset asiat 

vaatisivat yksilöohjausta?       

Miten ohjaus voitaisiin toteuttaa käytännössä?       
 
mukaellen http://www.edu.fi/oppimateriaalit/verkkohops/ 
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Suunnitellaan opintopolkua…Suunnitellaan opintopolkua…  

  
- pohdinnan tueksi ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
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OppiminenOppiminen  

Miten oppiminen mielestäsi tapahtuu ja mitä se vaatii sinulta?       

Miten kuvailisit opiskeluvalmiuksiasi?       

Millainen opiskelija olet? Kuvaa vapaasti ja monipuolisesti!       

Miten opit parhaiten?       

Mitkä asiat ovat tärkeitä onnistuneessa opiskelussa?       

Miten suunnittelet opintojasi?       

Miten arvioit omaa valmiuttasi itsenäiseen opiskeluun?       

Onko elämässäsi asioita, jotka (erityisesti) edistävät opiskeluasi?       

Entä asioita, jotka vaikeuttavat tai voivat vaikeuttaa opiskeluasi?       

Miten, miksi ja mihin suuntaan sinun on kehitettävä tapaasi oppia? 

      

  

  

ArviointiArviointi   

Miten saat palautetta edistymisestäsi? (numeroarvioinnit, kirjalliset 

palautteet, sanalliset arviot jne.)       

Kuinka usein arvioinnin tulisi tapahtua?       

Millaisiin asioihin sen tulisi suuntautua?       

Miten haluat opintojasi arvioitavan?       

  

  

TulevaisuusTulevaisuus  

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan opiskelemallasi alalla? 

      

Mitä on sen alan/ammatin ydinosaaminen (tärkeintä osata)?       
Mitä muuta alalla työskentelevän pitäisi osata?       

Millaisilla tiedonhankinnan strategioilla tämä osaaminen saavutetaan? 
      

 

 

mukaellen http://www.edu.fi/oppimateriaalit/verkkohops/ 
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 TÄYDENTYVTÄYDENTYVÄ / LAAJENEVA HOPSÄ / LAAJENEVA HOPS , HOPS 2, HOPS 2  

Aika miettiä mennyttä ja suunnitella tulevaisuutta…Aika miettiä mennyttä ja suunnitella tulevaisuutta…  

  
- pohdinnan tueksi toisen vuoden opiskelijoille 

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMAHENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, HOPS 1, HOPS 1  

  

Suunnitellaan opintopolkua…Suunnitellaan opintopolkua…  
- pohdinnan tueksi ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
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OppiminenOppiminen  

Miten oppimisesi on edistynyt?       
Missä olet kokenut erityisesti onnistuneesi?       
Mitkä ovat olleet vaativimpia osa-alueita?       
Miten haluaisit kehittää opiskeluasi?       
Mitä yksilöllisiä sisältöjä haluaisit nyt opiskella ja mitä menetelmiä haluaisit 

soveltaa opiskelussasi?       
Miten hopsisi on edistynyt tähän mennessä?       
Miten henkilökohtainen opiskeluohjelmasi on täydentynyt, laajentunut tai 

yleensä muuttunut?       

Miten suhteesi opiskelemaasi ammattiin on kehittynyt?       

Miten ajattelusi yleensä on kehittynyt?       

Oletko saanut riittävästi palautetta oppimisestasi?       
 
 

Yksilöll iset koulutusYksilöll iset koulutus --  ja oppimistarpeet ja oppimistarpeet  

Ovatko oppimistarpeesi samoja kuin alussa?       

Miten oppimistavoitteesi ovat kehittyneet?       

Miten olet voinut käytännössä toteuttaa niitä asioita, joista alussa olit 

kiinnostunut?       
 
 

Ryhmäkohtainen opiskeluohjelma (rops)Ryhmäkohtainen opiskeluohjelma (rops)   

Oletko opiskellut joitakin asioita pienryhmässä?       

Oletko saanut muilta tukea opiskeluusi ja jakanut omaa osaamistasi? 

      Miten ryhmä on yleensä vaikuttanut opiskeluusi?       

Mitä opiskeluryhmä merkitsee sinulle?       
 
 

OhjausOhjaus  

Millaisissa asioissa olet tarvinnut opettajan apua?       
Oletko tarvinnut/saanut ohjausta muilta asiantuntijoilta?       
Oletko voinut keskustella opiskeluusi liittyvistä asioista henkilökohtaisesti 

opettajan kanssa?       
mukaellen http://www.edu.fi/oppimateriaalit/verkkohops/ luettu 25.2.2009 
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Oppimisen arviointi ja osaamisen kehittyminenOppimisen arviointi ja osaamisen kehittyminen  

Mitä olet oppinut?       
Miten osaamisesi on kehittynyt?       
Miten em. asioita on arvioitu?       
Miten tiedät oppineesi niitä asioita, joita halusitkin?       
Miten saamasi palaute on auttanut sinua?       

  

  

JatkosuunnitelmatJatkosuunnitelmat  

Miltä tulevaisuutesi näyttää tällä hetkellä?       
Miten opiskelu on valmentanut sinua työelämää varten?       
Tulevaisuudensuunnitelmasi työn ja elämän suhteen?       
Onko sinulla varasuunnitelmia?       
Miten aiot soveltaa oppimaasi ja hankkimaasi osaamista?       
Mitä osaamista haluaisit kehittää tulevaisuudessa?       
 
 
 
Automaattinen sähköpostimuistutus 6 kuukautta valmistumisen jälkeen, jossa linkki 
verkkokyselyyn koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mukaellen http://www.edu.fi/oppimateriaalit/verkkohops/ 
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Valmistuminen häämöttää…Valmistuminen häämöttää…  
- pohdinnan tueksi kolmannen vuoden opiskelijoille 
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Helsingin tekniikan alan oppilaitos  HOJKS  

 
 
OPISKELIJAN HENKILÖTIEDOT 
Nimi: 
 

Huoltaja: 

Syntymävuosi: 
 

Osoite: 

Osoite: 
 

Puhelin: 

Puhelin: 
 

 

Ryhmä: 
 

 

Tutkintotavoite ja käytettävä opetussuunnitelma: 
 
 

 
 
AIKAISEMPI KOULUTUS (oppilaitos, linja, 
opettaja, opiskeluaika) 

TUEN TARVE AIKAISEMMASSA 
KOULUTUKSESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TYÖKOKEMUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ 
KOSKEVA SUUNNITELMA        
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HARRASTUKSET, VAHVUUDET, 
ERITYISOSAAMINEN 

VERKOSTO (tärkeät henkilöt 
koulussa ja koulun ulkopuolella) 

 

 
 
 

 

 

 

HOJKSIN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT / Oppilaitos täyttää 
Perustelut  
 
 
Ammatilliset valmiudet 
 
 
Kielelliset valmiudet 
 
 
Matemaattiset valmiudet 
 
 

Sosiaaliset taidot (tiimi- ja ryhmätyö, käyttäytyminen, sosiaalisten tilanteiden 
hallinta, koulun sääntöjen noudattaminen) 
 

 

OPETUSSUUNNITELMA (tavoitteet / tavoitetaso, tukitoimet, opetusjärjestelyt, 
vastuuhenkilöt, seuranta)/ Oppilaitos täyttää 
 
1. Ammatilliset opinnot: 
 
 
2. Kaikille yhteiset opinnot: 
 
 
3. Työssäoppiminen: 
 
 
4. Muut tukitoimet (opetuksen yksilöllistämien, koejärjestelyt, oppimateriaali 

tms.) 
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JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET / TYÖLLISTYMINEN / Oppilaitos 
täyttää 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJKSin tietoja voidaan kysyttäessä luovuttaa huoltajille, muille oppilaitoksille 
tai koulutuksen järjestäjille opintojen tukitoimien järjestelyjä varten. 
 
  Kyllä ______ 

Ei     ______ 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Paikka ja aika 
 
 
Opiskelija 
 
 

Huoltaja 

Ryhmänohjaaja  
 
 

Yhteystiedot 

Erityisopettaja 
 

Yhteystiedot 
 
 

Opinto-ohjaaja 
 
 

Yhteystiedot 
 
 

Muu 
 

Yhteystiedot 
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OPINTOJEN ETENEMISEN SEURANTA/ Oppilaitos täyttää 
 
Pvm 
 

Osallistujat Käsitellyt asiat 
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LIITE 8LIITE 8  

PuuPuuttuvien opintojen suor itussuunnitelmattuvien opintojen suor itussuunnitelma  
 

  

Selvitys puuttuviin opintoihin: Selvitys puuttuviin opintoihin:             

  

Allekirjoitukset      Allekirjoitukset        

__________________________________     ______________________________________________     ______________________________________________________  

  

opiskel i jaopiskel i ja                                                                                    ryhmänohjaaja                                                                                   ryhmänohjaaja   

   

Nimi Nimi             Ryhmä Ryhmä             Tutkinto Tutkinto             

Puuttuva suoritusPuuttuva suoritus   OpettajaOpettaja   OvOv  Suunnitelma ja palautuspäiväSuunnitelma ja palautuspäivä   SuoritettuSuoritettu   

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                              


