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1    Johdanto 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Ohjausosuuskunta Otteen yritystoiminnan 

markkinoinnin ja palvelun tuotteistamisen kehittämiseen ja potentiaalisten asiakasryh-

mien tunnistamiseen. Lisäksi verkkokyselyn avulla tavoitteena oli selvittää tarkemmin 

opinto-ohjauksen ammatillisen kehittämisen kohteista. Verkkokysely toimi syötteenä 

näihin tavoitteisiin liittyen. Kehittämistyötä ajatellen Ohjausosuuskunta Otteelle tuotet-

tiin tietoa verkkokyselystä saatujen tulosten perusteella. 

 

Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat opinto-ohjaajat. Tutkimustulosten avulla tarkoitus 

oli tuottaa lisää tietoa ja kehitysehdotuksia opinto-ohjauksen ammatillisen kiinnostuksen 

ja kehittämisen kohteista. Tarkoituksena oli saada kohderyhmästä lisää selville ja miettiä, 

miten asiakkaita voidaan tulevaisuudessa paremmin lähestyä. Saatujen tutkimustulosten 

pohjalta tarkoitus oli miettiä uusia kehitysehdotuksia ja toimintatapoja toimeksiantajalle. 

Tarkoitus oli myös miettiä, nähdäänkö jatkossa järkevämpänä panostaa oppilaitoksiin ja 

opiskelijoihin, yritysasiakkaisiin vai yksittäisiin henkilöasiakkaisiin. Ohjausosuuskunta 

Otteella on asiakkaita oppilaitoksista, yrityksistä, hankkeista ja järjestöistä sekä yksittäi-

siä henkilöasiakkaita. Tarkoituksena oli selkeyttää näitä asiakasryhmiä. 

 

Tutkimus opinto-ohjauksen ammatillisen kehityksen työkaluista tehtiin Ohjausosuus-

kunta Otteen toimeksiantona. Toimeksiantajan puolelta toiveena oli kerätä tietoa koulut-

tautuneilta opinto-ohjaajilta. Ohjausosuuskunta Otteelle ei ole tehty aikaisempia opinnäy-

tetöitä tai tutkimuksia. Yritys ei ole tehnyt markkinointisuunnitelmaa, mutta toiminta-

suunnitelma on tehty. Palavereissa on käyty tarkemmin läpi, kuinka projekteissa toimi-

taan. Opinnäytetyössä keskitytään opinto-ohjaajiin, toisen ja kolmannen asteen opiskeli-

joihin, Ohjausosuuskunta Otteen toimintaan, yritystoiminnan kehittämiseen ja mahdollis-

ten asiakasryhmien profilointiin. 

 

Teoreettiseen viitekehykseen sisällytettiin avainsanat opinto-ohjaaja, opinto-ohjaus, ura-

ohjaus ja Ohjausosuuskunta Ote. Opinnäytetyön viitekehys sisältää teoriatietoa ohjaus-

alasta, opinto-ohjauksesta, osuuskunnasta ja Ohjausosuuskunta Otteen toiminnasta. Tar-

vittava teoreettinen tieto opinnäytetyöhön kerättiin alan kirjallisuudesta, internetistä sekä 
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opinto-ohjaajille laaditun kyselytutkimuksen avulla. Opinnäytetyö rajattiin tavoitteeltaan 

antamaan hyödyllistä tietoa toimeksiantajayrityksen yritystoiminnan kehittämiseksi. Tut-

kimus rajattiin tarkoituksella niin, että kyselylomakkeen kysymykset oli suunnattu 

opinto-ohjaajille ja kysymykset lähetettiin näille alan ammattilaisille. Tähän opinnäyte-

työhön kilpailevia yrityksiä ei otettu mukaan. 

 

 

2    Ohjausosuuskunta Ote 

 

 

2.1    Yritystoiminnan idea 

 

Ohjausosuuskunta Otteen ohjausalan ammattilaiset tarjoavat palveluita elämän suunnit-

teluun ja auttavat rakentamaan opintoja sekä työuraa. Ohjausosuuskunta Ote kokoaa oh-

jausalan asiantuntijat yhteen. Yrityksen tavoitteena on tuoda laadukkaat ohjauspalvelut 

yhä useamman saataville sekä luoda uusia ohjauksen tapoja ihmisten ja yhteisöjen avuksi. 

(Ohjausosuuskunta Ote 2018.) 

 

Ohjausosuuskunta Otteen yritystoiminta on aloitettu toukokuussa 2015. Ohjausosuus-

kunta Otteeseen kuuluu tällä hetkellä 11 ohjauksen työntekijää. Yritys on tähän asti toi-

minut omissa toimitiloissa tai etänä kotoa käsin, yksityisten henkilöiden kanssa sovitussa 

paikassa, koulutustilaisuuksissa ja oppilaitoksissa. Ohjausosuuskunta Otteen työntekijät 

ovat itsenäisiä yrittäjiä. Koulutusmateriaalit eri aiheisiin on joko tilattu tai ne on tehty 

itse. Niitä on tarjottu oppilaitoksiin tai oltu yhteydessä muihin koulutusta järjestäviin ta-

hoihin. Materiaalia ja tietoa tapahtumista on saatu paljon ”Opinto-ohjaus kaikille kiin-

nostuneille” -Facebook-ryhmän kautta. 

 

 

2.2    Swot-analyysi 

 

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan ana-

lysointimenetelmä. SWOT-analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja 

heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. (Suomen Riskienhallintayhdistys 
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2018.) Nelikenttäruudukon (taulukko 1) avulla Ohjausosuuskunta Ote pystyy vaivatto-

masti arvioimaan toimintansa nykytilaa ja tulevaisuuteen vaikuttavia asioita. Parhaimmil-

laan SWOT-analyysi auttaa tunnistamaan uusia strategioita, reagoimaan muutoksiin ja 

kehittämään yritystoimintaa oikeaan suuntaan. Taulukossa 1 on esitetty Ohjausosuus-

kunta Otteen sisäiset vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset 

uhat. Kun SWOT-analyysi on käyty läpi, Ohjausosuuskunta Otteen on tärkeä ottaa toi-

mintasuunnitelmaan esitetyt asiat käyttöön. 

 

Taulukko 1. Ohjausosuuskunta Otteen nelikenttäanalyysi. 

Sisäiset vahvuudet Sisäiset heikkoudet 

työn osaamisen laadukas taso ei selkeitä kohderyhmiä, joille toimintaa to-

teutetaan 

laadukkaat tuotteet selkeästi toimiva, kehittyvä toimintamalli 

asiakkaisiin panostetaan eikä turhaan kii-

rehditä 

joitakin työprojekteja hoidettu kiireellä, liian 

tiukalla aikataululla 

vapaus suunnitella ja toteuttaa omaa 

työtä 

oman työn rajaamisen vaikeus 

sovituissa aikatauluissa pysyminen työyhteisön työnjako-ongelmat 

työntekijöiden sitoutuminen projekteihin yksinäisyys työssä 

toiminnan kannattavuus ei lainkaan fyysistä toimistoa 

hyvä viestintä ja tuki työntekijöiden vä-

lillä 

projektien lyhytkestoisuus 

toiminnasta saatu positiivinen palaute markkinointisuunnitelmaa ei ole tehty 

palvelutuotteiden hinnoittelu hajanainen markkinointi 

työntekijöiden viihtyvyys kokemattomuus yritystoiminnasta 

hyvin tehdyt internet-sivut   

toiminnan jatkuvuus vahvalla pohjalla   

Ulkoiset mahdollisuudet Ulkoiset uhat 

palveluiden monipuolistaminen ja yh-

teistyön, koulutuksien ja luentojen lisää-

minen oppilaitosten kanssa 

asiakkailla ei ole varaa palveluihin 

moniammatilliset yhteistyöverkostot  asiakkailla ei ole kiinnostusta tai halua lähteä 

tekemään yhteistyötä 

uudenlaiset ohjelmat ja muut tuotteet 

vaativat tarkastelemaan ja kehittämään 

toimintaa 

pieleen mennyt hinnoittelu 

digitaalisuus  haastavia muutoksia ja uudistuksia liian pal-

jon lyhyillä aikaväleillä 
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Vahvuuksia tulee hyödyntää jatkossakin. Heikkouksia on pyrittävä korjaamaan, paranta-

maan löydetyillä ratkaisuilla ja kääntämään ne vahvuudeksi. Heikkouksien vaikutuksia 

yritystoimintaan pitää pyrkiä lieventämään. Mahdollisuudet tulee tunnistaa ja niitä tulee 

hyödyntää resurssien mukaisesti. Uhkiin on hyvä yrittää varautua etukäteen, jotta ne eivät 

tule yllätyksenä ja ne pystytään väistämään. (Suomen Riskienhallintayhdistys 2018.) 

 

 

2.3    Ohjausosuuskunta Otteen liiketoiminta viime vuosina 

 

Ohjausosuuskunta Otteen kotipaikkana vuonna 2016 oli Savonlinna, mutta yrityksen jä-

senet asuivat tasaisesti eri puolilla Suomea. Jäseniä Ohjausosuukunta Otteella vuonna 

2016 oli yhdeksän. Ohjausosuukunta Otteelle saatiin vuonna 2016 oma verkkokauppa. 

Yhteistyötä Taloudellisen Tiedotustoimiston kanssa tehtiin ”Kun Koulu loppuu” -chatin 

verkko-ohjauksessa. Ohjausosuuskunta Otteen työntekijä koulutti Jyväskylässä opinto-

ohjaajaksi opiskelevia kasvatustieteilijöitä teemalla ”Digiajan ohjaajan vuorovaikutustai-

dot”. (Ohjausosuuskunta Ote 2016.) 

 

Yksi keskeisimmistä Ohjausosuuskunta Otteen projekteista vuonna 2016 oli, kun yhteis-

työ aloitettiin Ohjausosuuskunta Otteen ja Oulun ammattikorkeakoulun verkko-ohjaaja-

hankkeen välillä. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa tuotettiin muun 

muassa verkko-ohjauksen hyvien käytäntöjen opas, jonka tuottajana toimi yksi 

aktiivinen panostus opiskelijoihin ohjauksesta ja auttamisesta huolimatta hen-

kilö ei etene elämässään 

tiiviimpi yhteistyö eri hankkeiden ja jär-

jestöjen kanssa 

yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa jää 

vähäiseksi 

täydennyskoulutus käsittelemättömät ristiriidat työyhteisössä 

itsetuntemuksen laajentaminen ongelmatapausten lisääntyminen 

kollegoilta oppiminen opetusmateriaalien ja resurssien vähyys 

 maksullisten webinaarien pitäminen epävarmuus laadun säilyttämisessä 

 tuotteiden aktiivinen markkinointi ta-

pahtumissa, yrityksen omilla sivuilla ja 

Facebook-sivuilla 

jokaisen henkilön riittävä sitoutuminen 

 sähköisten materiaalien myyminen eri 

oppilaitoksiin ja verkkoon 

kilpailevat yritykset 
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Ohjausosuuskunta Otteen työntekijä. Hankkeessa tuotettiin myös Tietoja neuvontatyöhön 

-julkaisu. Ohjausosuuskunta Otteen työntekijä koulutti Validian, Keudan, Hyrian ja Seu-

rakuntaopiston ammatillisten oppilaitosten ohjaushenkilöstöä ohjausvuorovaikutuksesta 

verkossa. Validian opoille pidettiin koulutus, joka keskittyi Instagramin ja Snapchatin 

tutustumiseen. Ohjausosuukunta Otteen työntekijä koulutti Julkisten ja hyvinvointialojen 

liiton henkilökuntaa henkilokohtaisetavustajat.fi-verkkopalvelun keskustelupalstojen 

moderoinnista. Kolme Ohjausosuuskunta Otteen työntekijää teki Olympiakomitean tilaa-

maa ohjausmateriaalia yläkoulun urheilijoille. (Ohjausosuuskunta Ote 2016.) 

 

Ohjausosuuskunta Otteen työntekijä aloitti sosiaalisen median managerina ja ryhmän 

omana opona Taloudellisen tiedotustoimiston perustamassa ”Vanhemmat nuorten amma-

tinvalinnan tukena” Facebook-ryhmässä. Ryhmän tarkoituksena on tarjota tietoa, tukea 

ja keskustelua aikuisten kesken nuoren ammatinvalintaan ja koulutusvaihtoehtoihin liit-

tyen. Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat auttaa nuoria löytämään elämässä sen 

oman juttunsa. Sopimuksen alkaessa ryhmässä oli 50 jäsentä ja maaliskuussa 2017 jäse-

niä oli 720. Kysy opoilta -Facebook-liveissä käsiteltiin ammatinvalintaa tukevia tietoläh-

teitä, toisen asteen yhteyshaun ajankohtaisia kuulumisia, yliopistossa ja ammattikorkea-

koulussa opiskelemisen eroja ja yhtäläisyyksiä sekä päätöksenteon työvälineitä. (Ohjaus-

osuuskunta Ote 2016.) 

 

Yrityksen työntekijät edustivat osuuskuntaa Itä-Suomen yliopiston oppilaskunnan järjes-

tämässä yrittäjyysteemaisessa työelämäpäivässä. Ohjausosuuskunta Otteen työntekijä oh-

jeisti Kohtaamo-hankkeen henkilökuntaa valtakunnallisen verkko-ohjauspalvelun kehit-

tämisessä. Demi-lehdessä ilmestyi artikkeli nuorten koulutus- ja ammatinvalintavin-

keistä, jota varten oli haastateltu kahta Ohjausosuukunta Otteen työntekijää. Ohjausosuu-

kunta Otteen työntekijä osallistui Mothers in Business ry:n Akatemian pilotointiin. Hank-

keen tavoitteena oli sujuvoittaa perhevapailta työelämään palaavien äitien urasiirtymää. 

(Ohjausosuuskunta Ote 2016.) 

 

Toimintakaudella 2017 Ohjausosuuskunta Otteen kotipaikkana oli Joensuu, mutta yrityk-

sen jäsenet asuivat tasaisesti eri puolilla Suomea. Kaikkinensa Ohjausosuukunta Otteen 

toiminta vakiintui edelleen ja painottui varsinkin ohjausta työssään käytävien ammatti-

laisten palvelemiseen. Ohjausosuuskunta Otteen maineen rakentaminen ja 
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vakiinnuttaminen ohjausalan asiantuntijaorganisaationa eteni hyvin vuonna 2017. Yrityk-

sen toiminta kasvoi ja tunnettavuus myös lisääntyi. (Ohjausosuuskunta Ote 2017.) 

 

Ohjausosuuskunta Ote teki Suomen opinto-ohjaajat ry:n paikallisjärjestöjen kanssa tii-

viimpää yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulussa pidettiin verkko-ohjaukseen kes-

kittyvä mOPO-koulutus. Kotisivuilla tehtiin blogikirjoituksia, julkaisuja ja lähetettiin 

yksi uutiskirje. Itä-Suomen yliopiston Monikanavainen ohjaus -opintokokonaisuudessa 

vierailtiin luennoimassa. Ohjausosuuskunta Otteen toimintaa esitettiin Itä-Suomen yli-

opiston ohjauksen koulutuksen työelämäpäivässä. Akavalaisten uraohjausta tekevien liit-

tojen uraohjaajien luona kerrottiin Ohjausosuuskunta Otteen toiminnasta ja kuultiin hei-

dän tavastaan tarjota ohjausta jäsenilleen. Yksi keskeisimmistä Ohjausosuuskunta Otteen 

projekteista vuonna 2017 oli, kun yhteistyötä jatkettiin Olympiakomitean kanssa työstä-

mällä oppimateriaalia yläkouluikäisten urheilijoiden opintojen ja urheilun yhdistämisen 

tueksi. Työskentely jatkui edelleen myös vuonna 2018. (Ohjausosuuskunta Ote 2017.) 

 

Opopäivillä Ohjausosuuskunta Otteen työntekijät pitivät työpajaa otsikolla ”Digiajan oh-

jaajan vuorovaikutustaidot”. Yksilönohjausta annettiin asiakkaille, jotka halusivat sel-

keyttää työuransa suuntaa. Sosiaalisen median managerointia Taloudellisen tiedotustoi-

miston ”Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena” Facebook-ryhmässä jatkettiin 

Kysy opolta Facebook-livenä. Avointa mindfulness-tuokiota pidettiin kahdesti. Etäkou-

lutusta annettiin Helsingin ja Espoon opinto-ohjaajille koulutuksen kohtaamisesta ver-

kossa. Myös Kajaanissa toteutettiin nuorten kohtaamistyöstä tehtävän ohjausvuorovaiku-

tuksen koulutusta chatin kautta. Ohjausosuuskunta Ote toteutti webinaarisarjan verkko-

ohjauksesta ja toimi tuottajana Oulun ammattikorkeakoulun Verkko-ohjaaja-hankkeessa. 

Hankkeessa tuotettiin verkko-ohjaaja-opas ohjaukseen sekä verkkojulkaisu tieto- ja neu-

vontatyöhön. Oppaan sisältö esiteltiin julkaisutilaisuudessa Oulussa. Lisäksi oppaan si-

sällöistä toteutettiin kaksi webinaaria. Ryhmärooleista ja -dynamiikasta pidettiin koulutus 

Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle. (Ohjausosuuskunta Ote 2017.) 

 

Yksilönohjausprosessia toteutettiin (alihankintasopimus työhön suuntaavasta valmenta-

vasta ohjaustyöstä Suunta-palvelut Leena Ståhlberg Ky:n kanssa). Tavoitteena on tukea 

TOPI-työllisyyshankkeen asiakkaan työllistymistä. Koulutusta annettiin Kaakkois-Suo-

men ammattikorkeakoulun Digillä duuniin! -hankkeen tilauksesta Mikkelin alueen 
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ohjaustoimijoiden verkossa kohtaamisessa. Joensuussa Entrepreneurship Societyn järjes-

tämässä POLKU-tapahtumassa pidettiin osallistuva luento aiheesta ”Miten tunnistan 

oman osaamiseni ja löydän sille tarvitsijan?”. (Ohjausosuuskunta Ote 2017.) 

 

 

3    Markkinointi 

 

 

3.1    Mainonta 

 

Monelle yritykselle tärkein markkinointiviestinnän muoto on mainonta. Mainonnan ta-

voitteena on löytää ne mainosvälineet, joilla haluttu kohderyhmä tavoitetaan mahdolli-

simman hyvin. Mainonta jaetaan suoramainontaan ja mediamainontaan. Ohjausosuus-

kunta Ote ei ole lainkaan tehnyt mediamainontaa, jossa viesti kohdistetaan halutulle koh-

deryhmälle median valinnalla. Näitä ovat muun muassa lehtimainonta, televisiomainonta, 

radiomainonta, elokuvamainonta, ulko- ja liikennemainonta, toimipaikkamainonta, inter-

netin näyttömainokset tai sponsorointitoiminta. Yleisenä mainosvälineenä Ohjausosuus-

kunta Otteella on toiminut verkkomainonta. Suoramainontaa Ohjausosuuskunta Ote on 

tehnyt lähettämällä suoraan asiakkaille uutiskirjeitä sähköpostilla. Mainoksen saajat on 

valittu tarkasti, sillä suoramainonnassa mainoksen lähettämiseen sähköpostilla vaaditaan 

vastaanottajalta etukäteen saatu lupa. Lupa sähköpostimainoksien lähettämiseen on kar-

toitettu asiakkailta yleensä siinä vaiheessa, kun he ovat tulleet Ohjausosuuskunta Otteen 

asiakkaiksi. (Yritystoiminta 2018.) 

 

Asiakkaita ja työprojekteja yrityksen työntekijöillä on sen verran hyvin, että kustannuksia 

esimerkiksi lehdissä mainostamiseen ei ole nähty tarpeellisena eikä järkevänä. Ohjaus-

osuuskunta Otteen kotisivuilla sekä Facebook- ja Twitter-sivuilla ilmoitetaan ja mainos-

tetaan aktiivisesti erilaisista tapahtumista, esimerkiksi koulutuksista. Ohjausosuuskunta 

Otteen kotisivuilla näkyvät myös päivitetyt Twitter-viestit. Verkkomainonnan on koettu 

olevan paras, yksinkertaisin ja kustannustehokkain keino hoitaa mainontaa ja tavoittaa 

asiakkaita. Lisäksi puskaradio on asiakkaiden tavoittamisessa toiminut hyvin. Jos on ollut 

jokin tuote, jota on haluttu mainostaa, sitä on esitelty yleensä omilla kotisivuilla ja Face-

bookissa. Esimerkiksi yrityksen työntekijöiden webinaari esityksiä on Facebookin kautta 
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markkinoitu. Mainonnan arvioidaan kuitenkin muodostavan vain erittäin pienen osan Oh-

jausosuuskunta Otteen liikevaihdosta. 

 

 

3.2    Asiakaskokemusten ja maineen merkitys yrityksen menestyksessä 

 

Ihmisten väliset suhteet sekä sitoutuminen yhteisiin asioihin ovat keskeisessä osassa asia-

kaskokemuksessa. Asiakkaiden sitoutumista voidaan lisätä esimerkiksi tarjoamalla oma-

aloitteisesti apua mahdollisten ongelmien selvittämiseen ja osoittamalla halukkuutta pit-

käaikaiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Joustavuus, halukkuus räätälöintiin sekä 

prosessien luominen varmistavat asiakkaan hyödyn ostamastaan tuotteesta tai palvelusta. 

(Löytänä & Kortesuo 2011, 123–124.) 

 

Nykyään asiakas etsii useimmiten tietoa internetistä, kun hän miettii ostopäätöstään. 

Googlesta asiakas saattaa päätyä ensiksi yrityksen kotisivuille, mutta melko nopeasti hän 

siirtyy lukemaan suosituksia ja kokemuksia erilaisilta foorumeilta ja keskustelupalstoilta. 

Kokemusten jakamisen nopeus ja laajuus ovat muuttuneet nykyaikana täysin. Facebook- 

ja Twitter-päivitykset sekä erilaiset keskustelupalstat ja vastaavat sivustot mahdollistavat 

nopean kanavan asiakaskokemuksien eteenpäin välittämiseen. Vanha markkinoinnin sa-

nonta kertoo, että hyvästä kokemuksesta kerrotaan yhdelle ja huonosta kymmenelle. Ny-

kyään nämä määrät ovat toisessa potenssissa. Sekä hyvät että huonot kokemukset leviävät 

nopeasti ja laajalle. Järjestelmällinen asiakaskokemuksen johtaminen on ainoa keino vai-

kuttaa asiaan. Sen avulla varmistetaan, että negatiiviset poikkeustilanteet hoidetaan siten, 

ettei asiakkaalle jää huonoa kerrottavaa yrityksestä, vaan ainoastaan positiivisia koke-

muksia. (Löytänä & Kortesuo 2011, 29, 31–32.) 
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4    Osuuskunta yritysmuotona 

 

 

Yksi suomalaisista yritysmuodoista on osuuskunta. Osuuskuntien määrä Suomessa on 

hyvin vähäinen, sillä niitä on maassamme vain joitain tuhansia. Osuuskunnan omistavat 

sen jäsenet, johon henkilömäärän ja jäsenien maksettavaksi tulevan osuuspääoman voi 

itse valita. Päätökset tehdään kokouksissa ja suurissa osuuskunnissa se on mahdollista 

korvata jäsenien edustajistolla. Muuten toiminta muistuttaa paljolti osakeyhtiötä. Osuus-

kunnan tuottamaa ylijäämää voidaan jakaa takaisin jäsenille. Tapa, kuinka sitä jaetaan, 

määritellään säännöissä. (Yrityksen perustaminen 2018.) 

 

Osuuskunta mahdollistaa samat yrityksen edut kuin muutkin yhtiömuodot. Osuuskunnan 

hyvä puoli verrattuna esimerkiksi osakeyhtiöön on se, että minimipääomavaatimusta ei 

ole. Suurin ero osuuskunnassa verrattuna osakeyhtiöön on säännöt, joiden hyötyä ja hait-

taa ei voida määritellä. Osuuskunnassa yritystoiminnan riski on pienempi verrattuna hen-

kilöyhtiöön. Vastuu yritystoiminnasta rajoittuu sijoitettuun pääomaan. Jäsen ei voi pa-

himmassakaan tapauksessa menettää kuin sijoittamansa osuusmaksun. (Yrityksen perus-

taminen 2018.) 

 

Osuuskunta mahdollistaa osa-aikaisen yrittäjyyden. Sen takia se on hyvä tapa lähteä ko-

keilemaan yrittämistä. Jos osuuskunnalla on vähintään seitsemän jäsentä, ei heitä pidetä 

virallisesti yrittäjinä. Näin esimerkiksi palkansaajan on mahdollista kuulua osuuskuntaan. 

(Yrityksen perustaminen 2018.) Tästä syystä Ohjausosuuskunta Otteen työntekijät ovat 

nähneet parhaana vaihtoehtona osuuskunnan yhtiömuotona, koska he työskentelevät pal-

jon myös muiden töiden parissa. Ohjausosuuskunta Otteen työtehtäviä ja projekteja on 

tähän mennessä tehty oman aikataulun mukaan osa-aikatyön tyyppisesti. 

 

Osuuskunta perustetaan laatimalla perustamissopimus, johon on aina mainittava kaikki 

perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet, osuudesta osuuskunnalle maksettava 

määrä, osuuden maksuaika, osuuskunnan hallituksen jäsenet sekä sopimuksen päivä-

määrä. Perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä osuuskunnan säännöt. Tilikau-

desta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai säännöissä. Perustamissopimuk-

sessa on mainittava osuuskunnan toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet, 
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tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat, jos osuuskunnassa on tällainen toimielin. Osuus-

kunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuk-

sen allekirjoittamisesta, tai osuuskunnan perustaminen raukeaa. Osuuskunta syntyy re-

kisteröimisellä. Perustamisilmoituksella ilmoittaudutaan sekä kaupparekisteriin että ve-

rohallinnolle. (Pöyhönen 2013, 76.) 

 

Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa taloudellista toimintaa jäsenten taloudenpidon 

ja elinkeinon tukemiseksi. Osuuskunnan jäsenet voivat käyttää hyväkseen tarjoamiaan ja 

järjestämiään palveluita tytäryhteisön avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan jäsenet 

osallistuvat palveluidensa käyttöön ja hallinnointiin. Osuuskunnan jäsenmäärä, osuuksien 

lukumäärä ja osuuspääoma ovat vaihtuvia. (Pöyhönen 2013, 47–49.) 

 

Laissa ei ole jäsenten vähimmäismäärää koskevaa säännöstä. Pääsäännön mukaan jäsen-

hakemusten hyväksymisestä päättää hallitus. Hallitus voi myös delegoida hyväksymisen 

päättämällä hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsen voi erota 

osuuskunnasta, ja erottamiselle on oltava laissa tai säännöissä määrätyt perusteet. Kaikki 

osuudet tuottavat osuuskunnassa yhtäläiset oikeudet. Osuuskunnassa voi olla erilajisia 

osuuksia ja osakkeita. Osuus- ja osakelajien välisten erojen on käytävä ilmi säännöistä. 

(Pöyhönen 2013, 61, 67.) 

 

Ohjausosuuskunta Otteen työntekijät tuntevat toisensa ja toimivat samantyylisesti toimi-

nimellä, mutta kaikki tekevät kuitenkin omia projektejaan oman aikataulun mukaisesti. 

Jos yrityksessä toimisi toiminimellä yrittäjänä, silloin ei saisi esimerkiksi työttömyyskor-

vausta, jos jossain vaiheessa ei olisikaan töitä. Osuuskunnassa työttömyyskorvauksen 

saaminen on mahdollista. Kaikki Ohjausosuuskunta Otteen työntekijät laskuttavat töis-

tään itse sitä mukaa mitä tekevät ja palkka maksetaan sen mukaisesti. Palkka voidaan 

maksaa myös matkakorvauksina, päivärahoina tai laitehankintana. 

 

Osuuskunnan säännöissä on mainittava toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Osuuskunnalle 

on helppo laatia mahdollisimman lyhyet säännöt, mutta niitä sovellettaessa joudutaan 

usein turvautumaan lain lukemiseen. Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, mutta siitä 

ei tarvitse määrätä säännöissä. Toimitusjohtaja voi olla samalla hallituksen jäsen ja 

yleensä sen valitsee hallitus. Toimitusjohtajalla on rajatut valtuudet ja hänen on 
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huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotet-

tavalla tavalla järjestetty. Hallitus on pakollinen toimielin jokaisessa osuuskunnassa, ja 

se on tärkein johtamisesta ja toiminnan järjestämisestä vastaava päätöksentekoelin. Hal-

lituksen jäsenmäärästä voidaan määrätä säännöissä. (Pöyhönen 2013, 88, 129, 135.) 

 

 

5    Ohjaus ja opinto-ohjaus 

 

 

5.1    Ohjaus ja neuvonta yleisesti 

 

Ohjaus on työmenetelmä, ammatillisen keskustelun muoto, jota sovelletaan monissa am-

mateissa. Se on myös osa sellaisen organisaation toimintaa, jolla on tiettyjä sisällöllisiä 

tavoitteita esimerkiksi ammatinvalinnanohjauksessa tai opinto-ohjauksessa. Ohjaustyön 

kuvaukset poikkeavat toisistaan sen mukaan, korostetaanko niissä ohjaajan ja ohjattavan 

välistä vuorovaikutussuhdetta vai prosessia, johon ohjauksella pyritään vaikuttamaan. 

Ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista. Parhaimmillaan ohjaustyö on oh-

jaajan ja ohjattavan neuvottelua, mikä edistää keskustelun keinoin ohjattavan kykyä pa-

rantaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Ohjausta voi kuvata laaja-alaiseksi elämänsuun-

nittelun menetelmäksi. Sen tavoitteena on auttaa ohjattavaa elämään aiempaa tasapainoi-

semmin ympäristönsä kanssa ja käyttämään mahdollisuuksiaan tavoitteellisesti hyväk-

seen. (Onnismaa 2007, 7.) 

 

Ohjaus on vuorovaikutusta, jossa ohjattavat kohdataan erilaisine tunteineen, tietoineen, 

taitoineen ja reaktioineen. Hyvä ohjaus toteutuu kunnioittavassa, rakentavassa kohtaami-

sessa ja dialogisessa vuorovaikutuksessa. Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edis-

tetään ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- tai ongelmanratkaisuprosesseja sellaisilla ta-

voilla, että ohjattavan toimijuus vahvistuu. Toimijuudella tarkoitetaan ohjauksessa sitä, 

että ohjattava kokee tai hahmottaa ohjauksen ydinprosessin oman elämänsä merkityksel-

liseksi osaksi. Tällöin ohjattava pyrkii ja haluaa tehdä siihen liittyviä keskeisiä omia va-

lintoja ja päätöksiä sekä kantaa niistä vastuun. (Vehviläinen 2014, 7, 12, 21.) 
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Ohjaus on prosessi, joka tähtää opiskelijan voimavarojen vahvistamiseen. Työprosessien 

ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tavastaan lähestyä ongelmia ja tehdä eri-

laisia tulevaisuuttaan koskevia suunnitelmia. Työprosessin ohjauksessa autetaan opiske-

lijoita yhdessä tutkimaan ja löytämään omia vahvuuksiaan, ymmärtämään aikaisempien 

kokemusten merkitystä oppimisessa sekä valtautumaan oman oppimis- ja työprosessinsa 

omistajaksi. Prosessiorientoituneita työmenetelmiä voidaan soveltaa sekä yksilö- että 

ryhmäohjaustilanteessa. (Onnismaa, Pasanen & Spangar 2004, 88, 92.) 

 

Ohjausta tulee vastaan monessa paikassa. On uraohjausta, ammatinvalinnanohjausta, mo-

nikulttuurista ohjausta, opinto-ohjausta, hops-ohjausta, työharjoittelun ohjausta, työnoh-

jausta, opinnäytetyön ohjausta. Lisäksi esimerkiksi mentorointi ja valmennus liikkuvat 

samoilla kentillä ohjauksen kanssa, koska niissä käytetään samantapaisia työtapoja ja 

niillä on samanlaisia tavoitteita. Joillekin ohjaus on ammatti ja toisille taas työtapa tai 

metodi. (Vehviläinen 2014, 5.) Oppilaitosten järjestämä oppilaanohjaus, opinto-ohjaus, 

ura- ja rekrytointipalvelut sekä työhallinnon ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu, 

koulutus ja ammattitietopalvelu tukevat ja täydentävät toisiaan. Ohjaus ja neuvonta ovat 

levinneet työvoimatoimiston ja oppilaitosten henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista 

muuallekin. Ohjauksen toteuttaminen vaihtelee julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. 

Vakiintuneita työtapoja ovat ainakin mentorointi, valmentavat johtamistyylit, työpaikka-

ohjaus, työnohjaus, konsultaatio ja tuki irtisanomisen yhteydessä. (Onnismaa 2007, 18.) 

 

Ohjaus- ja neuvontatilanteet ovat ainutkertaisia kuten muukin inhimillinen vuorovaiku-

tus. Ammattimaisessa ohjauksessa ja neuvonnassa tavoitteiden asettaminen ja kuuntelun 

tapa eroavat spontaanista arkipäivän keskustelusta, jonka tulisi olla selkeämpää ja jäsen-

tyneempää. Rajanveto ammattimaisen ja ei-ammattimaisen toiminnan välillä voi olla vai-

keaa. Alalla ei olla yksimielisiä siitä, mitkä ovat välttämättömiä tai riittäviä taitoja oh-

jauksen ja neuvonnan eri toiminta-alueilla ja eri asiakasryhmien parissa. Kokeneitakin 

ohjaus- ja neuvontatyön tekijöitä saattaa huolestuttaa, ovatko heidän käyttämänsä mene-

telmät ”oikeaoppisia” tai teoriatiedot riittäviä. Käytännön tilanteissa ohjaajan lähestymis-

tapoja on hankala selkeästi luokitella. Menetelmiä ja lähestymistapoja käytetään usein 

rinnakkain, ohjattavan muuttuvan tilanteen ja ohjaustyöntekijän kiinnostuksen ja koke-

musten pohjalta. Ohjauksen ja neuvonnan taustalla olevien teorioiden ja 
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lähestymistapojen tuntemus antaa ammatillista itseluottamusta. Ohjauksesta olemassa 

olevaa käytännössä toimivaa teoriaa voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. (Onnismaa 2007, 

22.) 

 

 

5.2    Ohjauksen asema, palvelut ja käytännöt 

 

Ihmiset hakeutuvat ohjaukseen saadakseen apua konkreettisten käytännön elämän ongel-

mien selvittämiseen. Ohjausprosessit syntyvät vuorovaikutuksen tuloksina – ohjaaja ja 

avunhakija rakentavat ne yhdessä. (Onnismaa ym. 2004, 23–24.) Ohjaajat toimivat uu-

distusten tulkkeina ja toimeenpanon vauhdittajina. Ohjauksen asema koulutusjärjestel-

mässä ja luonne suhteessa muihin oppiaineisiin muuttuivat 1990-luvun puolivälissä. Täl-

löin koulutuspolitiikassa ryhdyttiin painottamaan oppilaitosten yhteistyötä sekä yksilölli-

siä opintosuunnitelmia. (Lerkkanen 2005, 8.) 

 

Ensisijainen palvelumuoto on ollut ohjaajien kanssa käytävä keskustelu, jonka painopiste 

on ollut yksittäisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaiseen opintosuun-

nitelmaan tai elinikäiseen elämän- ja urasuunnitteluun liittyneet kysymykset eivät ole to-

teutuneet yhtenäisenä opintojen päättymisen jälkeen. Riskinä on, että ohjaus pienentää 

merkitystään, jos se nähdään pelkästään yksittäisille opiskelijoille tarjottavana ja oppilai-

tosten itse tuottamana henkilökohtaisena palveluna. Ohjauksen avulla voidaan tukea elin-

ikäistä oppimista ja kansalaisten osallisuutta. Ohjaus on tärkeä myös koulujärjestelmän 

ja työmarkkinoiden tulosellisuuden kannalta. Kun opiskelija pystyy yhdistämään henki-

lökohtaisia tavoitteitaan ja opiskelumahdollisuuksiaan, tehostuu hänen koulutukseen 

osallistuminen ja tutkintojen suorittaminen. Urasuunnittelu, yrittäjyys, tietoisuus opiske-

lumahdollisuuksista sekä työvoiman edistäminen ovat yhteydessä työsuoritusten ja moti-

vaation kehittymiseen, työssä pysymiseen ja työpaikkojen hakemisen tehostumiseen. Li-

säksi ohjauksen avulla voidaan parantaa yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta. Ohjauksella 

autetaan kansalaisia selviämään opiskelun tai työllistymisen ongelmista, jotka liittyvät 

sukupuoleen, etniseen taustaan, ikään, toimintakykyyn tai yhteiskunnalliseen asemaan. 

(Lerkkanen 2005, 9–10.) 
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Suomessa on vahva oikeusperusta ohjauksen tarjoamiselle kaikilla koulutuksen tasoilla. 

Palveluita tarjotaan ammatilliseen ohjaukseen ja urasuunnitteluun. Viime vuosina Suo-

messa ollaan johdonmukaisesti pyritty luomaan kokonaisvaltainen, elinikäinen ohjausjär-

jestelmä, joka on helposti kaikkien yksilöiden saatavilla heidän tarpeisiinsa parhaiten so-

pivalla tavalla. Tämä on tehty läheisessä yhteistyössä ja keskinäisessä yhteisymmärryk-

sessä opetus- ja kulttuuriministeriön, talous- ja työllisyysministeriön ja muiden tärkeiden 

sidosryhmien välillä. Ne ovat edustettuina kansallisissa elinikäisen ohjauksen koordi-

nointi- ja yhteistyöryhmissä. Ne keskustelevat ohjauksen strategioiden ja toimenpiteiden 

yleisestä kehittämisestä ja täytäntöönpanosta. Opiskelijoilla on laillinen oikeus saada 

opastus- ja neuvontapalvelua oppilaitoksissa. Nämä palvelut koostuvat useimmiten yksit-

täisistä, ryhmä- tai luokkaperusteisista ohjaustapahtumista sekä työelämän perehdytyk-

sestä. (Euroguidance 2018.) 

 

Suomessa ohjauspalvelujen digitointi on yhä tärkeämpää ja merkityksellisempää tutki-

mus- ja kehitystoimintaa. Esimerkiksi opinto-ohjaajien digitaalisen ohjauksen osaamista 

ja siihen liittyviä kehitystarpeita tutkitaan. Teknologian hyödyntämistä koulutustarjon-

taan kehitetään kansallisen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Muita tutkimus- 

ja kehitystoiminnan aiheita ovat esimerkiksi verkkopohjaisten palveluiden tarjoaminen, 

koulutus ja työllistämiskyky. (Euroguidance 2018.) Teknologia on avannut monia uusia 

toimintamalleja ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ohjauksen käyttöön. Opiskelun li-

sääntyessä verkkoympäristössä keskeiseksi asiaksi nousevat oppilaiden vaihtelevat val-

miudet itseohjautuvaan työskentelyyn. (Kasurinen 2004, 24.) 

 

 

5.3    Hyvä ja ammattitaitoinen ohjaus 

 

Hyvän ohjauksen kriteerit on laadittu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen 

koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Hyvä ohjaus perus-

opetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa kuvataan seuraavien 

teemojen (taulukko 2) kautta: 

 

 

 



19 

 

 

 

Taulukko 2. Hyvän ohjauksen teemat (Opetushallitus 2014, 3, 8). 

Riittävä ja monipuolinen oh-
jaus 

Aktiivisuuden, osallisuuden 
ja vastuullisuuden tukemi-

nen 

Ohjaus on yhteistä työtä 

Osaava ja ammattitaitoinen 
henkilöstö 

Tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistäminen 

Ohjaussuunnitelma 

Koulutuksen siirtymävaiheet 
kouluasteelta toiselle 

Ohjaus koulutukseen ja ura-
valintoihin liittyvien päätös-

ten tukena 

Työelämätaidot ja työelä-
mään tutustuminen 

Vuorovaikutteinen yhteistyö 
ohjauksen tukena 

Ohjauspalveluista tiedotta-
minen 

Hyvän ohjauksen kriteerit 
osana paikallista laatujärjes-

telmää 

 

Opiskelijoita ohjattaessa on tärkeää kuunnella heidän tarpeitaan, ongelmiaan ja kannustaa 

heitä ottamaan vastuuta, toimimaan, kehittymään ja tekemään päätöksiä. Opiskelijoita on 

tärkeä osata ohjata, antaa tarvittavaa tukea ja auttaa itsenäistymisessä. Opinto-ohjaajan 

on osattava tarkkailla opiskelijan nonverbaalista viestintää ja kiinnitettävä huomiota hä-

nen ilmeisiinsä, asentoihinsa, katsekontaktiinsa ja kehon liikkeisiinsä. Opinto-ohjaajan 

on kyettävä tunnistamaan ja ymmärtämään opiskelijan tunteita ja hän voi tarjota empatiaa 

esimerkiksi kuuntelemalla aktiivisesti ja osoittamalla ymmärrystä opiskelijaa kohtaan. 

Opinto-ohjaajan on oltava tuomitsematon ja keskityttävä pääsemään opiskelijoiden aja-

tusmaailmaan ja näkemään asioita heidän näkökulmastaan. Ohjaustilanteessa opinto-oh-

jaajan on pyrittävä olemaan avoin aito oma itsensä. Tavoitteita asettaessa luottamussuh-

teen rakentaminen mahdollistaa opiskelijan tuntemaan olonsa toiveikkaaksi kertoessaan 

henkilökohtaisia asioita opinto-ohjaajalle. (Wisker, Exley, Antouniou & Ridley 2008, 

15–17.) 

 

Itä-Suomen yliopiston projektitutkija Päivi Rosenius on tuonut monipuolisesti esille 

(kuva 1) ohjaajan kompetensseja eli ohjaajan tärkeitä ammattitaidon ja pätevyyden omi-

naisuuksia perustuen Puhakan (2006) esitykseen. Kuvassa 1 esitetään yhdeksän tärkeää 

ohjaajan ammattitaidon ominaisuutta, jotka on sitten määritelty pienempiin osiin. 
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Kuva 1. Ohjaajan kompetenssit (Puhakka 2006, mukaellen Rosenius 2014). 

 

Kuvan 1 pääkompetenssit ovat ammatillinen käyttäytyminen, toimijuuden tukeminen, 

eettinen suhde ohjattaviin, vuorovaikutustaidot, kasvun ja kehityksen tukeminen ja oh-

jaus, opiskelun ja oppimisen tukeminen ja ohjaus, menetelmäosaaminen, ammatillisen 

suuntautumisen ja urasuunnittelun ohjaus ja yhteistyöasiat. Amundson (2005, 147–149.) 

toteaa, että ohjaajan pätevyyksiin kuuluu määrätietoisuus, ongelmanratkaisu, viestintätai-

dot, teoreettinen tieto, sovellettava tieto, kyky toimia organisaatiossa, ihmissuhteet ja it-

seluottamus. 
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5.4    Ohjauksen toimintatavat ja asiantuntijaroolit 

 

Ohjauksen ammatillisia toimintatapoja ovat tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus. Ne voi-

daan käsitteinä erottaa toisistaan, mutta käytännössä ne kietoutuvat toisiinsa. Kokenut 

ohjaaja voi oppia tunnistamaan, millainen toimintatapa voi kussakin tilanteessa auttaa 

ohjattavaa parhaiten. Tietoa jakaessaan ohjaaja antaa ohjattavalle tietoja, joita hän tarvit-

see. Pelkkä tiedottaminen ei tue useinkaan riittävästi ohjattavan omaa päätöksentekoa. 

Ammattitaitoiselta ohjaajalta odotetaan tiedon hallintaa ja tiedonvälitystä eli tiedon anta-

mista ohjaavalta ohjattavalle tehokkaaseen käyttöön. (Onnismaa 2007, 23–24.) 

 

Neuvonta on vuorovaikutteisempaa kuin tiedonvälitys. Neuvonnassa ohjattava odottaa 

saavansa ongelmaan neuvoja asiantuntijalta. Hän pyytää ja ottaa neuvoja vastaan, mutta 

päättää kuitenkin itse niiden noudattamisesta. Ohjattava voi kaivata joissakin tilanteissa 

tukea ja neuvoja päätöksentekoihin, mutta ohjaus ei ole pääasiallisesti neuvojen anta-

mista. Liialliset neuvot estävät tasavertaisen suhteen syntymistä. Ohjaaja voi antaa ohjat-

tavalle vaihtoehtoja pyydettäessä tai auttaa ohjattavaa tekemään lähtötilanteensa kannalta 

olennaisia kysymyksiä ja suhteuttamaan löydettyjä vastauksia omaan elämäänsä. Ohjaaja 

on tällöin asiantuntija eri vaihtoehtojen arvioinnissa ja neuvoa kysyttäessä hän yleensä 

tietää asiasta enemmän kuin ohjattava. Pyrkimyksenä on myös varmuus siitä, että neuvot 

ovat asiantuntevia ja ymmärrettäviä. Ohjauksessa ohjattava osallistuu aktiivisesti esittä-

miensä ongelmien ratkaisemiseen. Työskentelyn lähtökohtina ovat hänen tavoitteensa ja 

tulkintansa. Ohjaaja pyrkii ohjauskeskustelussa vahvistamaan ohjattavan toimintakykyä 

ja välttämään valmiiden ratkaisumallien tarjoamista. Tilanteen vaihtuessa asiantuntijan 

tehtävä vaihtuu. Keskustelussa saatetaan lähes huomaamatta päätyä pohtimaan asiaa yh-

dessä, jolloin asiantuntijuus on tasavertaisempaa kuin keskustelun alussa. (Onnismaa 

2007, 25–27.) 

 

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen oppilas 

selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee tekemään tarkoi-

tuksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. Oppi-

laanohjauksen avulla oppilas hankkii erityisesti yhteiskunnan ja työelämän sekä amma-

tinvalinnan ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. Hyvä oppilaanohjaus 
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edellyttää paitsi koulun sisäistä yhteistoimintaa, myös hyvin toimivaa yhteistyötä koulun 

ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Henkilökohtaisen ohjauksen tarkoituksena on yksi-

löllistää ohjaukselle asetettuja tavoitteita. Oppilaanohjauksen ja oppilashuoltotyön tär-

keimmäksi kohderyhmäksi voi osoittaa nuoret, jotka käyvät koulua epäsäännöllisesti ja 

joilla on kotona vaikeuksia. (Onnismaa ym. 52, 55.) Ryhmän ohjaamisessa on useita toi-

minnan tasoja, joita ohjaaja yleensä hoitaa yhtä aikaa. Ohjaaja valvoo ryhmätilanteen kul-

kua, ajankäyttöä, puheenvuoroja, agendaa ja siirtymiä ja vastaa tarvittaessa sen etenemi-

sestä. (Vehviläinen 2014, 83.) 

 

 

5.5    Ohjaussuhteen luominen 

 

Kolme tärkeää osaa, jotka muodostavat hyvän lähtökohdan ohjaussuhteen luomiseen, 

ovat aitous, asiakkaan ehdoton arvostaminen ja empaattinen ymmärtäminen. Aitous oh-

jaustilanteessa tarkoittaa, että ohjaaja työntää syrjään ammatilliset roolinsa. Ohjaaja koh-

taa ihmisen läpinäkyvästi ja rehellisesti. (Amundson 2005, 20.) Läpinäkyvyyden pyrki-

myksenä on, että tavoitteet, toimintatavat, työnjaot ja pelisäännöt otetaan puheeksi. Li-

säksi huolehditaan, että ohjauksen osapuolet löytävät keskinäisen ymmärryksen näistä 

asioista. Ohjaaja voi avoimesti näyttää hämmentyneisyytensä, myöntää erehdyksensä ja 

asiakas ja ohjaaja voivat rohkaista toinen toistaan toimimaan spontaanisti ja jakamaan 

kokemuksiaan. (Vehviläinen 2014, 26–27.) 

 

Asiakkaan ehdoton arvostaminen korostaa ohjaajan asennoitumista haluta hyväksyä toi-

nen ihminen arvostelematta häntä. Ohjaaja hyväksyy asiakkaan ainutlaatuisena ja arvok-

kaana tämän toiminnasta riippumatta. Ohjaaja voi olla hyväksymättä asiakkaan käyttäy-

tymistä, mutta suhtautua samaan aikaan lämpimästi ja uskoa vahvasti hänen kykyynsä 

ratkaista ongelmiaan. Empaattinen ymmärtäminen näkyy ohjaajan pyrkimyksenä havain-

noida asiakkaiden kokemusmaailmaa tarkasti. Ohjaaja huolehtii ja vastaa ymmärtävästi 

ohjattavan tunteisiin ja ajatuksiin. (Amundson 2005, 20.) 

 

Olemalla keskittynyt, tarkkaavainen ja tietoinen siitä, mitä juuri nyt tapahtuu, opinto-oh-

jaaja pystyy tuomaan itseään ja toisia kohtaan aitoa myötätuntoa. Mitä enemmän osaa 

olla itselle aidosti läsnä, sitä paremmin pystyy olemaan läsnä myös muille. Kun osaa 
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kuunnella toisia, vuorovaikutustilanteissa välittyy muille tunne, että on aidosti läsnä. Kun 

on sinut itsensä kanssa, parantaa se elämänlaatua ja omaa itsetuntemusta. Hyvän itseluot-

tamuksen kautta tulee taas itsevarmuus. Opinto-ohjaajan ammatissa pystyy näin myös 

kasvattamaan omaa palvelu- ja auttamishalua. 

 

 

5.6     Ohjauskeskustelun kulku ja työvälineet 

 

Tiedon jakamisessa keskustelu rakentuu tavallisesti ohjattavan kysymyksestä ja ohjaajan 

vastauksesta. Neuvonnan perusrakenne on neuvon pyytäminen ja sen antaminen, vaikka 

joskus ohjaaja neuvoo myös omasta aloitteestaan. Neuvontakeskustelu on yleensä lyhyt. 

Ohjauskeskustelussa on usein monta vaihetta eikä sitä voi tarkasti ennalta määritellä. Kes-

kustelun kulkuun vaikuttavat ohjattavan tekemät aloitteet ja ohjaajan lähestymistapa. Oh-

jaus voi vaatia useita tapaamiskertoja. Ohjattava on oman tilanteensa ja ratkaisujensa pa-

ras asiantuntija ja ohjaaja on ohjausprosessin asiantuntija. Prosessissa tärkeää on ohjatta-

van kuuntelu. (Onnismaa 2007, 27.) 

 

Hyvää vuorovaikutusta ei voi taata pelkillä työvälineillä tai tekniikoilla. Työvälineet ovat 

ohjaajan henkilökohtaiseen ohjaustyyliinsä sovittamia toimintatapoja. Niiden tarkoitus 

on edistää ohjausvuorovaikutusta tavoitteiden ja tehtävän suuntaisesti ottaen samalla huo-

mioon ainutkertaisen tilanteen tarjoavat mahdollisuudet. Ohjauskeskusteluissa ohjaus-

alan ammattilaisten työvälineitä Onnismaan (2007, 29–33.) mukaan ovat: 

 

- Sopiminen. Sopiminen selventää tapaamisen tavoitteita, kestoa ja ajoitusta. Sen avulla 

luodaan tilanteelle puitteet ja säännöt ja se auttaa pitämään mielessä ohjaustilanteen tar-

koituksen. 

 

- Tavoitteiden asettaminen ja toiminnan suunnittelu. Nämä ovat ohjaajan toiminnallisia 

taitoja, joilla tarkastellaan tulevaa toimintaa. Tavoitteita ja toimintaa suunnitellaan konk-

reettisesti. Keskusteluissa niihin keskitytään usein luonnostaan. Ohjaushetkellä ohjaajan 

kannattaa myös kuunnella ohjattavan vointia. 
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- Kysyminen, selventäminen ja tarkentaminen. Näiden avulla ohjaaja pyrkii ymmärtä-

mään ohjattavan tilannetta ja toimintaa. Tavoitteena on, että molemmat ovat ymmärtäneet 

asiat samalla tavalla. Ohjausvuorovaikutus on avointa, kun ohjaaja perustaa käsityksensä 

ohjattavalta saamaansa tietoon eikä omiin uskomuksiinsa tai epäilyksiinsä ohjattavan toi-

minnasta. Kysyminen auttaa ohjattavaa selventämään tilannettaan ja toimintaansa. Kysy-

mällä ohjaaja myös viestii, että on kiinnostunut ohjattavasta ja kuuntelee häntä sekä osoit-

taa hänelle kunnioitusta ja arvonantoa. Dialogisen vuorovaikutuksen toteutumisessa oh-

jaajan kannattaa yleensä välttää pikaisia johtopäätöksiä ohjattavan tilanteesta. 

 

- Kohdentaminen. Keskustelun kohdentamisessa kiinnitetään huomiota uuteen asiaan tai 

yksityiskohtaan. Erilaisten kysymysten avulla ohjaaja hakee ohjattavalta haluttua tietoa 

ja tarkennusta tilanteesta. 

 

- Rajoittaminen. Joskus ohjaajan rajojen asettaminen palvelee ohjauksen toiveita. Rajoit-

taessaan ohjaaja lykkää jonkin asian käsittelyä ja palaa siihen sopivammalla hetkellä. 

 

- Konkretisointi. Tunteita, uskomuksia ja ajatuksia muutetaan esimerkkien avulla ym-

märrettävämmäksi. 

 

- Kannustaminen ja vahvuuksien havaitseminen. Ohjaaja voi kannustaa ohjattavaa tai 

ohjata häntä havaitsemaan vahvuuksia epäonnistumisten sijasta. Ihmiset eivät aina huo-

maa omia vahvuuksiaan tai vähättelevät niitä. Ohjaaja voi kiinnittää erityistä huomiota 

niihin vahvuuksiin, joiden olemassaolon ohjattava kieltää, mutta jonka ohjaaja havaitsee. 

 

- Konfrontointi eli eri näkemysten, sanojen ja tekojen asettaminen vastakkain sopii tilan-

teisiin, joissa arvioidaan yhdessä ohjattavan toimintaa suhteessa hänen tavoitteisiinsa. 

Ohjaaja auttaa tiedostamaan kertomusten, ajattelun ja tekemisen mahdollisen ristiriidan. 

Ohjaaja pysäyttää ohjattavan tutkimaan omaa toimintaansa. Ohjattavaa ei saa nolata eikä 

hän saa joutua pysyvästi puolustautumaan. 

 

- Määräävä ote. Poikkeuksellisissa tilanteissa ohjaaja voi käyttää määräävää otetta, esi-

merkiksi kun on estettävä ohjattavan harkitsematon tai itsetuhoinen toiminta. Silloin hän 

määrittelee ongelman ja antaa ohjattavalle toimintaohjeita. Määräävä ote on selkeä ja sillä 
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voi reagoida nopeasti. Kuitenkin se hämärtää jaettua asiantuntijuutta ja yksipuolistaa oh-

jausvuorovaikutusta tekemällä ohjaajasta tilanteen asiantuntijan. Tämä voi lisätä ohjatta-

van riippuvuutta ohjaajasta ja estää hänen omien voimavarojensa kasvun. Ohjattava ei 

välttämättä myöskään sitoudu tehtyihin ratkaisuihin. 

 

- Sanattoman ja sanallisen viestinnän yhteensopivuus. Ohjaajan on kiinnitettävä erityistä 

huomiota sanattoman ja sanallisen viestinnän yhteensopivuuteen välttääkseen epäselvien 

ja ristiriitaisten viestien antamista. Jos ohjaaja ilmaisee sanallisesti, että ohjattavan asia 

on tärkeä, mutta ei kertaakaan katso ohjattavaa silmiin, on viesti ristiriitainen. Toisaalta 

liiallisen tuijottamisen ohjattava voi kokea kiusalliseksi. 

 

- Hiljaisuus ja tauot. Hiljaisuutta ei tarvitse täyttää näennäisellä puheella, vaan rauhalli-

nen hetki antaa kummallekin osapuolelle aikaa pohtia keskustelua. Hiljaisuuksia on mo-

nenlaisia, kuten hyväksyvää tai painostavaa. Jos keskustelu ei etene, keskustelijat voivat 

sopia pienestä tauosta. Tämän jälkeen molemmat voivat tarkastella lukkiutunutta tilan-

netta ja tuoda keskusteluun uusia näkökulmia. 

 

- Huumori ei ole kiellettyä vakavien asioiden käsittelyssä ja voi toimia oikein käytettynä 

myös ohjaustilanteessa. Ohjaajan on hyvä tunnustella, millainen huumori sopii kuhunkin 

tilanteeseen. 

 

- Keskustelun kokoaminen on hyödyllistä ohjauskeskustelun eri vaiheissa. Kootessaan 

keskustelua ohjaaja tuo esille käsityksensä siitä, millaisena ohjattava näkee tilanteen ja 

mitä hän on kuullut ohjattavan sanoneen. Näin ohjattava kuulee ohjaajan tulkinnan ja 

tämä vahvistaa ohjattavan tunnetta kuulluksi tulemisesta. Ohjattava voi korjata ohjaajan 

tulkintoja, jos ne ovat hänestä virheellisiä. Ohjaajan tulkinta ei tarkoita omien päätelmien 

tekemistä, vaan kertomalla hän tiivistää ohjauskeskustelun, kuinka hän on ymmärtänyt 

ohjattavaa. 

 

- Prosessin havainnollistaminen. Ohjausprosessin aikana ohjattavasta voi tuntua, että 

asioiden eteneminen on pysähtynyt. Tällöin ohjaaja voi havainnollistaa prosessia käy-

mällä läpi keskustelun kulkua ja muistuttaa tapahtunutta edistystä. Konkreettisten 
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esimerkkien avulla ohjaaja voi osoittaa, miten paljon tilanne on kehittynyt. (Onnismaa 

2007, 29–33.) 

 

 

5.7    Ajan, huomion ja kunnioituksen antaminen 

 

Ohjauksen julkiteoriat ja käytäntö eivät aina kohtaa ohjauskeskustelun kuluessa, vaan 

opinto-ohjaajien kiire ja oppilaiden suuri määrä vaikuttavat keskustelun kulkuun ja sisäl-

töön. (Kasurinen 2004, 19.) Ohjauksen aikaa ei voi mitata vain tapaamisten määrällä tai 

kestolla. Kohtaaminen on hetkellinen, yhteinen jaettu ajallinen tila. Kohtaamisen tulisi 

tapahtua kiireettömästi, sillä kiireen näyttäminen viestii siitä, ettei ohjattava ja hänen asi-

ansa ole ohjaajalle tärkeä. Tapaamisen kestoa tärkeämpää on käytettävissä olevan ajan 

organisointi ohjattavan kannalta parhaiten. Sen voi tehdä hätäilemättä, läsnä ollen ja kun-

nioitusta osoittaen. Ohjauksessa tulee olla riittävästi aikaa kuuntelemiseen. Kiireen tunne 

vie pohjan ohjauksen uskottavuudelta ja sen rauhalliselta suunnittelulta. Usein pahin 

puute on aika, joten olisi hyvä pohtia työtehtävien tärkeysjärjestystä ja sitä, millaisia mer-

kityksiä ajan puuttuminen tai kiireen kokeminen voi antaa. Ilman pysähtymistä ja yhteistä 

pohtimista kiire voi saada sekä ohjaajan että ohjattavan tuntemaan itsensä riittämättö-

mäksi. Ohjattava voi alkaa hätiköimään ja se voi tarttua myös ohjattavaan. Tulevaisuutta 

koskevat ratkaisut voivat siten myös olla hätiköidysti tehtyjä eikä tavoitteita ole tehty 

realistisesti huolella. (Onnismaa 2007, 38–40.) 

 

Huomion antaminen on välittämistä ja kuunteleminen on huomion antamista. Ohjattavan 

kuunteleminen on ohjaus- ja neuvontatyön pohja. Ohjausvuorovaikutuksessa kuuntele-

minen eroaa arkisesta kuuntelusta. Se on ohjattavan käsitysten ja väärinkäsitysten kuule-

mista siitä, miten hän itse määrittelee tilannettaan ja tulevaisuuttaan. Ohjattavan puheesta 

voi kuulla, millaista tukea hän tarvitsee. Niitä voivat olla esimerkiksi vääränlaiset oletta-

mukset omasta tilanteesta, omien mahdollisuuksien tunnistamattomuus, vaikeuksien ko-

keminen ylivoimaisiksi, kohtuuttomat suoritustavoitteet ja hankaluus kohdata sekä hy-

väksyä omia rajoitteita. Henkilökohtaisten asioiden puhuminen on usein vaikeaa. Se vaa-

tii rohkaisua ja luottamuksen varmistamista, mutta ei vaatimusta puhumiseen. Ohjattava 

kuuntelee myös ohjattavan epävarmuutta, hiljaisuutta, epäröintiä ja epäluottamusta. (On-

nismaa 2007, 41–42.) 
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Vehviläisen (2014, 25–26.) mukaan kumppanuus tarkoittaa yhteistyösuhdetta, jota leimaa 

kunnioitus ja luottamus sekä neuvotteleva toimintatapa ja molempien osapuolten oikeus 

ja velvollisuus tuoda päämääränsä ja näkemyksensä esille. Kunnioitus ja empatia ovat 

ohjauksellisen vuorovaikutuksen ja ohjaussuhteen lähtökohtia. Kuuntelemalla ja olemalla 

läsnä voi osoittaa kunnioitusta ja empatiaa ohjattavaa varten. Ohjaajan aito kunnioitus 

auttaa ohjattavaa sitä enemmän, mitä vähemmän ohjattavaa kunnioitetaan omassa ympä-

ristössään. Kunnioitus ohjauksessa ei ole muodollista ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta. 

Empatia ei ole täydellisen keskinäisen yhteisymmärryksen saavuttamista, vaan sen toteu-

tuminen vaatii keskustelijoiden etäisyyttä toisistaan. Toimivassa kommunikaatiossa ei 

teeskennellä puhujien täydellistä yhteensopivuutta, vaan kunnioitetaan toisen erilaisuutta 

ja selvennetään näkemyksien yhtäläisyyksiä ja eroja neuvottelemalla. Jotta ohjaaja voi 

kunnioittaa toista, hänen täytyy pystyä kunnioittamaan ja arvostamaan myös itseään ih-

misenä ja ammattilaisena. Samoin kyky kuunnella ohjattavaa vaatii ohjaajalta myös ky-

kyä kuunnella itseään eri tilanteissa. Ajan antaminen ohjattavalle onnistuu vain, jos oh-

jaaja pystyy antamaan itselleen aikaa. (Onnismaa 2007, 42–43.) 

 

 

5.8    Dialogisuus ja toivo 

 

Kosken ja Jantusen (2016, 128) mukaan dialogisuuden taustalla on se, että ihminen on 

luontaisesti sidoksissa toisiin ihmisiin. Dialogisuus on vuorovaikutuksen toimintatapa, 

jonka mukaan osapuolet ovat keskustelukumppaneita. Dialogissa sitoudutaan yhdessä il-

maisemaan ajatuksia ja erilaisia kantoja ja tutkimaan niitä rakentavassa hengessä. (Veh-

viläinen 2014, 26.) Dialogisessa viestinnässä tieto virtaa molempiin suuntiin ja auttami-

sessa se on tärkeä viestinnän laji. Keskustelu ei ole yksi- vaan kaksisuuntaista. (Onnismaa 

ym. 2004, 32–33.) 

 

Ohjaus on parhaimmillaan dialogia, jossa luodaan uutta. Dialogin voi tulkita keskuste-

luksi, jossa ihmiset rakentavat yhdessä merkitystä, tarkoitusta, tulkintaa elämälleen ja 

maailmalleen. Dialogin osapuolet ovat jatkuvasti avoimia toistensa vaikutuksille ja tässä 

kommunikaatioprosessissa asioille syntyy uusia merkityksiä. Dialogi on neuvottelua, 

jossa osapuolilla on oma äänensä. Yhteistoiminnassa sanallinen ja sanaton 
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kommunikaatio kietoutuvat toisiinsa. Keskustelussa pyritään pääsemään lopputulokseen 

ja tekemään päätöksiä. Siinä ei valita puolta, vaan se on vuoropuhelua, jossa osapuolet 

ajattelevat yhdessä. Siinä yksilön kanta ei ole lopullinen, vaan askel kohti lopputulosta. 

Vakaata käsitystä lievennetään ja kuunnellaan mahdollisuuksia, jotka syntyvät suhteessa 

muihin ja olisivat muuten jääneet huomaamatta. Keskustelu voi olla kognitiivista ja ra-

tionaalista mielipiteiden vaihtoa tai yhteistoimintaa, joka sitoo ihmiset yhteen ja luo heille 

väliaikaisesti yhteisen tilan. Siinä etsitään metaforia ja mielikuvia, jotka pysäyttävät ta-

pahtumien automaattisen virran ja paljastavat päivittäisistä asioista uusia yhteyksiä ja 

mahdollisuuksia. Ohjausvuorovaikutuksessa lopputulosta ei voi ennakoida. Toisesta ih-

misestä ei voida lopulta täysin tietää, vaikka kasvokkain ohjaustilanteessa päädyttäisiin-

kin yhteisymmärrykseen. (Onnismaa 2007, 43–45.) 

 

 

5.9    Verkosto-osaaminen, ohjauksen kehittäminen ja uraohjaus 

 

Verkosto-osaamisella tarkoitetaan taitoa rakentaa ja kehittää työelämäyhteistyötä am-

matti- ja koulutusalan sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen kanssa. Siihen kuuluu 

yrittäjyyskasvatus ja työelämätuntemus, oppimis- ja ohjausprosessit sekä työelämän 

osaamistarpeisiin vastaaminen opetuksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa. Verkosto-osaa-

miseen liittyy myös oman alan oppimisympäristöjen kehittäminen. Verkostoissa toimi-

minen edellyttää työyhteisöllisiä taitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista. 

(Oulun ammattikorkeakoulun opinto-opas 2016.) 

 

Kollegan antama palaute on korvaamaton oman ohjauksen kehittämisessä. Edellytyksenä 

on ohjaajien keskinäinen luottamus ja kunnioitus, mikä ilmenee aitona rehellisyytenä ja 

heijastuu myös ryhmään. Kilpailu ja kateus, joka on myös inhimillistä, on kyettävä tun-

nistamaan itsessä ja hyödynnettävä se oman kasvun välineeksi. Tunteet ovat tärkeitä työ-

kaluja ja viestintuojia omasta itsestämme. (Onnismaa ym. 2004, 85.) 

 

Poutanen (2014, 12) kertoo, että uraohjauksen tehtävänä on auttaa, tukea ja opastaa ihmi-

siä löytämään oma paikka muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa. Erilaisissa urapolun 

siirtymävaiheissa ja niihin varautumisessa yksilöt voivat kaivata uraohjausta. Uraohjauk-

sella voidaan tukea yksilön urasuunnittelua ja työllistymisvalmiuksien kehittymistä. 
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Laajasti ajateltuna kyse on koko elämän suunnittelusta. Esimerkiksi korkeakouluissa ura-

ohjaus ja työllistymisen tukeminen tulisi nähdä ohjausjärjestelmään yhdistettynä ajatte-

lutapana ja opetussuunnitelmiin sisältyvinä toimina. (Rouhelo 2014, 5, 16.) 

 

Osaamisen määrittely on olennaista urasuunnittelussa ja sen ohjaamisessa. Omaa urapol-

kuaan suunnittelevat korkeakouluopiskelijat ja korkeakoulutetut tarvitsevat uraohjauksen 

tarjoamia menetelmiä, kun heiltä kysytään oman osaamisensa kuvaamista koulutuksen ja 

työuran eri vaiheissa. Verkosta löytyy monia harjoituksia ja palveluja helpottamaan osaa-

misen tunnistamista. (Poutanen & Keronen 2014, 24, 39.) Modernin elämän lupaama vau-

rastuminen ja ennakoivan työuran lupaus ei enää pidä, ja ihmisten täytyy neuvotella suh-

teensa työelämään useaan kertaan elämänsä aikana. Ohjausta kutsutaan usein apuun juuri 

silloin, kun ihmisten polut eivät toteudu instituutioiden tarkoittamilla sujuvilla tavoilla. 

(Vehviläinen 2014, 34–35.) 

 

Uraohjaus on muotoutunut perinteisestä ammatinvalintaohjauksesta vuorovaikutukselli-

seen ohjausprosessiin, kokonaisvaltaiseen elämänsuunnitteluun, itsetuntemuksen kehittä-

miseen sekä ohjattuun päätöksentekoon ja urasuunnitteluun. Uraohjaus on ohjattavan ja 

uraohjaajan välinen ohjattavan uran ja työelämän suunnitteluun liittyvä yhteistyöprosessi. 

Uraohjaus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen ja tukee ohjattavan itse-

tuntemuksen kehittymistä, uratoiveiden ja -mahdollisuuksien kartoitusta, uravaihtoehto-

jen ja työtulevaisuuden suunnittelua ja uraan liittyvää päätöksentekoa. Keskustelun li-

säksi uraohjaus sisältää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla pyritään kehittämään 

ohjattavan urahallintataitoja. Tavoitteena uraohjauksessa on tukea ohjattavaa hänelle 

merkityksellisen ja mielekkään uran rakentamisessa. Uraohjaaja auttaa ohjattavaa hah-

mottamaan urasuunnittelun vaihtoehtoja ja edistämään uraan liittyvien tavoitteiden aset-

tamista ja saavuttamista. (Poutanen 2014, 52.) 

 

 

5.10   Koulutusjärjestelmän, ohjauksen ja opinto-ohjauksen haasteet 

 

Suomessa yliopistot on ovat kehittyneet yhä yritysmäisempään suuntaan. Taloudellista 

autonomiaa ja rahallisia kiihokkeita on lisätty, kilpailua edistetty ja luotu arviointi- ja 

laadunhallintajärjestelmät. Kustannustehokkuutta, kilpailua ja laadunhallintaa korostavan 
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yliopistopolitiikan seurauksena yliopistojen on yhä selkeämmin todistettava olemassa-

olon oikeutensa ja hyödyllisyytensä yhteiskunnalle. Työntekijöiden persoona pyritään ot-

tamaan haltuun ja tekemään siitä tuotannon ja taloudellisen kasvun keskeinen tekijä. Tuo-

tannon ja sen organisoinnin kannalta tärkeimpiä ovat työntekijöiden luonne, heidän asen-

teensa, toiveensa, tapansa ja suhteensa muihin ihmisiin. Kunkin työntekijän työllistettä-

vyys riippuu niistä tiedoista, kyvyistä ja asenteista, joita hänellä on sekä kyvyistä käyttää 

näitä resursseja ja esittää ne työnantajille. (Brunila, Onnismaa & Pasanen 2015, 133–134, 

147–148.) 

 

Maailma muuttuu, samoin koulutus. Kaikki eivät osaa tuotteistaa itseään epävarmoilla 

työmarkkinoilla. Näemmekö jo nyt syrjäytyneissä – tai pikemminkin syrjäytetyissä – 

nuorissa uusliberaalien koulutus- ja työmarkkinoiden karun kääntöpuolen? Onko koulu-

tusjärjestelmän tehtävänä tulevaisuudessa opettaa kyynärpäätaktiikkaa ja häikäilemätöntä 

itsekkyyttä? Onko tavallinen työpaikka todella niin harvinaislaatuinen asia, että sen eteen 

on uhrattava koko elämä? (Brunila ym. 2015, 311.) 

 

Koulutusjärjestelmämme on väheksynyt sellaisia kykyjä, jotka tällä hetkellä liitetään 

työllistettävyyteen. Nämä uudet kyvyt ovat kuitenkin tulleet osaksi tavoitteellista koulu-

tusta ja onnistuneet kenties haastamaan perinteisesti huipulle sijoittuneet akateemiset ky-

vyt. Esimerkiksi opettajat yhdistävät yrittäjyyskasvatuksessa oppilaiden oma-aloittei-

suutta, itsenäisyyttä ja luovuutta ruokkiviin opetuskäytäntöihin. Toisaalta he mieltävät 

yrittäjämäisiksi kyvyiksi sosiaalisuuden, rohkeuden, aktiivisuuden ja riskinottokyvyn, ei-

vätkä niinkään tavanomaista teoreettista osaamista, ahkeruutta ja tunnollisuutta. Muuttu-

van työelämän tarpeisiin vastaaminen ylläpitämällä ja kohentamalla ammattitaitoa on tul-

lut myös aikuiskoulutuksen päätavoitteeksi. Ohjaavassa koulutuksessa opiskelija työstää 

omaa tilannettaan. Tarkoituksena on parantaa henkilöiden työmarkkinakelpoisuutta ja 

tarjota keinoja elämänhallintaan. Ohjaava koulutus on sovellus yksilöllisyyden, jousta-

vuuden ja itseohjautuvuuden ajatuksista, ja siinä aikuinen nähdään itsestään ohjautuvana 

yksilönä. Samanaikaisesti koulutus perustuu eräänlaiseen aktiivisuuden pakkoon ja ole-

tukseen, että opiskelijoiden toiminta on päämäärähakuista ja järkevää. (Brunila ym. 2015, 

151–153.) 
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Kilpailun, tehokkuuden ja yrittäjämäisen pedagogiikan periaatteet ovat valtaamassa kou-

lutuksen, vaikka niille ei ole onnistuttu rakentamaan toimivia opetussuunnitelmia. Hallit-

semattomat kilpailutilanteet johtavat aina ikäviin seurauksiin. Yksinohjautumisen ja syr-

jäytymisen kierteiden epäkohtia ei tunnisteta eikä tunnusteta, vaikka juuri ne ovat kilpai-

lun tuloksia. Laatutaso tunnetusti laskee silloin, kun osaamiskriteerit ja pedagoginen to-

teutusmalli ovat puutteellisia tai olemattomia. Opinto-ohjaukselle näyttää kertyvän yhä 

enemmän systeemin omia tehtäviä, tietojen keräämistä, tilastojen tekemistä, tiedottamista 

ja yksisuuntaista neuvontaa. Erilaiset dokumentaatio- ja arviointitoiminnot ovat alkaneet 

täyttää ohjaajan työtehtäviä. Kun opinto-ohjaaja on aiemmin antanut aikaa opiskelijalle, 

on havaittavissa muutoksia suuntaan, jossa opinto-ohjaajat joutuvat antamaan nyt yhä 

useammin aikaa papereille. (Juutilainen, Pasanen & Alanko-Turunen 2014, 14.) 

 

Kun opiskelijat on asetettu keskeiseen rooliin pedagogisessa toiminnassa, sitten vasta voi-

daan tuottaa mahdollisuuksia henkilökohtaistamiseen ja persoonallisuuden kehittämi-

seen. Peruskysymys on, lisääntyykö opiskelijalle annettava ja opiskelijan lähtökohdista 

rakentuva vuorovaikutusaika. On tartuttava menetelmiin, joilla koulutuksen järjestäjien 

ja oppilaitosten kyvykkyyttä kehitetään niin, että osataan huolehtia jokaisesta opiskeli-

jasta. Kaikessa ohjauksen kehittämistyössä on osattava olla opiskelijoiden suuntaan herk-

kiä. (Juutilainen ym. 2014, 15–16.) 

 

Ohjaajien yhtenä selkeänä haasteena on asiakaskunnan monimuotoisuus. Monikulttuuri-

set ja kansainväliset lähtökohdat sekä asiakkaiden erittäin yksilölliset vaatimukset ovat 

kasvava osa ohjaajien päivittäistä työtä. Näitä näkökohtia olisi käsiteltävä tarkemmin am-

matillisen koulutuksen alkuvaiheessa ja jatkuvassa ammatillisessa kehityksessä. Aktiivi-

sen kansalaisuuden, osallisuuden ja siirtymisen edistämiseksi Suomeen on perustettu pai-

kallisesti toimiva neuvontapalvelujen verkosto, Ohjaamo. Ohjaamon neuvonantajat tar-

joavat ilmaiseksi alle 30-vuotiaille henkilökohtaista tietoa, neuvontaa ja opastusta. Oh-

jaamossa keskitytään erityisesti oppimiseen ja työllisyyteen sekä toimintatapoihin, joiden 

avulla elämässä pääsee eteenpäin. Palveluja räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan 

ja tavoitteena on avustaa ja tukea nuorta, kunnes opiskelupaikkaan, työhön tai muuhun 

toimintaan on löydetty kestävä ja pysyvä ratkaisu. Palvelua tarjotaan kasvotusten, puhe-

limitse tai sähköpostilla. (Euroguidance 2018.) 
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Ohjauksessa on havaittavissa puheiden ja tekojen ristiriita. Hyviä politiikkapapereita oh-

jauksesta riittää, mutta ne eivät tavoita kehittämisen arkea. Näin niillä ei ole juurikaan 

tekemistä esimerkiksi opinto-ohjauksen kehittämisen kanssa. Opintojen nopeuttaminen 

näyttää olevan yksinomainen päämäärä yleisessä keskustelussa, eikä se tavoita sitä näkö-

kulmaa, josta hyvä ohjauskäytäntö jo lähtökohtaisesti rakentuu. Esimerkiksi lukion 

opinto-ohjaajat pystyvät saamaan opiskelijat yksilöllistettyjen opintojen läpi, mutta pi-

demmän aikavälin uraohjaus jää haaveeksi. Opinto-ohjaajille haasteita aiheuttaa se, että 

oppilaitoksissa perinteisillä ammateilla ja ammattialoilla on omat lokeronsa, joita tulisi 

avata. Moniammatillisuutta pidetään sanoissa arvossa, mutta välitilat, jotka ovat tärkeitä 

toimintojen sisällön kehittämiseksi, puuttuvat usein. (Brunila ym. 2015, 267–268.) 

 

Opinto-ohjaus on helppo maalitaulu monenlaiselle kritiikille. Sen arvosteleminen on pal-

jon yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi historian opetussisältöjen tai opetuskäytäntöjen. 

Ohjauksen tarve on lisääntynyt valinnaisuuden kasvamisen myötä. Opiskelijahuollollis-

ten toimenpiteiden ja erityisen tuen tarve on nuorten keskuudessa lisääntynyt. Kun oh-

jaustoimintaa toteutetaan oppilaitoksissa siten, että jokainen opettaja huolehtii oppimisen 

ja opiskelun ohjauksesta sekä psyykkisestä ja sosiaalisesta tuesta, toteutuu myös opiske-

lijoiden ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen kehittyminen. Lainsäädännössä painote-

taan varhaisen puuttumisen merkitystä. Opiskeluvaikeuksiin ja opiskelijoita kohtaaviin 

ongelmatilanteisiin tulisi kouluissa ja oppilaitoksissa olla valmiuksia puuttua mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa. (Kasurinen 2004, 7, 17–18.) 

 

Opinto-ohjauksen haasteiden koveneminen johtaa siihen, että jossakin vaiheessa rajat tu-

levat lopulta vastaan. Koulutuksessa rajoihin törmääminen näkyy kasvavina keskeyttä-

misasteina ja väsyvinä toimijoina. Aloituspaikkojen lisääntyminen ei ole johtanut kasva-

viin valmistuneiden määriin. Opiskelijoiden halu lykätä opintoja on kasvanut ja kunnian-

himoiset tulostavoitteet uhkaavat karata ulottumattomiin. Suomalaisten oppilaitosten vä-

listä yhteistyötä käytettiin vähän, kunnes ammattikorkeakoulu-uudistus toi tähän asetel-

maan aivan uudet lähtökohdat. Huoli keskeyttämisasteiden kasvusta synnytti ammatti-

korkeakoulujen yhteisen opintojen ohjauksen kehittämisprojektin. Siinä yhdistettiin kaksi 

vähäisessä käytössä ollutta kehittämisen työkalua, yhteistyö ja opintojen ohjaus. Opinto-

ohjauksen parissa on aikaisemmin tehty hyvää työtä, mutta kehittämisen varaa oli ylei-

sesti ottaen hyvin paljon. Verkostohankkeiden keskeisenä ideana on hyvien käytäntöjen 
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esille nostaminen ja levittäminen, mikä vaatii paljon vaivaa. Parhaiten tämä onnistuu, jos 

päästään win-win-tilanteeseen. Siksi on tärkeää rakentaa verkostoja, jotka mahdollistavat 

yhteisen kehittämisen. Ideoiden ja tuotosten vaihto on tapahduttava vastavuoroisesti yh-

dessä. Kaikki eivät omaksu verkostohankkeen ajatusta siitä, että yhteisvoimin pystyttäi-

siin kehittämään osaamista sekä kotimaisten että kansainvälisten haasteiden kohtaami-

seen. Pitkäkestoisen verkostohankkeen paras tulos on, jos sen aikana luodut mainiot osaa-

javerkostot jatkavat toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Se on kuitenkin 

kaikkien verkostohankkeiden perimmäinen tavoite. (Varjonen & Kallinen 2006, 26–27.) 

 

 

5.11    Erilaisten oppijoiden ohjaus 

 

Erilaisten oppijoiden ohjaukseen löytyy tietoa ja osaamista. Opimme kaikki eri tavoilla, 

kuten näkemällä, kuulemalla ja tekemällä. Joissakin oppilaitoksissa erilaisilla oppijoilla 

tarkoitetaan henkilöitä, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalis-kulttuurisia esteitä op-

pimisessaan tai opinnoissaan. Käsite kattaa paljon laajemmalle kuin vain oppimisvai-

keuksiin. (Hautaluoma & Koskinen 2009, 4.) 

 

Oppimisvaikeuksissa oleva opiskelija saa ohjausta ainakin koulutuksen vastuuopettajalta 

ja opinto-ohjaajalta. Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa selvitetään opiskelijan lisä-

tuen tarve ja muodot. Oppimisongelmatapauksia voidaan diagnosoida erilaisten testien 

avulla. Tilanteen mukaan voidaan järjestää erilaisia tapoja suorittaa opintoja ja antaa näyt-

töjä. Tukiopetusta on tarjolla ja opiskelija voidaan ohjata myös asiantuntijan luokse. 

(Opetushallitus 2004, 84.) 

 

 

5.12    Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ja opiskelumotivaatio 

 

Oppilaitoksissa mielenterveysongelmista kärsivien opiskelijoiden auttamiseen ja tarpei-

siin on puututtava varhaisessa vaiheessa. Mielenterveysongelmaisten nuorten määrä on 

lisääntynyt ja sillä on suora vaikutus opiskelijoiden kehitykseen. Mielenterveysongel-

mista kärsivillä opiskelijoilla oireilu voi näkyä monella eri tavalla. Näitä ovat esimerkiksi 

heikko terveystilanne, huono hygienia, väsymys, poissaolot tai myöhästymiset, huono 
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keskittymiskyky, levottomuus, vetäytyminen ja huomiota hakeva haitallinen käyttäyty-

minen. (Wisker ym. 2008, 117–119.) 

 

Hyödyllisiä strategioita ja taitoja mielenterveysongelmista kärsivien opiskelijoiden yksi-

lönohjaukseen ovat muun muassa: 

 

- selkeät tavoitteet oppimistuloksiin 

- positiivinen viestintä 

- kuuntelutaito 

- myötätunto 

- tukimateriaalien käyttö tarvittaessa 

- oppimistapojen erottelukyky 

- ymmärtäminen 

- tietoisuus siitä, että tarvitaan selkeää ajanhallintaa sekä tehtävien hallintaa 

- saada opiskelija tuntemaan olonsa paremmaksi ja turvalliseksi 

- myönteinen, rakentava palaute 

- säännölliset tapaamiset ajankohtana, joka opiskelijalle sopii 

- selkeät rajat opiskelijalle 

- luottamuksellisuus 

- opiskelijan tukiverkostot ja että hän on tietoinen saatavilla olevasta tuesta ja keneen voi 

tarvittaessa ottaa rohkeasti yhteyttä 

- valmiiksi suunnitellut toimintamenetelmät hädässä ja haastavissa tilanteissa olevien 

opiskelijoiden kanssa 

(Wisker ym. 2008, 122–123.) 

 

Oppilaiden tunteminen itsensä merkitykselliseksi kouluyhteisössä on yhtä tärkeää kuin 

se, että he kokevat tulevansa nähdyiksi, kuulluiksi ja pidetyiksi sekä olevansa aidosti kou-

lutyöhönsä ja ympäristöönsä vaikuttavia yhteisön jäseniä. Tällaiset kokemukset ovat omi-

aan vahvistamaan opiskelumotivaatiota. Kun työskentely on oppilaista mielekästä ja kiin-

nostavaa, he ottavat haltuunsa välineitä maailman järjestämiseen ja hahmottamiseen, 

oman arkensa hallintaan ja henkiseen hyvinvointiin. Osallisuus ja asioihin vaikuttaminen 

luovat puolestaan edellytyksiä vastuullisuuteen. Laaja-alaisen osaamisen määritellään 

muodostuvan tiedoista ja taidoista sekä siitä, että osaa käyttää niitä eri tilanteiden 
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vaatimusten mukaisesti. Arvot, asenteet ja tahto ovat olennainen osa osaamista, sillä ne 

vaikuttavat toimintamotivaatioon ja tapaan käyttää tietoja ja taitoja. Opiskelun mielek-

kyyden kokemus syntyy pitkälti siitä, miten kiinnostavaksi ja olennaiseksi oppilaat voivat 

kokea ne asiat, joiden äärellä koulussa työskennellään. Kiinnostus nousee, kun voi itse 

tutkia ja oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja keskinäisiä riippuvuuksia eri tiedonalojen 

näkökulmasta ja nähdä niiden merkityksen oman elämän, yhteisön ja yhteiskunnan ja 

vaikkapa koko ihmiskunnan kannalta. (Centell 2015, 23, 28, 30.) 

 

 

5.13    Opinto-ohjauksen merkitys ja ohjauskoulutuksen tehostaminen 

 

Opinto-ohjauksesta on tullut kansallinen tehtävä, joka mainitaan kaikissa merkittävissä 

asiakirjoissa, kuten hallitusohjelmassa sekä koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnalli-

sessa kehittämissuunnitelmassa. Ohjaus nähdään kaikkien kasvatus- ja koulutusammatti-

laisten yhteisenä tehtävänä. Koulutuksen ja työelämän tulevaisuuden haasteet voidaan 

kansallisten suunnitelmien ja ohjelmien pohjalta selventää neljään keskeiseen näkökul-

maan: Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseen, tietoyhteiskuntakehityksen 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen, väestönkehityksen ja alueellisen erilaistumisen vai-

kutusten huomioimiseen palveluissa sekä kansalaisten osallisuuden edistämiseen ja syr-

jäytymisen ehkäisemiseen. Opinto-ohjauksen osalta tarkasteluun nousevat pyrkimykset 

kohottaa työllisyysastetta ja kilpailukykyä, osaamisen tukeminen, opintojen nopeuttami-

nen, elinikäisen oppimisen edistäminen, kansalaisten osallisuus sekä hyvinvoinnin tuke-

minen ja syrjäytymisen vähentäminen. (Juutilainen ym. 2014, 5.) 

 

2000-luvun alussa määriteltiin ohjauksen tarve tutkinnon suorittamisen eri vaiheisiin. 

Tällöin ei kuitenkaan määritelty erillisiä kompetenssivaatimuksia ohjauksen tekijöille, 

vaan toimittiin oman opettaja- tai ammattipätevyyden varassa. Uusimpana selkeänä muu-

toksena on havaittavissa, että taloudelliset perustelut ovat yhä enemmän ohjaamassa toi-

mintojen suuntaa. Nykyään kaikkia koulutuksellisia ratkaisuja perustellaan tehokkuus-, 

kilpailu- ja taloudellisuustekijöillä. Pedagogiset ja muut yhteiskunnalliset syyt ovat jää-

mässä toissijaisiksi. (Juutilainen ym. 2014, 11.) 
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Suomi on saanut Euroopan unionilta ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöltä 

huomautuksia ohjauksen heikkouksista. Osin niistä syistä koulutuspolitiikassa korostet-

tiin useiden vuosien ajan ohjauksen tärkeyttä. Ohjausta on pidetty tärkeänä, mutta useim-

miten ilman taloudellisesti positiivisia resursseja. Koulutusaikojen lyhentäminen, haku-

rajoitukset, koulutuspaikkojen leikkaukset ja vähiten koulutettujen aikuisten mahdolli-

suuksien vähentäminen ovat vahvasti taloudellisilla syillä perusteltuja koulutuspoliittisia 

toimenpiteitä. Tasa-arvopyrkimystä on vahvasti vähennetty etenkin aikuisten ohjauspal-

veluissa, joissa muun muassa ohjaava koulutus on lopetettu ja ammatinvalinnanohjauk-

sen henkilökohtaisia palveluja supistettu ristiriitaisesti näiden tarpeiden kasvaessa. Ai-

kuisten osaamista arvioivan PIAACin (kansainvälisen aikuistutkimuksen) tulokset eivät 

ole tehneet aikuisten koulutusmahdollisuuksien tarjontaan vaikutusta, vaikka osaamiskui-

lut kasvavat entisestään. (Juutilainen ym. 2014, 12–13.) 

 

 

5.14    Opinto-ohjaajien tärkeys koulutusjärjestelmässä 

 

Opinto-ohjaajien edellytykset koulun roolin muutokseen ovat monia muita opettajaryh-

miä paremmat, koska he ovat tottuneet oppimista ohjaaviin ja nuoren ”navigointitaitoja” 

edistäviin työskentelymuotoihin. Kokemuksiaan hyödyntäen ohjauksen ammattilaisten 

tulisikin voida toimia mukana oppilaitosten opetussuunnitelmia uudistettaessa. Valitetta-

van usein kuitenkin lisääntyneet ja sisällöltään moninaistuneet ohjaustarpeet määrätään 

yksinomaan opinto-ohjaajille heidän erityisalaansa kuuluvina. Sen sijaan opettajien pi-

täisi yhdessä analysoida, miten koulutuksen muuttuneet tavoitteet, rakenteet ja toimin-

taympäristöt edellyttävät koko yhteisön muuttuvan. (Kasurinen 2004, 27.) 

 

Opinto-ohjauksella on suomalaisessa toimintamallissa keskeinen rooli yhtä lailla oppimi-

sen esteiden poistamisessa kuin yksilön omien päämäärien ja opiskelun tarkoitusten kir-

kastamisessa. Kansainvälisesti vertaillen ohjaajien korkeatasoinen koulutus on melko 

poikkeuksellista. Opinto-ohjaus nähdään avaintekijäksi aktivoitaessa nuoria hakeutu-

maan peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin sekä tuettaessa lukiolaisia ja ammattioppi-

laitoksissa opiskelevia nuoria heidän valintapäätöksissään. Ohjaus nostetaan myös ratkai-

suksi yliopistojen opiskeluaikojen lyhentämiseen ja aikuisten motivoimiseen päivittä-

mään omaa osaamistaan. Ohjauksesta on tullut merkittävä työelämään sijoittumista ja 
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yhteiskunnallista tasa-arvoa edistävä tekijä. Ohjaus auttaa nuoria omaksumaan täysival-

taisen kansalaisuuden mahdollisuuksia ja vaatimuksia. (Kasurinen 2004, 21–23.) 

 

 

6    Tutkimuksen toteutus 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Ohjausosuuskunta Otteen yritystoiminnan 

markkinoinnin ja palvelun tuotteistamisen kehittämiseen ja potentiaalisten asiakasryh-

mien tunnistamiseen. Lisäksi verkkokyselyn avulla tavoitteena oli selvittää tarkemmin 

opinto-ohjaajien ammatillisen kehityksen työkaluista. Verkkokysely toimi syötteenä näi-

hin tavoitteisiin liittyen. Kehittämistyötä ajatellen yritykselle tuotettiin käytännönläheistä 

tietoa verkkokyselystä saatujen tulosten perusteella. 

 

Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat opinto-ohjaajat. Tutkimustulosten avulla Ohjaus-

osuuskunta Otteelle saatiin lisää tietoa opinto-ohjauksen ammatillisen kiinnostuksen ja 

kehittämisen kohteista. Saatujen tutkimustulosten pohjalta esitettiin uusia kehitysehdo-

tuksia ja toimintatapoja toimeksiantajalle. Määrälliselle tutkimukselle tyypillisesti tässä 

tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita saaduista tilastollisista havaintoaineistoista. Tarkoi-

tuksena oli saada kohderyhmästä lisää selville ja miettiä, miten asiakkaita voidaan tule-

vaisuudessa paremmin lähestyä. Tutkimustulosten kautta ideana oli myös miettiä, näh-

däänkö jatkossa järkevämpänä panostaa oppilaitoksiin ja opiskelijoihin, yritysasiakkai-

siin vai yksittäisiin henkilöasiakkaisiin. 

 

Kyselylomake opinto-ohjaajille sisälsi suljettuja ja monivalintakysymyksiä sekä avoimia 

kysymyksiä. Kyselytutkimuksessa oli kaikkiaan kymmenen kysymystä, joista seitse-

mässä oli valmiit vastausvaihtoehdot. Kolmeen avoimeen kysymykseen (kysymykset 3–

5) vastaukset pyydettiin kirjoittamalla. Näillä kolmella avoimella kysymyksellä haluttiin 

saada tarkemmin opinto-ohjaajien työstä henkilökohtaisia ammatillisia näkemyksiä ja ko-

kemuksia. Kyselylomakkeen tutkimuskysymykset ja vastausvaihtoehdot löytyvät opin-

näytetyön lopusta (liite 1). Opinnäytetyön lopusta löytyy myös lähetetty sähköpostiviesti 

opinto-ohjaajille (liite 2). 
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6.1    Kysely 

 

Saatetekstin perusteella vastaaja voi joko motivoitua vastaamaan kyselyyn tai jättää ko-

konaan vastaamatta. Vaikka kyselylomake olisi kuinka hyvä, vastaaja ei välttämättä edes 

vilkaise sitä, jos saateteksti on epämääräinen. Hyvin laadittu saateteksti voi herättää vas-

taajan kiinnostuksen ja se voi vaikuttaa myös vastausten luotettavuuteen. (Vehkalahti 

2014, 48.) Hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii myös tutkijalta monenlaista 

tietoa ja taitoa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 190). Tutkimuslomake tehtiin hyvän 

tutkimuslomakkeen tunnusmerkkien mukaan. Selkeät kysymykset ja oikea kohderyhmä 

ovat tutkimuksen onnistumisen perusedellytykset. Kyselylomakkeen kysymysten tulee 

olla toimivia, sillä epäselviin kysymyksiin ei voida saada selkeitä vastauksia. Tekstin ja 

kysymysten on oltava hyvin aseteltuja ja vastausohjeiden on oltava yksiselitteisiä. Kysy-

myksien tulee edetä loogisesti vain yhtä asiaa kerrallaan kysyen. Kysymysten pitää olla 

juoksevasti numeroituja, ja lomakkeen alussa on järkevää esittää helppoja kysymyksiä, 

joilla pyritään herättämään vastaajan mielenkiinto tutkimusta kohtaan. Aluksi voi olla 

esimerkiksi tosiasioita mittaavia, valmiita vastausvaihtoehtoja sisältäviä kysymyksiä. 

Tärkeitä tietoja kannattaa kysyä lomakkeen alkupuolella, jolloin vastauksia harkitaan tar-

kemmin kuin lopussa. Suljetuissa eli strukturoiduissa kysymyksissä ympyröidään tai ras-

titetaan sopiva tai sopivat vastausvaihtoehdot. Avoimet kysymykset ovat tarkoituksen-

mukaisia silloin, kun vaihtoehtoja ei etukäteen tunneta tarkasti. (Heikkilä 2008, 48–50.) 

 

Kyselylomake testattiin kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä. Pilotoinnista saadun pa-

lautteen pohjalta kahta kysymystä tarkennettiin. Lomakkeessa päädyttiin yhteensä kym-

meneen kysymykseen ja näin katsottiin, että lomake ei ole liian pitkä. Kyselylomake 

suunnattiin vain opinto-ohjaajille, ja tälle kohderyhmälle haluttiin tehdä houkutteleva lo-

make. Sähköpostiviestin ja kyselylomakkeen esittelyssä pyrittiin siihen, että lomake saa 

vastaajan tuntemaan vastaamisen tärkeäksi. Hyvän tutkimuslomakkeen koettiin myöhem-

min olevan helppo käsitellä Google Forms -ohjelmalla. 

 

Täsmällisiä tosiasioita pitää kysyä suoraan yksinkertaisina kysymyksinä, joko avointen 

kysymysten avulla tai monivalintatyyppisesti. Avoimien kysymysten suosijat perustele-

vat valintaansa sillä, että avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden sanoa, 
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mitä hänellä on todella mielessään. Avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista itse-

ään omin sanoin. Ne osoittavat vastaajien tietämyksen aiheesta, mikä on keskeistä tai tär-

keää vastaajien ajattelussa ja näyttävät asiaan liittyvien tunteiden voimakkuuden. Avoi-

met kysymykset myös antavat mahdollisuuden tunnistaa motivaatioon liittyviä seikkoja 

ja auttaa monivalintatehtävissä tulleiden poikkeavien vastausten tulkinnassa. Monivalin-

takysymykset vuorostaan sallivat vastaajien vastata samaan kysymykseen niin, että vas-

tauksia voidaan mielekkäästi vertailla ja niitä on helpompi käsitellä ja analysoida tieto-

koneella. Monivalintakysymykset tuottavat vähemmän kirjavia vastauksia ja ne auttavat 

vastaajaa tunnistamaan asian. Vastaajan ei tarvitse muistaa tunnistamiaan asioita ja tästä 

syystä vastaaminen on helpompaa. (Hirsjärvi ym.192, 196.) 

 

Kyselylomakkeen alkuun laitettiin ensiksi kaksi helpompaa suljettua peruskysymystä, 

joissa oli valmiit vastausvaihtoehdot. Kyselylomakkeen kohtiin 3–5 laitettiin kolme 

avointa kysymystä. Näillä pyrittiin saamaan tutkimustyöhön syvällisempää tietoa ja si-

sältöä, kun opinto-ohjaajat alan ammattilaisina kirjoittivat omia ajatuksiaan. Opinto-oh-

jaajien kokemusten ja näkemysten kautta pystyttiin paremmin tunnistamaan kehittämis-

kohteita ja esillä olevia ongelmia. Myös sellaisia vastauksia saatiin, joita ei osattu välttä-

mättä odottaa. Kyselylomakkeen kuudes kysymys kehitettiin niin, että monivalintakysy-

myksessä sai valita halutessaan valmiista vastausvaihtoehdoista useamman. Tätä kautta 

pystyttiin tutkimaan, mitkä eri asiat tuotiin vastauksissa eniten esille ja nähtiin keskeisim-

pinä asioina. Seitsemännessä suljetussa kysymyksessä vastaajan piti valita kahdesta vaih-

toehdosta toinen, ”kyllä” tai ”ei”. Viimeiseen kolmeen kysymykseen vastaajaa pyydettiin 

valitsemaan valmiiksi annetuista vastausvaihtoehdoista sopivin. Näillä pyrittiin selvittä-

mään erityisesti opinto-ohjaajien kouluttautumisen tarpeita ja toiveita. 

 

 

6.2    Tutkimuskohde ja tutkimuksen rajaaminen 

 

Ohjausosuuskunta Otteella on asiakkaita oppilaitoksista, yrityksistä, hankkeista ja järjes-

töistä sekä yksittäisiä henkilöasiakkaita. Tavoitteena oli näiden asiakasryhmien selkeyt-

täminen. Selvitystä potentiaalisista asiakasryhmistä tehtiinkin, mutta kohderyhmä, josta 

tieto haluttiin nimenomaan saada hankittua, oli opinto-ohjaajat. Lisäksi haluttiin tietoa 

heidän ammatillisen kehityksen työkaluistaan. Ohjausosuuskunta Otteen asiakkaille 



40 

 

 

 

kyselytutkimuksen laatiminen nähtiin haasteellisena, koska Ohjausosuuskunta Otteen 

työntekijät tekevät paljon lyhyitä projekteja esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Lisäksi asi-

akkaille halutaan tuottaa ammattitaitoista palvelua, johon ei sisälly mitään ylimääräisiä 

kyselylomakkeiden täyttämisiä. Asiakkailta ei nähty järkevänä lähteä kyselemään tar-

kemmin annetusta palvelusta myöskään sen takia, että se ei kehittäisi työtä niin paljoa. 

Opinto-ohjaajilla on omakohtaista työkokemusta alasta, mitä asiakkailla ei ole. 

 

Aihe rajattiin suunnitellusti, jotta Ohjausosuuskunta Otteelle saatiin tarkkaa tietoa. Oh-

jausosuuskunta Otteen työskentelyä haluttiin päästä kehittämään ja siksi kohderyhmäksi 

valittiin opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaajilta pystyttiin saamaan kyselylomakkeen avulla ar-

vokasta tietoa tämän päivän työn keskeisistä ongelmista, tarpeista, kehittämistoiveista ja 

ideoista. Näistä pystyttiin laatimaan yhteenvetoja ja tuomaan esille kehittämiskohteita. 

Jos kyselylomakkeita olisi lähetetty yrityksille tai yksityisille asiakkaille, ei opinnäyte-

työtä olisi saatu rajattua riittävästi, vaan siitä olisi tullut palautteineen ja kohderyhmineen 

liian laaja. Kun on saatu selville yritystoiminnan kehittämisen tarpeet, voidaan niitä lähteä 

sitten muuttamaan. Samoin kun asiakkaiden tarpeita ollaan selkiytetty ja saatu niihin ke-

hitettyä toimivia ja järkeviä ratkaisuja sekä tutkittu opinto-ohjaajien työn puutteita, voi-

daan niitä sen jälkeen lähteä viemään paremmiksi. Kun pystytään tekemään oikeanlaisia 

tuotteita, joille on kysyntää, voidaan sen jälkeen tuotetta myös markkinoida. 

 

 

6.3    Kvantitatiivisen tutkimuksen tiedon- ja aineistonkeruu 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja tutkimuksessa hyödyn-

nettiin määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii vastaamaan 

kysymyksiin: mikä, missä, paljonko, kuinka usein? Määrällisen eli kvantitatiivisen tutki-

muksen eri vaiheet voidaan kuvata yhtenäisenä tutkimusprosessina. Määrällisellä tutki-

musotteella selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Aineiston 

keruussa käytetään yleensä tutkimuslomakkeita, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. 

Tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoiden tai kuvioiden avulla, sillä asiat on kuvattu 

numeraalisilla suureilla. Kvantitatiivisen tutkimusotteen käyttö edellyttää suurta ja edus-

tavaa määrää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa rajoitutaan yleensä pieneen määrään ta-

pauksia, mutta ne analysoidaan mahdollisimman tarkasti. (Heikkilä 2014, 7–8, 15.) 
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Opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoa laitettiin tilastollisesti käsiteltävään 

muotoon. Tuloksia kuvailtiin prosenttitaulukoiden avulla. Päädyin käyttämään kvantita-

tiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää, koska kyselylomakkeen kautta haluttiin 

saada iso määrä vastauksia. Kyselyn tuloksena saatiin konkreettisia lukuja ja määriä, 

jotka analysoitiin tilastollisesti. Näin saatiin päätelmiä sille, mitkä asiat nähdään opinto-

ohjaajien työssä haasteellisimpina, mitä pitäisi muuttaa, mihin pitäisi tulevaisuudessa 

enemmän panostaa ja mitkä asiat nähdään tällä hetkellä toimivana. Jos olisin tehnyt kva-

litatiivisen tutkimuksen ja haastatellut esimerkiksi kuutta alan henkilöä opinto-ohjaajien 

ammatillisen kehityksen työkaluihin liittyen, tutkimuksesta olisi tullut liian suppea. Laa-

dullista tutkimusta ei haluttu, jossa kohteena on isomman joukon sijaan yksittäisiä ta-

pauksia. 

 

Tutkimus suoritettiin harkinnanvaraista näytettä käyttäen. Kohderyhmän eli opinto-oh-

jaajien suuren kokonaismäärän takia järkevintä oli ottaa vain osa opinto-ohjaajista mu-

kaan tutkimukseen. Kyselytutkimukseen vastanneet opinto-ohjaajat valittiin harkinnan 

mukaan ja heidän uskottiin edustavan perusjoukkoa parhaiten. (Kananen 2010, 96, 98.) 

Kyselylomake haluttiin lähettää toisen asteen ja kolmannen asteen opinto-ohjaajille, 

koska Ohjausosuuskunta Ote tekee näiden oppilaitosten kanssa eniten yhteistyötä. Tätä 

menetelmää käytettiin, koska haluttiin saada enemmän opinto-ohjaajien työssä ilmenneitä 

haasteita esille ja löytämään niihin uusia ideoita, keinoja ja ratkaisuja hyödynnettäväksi 

toimeksiantajalle. Tulosten yleistämiseen suurempaan perusjoukkoon ei niinkään pyritty. 

 

Harkinnanvaraisessa näytteessä pyrittiin mahdollisimman objektiiviseen ja tasapuoliseen 

tulokseen, vaikka jokaisella opinto-ohjaajalla ei ollutkaan yhtä suurta mahdollisuutta tulla 

valituksi kyselytutkimukseen. Tämän menetelmän avulla pystyttiin saamaan melko luo-

tettavia tuloksia, kunhan tutkimuksen tekoon kiinnitettiin huomiota. Menetelmän käyttä-

minen vaati aihealueen ja perusjoukon tunnistamista ja tulokset piti tulkita varovaisuutta 

noudattaen. Harkinnanvaraisen näytteen etuja oli nopeus, joustavuus ja halpuus. Haittana 

taas se, ettei valittu osajoukko ehkä edustakaan koko perusjoukkoa. Harkinnanvaraista 

näytettä käytetäänkin usein esimerkiksi näkemyksen saamiseen sekä ideoiden kehitte-

lyyn. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 36.) 
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Kasvatus- ja sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa on vain harvoin mahdollista tutkia koko 

joukkoa ja siksi on viisaampaa menetellä toisin. Tutkija määrittelee perusjoukon ja valit-

see tästä joukosta edustavan otoksen. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että 

niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan saada paljon 

henkilöitä ja aiheesta voidaan kysyä paljon. Aikataulu ja kustannukset voidaan arvioida 

melko tarkasti. Kysely voidaan suorittaa joko posti- ja verkkokyselynä tai kontrolloituna 

kyselynä. Tutkimuksen aihepiiri ja vastaajajoukko vaikuttavat siihen, kuinka suureksi 

kato muodostuu. Jos lomake lähetetään postitse jollekin erityisryhmälle ja jos kyselyn 

aihe sattuu olemaan heidän kannaltaan tärkeä, voi hyvinkin odottaa korkeaa vastauspro-

senttia. (Hirsjärvi ym. 2007, 175, 190–191.) 

 

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan 

vuoden 2017 lopussa Suomessa oli toiminnassa yhteensä 3 315 oppilaitosta (Tilastokes-

kus 2018). Jos lasketaan, että Suomessa on keskimäärin kaksi opinto-ohjaajaa yhtä oppi-

laitosta kohden, saadaan yhteensä 6 630 opinto-ohjaajaa. Jos perusjoukon eli opinto-oh-

jaajien suuruus on 6 630 opinto-ohjaajaa ja otoskoko on 115, saadaan otantasuhteeksi 58 

(6 630/115 = 57,65,… = 58). Tutkimukseen saatiin siis vastauksia noin joka 58:lta suo-

malaiselta opinto-ohjaajalta. Tutkittavan perusjoukon aineisto eli koko Suomen opinto-

ohjaajat olisi ollut lukumääränä niin kattava, ettei ollut järkevää etsiä internetistä sähkö-

postiosoitteita näin laajasti ja lähteä laittamaan kyselylomakkeita näille kaikille eikä tämä 

ollut tarkoituskaan. Tarkoitus oli saada tutkimuksen kannalta riittävä määrä vastauksia, 

joista voitiin tehdä yleistyksiä. 

 

 

6.4    Tutkimuksen kulku ja kohderyhmä 

 

Luotettavia tuloksia saadakseen täytyy myös varmistaa, että otos edustaa koko tutkittavaa 

perusjoukkoa. Jos tutkitaan vain joitakin perusjoukkoon kuuluvia ryhmiä, tutkimus ei 

anna tietoa koko perusjoukosta. (Heikkilä 2014, 28.) Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä 

olivat yliopiston, ammattikorkeakoulun, lukion ja ammattiopiston opinto-ohjaajat. Kyse-

lylomake rajattiin täytettäväksi näille, jotta saatiin mahdollisimman paljon hyödyllistä 

tietoa Ohjausosuuskunta Otteelle. Tutkimusta ei haluttu lähteä rajaamaan esimerkiksi pel-

kästään Suomen ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajiin, koska silloin ei olisi saatu 
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kyselylomakkeen kyselyyn vastauksia ja tietoja tarpeeksi laajasti. Kyselylomake opinto-

ohjaajille toteutettiin sähköisenä kyselynä Google Forms -ohjelman avulla. Kyselylomak-

keen kysymykset laadittiin toimeksiantajan avustuksella. Toimeksiantaja toi esille asi-

oita, joita kyselyssä haluttiin saada selville. Saatetekstissä ilmoitettiin, että henkilöllisyys 

ei tule missään vaiheessa ilmi ja tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti. 

 

Kyselylomake lähetettiin ensiksi opinto-ohjauksesta kiinnostuneille uutiskirjeenä sähkö-

postiviestin mukana – yhteensä 120 ihmiselle 10.9.2018 toimeksiantajan kautta. Suurin 

osa näistä asiakkaista on jollain tavalla ohjausalan kanssa tekemisissä. Tarkkaa lukumää-

rää ei voida kuitenkaan tietää siitä, kuinka moni tästä jakelulistan ryhmän henkilöistä 

työskentelee opinto-ohjaajana. Vastausaikaa asiakkaille annettiin kaksi viikkoa. Ohjaus-

osuuskunta Ote lähettää uutiskirjeitä asiakkailleen kahdesti vuodessa. Uutiskirjeen mu-

kana oli paljon muutakin asiaa kuin kyselylomake ja vastauksia saatiin vain yksi kappale. 

 

Seuraavana kyselylomake lähetettiin 17.9.2018 Ohjausosuuskunta Otteen omille Face-

book-sivuille, jossa on noin 430 seuraajaa. Lisäksi kyselylomake lähetettiin ”Opinto-oh-

jaus kaikille kiinnostuneille” -Facebook-ryhmään, jossa on kaikkiaan noin 3660 seuraa-

jaa. Vastausaikaa asiakkaille annettiin kaksi viikkoa. Vastausajan puolessa välissä lähe-

tettiin muistutusviesti kyselyyn vastaamisesta, jotta saataisiin mahdollisimman moni vas-

taamaan kyselyyn. Tarkkaa määrää siitä, kuinka moni seuraajista työskenteli opinto-oh-

jaajana, ei pystytä sanomaan. Vastauksia 1.10.2018 oli kaikkiaan saatu vain 33, ja vas-

tauksia haluttiin saada enemmän, jotta tutkimus olisi validi ja riittävän monipuolinen. 

Tästä johtuen 1.10.–2.10.2018 etsin internetistä opinto-ohjaajien sähköpostiosoitteita. 

Listasin ylös yliopiston, ammattikorkeakoulun, lukion ja ammattiopiston opinto-ohjaa-

jien sähköpostiosoitteita. 3.10.2018 lähetin 93:n ammattikorkeakoulun, 98:n lukion, 32:n 

ammattiopiston ja kahden yliopiston opinto-ohjaajalle kyselylomakkeen sähköpostitse. 

Yhteensä kyselylomakkeita sähköpostilla 3.10.2018 lähetin siis 225 opinto-ohjaajalle. 

Kyselylomake lähetettiin toisen asteen ja kolmannen asteen opinto-ohjaajille, koska Oh-

jausosuuskunta Ote tekee näiden oppilaitosten kanssa yhteistyötä ja näiltä tulleiden vas-

tausten saaminen koettiin tarpeelliseksi. Sähköpostiviestit lähetettiin enimmäkseen Itä-

Suomen läänin, Etelä-Suomen läänin ja Länsi-Suomen läänin oppilaitosten opinto-ohjaa-

jille. Joitakin kymmeniä kyselylomakkeita lähetettiin sähköpostilla myös Oulun läänin ja 

Lapin läänin opinto-ohjaajille. Vastausaikaa annettiin yksi viikko ja vastausaika päättyi 



44 

 

 

 

10.10.2018. Seurailtuani päivittäin vastausmääriä, 7.10.2018 keräsin vielä lisää opinto-

ohjaajien sähköpostiosoitteita Uudenmaan lukioista. 8.10.2018 lähetin vielä Uudenmaan 

alueen 109:lle lukion opinto-ohjaajalle sähköpostilla kyselylomakkeen. Vastausaikaa näi-

hinkin annoin yhden viikon eli 15.10.2018 asti. 

 

Kyselylomake sähköpostilla lähetettiin kaiken kaikkiaan 334:lle opinto-ohjaajalle. Säh-

köpostilla lähetettyyn kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 82 opinto-ohjaajaa. Kaikki-

aan vastauksia kertyi yhteensä 115. Sähköpostilla lähetettyjen kyselylomakkeiden vas-

tausprosentti oli 25 %. Tuloksia tässä vaiheessa koin saavani tutkimuksen kannalta hyvän 

ja riittävän määrän. Tiedon keruuseen kului kokonaisuudessaan aikaa, mutta pidin sitä 

arvokkaana työni onnistumisen kannalta. Kyselylomakkeiden lähettämisestä ei kertynyt 

missään vaiheessa mitään kustannuksia. Lopuksi tulokset analysoitiin 115 vastauksesta 

ja raportoitiin toimeksiantajalle. Kyselylomakkeen yhdeksännestä kysymyksestä sekä 

kymmenennestä kysymyksestä yksi vastaus jouduttiin hylkäämään puutteellisten tietojen 

vuoksi. 

 

 

7    Tutkimustulokset 

 

 

Seuraavassa kahdessa osiossa käsitellään kyselytutkimuksen tuloksia ja analysoidaan 

niitä. Analyysi etenee kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Ensiksi käydään läpi 

vastaajien taustatietoja. Sitten analysoidaan vastaukset opinto-ohjaajien ammatillisen ke-

hityksen työkaluista ja esitetään johtopäätöksiä toimeksiantajalle. 

 

 

7.1    Vastaajien taustatiedot 

 

Tutkimukseen vastasi yhteensä 115 opinto-ohjaajaa, joten tavoite vastausten määrässä 

saavutettiin. Kyselylomakkeen monivalintakysymyksiin 1, 2, 6, 7 ja 8, joissa piti valita 

sopiva vaihtoehto, sekä avoimiin kysymyksiin 3, 4 ja 5, vastasi kaikkiaan 115 opinto-

ohjaajaa. Monivalintakysymyksessä 6 sai halutessaan valita useamman vaihtoehdon. Mo-

nivalintakysymyksiin 9 ja 10 tuli yhteensä 114 vastausta. 
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Kuviossa 1 on esitetty tutkimukseen vastanneiden opinto-ohjaajien alan työkokemus. 

Tutkimukseen vastasi paljon pitkän alan työkokemuksen omaavia henkilöitä. Tämä auttoi 

saamaan tutkimukseen paljon asiantuntevia vastauksia. 

 

 

Kuvio 1. Työkokemus opinto-ohjaajana (n=115). 

 

115:sta tutkimukseen vastanneesta yli puolet eli 63 (54,8 %) oli toiminut opinto-ohjaajana 

jo yli 10 vuoden ajan. Toiseksi eniten vastaajissa oli niitä (36) (31,3 %), jotka omasivat 

alan työkokemusta 4–10 vuoden verran. Noin joka kymmenes – 12 (10,4 %) vastaajaa – 

ilmoitti toimineensa opinto-ohjaajan työtehtävien parissa 1–3 vuoden ajan. Vain neljällä 

vastaajalla (3,5 %) oli kertynyt työkokemusta opinto-ohjaajan työtehtävistä vasta alle 

vuoden verran. 

 

Kuviossa 2 on esitetty oppilaitosten määrä, joissa kyselyyn vastanneet opinto-ohjaajat 

ovat toimineet. Tutkimukseen vastanneista opinto-ohjaajista suurin osa on toiminut vain 

yhdessä tai kahdessa oppilaitoksessa. 

 



46 

 

 

 

 

Kuvio 2. Oppilaitosten määrä, joissa on toiminut opinto-ohjaajana (n=115). 

 

Melkein kaksi kolmasosaa (74 vastaajaa) (64,3 %) kyselyyn vastanneesta oli työskennel-

lyt vain yhdessä tai kahdessa oppilaitoksessa opinto-ohjaajana. 30 vastaajaa (26,1 %) oli 

toiminut opinto-ohjaajana kolmessa tai neljässä eri oppilaitoksessa. Kahdeksalla vastaa-

jalla (7 %) oli kertynyt opinto-ohjaajana työkokemusta viidestä tai kuudesta eri oppilai-

toksesta. Kolme vastaajaa (2,6 %) oli toiminut opinto-ohjaajana peräti seitsemässä tai 

useammassa oppilaitoksessa. 

 

Kuviossa 3 on opinto-ohjaajilta tulleita avoimia vastauksia kategorisoitu erilaisiin luok-

kiin. Asiat ja tilanteet, jotka opinto-ohjaaja on työssään kokenut haasteelliseksi, on valittu 

niiden toistuvuuden mukaan. 
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Kuvio 3. Asiat ja tilanteet, jotka opinto-ohjaaja on työssään kokenut haasteelliseksi 

(n=115). 

 

Kolmannessa avoimessa kysymyksessä lähes puolet opinto-ohjaajista toivat vastauksis-

saan esille kokeneensa työssään haasteelliseksi epäselvän ja liian laajan työnkuvan, jat-

kuvat muutokset, liian pienet resurssit suhteessa työn määrään ja työn ohjauksen puutteet. 

Kolmasosa opinto-ohjaajista mainitsi vastauksissaan hankalat, mielenterveysongelmai-

set, motivoimattomat ja sitoutumattomat opiskelijat. Tähän kategoriaan vastaukset koot-

tiin niin, että esiintyneet ongelmat olivat sellaisia, jotka ovat pääsääntöisesti opiskelijoi-

den omia syitä. Noin neljäsosa opinto-ohjaajista kertoi työssään kokeneensa haasteel-

liseksi kiireen, stressin, ajanpuutteen ja sen, ettei ole riittävästi aikaa yksilönohjaukseen. 

Runsas viidesosa opinto-ohjaajista koki työssään ongelmalliseksi opiskelijoiden haasta-

vat huolet ja murheet, opiskelijoiden vaikean elämäntilanteen tai heikon terveydentilan-

teen. Nämä esitetyt ongelmat olivat sellaisia, jotka eivät olleet lähtökohtaisesti 
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opiskelijoiden omia syitä. 115 vastaajasta kuusi opinto-ohjaajaa vastasi kokevansa työs-

sään haasteelliseksi asiaksi puutteet opetusmateriaaleissa. Viisi opinto-ohjaajaa toi esille 

kokevansa haasteita erityisopiskelijoiden ohjauksessa. Kaksi opinto-ohjaajaa koki haas-

teelliseksi sen, kun esimies ei arvosta tai ymmärrä ja kaksi vuorostaan sen, kun vaitiolo-

velvollisuudesta ei osata huolehtia. Kaikkiaan vastaajista neljä ei osannut sanoa, mitkä 

asiat he olivat kokeneet työssään haasteellisiksi. Yksi opinto-ohjaaja vastasi haasteel-

liseksi työssään huonon sisäilman. 

 

Kysymyksen vastaukset olivat hyvin asiantuntevia, monipuolisia ja kirjaviakin. Vastauk-

sien yhtäläisyyksiä on pyritty selkeämmin hahmottamaan (kuvioon 3) käyttäen samaa vä-

riä laatikoissa, jotka ovat jollain tavalla sidoksissa toisiinsa tai laittamalla niitä laatikoita 

ja laatikoiden fontteja isommalla, joissa vastauksia tuli eniten tai piirtämällä nuolia laati-

koiden välille. Yhtäläisyyksiä niissä asioissa, jotka opinto-ohjaajat olivat kokeneet työs-

sään haasteellisiksi, ja jotka olivat vastauksissa toisiinsa jollain tavalla sidoksissa, olivat 

erityisesti epäselvä, liian laaja työnkuva, jatkuvat muutokset, liian pienet resurssit suh-

teessa työmäärään, ohjauksen puutteet, kiire, stressi ja ajanpuute. Myös vaikuttavina te-

kijöinä ja yhtäläisyyksinä vastauksissa näkyi se, että jotkut opinto-ohjaajat mainitsivat 

puutteita opetusmateriaaleissa, esimiehen arvostamisessa ja jopa vaitiolovelvollisuuden 

kiinni pitämisessä. Samoin yhtäläisyyksiä vastauksissa olivat hankalat, mielenterveyson-

gelmaiset, motivoitumattomat ja sitoutumattomat opiskelijat sekä opiskelijoiden haasta-

vat huolet, murheet, vaikea elämäntilanne, heikko terveydentilanne ja erityisopiskelijat. 

 

Neljännen avoimen kysymyksen ”Mitä uskoisit tarvitsevasi kehittyäksesi työssäsi” vas-

taukset kategorisoitiin kuuteen eri luokkaan kuvan (kuvio 4) mukaisesti. Esitetyt vastauk-

set on koottu niiden toistuvuuden mukaan. 
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Kuvio 4. Työn kehittymisen tarpeita (n=115). 

 

Suurin osa vastaajista, yli puolet 115:sta opinto-ohjaajasta, nosti esille tarvitsevansa lisää 

koulutusta ja opiskelua oman työn osaamiseen ja ohjaustyön kehittämiseen. Runsas nel-

jäsosa opinto-ohjaajista vastasi kokevansa, että kollegoita ja työpareja on liian vähän, 

työtehtävien hoitoon on liian vähän aikaa ja opiskelijoiden ohjauksessa on liian isoja ryh-

miä. Noin kuudesosa opinto-ohjaajista kertoi tarvitsevansa työssä kehittyäkseen enem-

män esimiehen tukea ja kollegoiden vertaistukea. Joka kymmenes opinto-ohjaaja totesi, 

että heillä on omia ongelmia motivaatiossa ja innostuksessa työtä kohtaan tai että he tar-

vitsevat kärsivällisyyttä ja jaksamista työhön sekä uskoa nuoriin. Vajaa kymmenes 

opinto-ohjaajista ei osannut sanoa mitään kysymykseen tai he eivät kokeneet tarvitse-

vansa mitään erityistä kehittyäkseen työssä. Kaikkiaan 115:sta vastaajasta kuusi opinto-

ohjaajaa kaipasi työssä kehittyäkseen ajankohtaisia opetusmateriaaleja tai parempia 
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työskentelytiloja ja välineitä. Opinto-ohjaajille suunnattua materiaalia löytyy tänä päi-

vänä kaiken kaikkiaan paljon sekä kirjoista että internetistä. Haastavaa opinto-ohjaajille 

voi olla saada työhönsä käyttöön jotain tiettyä tarvitsemaansa harvinaisempaa materiaa-

lia. 

 

 

7.2    Ohjaus- ja opetusmateriaalit yksilö-, pienryhmä- ja luokkaohjaukseen 

 

Viidennessä avoimessa kysymyksessä kysyttiin ”Millaisia ohjaus- ja opetusmateriaaleja 

haluaisit lisää yksilönohjaukseen, pienryhmäohjaukseen ja luokkaohjaukseen?”. Tämä 

kyselylomakkeen kysymys herätti opinto-ohjaajien 115:sta vastauksessa kaikista eniten 

eroavaisuutta ja ristiriitaisuutta tarpeista. Vastauksia erilaisista tarpeista ja toiveista tuli 

hyvin laajasti. Esitetyt vastaukset kategorisoitiin erilaisiin luokkiin samaa tarkoittavien 

asioiden toistuvuuden mukaan. 

 

Yhteensä 24 opinto-ohjaajaa toi vastauksissaan esille verkkopohjaisten, sähköisten tai di-

gitaalisten materiaalien tarpeen ja niiden hyödyllisyyden ohjauksessa ja opetuksessa. 

Opinto-ohjaajien vastauksista voidaan huomata, että he kaipaavat nopeasti ja helposti saa-

tavilla olevia ilmaisia materiaaleja. ”Valmiita ja vapaasti käytettäviä nettimateriaaleja.” 

”Helppokäyttöisiä sähköisiä materiaaleja päätöksenteon ja omien intressien harjoitte-

luun.” Verkkoon esitettiin erilaisia toiveita, joita sinne materiaalien osalta kaivataan, ku-

ten ”Verkkoon erilaisia kurssisisältöjä.”, ”Verkkomateriaalia erilaisista oppijoista.” ja 

”Verkossa olevia pienempiä vinkkejä erilaisten teemojen ohjaukseen, "käsikirjasto"”. 

Yksi opinto-ohjaaja toi hyvän huomion esille ryhmäytymiseen liittyen, joka tulevaisuu-

dessa on haaste verkossa olevien opiskelijoiden osalta. ”Ryhmäytymiseen liittyvää osaa-

mista toki kaipaisin. Varsinkin miten ryhmäyttää pelkästään verkossa opiskelevia opiske-

lijoita. Tämä tulee olemaan yksi suurimpia haasteita tulevaisuuden opinto-ohjaajilla.” 

Yksi opinto-ohjaaja esitti ehdotuksen, että materiaalit koottaisiin yhteen yhdelle sivulle. 

”Valtakunnallinen materiaalipankki.” Esille tuotiin myös toive opiskelijoiden tavoittei-

siin ja tulevaisuuteen liittyvistä nettipohjaisista kyselylomakkeista. ”Tavoitteen ja tule-

vaisuuden fokukseen liittyviä nettipohjaisia kyselylomakkeita.” Yksi opinto-ohjaaja toi 

esille toiveen verkkomateriaalia opiskelutaitojen opettamiseen soveltuvasta ohjelmasta. 

”Opiskelutaitojen opettamiseen verkkomateriaalia, esim. joku ohjelma, joka ohjaa 
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automaattisesti opiskelemaan opiskelutaitoja.” Esille tuotiin toiveita vuorovaikutteisista 

opiskelijoiden tulevaisuuteen suunnitelluista sähköisistä materiaaleista. ”Sähköistä, in-

teraktiivista materiaalia jossa futuristinen ote.” Yksilönohjaukseen kaivattiin helppo-

käyttöisesti toimivaa sähköistä työkalua. ”Yksilöohjauksessa joku toimiva sähköinen työ-

kalu, jota on helppo käyttää.” Vastauksissa esille nostettiin myös Opopassi, jota opinto-

ohjaajat kommentoivat työkaluna positiiviseen sävyyn. ”Opopassi on jo käytössä, lisää 

sähköisiä toimintaympäristöjä. Opiskelutaidot verkkoon… vähän kuin opopassi.”, ”Mi-

nulla on pitkästä aikaa käytössäni opo-kirja, jossa myös sähköinen materiaali ja olen 

todella iloinen. Minusta kirja + sähköinen materiaali auttaa tuntisuunnittelussa ja -to-

teutuksessa. Aikaisemmin säätöä monisteiden yms. kanssa aivan liian paljon.” 

 

22 opinto-ohjaajaa vastasi kaipaavansa parannusta opiskelijoiden harjoituksiin, tehtäviin, 

sovelluksiin ja opiskeluvälineisiin tai selkeämpiä kokonaispaketteja, materiaaleja ja työ-

kaluja opinto-ohjaukseen. Yksi opinto-ohjaaja kaipasi harjoituksia ulkomaille opiskele-

maan hakeutumisesta. ”Harjoituksia hakeutumisesta ulkomaille opiskelemaan.” Muu-

tama opinto-ohjaaja toivoi lisää konkreettisia harjoituksia, joilla motivoida oppilaita. 

”Luokkatunteihin kaipaan toiminnallisuutta, eli konkreettisia harjoituksia. Ne yleensä 

motivoivat oppilaita.”, ”Haluaisin selkeitä ja konkreettisia tehtävätyökaluja.”, ”Kaikki 

oppilaan omaa aktiivisuutta lisäävät materiaalit/tehtävät hyviä.” Yksi opinto-ohjaaja toi 

esille erilaisten mobiilisovellusten mahdollisen hyödyntämisen ”Ehkä erilaiset mobiiliso-

vellukset olisivat tervetulleita.” ja toinen opinto-ohjaaja toi vuorostaan esille pelien mah-

dollisen hyödyntämisen. ”Jotain pelejä tms. kivaa ehkä?” Muutama opinto-ohjaaja toi 

vastauksissaan esille toiveen monikäyttöisistä ja selkeistä tehtäväpaketeista. ”Monikäyt-

töisiä kortteja ja tehtäväpaketteja.”, ”Opojen täytyy seurata aikaa ja pysyä mukana muu-

toksessa, jolloin kovin pysyvät materiaalit (kirjat jne.) eivät toimi. Yksinkertaisen selkeitä 

paketteja esim. ympäröivästä yhteiskunnasta ja työelämästä, kuten esim. Kelan etuudet 

korkeakouluopiskelijoille, työnhaku jne.” Opinto-ohjaajat esittivät toiveensa yksilönoh-

jaukseen erilaista keskustelua tukevista ja eteenpäin vievistä tehtävistä. Samoin esille tuo-

tiin yksilönohjaukseen erilaisia tehtäviä jatko-opintojen pohtimiseen, työnhakuun ja elä-

mänhallintaan. ”Yksilöohjauksessa erilaiset keskustelua tukevat ja eteenpäin vievät teh-

tävät (joita toki jo on) ovat aina tervetulleita.”, ”Yksilöohjauksessa voisi olla erilaisia 

materiaaleja/tehtäviä jatko-opintoihin pohtimiseen, työnhakuun, elämänhallintaan.” 

Yksi opinto-ohjaaja esitti toiveen, että ammattiopistossa heikosti motivoituneille 
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opiskelijoille tulisi saada heille sopivia tehtäviä, joiden parissa voisi edetä suunnitellusti. 

”Amisikäisille heikosti motivoituneille sopivia tehtäviä, joita voisi tehdä prosessinomai-

sesti.” Monet opinto-ohjaajat esittivät kaipaavansa järjestelmällisyyttä ja selkeyttä oh-

jausjärjestelmään. Myös materiaalien ja koulutuksien kustannuskysymykset koettiin ai-

nakin osittain aiheuttavan haasteita. ”Systemaattinen ohjausjärjestelmä.” ”Kaikki toi-

minnot saman järjestelmän alle eli Wilmaan.”, ”Kirjoja ja selkeää materiaalia jatko-

opinnoista ei siis mainoksia.”, ”Selkeitä tehtäviä tai "tehtäväpolkuja" joissa edetä yksi-

löohjauksessa ja pienryhmäohjauksessa. Opot tekevät ja kehittävät aika paljon menetel-

miä työhönsä itse. Myös kallis hinta joissain materiaaleissa tai koulutuksissa on on-

gelma.”, ”Selkokielistä materiaalia opiskeluteknikoihin liittyen.”, ”Selkeitä työkaluja, 

jotka on räätälöity omalle kohderyhmälle voisi olla enemmän. Opintopolku.fi on erin-

omainen yhden luukun periaatteella toimiva palvelu. Sen käyttöönotto helpotti paljon oh-

jaustyötä. Vastaavalla periaatteella jos löytyisi vielä ohjaustyökaluja, ammatinvalinta-

testejä jne.” 

 

Opinto-ohjaajista 22 vastasi päinvastaisesti, ettei materiaaleista ole pulaa tai materiaalia 

on jo tarpeeksi, mutta ei vain ole riittävästi aikaa tutustua niihin paremmin. Jotkut opinto-

ohjaajat vastasivat haluavansa itse hoitaa ja huolehtia materiaalien etsimisestä ja kokoa-

misesta. ”En kaipaa valmiita materiaaleja, koska löydän ja luon ne itse tarpeen mu-

kaan.”, ”Minusta käyttökelpoista materiaalia on paljon, enemmän ongelmana on mate-

riaalin paljous ja se, että olisi aikaa tutustua niihin.”, ”Yksilöohjauksen ohjausmateriaali 

on riittävää. Samoin ryhmäohjaukseen tarvittava materiaali on ollut hyvin saatavilla.”, 

”Materiaaleja on paljon, mutta resurssia toteuttaa puuttuu.”, ”Materiaalit eivät ole on-

gelma mielestäni vaan metodit. On uusi opopassi.fi, on Suunta digikirja ja netti täynnä 

matskuja.” Muutamat opinto-ohjaaja nostivat esille sen, että ohjauksessa tärkeintä on 

opiskelijoille annettava aika ja kohtaaminen. ”En mitään, ohjaus ei ole kiinni materiaa-

leista vaan kohtaamisesta.”, ”Ei materiaalia vaan aikaa yksilölliseen ohjaukseen.”, ”En 

niinkään materiaaleja vaan tutustumiskäyntejä opiskelijoiden kanssa.” 

 

Opinto-ohjaajista 13 vastasi, ettei osaa sanoa. 

 

Yhdeksän opinto-ohjaajaa toi vastauksissaan esille kaipaavansa toiminnallisia ohjausvä-

lineitä ja menetelmiä. ”Helposti sovellettavia ja toiminnallisia, jotka eivät edellytä 
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materiaalihankintoja.”, ”Erilaisia aktivoivia menetelmiä.”, ”Oppilaitoksilta tarvittaisiin 

enemmän opo-materiaalia koulutuksen sisällöistä, erilaista some markkinointia sekä vie-

railukäyntejä, jossa oli toiminnallisia tehtäviä.” 

 

Seitsemän opinto-ohjaajaa toi vastauksissaan esille kaipaavansa lisää valmiita ja uusia 

malleja ja työkaluja sekä keskusteluihin kuuluvaa materiaalia yksilönohjaukseen ja pien-

ryhmäohjaukseen. ”Pienryhmäohjaukseen valmista materiaalia voisi olla enemmän.”, 

”Malleja pienryhmäohjaukseen, työkaluja yksilöohjaukseen.”, ”Yksilöohjaukseen uusia 

menetelmiä ja pienryhmäohjaukseen ihan sitä käytäntöä, eli miten eri tavoin sitä voi to-

teuttaa.”, ”Lisää keskusteluun materiaalia pienryhmä ja yksilöohjaukseen.” 

 

Kuusi opinto-ohjaajaa esitti testeihin liittyvän materiaalitarpeen. ”Helposti tehtäviä ja 

tulkittavia testejä.”, ”Ammatinvalintatestit, kykytestit, jotka ovat psykologeillakin käy-

tössä.”, ”Oppimiseen ja itsetuntemukseen liittyviä testejä.”, ”Avo-ohjelman kaltaisia 

kartoituksia.”, ”Valmista testattua lukiolaisille sopivaa materiaalia.” Toiset kuusi 

opinto-ohjaajaa vastasi, että kaikki uudet materiaalit ja ideat ovat tervetulleita. ”Kaikkea 

mahdollista, ylipäätään lisää materiaaleja.”, ”Kaikenlainen apu olisi tervetullutta, var-

sinkin testatut ja hyviksi havaitut keinot.” 

 

Neljä opinto-ohjaajaa vastasi kaipaavansa videoita, jotka liittyvät esimerkiksi eri ammat-

teihin. ”Juuri vihjasin TAT:lle, että voisivat tehdä TET-videon.”, ”Videoita joissa puhut-

taisiin ammattien arjesta.”, ”Luokassa toimii eri aihepiirejä avaavat videot.” Toiset 

neljä opinto-ohjaajaa vastasi kaipaavansa käytännöllisiä ja konkreettisia materiaaleja 

omaan työhönsä. ”Hyviä käytänteitä haasteellisiin tilanteisiin.”, ”Konkreettisia ja moni-

puolisia työkaluja, joita helppo muokata kunkin omaan työhön sopivaksi.”, ”Lisää konk-

reettista tietoa erilaisista mahdollisista työpaikoista erityisesti amk/yliopistoaloilla.” 

 

Kolme opinto-ohjaajaa toi vastauksissaan esille kaipaavansa erityisesti tähän päivään so-

pivia materiaaleja. ”Olisi hyvä, kun olisi ajantasainen, päivitetty ja tätä päivää vastaa 

oppikirja/kirjamateriaali yleensäkin ammatillisen puolen opintoihin. Vain lukioihin ja 

nekin tietyllä tapaa olleet samat vuosia/vuosikymmeniä. Vastaamaan nykypäivää.”, ”Il-

maisia, vaihtoehtoisia, ajassa muuttuvia materiaaleja opojen ja nuorten käyttöön --> ai-

kaan sopivia materiaaleja.”, ”Ajankohtaisia. Muunneltavia (yksilö-/luokkamuotoinen).” 
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Kaksi opinto-ohjaajaa toi vastauksissaan esille kaipaavansa oppimaan oppimisen materi-

aaleja. ”Aikuisikäisille soveltuvia oppimaan oppimisen materiaaleja.” Kaksi opinto-oh-

jaajaa toivoi lisää urasuunnitteluun kohdistuvaa materiaalia. ”Uraohjausmateriaalia. 

Harjoittelu-, opinnäytetyö- ja työpaikan löytökanavia.” Kaksi opinto-ohjaajaa kaipasi li-

sää ulkomaan kielen oppimateriaalia. ”Materiaalia ruotsiksi, joka on kehitetty erityisesti 

erityistä tukea tarvitseville.”, ”Englanninkielisiä. Ei-pelkästään verkkomateriaalia.” 

Kaksi opinto-ohjaajaa esitti vuorostaan parannustarpeensa omiin työskentelyvälineisiin 

tai motivaatioon liittyen. ”Toimivat tietotekniikan välineet. Loppu kyllä hoituu niillä.”, 

”Motivaatiorokotteen :).” 

 

Kuudennessa monivalintakysymyksessä haluttiin selvittää, mistä aiheista opinto-ohjaajat 

kaipaisivat eniten lisää materiaaleja. Valmiita eri vastausvaihtoehtoja tehtiin tarkoituk-

sella paljon ja kysymykseen vastaaja sai valita halutessaan useamman vaihtoehdon. 
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Kuvio 6. Aihealueita, joihin kaivataan lisää materiaaleja (n=115). 

 

Vastanneista opinto-ohjaajista eniten, 71 vastaajaa (61,7 %), kaipaa lisää materiaalia 

opiskeluaktiivisuuden edistämiseen. 68 (59,1 %) vastannutta opinto-ohjaajaa toivoo lisää 

materiaalia psyykkisen valmennuksen menetelmistä opiskeluaktiivisuuden edistämiseksi. 

Kolmanneksi eniten, 63 (54,8 %) opinto-ohjaajaa, vastasi haluavansa lisää oppimaan op-

pimisen taidon materiaaleja. 62 (53,9 %) eli hieman yli puolet vastaajista ilmoitti kaipaa-

vansa lisää materiaalia toiminnallisiin menetelmiin opinto-ohjauksessa. Kolmasosa 

opinto-ohjaajista, 38 vastaajaa (33 %), vastasi kaipaavansa lisää materiaalia osaamisen 

tunnistamiseen ja sanoittamiseen. 35 (30,4 %) kyselyyn vastanneesta opinto-ohjaajasta 

haluaisi lisää materiaalia positiiviseen pedagogiikkaan opinto-ohjauksessa. Neljäsosa 

vastanneista opinto-ohjaajista, 29 vastaajaa (25,2 %), toivoisi lisää materiaalia tunne- ja 

vuorovaikutustaitoihin. Esitetyistä aiheista kaikista vähiten, 22 vastaajaa (19,1 %), kai-

pasi lisää materiaalia työnhakuun. Tähän kuudenteen monivalintakysymykseen, jossa oli 
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runsaasti valmiita vastausvaihtoehtoja, ainoastaan kolme opinto-ohjaajaa (2,6 %) vastasi, 

että ei kaivannut lisää mitään materiaaleja tai ei osannut sanoa. 

 

Seitsemännessä kysymyksessä kartoitettiin, mitä sähköistä oppimisympäristöä opinto-oh-

jaajat käyttävät. Kuten kuviosta 7 nähdään, opinto-ohjaajilla ei ole käytössä mitään tiettyä 

yhtä oppimisympäristöä. 

 

 

Kuvio 7. Sähköisen oppimisympäristön käyttö (n=115). 

 

Kyselyyn vastanneista opinto-ohjaajista 40 (34,8 %) käyttää jotain muuta kuin Peda.net, 

Moodle tai Classroom -oppimisympäristöä. Vastausvaihtoehdon ”Joku muu” kohdalla 

annetuissa avoimissa vastauksissa yleisin vastaus oli verkko-oppimisympäristö Wilma. 

Jotkut opinto-ohjaajat käyttävät vuorostaan sähköisiä oppikirjoja. Vastaajista 37 (32,2 %) 

eli noin joka kolmas ilmoitti käyttävänsä Moodle-oppimisympäristöä. Vastaajista 27 

(23,5 %) eli melkein joka neljäs opinto-ohjaaja puolestaan ilmoitti käyttävänsä Google 

Classroom -oppimisympäristöä. Loput 11 (9,6 %) vastaajaa ilmoitti käyttävänsä Peda.net 

oppimisympäristöä. 

 

Kahdeksannessa kysymyksessä kartoitettiin, tukeeko työnantaja opinto-ohjaajien amma-

tillista kehitystä tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautua. Kuviosta 8 selviää, että 104 

(90,4 %) opinto-ohjaajaa vastasi tähän kysymykseen ”Kyllä”. Vain 11 (9,6 %) vastasi 

”Ei”. 
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Kuvio 8. Työnantaja tukee ammatillista kehitystä tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttau-

tua (n=115). 

 

Koulutuksen saaminen kaikille opinto-ohjaajille on tärkeää. Koulutuksen arvoa ei tulisi 

ajatella niin, että esimerkiksi lyhyempi määräaikainen työsuhde olisi este koulutukseen 

osallistumiselle. 

 

Yhdeksännen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka usein opinto-ohjaajat täy-

dentävät osaamistaan osallistumalla koulutuksiin, infoihin tai webinaareihin. Kyselylo-

makkeen 115 vastaajasta yksi jätti tähän kysymykseen vastaamatta. 
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Kuvio 9. Osaamisen täydentäminen osallistumalla koulutuksiin, infoihin tai webinaarei-

hin (n=114). 

 

114:sta kysymykseen vastanneesta opinto-ohjaajasta 65 (57 %) eli suurin osa osallistuu 

kuukausittain koulutuksiin, infoihin tai webinaareihin. 32 (28,1 %) eli lähes kolmasosa 

opinto-ohjaajista ilmoitti osallistuvansa näihin noin kerran viikossa tai kahdessa viikossa. 

Opinto-ohjaajista 16 (14 %) vastasi osallistuvansa koulutuksiin, infoihin tai webinaarei-

hin pari kertaa vuodessa tai harvemmin. Vain yksi (0,9 %) vastaaja ilmoitti osallistuvansa 

koulutuksiin, infoihin tai webinaareihin lähes päivittäin. 

 

Kymmenennen kysymyksen tarkoituksena oli johdatella ajatuksia tulevaisuuteen ja saada 

selville, mihin aihealueeseen opinto-ohjaajat haluaisivat seuraavaksi kouluttautua. Kyse-

lylomakkeen 115 vastaajasta yksi opinto-ohjaaja jätti tähän kysymykseen vastaamatta. 

Kuviosta 10 voidaan nähdä, opinto-ohjaajille esitettyihin eri kouluttautumisen aihealuei-

siin olevat vastaukset menivät varsin tasaisesti. 
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Kuvio 10. Mistä aiheesta haluaisit kouluttautua seuraavaksi (n=114). 

 

Runsas neljäsosa, 30 (26,3 %) vastannutta opinto-ohjaajaa, valitsi erilaisten oppijoiden 

ohjauksen. Noin neljäsosa opinto-ohjaajista, 28 (24,6 %) vastaajaa, valitsi ohjauksen to-

teuttamismuodot. Ohjauksen kehittämiseen vastasi haluavansa kouluttautua seuraavaksi 

26 (22,8 %) opinto-ohjaajaa. 23 (20,2 %) opinto-ohjaajaa oli valinnut halunsa kouluttau-

tua seuraavaksi uraohjauksen parissa. Opinto-ohjaajista 7 (6,1 %) eli selkeästi vähiten 

vastanneista valitsi halukkuutensa kouluttautua seuraavaksi verkosto-osaamiseen. 

 

 

8    Johtopäätökset 

 

 

8.1   Yhteenvetoa ja pohdintaa 

 

Opinto-ohjauksen rooli ja uraohjauksen merkitys kasvavat. Opiskelijoiden kanssa otetaan 

yhä tarkemmin selvää, mitä he osaavat ja mihin kaikkeen he pystyvät. Opinto-ohjaajat 

yrittävät parhaansa mukaan auttaa saamaan opiskelijoiden omia ajatuksia ja toiveita 

eteenpäin. Opinto-ohjaajan rooli on valmentaa ja edistää omalta osaltaan opiskelijan 

omaa uraa, mitä he itse rakentavat. 
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Digitaalinen tekoälyllinen opinto-ohjaus tulee lisääntymään merkittävästi tulevaisuu-

dessa. Digitalisoituminen pohjautuu opiskelijoiden menetelmiin, työkaluihin ja toiminta-

tapoihin, kun oppilaitosten tietojärjestelmät saadaan jalostettua paremmaksi. Toimintaa 

tulee tehdä ja kehittää opinto-ohjauksen ammattilaisten näkökulmasta. Digitalisoituva 

opinto-ohjaus huomioi tulevien opiskelijoiden valmiudet. Kun peruskoulutasolta siirry-

tään toiselle asteelle, opiskelijoita viedään itseohjautuvampaan toimintamalliin. Entistä 

enemmän opinto-ohjaajan rooli kehittyy ja laajenee. Jos opiskelijalla on käsitys amma-

tista, jonka parissa hän haluaisi päästä työskentelemään, pitäisi vielä tarkemmin selvittää, 

minkälaisten yrityksien kanssa opiskelijalla on mahdollisuuksia päästä toteuttamaan työ-

harjoittelua, joka vastaa opiskelijan toiveita. Koulusta valmistumisen jälkeen tärkeää olisi 

löytää opiskelijalle oikeanlaista urapolkua. Tämä on vaativampaa kuin aikaisemmin, 

koska opinto-ohjaus yksilöityy ja pitäisi löytää opiskelijoiden valmistuessa oikeantasoi-

nen, kullekin soveltuva työpaikka. 

 

Opinto-ohjaajien avoimista vastauksista voidaan todeta se, että nuorille pitäisi asettaa sel-

keät tavoitteet, jotka ylettyvät vielä laajempaan kuvaan kuin pelkkään opiskeluun ja opis-

kelutaitoihin. Tästä esimerkkinä voidaan pitää sitä, kun opinto-ohjaajilta kysyttiin, mitkä 

asiat he ovat kokeneet työssään haasteelliseksi, niin lähes puolet toi vastauksissaan esille 

opiskelijoiden mielenterveysongelmat, opiskelumotivaation ja sitoutumisen puutteen, 

opiskelijan vaikean elämäntilanteen tai heikon terveydentilanteen. Opiskelijoiden psyyk-

kisiä taitoja eli mieltä, tunteita ja ajatuksia tulisi saada avattua ja hyödynnettyä vielä 

enemmän ja vahvemmin. Nuorten toimintaa pitäisi miettiä laajempana kokonaisuutena, 

johon tuotaisiin mukaan esimerkiksi terveyden, perheen, ystävien ja läheisten ihmisten 

sekä harrastuksien merkitys. Kun opiskelun ulkopuoliset tekijät ovat kunnossa, opintoihin 

keskittyminen sujuu lähtökohtaisesti paremmin. 

 

Jokaiselle opiskelijalle olisi hyvä tehdä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-

telma, jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana. Koulutuksessa olisi hyvä olla eri-

laisista oppimisvaikeuksista koostuva perustietopaketti. Tavallisimmat oppimisvaikeudet 

olisi hyvä selvittää. Sen jälkeen selkeässä ohjausjärjestelmässä pitäisi osata tietää, miten 

toimitaan erilaisten oppijoiden kanssa ja kenen kanssa ensin keskustellaan asiasta. Kou-

lutuksien pitäminen ja tietojen sekä kokemusten jakaminen muiden opinto-ohjaajien 

kanssa luo kuulumisen tunnetta työyhteisöön, lisää vastuunottoa ja siten parantaa koko 
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toiminnan laatua. Järjestelmästä tulisi luoda sellainen, että jokainen opinto-ohjaaja voi 

kantaa vastuun erilaisten oppijoiden ohjaamisessa ja opiskelija osataan ohjata ainakin oi-

keanlaisen avun luokse. 

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että opinto-ohjaajien työn puutteisiin olisi hyvä saada pa-

rannusta. Laaja työnkuva, kiire, jatkuvat muutokset, liian pienet resurssit suhteessa työn 

määrään ja hankalat opiskelijat tuovat jo pelkästään paljon haasteita arkipäivän työhön. 

Tutkimustuloksista voidaan todeta, että koulutusta ja opiskelua oman työn osaamiseen ja 

ohjaustyön kehittämiseen nähdään tarpeellisena. Opinto-ohjaajilta löytyy kiinnostusta 

erilaisiin koulutuksiin. Tutkimustulokset myös kertovat, että opinto-ohjaajan työssä mo-

net kaipaavat enemmän esimiehen tukea ja kollegoiden vertaistukea. Tutkimustulosten 

mukaan opinto-ohjaajat kaipaavat erityisesti digitaalisia materiaaleja. Jonkin verran pa-

rannusta kaivataan harjoituksiin, tehtäviin ja testeihin sekä yksilönohjauksen ja pienryh-

mäohjauksen toimintaan. Näihin opinto-ohjaajat toivovat selkeitä ajantasaisia kokonais-

paketteja. 

 

Taulukossa 3 kerrotaan toteutetun tutkimuksen keskeisimmät tulokset tiivistetysti. Tutki-

mustuloksista mielenkiintoista oli huomata, että yli puolet opinto-ohjaajista ilmoitti kai-

paavansa materiaalia aihealueista: opiskeluaktiivisuuden edistäminen, psyykkisen val-

mennuksen menetelmät opiskeluaktiivisuuden edistämiseksi, oppimaan oppisen taidot ja 

toiminnalliset menetelmät opinto-ohjauksessa. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, 

että opinto-ohjaajilla on omaan työhönsä hyvin erilaisia toiveita. Osa opinto-ohjaajista 

kaipaa materiaaleja, osan mielestä niitä on jo liikaa, osalla ei ole riittävästi aikaa perehtyä 

ja käyttää niitä ja osa ei oikein tunnu tietävän tarkalleen, kuinka työssään oikein hyödyn-

täisi materiaaleja. Opinnäytetyötä tehdessä huomasin, että tietoa ja materiaaleja opinto-

ohjauksesta löytyy runsaasti. Yhtenä ongelmana voi olla se, että monet materiaalit ja käy-

tänteet ovat yli kymmenen vuotta vanhoja, eivätkä vastaa enää niin hyvin tämän päivän 

opinto-ohjausta. 
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Taulukko 3. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset tiivistetysti. 

Opiskelijoille oltava selkeät tavoitteet ja osaamisen kehittämissuunnitelma opiskeluun, 

jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana. Opintojen lisäksi opiskelijoiden tavoit-

teissa olisi hyvä huomioida koulun ulkopuolinen maailma. Tavoitteissa olisi hyvä miettiä, 

mitkä asiat arjessa ovat hyvin ja mihin asioihin toivoisi saavansa muutosta tai parannusta 

ja miten näihin asioihin voisi itse vaikuttaa. Myöhemmin kirjattuihin asioihin voitaisiin 

palata ja katsoa, kuinka ne ovat edistyneet. 

Järjestelmästä tulisi luoda sellainen, jossa jokainen opinto-ohjaaja voi kantaa vastuun ja 

tarvittaessa opiskelija osataan ohjata hänelle sopivan avun luokse. 

Opinto-ohjaajien työssä haasteellisena erityisesti koetaan laaja työnkuva, kiire, liian pie-

net resurssit suhteessa työn määrään ja hankalat opiskelijat. 

Koulutus ja opiskelu oman työn osaamiseen ja ohjaustyön kehittämiseen nähdään tarpeel-

liseksi. Opinto-ohjaajat ovat kiinnostuneita erilaisista koulutuksista. Vastausten perus-

teella ajanpuute on suurin syy sille, etteivät opinto-ohjaajat pääse osallistumaan koulu-

tuksiin aktiivisemmin. 

Digitaalisia materiaaleja, esimiehen tukea ja kollegoiden vertaistukea kaivataan enem-

män. 

Harjoituksiin ja testeihin sekä yksilönohjauksen ja pienryhmäohjauksen toimintaan 

opinto-ohjaajat toivovat selkeitä ajankohtaisia tehtäväpaketteja. Opinto-ohjaajat kaipaa-

vat materiaalia erityisesti näistä aihealueista: opiskeluaktiivisuuden edistäminen, oppi-

maan oppimisen taidot, psyykkisen valmennuksen menetelmät opiskeluaktiivisuuden 

edistämiseksi ja toiminnalliset menetelmät opinto-ohjauksessa. 

 

Toimeksiantajan työntekijät esittivät omaa ammatillista näkemystä liittyen kyselytutki-

muksen vastauksiin ja tuloksiin. Ohjausosuuskunta Otteen työntekijät näkivät vastauk-

sissa keskeisimpänä asiana sen, että opinto-ohjaajat ovat koulutusmyönteisiä. Tämä oli 

heistä vastauksista mukava huomata ja tästä olen samaa mieltä Ohjausosuuskunta Otteen 

työntekijöiden kanssa. Ohjausosuuskunta Otteen työntekijät nostivat tutkimustuloksista 

esille myös sen, että kiinnostavat kouluttautumisen aiheet ovat pääsääntöisesti perusosaa-

mista opinto-ohjaajien työssä. Opinto-ohjaajilla suurimpana syynä tuntuu vain olevan 

ajanpuute päästä osallistumaan koulutuksiin. Moni opinto-ohjaaja vaikuttaa kuitenkin 

kaipaavan työhönsä kehitystä ja koulutuksia. Toimeksiantajan työntekijät totesivat myös, 
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että vastauksista huomaa hyvin sen, että käytänteet ovat koulukohtaisia. Asiat riippuvat 

lopulta paljon johtoportaasta, muun muassa rehtorin, kunnan ja kaupungin linjauksista, 

että miten koulu mahdollistaa opinto-ohjaajien osaamisen kehittämisen. 

 

 

8.2   Liiketoiminnan kehittäminen 

 

Ohjausosuuskunta Otteen työntekijöille työstä tulee palkkaa tietyn prosenttimäärän mu-

kaan. Eniten rahaa tulee hankkeista, pitämällä oppilaitoksille luentoja sekä yksittäisistä 

koulutuksista. Tulevaisuudessa yritystoimintaa kannattaa keskittää enemmän hankkeisiin 

sekä sähköisiin opetus- ja ohjausmateriaaleihin, jotka ovat järkeviä tulonlähteitä. Kun 

materiaalit tekee verkkoon hyvin ja niitä saa myytyä ja markkinoitua eteenpäin sähköi-

sesti, niistä voi tuloja tulla tasaisesti. 

 

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli kehittää palvelun tuotteistamista. Koulumaailmaan 

on tulevaisuudessa järkevää keskittyä enemmän ja päästä tekemään laajemmin yhteis-

työtä oppilaitosten kanssa. Vahvana asiakaskuntana lähitulevaisuudessa näkisin koulut ja 

opinto-ohjaajat. Osa Ohjausosuuskunta Otteen työntekijöistä tekee kouluille opetusmate-

riaalia itse. Näiden laadukkaiden materiaalien saaminen kouluihin voi olla yksi järkevim-

mistä keinoista ansaita rahaa. Sähköiset materiaalit ovat saatavilla verkkokaupasta, jonne 

saa latauslinkin ja sieltä saa ostettua materiaalit. Kaikki tapahtuu automaattisesti. Oppi-

laitokset ovat valmiita maksamaan isojakin summia materiaaleista. Ohjausosuuskunta Ot-

teen työntekijät ovat alan ammattilaisia ja voisivat tehdä kattavia uusia kokonaispaketteja 

kouluille. Siihen tulisi koota yhteen keskeinen sisältö, minkälaisia järkeviä muutoksia 

kouluihin halutaan tuoda tavoitteisiin, rakenteisiin ja toimintaympäristöihin. 

 

Luentoja ja materiaalia on järkevä tehdä paljon jatkossa sen mukaan, mille on erityisen 

paljon kysyntää ja esitetty toivomuksia. Esimerkiksi oppilaitoksille voisi tehdä tarkoituk-

sella sellaisia luentoja, joissa harjoitellaan tehtävien avulla kertomaan omaa osaamista ja 

vahvuuksia. Nämä sopivat sekä nuoremmille että vanhemmille henkilöille ja nostavat it-

setuntoa ja ymmärrystä, kun tekijät huomaavat osaavansa paljon erilaisia taitoja ja asioita. 

Luennoissa, koulutuksissa ja esityksissä on havaittu joitain haasteita niiden pitämisessä. 

Luentoja ja esityksiä helpottamaan Ohjausosuuskunta Otteen olisi viisainta hankkia 
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konferenssijärjestelmä yhteiseen käyttöön. Konferenssityöskentelyn avulla näkisi ja kuu-

lisi kaiken samalla kertaa ja työskentely olisi sujuvampaa. Toimiva järjestelmä olisi 

helppo asentaa ja purkaa, eikä siinä olisi häiriöitä äänessä ja laitteeseen onnistuisi langa-

tonkin yhteys kätevästi. 

 

Ohjausosuuskunta Ote toivoo asiakkaita olevan entistä enemmän. Yhtenä järkevänä yri-

tystoimintana näkisin koulutuksen pitämisen ja oppaan tekemisen ja sen ympärille muo-

dostuvan kokonaisuuden, jota voisi tarjota yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Järke-

vää olisi, jos on jokin laadukas materiaali, mitä voisi hyödyntää korkeakouluopinnoissa 

ja koittaisi sitä myydä kaikkiin mahdollisiin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jos 

esimerkiksi Karelia-ammattikorkeakoulu on hankkinut jonkin Ohjausosuuskunta Otteen 

tuottaman materiaalin, voisi sitä mainostaa helpommin myös muihin ammattikorkeakou-

luihin. Tuotetta myytäessä pystyisi mainitsemaan, mitkä ammattikorkeakoulut ovat jo ot-

taneet materiaalit käyttöön ja palaute on ollut kiitettävää. Oppilaitosten innostuessa täl-

laiseen yhteistyöhön voisi rahaa ansaita enemmän. Yksi vaihtoehto on, että materiaalia 

tarjotaan ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Materiaaleja voisi hyödyntää myös niin, 

että tehtäisiin maksullisia webinaareja. Kaikki kiinnostuneet voisivat katsoa niitä myö-

hemminkin ja siitä pystyisi saamaan katselukertojen mukaan jatkuvasti tuloja. 

 

Yhteistyöhön ja tapaamisiin oppilaitosten henkilöiden kanssa päästään, kun heille soite-

taan, laitetaan sähköpostiviestiä tai kun tuotetta ollaan markkinoitu esimerkiksi Ohjaus-

osuuskunta Otteen Facebook-sivuilla. Kun on mahdollista soittaa ja esittää itsensä orga-

nisaation puolesta soittavana henkilönä, se tuo uskottavuutta. Tuotteita on myös markki-

noitu tapahtumissa, joissa on verkostoiduttu ja saatu aikaan yhteistyötä. Tämä on yksi 

tärkeä osa yritystoimintaa, johon kannattaa panostaa. Esimerkiksi Olympiakomitea otti 

Ohjausosuukunta Otteeseen yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä, kun Ohjausosuuskunta Ote oli 

tehnyt yhteistyötä Taloudellisen Tietotoimiston kanssa ja he olivat nähneet Ohjausosuus-

kunta Otteen tapahtumissa. 

 

Yhtenä opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa potentiaalisia asiakasryhmiä. Vaikka osa 

tekeekin etänä yksittäisiä työnhakuvalmennuksia, tähän asiakaskuntaan panostaminen tu-

levaisuudessa ei ole kovin järkevää. Työnhakuvalmennusta voi henkilön sitä halutessaan 

antaa, mutta yritystoiminnan kannalta rahallinen hyöty tulee keskittymällä muihin 
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asioihin. Yritysasiakkaille pidettäviin koulutuksiin panostaminen kannattaisi jättää vä-

hemmälle ajankäytölle, koska niihin pääseminen on hyvin haasteellista. Yhteistyö työ-

voimatoimiston kanssa voisi tuoda paljon potentiaalisia asiakkaita. Pitää kuitenkin muis-

taa, että sitä kautta tulevat asiakkaat ovat sellaisia, joilla lähtökohtaisesti ylimääräistä ra-

haa ei ole. Hankkeet ja järjestöt ovat järkeviä tahoja koittaa rahoittaa toimintaa ja tehdä 

yhteistyötä. Näiden kanssa yhteistyön aloittaminen on kuitenkin haastavaa, sillä pitää löy-

tää oikeat henkilöt ja verkostot. Taulukossa 4 kerrotaan olennaisimmat liiketoiminnan 

kehittämissuositukset tiivistetysti. 

 

Taulukko 4. Liiketoiminnan keskeisimmät kehittämissuositukset tiivistetysti. 

Kahdeksan keskeistä asiaa, joihin yrityksen kannattaa tulevaisuudessa keskittyä: 

1) yhteistyöhön panostaminen eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa 

2) yhteistyön, koulutuksien ja luentojen lisääminen oppilaitosten kanssa 

3) oppaiden ja materiaalien runsaampi tekeminen ja tuotteiden aktiivisempi markki-

nointi ja myynti eri oppilaitoksille ympäri Suomen 

4) sähköiset ohjaus- ja opetusmateriaalit myyntiin verkkoon 

5) materiaalien tarjoaminen koulutuspäiviin 

6) maksullisten webinaarien eli verkkoseminaarien pitäminen 

7) tuotteiden aktiivinen markkinointi tapahtumissa, yrityksen omilla verkkosivuilla ja 

Facebook-sivuilla 

8) konferenssijärjestelmän hankkiminen yhteiseen käyttöön esityksien helpottamiseksi. 

Asiat, joihin yrityksen ei kannata tulevaisuudessa keskittyä ja käyttää aikaa: 

1) työnhakuvalmennus yksittäisille asiakkaille 

2) koulutuksien pitäminen yritysasiakkaille. 

 

Ohjausosuuskunta Otteen yhtenä toiminnan haasteena on ollut materiaalien ja tuotteiden 

markkinointi ja myynti. Paljon on odoteltu, että yritykseen päin eri tahot olisivat yhteyk-

sissä. Työntekijöiden kannattaisi itse lähteä aktiivisemmin ottamaan yhteyttä esimerkiksi 

oppilaitoksiin. Esimerkiksi kun on saatu verkko-ohjauksen koulutukseen liittyvä materi-

aali valmiiksi ja on laadukas tuote mitä esitellä, tarvitaan oppilaitosten kiinnostus yhteis-

työhön ja halua vastaanottaa luentoja. Ohjausosuuskunta Otteen työntekijöillä voisi olla 
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mahdollisuus päästä esimerkiksi aktiivisiksi luennoitsijoiksi. Toimeksiantajan työntekijät 

ovat tehneet paljon erilaisia materiaaleja ja esittäneet ne joillekin kouluille ja siitä on tul-

lut kiitettävää palautetta. Kun on jokin laadukas materiaali ja esitys on tehty esimerkiksi 

Karelia-ammattikorkeakoululle, voisi luennon esittämistä yrittää tarjota ympäri Suomen 

eri ammattikorkeakouluille. Tai miksipä näitä laadukkaasti tehtyjä materiaaleja ja luen-

toja ei voisi yrittää lähteä tarjoamaan ja esittämään ympäri Suomen oppilaitoksiin, esi-

merkiksi lukioihin ja ammattiopistoihin? Uusien materiaalien suunnittelu ja esitykseen 

valmistautuminen vaatii aikaa. Jos esimerkiksi yhtenä päivänä pidettävästä esityksestä 

saa yhteensä joitakin satoja euroja, järkevää olisi saada se myytyä mahdollisimman mo-

neen eri paikkaan. Näin rahaa pelkästään tällaisesta toiminnasta voisi kertyä jo hyvin. 

Myös esiintymisestä tulisi luontevampaa ja helpompaa, mitä useammin sitä pääsisi teke-

mään. 

 

 

9    Arviointia 

 

 

9.1    Tutkimuksen eettisyyden tarkastelu 

 

Eettiset näkökulmat on otettava huomioon opinnäytetyötä tehdessä. Jo tutkimuksen ai-

heen valinnassa on pohdittava, kenen tarpeisiin tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimuk-

seen ryhdytään. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kohtelu on tärkeää huomi-

oida. Kyselyyn vastaajille on annettava selkeästi tietoa tutkimuksesta ja sen tavoitteista. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 25–27.) Opinnäytetyön aihe tuli toimeksiantajalta ja tarkoitus oli 

vastata heidän tarpeisiinsa ja toiveisiin. Opinto-ohjaajat pyrittiin huomioimaan sähköpos-

tin ja Facebookin kautta lähetetyssä kyselyssä antamalla heille tietoa opinnäytetyön tar-

koituksesta ja tavoitteista. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastaaja sai päättää, 

osallistuuko hän kyselyyn. Kyselyt tehtiin anonyymisti, eikä vastaajia pystytty tunnista-

maan opinnäytetyöstä. 

 

Opinnäytetyön aihe ja tutkimusmenetelmä toteutettiin eettisesti hyväksyttävästi. Verkko-

kyselyn avulla saatiin lisää tietoa opinto-ohjaajien tarpeista ja ongelmista. Tutkimuksesta 

saatuja tuloksia Ohjausosuuskunta Ote voi hyödyntää kehittäessään liiketoimintaa. 
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Kyselylomakkeessa ei kysytty vastaajien henkilötietoja, joten vastaaja jäi tuntematto-

maksi. Kerätty tieto käsiteltiin luottamuksellisesti. Vastaajia ei johdateltu vastaamaan ky-

selyyn tietyllä tavalla eikä aihe loukannut ketään. Myös teoriatiedon hankinnassa nouda-

tettiin eettisyyttä. Toimeksiantajalta kysyttiin lupa vuosikertomuksien käyttämiseen tie-

donlähteenä. Luennolla otetun valokuvan lisäämisestä opinnäytetyöhön lupa pyydettiin 

Päivi Roseniukselta. Raportoinnissa mitään tuloksia ei vääristelty eikä johdateltu vääriin 

tutkimustuloksiin. 

 

 

9.2    Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

 

Hirsjärvi ym. (2007, 226) kertovat, että kvantitatiivisesta tutkimuksesta on kehitelty eri-

laisia tilastollisia menettelytapoja, joiden avulla voidaan arvioida luotettavuutta. Luotet-

tavuudella eli reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tutkijan on oltava koko tut-

kimuksen ajan tarkka, kriittinen ja puolueeton, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Va-

liditeetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimus mittaa sitä, mitä sillä on tarkoi-

tuskin selvittää. (Heikkilä 2008, 29–30.) Määrällisen tutkimuksen tulosten luotettavuus 

lähtee siitä, että tutkimukseen valitaan kohderyhmästä riittävä määrä tutkittavia. Kohde-

ryhmästä ei yleensä tutkita kaikkia vaan osa. Sen pitää olla pienoiskuva kohderyhmästä. 

(Kananen 2016, 111.) 

 

Opinnäytetyön tekijä ja opinnäytetyön toimeksiantaja laativat toimeksiantosopimuksen 

opinnäytetyön tekemisestä. Toimeksiantosopimuksessa sovittuja yhteisiä sääntöjä nouda-

tettiin. Opinnäytetyön vaiheet ja tulokset raportissa esitettiin rehellisesti ja johdonmukai-

sesti. Opinnäytetyössä kyselyyn vastanneet henkilöt olivat opinto-ohjaajia ja vastasivat 

kohderyhmää. Teoriapohja suunniteltiin huolella, jotta se vastasi opinnäytetyön tarpeita. 

Opinnäytetyön validiteetti oli tarkoitus säilyttää koko opinnäytetyöprosessin ajan. Tutki-

mukseen vastanneita opinto-ohjaajia tavoitettiin riittävä määrä, yhteensä 115. Vaikka tut-

kimuksessa tutkittiin vain joitain perusjoukkoon kuuluvia ryhmiä eli opinto-ohjaajia, voi-

daan saatuja tutkimustuloksia pitää vahvasti suuntaa antavina. Toteutetussa tutkimuk-

sessa on huomioitava se, että tarkoituksena oli saada laajasti vastauksia opinto-ohjaajilta 

ja analysoida niitä sen pohjalta, jotka kyselyyn vastasivat. Kysymykset olivat tarkoituk-

sella sellaisia, joissa haluttiin tuoda opinto-ohjaajien työn haasteita esiin. Tuloksien 
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pohjalta tarkoitus oli löytää keinoja ja ratkaisuja hyödynnettäväksi toimeksiantajalle. 

Luotettavuus varmistettiin käyttäen tuoreita kirjallisia lähteitä sekä verkkolähteitä moni-

puolisesti. Erilaisista lähteistä hankittua tietoa verrattiin kriittisesti. Käytetyt lähteet kir-

jattiin opinnäytetyön tekstiin ja lähdeluetteloon tarkasti. Lähdemerkinnät tehtiin Karelia-

ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti. 

 

 

9.3    Jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana mieleeni nousi pari varteenotettavaa jatkotutkimusaihetta. 

Ohjausosuuskunta Otteelle voitaisiin tehdä markkinointisuunnitelma, jota yritys voisi 

hyödyntää markkinointinsa kehittämisessä. Ohjauksen keskeisimpiä muotoja voitaisiin 

tutkia laajemmin eli oppilaanohjaustunnit, henkilökohtainen ohjaus, ryhmänohjaus, luok-

kaohjaus ja työelämään tutustumisen jaksot. Näistä kannattaisi tutkia, mitä työkaluja kus-

sakin ohjauksessa tällä hetkellä käytetään ja mitkä keinot ovat toimivia ja mitkä eivät. 

Tutkimuksen pohjalta mielenkiintoista olisi lähteä yhä kattavammin selvittämään eri kou-

lutustasojen opinto-ohjaajien esille nousseita ohjaustarpeita ja toiveita ja vertailla näitä 

keskenään. Opinnäytetyöstä olisi mahdollista myös tutkia opinto-ohjauksen osa-alueita 

tarkemmin. Esimerkiksi, millä opinto-ohjauksen toiminnan keinoilla, työvälineillä ja ma-

teriaaleilla on toteutettu opiskelijoille parhaita tuloksia ja tuettu opintojen etenemisessä. 
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