Opintoprosessin tukeminen -hankkeessa FUAS-ammattikorkeakoulut (HAMK,
LAMK ja Laurea) alkoivat vuonna 2010 tutkailla opiskelijoiden oppimisprosessia
ja ohjausta ammattikorkeakouluissa uusin ja yhteisin silmin. Tavoitteena oli etsiä
keskeisiä opintoprosessin ja ohjauksen sujuvuuteen vaikuttavia seikkoja ja alkaa
yhdessä kehittää niitä. Tutkailu johti tekojen, tunteiden ja toiminnan tielle. Tässä
julkaisussa keskitytään vuosien 2012 – 2013 kehittämistyön tuloksiin ja luodaan
uutta uraohjauksen sanoitusta tulevaisuudelle.
Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapoluille -julkaisu tuo esille pohdintaa, asiaa, puhetta
ja näkemyksiä. Ennen kaikkea pyritään vastaamaan kysymyksiin: Mitä merkitsee tuki
ammatillisen kasvun polulla? Miten meidän tulisi korkeakoulutoimijoina muuttua?
Miten luodaan korkeakouluun yhteisöllisen toiminnan kulttuuri, joka kantaa
opiskelijaa vielä opintojen jälkeenkin?
Ohjaustyötä on jäsennetty ja kehitetty ammattikorkeakouluissa paljon.Tämä julkaisu
ei esitä uutta ohjauksen mallia vaan herättää pohtimaan, miksi ohjauksen onnistumisen
ytimessä näyttäisi olevan yhteisöllisyys ja tunneilmastoon tietoisesti vaikuttaminen.
Julkaisu sanoittaa uraohjausta keskeisenä toimintona opintojen edistymisessä,
oppimisen laadun varmistamisessa ja yhteisöllisen korkeakoulutoiminnan ytimessä.
Vaativa valmennus, innostava tuki ja oppimismuotoilu voisivat muodostua uuden
ohjauksen menestystekijöiksi.
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ALKUSANAT TOIMITTAJILTA
Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle on julkaisu opiskelijoiden kanssa töi
tä tekeville. Toivomme, että tekstit antavat eväitä rakentaa ja uudistaa ohjaus
osaamista ammattikorkeakoulussa. Julkaisu sisältää FUAS-korkeakoulujen
yhteistä sanoitusta uraohjaukseen ja kutsuu koko yhteisön mukaan luomaan
uutta toimintaa, jossa kaikkien tunteilla, tiedoilla ja teoilla on merkitystä.
Julkaisu on syntynyt Opintoprosessin tukeminen -hankkeessa tehdyn yhteis
työn kautta. Osa 1 sisältää osahankkeiden lopputuloksia ja hankkeessa muka
na olleiden henkilöiden puheenvuoroja. Osa 2 sisältää hankkeen verkostois
sa yhteistyötä tehneiden henkilöiden näkökulmia ohjaukseen ja oppimiseen
ammattikorkeakoulujen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Kirjan ajatukset saa ottaa vastaan avoimin ja kehittävin mielin. Tuomme esiin
uutta ja vanhempaa, jotta ymmärtäisimme muutosta ja osaisimme siinä elää.
Toivottavasti löytyy jotakin, jonka avulla voi pohtia, ihmetellä ja pysähtyä
oman työnsä ääreen yhdessä ja erikseen. Ehkä kirjan ajatusten pohjalta voi
innostua tarkkailemaan jatkuvasti kehittyvää yhteistä ohjausosaamista uusia
mahdollisuuksia etsien.
Erilaisten tekstien avulla sanoitamme ajatuksia ohjauksesta ja oppimises
ta, siitä, mitä voimme oppia perinteisten ohjaustyön jäsennysten kautta ja
millaista uutta ajatusta pitäisi opiskelijan tueksi synnyttää. Voisiko uuden
ohjauskulttuurin keskiössä olla tekojen, tunteiden ja toiminnan tuloksena
syntyvä oppimismuotoilu? Kysymme siis yhdessä, mikä on merkityksellistä
ammattikorkeakouluopiskelijalle hänen henkilökohtaisella oppimisen polul
laan, urallaan, yhteiskunnassa, jossa voi kaikkialla ja koko ajan oppia.
Hyvä henki syntyy yhteisöissä: Olemme kaikki luomassa innostavaa ja kan
nustavaa kulttuuria ammattikorkeakouluihimme. Toivomme,
että tämä julkaisu antaa eväitä miettiä,
miten jokainen voi
olla vaikuttamassa
hyvän hengen ja in
nostavan tuen raken
tamisessa.
Irma Kunnari &
Susanna NiinistöSivuranta
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1. Johdanto

OSA 1
Opintoprosessin tukeminen -hankkeessa
syntynyttä ymmärrystä

Tekoja?

Tunnetta?

Toimintaa?
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Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema
FUAS – Opintoprosessin tukeminen -hanke
opiskelijan ohjauksen kehittämisessä
FUAS ammattikorkeakoulut, HAMK, LAMK ja Laurea alkoivat vuonna 2010
yhdessä etsiä olennaisimpia tekijöitä, joilla opiskelijoiden oppimisprosessia am
mattikorkeakouluissa tuetaan. Tässä julkaisussa keskitytään vuosien 2012 – 2013
kehittämistyön tuloksiin ja suunnataan tulevaisuuteen. Hankkeen kehittämistyö
näinä vuosina yhdistyi koulutusvastuu-uudistuksen vauhdittamaan pedagogiseen
kehittämiseen. Osahankkeissa Läpäisy, Rakenteet ja Harjoittelu jaettiin ja ke
hitettiin hyviä käytänteitä sekä vahvistettiin FUAS-korkeakoulujen yhteistyötä
opiskelijan ohjauksen parantamisessa.
Läpäisy-osahankkeessa keskityttiin opiskelijan ohjauksen uudenlaisen osaami
sen vahvistamiseen. Vieraskielisten opiskelijoiden ohjauksen näkökulma oli myös
erityisenä painoalueena hankkeessa. Rakenteet-osahankkeessa luotiin yhtenäisiä
opintoprosessin käytänteitä, toimintatapoja ja -ohjeita opiskelijan opintoprosessin
edistämiseksi. Harjoittelu-osahankkeessa kehitettiin opiskelijan ohjausta työelä
män aidoissa oppimisympäristöissä. Kehittämistyöhön osallistui eri toimijoita kus
takin FUAS-korkeakoulusta ja jo olemassa olevia verkostoja ja muita saman kehit
tämiskohteen äärellä toimivia hankkeita hyödynnettiin.
Keskeiseksi yhteiseksi avainteemaksi nousi innostavan ja kannustavan oppimisym
päristön merkitys – ’good spirit’ – tunteella ja järjellä: Miten vahvistamme ja tuem
me opiskelijan omaa aktiivista roolia oman uransa rakentajana? Millaista ohjaus
osaamisen muutosta se tarkoittaa?
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Järki ja tunteet eivät ole vastakohtia.
Positiiviset tunteet edistävät järkevää ajattelua, kuten
kekseliäisyyttä, luovuutta ja ongelmanratkaisua. Esimerkiksi neuvottelut voivat epäonnistua, jos niihin tullaan pahalla tuulella, kun taas positiivinen mieliala johtaa tuloksiin. Optimismi ja hyvä mieliala ovat sisaruksia. Ne edistävät avoimuutta, joustavuutta ja toisten hyväksyntää. Ongelman ratkaisu helpottuu, koska ongelma
nähdään laajemmin.
Positiivisen tunteen vallassa auttaminen lisääntyy eikä
auttaminen ole tunteen kahlitsemaa, vaan myös auttamisen järkevyys lisääntyy.
Alice Isen, 2003
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1.

Uraohjauksen uusi sanoitus

		 Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta

Opintoprosessin tukeminen -hankkeessa tuotettiin näkyväksi uutta yhteistä
ymmärrystä siitä, mitä opiskelijan ohjaaminen parhaimmillaan voi olla oppi
misen tukemisessa. Tavoitteena on sanoittaa asioita uudestaan, hakea yhteis
tä säveltä ja synnyttää yhteistä asennetta uraohjaukseen.
Opiskelijan ohjauksesta on haastavaa sanoa mitään uutta. Helppoa on jäädä
väittelemään, kenen näkemys ohjauksesta on enemmän oikea ja järkevä tai
mitä ohjauksella tarkoitetaan ja mitä se ei ole? Olennaista on kuitenkin löy
tää sellaista ajattelua, joka innostaa ammattikorkeakoulun toimijoita luomaan
opiskelijalle ammatillista kasvua tukevan ympäristön.

Uraohjauksen
tavoitteena on edistää
opiskelijan työllistyvyyttä
ja tukea työllistyvyyteen
vaikuttavia asioita, joihin
koulutuksella voidaan
vaikuttaa.

URAOHJAUS
Uraohjauksessa
opiskelija on oman
oppimisensa keskiössä.

Uraohjauksella tuetaan opiskelijan
itsetuntemuksen lisääntymistä ja
työelämäidentiteetin kehittymistä.
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Uraohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijan työllistyvyyttä ja antaa tu
kea tilanteissa, joihin koulutuksella ylipäätään voidaan vaikuttaa. Jotta ener
gia suunnataan oikeanlaiseen tekemiseen, keskeistä pohdittavaa uraohjauk
sen kehittämisessä on: Mihin ja millä tavalla koulutus voi vaikuttaa? Millai
nen oppimista tukeva ympäristö koulutuksesta voi rakentua?
Opiskelija tarvitsee tietoa ja taitoja, mutta ennen kaikkea tunnetta, läsnä
oloa, vuorovaikutusta ja ymmärrystä. Kokemusta siitä, että hänestä ollaan
kiinnostuneita ja että hän saa luvan kehittyä omista yksilöllisistä lähtökoh
distaan käsin. Uraohjauksella tuetaan siis opiskelijan itsetuntemuksen lisään
tymistä ja sitä kautta vahvistetaan työelämäidentiteettiä jatkuvasti muuttu
vaan työympäristöön. Uraohjauksen uusi sanoitus haastaa jokaisen ammat
tikorkeakoulussa työskentelevän tekoihin ja toimintaan opiskelijan oppimi
sen edistämiseksi.

Uraohjauksen ytimessä yhteisöllinen valmentaminen
Uraohjaus ymmärretään tässä julkaisussa jatkuvana ammatillisen kasvun oh
jauksena opiskelijan henkilökohtaisella opintopolulla. Sanana ura avaa ajat
teluamme koskettamaan koko elämän kestävää, ei vain opintojen aikana ta
pahtuvaa ammatillista kasvua. Ura on opiskelijan henkilökohtainen, hänel
le sopiva ja hänen omansa. Ura avaa ajatteluamme myös siihen, että jo opin
tojen aikana opiskelijan kehittyminen tapahtuu tiiviissä työelämäyhteydessä,
ei pelkästään ammattikorkeakoulun seinien sisällä. Uraohjauksesta muodos
tuu opiskelijan ammatillista kasvua kokonaisvaltaisesti tukeva prosessi, jos
sa opiskelija rakentaa omaa työelämäidentiteettiään oman polkunsa kautta.
Identiteettiprosessien tavoitteena on saavuttaa käsitys siitä, millainen yksilö
tuntee olevansa ja mihin hän ajattelee kuuluvansa (Ropo 2009, 149). Uraoh
jauksessa luodaan aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia oman työelämäidentiteetin
rakentamiseen. Lähtökohtana on opiskelijan oma kokemus työelämästä sekä
tämän kautta syntyvä oman tulevaisuuden tekeminen.

Uraohjaus – yhteisöllistä
valmentamista
Lähtökohtana on
opiskelijan oma kokemus
työelämästä sekä tämän kautta
syntyvä oman tulevaisuuden
tekeminen.

Aitoa kohtaamista
ja kuuntelemista

Uraohjaus ymmärretään
jatkuvana ammatillisen kasvun
ohjauksena opiskelijan henkilökohtaisella
opintopolulla.
Ohjauksella tuetaan opiskelijan omaa
aktiivista roolia
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Joustavaa toimintaa
Ennakoivaa ja
hyvinvointia
tukevaa
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Kun ihmisiltä kysytään, mikä heille on eläUraohjauksessa keskeistä on yhteisöllisyys
mässä tärkeätä tai mikä heille antaa merja yhteisöllinen valmentaminen. Yhteisön
kitystä, usein ensimmäinen asia, jonka he
tunneilmasto on tärkeä ja tunteiden merki
mainitsevat, on juuri toiset ihmiset.
tys oppimisessa ja osaamisen kehittymises
sä on kiistaton. Jokainen meistä tunnistaa
(Ojanen 2002, 85)
kokemuksia, joissa hymyssä suin venymme
äärirajoille. Nuoret ilmaisevat, että palkka
ja status eivät olekaan tärkeimpiä työmotii
veja vaan työyhteisön henki ja työkaverit (Työ ja elinkeinoministeriö, 2013).
Käytännössä yhteisöllinen valmentaminen tarkoittaa entistä vahvempaa ver
taisohjausta ja sen taitavaa organisointia, oppimista tiimeissä sekä erilaisten
verkostojen luomista ja hyödyntämistä.
Näiden elementtien avulla luodaan opiskelijalle ympäristö, jossa voi harjoitel
la tärkeitä työllistymiseen vaikuttavia taitoja. Tavoitteena on ympäristö, joka
vastaa myös tavoiteltavaa tulevaisuuden työympäristöä. Ammatillisessa kas
vussaan opiskelija arvioi ammatillisuuttaan suhteessa työyhteisön toiminta
tapoihin, toimintaan, arvoperustaan ja normeihin (Mäntylä, 2007). Tulevai
suudessa yhteistyö korostuu työelämässä entistä enemmän: työkavereilla ja
kollegoilla on jatkuvassa osaamisen kehittymisessä merkityksensä. Oleellis
ta on jakaa tietoa sekä kommentoida vapaasti ja avoimesti niin, ettei kilpai
luasemaa synny. Työyhteisön viestinnässä korostuu oman työn kehittymisen
kannalta luottamus, jota koetaan toista kohtaan – uskalletaan kysyä, kyseen
alaistaa, puhua paljon ja sanoa suoraan. (Niinistö-Sivuranta 2013, 162.) Ura
ohjauksen teoissa ja toiminnassa meidän pitää ratkaista, miten voimme luoda
ympäristöä, joka kasvattaa tällaiseen yhteisölliseen kulttuuriin?
Opiskelijan aito kohtaaminen ja kuuntelu luovat pohjan hyvälle uraohjauk
selle. Opettajan työn painopiste onkin siirtynyt entistä enemmän ohjaajaksi,
tiedon jakamisesta opiskelijan ajattelun ja tiedon rakentamisen ohjaamiseen
sekä reflektoinnin taitojen opettamiseen ja oppimistilanteen vuorovaikutuk
sen ohjaamiseen (Sallinen 1995, 19 – 20; Auvinen 2004, 350 – 351). Kyseen
alaista kuitenkin on, toteutuuko tämä aina korkeakoulutuksen arkipäivässä.
Pekka Auvisen (2004) mukaan ammattikorkeakoulussa opettajuuden muu
tos liittyy myös opettajan ammatillisen identiteetin uudelleen rakentamiseen.
Kun opettaja on ennen kaikkea osaamisen ohjaaja, ei kapea-alainen oppiai
neen hallinta enää riitä, vaan opettajalla tulee olla näkemys työelämän käy
tänteistä ja erinomaiset yhteistyötaidot – myös suhteessa opiskelijoihin. Kes
keistä osaamisen ohjauksessa onkin viestintäympäristön avoimuus ja luotta
mukselliset vuorovaikutussuhteet. (Ks. myös Pyykkö 2011, 32; Niinistö-Si
vuranta 2013, 123.) Kuunteleminen ja kohtaaminen edellyttävät tekoja, py
sähtymisen kykyä sekä itsereflektointitaitoja myös ohjaajilta.
Uraohjaus on myös joustavaa. Tarvitaan tahtoa ja asennetta heittäytyä välillä
suunnittelun ja mallintamisen maailmasta vain tilanteen vietäväksi. Tarvitaan
joustavaa kyvykkyyttä – adaptive capacity (Patterson, Holladan & Eoyang ,
2013), jolla tarkoitetaan kykyä nähdä, ymmärtää ja toimia edellisten perus
teella. ”Näkeminen” uraohjauksessa voi käytännössä tarkoittaa, että opiske
lijan osaamisesta ollaan kiinnostuneita kokonaisvaltaisesti oppimisprosessi
en alussa ja heille annetaan mahdollisuus tuoda itsensä ja oma osaamisensa
13
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näkyväksi. ”Ymmärtäminen” voi tarkoittaa sitä, miten näkyväksi tullut osaa
minen ymmärretään valjastaa yhteisten oppimistavoitteiden saavuttamisek
si sekä ymmärretään, mitä juuri nämä opiskelijat tarvitsevat oppimisensa tu
eksi. Ymmärretään myös mahdollisuuksien kirjo ympäristössä. Edelliset vai
kuttavat siihen, millaisia tekoja kunkin on tarpeellista tehdä, jotta yhteistä
uutta osaamista syntyy. Kaikki asiat eivät ole ennakoitavissa, vaan tilanteista
ja ympäristöstä pitää tunnistaa uuden luomisen edellytykset ja olla kyvykäs
toimimaan kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. Tarvitaan oppimismuotoilua.
Uraohjauksessa luodaan hyvinvointia tukevaa ympäristö, jossa on paremmat
edellytykset ennakoida hyvää oppimista. Voidaan puhua pedagogisesta hy
vinvoinnista (Lappalainen ym. 2008), jolla tarkoitetaan oppimista ja yksilön
kokonaisvaltaista kehittymistä edistäviä positiivisia tunnekokemuksia. Hy
vinvointi koskee kaikkia yhteisössä toimivia ja edellyttää, että ympäristö tu
kee yksilöiden kompetenssin, autonomian ja yhteenkuuluvaisuuden tuntei
ta (Ryan & Deci 2006). Ohjaajan teot ja toiminta ovat ratkaisevassa asemas
sa oppimiseen liittyvien positiivisten tunteiden rakentamisessa (Kunnari &
Lipponen 2010). Hyvinvointia tietoisesti rakentamalla luodaan pohja vaati
valle ja haasteelliselle ammattikorkeakouluoppimiselle.
Ennakointi uraohjauksessa tarkoittaa myös sitä, että jo opintojen aikana opis
kelija rakentaa omaa osaamistaan tiiviissä työelämäyhteydessä ja tutkii itse
omia mahdollisuuksiaan työllistyä tulevaisuudessa. Oma tulevaisuus luodaan
ja rakennetaan olemalla mukana yhteisöissä ja rakentamalla verkostoja. Ura
ohjauksella tuetaan opiskelijan omaa aktiivista roolia ja osaamista oman tu
levaisuutensa tekemisessä.
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Uraohjaus – osaamisen jatkuvaa arviointia
Uraohjauksesta
muodostuu modulaarisessa
koulutusrakenteessa ammatillista
kasvua kokonaisvaltaisesti
tukeva prosessi.
OPISKELIJA KESKEISIN
TOIMIJA OMAN
OSAAMISENSA ARVIOINNISSA
JA SUUNTAAMISESSA
Uraohjauksessa
opiskelija jäsentää
kehittymistään suhteessa
työelämärelevantteihin ja
tulevaisuuteen suuntaaviin
osaamiskuvauksiin.

OMA POLUN
SUUNNITELMAT
SOPIMUKSET
HOPS
KEHITYSKESKUSTELUT
DIGITAALINEN
PORTFOLIO

Osana koulutusta
opiskelijalle tarjotaan
mahdollisuuksia oman
osaamisensa arviointiin
työelämäyhteydessä sekä
työelämässä tarvittavan uuden
osaamisen ennakointiin.

OMAN OSAAMISEN
HENKILÖ
KOHTAINEN
NÄYTTÖ

VAATIVA VALMENNUS
JA
INNOSTAVA TUKI

Uraohjaus osaamisen jatkuvana
arviointina ja suuntaamisena
Ammattikorkeakouluihin jo pitkään vaikuttaneessa ohja
uksen holistisessa mallissa (Van Esbroeck & Watts 1998)
ohjaus jaetaan 1) Kasvun ja kehityksen tukemiseen (psyko
sosiaalinen ohjaus), 2) Oppimisen ja opiskelun ohjaukseen
sekä 3) Urasuunnittelun ohjaukseen. Uraohjauksen uudes
sa ajattelussa nämä kolme integroituvat entistä enemmän
toisiinsa, ja ohjaukseen osallistuvien rooleja ja vastuita pi
tää tarkastella uudella tavalla. Uraohjausta ei siis ajatella
erillisenä palveluna vaan opinnoissa keskeisesti ja jatkuvas
ti mukana olevana elementtinä, josta muodostuu opiskeli
jan ammatillista kasvua kokonaisvaltaisesti tukeva prosessi.

Sisäistä motivaatiota voidaan edistää hyvin yksinkertaisella keinolla: tarjoamalla valintoja.
(Ojanen 2002, 69)

Uraohjauksessa opiskelija on keskeisin toimija oman osaamisensa jatkuvas
sa arvioinnissa ja suuntaamisessa. Hänen vastuullaan on omien vahvuuksi
en ja henkilökohtaisen osaamisen näkyväksi tekeminen – uusilla, luovilla ta
voilla. Käytännössä uraohjaus toteutuu opiskelijan osaamisen arviointina ja
palautteen varmistamisena työelämäverkostoissa tapahtuvassa oppimisessa.
Kyse on kehittyvästä korkeakouluohjauksen prosessista, jossa opiskelijoita
autetaan selventämään omia tavoitteitaan ja kehittämään opintosuunnittelua
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi (Annala 2007). Kyse on siis jatkuvasta
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selkeyttämisen, arvioinnin, uudelleenselkeyttämisen ja uudelleenarvioinnin
prosessista, joka perustuu avoimeen ja luottamukselliseen opiskelijan ja kor
keakouluohjaajan väliseen suhteeseen. Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa
saavuttamaan koulutukselliset, uraa koskevat ja persoonallisen kehittymisen
tavoitteet hyödyntäen institutionaalisia ja yhteisöllisiä resursseja koko laajuu
dessaan (Ender, Winston & Miller 1984, 18). Keskeistä on päästää opiskeli
ja itse tutkimaan, millaisella osaamisella hän voi työllistyä tulevaisuudessa ja
millaisia suuntia hänen kannattaa rakentaa. Uraohjaus perustuu työelämän
tuntemukseen ja suuntaa tulevaisuuteen.
Opiskelija suuntaa omaa oppimispolkuaan henkilökohtaisten suunnitelmien
ja sopimusten kautta. Tukea opiskelija saa vertaisryhmältään ja ohjaajaltaan.
Digitaalinen työskentely vahvistaa opiskelijoiden keskinäistä sekä opiskelijoi
den ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja tekee osaamista näkyväksi. Kehi
tyskeskustelut ovat edelleen tärkeässä roolissa. Ympäristöstä nouseva kiinnos
tus yksilön osaamisen kehittymiseen pitää oppimista yllä. Uraohjauksen uu
denlaisilla toimintatavoilla tuetaan opiskelijan omaa aktiivista osallistumis
ta työelämäverkostoihin sekä oman työelämäidentiteetin rakentumista. Vaa
tiva valmennus ja innostava tuki yhteisöissä varmistavat hyvän oppimisen.
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Läpäisy-osahanke
Läpäisy osahankkeen tavoitteena oli 2012 – 2013 synnyttää uutta ohjausosaamista
FUAS-korkeakouluihin. Lukujen 2. – 4. kirjoittajat Kirsi Kallioniemi (LAMK),
Irma Kunnari (HAMK) ja Susanna Niinistö- Sivuranta (Laurea) toimivat hank
keessa järjestäen seminaareja ja työpajoja eri toimijoille ohjauksen kysymyksistä.
Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni mukaan yhteiseen opiskelijan ohja
uksen kehittämistyöhön.
Näissä luvuissa tuodaan esille Läpäisy-osahankkeen keskeisiä tuloksia erityisesti
ammattikorkeakoulukohtaisista työpajoista lukuvuoden 2012 – 2013 aikana sekä
yhteisistä FUAS-kehittämisseminaareista Yhdessä koulutusvastuisiin 6.2.2013
LAMKissa ja Uutta ajattelua uraohjaukseen 10.4.2013 HAMKissa. Näiden tu
losten lisäksi hankkeessa tuotettiin myös yhteiset FUAS-uraohjauksen periaatteet
lukuisten kommenttikierrosten jälkeen.
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Luomisen ilo ja luopumisen tuska

		 Kirsi Kallioniemi, Irma Kunnari &
Susanna Niinistö-Sivuranta
Ohjaus opettajan työnä vaatii tekijältä osaamista ja erilaisiin tilanteisiin mu
kautuvaa työn otetta. Ohjauksenkaan kehittäminen ei ole suoraviivaista ja yk
sinkertaista. Jokaiseen työpaikkaan soveltuvaa kehittämisen reseptiä on vai
kea antaa, koska kunkin oppilaitoksen kulttuuri on erilainen. Kulttuuri työ
paikoilla on muodostunut vuosien varrella ja synnyttänyt työpaikkaan toi
mintaa ohjaavat pelisäännöt. Suurin osa näistä säännöistä on näkymättömis
sä. Tärkeä keino kulttuurin muuttamiseen on tehdä pelisäännöt näkyviksi
kyseenalaistamalla niitä aika ajoin ja porukalla. (Manka, Keskinen, Siekki
nen ja Nuutinen 2009, 3.) Uudenlaista toimintaa voidaan oppia yhdessä tut
kimalla nykytilaa ja pysähtymällä sen äärelle. Oppimisen onnistumisen kan
nalta kriittistä on se, miten ihmiset pystyvät tukemaan ja kannustamaan tois
tensa oppimista (Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 2004).
Useissa työyhteisöissä kehittämisen käynnistäjänä ovat ulkopuolelta tulevat
rajut muutokset, jotka pakottavat katsomaan sisäistä toimintaa uudesta näkö
kulmasta. Ammattikorkeakouluille esimerkkinä muutoksista ovat koulutus
vastuu-uudistus ja uudistuvan ammattikorkeakoulurahoituksen kautta syn
tyvät entistä painavammat haasteet valmistuneiden määrästä ja opintopiste
tuotosta. Entinen toimintatapa ei enää tunnu hyvältä ja riittävältä uudessa ti
lanteessa. Vanha osaaminenkaan ei mahdollisesti enää riitä, vaan tarvitaan
uudenlaista ajattelua ja toimintaa.
Muutos on matka, jota voidaan yhdessä kulkea. Muutos on elämää, jolloin
siihen on tärkeää osallistua ja suhtautua avoimesti. Muutosta tukee se, että
henkilöt joita muutos koskee, ovat mukana tutkimassa ja suuntaamassa muu
tosta. Muutoksen hakeminen yhdelle tasolle edellyttää muutoksen mahdol
lisuutta myös toisilla tasoilla. Jos haluamme edesauttaa yksilöiden olosuhtei
den korjaantumista, meidän on tunnettava olosuhteita raamittavat rakenteet.
Jos taas haluamme muuttaa eriarvoisiksi koettuja rakenteita, meidän on teh
tävä rakenteissa toimivat yksilöt tietoisiksi näistä, koska rakenteet ovat ole
massa sellaisina ja juuri niin kauan, kuin niitä suostutaan ylläpitämään. (Ha
rinen, 2005.)
Osaamistarpeista ja -vajeista käyty keskustelu voi tuottaa kuitenkin motivaa
tion kannalta huonoja mielleyhtymiä. Toimijoiden itsetuntoa on pidettävä
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”Opitut tapasi toimia, sen enempää kuin tekemisesikään eivät muutu, ellet muuta ajatuksiasi. Ajatustesi on siis muututtava, jos haluat
muuttaa käyttäytymistäsi. Samalla, kun tiedostat, tunnistat ja muutat itsellesi epäedullisia ja haitallisia ajatuksia, uskomuksia ja asenteita, uuden alku mahdollistuu.”
Raija Salmimies 2008, 138

”Muutoksen kokeneet ihmiset kertovat,
että heidän muutoksensa takana on ollut
oivallus, ongelman kohtaaminen ja uuden
näkökulman löytyminen asiaan.”
Raija Salmimies 2008, 140

”Kukin kokee tunteensa eriasteisina, eikä niitä
pidä keskenään toisiinsa verrata. Toinen ei voi
tarkalleen ymmärtää, miksi joku tuntee ja kokee muutoksen niin kuin hän kokee.”
Raija Salmimies 2008, 142
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yllä, jotta ihmiset jaksavat tarvittaessa kehittää itseään (Hakkarainen, Lon
ka ja Lipponen, 2004). Muutos edellyttää yksilöltä avarakatseisuutta, kuun
telemista ja katselemista, lukemista ja ajattelua sekä yhteisöllistä prosessointia
(Luukkainen, 2005, 206 – 208). Ammattikorkeakoulun sisällä on myös hyvä
tunnistaa, että kukin yksilö ja yhteisö on omassa muutoksessaan eri kohdassa.
Yhteinen ajattelu voi luoda iloa uuden osaamisen luomiseen ja tarjota paikko
ja tunnistaa sitä toimintaa, josta on tärkeää luopua.
Läpäisy-osahanke otti kopin muutoshaasteiden mukana tulleista ohjauksel
lisista kysymyksistä ja alkoi työstää pienimuotoista analyysiä FUAS-ohjauk
sen nykytilasta ja ohjaukseen liittyvistä kehittämistarpeista. Aineisto ohjauk
sen analyysiin kerättiin neljässä eri FUAS-työpajassa, jotka toteutettiin mar
ras-joulukuussa 2012. Työpajoihin osallistui FUAS-korkeakoulujen opettaja
tuutoreita, opintojen ohjaajia, opintojen suunnitteluhenkilöstöä ja muita kes
keisiä ohjauksen parissa toimivia. Osassa pajoja oli mukana myös opiskelijoi
ta tai opiskelijoiden edustajia.
Työpajoille annettiin tehtävänä yhteisesti keskustellen hakea vastauksia nel
jään kysymykseen:

Mitä pitää vähentää ohjauksessa?
Mistä pitää luopua ohjauksessa?

Mitä pitää vahvistaa ohjauksessa ?
Mitä pitää luoda ohjaukseen?

Kysymykset virittivät toimijoita aktiiviseen keskusteluun, josta syntyi paljon
yhteisiä ajatuksia. Seuraavassa tarkastellaan työpajojen tuloksia tuomalla en
sin esiin asiat, joita ohjauksessa pitää osallistujien mukaan vahvistaa tai luoda.
Toiseksi tuodaan esiin asiat, joita halutaan vähentää tai joista halutaan jopa
luopua ohjauksessa kokonaan.

Mitä uutta pitää luoda tai vanhasta vahvistaa?
Työpajoihin osallistuneet toivat esiin, että tarvitaan uusi yhteinen ohjauksen
filosofia, erilaisia käytännöllisiä ohjausmalleja, uusia tapoja tehdä työtä ja uut
ta pedagogista osaamista.

”Tarvitsemme ohjauksen spiritiä! ”
Ohjauksen spiritiä voitaisiin työpajaan osallistuneiden mukaan kehittää mm.
työnjaolla vanhempi kollega – nuorempi kollega ja vahvistamalla ohjaukseen
liittyvää asennetta ja ajatusta sekä ohjauksen ilmapiiriä.
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Uusi spirit voisi luoda vahvempaa ilmapiiriä, jossa ohjausta kaikkien työnä ar
vostetaan nykyistä enemmän. Lisäksi pajalaiset korostivat moniammatillisen
tiimityön vahvistamista ja aitoa työelämäyhteistyön merkitystä. Työelämäläh
töistä uraohjausta pitäisi tuoda vahvemmin osaksi ohjausta.
Vahvistaa pitäisi pajalaisten mielestä FUAS-ohjauksen yhteisiä tavoitteita ja
yhteistä vastuuta. Ohjaukselle pitäisi kyetä asettamaan selkeät tavoitteet, joita
kohden yksiköissä kuljetaan. Koko ohjaustoiminnan vastuita tulisi selkeyttää
FUAS-toimintakulttuurissa. Lisäksi toimijoiden mielestä ohjaukselle pitäisi
määritellä minimitaso ohjaustoiminnan johtamisen tueksi.
Käytännön ohjaajan työssä pitäisi vahvistaa opiskelijoiden kuuntelemis
ta ja opiskelijoiden valintojen tukemista sekä mahdollisuuksia tehdä yksi
löllisiä osaamisen näyttöjä. Työpajatoimijoiden mukaan uudenlainen uraoh
jaus on yhä enemmän ”taylor made” -tyyppistä ja sisällöllisesti keskitytään
käsityömäisesti olennaiseen jokaisen ohjattavan kohdalla.
Ohjaukseen tarvitaan uusia ohjauksen työvälineitä ja myös opiskelijahallinnon
työvälineet pitää rakentaa aidosti opiskelijalähtöiseksi. Järjestelmien tulee tu
kea opiskelijaliikkuvuutta. Opiskelijan pitää ottaa entistä enemmän vastuuta
omasta opiskelustaan ja opintojen suunnittelusta. Vahvistaa pitää myös vies
tintää ohjauksesta, jotta opiskelijan vastuun ottaminen opinnoista on mahdol
lista. Viestintää tulee lisätä esimerkiksi AHOT-menettelystä ja muista vaih
toehtoisista tavoista tehdä suorituksia.
Ohjaustyön positiivista luonnetta pitäisi korostaa. Ohjaus on arvokas ja iloi
nen asia pajaan osallistuneiden mielestä.

Mistä ohjauksessa pitää luopua tai mitä pitää
vähentää?
Luopua pitää vanhasta ohjauskulttuurista, jotta uusi ohjauskulttuuri pääsee
syntymään ja yhä useammat osallistuvat ohjaustoimintaan ja ottavat vastuu
ta siitä. Ohjausta ei pidä nähdä vahtimisena ja valvontana eikä ohjaus saa olla
pelkkää tiedon jakamista. Kokonaan luopua pitäisi ”mun aine tärkein” -asen
teesta, henkilökohtaisista mittareista, päällekkäisistä järjestelmistä ja luku
järjestysrakenteista.
Ohjaukseen osallistuvalla pitää olla henkilökohtaista paloa, halua ja asennet
ta ohjaukseen. Luopua pitäisi siis vastentahtoisesta ohjauksesta. Luopua pitää
myös työsuunnitteluun liittyvästä sirpaleisesta TAS-ajattelusta, joka rajoittaa
ja lokeroittaa toimijan ajattelua ja toimintamahdollisuuksia.
Poistaa ohjauksesta pitäisi byrokraattisuutta mm. hakemusten/päätösten kier
rättämisessä. Lisäksi poistaa pitäisi kokonaan opiskelijan ja opettajan suori
tuskeskeisyys, jäykät rakenteet, infoähky opintojen alussa, liika huolehtimi
nen sekä opetuksen ja ohjauksen vastakkainasettelu.
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Yhteenvetoa
Yhteenvetona toteutetuista FUAS-työpajoista voi todeta, että keskeisin pe
dagoginen kysymys – opiskelijan ohjaus tekoina ja toimintana – on muutos
tilassa. Millaiseksi muodostuu ohjaustyön kokonaisuus ja miten laatu saavu
tetaan? Mikä on olennaista ja merkityksellistä?
Ohjauksessa nähdään olevan monia organisaation toimintaan ja toimijoihin
liittyviä kysymyksiä: kuka ohjaa, miten ohjataan, miten ohjausta mitataan ja
miten sitä johdetaan. FUAS-ohjaustoimintaan kaivataan uusia yhteisiä työta
poja ja työmenetelmiä sekä yhteistä filosofiaa ohjauksesta, jota opiskelijahal
lintojärjestelmien tulee tukea.
Pohdintaan osallistuneiden kommentit tuovat esiin myös sen, että ajatus op
pijasta aktiivisena omaa osaamistaan ja uraa rakentavana henkilönä ei ole
täysin sisäistynyt koko organisaatioon. Oppimisen polku nähdään valmiiksi
määriteltynä, jolloin ohjauskin on helposti suoritusten ohjaamista eikä todel
lista oppimisen tukea. Oppijatkaan eivät välttämättä itse hahmota mitä ohja
us on. Onko se tarkoitettu vain niille, jotka eivät muuten pärjää ja edisty kou
lussa vai onko se olennainen osa oman osaamisen kehittämistä suhteessa työ
elämään? Vaativaa valmentamista ja innostavaa tukea?
Ohjaukselle tulisi luoda yhteinen näkemys, joka takaa kaikille FUAS-opis
kelijoille hyvän oppimista tukevan ympäristön korkeakoulusta tai sen yksi
köstä riippumatta. On myös hyvä pohtia, mikä on minimitaso ohjauksessa,
mikä on riittävää ohjausta ja mitä pitää vaatia jokaisessa ympäristössä. Yh
teistä voisi olla opiskelijasta välittävän ja opiskelijasta kiinnostuneen työtavan
tavoittelu, ohjauksen spirit.
Muutokseen tarvitaan kykyä uudistaa vanhoja työrooleja ja -tehtäviä. Tar
vitaan innovatiivisuutta, kun yritetään ratkoa, miten rakennetaan opiskeli
jan polun ohjaustoimintaa kaikkien vastuulle ja samalla kuitenkin muiste
taan erityisosaamisen tarpeet opiskelijan ohjauksessa. Yhteistyö eri toimi
joiden kanssa nousee avainasemaan. Pitäisikö ainaisen resurssipuheen sijasta
pohtia, miten tiimissä kukin opettaja voi oman kiinnostuksensa mukaisesti
suunnata omaa työtään opiskelijoiden ohjaamisessa. Tarvitsemme hyviä in
nostajia, hyviä työelämän tuntijoita, hyviä pelinrakentajia, uudenlaisia roole
ja ohjaajille. Jokainen voi miettiä, mikä itseä kiinnostaa ja millaiseen ohjaus
työhön haluaisi keskittyä. Pysähtymisen ja pohdinnan kautta voi syntyä uu
denlaista merkitystä ja iloa ohjaajan työhön, uudenlaisia suhteita opiskelijoi
hin, työelämäkumppaneihin ja omaan lähityöyhteisöön.
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Tunteistako järkevää osaamista –
tunteet muuttavat ohjauskulttuuria

		 Susanna Niinistö-Sivuranta, Irma Kunnari
& Kirsi Kallioniemi

Kun puhutaan uudesta ohjausosaamisesta, onko ajatuksessa jotain, joka uh
kaisi perinteistä käsitystä ohjauksen vastuista ja rooleista? Onko uraohjauk
sessa opettajalle tarjolla jotain, jonka myötä pitäisi muuttua tai muuttaa ta
paansa ajatella, toimia, tuntea? Tunteet ovat aina mukana muutoksessa ja ta
valla tai toisella niitä on työstettävä (esim. Juuti & Virtanen 2009, 118). Oh
jausosaamisen kehittämistä pohdittaessa on välttämätöntä tiedostaa koko am
mattikorkeakoulun oppimistoimintaan liittyvän kulttuurin muutoksen edel
lytykset ja ne tunteet, jotka heräävät, kun uutta ajattelua viedään käytän
töön. Tunnehavaintokokemuksella on aina oleellinen merkitys oppimisessa.
Se kuinka ihmiset havaitsevat, kokevat ja käsittelevät erilaisia tunteita vaikut
taa lopputulokseen. (Esim. Mahn & John-Steiner 2002.)
Korkeakoulun asiantuntijat ja toimijat tarvitsevat emotionaa
lista ammattitaitoa ihmissuhteiden ylläpitämiseen, ryhmässä
toimimiseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen. Kehittyvä tun
neosaaminen voidaan havaita luottamuksen ja turvallisuuden
ilmapiirinä. Johtamisen näkökulmasta oleellista on luoda yh
teisiä merkityksiä ja avoin, luottamuksellinen tunneilmasto
työyhteisöön. (Saarinen & Aalto-Setälä 2007, 13; Ylikoski &
Ylikoski 2009, 24 – 25; Pruyne & Bond 2011, 8 – 9; Niinis
tö-Sivuranta 2013, 155.) Daniel Golemanin (1996) mukaan
emotionaalista älykkyys kehittyy jatkuvasti ja siihen voidaan
vaikuttaa.

Totuus on, että järki ja tunne elävät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa eikä niitä
voida hoitaa tai kehittää toisistaan riippumatta.
(Mikael Saarinen 2001, 23)

Miten tunnetietoisuutta työyhteisössä sitten tuetaan ja lisätään? Tunnetietoi
suuden lisääminen ei välttämättä ole helppoa. Työkulttuuriin saattaa vahvas
ti liittyä ajatus siitä, että tunteet eivät kuulu työpaikalle. Kuitenkin, positii
visten tunteiden merkitys työn imun, työtyytyväisyyden ja tuloksellisuuden
näkökulmasta on kiistaton (Manka 2011; Kesti 2013). Eikö siis olisi hyvä,
että meillä kaikilla olisi yhteinen käsitys siitä, että onnistumisen ja epäon
nistumisen tunteet kuuluvat työhön ja niitä voidaan tuntea yhteisesti. Yhtenä
esimerkkinä yksinkertaisesta tunnetietoisuuden herättelemisen harjoitukses
ta kuvataan seuraavaksi ohjauksen kehittämiseen liittyvän workshopin työs
kentelyä. Työpajassa haluttiin selvittää, millaisia tunteita uraohjaus herättää.
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Tunteikkaat terveiset
Yhteisessä hankkeen FUAS-seminaarissa 6.2.2013 järjestimme workshopin,
jonka teemana oli järki ja tunteet. Punaisena lankana workshopin järjestämi
sessä oli se, että muutokseen liittyvät sekä asiat ja fakta että erilaiset tunteet
puolesta ja vastaan. Tunteilla on valtava vaikutus, olipa kyseessä pieni tai suuri
muutos. Hyvinvointi, mutta myös suorituskyky ovat viime kädessä kiinni tun
teista. Tunteet vaikuttavat suoriutumiseemme ja voisi ajatella, että itse asiassa
ilman tunteita ei synny mitään. (Rantanen 2013, 19, 39, 83.)
Olimme pohtineet etukäteen väittämiä, joihin toivottiin seminaariin osal
listuvien ottavan tunnetasolla kantaa. Tunteet sai kirjoittaa joko punaiselle
tai vihreälle lapulle riippuen siitä, oliko tunne vastaajansa mielestä väittämää
kohtaan myönteinen (vihreä) vai kielteinen tai epäilevä (punainen). Vastaajia
olivat periaatteessa kaikki seminaariin osallistuneet. Emme kuitenkaan ti
lanteessa pitäneet kirjaa sitä, vastasivatko kaikki, koska tunnelappuja sai kir
joittaa myös useita, jos väittämä herätti monia ajatuksia ja tunteita. Yhteen
sä workshopissa kirjoitettiin 209 tunnelappua. Tunnesanomat teemoiteltiin
ja pelkistettiin.

Kuva 1.

Tunnelappuja lukemassa ja teemoittelemassa Susanna Niinistö-Sivu
ranta 6.2.2013 seminaarin workshopin jälkeen.

Muuttunut maailma ja ohjausosaaminen
Ensimmäinen väittämämme oli: Uutta ohjausosaamista tarvitaan, koska
maailma on muuttunut. Perusteluna väittämälle esitimme seuraavaa: Yksi
löitynyt maailma, jossa jokaisella on oma polkunsa, vaatii entistä parempaa
ymmärrystä opiskelijan elämästä, vaihtoehdoista ja uranäkymistä. Suuret kor
keakouluyksiköt tarjoavat paljon valintoja ja opiskelija kaipaa näkymän osaa
misestaan ja tulevasta urastaan.
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Myönteisten vastausten keskeisenä sanomana oli, että opiskelijalle uudenlai
nen ajattelutapa antaa mahdollisuuksia, tulee sallia luovat ratkaisut ja yksi
löllisyys. Heränneitä myönteisiä tunteita olivat uteliaisuus, ilo, into ja ylpeys.
Ensimmäisen väittämän aineiston teemoittelussa nousivat pelkistyksen jäl
keen esille punaisissa lapuissa stressin tunteet, pelko suuresta vastuusta, kus
tannus- ja resurssikysymys sekä epäilys osaamisesta.
Erittäin keskeisiä ja oleellisia pohdintoja aineistossa olivat kommentit: ”Ky
sytään enemmän opiskelijoilta” ja kysymys, ”Onko aikaa kuunnella opiskeli
jaa?” sekä ”Osaavatko kaikki ohjata?”

Kuva 2.

Ensimmäisen väittämän tunnelaput.

Yhteisöllisyys ja uusi ohjaamisen kulttuuri
Toinen väittämä oli: Uusi ohjausosaaminen vaatii yhteisöllisyyttä. Peruste
luna väittämälle esitimme seuraavaa: Uusi ohjausosaaminen vaatii opettajan
uudistumista kannustavaa ilmapiiriä (opettajan työn ytimen uudelleen mää
rittelyä) ja voimavaroja (vaatii vanhasta luopumista).
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Ensimmäiseen väittämään kohdistuvat myönteisten tunteiden perusteluissa
korostuivat kiinnostus ja innostus, tiimityöskentelyä pidettiin tervetulleena,
peräänkuulutettiin uutta asennetta ja nöyryyttä sekä todettiin, että positiivi
set tunteet liittyvät ennen kaikkea siihen, että ohjausosaamisen ja ohjauksen
merkitys koetaan tärkeäksi.
Kielteisiä tai epäileviä tunteita väittämää kohtaan esitettiin, koska ajatukses
sa koettiin uhkana se, ettei uudistuksesta huolimatta vastuita pystytä jaka
maan ja että ohjausosaaminen ei saa riittävää tukea. Uudenlaisen kulttuurin
synnyttämistä pidettiin ylipäätään vaikeana ja olipa joukossa provosoiva kysy
myskin: ”Miten vanhat jäärät saadaan mukaan?”. Aiheellisia epäilyksen tun
teita syntyi myös pohdinnasta, osaanko.
Aineistosta nousevat esille ennen kaikkea vuorovaikutuksen merkitys, tii
missä toimimisen tärkeys sekä yhteistyö, tunneäly ja kyky luoda yhteisöllis
tä tunnelmaa. Esille nousi myös kiteytys: Uudenlainen ohjausosaamisen ajat
telu tarkoittaa opettajan työssä ennen kaikkea siirtymistä loppuarvioinnista
prosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin ja palautteen antoon. Silloin voidaan
opettajan työroolissa puhua osaamisen ohjauksesta.
Viimeiseksi me väitimme vielä, että uraohjaus on ammatillisen osaamisen
ohjausta, on opiskelijalähtöistä, on koko korkeakouluyhteisön tehtävä ja
edistää opiskelijan työllistymistä.
Myönteisissä vastauksissa korostuivat innostus, yhdessä tekeminen, kaikkien
saaminen mukaan ja toiveikkuus sitä kohtaan, että opiskelijalähtöisyys todel
la onnistuisi. Ohjausosaaminen nähtiin myös keskeiseksi koulutusvastuu-uu
distuksessa ja uudenlaisen ohjausasenteen ja kulttuurin synnyttäminen vält
tämättömäksi.
Epäilevä kysymys esitettiin punaisessa lapussa: ”Tunnemmeko nuoret?”. Vai
keutena tulisi olemaan myös yleisesti vastustus, koordinointi ja vaara siitä,
että ohjausmallista tulee sekava.
Eräässä vastauksessa oli kiteytetty hienosti ohjauksen kohderyhmät, joita on
kolme:
1.

Näköalattomat

2.

Keskitien kulkijat

3.

Visionäärit

Aineiston pelkistyksen viimeisessä vaiheessa tunnelappujen sisältö vietiin sa
napilveen, jonka tuloksena syntyi koko aineiston teemoista yhtenäinen kuva
(kuva 3).
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Kuva 3.

Tunnelappujen teemat pelkistettynä sanapilveksi.

Saimme työpajan tuloksena kuvan syntyneistä tunteista – kielteisistä ja myön
teisistä. Oleellisinta oli kuitenkin, että aihe herätti tunteita. Jaoimme yhtei
sesti jotain merkityksellistä ja yhteisiä tunteita sanoitettiin. Jotta tunteet voi
daan pukea sanoiksi, tarvitaan arvostusta ja kuulluksi tulemista. Luottamuk
sen syntyminen on ehtona tunnetietoisuuden kehittymiselle. (Kesti 2013.)
Asioiden taakse on helppo vetäytyä, mutta tunteet ovat aina lähempänä ih
misen persoonaa. Arvostus on paitsi itsearvostusta myös toisen arvostusta ja
ennen kaikkea osa tunneälyn lukutaitoa. Mutta miten tämä kaikki saatai
siin prosessiin?

Uusi ohjausosaaminen – tunne organisaatiossa ja
muutoksessa
Organisaatiossa tunteiden olemassa olo varmasti tunnustetaan, mutta onko
työyhteisöillä kykyä myös tunnistaa tunteensa. Ohjausosaamisen kehittämi
sessä ja uraohjausajattelussa kulttuurinen muutos liittyy opiskelijakeskeisyy
den lisääntymiseen. Emme korkeakouluna ole määrittelemässä enää välttä
mätöntä osaamista vaan annamme aidosti tilaa opiskelijan omalle näkemyk
selle tarpeellisesta osaamisesta.
Jotta opiskelijakeskeisyys todella toteutuisi, tarvitaan muutoksen sosiaalisis
sa tilanteissa kokemusta ja näkemystä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen ilma
piirin luomisesta. Hyvällä tunnelmalla, hyvällä fiiliksellä on merkitystä. Myön
teinen sosiaalinen ilmapiiri rohkaisee ajattelemaan, ettei aina tarvitse tehdä
kaikkea kerralla oikein. Voi myös tehdä virheitä, joista voidaan oppia ja joista
selvitään yhteisellä huumorintajulla. Myös kielteiset tunteet saa näyttää. (Saa
rinen & Aalto-Setälä 2007, 22, 23; Niinistö-Sivuranta 2013, 157; Rantanen
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2013, 73, 74.) Yhteisöllinen ilmapiiri on sekä keino muutoksen edistämises
sä että tavoiteltava lopputulos.

Negatiivinen tunne, esimerkiksi pelko, kaventaa ja kohdistaa tarkkaavaisuutta, positiivinen laajentaa. Ilo,
kiinnostus ja rakkaus johtavat leikkiin, huumoriin, luovuuteen, tutkimiseen, kysymiseen ja auttamiseen.
(Ojanen, 2007)

Kun yhteisöllisyyttä ja yhteistä tahtotilaa synny
tetään, tarvitaan yhteishenkeä, spiritiä. Spirit taas
syntyy, kun tunnemme yhteisöllisyyttä. Tällöin
ilmapiiri on opettajan uudistumiseen kannusta
va. Opettajan työn ytimen uudelleen määrittely
tehdään yhteistuumin: pelkästään ennalta mää
riteltyjen osaamistavoitteiden opettamisesta siir
rytäänkin opiskelijakeskeiseen osaamisen ohjauk
seen. Muutoksessa tarvitaan myös voimavaroja –
on luovuttava jostain vanhasta.

Ohjauksessa hyväksytään, että tulevaisuuden
osaaminen voi joskus olla jotain, mitä ei edes en
nalta voida määritellä. Tällöin oleellisinta on, että
opiskelija on saavuttanut tunteen siitä, että hänen uransa ja tulevaisuutensa
on merkittävä. Ympäristö, joka mahdollistaa kyvykkyyden, autonomian ja
yhteenkuuluvuuden tunteet, luo hyvinvointia kehittymiseen (Ryan & Deci,
2000). Näitä tunteita voimme olla toisissamme tukemassa.
Ohjausosaamisen kehittämisessä on syytä pohtia myös ryhmän ja vertais
ohjauksen merkitystä (ks. myös Livingston 2010; Nikkola 2012, 198). Kun
ammattikorkeakoulussa opintojen henkilökohtaistaminen on ajankohtainen
haaste, voiko uhkana olla, että liiallinen yksilöllisyys johtaakin meitä vääräl
le polulle tunnetaitojen kehittymisen näkökulmasta?

Vaikka ihanteena on, että opiskelijalle pystytään rakentamaan yksilöllisiä op
pimispolkuja, ei ajatus työelämän vaatimuksia vasten peilattuna ole täysin
riskitön. Työelämä vaatii yhä enemmän kykyä toimia ryhmässä sekä kykyä
edistää ryhmän toimintaa. Pohdittava on, saako opiskelija HOPSista syyn
edetä yksinäisesti projektista toimeen ilman, että vastuuta yhteisöllisestä op
pimisesta tarvitsee ottaa lainkaan. Ennen kaikkea, miten varmistetaan, että
yksilöllisellä polulla kehittyvät myös opiskelijan tunnetaidot. Pitäisikö uraoh
jauksen tueksi luodakin yksilöllisiä ryhmiä työelämän tiimien tapaan? Nämä
tiimit voisivat kulkea opintopolkuaan läpi yhdessä tutkintoon saakka. Jokai
sen yksilöllisen opintopolun kulkijan tulisi työelämän vuorovaikutustilantei
den näkökulmasta päästä ja joutua opintojensa aikana ratkomaan ongelmia
myös tiimeissä (Stempfle & Badke-Schaub 2002, 495; Livingston 2010, 61;
Niinistö-Sivuranta 2013, 121). Vertaistyöskentelyä on syytä siis systemaatti
sesti rakentaa osaksi uraohjausta.
Kaiken kaikkiaan koska tunteilla on niin suuri merkitys, on ohjauksen uu
distamisessa oleellista se, että uuden ohjausosaamisen tuloksena opiskelija
saavuttaa opintojensa aikana tunteen, että häntä on kuunneltu. Oleellista on
myös, että opiskelija saa osallistua vuorovaikutukseen tasa-arvoisesti. Haas
teellista voi olla, että matka auktoriteettiohjatusta opetustilanteesta tasa-ar
voiseen osaamiskeskusteluun voi olla edelleen pitkä.
30

3. Tunteistako järkevää osaamista – tunteet muuttavat ohjauskulttuuria

Lähteet
Goleman, D. 1996. Emotional Intelligence. London: Bloomsbury.
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen: Järki,
tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY
Juuti, P. & Virtanen, P. 2009. Organisaatiomuutos. Helsinki: Otava
Kesti, M. 2013. Hiljaiset signaalit esimiestyössä. Helsinki: Finva.
Livingston, L. 2010. Teaching Creativity in Higher Education. Arts education
policy review 111, 59 – 62.
Mahn, H. & John-Steiner, V. 2002. The gift of confidence: A Vygotskian view of
emotions. Teoksessa G. Wells & G. Claxton (toim.) Learning for life in
the 21 st Century. Sociocultural perspectives on the future of education,
47 – 58.
Manka, M.-L. 2011. Työn ilo. Helsinki: WSOYpro.
Niinistö-Sivuranta, S. 2013. Sanoista syntyy yhteinen merkitys?
Kommunikointitaidot luovassa oppimisympäristössä ja ammatillisessa
kasvussa ammattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelualoilla. Acta
Universitatis Tamperensis 1827. Akateeminen väitöskirja.
Nikkola, T. 2012. Oppimisen esteet ja mahdollisuudet ryhmässä: syyllisyyden
kehittyminen syntipukki-ilmiöksi opiskeluryhmässä ohjaajan tulkitsemana.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research; 0075-4625;
422. Akateeminen väitöskirja.
Pruyne, E. & Bond, D. 2011. Learning to Lead in Uncertain Times. Teoksessa S.
Voller, E. Blass & V. Culpin (toim.) The Future of Learning. Insights and
Innovations from Executive Development. London: Palgrave Macmillan,
6 – 16.
Rantanen, J. 2013. Tunteella. Voimaa tekemiseen. Uudenlainen näkökulma
ihmisten suorituskykyyn. Helsinki: Talentum.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. 2000. Self-determination theory and the facilitation
of intrinsic motivation, social development and well-being. American
Psychologist, 55, 68 – 78.
Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. 2007. Perkele! Tunneosaamisen oppikirja
esimiehille. Helsinki: Kirjapaja.
Stempfle, J. & Badke-Schaub, P. 2002. Thinking in design teams – an analysis of
team communication. Design Studies 23 (5), 473 – 496.
Ylikoski, K. & Ylikoski, M. 2009. Työyhteisö muutosmurroksessa. Ihmisyys
muutoksen kohtaamisessa ja johtamisessa. Helsinki: Työturvallisuuskeskus.

31

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

OPPIMISORIENTOITUNUT OPISKELUYMPÄRISTÖ

Oppimissuuntautuneessa opiskeluympäristössä menestyksen merkkejä olivat edistyminen, ahkeruus, innokkuus, oppiminen ja kehitys.
Opettajat keskittyivät oppimisen prosessiin.
Erehdysten tiedettiin kuuluvan oppimiseen, eivätkä virheet tai epäonnistuminen herättäneet ahdistusta.
Opiskelijat asettivat itse tehtävätavoitteita, käyttivät
adaptiivisia oppimisstrategioita (opiskelun organisointi,
suunnittelu ja seuranta) – pitivät haastavista tehtävistä, eivät antaneet periksi erehtyessään, viihtyivät hyvin
koulussa, tunsivat yhteenkuuluvuutta ja voivat hyvin.
Roeser, Midgely & Urdan, 1996
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FUAS-urapolulla ohjausta, neuvontaa ja
tiedon jakamista

		 Kirsi Kallioniemi

Ohjaus sisältää nykykäytännön mukaan ohjauksen, neuvonnan ja tiedon jaka
misen opiskelijoille. Uraohjauksessa nämä tehtävät linkittyvät toisiinsa sau
mattomasti ja ne toteutuvat entistä enemmän verkostoissa ja työelämän ym
päristöissä. Ohjaustilanteissa pyritään keskustelujen avulla edistämään opis
kelijan toiminta- ja päätöksentekokykyä sekä itsenäistä toimintaa (Kalima,
2011,59). Ohjaus on toimintaa, jonka avulla ohjaajat ja ohjattavat yhdessä
purkavat ohjattavien valintoja estäviä rakenteita (Lairio, Puukari, 2003, 3).
Neuvonta on useimmiten kertaluonteista toimintaa, jossa vastataan opiskeli
jan osoittamiin yksinkertaisiin ja rajoitettuihin kysymyksiin ja annetaan hä
nelle faktaluonteista informaatiota. Ohjauksen ja neuvonnan erona on se, että
neuvonnassa jaetaan lähinnä informaatiota, kun ohjaus on dialogia ohjaajan
ja ohjattavan kesken. Ohjaustilanteessa opiskelijat toimivat oman elämänsä ja
ohjaajat ohjausprosessin asiantuntijoina (Annala, 2007, 39). Suomessa ohjaus
painottuu opiskelun ja oppimisen ohjaamiseen, jota antavat lähinnä opetta
jat. Opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ohjausta antaa myös muu ohjaushen
kilöstö. (Kupiainen 2009, 15.) Opiskelijoilla on vastuu opinnoistaan. Oppi
laitos on puolestaan vastuussa siitä, että opiskelijat voivat rakentaa itselleen
mielekkään tutkinnon kohtuullisessa ajassa.
Yhdessä Koulutusvastuisiin seminaarissa helmikuussa 2013 mietittiin tule
vaisuuden FUAS-uraohjauksen yhteisiä raameja. Seminaarin osallistujilta ky
syttiin avoimella kysymyksellä, mitä on uusi uraohjaus FUASissa? Kysymyk
seen vastasi 73 seminaariin osallistujaa. Vastauksia on pyritty analysoimaan
sisällön mukaan niin, että vastaukset on jäsennetty taulukkoon FUASin oh
jaustehtävän suhteen ja tiedon suhteen. Vastauksissa tuli esiin käytännön ta
son näkemyksiä ohjauksesta ja toisaalta taas vastauksissa pyrittiin visioimaan
tulevaa FUAS-ohjausta.
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Taulukko 1.		

Ohjauksen tehtävästä FUASissa

Ohjaus

Neuvonta ja konsultointi Informaation jakaminen

• opiskelijalähtöistä
• ohjaus
monimuotoista ja
henkilökohtaista
• opiskelijan
ammatillista kasvua
tukevaa
• kokonaisvaltainen
prosessi

• yhteinen Moodle, yhteiset
tietokannat ja järjestelmät
FUASissa
• poikkitieteellistä
• uraohjaus alakohtaista

• yhden luukun
palveluportaali
• työelämätietous
ja työelämän
mahdollisuuksien
avaaminen
• yhteinen ”LIVE”, extranet
materiaalien jakoon

Taulukkoon 1 on koottu vastauksista, millaisia ovat ohjauksen, neuvonnan ja
konsultoinnin sekä informaation jakamisen tehtävät FUASissa. Vastauksissa
nousi esiin opiskelijan kannalta se, että ohjauksen tulee olla henkilökohtaista
ja monimuotoista sekä opiskelijalähtöistä. Ohjauksen tulee olla kokonaisval
tainen prosessi, joka kestää opintojen alusta opintojen loppuun. Ohjauksen
monimuotoisuudella vastaajat tarkoittivat sitä, että ohjauksen työvälineet
voivat olla virtuaalisia tai ohjaus voi olla kasvotusten tapahtuvaa.
Ohjaavan henkilökunnan kannalta merkityksellistä on se, että FUAS-kor
keakouluille toivottiin yhden palveluluukun/oven periaatetta, josta opiskeli
ja voisi saada opintoihin liittyvän tarpeellisen tiedon. Vastauksissa painotet
tiin mallia, joka on opiskelijalähtöisesti rakennettu. Henkilöstön osaamisen
suhteen toivottiin yhteistä näkemystä FUAS-uraohjauksen tavoitteista sekä
toimintatavoista.

Taulukko 2. 		

Ohjaus

Tieto ohjauksessa, neuvonnassa ja konsultoinnissa sekä
informaation jakamisessa
Neuvonta ja konsultointi Informaation jakaminen

• HOPSsta tavoitteet • edistetään tiedon
ohjaustiedon
ja ymmärryksen
hankkimiselle
lisääntymistä
uramahdollisuuksista
• opintojen
ohjaamisessa – mitä • oman opiskelupolun
ydinosaamista
kirkastaminen.
tarvitsen
• mahdollisen jatkotulevaisuuden
opintojen suunnan
työssä (must know),
näyttäminen
mitä olisi hyvä tietää
(good to know).
• yhdessä pohditaan
mihin voisin
työllistyä.
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• opiskelijalle tietoa
työtehtävistä
• nykyaikaista,
työelämäläheistä ja
rehellistä
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Taulukkoon 2 on kerätty vastaajien näkemyksiä siitä, millaista tietoa tarvitaan
ohjauksessa, neuvonnassa ja konsultoinnissa sekä informaation jakamisessa.
Ohjauksessa tavoitetieto tulee HOPSista ja HOPSiin puolestaan OPSista.
Neuvonnassa ja konsultoinnissa tiedolla edistetään tiedon ymmärtämistä ja
oman opiskelupolun kirkastamista koko opintojen ajan. Informaation jaka
misessa opiskelijoille jaetaan tietoa tulevista työtehtävistä.

”Ohjaus on näköaloittamista opiskelijoista rohkeiksi
kokeilijoiksi, visionääreistä työelämän uudistajiksi.”
Edellä mainittu vastaajan kommentti tiivistää hyvin sen, mihin FUAS-ohja
uksessa tulisi pyrkiä. Ohjauksen muodoista todettiin, että se voi olla verkkoohjausta tai kasvotusten kohtaamisia opiskelijan ja ohjaajan välillä. Työelä
män tulee olla vahvasti läsnä ohjauksessa ja ohjauksen tulee tukea opiskeli
jan ammatillisen identiteetin kasvua. Käytännön tasolla ohjauksen tulisi olla
saatavissa helposti ja jatkuvasti. Ohjauksen pitäisi olla kaikkien työtä, mutta
yhteistyötä tekijöiden kesken pitäisi lisätä tulevaisuudessa.

Lähteet
Annala, J. 2007. Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta.
Toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen
koulutuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1225. Akateeminen
väitöskirja.
Kalima, R. 2011. Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen
ammattikorkeakoulussa. Tutkimus Helsingin ammattikorkeakoulun
opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen syistä vuosina 2002 – 2007 ja
niihin vaikuttamisen keinoista. Suomalaiset Oikeusjulkaisut SOJ Oy.
Saarijärvi 2011. Akateeminen väitöskirja.
Kupiainen, K. 2009. Käyttötieto opinto-ohjaajan ohjausajattelun muutoksen
kuvaajana. Acta Universitasis Tamperensis 1438. Akateeminen väitöskirja.
Lairio, M. & Puukari, S. 2003. Johdanto. Teoksessa M.Lairio & S.Puukari (toim.).
Ohjauksen uudet orientaatiot. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen
tutkimuslaitos, 5 – 9.
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Rakenteet-osahanke
Rakenteet-osahankkeen tavoitteena oli kehittää yhtenäisiä opintoprosessin käytän
teitä, toimintatapoja ja -ohjeita opiskelijan opintoprosessin edistämiseksi. Hank
keen projektiryhmään kuuluvat kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma ja suunnittelija
Irina Aittomäki HAMKista, opintoasiainpäällikkö Eija Lantta ja opintosihteeri
Sari Soikkeli LAMKista sekä kehityspäällikkö Teija Laamanen ja opintosihteeri
Sari Kinnaslampi Laureasta.
Opiskelijaliikkuvuuden linjauksia valmisteltiin FUAS-rehtoreiden päätettäviksi ja
opiskelijaliikkuvuutta edistäviä asioita linjattiin myös FUASin koulutuksen stra
tegisessa ohjausryhmässä. Lisäksi rehtoreilta saatiin linjaus koko opintotarjonnan
avaamisesta FUAS-AMKien välillä.
Kesäopintojen käytänteet ja menettelyt toimivat lukuvuoden aikaisen opiskelija
liikkuvuuden pilotointina. Järjestelmäintegraation toteuttaminen FUAS-amkien
opetuksen ja opiskelun tietojärjestelmien välillä oli vuoden 2012 iso edistysaskel
helpottamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan toimintaa FUAS-opiskelijaliikku
vuudessa. Rakenteet-osahanke teki integraation sisällöllistä määrittelyä ja ohjeis
tusta.
Vuoden 2012 keväällä suunniteltiin ja vietiin käytäntöön lukuvuoden aikaisen
FUAS-opiskelijaliikkuvuuden menettelytavat ja ohjeet. Yhteiset ohjeet julkaistiin
www.fuas.fi sivuilla. Lisäksi tehtiin niitä täydentäviä työohjeita kunkin FUASAMKin omiin intranetteihin sekä henkilökuntaa että opiskelijoita varten. Tie
dotusta toteutettiin yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa ja laadittiin postereita,
esittelymateriaaleja, lehdistö- ja verkkotiedotteita.
Artikkelin kirjoittaja Pirjo Kuisma toimi rakenteet osahankkeen vetäjänä.
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Ohjaus on yhteistä työtä

		 Pirjo Kuisma
Ohjausosaamisen kehittäminen luo mahdollisuuden uudistumiseen sekä
ammattikorkeakoulun opiskelijoille että henkilöstölle. Ohjaus ei voi olla uu
distuvassa ammattikorkeakouluopiskelussa enää roolitettuna vain joidenkin
työksi, vaan se on kaikkien, koko työyhteisön yhteistä työtä. Opiskelijan oma
vastuu omasta oppimisesta korostuu, kun uusissa koulutusvastuiden ope
tussuunnitelmissa lisääntyvät erilaiset mahdollisuudet rakentaa omaa työ
elämän profiilia opintojen sisältöjen ja toteuttamisen valinnoilla. Olemme
ammattikorkeakouluissa opiskelijan ohjauksessa koulutusrakenteiden ja toi
mintatapojen uudistamisen käännekohdassa. Samanaikaisesti tunnistamme
voimakasta ohjaustarpeen lisääntymistä. Tässä artikkelissa esille nostettujen
jäsennysten kautta voimme rakentaa yhteistä työtämme opiskelijan ohjauk
sessa.
Työelämälähtöisyys on osa opintojen arkea riippumatta siitä, opiskeleeko
opiskelija kokopäiväisesti vai oman työn ohella. Opintojen henkilökohtais
taminen nousee keskeiseen asemaan, mutta silti pitää huolehtia myös vuoro
vaikutustaitojen ja yhdessä tekemisen taitojen vahvistumisesta. Edessä on oh
jaamisen ja perinteisen opetuksen resurssien uudelleen suuntaaminen. Ohja
us on entistä enemmän opiskelijan prosessin ja siinä kertyvän osaamisen ar
viointia – itsearviointia, vertaisarviointia, työelämän arviointia, ohjaajien ar
viointia. Opiskelijan ohjaaminen vaihtoehtojen äärelle korostuu, neuvova oh
jaus vähenee.
Opiskelijan omaa aktiivista roolia tulee vahvistaa, jotta valmennamme yhteis
kuntaan muutosvalmiita ja -herkkiä aktiivisia työelämän osaajia. Valmistu
van yksilön työelämäosaaminen perustuu ammatilliseen osaamiseen, työyh
teisöosaamiseen ja arjen taitojen kehittymiseen. Opintojen aikana opiskelija
kehittyy koko ajan myös yksilönä. (Mäenpää, 2013.)
Opiskelijan opintojen eteneminen ja sujuva valmistuminen on ammattikor
keakouluille tulevaisuudessa entistä tärkeämpää myös rakenteiden näkökul
masta, koska opintopisteiden kertyminen lukuvuosittain ja tutkintojen val
mistuminen ovat keskeiset rahoituksen perusteet. Hyviin tuloksiin voidaan
päästä pureutumalla asiaan vain yksilöiden ja ryhmien hyvinvoinnin kautta.
Jokainen opiskelija tulee kohdata yksilönä, mutta myös osana yhteisöä, jotta
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työelämässä tarvittavat taidot karttuvat. Opiskelijan opiskelukyvystä (Kunt
tu, 2006) tulee huolehtia yhdessä (Kts. kuva 1 ja siihen liittyvät kysymykset).

• Millä keinoilla saamme oppimisympäristön vastaamaan työelämän aitoja ympäristöjä?
• Miten voin vahvistaa hyvää ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä ja esteettömyyttä
oppimisessa?
• Mistä syntyy tuki ja turva oppimiseen?

Opiskeluympäristö:
• fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
• oppilaitosten opiskeluyhteisöt
• opiskelijoiden omat yhteisöt

• Miten oppiminen organisoidaan erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden?
• Millaisia keinoja on tunnistaa ja tukea
monenlaista osaamista?
• Miten luodaan innostavia ja yhteistoimintaa tukevia käytäntöjä oppimisessa
– erilaisia polkuja oppimiseen?

Opetus- ja ohjaustoiminta:
• opetus ja ohjaus
• pedagoginen osaaminen
• tuutorointi

Opiskelukyky
Opiskelutaidot:
• opiskelutekniikka ja -orientaatio
• oppimistyylit ja -tavat
• kriittinen ajattelu
• ongelmanratkaisukyvyt
• sosiaaliset taidot
• opintosuunnitelman teko
• ajankäytön suunnittelu

Opiskelijan terveys ja voimavarat:
• persoonallisuus ja identiteetti
• elämänhallinta
• elämäntilanne ja -olosuhteet
• sosiaaliset suhteet
• fyysinen ja psyykkinen terveys
• käyttäytyminen

Kristina Kuntun opiskelukyvyn malli (STM, 2006)
• Miten herätetään opiskelijat tunnistamaan oma osaamisensa sekä miettimään omia toimintatapojaan?
• Miten varmistetaan, että opiskelija saa
henkilökohtaista ja monipuolista palautetta omasta osaamisestaan (HOPStyöskentely)?
• Millaisia suunnitelmia ja sopimuksia
yhdessä pitää rakentaa opintojen ja
ajankäytön suunnitteluun?

Kuva 1.
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• Miten pidän itseni kunnossa?
• Millä tavoin osoitan kiinnostusta, kunnioitusta ja arvostusta toisia kohtaan?
• Miten varmistamme hyvän ja kannustavan vuorovaikutus opiskelijoiden ja
ohjaajien kesken?

Opiskelukykymalli (Kunttu, 2006) ja siitä johdetut kehittämiskohteet
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Neljän ammattikorkeakoulun yhteisessä Second Life -hankkeessa tuotettiin
ammattikorkeakouluille laaja-alainen moniammatilliseen yhteistyöhön pe
rustuva opiskeluhyvinvointimalli (Kuva 2). Hyvinvointimalli on jäsennetty
pyramidiksi, joka korostaa ennakoivan työn luoman perustan tärkeyttä. Hy
vinvointimallin tavoitteena on tukea yksilön kehittymistä niin arjen taidois
sa kuin ammatillisena osaajana. Ammatillista kehitystä tuetaan opiskelijan
oppimisen mahdollistamisella ja arjen taitojen vahvistumista tuetaan opiske
lijan voimavarojen vahvistamisella. Käytännössä nämä asiat kulkevat tiiviisti
käsi kädessä ja molemmilla näkökulmilla on tavoitteena aktiivinen työelämän
osaaja. Ajattelumalli perustuu ihmiseen kokonaisena toimijana, jossa elämän
kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa (Mäenpää, 2013, 55 – 59).

Kuva 2.

Opiskeluhyvinvointimalli ammattikorkeakouluihin (Mäenpää, 2013,
55).

Opiskeluhyvinvointimallin perustan luo ennakoiva työ, joka on koko työyh
teisön yhteistä työtä, mukaan lukien opiskelijoiden oma toiminta oman am
matillisen kasvun omistajana sekä vertaisena toisille opiskelijoille. Mitä vah
vemmin ja moniammatillisemmin ammattikorkeakoulussa paneudutaan en
nakoivaan vaiheeseen sitä kapeammin ja suunnitellummin tarvitaan etsivää ja
korjaavaa työtä. Heikosti rakennettua ennakoivaa työtä joudutaan vastaavasti
paikkaamaan vahvistamalla korjaavaa työtä. Opiskeluhyvinvoinnin edistämi
nen ei siis kuulu pelkästään hyvinvointitoimijoille, vaan se on myös opiske
lijoiden ja kaikkien yhteisössä toimivien tehtävä huomioiden kunkin rooli ja
siihen liittyvät vastuut sekä osaaminen. (Mäenpää, 2013, 55 – 59.)
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Ennakoivaa työtä on mm. oppimisympäristöjen luominen sellaisiksi, että ne
tukevat yhteisöllisyyttä. Fyysisten koulutilojen suunnittelulle ja muuttami
selle nykyisestä tämä asettaa isoja haasteita, koska perinteiset luokkatilat on
pääosin rakennettu opettajan opettamisen ja tiedon välittämisen kulttuurin
pohjalta. Näissä tiloissa opiskelijan muuttuminen aktiiviseksi oman oppimis
prosessin haltijaksi saattaa olla haasteellista, etenkin jos sitä tukee henkilö
kunnan osittunut yksilötyöhön perustuva opettajuus. Oppimisympäristöillä
hyvinvointimallissa tarkoitetaan fyysisten tilojen lisäksi psyykkisiä ja sosiaa
lisia ympäristöjä. Ohjaus ja tuutorointi ovat oleelliset ennakoivan työn me
netelmät. Ohjauksen hyvä perusta lähtee opintojen alun orientaatiosta sekä
ryhmäytymisestä muihin opiskelijoihin. Orientaatioon kuuluu ammattikor
keakoulun tapa toimia. Alussa luodaan perusta opiskelijan aktiiviselle roolil
le omasta oppimisesta, samoin ryhmään ja vertaisohjaukseen kiinnittyminen
tapahtuvat opintojen alussa. On erityisen tärkeää, että opettajat ja henkilös
tö toimivat oppimista tukevissa ja edistävissä tilanteissa johdonmukaisesti ja
yhtenäiseksi. Esimerkiksi tiimiopettajuuden tulee näkyä opiskelijalle opetta
jien ja ohjaajien yhteissuunnitteluna.
Opiskeluhyvinvointia tukeva etsivä työ perustuu varhaiselle puuttumiselle.
Opiskelijan muuttuvat elämäntilanteet ja opiskelua vaikeuttavat asiat halu
taan esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ne eivät johda opin
tojen pitkittymiseen, keskeyttämiseen tai opiskelijan syrjäytymiseen. Opin
tojen edistymisen seuraaminen on systemaattinen osa hops- / kehityskeskus
teluja. Opiskelijapalautetta kerätään myös erilaisin ammattikorkeakouluissa
tehtävin palautekyselyin ja kriittisiin kohtiin puututaan välittömästi.
Opiskeluhyvinvointia edistävä korjaava työ kohdistetaan niihin opiskelijoi
hin, joilla on olemassa erityistä tuen tarvetta. Korjaava työ on usein yksilö
työtä ja sen tavoittamisessa halutaan pitää mahdollisimman matalaa kynnystä.
Korjaava työ liittyy usein oppimisvaikeuksiin, esim. lukivaikeuteen tai haas
teisiin kieliopinnoissa tai matemaattisissa opinnoissa.
Ammattikorkeakoulujen ohjausjärjestelmät rakentuvat opiskelijan ympäril
le, mutta niissä saattaa korostua liiaksi henkilöstön osittunut ja siten lokeroi
tunutkin työnjako. Kuvassa 3 on esimerkkinä Hämeen ammattikorkeakou
lun nykyinen ohjausmalli, joka on jäsennetty opiskelijan oppimisen ympäril
le neljään sektoriin, jotka ovat ammatillisen kasvun ohjaus, ohjaus opinnoissa,
neuvonta- ja tukipalvelut sekä hyvinvointiohjaus. Sektoreiden rajat ovat jous
tavat. Ohjaus kytkeytyy osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan ja osaa
misen arviointiin. Ammatillinen kehittyminen ja oppiminen arvioidaan osaa
misen perusteella. Hyvinvointiohjauksessa ja opintoneuvonnan ja tukitoimien
hyödyntämisessä yhteys opiskelijan osaamisen arviointiin on vähäisempi. Sen
sijaan niissä toiminnoissa, joissa opiskelija hankkii ja kehittää ammatillista
ydin- ja profiloivaa osaamista sekä kartuttaa opintosuorituksiaan yhteys osaa
misen arviointiin on aina vahva.
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Kuva 3.

Hämeen ammattikorkeakoulun ohjauksen pelikenttä (Opiskelijan oh
jaus -toimintaohje, 2012).

Ohjausmallin toimintaan vaikuttaa oleellisesti se, kuinka hyvin ja laaja-alai
sesti ohjauksen kokonaisuus on keskusteltu auki kussakin koulutusohjelmas
sa tai toimipisteessä. Miten ohjaustyöstä on sovittu ja miten se on suunniteltu
tehtäväksi? Ohjauksen roolit ja työnjaot voivat kussakin yhteisössä ja eri aloilla
tietysti olla hieman erilaiset, vaikka tietty yhtenäisyys ja minimitaso on hyvä
asettaa tavoitteeksi. Opiskelijan näkökulmasta tärkeämpää on se, että jokai
sella on ohjausmyönteinen, ”opiskelija keskiössä” -asenne ja että jokainen tie
tää oman roolinsa ja vastuunsa suhteessa toisiin.
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FUAS-ammattikorkeakoulujen yhteisessä koulutuksen laatupalauttees
sa (2012) tuli vahvasti esille, että opiskelijat tietävät hyvin kenen puoleen
kääntyvät, kun tarvitsevat tukea ja ohjausta opinnoissaan. Sen sijaan saman
palautteen mukaan opiskelijat kokevat puutteelliseksi omasta osaamisesta
saamansa sanallisen tai kirjallisen palautteen. Opiskelijat toivovat nykyistä
enemmän palautetta siitä, kuinka ovat tavoitteiden suuntaisesti kehittyneet.
(Kuisma et al, 2012, 18 – 19.)
Ammattikorkeakoulujen ohjaussuunnitelmat rajoittuvat usein käsittelemään
ensisijaisesti ohjauksen sisältöä ja sen ajallista sijoittumista opintopolun var
relle. Oleellista on kuitenkin jatkossa jäsentää ohjauksen ja arvioinnin koko
naissuunnitelmaa, sillä se muodostaa kokonaiskuvaa opinnollistamisen pro
sessista (ks. Osataan-hankkeen julkaisu Duunista opintopisteiksi). Ohjauk
sen ja arvioinnin kokonaissuunnitelmassa osaamisen arvioinnin ja ohjauk
sen tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnusta
minen ovat oleellinen osa ohjaus- ja arviointiprosessia. (Duunista opintopis
teiksi, 13).
FUAS-koulutuksen laatupalautteesta nousi kehittämiskohteeksi henkilöstön
yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen, koska opiskelijat kokivat saa
vansa ristiriitaista ohjausta ja ohjeistusta liittyen opintoihin sekä myös työ
määrien ja opintopisteiden jakaantumista epätasaisesti. (Kuisma et al, 2012,
18 – 19.)
Kun opiskelijoiden ohjaus ja vastuu oppimisen edistämisestä kuuluu kaikille,
voi oman roolin jäsentämistä osana ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmää
miettiä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
•

Millainen on oma tehtäväni (vastuut) osana tätä kokonaisuutta?

•

Miten toimin ohjaustilanteissa?

•

•

Miten varmistan toimivan yhteistyön ja vuorovaikutuksen mui
den kanssa?
Miten voin omalta osaltani tuke opiskelijan oppimista ja opiske
lukykyä?

Ammattikorkeakoulun tasolla ohjauksessa tulee olla määriteltynä yhteinen
minimitaso, sillä se on osa hyvää ja toimivaa laadunvarmistusta. FUAS-am
mattikorkeakoulut rakentavat yhteistä laadunvarmistusjärjestelmää ja siihen
liittyen on määritelty yhdessä myös FUAS-tasoista uraohjauksen minimita
soa. Tämä tarkoittaa käytännössä yhteistä keskustelua uraohjauksen luontees
ta, toimijoista, periaatteista, muodoista ja sisällöistä. Tämä on tärkeää, kun
opiskelijat liikkuvat koko ajan enemmän FUAS-ammattikorkeakoulujen vä
lillä hyödyntäen yhteisiä kesäopintoja ja lukuvuoden aikaista opintotarjontaa.
Yhteinen kehittäminen jatkuu osana osaamisperustaisten modulaaristen ope
tussuunnitelmien kehittämistä ja käyttöönottoa vuodesta 2014 alkaen.
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Vieraskielisen tutkintoon johtavan koulutuksen
kehittäminen työelämälähtöisesti
Kirjoittajat yliopettaja Riitta Metsänen (HAMK) ja johtaja Arja Majakulma
(Laurea) toimivat osahankkeessa ”Vieraskielisen tutkintoon johtavan koulutuk
sen kehittäminen työelämälähtöisesti”. Hankkeen tavoitteena oli koulutusohjel
mien laadun parantaminen, opiskelijoiden integraation ja työllistymisen edistä
minen, FUASin tunnettuuden ja kansainvälisen arvostuksen lisääminen sekä toi
minta-alueen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Hankkeessa kehitet
tiin palveluita ja pyrittiin yhdenmukaistamaan ohjauspalveluihin, sosiaalisen in
tegraation edistämiseen ja työelämäosaamisen kehittämiseen liittyviä prosesseja.
Hankkeessa järjestettiin seminaareja vieraskielisten ohjelmien henkilöstölle, työs
kenneltiin toimintokohtaisissa ryhmissä ja pilotoitiin käytänteitä. Hankkeen tuo
toksena luotiin ohjelmien käyttöön suositukset “Recommendation for career gui
dance in FUAS English programmes”. Suositukset sisälsivät hyviä käytänteitä liit
tyen orientaatioon opiskelun alkuvaiheessa, suomen kielen opintojen toteuttami
seen ja uraopintojen kehittämiseen.
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Opettaja toisesta kulttuurista tulevan
opiskelijan ohjaajana

		 Riitta Metsänen & Arja Majakulma

Mitä ohjauksella tarkoitetaan?
Ohjauksen lähtökohtana on aina ihmisen kohtaaminen, ja se perustuu ih
misarvon tunnustamiseen pohjautuen kantilaiseen käsitykseen, jonka mu
kaan jokainen ihminen on arvokas eikä ketään saa käyttää välineenä (Met
sänen 2009, 2011). Ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä uuteen toimin
taympäristöön ja kulttuuriin sopeutumista tukevaa ohjausta sekä opiskelijan
psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvää ohjausta sekä erityisesti opiskeluun
että oppimiseen liittyvää ohjausta ja tukea.
Ohjaus-termiä käytetään laajasti eri yhteyksissä. Arkipuheessa ohjaus yhdis
tetään neuvojen ja informaation antamiseen ja jakamiseen. Ohjauksella tar
koitetaan tässä kuitenkin laajempaa ja syvällisempää kohtaamista kuin neu
vojen tai informaation antamista. Koko oppilaitosyhteisö voi toimia ohjauk
sellisella työotteella. Tämä ohjauksellinen työote viittaa siihen, että koko työ
yhteisö toimii opiskelijalähtöisesti. Yksilöä tuetaan ja kannustetaan ottamaan
vastuuta omasta oppimisestaan ja sopeutumisestaan uuteen toimintaympäris
töön. Samalla toimitaan proaktiivisesti oppimisprosessin kriittisiä kohtia en
nakoiden ja puuttuen jo varhaisessa vaiheessa erilaisiin ongelmiin. Jussi On
nismaa (2007) kuvaa ohjauksen ja neuvonnan eroja ammatillisten käytäntöjen
erilaisuutena, ohjattavan kohtaamisen tapoina sekä erilaisina keskustelun pro
sesseina. Onnismaan ohjauksen, neuvonnan ja informaation jakamisen ver
tailussa kohteina ovat toimintojen tehtävät ja tavoitteet, suhde tietoon, ohjat
tavan rooli, ohjaajan rooli sekä keskustelun kulku.
Toisesta kulttuurista tulevan ohjaaminen on tavoitteellista ammatillista
toimintaa; apua, neuvoja ja tukea henkilölle, joka on kulttuuriselta tai etni
seltä taustaltaan erilainen kuin ohjaaja tai ohjaajan kulttuurinen tai etninen
tausta on erilainen kuin ohjattavan. Toisesta kulttuurista tulevan opiskelijan
ohjaus, monikulttuurinen ohjaus tai kulttuurien välinen ohjaus voidaan mää
ritellä laajasti yhteiskunnalliseksi, psykososiaaliseksi, oppimista ja sosiaalista
integraatiota vahvistavaksi toiminnaksi, joka auttaa ohjattavaa sopeutumaan
uuteen toimintaympäristöön ja -kulttuuriin (Metsänen 2000). Oppilaitoskon
tekstissa tapahtuvan ohjauksen tarkoitus on tukea opiskelijan oppimisproses
sia siten, että opiskelun tavoitteet saavutetaan.
45

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Toisesta kulttuurista tulevien AMK:n vieraskielisissä koulutusohjelmissa
opiskelevien ohjauksen teoreettinen lähtökohta voisi esimerkiksi olla Meziro
win (1995) esittämä transformatiivisen eli uudistavan oppimisen teoria. Me
zirowin mukaan varhaisessa lapsuudessa opitut kulttuurisesti sidonnaiset en
nakko-olettamukset ohjaavat toimintaamme ja oppimistamme, ja ne luovat
odotustottumuksia asioihin ja ilmiöihin. Muuttaessaan maasta toiseen yksi
lö joutuu muuttamaan myös ennakko-olettamuksiaan. Hänen aiemmin op
pimansa kulttuuriset koodit eivät toimikaan uudessa ympäristössä. Ennakkoolettamusten käsittely ja reflektointi ohjauksen kuluessa auttaa toisesta kult
tuurista tullutta opiskelijaa ymmärtämään uuden toimintakulttuurin vaati
muksia sekä omaa kulttuurisesti sidonnaista toimintaansa.
Toinen teoreettinen lähtökohta vieraskielisten ja toisesta kulttuurista tulevi
en ohjaukseen voisi olla Vance Peaveyn (1999) sosiodynaaminen ohjausteoria,
jonka lähtökohtia ovat kokemuksellisuus, elämän tarkoituksellisuus ja merki
tysten antaminen. Tämä tarkoittaa, että kokemuksiin perustuvat merkitykset
ja havainnot ohjaavat ihmisen elämää, eikä yhtä oikeaa totuutta elämästä ole.
Ihmiset kokevat ja hahmottavat maailmaa ja elämäänsä omista kokemuksis
taan ja lähtökohdistaan. Kuten Mezirow myös Peavey korostaa ohjauksessa
reflektoinnin merkitystä. Reflektion avulla yksilöllä on mahdollisuus tutkia
ja tulla tietoiseksi omista arvoistaan ja käsityksistään. Tämä koskee niin toi
sesta kulttuurista tullutta henkilöä kuin kantasuomalaisiakin. Peaveyn mu
kaan ohjaussuhde on yhteistyösuhde, jossa yhdessä luodaan ohjattavan kans
sa hänen elämäänsä suunnitelmia ja selviytymisstrategioita.

Kansainvälisen opiskelijan ohjaus käytännössä
Käytännössä vieraskielisessä koulutusohjelmassa ja ulkomailta tulleen opis
kelijan ohjausprosessiin liittyy monenlaisia toimijoita. Toimijoiden työtehtä
vät liittyvät seuraaviin seikkoihin:
1.

Käytännön asioiden järjestely

2.

Informaation jakaminen

3.

Opiskelun ja oppimisprosessin tukeminen

4.

Uuteen toiminta- ja kulttuuriympäristöön sopeutumisen tukeminen

5.

Uraan ja ammattiin liittyvä ohjaus.

Käytännön asioiden järjestelyyn liittyvät asiat hoidetaan neuvonnalla ja infor
maation antamisella. Tällöin toimijana voivat olla opintoneuvojat, assistentit,
opintotoimiston toimihenkilöt tai tutor-opiskelijat. Opiskeluun ja oppimis
prosessin sisällölliseen tukemiseen ja reflektointiin opettajan ohjaus on ensisi
jaista. Uuteen toiminta- ja kulttuuriympäristöön sopeutumisen tukena voi olla
monenlaisia toimijoita, mm. opettajia, opinto-ohjaajia, ohjaajia, opintopsy
kologeja, tutor-opiskelijoita, asuinympäristön toimijoita ja yhdistyksiä. (Oh
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jaukseen, neuvontaan ja informaation jakamiseen osallistuvien työntekijöi
den nimikkeet ja työnkuvat ovat erilaisia eri FUAS-ammattikorkeakouluissa.)
Ohjausprosessi koostuu yksilö- ja ryhmäohjauksesta. Yksilöohjauksen määrä
opintojen alussa voisi olla esimerkiksi 2 – 3 h / opiskelija, sen jälkeen esimer
kiksi 1 h / 2 kk. Opiskelun siirtymävaiheiden aikana tarvitaan sekä yksilöoh
jausta että pienryhmäohjausta. Ammattiin ja uraan liittyvä ohjaus ja neuvon
ta on hyvä aloittaa jo opiskelun alussa. Yksilöohjausta sekä pienryhmäohja
usta opettajan antamana ohjauksena tarjotaan myös opinnäytetyötä aloitetta
essa ja työstämisprosessin aikana. Opiskelun päätösvaiheessa ohjauksen pai
nopiste on uraan ja ammattiin liittyvällä ohjauksella (sekä yksilö- että pien
ryhmäohjausta).
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Ohjausprosessin sisällöllinen eteneminen Mezirowia ja
Peaveytä mukaellen
1.

Orientaatio: Solmitaan luottamuksellinen suhde ohjaajan ja ohjatta
van välillä.
• Keskeisintä ohjauksen alkuvaiheessa on luottamuksellisen suh
teen solmiminen. Tähän kannattaa käyttää aikaa (elämänkenttäharjoitukset, Peavey).
•

2.

Pelisääntövaihe: Määritellään ohjauksen tavoitteet, toiminta, roolit,
säännöt ja normit
• Ohjaaja kertoo, miten toimitaan, mikä hänen roolinsa on, mikä
on tämän ohjausistunnon tavoite, miten jatketaan, kuinka pit
kään ohjausistunto kestää jne.

3.

Tyylistä toiseen vaihtelu: Opiskelijalle tutusta ohjaajakeskeisestä tyy
listä siirrytään vähitellen opiskelijakeskeisyyteen.
• Alussa toteutetaan suoraa/direktiivistä ohjaustyyliä, josta siirry
tään vähitellen vastauksia ohjattavan kanssa etsivään, neuvottele
vaan ja dialogiseen ohjaustyyliin.
•

Periaate on, että aluksi ohjataan sillä tyylillä, mihin opiskelija on
tottunut.

4.

Konkretiasta tunteisiin: Käydään ensin läpi käytännön asiat ja sen jäl
keen tunneasiat
• Esimerkiksi perhe tai mielenterveysongelmista ei monissa kult
tuureissa puhuta kuin vasta silloin, kun tilanteet ovat äärimmil
leen kärjistyneitä.

5.

Helpoista asioista vaikeisiin: ajankäytön säätely
• Ohjattavan elämäntilanteeseen liittyviä asioita käsitellään tar
peen mukaisesti.
•

6.

7.

Avataan näköaloja ja vaihtoehtoja.

Tavoitteista toimintaan: Kun ohjauksessa sovitaan asioista ja asetetaan
tavoitteita, varmistetaan myös se, että ne voidaan käytännössä toteut
taa.
• Asetetaan välitavoitteita, joiden kautta päästään eteenpäin.
•
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Ohjattava tuo esimerkiksi mukanaan valokuvia kotimaastaan tai
jonkin esineen, joka on tärkeä  keskustelu.

Ohjaaja toimii realiteetti-peilinä ohjattavalle; mikä on mahdol
lista ja realistista, mikä taas epärealistista.

Sopimusten kautta itseohjautuvaan toimintaan
• Ohjauksessa pyritään tukemaan ohjattavan omatoimisuutta ja ta
voitteena on itseohjautuvuus.
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Ohjausprosessin rakenteen kuvaus opiskelijan
näkökulmasta
Ohjausprosessin runko on kuvattu opiskelijan näkökulmasta. Ohjausproses
siin kuuluu sekä yksilö- että pienryhmäohjausta, lisäksi neuvonta ja informaa
tion antaminen liittyvät tähän prosessiin. Eri toimijoiden antama ohjaus jat
kuu koko oppimisprosessin ajan.
1.

Ennen opiskelun aloittamista tapahtuva ohjaus, jonka tavoitteena on,
että Suomeen tuleva opiskelija jo orientoituu opiskelukulttuurien eroi
hin ja suomalaiseen oppimiskulttuuriin:
• informaatiopaketti, joka sisältää tietoa Suomesta ja käytännön
selviytymiseen liittyvää tietoa kaikille opiskelemaan hyväksy
tyille

•
•
2.

HOPS-keskustelun aloittaminen.

Opiskeluaikainen ohjaus, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan oppi
misprosessia ja auttaa häntä sopeutumaan uuteen oppimis- ja toimin
taympäristöön. Tavoitteena on, että opiskelija valmistuu tutkinnosta
ja sijoittuu suomalaiseen työelämään.
• HOPS:n tekeminen
•
•

4.

itsearviointitesti; the key competences of an international stu
dent studying in Finland.

Opiskelun alussa tapahtuva ohjaus, jonka tavoitteena on, että opiskeli
ja ymmärtää suomalaisen oppimiskäsityksen erilaisuuden suhteessa ai
kaisempiin oppimiskokemuksiinsa ja oppii opiskelemaan ja toimimaan
uudessa oppimis- ja toimintaympäristössä
• orientaatiojakson aikana tapahtuva yksilö- ja pienryhmäohjaus

•
3.

opiskeluun liittyvää tietoa; oppimiskäsitys, opiskelija ja opettajan
roolit, tietoa suomalaisesta oppimiskulttuurista, oppimismene
telmistä, arvioinnista, tiimityöskentelystä

yksilöohjaus painottuu opiskeluprosessin ”kriittisiin siirtymävai
heisiin”: opiskelun aloittaminen, opiskelijan vaikeiksi kokemat
tilanteet, työharjoittelu, opinnäytetyöprosessi
lisäksi siirtymävaiheissa pienryhmäohjausta.

Opiskelun loppuvaiheessa ohjauksen tavoitteena on arvioida ohjaus
prosessia ja tarkentaa opiskelijan suunnitelmia.

Vieraskielisten koulutusohjelmien opiskelijoiden ohjaamisessa vaikuttavat
kulttuuriset tekijät sekä opiskelijan kielitaito. Myös uuteen kulttuuriin so
peutumisen prosessin vaihe on tärkeä ottaa huomioon ohjaustilanteessa. Mo
net ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat tulevat sellaisista maista, joissa ohjaus
institutionaalisena toimintana on vierasta. Heillä ei ole käsitystä siitä, mitä
ohjaus on. Usein esimerkiksi maahananmuuttajat yhdistävät ohjauksen, sen
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henkilökohtaisen luonteen vuoksi, täysiaikaiseen hoivaamiseen, sen vuoksi on
tärkeää avata ohjaajan roolia.
Opettajan antamaan ohjaukseen saattaa lisäksi liittyä valtaetäisyyksien erilai
suudesta johtuvia jännitteitä. Opettajakeskeisissä oppimiskulttuureissa opet
taja on auktoriteetti, joka käyttää valtaa ja joka asemansa vuoksi pysyy etäällä,
ja jota kunnioitetaan. Ohjauksessa saattaa näistä syistä johtuen kohtaaminen
jäädä hyvin pinnalliseksi. Monikulttuurisessa ohjauksessa kuten kantasuoma
laistenkin ohjauksessa on aina kyse ihmisen kohtaamisesta (Metsänen 2009).
Aikaa tarvitaan toisesta kulttuurista tulevan ohjaukseen enemmän kuin kan
tasuomalaisten ohjaamiseen kulttuuritaustojen erilaisuudesta johtuen. Kaik
ki opiskelijat, kaikki ihmiset tarvitsevat ”aikaa, huomiota ja kunnioitusta”
(Peavey 1999), jonka ohjaustyössä tapahtuva kohtaaminen voi mahdollistaa.

Lähteet
Metsänen, R. 2000. Monikulttuurinen ohjaus. Teoksessa J. Onnismaa, H. Pasanen
& T. Spangar (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2. Ohjauksen
toimintakentät. Jyväskylä: PS-kustannus.
Metsänen, R. 2009. Monikulttuurinen ohjaus käytännössä – vanhaa ja uutta, omaa
ja lainattua, läheltä ja kaukaa. Teoksessa J. Helander (toim.) Ammatillisen
opettajan käsikirja. Saarijärvi: HAMK.
Metsänen, R. & Matinheikki-Kokko, K. 2011. Lokaaleja ja globaaleja kohtaamisia
sosiaali- ja terveysalalla. HAMK: Hämeenlinna.
Mezirow, J. 1995. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Helsingin
yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta.
Tampere: Gaudeamus.
Peavey, R. V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konsturktivistinen näkökulma 21.
vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien Kustannus OY.
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Jos joku sanoo meille jotain hyvää
meistä itsestämme, me kasvamme hiukan.
Niin meidät on rakennettu
ja se rakennelma on hyvä.
Kirjailija Erlend Loe
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Harjoittelun ja työelämäyhteistyön kehittäminen
Neljän ammattikorkeakoulun, HAMK:n, LAMK:n, Laurean ja Metropoli
an yhteisen ”Harjoittelun ja työelämäyhteistyön kehittäminen” -osahankkeen
(2010 – 2013) tavoitteena oli kehittää harjoittelun ohjausta ja harjoittelukäytäntö
jä sekä työelämäyhteistyötä. Hankkeessa tavoiteltiin yhtenäistä näkyä harjoittelu
prosessin integroimisesta opiskelijalähtöiseen osaamisperustaiseen opetussuunni
telmaan sekä työelämäyhteistyön kehittämiseen. Hankkeen vetäjänä toimi vuo
den 2012 loppuun asti Metropolian Olli Pekkanen ja tämän jälkeen työtä jatkoi
vat artikkelin kirjoittajat Heikki Penttilä, lehtori (Laurea), Juha Sarkula, lehtori
(HAMK) ja Neea Similä, harjoitteluinsinööri (LAMK).
Hanketoiminnan tuloksena FUAS-toimijoille koottiin suositus, jossa päämäärä
nä on nostaa harjoittelun arvostusta ja työelämäyhteistyön hyödynnettävyyttä sekä
ammattikorkeakoulujen sisällä että suhteessa työelämätoimintaan. Hankkeen suo
situksessa korostettiin aitojen, osaamista kehittävien työelämän toimintaympäris
töjen merkitystä oppimisympäristöinä, uraohjaukseen panostamisen tärkeyttä sekä
ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyön kehittämistä.
Hankkeen yhteiseen Optima-työtilaan avattiin kansiot koulutusalojen harjoitte
luun liittyville dokumenteille, joissa on mm. kuvattu harjoitteluun liittyvää proses
sia sekä eri toteutusvaiheiden ohjeistuksia ja tehtäviä. Lisäksi hankkeessa on edis
tetty ammattikorkeakoulujen, työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden konkreettis
ta vuoropuhelua järjestämällä hankkeen teemoihin liittyviä keskustelufoorume
ja sekä toimimalla yhteistyössä aihepiiriltään rinnakkaisen ”Korkeakouluosaajat”
-verkkopalveluhankkeen kanssa.
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		 Heikki Penttilä, Juha Sarkula & Neea Similä

Korkeakouluharjoittelu, työssä oppiminen, työssä
osaaminen?
Harjoittelu-käsitettä on kritisoitu. Yhtäältä siksi, että se saattaa rajoittaa
muissa opintokokonaisuuksissa toteutettavien kontekstien tai kokemuksien
hyödyntämistä opiskelijan osaamisen kehittymisessä ja toisaalta siksi, että
harjoittelu voi johtaa puhtaasti rutiininomaisten, alakohtaisten mallien tai
suoritusten toistavaan oppimiseen ja automatisoitumiseen. Tällöin vaarana
on, että opiskelija saattaa ainakin hetkellisesti sivuuttaa käsitteellisen ajat
telun.
Opiskelijoiden harjoittelu on kaikille toisen ja kolmannen asteen koulutus
aloille määritelty opintokokonaisuus, jonka käytännön oppimisympäristöä
kuvaamaan erityisesti 2. asteella on käytetty ”työssä oppimisen” käsitettä.
Se viittaa aitoon kontekstiin, mutta ei välttämättä vielä hyödytä työnanta
jaa, joka haluaisi parantaa harjoittelun hyödynnettävyyttä työelämätoimin
nan osaamisen kehittymisen ja opiskelijarekrytointien kannalta. Työssä op
pimisesta voitaisiinkin johtaa ”työssä osaamisen” tai ”työtoiminnassa osaami
sen” -konstruktio, jossa fokus on opiskelijan kehittyvissä ja työtä kehittävis
sä toiminnan ratkaisumalleissa. Nämä ratkaisumallit ilmentävät opiskelijan
osaamista ja käsitteellistä kykyä muokata osaamistaan sekä ennakoimattomi
en tilanteiden kohtaamista.
Korkeakouluopetuksessa on huolehdittava teoreettisten opintojen linkityk
sestä käytäntöön ja toisaalta varmistettava, että eri työ- tai eksperimenttiti
lanteissa ei oppimisen kohteeksi valita suppeita käytännön taitoja tai rajattu
ja toiminnan haasteita. Kehittävän opetuksen sisältöä voidaankin luonnehtia
seuraavasti (Hakkarainen, 1991):
1.

Aitojen tieteellisten käsitteiden syntyprosessi on tuotava opiskelijoi
den aktiivisen oppimistoiminnan kohteeksi, jolloin valmiiden määri
telmien ja käsitekuvausten opiskelusta on päästävä käsitteiden aktiivi
seen prosessointiin.
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2.

Ohjattavan oppimisprosessin logiikka pyritään rakentamaan siten, että
opetus tähtää ”tutkivaan oppimiseen” tai ”uutta luovaan oppimiseen”.
Toiminnan kohteena voi olla jonkin käytännön ongelman ratkaisemi
seksi tehty (tilaus)työ tai projekti, johon sovelletaan ko. tiedonalan tut
kimusmenetelmistä hankittua tietoa. On kuitenkin muistettava, että
jokin rajattu osaprojekti tai ongelma-alue ei välttämättä paljasta koko
tutkivan oppimisen toimintaprosessin logiikkaa ja siten mahdollisia
muita tarkastelunäkökulmia ja niiden menetelmiä.

3.

Opetuksen suunnittelussa keskeinen kysymys on opiskelijoiden oppi
misprosessin ohjaaminen niin, että tähdätään teoreettisiin yleistyksiin
ja aitoon tieteelliseen luovuuteen (uuden tiedon tuottamiseen). Tämä
edellyttää opetuksen periaatteiden muuttamista, jolloin ei enää edetä
alkeista ja yksinkertaistuksista monimutkaiseen ja syventävään, vaan
tähdätään teoreettisiin yleistyksiin ja käsitteellisen perustan hallintaan
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

4.

Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee lähteä opiskelijan si
sällöllisen motivaation ja arvostuksen sekä tämän osaamisen varmen
tamisesta. Korkeakouluopetuksen tehtäväksi ei yleensä mielletä yksi
lötason ohjaamista ja sisällöllisen motivaation kehittämistä. Kehittä
vän opetuksen yksi onnistumisen edellytys on opiskelijan sisällöllises
sä motivoitumisessa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy itse ohjaa
maan, arvioimaan ja suuntaamaan oppimistaan ja urakehitystään. Näi
tä metataitoja ei ole helppo saavuttaa korkeakoulussakaan. Tieteellinen
luovuus ei kuitenkaan synny ilman riittävän korkeatasoista oppimista.

Kun harjoittelun käsite siirretään koskemaan kaikkea työelämäläheistä tai
”aitoa” toimintaa, voidaan opintojaksotason toteutuksia tarkastella tutkimus
prosessin logiikan kaltaisina kokonaisuuksina. Kysymys on esimerkiksi toi
mintatutkimuksen tai ”labran” muodossa toteutetusta ”kehittävästä eksperi
mentistä”, jossa toteutuvat suunnittelu, toteutus ja arviointi. Yhteinen monia
lainen muotokieli mahdollistaa alojen keskinäiset, työelämäilmiöiden kehit
tämiskohteiden innovatiiviset toteutukset. Riittävän laadukkaasti toteutettu
harjoittelu mahdollistetaan yhteisöllisessä, tiimimuotoisessa valmennuksessa.
Se avaa uudella tavalla toteutettujen aitojen oppimisympäristöjen hyödyntä
misen ja niiden mukaan toteutuvat vaihtuvat roolit ja vastuut.
Toiminta edellyttää opiskelijan osaamisessa tapahtuvien muutosten aktiivis
ta haastamista eli vaativaa valmennusta, jolloin saavutetun osaamisen arvi
oinnissa siirrytään ”kehittävään arviointiin”. Perinteisessä arvioinnissa arvi
oitsijan rooli on jäljittää havaintojen ja mittausten perusteella muutokset, jot
ka vastaavat ulkoapäin asetettuihin tehtäviin ja motiiveihin. Tämä tapa ei
ole kiinnostunut virheellisten (oppimis-) toimintojen logiikasta eikä välttä
mättä paljasta opiskelijan potentiaaleja ja/tai motiiveja. Valmennus-tyyppi
nen ”Kehittävä opetus ja -arviointi” kulkevat käsi kädessä ja edellyttävät opis
kelijan ja työelämän osallistumista arviointiin. Kehittävän arvioinnin fokus
on asiakkaisiin ja/tai loppukäyttäjiin saakka ulottuvan toiminnan- sekä opis
kelijan osaamisen kehittymisen (itse-)arvioinnissa. Nämä arvioinnin ulottu
vuudet edellyttävät yhteisöllisen valmentamisen toteutumista. Yhteisöllinen
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valmentaminen laajenee toisaalta mahdollistamaan opiskelijan alakohtaisen
ammattilaisuuden lisäksi myös monialaisen ammattimaisuuden kompetens
seja.
Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan ole opiskeluedellytysten suhteen yh
denmukaisessa tilanteessa, eivätkä kaikki asi
at etene elokuvamaisen sujuvasti, joten on tar
peen varautua siihen, että osa opiskelijois
ta edellyttää – erityisesti opintojen alkuvai
Vasta kun opin tekemään virheitä,
heessa – enemmän valmennuksellista tukea
pääsin jonkun suuremman jäljille.
kuin ne, jotka suuntautuvat omaan uraohjauk
seen itsenäisemmin. Itsenäinen uraohjautumi
(Saksofonisti Ornette Coleman)
nen ei kuitenkaan tarkoita tiimivalmennukses
sakaan yksinäistä toimintatapaa, vaan tarkoitus
on hyödyntää tiimejä kaikilla osaamisen kehit
tämisen tasoilla.

Tieteellinen ja dynaaminen ammattilaisuus ja
ammattimaisuus
”Työssä osaaminen” viittaa konstruktiona siis tiedon käyttöön toiminnan
kohteena, joka mahdollistaa korkeakoulutasoisen, oppimista pidemmälle me
nevän, tieteellisen ja dynaamisen asiantuntijuusosaamisen omaksumisen aidois
sa konteksteissa (Hakkarainen ym. 2004). Tieteellisyydellä tarkoitetaan ky
kyä kyseenalaistaa toimintaa kehystävää tietoa sekä hakea työtoiminnan kan
nalta perustellumman näkökulman mukaista tietoa kontekstin ulkopuolisesta
maailmasta (Saariluoma 2003; Hakkarainen ym. 2004). Tällä halutaan ko
rostaa opiskelijan kasvavaa kykyä hyödyntää paitsi oman alansa käsitteellisen
osaamisen – myös monitieteisyyden toisin sanoen monialaisuuden mahdollis
tamia – innovatiivisia tai ennakoimattomia konteksteja kulloisenkin toimin
nan kannalta. Tieteellisen osaamisen mahdollistamista tukevat ammattikor
keakoulujen yhteiset kompetenssit (Arene 2010).
Dynaamisella asiantuntijuudella tarkoitetaan opiskelijan kykyä oman asian
tuntijuusprofiilin prosessimuotoiseen osaamiseen (mm. Hakkarainen ym.
2004). Dynaamisuus viittaa kykyyn uusintaa alakohtaista ja ammattimais
ta osaamista, joka taas edellyttää oman uraohjauksen hallinnan osaamista.
Yksilön olemassa oleva tieto ja osaaminen voi vanhentua nopeastikin ja uutta
tietoa luodaan jatkuvasti. Tarkkaan ottaen voitaisiinkin väittää, että ammat
tikorkeakoulussa ei kouluteta enää asiantuntijoita (subjekteja, kuten tervey
denhoitajia, insinöörejä, tradenomeja), vaan työssä osaamista: asiantuntijoiden
alakohtaisia ammatillisia ja ammattimaisia osaamisprofiileja. Yksilön amma
tillinen kasvu koostuu siten paitsi alakohtaisesta ammattilaisuuden myös am
mattimaisen osaamisen kasvusta. Ammattimaisuuden kehittäminen edellyt
tää yhteisöllisessä valmennuksessa toteutettavaa monialaisuuden/-tieteisyy
den hyödyntämisosaamista. Työtoimintaan osallistavan substanssiosaamisen
lisäksi valmennuksessa on osattava ennakoida ja hyödyntää innovatiivisia glo
baalien verkostoympäristöjen monialaisia mahdollisuuksia ja ottaa huomioon
niiden rajoituksia (mm. Prahalad & Krishnan 2011).
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Ammattimaisuuden ydin ei ole asiakkaista erottumisessa, vaan siinä, että toi
mitaan yhdessä heidän kanssaan heidän asioidensa ja tilanteensa parantami
seksi. Avoin ammattimaisuus tarkoittaa sitä, että tunnustetaan myös toisten
voivan olla ammattilaisia ja että heidät kytketään mukaan. Se tarkoittaa myös
jaettua vastuuta työn tuloksellisuudesta. Syystä tai toisesta monet ammattilaiset eivät ole erityisen hyviä tiimityössä. Avoin ammattimaisuus edellyttää ”me
vastaan ne” asenteen muuttumisen kuulumaan: me. (Maister ym. 2012, 90.)

Osaamisen osaaminen ja kaikki osaaminen
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on ilmaissut ammattikorkeakoulutuksen
järjestämiseen ja sisältöön liittyvän huolestumisensa elokuussa 2013 julkaise
massaan kannanotossa. Siinä nostetaan esille uhka, että ammattikorkeakou
luista ollaan tekemässä ”mini-yliopistoja”, jolloin vahva käytännön työelämä
osaaminen jää liiaksi paitsioon. EK:n mukaan ”ammattikorkeakoulut pystyvät
vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin vain syvällisessä yhteistyössä työja elinkeinoelämän kanssa”. Lisäksi EK nostaa esiin AHOT-menettelyn ai
empaa vahvemman huomioon ottamisen yksilöllisten opintopolkujen edistä
misessä.(www.ek.fi.) EK:n näkemyksen teoreettisten opintojen ominaispai
non lisääntymisestä voi tulkita myös siten, että koko yhteiskunnassa on saa
vutettu sellainen koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen hyvinvoinnin taso,
että fyysinen ponnistelu opintotavoitteiden saavuttamiseksi ”ulkoapäin” ase
tettujen motiivien mukaan ei ole enää opiskelijalle mikään haaste (Aaltonen
& Jensen 2012). Siksi juuri opiskelijan oman opintopolun ja tavoitteiden mu
kaisen uraohjauksen arvostaminen ja tukeminen on tärkeää.
Opiskelusta tuleekin ammattikorkeakoulun taholta tarkasteltuna enemmän
monialaisesti ja -tieteisesti ohjattua (alakohtaisen- ja monialaisen) osaamisen
valmentamista. Koska koulutuksen on edelleen vastattava työelämän haastei
siin, on kentän tehtävä osallistua osaamisen tarpeen määrittelyyn ja opiske
lijan osaamisen arviointiin. Aiemmat selvitykset ovat osoittaneet, että opis
kelijat ja työelämä löytävät hyvin toisensa (mm. Härkäpää 2005), mutta am
mattikorkeakoulu ei välttämättä osaa täysipainoisesti hyödyntää työelämäyh
teistyötä eikä päinvastoin. Tämä on ammattikorkeakoulun ja työelämän yh
teinen haaste. Opiskelijan roolin muutos passiivisesta tiedon vastaanottajasta
aktiiviseksi ja täysivaltaiseksi oman osaamispolun ohjaajaksi voi edistää tasa
vertaista vuorovaikutusta ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä.
Työelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä niiden tehtävänä olevaa opis
kelijoiden osaamisen kehittämistä on tutkittu ja tutkitaan jatkuvasti koko
toimintakentällä. Yhä vuonna 2013 käynnissä olevista tai juuri päättyneis
tä hankkeista löytyy tietoa mm. seuraavien hankeympäristöjen ja toimijoi
den mukaan (http://www.haaga-helia.fi/fi/aokk/tki/projektit/ohjausosaami
nen/osataan-osaamisen-arviointi-tyoessae-tyoepaikkojen-ja-ammattikorkea
koulujen-yhteistoimintana):
•
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mattikorkeakoulujen yhteistoimintana

7. Työelämää ja uraa kehittäen

•
•
•
•

OPIT: Oppimista työelämän kanssa - Haaga–Helia amk:n työ
elämälähtöisten oppimisympäristöjen tutkimus- ja kehittämis
hanke

OPKE: Ammatillisen opinto-ohjauksen ja elämäkulunohjauksen
kehittämisestä pääkaupunkiseudulla
VALKKU: Ammatillisesta opettajasta työelämävalmentajaksi
MOpe: Moniulotteisen AMK-opettajuuden tutkimushanke
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”Jos huomaat energiasi hupenevan, kokeile tätä
taattua parannuskeinoa: etsi joku, joka tarvitsee
apua, kannustusta tai kuuntelijaa – ja piristä hänen
päiväänsä.”
Lundin, Paul & Christensen, 2005
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8.

Johtaminen, hyvä oppiminen ja ohjaus
osaaminen muutoksessa

		 Marjo-Riitta Järvinen, Leena Nieminen
& Risto Salminen

Hyvän oppimisen edellytykset AMK-uudistuksen ja
tulostavoitteiden keskellä
Hyvän oppimisen edellytysten luominen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden
kesken. Onnistuneessa oppimisprosessissa opettajan tehtävänä on tehdä ope
tustekoja: ohjata, tukea ja motivoida. Opiskelijan tehtävänä on tehdä oppimis
tekoja, toisin sanoen ottaa vastuu omasta oppimisesta, halu oppia ja tahto pa
nostaa oppimiseen. (Karjalainen, 2005.) Johtamisen merkityksessä korostuu
dialogisen ja arvostavan toimintakulttuurin mahdollistaminen.
Ammattikorkeakouluissa käynnissä olevissa koulutusvastuu-uudistukseen
tähtäävissä toimenpiteissä on tavoitteena opintojen tehokas ja laadukas ete
neminen sekä siirtyminen nopeammin työelämään. Näiden tavoitteiden saa
vuttaminen edellyttää monenlaisia uudistavia toimenpiteitä ammattikorkea
kouluissa niin opetussuunnitelmatasolla kuin opetus- ja ohjaustyössä. Poh
dimme tässä artikkelissa johtamisen merkitystä muuttuvassa ammattikorkea
koulukentässä ja ennen kaikkea johtamisen mahdollisuuksia uudenlaisen ar
vostavan ja kuuntelevan organisaatiokulttuurin synnyttämisessä.
Ammattikorkeakoulut rakennettiin 1990-luvulla, jolloin käynnistyi laa
ja opistoastetta ja ammatillista korkea-astetta koskeva uudistusprosessi. Uu
distuksen keskeisenä tavoitteena oli nostaa koulutustasoa, lisätä koulutuksen
vetovoimaa, parantaa koulujärjestelmän toimintakykyä ja luoda samalla uusi
käytäntöön suuntautunut korkeakoulutus osaksi suomalaista korkeakoulujär
jestelmää (ks. Järvinen 1997).
Vaikka uudistuksessa muokattiin rajusti oppilaitosverkostoa yhdistämällä ai
kaisempia oppilaitoksia tai niiden osia monialaisiksi korkeakouluiksi, edel
leen, 20 vuotta myöhemminkin, ammattikorkeakoulujen yhtenä keskeisenä
kehittämishaasteena on hajanainen ja sirpaloitunut verkosto. Muita kehittä
mishaasteita ovat mm. tiettyjen koulutusalojen ylitarjonta, opintojen pitkit
tyminen ja heikko läpäisy sekä lisääntynyt keskeyttäneiden määrä. Lisäksi
on todettu, että nykyisen järjestelmän kustannustehokkuus on heikko. Yhte
nä keskeisenä selittävänä tekijänä pidetään kustannuspohjaista rahoitusmal
lia, jossa suurin osa perusrahoituksesta tulee automaattisesti opiskelijamäärän
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mukaan. Arvioitsijoiden mukaan tämäntyyppinen malli ei ole riittävästi kan
nustanut tehokkuuden lisäämiseen (OKM 2012a).
Ammattikorkeakoulujärjestelmä on kehittynyt vaiheittain nykyiseen muo
toonsa. Kahdenkymmenen vuoden voimassaolon jälkeen uusi mittava uudis
tus on käynnistynyt. Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa AMK-uudis
tuksen avainsanoina laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Rahoitusleikkaus
ten, toimilupahakuprosessin ja oikeushenkilöaseman muutoksen lisäksi mm.
ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on uudistettu kokonaan tuloksellisuus
pohjaiseksi vuoden 2014 alusta lähtien. Kyse on todella suurista muutoksis
ta, joiden vaikutusta on vielä vaikea arvioida. Aiemmin ammattikorkeakou
luilla oli mahdollisuus saada perusrahoituksen lisäksi niin sanottua tuloksel
lisuusrahaa hyvien tulosten perusteella – tavoitteet asetettiin, mutta ei sank
tioita. Jatkossa on vain yksi rahoitusmalli ja se perustuu siihen, miten hyvin
ammattikorkeakoulu tuottaa tuloksia ja pärjää tässä kilpailussa muiden am
mattikorkeakoulujen kanssa. On selvää, että ammattikorkeakoulujen on uu
distettava toimintamallejaan ja -tapojaan.
Ammattikorkeakoulun yksikköhinta määräytyy uudistuksen jälkeen toimin
nan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella. Koulutuksen perusteella
määräytyvä rahoitusosuus perustuu mm. suoritettuihin ammattikorkeakou
lututkintoihin, suoritettuihin opintopisteisiin, opiskelijapalautteeseen ja val
mistuneiden työllisten määrään. Koulutuksen perusteella määräytyvä rahoi
tusosuus on huomattava eli 85 % rahoituksesta. (SA 486/2013.)
OKM:n ja ammattikorkeakoulujen välisissä sopimuksissa on määritelty kor
keakoululaitoksen yhteiset tavoitteet kaudelle 2013 – 2016. Yhtenä teemana
on ”laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään”. Siinä todetaan, että
korkeakoulut parantavat opetuksen laatua ja hyvän oppimisen edellytyksiä.
Korkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa opiskelijapalaute on yksi rahoituk
seen vaikuttavista indikaattoreista. Todennäköisesti laadukas opetus edistää
myös muiden rahoitusmalliin sisältyvien tulosten saavuttamista (esim. tut
kinnot, 55 opintopistettä suorittaneiden määrä, kv-liikkuvuus). Sopimuksen
mukaan ammattikorkeakoulujen on kehitettävä opiskelijapalveluita ja ohja
usprosesseja tutkintojen suorittamisen ja opintoihin sitoutumisen tehostami
seksi. (OKM 2012b.)
Korkeakoulukentällä käydään vilkasta keskustelua siitä, miten haastavassa ta
loustilanteessa turvataan opetuksen hyvä laatu ja samanaikaisesti saavutetaan
rahoitusmallin näkökulmasta hyvät tulokset. Asko Karjalaisen (2005) mu
kaan koulutusorganisaation olemassaolon oikeutus on oppimisen tuottami
nen. Opetuksen ja opetuksen laadun kehittäminen tarkoittaa opiskelijan toi
mintaan (oppimiseen) vaikuttamista erilaisilla opetusjärjestelyillä ja tukitoi
milla. Opiskelija voi oppia ilman opettajaa, jolloin lähtökohtana on, että ope
tuksen pitää tuottaa lisäarvoa oppimiselle. Laadukkaan opetuksen ansiosta
opiskelija oppii helpommin, nopeammin, syvällisemmin.
Koulutusorganisaation tulos näkyy hyvänä oppimisena, jonka pitäisi tarkoit
taa valmistumista (tutkintojen määrää), tehokasta opintojen etenemistä, työl
listymistä, tyytyväisiä opiskelijoita - eli kytkös uuden rahoitusmallin mitta
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reihin on löydettävissä. Tässä prosessissa ohjauksen ja ohjauksen johtamisen
sekä koordinoinnin merkitys korostuvat. Laadukas opetus ja hyvä oppiminen
sekä kovat tulostavoitteet mielletään helposti toisilleen vastakkaisiksi asioik
si. Hyvän oppimisen edellytysten luominen ja siihen liittyvän ohjauksen koe
taan vievän paljon aikaa ja resursseja, mikä saattaa joidenkin mielestä olla ris
tiriidassa nopean etenemistavoitteen kanssa. Toisaalta vastakkaisen argumen
tin mukaan laadukas opetus nopeuttaa oppimista ja opinnoissa etenemistä.
Yhdestä asiasta ollaan kuitenkin yksimielisiä. Niin opettajat kuin opiskelijat
kin kaipaavat lisää resursseja ohjaukseen. Opiskelijapalautteissa ohjaus nou
see lähes poikkeuksetta esille ja osa opiskelijoista kokee saamansa ohjauksen
riittämättömäksi. OKM:n 2011 – 2016 kehittämissuunnitelmassa todetaan,
että korkeakouluopintoja hidastavat mm. puutteellinen opinto- ja uraohjaus,
jäykät opetusjärjestelyt sekä opiskelukykyyn ja -motivaatioon liittyvät ongel
mat (OKM 2012c).
On kuitenkin huomattava, että tunne resurssien vähäisyydestä – käytännös
sä tunne ohjauksen lisäajan tarpeesta – perustuu vanhaan toimintamalliin.
Kun toimintatavat muuttuvat sellaisiksi, että opetus ja ohjaus eivät ole eril
lisiä toimintoja, saadaan aitoja synergiaetuja. Asiasisältöjen oppimisen yhte
ydessä on luonnollista tehdä opiskelijoiden kanssa ohjaus-käsitteen alla ole
vaa työtä samanaikaisesti. Tämä pitää vain tehdä mahdolliseksi uudella joh
tamisella ja asenteella.

Uudistuva toimintakulttuuri
Korkeakoulu on asiantuntijayhteisö, jossa asiantuntija yleensä pitäytyy omas
sa asiantuntijaroolissaan määrittäen omat toimintatapansa ja toiminnan ku
lun. Scheinin (1988) mukaan yhteisön toimintakulttuurissa liikutaan kolmel
la tasolla. Organisaation rakenteet ja prosessit, artefaktit edustavat näkyvintä
osaa. Toisella tasolla ovat ilmaistut tavoitteet, arvot ja strategiat. Kolmatta ta
soa edustaa konkreettisen toiminnan taso, jokapäiväiset puheet ja toimintata
vat. Organisaation arvot ja normit ilmenevät konkreettisen toiminnan tasolla.
Jokaisella organisaatiolla on oma menneisyytensä, historiansa, jonka kulues
sa organisaatioon on muodostunut oma ajattelutapa. Tämän ajatusmaailman
organisaation jäsenet vähitellen omaksuvat. Tämän perusmyytistön muutta
minen edellyttää, että ajattelua ja toimintaa ohjaavat, usein ääneen lausumat
tomat ajatukset tiedostetaan ja tehdään näkyviksi ottamalla ne yhteiseen kä
sittelyyn.
Toimintakulttuurin muuttaminen ohjaustoimintaa korostavaksi ja sen keski
öön nostavaksi edellyttää avointa keskustelua toiminnan taustalla olevista ar
voista, uskomuksista ja perusolettamuksista. Asiantuntijayhteisössä keskuste
lut jokaisen asiantuntijaroolista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi voivat
olla välttämättömiä (Helakorpi 2005). Koulutusorganisaatiossa roolit voivat
mennä ristiin, kun asiantuntija on vahvasti myös oman työnsä ja työyhteisön
sä kehittäjä. Rooleista, tehtävistä ja osaamisesta puhuminen ovat edellytyksiä
toimivaan verkosto- ja tiimityöskentelyyn.
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Tasavertaiset suhteet asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden välillä, tilanne
kohtaiset analyysit ja ongelmien luovat ratkaisut sekä asiakkaan (opiskeli
jan) näkeminen kumppanina ja yhteisön jäsenenä eikä niinkään työn kohtee
na ovat tyypillisiä piirteitä uudelle asiantuntijuudelle (Helakorpi 2005). Yh
teistyö ei ole vain yhdessä tekemistä, vaan se on myös yhdessä ajattelemista ja
yhdessä kehittämistä.
Uudistuva toimintakulttuuri edellyttää toimintatapojen muutosta kaikilta,
myös johdolta. Ehkä oleellisin muutos johtamiskulttuurissa on johtamisen
vapauden lisääminen – siis luopuminen korkeakoulujen hierarkkisesta johta
misesta. Toiseksi tarvitaan rohkeutta tunnistaa ja tunnustaa omat heikkou
tensa. On tunnettu tosiasia, että yksi suurimmista riskeistä kaikissa organi
saatioissa on itsetyytyväisyyden liian voimakas tunne. Ihmisen ja organisaa
tion mieli on erittäin hyvä ylläpitämään ”hyvän minän” käsitystä torjumalla
tai ulkoistamalla heikkoudet. Erään teorian mukaan sosiaalisten järjestelmien
tehtävänä on toimia defenssinä ahdistusta vastaan (Hyyppä 2005).
Erilaiset näkökulmat, kuten kaaosteoriat sekä aivotutkimukset ovat tuoneet
keskusteluun organisaation johtamisesta myös uusia näkemyksiä. Komp
leksisuuden johtamisen perusteoksessa Leadership and New Science (1999)
Wheatley osoittaa itseorganisoituvan systeemin järjestyvän attraktorien mu
kaisesti. Hän toteaa myös, että inhimillisissä systeemeissä menestyksekkäim
mät attraktorit ovat ihmisille merkitykselliset asiat. Psykologi Leandro Her
rero (2008) tarjoaa muutoksen toteutukselle uutta mallia, jonka ytimenä on
nopea muutos, joka syntyy, kun ihmisten arjen käytöksessä tapahtuu pie
niä ja helposti kopioituvia muutoksia. Hän toteaa myös, että koska kulttuu
ri muodostuu vain ihmisten teoista, kykenee se muuttumaan nopeasti teko
jen muuttuessa.

”Keskity olemaan läsnä, kun asiakkaat (opiskelijat) ja työtoverit tarvitsevat sinua.”
(Lundin, Paul & Christensen, 2005)

Edellämainitut ei-lineaarisen johtamisen teori
at tarjoavat nopean uudistumisen tien. Uskom
me opettajan työhön hakeutuvan ihmisiä, joille
on merkityksellistä opiskelijoiden tukeminen hei
dän ammatillisessa kasvussaan. Attraktori on val
miina. Johtamisen tehtäväksi jääkin lähinnä tuo
da tuo attraktori näkyväksi, käsitettäväksi ja sal
lia sen mukainen uusi toiminta.

Uudessa johtamisessa keskeistä on synnyttää ja tukea toimintakulttuuria, jos
sa jokainen korkeakouluyhteisön jäsen tulee kuulluksi ja arvostetuksi. Tällai
nen kulttuuri tuottaa organisaation (ammattikorkeakoulun) tulokseen vaikut
tavaa hyvinvointia. Arvostavan toimintakulttuurin on välityttävä läpi ammat
tikorkeakoulun. Käytännössä arvostava toimintakulttuuri välittyy ja to

dentuu ennen kaikkea arjen kohtaamisissa.

Laatukulttuuri
OKM on uudistuksen eri vaiheissa nostanut esille laadun, vaikuttavuuden
ja tehokkuuden. Opetuksen laadusta ei tingitä tehokkuudenkaan nimissä.
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Samalla yleisenä huolenaiheena on se, että puhtaasti tuloksellisuuspohjaiseen
rahoitukseen siirryttäessä huomio kiinnittyy pelkästään tuloksiin ja vähem
män painoarvoa annetaan niille resursseille, joita tarvitaan laadukkaan oppi
misprosessin toteuttamiseksi.
Laatutyötä on systemaattisesti tehty korkeakouluissa viimeistään 2000-luvul
ta alkaen. Tätä työtä ovat vauhdittaneet Korkeakoulujen arviointineuvoston
koordinoimat laatujärjestelmien auditoinnit. Kaikkien yliopistojen ja korkea
koulujen laatujärjestelmät on arvioitu jo kertaalleen ja toinen auditointikier
ros on käynnistynyt. Yhtenä auditointikohteena on laatukulttuuri, jota voi
daan pitää myös organisaation toimintakulttuurina tai sen perustana. Korkea
koulujen laatujärjestelmien voimassa olevan auditointikäsikirjan (KKA 2010)
mukaan laatukulttuuri ”kuvaa esimerkiksi toiminnan kehittämisen ilmapii
riä ja yksilöllisistä ja kollektiivista sitoutumista laatutyöhön”. Itsearviointira
portissa korkeakouluja pyydetään pohtimaan, millaisten konkreettisten kei
nojen avulla korkeakoulu edistää laatukulttuurinsa syntymistä ja kehittymis
tä. Käsitteen yleisluonteisuutta kuvastaa se, että käsikirjan mukaan korkea
koulu voi itse konkretisoida sen, mitä laatukulttuuri tarkoittaa sen omassa
toimintakontekstissa.
Rajujen uudistusten keskellä toiminnan kehittämisen ja yhteisen sitoutumisen
ilmapiirin kestävyys on koetuksella. Ulkomaisten kokemusten mukaan indi
kaattoripohjainen rahoitusmalli tuo mukanaan samanaikaisesti sekä kovan
kilpailun että tulevaisuuden suunnitteluun (mm. budjetointiin) liittyvän epä
varmuuden koulutuskentälle (Orr, Jaeger & Schwarzenberg 2007, 9). Nämä
muutokset korostavat johtamisen ja johdon näyttämän esimerkin merkitys
tä entisestään.

Opiskelijakeskeisyyden korostuminen
Opiskelijakeskeisyyden korostuminen oppilaitoksen toiminnassa on koulu
tusvastuu-uudistuksen yksi peruspilari. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä oh
jaustoiminnassa? Miten opiskelijakeskeisyyden toteutumista voidaan edistää
johtamisella?
Opiskelijakeskeisyys tarkoittaa toiminnan ohjautumista opiskelijan näkökul
masta katsoen. Opiskelijakeskeisyys ei kuitenkaan ole sama asia kuin yksilö
keskeisyys, johon se usein tunnutaan yhdistävän. Niukkenevien voimavaro
jen ja kasvavien tehokkuusvaatimusten paineessa opiskelijakeskeisyys helpos
ti ohitetaan tilanteeseen huonosti sopivana näkökulmana. Kuvitellaan, että
konemaisessa tuotantolähtöisessä toimintatavassa on paljon helpompi opti
moida resurssien käyttö ja prosessien sujuvuus kuin opiskelijakeskeisessä toi
mintatavassa.
Opettajan rooli on muuttunut tai muuttumassa yhä enemmän oppimis- ja oh
jaustapahtumien organisoinniksi ja toiminnan ohjaukseksi opetuksen sijaan.
Työaikasuunnittelu on merkittävässä asemassa korkeakoulun opetushenkilös
tön työpanoksen ohjaamisessa. Ohjaustoiminnan määritteleminen laajemmin
63

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

henkilöstön tehtäväksi ja työn ohjaaminen tämän tehtävän hoitamiseen toi
vottavasti vie myös käytännön tasolla tekoja tähän suuntaan (vrt. Scheinin ,
1988 toimintakulttuurin tasot). Työn suunnittelua voidaan ohjata tiimityötä
ja toiminnan tuloksellisuutta painottavaksi. Tiimimäisessä toimintamallissa
tavoitteet ja tehtävät sovitaan tiimin kanssa. Tällöin ei enää johdeta työsuo
ritusta ja työajan käyttöä, vaan tavoitteisiin pääsemistä sekä yhteisöllistä toi
mintaa. Kärjistetysti voidaan sanoa, että on siirryttävä tuntien johtamisesta
tekemisen johtamiseen ja merkityksellisen tekemisen tukemiseen.
Tiimimäinen toimintamalli edellyttää itsensä johtamisen taitoa, jota tarvi
taan meiltä kaikilta erityisesti muutostilanteissa. Asiantuntijaorganisaatiois
sa voi havaita ajattelua, että johdetaan vain asioita, ei ihmisiä, ei edes itseä. It
sen tuntemiseen ja itsensä johtamisen kykyyn on panostettava niin johtamis
työtä kuin toteutustyötä tekevillä.
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OSA 2
Näkökulmia uraohjaukseen

Tekoihin?

Tunteisiin?

Toimintaan?
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Konseptori
Verkostoitumista, monialaisuutta, yhteistyötä, kehitysprojekteja, keksintöjä oppi
laitosyhteistyötä, yrityskontakteja ja yhteisöllistä tekemistä. Tätä ja paljon muuta
on toiminta Konseptorissa. Avoin innovaatioympäristö ei ole pelkkä fyysinen ke
hittämispaikka, vaan uudenlaisen oppimisympäristön toimintatapa, jossa opiske
lijoiden yhteistyö yli oppilaitos- ja koulutusohjelmarajojen helpottuu, onnistuu ja
ennen kaikkea motivoi luomaan luovasti uutta. Uusia yhteyksiä ja yhteistyökuvi
oita syntyy aktiivisten opiskelijoiden ja yritysten väliin ja ilmassa leijailevat ideat
viedään yhdessä konkretiaan.
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1.

Maailma muuttuu
– muuttuuko ohjaaja sen mukana?

		 Laura Lehto

I Tulevaisuuden ohjaajuus – asenteiden päivittämistä
Tulevaisuus. Milloin se on? Varmaa on, että tulevaisuus on väistämättä edes
sämme. Aina. Se ei ole koskaan taakse jäänyttä tai kertaalleen koettua. Se on
aina muutos entiseen, pienikin muutos.
Tulevaisuuteen vaikuttavat menneet asiat, kokemukset ja havainnot. Tämä
hetki. Rakennamme jatkuvasti seuraavaa hetkeä ja ennakoimme näin omaa
tulevaisuuttamme. Mutta mitä se tarkoittaa oppimisen kontekstissa? Tulevai
suutta voi pohtia miltei loputtomasti hyvien ja huonojen puolien kautta. Täs
sä ja nyt aion pohtia tulevaisuutta ohjausteknisesti, asenteet keskeisimpänä
teemana tulevaisuuden apuvälineinä ohjauksessa, osana sisältöä ja osana
menetelmiä.
Moniosaaja, monialainen, monipuolinen - nämä ovat tulevaisuuden ammat
tilaista kuvaavia osaamisperusteita sekä ammattitaitovaatimuksia. Poikkitie
teellisyyteen ja ristiinopiskeluun kannustetaan, joskus jopa pakotetaan. Miten
näitä tulevaisuuden osaajia ohjataan? Vai ohjataanko ollenkaan? Annetaan
ko opiskelijan haaveilla moniammatillisesta tulevaisuudesta ja jätetään mah
dollisuuksien selvittelyt ja suunnittelut jokaisen omaksi asiaksi? Joskus kyllä,
onneksi ei sentään aina.
Ohjaajien ja opettajien suhtautuminen opiskelijan tulevaisuudensuunnitel
miin ei ole helppo ja yksikantainen asia. Pienillä merkeillä asenteissa ja käyt
täytymisessä voidaan saada aikaan suurta hallaa – itsetunnon heikentymistä,
rohkeuden vähenemistä, jopa unelmista luopumista. Positiivinen palaute, roh
kaisu ja kannustus ovat keskeisimmät tekijät opiskelijan rohkaisemisessa unel
miensa tavoitteluun. Tämähän vaikuttaa itsestäänselvyydeltä – se on ohjaaji
en ja opettajien perusosaamista. Toinen asia onkin sitten ohjaajan kyky aset
tua ohjattavan rinnalle aitoon vuorovaikutteiseen oppimistilanteeseen. Voisi
oppia toiselta. Kehittyä jatkuvasti.
Kaikille ohjaajille on ominaista ja yhteistä ohjata ihmistä, joka muuttuu ym
päristön muuttuessa. Tarpeet ja tavoitteet muuntautuvat myllerryksen keskel
lä tiloihin ja tilanteisiin sopiviksi, eikä tulevaisuutta voi kuin visioida. Onko
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ohjaustyyli siis sama kautta aikojen vai muuttuuko ohjaustaito itsestään ajan
saatteessa. Sopeutuuko ohjaustyyli muuttuviin ihmisiin ja tarpeisiin sopi
vaksi? Osaako ohjaaja luontaisesti mukautua tulevaisuuteen? Insinööri tietää,
että jokaista teknistä laitetta päivitetään käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Sii
nä missä lääkärit päivittävät lääketuntemustaan uusien infektiotietojen mu
kaisesti, päivittävät kampaajat välineensä ja osaamisensa vastaamaan tulevia
trendejä. Entäpä opettajat? Onko opetussisällöt päivitetty nykypäivän tarpei
siin sopiviksi. Riittääkö pelkkä sisällöllinen päivittäminen vai pitäisikö myös
asenteita ja opetustyylejä muuttaa?
Entäpä ohjaajuuden päivittäminen: vaatiiko se substanssiosaamisen päivit
tämistä vai asennemuutosta? Varmasti kumpaakin. Väittäisin, että varsin
kin jälkimmäistä. Opiskelijan ohjaaminen opiskelumenetelmiin ja -sisältöi
hin on pitkälti sama. Vastassa on aina ihminen, yksilö, unelmiaan toteutta
va opiskelija. Dialogi johdattaa tutustumiseen ja ihmistuntemus antaa suun
nan ohjausprosessille. Pientä päivitystä ehkä tarvitaan, kun opintorakenteet
muuttuvat, mutta onneksi ohjaustyylit muokkautuvat myös ohjaajan persoo
nan mukaisesti.
Ihmisläheisyys ei enää tarkoita pelkkää fyysistä läsnäoloa. On virtuaalimaa
ilmoja, sosiaalista mediaa ja etäyhteyksiä. Ne eivät suinkaan ole tietotekniik
kafanaatikkojen hullunkurisia keksintöjä ihmisten epäsosiaalistamiseksi tai
laiskuuden ylläpitämiseksi vaan ihmisten kehittämiä innovaatioita yhteisöl
lisyyden lisäämiseksi ja viestinnän helpottamiseksi. Internet on jo itsestään
selvyys, joka kuuluu elämään ja on osa maailmankaikkeutta.
Joku saattaa kuitenkin vielä pyristellä vastavirtaan SoMe-maailmassa. Mo
net ovat täysin tietämättömiä Skypettelyn, Twiittaamisen, Hangouttaamisen,
Pinterestaamisen tai Whatsappailun eroista – puhumattakaan niiden hyödyn
tämisestä ohjauksen työkaluna. Jos vielä puhutaan lisätystä todellisuudesta,
sulkeutuvat loputkin vastaanottoelimet. Aliakset, avattaret, secondlifet, me
talasit. Anteeksi mitä? Mitä iloa? Mitä hyötyä? Eihän meidän tarvitse kehit
tyä näiden mukana, saattaa kärkkäin ohjaaja vastata, pysyköön peliteollisuus
omalla reviirillään ja nykynuoriso kunnollisella ja luotettavalla opinpolul
laan. Toivottavasti tämä ei ole jokaisen mielipide - ainakaan tulevaisuudessa.
Ajat muuttuvat. Työvälineet muuttuvat. Ihmiset muuttuvat. Tekniikka kehit
tyy jatkuvasti ja sisällöt laitteissa muokkautuvat käyttäjiensä ehdoilla – päi
vittäin. Kysymyksiä herää, kysymyksiä vailla vastuksia: Mikä on olennaista
tietää? Mitä pitää seurata? Mihin kehitykseen pitää lähteä mukaan? Mitä pi
tää vastustaa? Jokainen päättäköön itse. Mielestäni tärkeämpi kuin mikään
edellisistä on kysymys siitä, minkälaista tyyppiä ohjataan, miten olla asia
kaslähtöinen.
Ketä ohjataan? Miten ohjataan? Missä ohjataan? Kaiken ydin ohjauksessa
kin: segmentointi, profilointi, palvelumuotoilu. Vai puhuttaisiinko tässä yh
teydessä oppimismuotoilusta.
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II Tekniikka ohjauksen tukena
Miten tulevaisuuden tekniikoita voisi hyödyntää apuvälineinä johdatellessa
oppijaa kohti omia tulevaisuuden unelmiaan? Etäkokoontumisia, nettifasili
tointia, livestriimausta, virtuaalimaailmoja, valokuvadokumentaatiota, mo
biilitarinankerrontaa, 3D-tulostuksia, digitaalisia portfolioita, nettipelejä…
Tätä kaikkea ja vielä enemmän on diginatiivien arki. Se ei ole pelkästään tu
levaisuutta, se on jo nyt.
Kamalaa, sanoo yksi. Helpotuksena kokee toinen. Kolmannelle se on jo ar
kea ja neljäs ihmettelee, miksi. Ohjaajien tehtävä on tietää ja ymmärtää asi
akkaidensa tavoitteet ja tarpeet. Asiakkaita ovat ohjattavat, opiskelijat, nyky
nuoret diginatiivit, joita voivat olla myös aikuiset digimuutoskykyiset yksilöt.
Asenteet muuttuvaa teknologiaa ja sen hyödyntämistä koh
taan eivät saisi olla esteenä käytölle. Miten ohjaaja voisi
kaan tietää, mitä mieltä ohjattava on teknologian käytös
tä, jos ei hän itse ole koskaan kokeillut niitä? Voiko mum
mo pelata pelikonsolilla miekkailupelejä? Voisiko nuori
sotyön perjantaikahviloita järjestää etäyhteyksillä? En
täpä miten kehitysvammaiset suhtautuisivat mobiililait
teilla toteutettuihin kädentaitopajoihin? Voiko opiskelijaa
ohjata lauantai-aamuna facebookin chatissä?
No ei tietenkään – ensimmäinen reaktio on monen koh
dalla kielteinen. Vastalauseita on monia: Miksi ihmees
sä mummot haluaisivat pelata pelikonsolilla, kun on
olemassa Bingot ja laulutuokiot, joskus jopa retkiä. Ei
hän ohjaajilla ole aikaa perehtyä laitteistoon tai peli
en toimintaan. Rahaakaan ei ole ja lisäksi, eihän opet
taja tai opinto-ohjaaja työskentele viikonloppuisin.
Vastaanottoa pidetään arkisin, mielellään kahdeksas
ta neljään ja omassa vastaanottohuoneessa. Ajan voi
varata ovenpielessä olevasta paperilistasta. Ehkä jopa
sähköpostilla.
Mistä tämä kielteinen suhtautuminen muutokseen johtuu? On vaikeaa hy
väksyä ennakkoluuloja ja asenteita sellaisilta henkilöiltä, jotka aktiivisesti ovat
tekemisissä muuttuvien ja kasvavien ihmisten kanssa – ohjaajat ja opettajat
ovat muutoksen tekijöitä ja mahdollistajia.

On ihmisiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita toisista ihmisistä. He ikään kuin keräilevät ympärilleen ihmisiä.Elämän mieli tai merkitys on ihmisten kohtaamisessa.
(Ojanen 2002, 93)
71

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

III Asenne on mahdollisuus
Yhä useammalla on taskussaan mobiililaite. On kolmegeetä ja datayhteyttä.
Jokaisessa puhelimessa on kamera, joka usein lyö laudalta peruspokkarit men
nen tullen. Laitteiden omistajat ovat myös erittäin käteviä niiden käytössä.
Entäpä jos taitavat, datanatiiveiksikin kutsutut opetettaisiin tehokäyttämään
mobiilimaailmaa: valokuvan voimauttavaa fiilistä, osaamisen dokumentoin
tia, portfolion kasaamista, ohjaajien ylläpitämiä keskusteluryhmiä, tapaami
sia ja videopuheluita – kaikki omaan puhelimeen ja oman puhelimen avul
la. Voitaisiinko mobiilimaailman multiosaajat nähdä resurssina – ei hukkaan
heitettynä vaan käyttämättömänä.
Mobiilimaailma muuttuu ja muuttaa. Mutta muutummeko sen muka
na? Osaako ohjaaja muuttaa asenteitaan ja suhtautumistaan asiakastarpei
den mukaisiksi? Ohjaus on käsitteenä laaja: siihen lukeutuu sekä perinteis
tä kohtaamista että teknologiavälitteistä vuorovaikutusta. Toisessa ääripäässä
ovat hidastumista arvostavat, tekniikan totaalikieltäytyjät ja toisessa taas ovat
24/7-sykkivät SoMe-suurkuluttavat. Internetin aikakaudella ei voida enää
elää ilman kosketusta tietotekniikkaan. On maksettava laskut, soitettava pu
helut ja luettava digitaaliset lehdet. Sosiaalinen kanssakäyminen on siirty
nyt langattomiin viestimiin ja audiovisuaalisen materiaalin lukutaito on vält
tämätön vaatimus kymmensormi- ja etusormipyyhkäisyjärjestelmän lisäksi.
Voi jospa kaikki moniammatilliset moniosaajat, ohjaajat, ymmärtäisivät
muuttaa asennoitumistaan digitaalisen median tuomiin mahdollisuuksiin.
Mobiilius ei tarkoita maailmanloppua, vaan se avaa mahdollisuuksia. Kuin
ka helpoksi me ohjaajat voisimmekaan tehdä elämämme ja ammattimme, jos
vain osaisimme antaa tilaa uudelle, tulevalle mobiilimaailmalle?
Asiakkaat (ohjattavat) on pidettävä tyytyväisinä, onnellisina ja palvelut hou
kuttelevina. Tämä on asiakaspalvelua maailman hankalimmassa toimintaym
päristössä, jossa on ohjattava ja koulutettava tulevaisuuden toimijoita ja asian
tuntijoita paremmiksi, monipuolisemmiksi ja muuntautumiskykyisemmiksi
kuin mitä me itse olemme! Kyse on siis palvelutarjonnan kehittämisestä: kou
lutuksen, ohjauspalvelun, oppimisen. Silmät on avattava ja asenteiden muu
tuttava, mieluummin nyt eikä vasta tulevaisuudessa.
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2.

Digitalisoituneet “kylät” oppimistiloina
urapolulla

		 Leena Vainio

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa työelämään osaavia tekijöitä ja
samalla kehittää alueen yrittäjiä ja organisaatioita. Digitalisaatio on täällä jo
vahvasti ja kehittyy nopeasti. Ammattikorkeakoulusta valmistuvilla olisi ol
tava monipuolista osaamista digitalisaation hyödyntämisestä ja myös kehittä
misestä - opetuksessa ja ohjauksessa menetelmien pitäisi olla käytössä ja am
mattikorkeakoulujen olisi kuljettava etunenässä kehittämisessä. Miten opis
kelijoita ohjataan tähän maailmaan? Perinteiset menetelmät eivät enää riitä tarvitaan koko kylä yhteistuumin tukemaan ja auttamaan oppimisessa. Digi
taalisuus laajentaa oppimistilan - “kylän”- globaaliksi. Avainsanoja ovat avoi
muus, yhteistyö, jakaminen, läpinäkyvyys ja voimauttaminen.
Digitaalisuus on nähty yhdeksi tärkeimmäksi menestystekijäksi tulevaisuu
dessa. Euroopan komission (2010) digitaalisen agendan keskeisiä tavoitteita
ovat osaamisen ja tietoisuuden lisääminen digitaalitaloudesta, edistyneen säh
köisen infrastruktuurin rakentaminen sekä yrittäjyyden ja alan eurooppalais
ten toimijoiden verkostoitumisen edistäminen. OKM, 2013 julkaisi älystra
tegian, jossa digitaalisuus nostettiin myös yhdeksi tärkeimmäksi kehittämi
sen kohteeksi. Digitaalisuus edellyttää kaikilta kansalaisilta monipuolista pe
rusosaamista ja jatkuvaa oman osaamisen päivittämistä. Ammattikorkeakou
luilla on digitaalisuuden hyödyntämisessä ja palvelujen kehittämisessä mitä
merkittävin rooli.
Ohjaammehan opiskelijoitamme nykyajan menetelmin ja annemmehan hyvät
eväät uralla etenemiseen? Annammeko luvan ja luommeko tilan uudenlaisille
toimintatavoille? Digitaalisten sisältöjen, oppimateriaalien ja opintojaksojen
avulla opiskelijat ja työelämä saisivat käyttöönsä viimeisen tarvittavan tiedon.
Tiedon hankkimisen lisäksi digitaalinen osaaminen mahdollistaa yhteisölli
sen tiedon tuottamisen, luomisen, julkaisemisen, jakamisen, muokkaamisen,
kuluttamisen ja arvioimisen sekä taidon uusien palvelujen ja tuotteiden ke
hittämiseen - osallistumisen ja mahdollisuuden vaikuttaa.
Teknologia ei taitoja tuota, se vain mahdollistaa erilaisten työkalujen avulla
monikanavaisen, ihmisläheisen, avoimen, läpinäkyvän ja vuorovaikutteisen
tekemisen. Pelillisyys, lisätty todellisuus ja simulaatiot ovat digitaalisuuden
kehittyneitä muotoja ja näiden avulla opetukseen ja ohjaukseen luodaan in
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nostava oppimisympäristö ja motivoidaan oppijoita tekemään asioita eri ta
valla. Uusilla toimintatavoilla mahdollistetaan myös uudenlaisten työelämäi
dentiteettien muotoutuminen. Opiskelijoilla on mahdollisuus innovoida uu
sia tuotteita, päästä yhteyteen eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja tätä kautta
työllistyä tai löytää idea oman yrityksen perustamiseen. Verkostoissa voi löy
tyä aivan uusia urapolkuja, joita ei ole vielä aiemmin lainkaan havaittu. Vuo
ropuhelu, oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja syötteiden saaminen eri
puolilta inspiroi ja valtauttaa oppijoita, sitoo opiskeluun ja antaa mahdolli
suuden tuoda itsestään esille uusia puolia.
Oppiminen ei ole tiedon vastaanottamista ja toistamista, oppiminen on työ
tä, ajattelua, analysointia, uuden kehittämistä ja ideoiden testaamista ja edel
leen kehittämistä muiden kanssa - tiedon kanssa työskentelyä. Tuota samaa
on myös useimmiten tämän ajan työn tekeminen.
Digitaalisten palvelujen kehittäminen eri toimialoille on tämän päivän osaa
mista. Siksi jokaisen oppijan tulisi saada mahdollisimman paljon kokemus
ta digitaalisesta työskentelystä ja tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Phoenix Research Institute (2011) on koonnut 2020 luvun työtaitoja, joissa
tulee hyvin esiin digitaalisen työskentelyn taidot:
1.

Toiminnan merkityksellistäminen (sense-making)

2.

Sosiaalinen älykkyys (social intelligence)

3.

Uudenlainen ja joustava ajattelu (novel and adptive thinking)

4.

Monikulttuuriset taidot ( cross-cultural competency)

5.

Tietotekninen ja laskennallinen ajattelu (computational thinking)

6.

Medialukutaito (new-media litteracy)

7.

Poikkitieteellisyys (transdisciplinarity)

8.

Design-ajattelutapa (design mindset)

9.

Kognitiivisen kuormituksen hallinta (cognitive load management)

10. Virtuaalinen yhteistyö (virtual collaboration)
Näitä taitoja ei perinteisen opetuksen ja ohjauksen menetelmin voi oppia tarvitaan ”koko kylä” taitoja opettamaan - on tehtävä yhteistyötä fyysisten ja
virtuaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vertaisvalmennus nousee ar
voonsa ja sille syntyy tilaa. Kylästä löytyy asiantuntijoita, erilaisia osaajia ja
kylässä on yleensä hyvä henki eli kyläyhteisöjen jäseniä autetaan ja tuetaan.
Digitaalisuus mahdollistaa globaalin kyläyhteisön rakentumisen, jossa oppi
ja löytää itselleen eri tilanteisiin parhaat valmentajat ja mentorit. Omaa osaa
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mista on tehtävä näkyväksi ja on myös kysyttävä apua - vain aktiivinen teki
jä hyötyy kyläyhteisöstä.
Opettaja ja ohjaajakin tarvitsevat kyläyhteisöä tuek
seen. Yksittäisen opettajan taidot ja tiedot eivät rii
tä tänä päivänä monimutkaisten ongelmien ratkai
semiseen. Tarvitaan vertaisoppimista ja tiimiopet
tajuutta. Parhaiten taidot varmasti opitaan työelä
mälälähtöisissä projekteissa, joissa aidoissa tilanteis
sa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehitetään rat
kaisuja hyödyntäen digitaalisia palveluja.

Toiset ihmiset ovat meille tärkeitä
merkityksen lähteitä. Jos olen tärkeä
jollekin ihmiselle, se riittää.
(Ojanen 2002, 23)
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Nobody can be anybody without
somebody being around
- kukaan ei ole mitään ilman muita.
Fyysikko John Archibald Wheeler
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3.

Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE)
ja ePortfolio yhteistyössä keskenään
– uusia näkökulmia oppimisen ohjaukseen

		 Anne-Maria Korhonen

Johdanto
Työnhaussa CV:t ja hakemukset todistusjäljennöksineen kertovat suoritetuista
tutkinnoista ja työkokemuksista, mutta niistä ei ole luettavissa, mitä henkilö
todella osaa. Esille onkin noussut kysymys, mistä tietää, mitä kukin henkilö
osaa tehdä. Tähän kysymykseen vastaaminen vaatii oman osaamisen näky
väksi tekemistä monin eri tavoin. Tarvitaan monikanavaista materiaalia sisäl
täviä ePortfolioita. Nykyajan tietoteknisin välinein sellainen on helppo luoda.
Tässä artikkelissa esitellään vinkkejä erityisesti opettajille siitä, miten hen
kilökohtaisia oppimisympäristöjä ja digitaalisia portfolioita voi ryhtyä käyt
tämään ja mitä seikkoja kannattaa jo suunnitteluvaiheessa pohtia. Opiske
lija haluaa tulla nähdyksi asiakkaana ja tiedämmehän, että asiakas valitsee
tuotteensa, tulevaisuudessa myös opettajansa (esim. Kilpi 2013).

Miten teknologia valjastetaan henkilökohtaiseksi
oppimisympäristöksi (PLE) ja ePortfolioksi?

Portfolio on työ- tai näytekansio, johon oppija
kerää aineistoa oppimisprosessin aikana.
ePortfolio on digitaalisessa muodossa oleva
portfolio, joka sisältää esimerkiksi tekstiä, valokuvia,
videokuvaa, piirroksia ja animaatioita.
Ammatillisessa koulutuksessa oppimisprosessien yhteydessä opiskelijalle syn
tyy opettajan ohjauksessa hyvinkin monenlaisia omia sekä teoreettisia että
työssä oppimisen tuotoksia, joista paremmin jo näkyy, mitä opiskelija on to
della tehnyt ja millä tavalla - osaaminen tulee näkyväksi. ePortfolioista on
kin muodostunut paikka, joihin edellä mainittuja asioita voi koota. (Silan
der & Koli 2003, 132 – 134.) Opettaja voi pyytää opiskelijoita rakentamaan
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standardoidun portfolion perustelunaan esimerkiksi arvioinnin helpottami
nen ja yhdenmukaistaminen. Tällainen standardoitu portfolio on syytä pi
tää erillään kuitenkin henkilökohtaista uran kehitystä kuvaavasta portfoli
osta, sillä standardoitu portfolio ei yleensä auta opiskelijaa itsenäiseen työs
kentelyyn eikä mahdollista opiskelijan omaa aktiivista roolia oman oppimi
sen suuntaamisessa. Se ei myöskään anna sijaa oppimisen reflektoinnille op
pijalähtöisesti. (Cambridge 2010.)
Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE) valjastaa teknologian oppimiseen
siten, että opiskelijat voivat muokata itse omia oppimisympäristöjään, liittyä
erilaisiin yhteisöihin ja luoda, jakaa, käyttää sekä uudelleen järjestellä tietoa
(Attwell 2007). Voidaanko oppimisen trendinä nähdä ensinnäkin henkilö
kohtaisten oppimisympäristöjen (PLE) muodostamisen olevan ePortfoliolle
hyvä perusta? Toisaalta ePortfoliot voivat muodostaa henkilökohtaisen oppi
misympäristön (Attwell 2007). Portfolio jää kuitenkin erityisesti opintojen
jälkeisen ajan hyödyksi ja uran kehittymisen avuksi, vaikkakin opintojen ai
kana se on toiminut tärkeänä henkilökohtaisena oppimisympäristönä. Tässä
yhteydessä ei voida unohtaa elinikäistä oppimista, jonka toteuttamiseen hen
kilökohtaiset oppimisympäristöt voidaan valjastaa (Cambridge 2010). ePort
folion ja henkilökohtaisen oppimisympäristön yhdistelmässä saadaankin toi
sistaan synergiaa ja henkilökohtaista etua osaamisen näkyväksi tekemisessä,
mikä molemmissa käsitteissä on keskeinen.

PLE = Personal Learning Environment
(henkilökohtainen oppimisympäristö)
On tärkeää, että ePortfoliot ovat osana oppimisprosessia opintojen alusta
alkaen. Se edellyttää oppimisprosessien ohjaukselta erityisiä toimenpiteitä.
Vaikka Suomessa teknologiaosaaminen alkaa olla erittäin hyvällä tasolla, sen
hyödyntäminen opetuksessa on vielä melko vähäistä (Pönkä 2013). Digitali
suuteen liittyvä osaaminen onkin asennetta ja taitoa - ne voi jokainen oppia
(Molin 2013). Tässä artikkelissa on tavoitteena kuvata melko tarkasti tek
nologian sopeuttamista pedagogiseen prosessiin, jonka jokainen opettaja voi
niin halutessaan toteuttaa.
ePortfolion rakentamisen tavoitteena ammattikorkeakoulussa on saada opis
kelijat rakentamaan henkilökohtaista oppimisympäristöään (PLE), johon he
tekevät erilaisia osaamisensa näyttöjä muun muassa laajoissa kehittämistöis
sä ja pienemmissäkin hankkeissa. Opiskelijat pystyvät uusien teknologiarat
kaisujen avulla tuottamaan esimerkiksi tekstiä, valokuvia, videokuvia, kaa
vioita ja ääntä osaamisensa osoittamisessa. Kun opinnot aikanaan päättyvät,
jää opiskelijalle käyttöön hänen omasta oppimisympäristöstään muokatta
vaksi ePortfolio, jota voi rakentaa haluamaansa suuntaan. Paitsi että opiske
lija saa helposti ePortfolionsa kautta näytettyä muille omaa osaamistaan, jää
se myös käsikirjaksi tehdyistä tehtävistä ja opettajan materiaaleista myöhem
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min työtehtävissä hyödynnettäviksi. Opettajan on näin ollen syytä antamis
saan oppimistehtävissä pohtia työelämän tarpeita laajemmin myös uraohja
uksen kannalta.

Opettajan ympäristöstä opiskelijan omaksi
ympäristöksi
Kyvyt.fi -ympäristö on yksi ePortfoliopalvelu, joka suoraan tarjoaa työkaluja
ePortfolion tekemiseen. Se kannustaa avoimuuteen ja verkostoitumiseen pal
velun käyttäjien kesken. Suomessa ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut
sekä yliopistot ovat jonkin verran hankkineet palvelua käyttöönsä, mutta sen
hyödyntäminen on vasta alkutaipaleella. Kyvyt.fi -ympäristön voisi korvata
jollakin avoimella (muttei julkisella) sosiaalisen median palvelulla. Haasteel
lista ympäristön valinnassa on kuitenkin aina keskenään erilaisten toiminto
jen vertailu ja ympäristöjen tietoturva- ja tietosuojakysymykset. Oppilaitok
sen on pohdittava, mihin ympäristöihin se kannustaa opiskelijoitaan.
Kyvyt.fi -palveluun voi rakentaa opiskelijoita varten ryhmän. Ryhmän sivuil
le kannattaa oppimisprosessin selkeyttämiseksi lisätä muun muassa seuraa
via asioita:
•

oppimisprosessin kuvan

•

oppimistehtävät

•
•
•
•
•
•
•

opetuksen ja palautusten aikataulut
opetusmateriaalit

linkitykset ulkoisiin ympäristöihin
keskustelufoorumit
teknisiä ohjeita

opiskeluun liittyviä ohjeita
keskustelufoorumi.

Kuvan 1 näkymä on opettajan luomasta Ryhmästä, jonka kautta ohjaaminen
tehtävien ja materiaalien pariin tapahtuu. Ryhmän sivulle opettaja on tuonut
opintopiirit valokuvineen. Opintopiirien kuvien kautta opettaja pääsee luke
maan kunkin portfolioita. Niissä on vähimmillään linkitys ulkoisiin ympäris
töihin, joita osa opiskelijoista käyttää henkilökohtaisena oppimisympäristö
nään ja ePortfolionaan hyvinkin taitavasti ja tottuneesti. Tällaisia sosiaalisen
median avoimia ympäristöjä ovat esimerkiksi blogit (Blogger ja Wordpress
suosituimpina) ja wikit (esimerkiksi Google-sivustot ja Wikispaces). Olen
naista linkityksissä on ohjata opiskelijaa katseluoikeuksien rajaamiseen. Vaik
ka tässä yhteisellä ryhmän sivulla on linkki kunkin portfolioon (tai opinto
piirin Ryhmään), eivät sivut silti aukea näkyville kuin niille, joille opiskeli
ja on antanut katseluoikeuden. Voidaankin todeta, että tällainen linkitys toi
mii opettajaa varten ja on hyvä apuväline hallita ja löytää opiskelijoiden töitä.
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Kuva 1.

Kuvakaappaus Kyvyt.fi -palvelun suljetun ryhmän ns. Ryhmän tiedot
-sivusta, punaisella on ympyröity opintopiirit.

Kun Kyvyt.fi -ympäristöä otetaan käyttöön, opiskelijaryhmille voi asettaa ta
voitteeksi:
•

oppia Kyvyt.fi-ympäristön hyödyntämistä oppimisympäristönä

•

Kyvyt.fi-ympäristön hyödyntäminen jatkossa opintojen päätyttyä
paikkana, jossa omaa osaamista voi tehdä näkyväksi (ePortfolio)

•

•

oman henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE) rakentaminen
opintoihin liittyen

muiden sosiaalisten median palveluiden hyödyntäminen henki
lökohtaisena oppimisympäristönä.

Miten opettaja ohjaa oppimista henkilökohtaisissa
oppimisympäristöissä ja ePortfolioissa?
Opettaja laittaa opiskelijoille näkyville opintokokonaisuuden osaamistavoit
teet ja yhdessä sovitun aikataulun yhteiseen ympäristöön helposti saataville.
Verkko-oppimisympäristöt, kuten Moodle, toimivat opettajalähtöisesti siten,
että opettaja päättää esimerkiksi sen, mihin opiskelijat tehtävänsä palautta
vat ja missä muodossa. Kyvyt.fi -ympäristössä varsinaista tehtävien palautus
paikkaahan ei määrää opettaja.
Opiskelijoiden omien ePortfoloiden luominen kannattaa jättää opiskelijan
omaksi tehtäväksi ja ohjeistaa niitä hyvin löyhästi. Opettaja voi tehdä malli
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portfolioita, joita hän näyttää lyhyesti tai osittain ryhmälle. Mikäli haluaa yk
silöidyn ja henkilökohtaistetun oppimisympäristön toimivan, ei kannata teh
dä standardoitua portfoliomallia opiskelijoille (vrt. Cambridge 2010). Koko
henkilökohtaisen oppimisympäristön ja portfolion perusidea voi tuhoutua lii
alliseen standardointiin. Jonkinlaista ohjausta opiskelijat kuitenkin tarvitsevat
etenkin alkuvaiheessa oman henkilökohtaisen oppimisympärisönsä ja myö
hemmin ePortfolionsa luomisessa. Ensinnäkin saattaa olla opiskelijalle täysin
uusi ajatus se, että kukin työskentelee omalla ja haluamallaan tavalla eikä täy
sin valmiiksi ohjattuna tietyssä paikassa. Toisena syynä voi olla se, että opis
kelijoilla ei vielä ole kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea opintojen aikana tul
laan tuottamaan ja kenen kanssa. Henkilökohtaisen oppimisympäristön ja sii
tä muodostuvan ePortfolion suunnitteluun kannattaakin käyttää ohjaukses
sa jonkin verran aikaa ja sitä voidaan tehdä ryhmässä yhdessäkin. Suunnitte
lua kannattaa tehdä myös vaiheittain, kerralla ei kaikkia toimintoja kanna
ta ottaa käyttöön. Voidaan luottaa myös opiskelijoiden nykyään varsin hyviin
tietoteknisiin ja tiedon luomisen taitoihin. Ryhmässä myös vertaisoppimis
ta syntyy helposti.
Opettaja voi monipuolisesti hyödyntää ePortfolio-palvelua ohjauksessaan.
Kuvan 2 ruutukaappauksessa on yhdelle sivulle saatu eri tavalla annettuja
ohjeistuksia samaan asiaan liittyen:

Kuva 2.

Kuvaruutukaappaus opettajan ohjeistuksesta yhdellä silmäyksellä mo
nikanavaisesti.

Kuvassa 2 olevassa ohjeistuksessa on merkitty numeroin:
1.

Tehtävänanto on sivulla kirjoitetussa muodossa palautuspäivineen.
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2.

Opettaja on tehnyt videonauhoitteen, jossa on kuvaruutua nauhoitettu
ja puheella selitetty tehtävänantoa. Video on upotettu sivulle.

3.

Kuvaruutukaappauksen päälle on kirjoitettu virikkeitä (notaatoita)
tehtävänpalautuksen tavasta ja liitetty se kuvana sivulle.

Kuva 2 kertoo myös, että opettaja on luonut sivuston, jossa on teemakohtai
sia alasivuja (ks. välilehdet tummalla pohjalla). Kuvassa 3 on ruutukaappaus
tällaisesta teemakohtaisesta alasivusta:

Kuva 3.

Kuvaruutukaappaus aihekohtaisesta sivusta Kyvyt.fi -palvelussa.

Kyvyt.fi -palvelussa tällaisen sivun voi kopioida sellaisenaan tekijän niin sal
liessa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi valmiiden pohjien käytön. Kuvassa on
vasemmalla taulukko, johon opiskelijat laativat henkilökohtaistamissuunni
telmansa opintojen osalta. Opettaja on tehnyt sivuun taulukon ja sallinut ko
pioinnin. Opiskelijat saavat valmiin lomakepohjan käyttöönsä kopioimalla tä
män sivun. He voivat poistaa sivulta omista kopioistaan haluamansa muut asi
at ja lisätä sinne omia tiedostoja, tekstiä, kuvia ja muuta sellaista. Tämän jäl
keen he liittävät sivun omaan oppimisympäristöönsä ja täydentävät lomaketta
opettajan ohjauksen mukaan. Myös opettajalle voi antaa oikeuden kirjoittaa
samaiseen lomakkeeseen suoraan. Yhdessä luotu, esimerkiksi tällainen hen
kilökohtaistamisen asiakirja voi syntyä siis yhdessä paikassa.
Opettaja voi itse tehdä kopioita omista sivuistaan ja käyttää niitä yhä uu
delleen muokaten eri ryhmien tarpeisiin. Myös samaa sivua ja sivustoa voi
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linkittää esimerkiksi useaan ryhmään, jolloin sivustot voivat toimia staatti
sempana tiedonjakajana.

Yhteisöllisyys ohjaa verkko-oppimista
tulevaisuudessakin
Tulevaisuudessa opiskelijalle alkaa luultavasti olla melko saman tekevää , mis
tä hän oppimismateriaalit ja oppimistehtävät sekä muun opettajan informaa
tion kerää. Tärkeää on, että sinne pääsee vaivattomasti mieluiten jopa ilman
kirjautumista, mutta enintään yhden käyttäjätunnuksen kautta ja että sovel
lukset ja palvelut ovat mobiililaittein käytettävissä. Oppiminen ei tapahdu
kaan enää vain yhdessä ympäristössä, vaan useassa sosiaalisen median ym
päristössä, joiden käyttöä ohjaavat opiskelijan henkilökohtaiset mieltymyk
set (Aarreniemi-Jokipelto 2010, 37). Opettaja voi omaa työtä helpottaakseen
lähteä samaan ajatukseen mukaan ja linkittää oppimisympäristöihin mate
riaalejaan ja muuta tietoa useista eri omista tai muiden tekemistä valmiis
ta ympäristöistä.
Nykyään tiedon ollessa nopeaa ja helposti saatavilla olevaa on huomattu esi
merkiksi älypuhelimissa olevien erilaisten sovellusten vaivaton ja jatkuva
käyttö. Voidaankin ajatella oppiminen tehokkaana prosessina, mikäli oppi
misympäristöt ovat yhtä helposti saatavilla opiskelijan taskusta - älypuhe
limen tai tabletin kautta. Opettajan on hyvä keskittyä myös hallitsemaan
mobiililaittein tapahtuvaa ohjausta ja siihen liittyviä pedagogisia ratkaisuja.
(Korhonen & Ruhalahti.)

Kuva 4.

Digitaalisen ohjauksen välineitä.

Opettajat saattavat kokea edellä kuvatut opiskelijalähtöiset oppimisympäris
töt hankaliksi. Opettajan ennakkoluuloton asenne ja vaivannäkö kuitenkin
mahdollistaisivat helposti nykyaikaisin teknologisin ratkaisuin opiskelijoille
mielekkään ja itsenäisen, omaan oppimiseen parhaiten sopivien kanavien va
linnan. Opettaja voisi kokea jopa mielekkäänä ja vähemmän rutiininomaisena
83

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

opiskelijoiden monimuotoisten oppimisympäristöjen tarkastelun osaamisen
arvioinnin yhteydessä, kun jokaisella se on omiin tarpeisiin henkilökohtais
tettu ja omanlaisensa. Opiskelijat näyttävät olevan jo valmiita tällaiseen op
pimisympäristössä tapahtuvaan muutokseen, kunhan saavat ohjausta ja tu
kea opettajaltaan. Muutos vaatiikin siis opettajalta halua ja asennetta ajatella
ja ohjata toisin, opiskelijalähtöisesti. Opettaja saattaa tietysti tuntea epävar
muutta, kun ei etukäteen voi tietää, miten ohjaus uusissa ympäristöissä aluksi
onnistuu ja päästäänkö tavoitteena oleviin oppimistuloksiin. Keskitetyt, yh
dessä käytettävät sovellukset opettajan onkin otettava haltuunsa. Uutta toi
mintaa kehitettäessä on hyvä huolehtia myös opettajille suunnatun teknisen
tuen asiantuntemuksesta ja saatavuudesta.
Henkilökohtaiset oppimisympäristöt edellyttävät opiskelijalta aktiivista työs
kentelyotetta, henkilökohtaista vastuuta oppimisestaan ja suuremman koko
naisuuden hahmottamista kuin yksittäinen oppimistehtävä. Opiskelijalta on
myös lupa vaatia käyttämiensä oppilaitoksen ulkopuolisten palveluiden hal
lintaa, vaikka hänen on syytä saada opastusta oppilaitoksen valitsemaan pal
veluun, kuten esimerkiksi edellä kuvattuun Kyvyt.fi -palveluun.
Verkko-oppimisessa vertaistuki on tärkeä voimavara. Verkko-oppimisproses
sit rakennetaankin yleensä vertaisoppimisen varaan, jolloin opiskelijat jakavat
avoimesti tietojaan vertaisoppijoilleen. Tämä on tärkeä työelämän taito ja uu
den tiedon luomisessa vertainen on tärkeä kumppani. Verkkoympäristöt mah
dollistavat läpinäkyvyyden opiskelijoiden taitoihin ja osaamiseen sekä opet
tajalle että muille opiskelijan tuotoksia tarkasteleville. Vertaisoppijat toimivat
mitä parhaina arvioijina ja toiminnan kehittäjinä toisilleen, sillä oppimisen
lähtökohdat ja tavoitteet ovat yhteneväisiä. Kollektiivinen älykkyys (Hakka
rainen 2006) parantaa opiskelijoiden oppimista ja myös heidän henkilökoh
taisia oppimisympäristöjään ja niistä johdettuja ePortfolioita.

ePortfolio oppijalle
oma luomus
elinikäisen oppimisen foorumi
oman osaamisen näyttämistä
Opettajan muistilista

Kuvio 1.
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•

palvelun/sovelluksen tekniikka haltuun

•

oppimisprosessi selkeäksi kokonaisuudeksi

•

vertaisoppimisen elementit mukaan

•

useita ohjauskanavia

•

vapautta ja vastuuta oppijoille

•

linkkilista suoraan oppijoiden töihin

Yhteenveto ePortfoliosta opiskelijan ja opettajan näkökulmista

3. Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE) ja ePortfolio yhteistyössä keskenään
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4.

Opettaja viestijänä – esiintyvä asian
tuntija vai vuorovaikuttava fasilitaattori?

		 Susanna Niinistö-Sivuranta & Teemu Ylikoski

Johdanto
Ammattikorkeakoulun tehtävät ovat laajentaneet opettajien työtä opiskelijoi
den opetuksesta osaamisen ohjaukseen ja alueelliseen verkostoitumiseen, työ
elämäläheiseen yhteistyöhön sekä tutkimus- ja kehittämistyöhön. Tästä nä
kökulmasta ammattikorkeakoulun opettajan viestintäosaamistakaan ei enää
voi määritellä pelkästään perinteisen opetusviestinnän näkökulmasta. (Au
vinen 2004, 351; ks. myös Leinonen 2010; Helakorpi 2011; Laitinen-Väänä
nen ym. 2011.) Viestintä eri muodoissaan on arvokas ja keskeinen osa työelä
män ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä (esim. Tiilikkala 2004; Pikkarai
nen 2010; Helakorpi 2011; Laitinen-Väänänen ym. 2011).
Tässä katsauksessa tarkastelemme opettajuutta erityisesti opettajan kommu
nikointitaitojen ja vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta ammattikorkea
koulussa. Keskitymme työelämäläheisyyden ja opiskelijakeskeisyyden mer
kityksiin vuorovaikutustilanteessa. Osaltaan haluamme rohkaista jokaista
opettajaa luottamaan keskustelun ja yhteisen pohdinnan voimaan. Oleellis
ta on miettiä, miten opettaja tukee, milloin tukee ja kuinka opettaja edustaa
omaa ammatillista diskurssiyhteisöään, luo keskusteluilmapiiriä ja vahvistaa
vuorovaikutusta oppimistilanteissa. Miten opettaja onnistuu luomaan ilma
piiriä, jossa opiskelijat, erilaiset toimijat ja tiimit voivat ilmaista osaamistaan?

Pedagogisella viestinnällä vaikutetaan osaamisen
ilmapiiriin
Pedagoginen viestintä on tutkimuskohde, joka on ollut jo pitkään esillä (esim.
Smith 1979). Opettajan kielellisen ja ei-kielellisen viestinnän vaikutuksia on
tutkittu mm. opiskelijoiden opiskeluasenteisiin ja osallistumiseen liittyen
(Rocca 2000; Coldren & Hively 2009; Niinistö-Sivuranta 2013). Oikeanlai
nen asenne ja osallistuminen ovatkin tärkeitä tekijöitä tiellä kohti opiskelija
keskeistä oppimisympäristöä (Straits 2007). Käytännössä kuitenkin vaikut
taa siltä, että opettajat voivat pitää pedagogisen viestinnän merkitystä melko
toissijaisena itse substanssiin nähden. Opettaja ei välttämättä ole edes kiin
nittänyt huomiota nimenomaan omaan viestintäkäyttäytymiseensä ja sen
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merkitykseen suhteessa oppimisen ilmapiiriin. (Feldman 1988; Buskist et al.
2002; Meyers 2009; Niinistö-Sivuranta 2013). Perinteisesti opettajan viestin
nässä on arvostettu asiantuntijuutta ja kykyä vakuuttaa (Haleta 1996). Opet
tajan rooli osaamisen ohjaajana vaatii kuitenkin erilaista viestintäosaamista
kuin opettajan rooli tiedonjakajana ja esiintyjänä.
Opettajan viestintätyylillä on merkitystä oppimisprosesseihin. Esimerkiksi
Brockbankin ja McGillin (2007, 212) mukaan reflektioon etenevän oppimis
polun synnyttäminen vaatii opettajalta fasilitoivaa, keskustelevaa otetta. Hei
dän mukaansa reflektio ei voi syntyä ilman jonkinlaista fasilitoinnin element
tiä opetuksessa. Luennointia painottava opettaminen ei ole omiaan helpot
tamaan reflektiivistä dialogia. Dialogin puuttuessa ei myöskään reflektiivis
tä oppimista synny.
Pedagogisen viestinnän merkitys korostuu ammattikorkeakoulussa, jonka
tehtävänä on kouluttaa opiskelijoita työelämäläheisesti. Työelämässä yhteis
työ, jaettu asiantuntijuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen ovat korvanneet
yksilöllisen oppimisen tavoitteita. Yksilön tehtävänä on täydentää muiden
osaamista, jotta yhteiset tavoitteet ja kokonaisuus saadaan saavutettua. (Löf
man 1992, 125; Lehtinen & Palonen 1997, 117; Siltala 2010, 60, 62.)
Myös pedagogisen viestinnän ongelmat nousevat esiin kontekstissa, jossa
yhteisöllisen oppimisen roolin tulisi korostua. Perinteinen opettajuus, jossa
opettaja nähdään ensisijaisesti asiantuntijana (tiedon jakajana), ei pedagogi
sen viestinnän näkökulmasta tue yhteisöllisyyttä ja työelämäläheisyyttä riit
tävästi. Työelämäläheisen, yhteisöllisen oppimisen kulttuuri vaatii opettajilta
uudenlaista asennoitumista sekä opettajuuteen että pedagogiseen viestintään.
Perinteinen asennoituminen opettamiseen luottaa tiedon siirtämiseen, jossa
opettaja täyttää informaatiolla Freiren termein ”säiliöiksi” nähtyjä opiskeli
joita. Brockbank ja McGill (2007) rinnastavat asiantuntijaroolin omaksuvan
opettajan tällaiseen kerronnalla säiliöitä täyttävään opettajaan.
Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään keskustelun synnyttämisestä. Asiantunti
jaroolissa pysyvä opettaja voi aikaansaada keskustelua ja kysyä kysymyksiä,
mutta aito vuorovaikutus voi silti jäädä saavuttamatta. Opettaja luo keskuste
luilmapiiriä ja joko kannustaa tai latistaa. Myös opettajan oma viestintäkäyt
täytyminen voi vaikuttaa sekä kielteisesti että myönteisesti. (Niinistö-Sivu
ranta 2013, 122 – 127.)
Erityisesti korkeakoulutuksen kontekstissa huomio tulisi siirtää opettami
sesta oppimiseen (Livingston 2010, 60). Oppimista syntyy, kun opiskelijat ja
opettaja reflektoivat yhteisesti ja ilmapiiri tukee keskustelevaa ja avointa op
pimista. Brockbank ja McGill (2007) väittävät, että opettajan asiantuntijan
roolissa pysyminen estää opiskelijoiden aktivoitumisen ja valtaistumisen, joi
ta ilman ei aitoa vuorovaikutusta voi syntyä. Lopputuloksena on kaikkia osa
puolia turhauttava tilanne, jossa osapuolet keskustelevat toistensa ohi.
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Kenellä on valta puhua?
Vuorovaikutukseen rohkaisemisessa on kyse myös vallan käyttämisestä. Täl
le polulle lähtevän opettajan on hyväksyttävä muutos omassa asemassaan ja
asennoitumisessaan. Brockbank ja McGill (2007, 212) kuvaavat tätä mat
kaksi asiantuntijasta fasilitaattoriksi. Heron (1999, 24) vertaa tilannetta kah
den kulttuurin saumakohtaan. Perinteinen, asiantuntijuuteen ja auktoriteet
tiin nojaava koulutuskulttuuri ohjaa hänen mukaansa epäautonomiseen, jopa
alistavaan oppimiseen. Holistinen, opiskelijalähtöinen ja yhteisöllinen oppi
minen vaatii toisenlaisen lähtökohdan, jossa valtaan suhtaudutaan erilaises
ta näkökulmasta. On kyse myös erilaisten diskurssien kohtaamisesta: Am
mattikorkeakoulu kouluttaa työelämään, mutta ohjaako luentokeskeinen asi
antuntijakulttuuri avoimeen vuorovaikutukseen ja työelämälle tyypilliseen
diskurssiin?
Heron (1999, 24) teoretisoi, että tässä vuorovaikutuksessa vaadittava auktori
teetti muuttuu luonteeltaan toisenlaiseksi. Siinä missä opettajan auktoriteetti
rakentui aiemmin asiantuntijuuden pohjalle, osallistavassa koulutuskulttuu
rissa korostuu enemmän ”ohjaava auktoriteetti”, jossa auktoriteetin muodos
tuminen on monisäikeisempää kuin ennen. Asiantuntemus on edelleen mer
kityksellistä auktoriteetin kannalta, mutta sen ohella vaaditaan myös kykyä
asettua opiskelijan asemaan, pitää huolta opiskelijasta sekä erilaisten viestin
tätapojen hallintaa. Myös Meyers (2009) nostaa esille tärkeän osan opettajan
ja opiskelijan välisen luottamuksen kannalta: välittämisen tunteen. Opetta
jan välittämistä on tutkittu korkeakoulukontekstissa vielä vähän, vaikka se
on opiskelijakeskeisyyden kannalta tärkeää (Straits 2007). Välittämisen tun
ne voi liittyä opettajan viestintätapoihin; etäinen asiantuntija saatetaan kokea
myös tunnetasolla kaukaisena.

Missä viestitään?
Opiskelijat osaavat tarkastella oppilaitosta viestintäympäristönä kriittisesti ja
kykenevät myös pohtimaan sen yhteyttä omaan työelämäänsä. Oppilaitoksel
le tyypillinen, oma toimintakulttuuri, muotoutuu hyvin nopeasti. Se heijastaa
yhteisiä moraalisia käytäntöjä, sosiaalista traditiota sekä yhteisiä arvoja. Op
pilaitoksen viestintäkulttuuri on omanlaisensa ja eroaa työelämäkontekstista.
(Niinistö-Sivuranta 2013, 146; ks. myös Dannels 2000.) Oppimisympäristön
erilaiset kulttuuriset piirteet oppimisprosessin ja oppimisen kannalta merki
tyksellisiä, kun yhteiset tavat, arvot ja normit heijastuvat myös opiskelijoiden
ajatteluun ja tapaan toimia. (Jaakkola ym. 1995, 94; ks. myös Säljö 2001, 105.)
Ammattikorkeakoulukontekstissa opiskelijan diskurssiyhteisöitä ovat sekä
korkeakouluyhteisö että ammatillinen yhteisö. Näiden kahden diskurssiyh
teisön vaatimukset voivat olla toisistaan hyvinkin poikkeavat: esimerkkinä
voidaan mainita opinnäytetyö ja työelämän arkipäivän kirjoittaminen. Kah
den erilaisen diskurssiyhteisön välillä on havaittavissa ristiriitojakin. (Niinis
tö-Sivuranta 2013, 148; ks. myös Lankinen & Vuorijärvi 2010.)

89

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Oman ammattialan diskurssiyhteisön erityisyys nousee monissa tutkimukses
sa selkeästi esille (ks. Niinistö-Sivuranta 2013). Tutkimukset väittävät, että
esim. insinöörit pitävät tärkeänä esitystä pidettäessä ennen kaikkea esityksen
kohdetta, kun taas muotoilualalla korostetaan esittämistapaa, jossa esityksen
visuaalisuudella ja esityksen pitäjän kontaktilla yleisöönsä on erityinen mer
kitys (Dannels 2005; Darling 2005, 25). Oleellista omaan ammatilliseen dis
kurssiyhteisöön kasvamisessa onkin, että työelämäläheisessä oppimisympä
ristössä pystyttäisiin tarkemmin rajaamaan ammattialaan liittyviä viestinnän
konventioita ja uskallettaisiin kyseenalaistaa vain korkeakoulugenreen kuu
luvia oppimistehtäviä ja tilanteita, jotka eivät suoraan palvele työelämän dis
kurssiyhteisöä, vaan ovat lähinnä opintosuorituksia varten tehtyjä. (NiinistöSivuranta 2013, 148; ks. myös Lankinen & Vuorijärvi 2010, 265.)

Kohti uudenlaista diskurssia
Haluamme tällä artikkelilla herättää keskustelua siitä, millaista diskurssiyh
teisöä opettaja edustaa ja miten se heijastuu hänen viestinnässään. Perintei
sesti opettajuudessa on korostettu voimakasta, valtaa ja asiantuntijuutta vies
tivää retoriikkaa (esim. Haleta 1996). Tämän oletuksen paikkansapitävyyt
tä on syytä pohtia tämän päivän vaatimusten valossa. Onko todella niin, että
suurin osa työelämän tilanteista on esiintymistä – eikö suurin osa työelä
mäviestinnästä ole vuoropuhelua, vuorovaikuttamista ja keskusteluilmapii
rin synnyttämistä?
Opettajan vahva esiintyjäpersoona voi mielestämme ohjata opiskelijan vää
rälle tielle, jos ja kun opettajaa pidetään mallina oman alan asiantuntijasta.
Tämä on jokseenkin paradoksaalinen havainto, sillä vahvaa asiantuntijavies
tintää on pidetty opettajuuden hyveenä melko pitkään.
Opettajan ammatillinen diskurssiyhteisö on muuttunut entisajoista. Opet
tajan merkitys osaamisen synnyttämisessä on saada aikaan ilmapiiri, jossa
opiskelija kokee aitoa vuorovaikutteisuutta ja saa oman äänensä kuuluville.
Tämä on keskeinen havainto tulevaisuuden osaajien työelämätaitojen kannal
ta. Opettamisessa ei enää voi olla kyse vain tietosisällön siirtämisestä.
Vuorovaikutteisen, avoimemman viestinnän vaikutukset voivat olla myös laa
jempia kuin pelkästään oppimiseen ja oppimisen ilmastoon liittyviä. Wil
son (2008) pohtii opettajan vuorovaikutusta ja välittömyyttä koskevia tee
moja opettajan työtyytyväisyyden näkökulmasta. Opettajan työtyytyväisyy
den ja verbaalisen/nonverbaalisen välittömyyden välillä on positiivinen yhte
ys. Olisiko siis niin, että opettaja voi vuorovaikutustyyliään kehittämällä li
sätä myös omaa työtyytyväisyyttään ja ikään kuin vapautua liiallisesta tietä
misen taakasta?
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5.

Miten tukea opiskelijan työelämä
osaamista ja verkostoitumista työelämään
– yritysprojektit uraohjauksen välineenä

		 Salla Niittymäki

Kohti uutta uraohjausta Pajatson avulla
HAMKissa vuonna 2012 käynnistyneessä Pajatso-hankkeessa (osarahoittajana
Hämeen ELY / Euroopan Sosiaalirahasto) kehitetään toimintamalleja tukemaan
vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien henkilöiden työllistymistä. Opis
kelijoiden uraohjauksen ja työnhakuvalmennuksen lisäksi työllistymiseen tähdä
tään yritysyhteistyön kautta, jolloin opiskelijat saavat kokemusta ja verkostoja, jot
ka ovat erittäin arvokkaita työnhaussa valmistumisen jälkeen.
Yritysyhteistyön aikaansaamiseksi opiskelijoiden osaamista on tuotteistettu ja
markkinoitu yrityksille korkeakouluyhteistyön muotona. Parhaillaan on käynnissä
useita yritysprojekteja, joissa toteuttajina toimivat ulkomaalaiset opiskelijat. Näi
den yrityksille toteutettavien projektien lisäksi Pajatso-hankkeessa kokeillaan eri
laisia muita työllistymistä tukevia toimintamalleja, kuten esimerkiksi Work sha
dowing ja Mentorointi-ohjelmia, joissa opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa yri
tysten edustajien kanssa. Uutena toimintamallina on mm. opiskelijoiden osaami
sen tuotteistaminen yritysten kansainvälistymistä ja uusille markkina-alueille siir
tymistä tukevaksi palveluksi.

Työnhaku ja työllistyminen muutoksessa
Työnhaku on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Maailman taloustilan
teella on omat vaikutuksensa yritysten työllistämismahdollisuuksiin, mutta
myös muut ilmiöt näkyvät työnhaussa voimakkaasti. Erilaisten verkostojen
ja sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja työnhaussa on kasva
nut, ja yhä suurempi osa työpaikoista täytetään ilman avoimia rekrytointeja.
Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys työvoiman rekrytoinnista vuodelta 2010
kertoo, että käytetyimmät työvoiman rekrytointikeinot ovat olleet ilmoitus
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avoimesta tehtävästä omalle henkilökunnalle ja suorat kontaktit entisiin työn
tekijöihin tai henkilöihin, jotka ovat aiemmin hakeneet töitä samasta paikasta
(Tuomaala 2011). Työllistymiseen ei siis enää riitä, että osaa kirjoittaa CV:n ja
hakea avoinna olevaa työpaikkaa vaan on monimuotoisemmin osattava tarjo
ta osaamistaan ja etsittävä erilaisia keinoja työllistyä. Korkeakoulujen uraoh
jauksen on otettava uusia askeleita ja kannustettava opiskelijoita luomaan ja
rakentamaan työllistymismahdollisuuksia uusilla tavoilla.

Yritysyhteistyö kokemuksen kartuttajana ja
verkostoitumisen mahdollistajana
Opiskeluaika ei ole pelkästään osaamisen kartuttamista, vaan myös työllisty
mistä ja jatkuvaa osaamisen kehittymistä tukevien verkostojen kasvattamis
ta. Opiskelijat eivät välttämättä osaa nähdä piileviä mahdollisuuksia erilaisis
sa tilanteissa, eivätkä myöskään osaa hyödyntää monipuolisesti osaamistaan.
Verkostojen tavoitteellinen rakentaminen voi olla nuorelle opiskelijalle hyvin
vieras asia, erityisesti toisesta kulttuurista tulleille.
Suomalainen työskentelykulttuuri, toimialat ja yritykset ovat ulkomaalaisil
le opiskelijoille tuntemattomia, joten on hyvin vaikeaa etsiä omaa paikkaansa
tässä ympäristössä. Lisäksi ulkomaalaisilta opiskelijoilta puuttuvat suomalai
set verkostot, ja monilla suomen kielen taito on heikko, mikä entisestään han
kaloittaa tiedon hankintaa ja verkostoitumista. He eivät myöskään huomaa
hyödyntää omassa kotimaassa aiemmin hankittua osaamista ja kokemusta
työnhaussa Suomessa, eikä opiskelun aikaista osa-aikatyötä välttämättä osa
ta käyttää hyödyksi. Samoja haasteita on suomalaisillakin opiskelijoilla. Kor
keakoulun tehtävänä onkin olla opiskelijan tukena juuri tässä asiassa: ei teh
dä ja nähdä puolesta, vaan auttaa tekemään ja näkemään itse – hyödyntämään
omat vahvuudet ja etsimään mahdollisuuksia mitä erilaisimmista paikoista.
Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on äärimmäisen arvokasta urasuunnitte
lun näkökulmasta. Jokainen pienikin kontakti ja tapaaminen yritysmaail
man edustajien kanssa luo mahdollisuuksia käytettäväksi nyt tai myöhemmin.
Opiskelijat eivät kuitenkaan osaa tätä useinkaan itse nähdä. Korkeakoulun
tehtävä on tukea ja herätellä opiskelijaa siihen, miten hän itse voi hyödyntää
eteen tulevat tilanteet oman kehittymisensä ja tulevan uransa näkökulmasta.
Perinteisesti ajatellaan, että yritysprojektit kasvattavat pelkästään opiskelijan
ammatillista osaamista ja siinä samalla toki myös yleisempiä työelämässä tar
vittavia taitoja. Yritysprojektit tuovat kuitenkin myös näkemystä omaan alaan
ja sitä kautta opiskelijan urasuunnitteluun ja oman polun löytymiseen. Pääs
tessään ratkomaan yritysten todellisia ongelmia opiskelija useimmiten innos
tuu aiheesta enemmän kuin pelkästään kirjoja lukemalla tai luentoja kuun
telemalla. Projekteissa opitut asiat muuttuvat todellisiksi, syntyy tarpeita op
pia lisää. Innostuminen lisää motivaatiota, joka kantaa hyvin todennäköises
ti pidemmällekin kuin vain kyseisen projektin tai kurssin loppuun. Opiskeli
joilta yritysprojekteista saadussa palautteessa olikin ehdotus, että ensimmäi
sen vuoden perusopintojen jälkeen loput opinnot suoritettaisiin pääsääntöi
sesti projekteina yrityksille. Kannatettava idea!
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Kokemuksia yritysprojekteista
Yritysyhteistyön tavoitteena on, että opintojen aikaisten ohjattujen projek
tien jälkeen opiskelijat ovat rohkeampia ja motivoituneempia hankkimaan
myös omia projekteja sekä menemään aktiivisesti erilaisiin tilanteisiin yritys
ten kanssa verkostoitumaan. Opiskelijat tarvitsevat harjoittelua mutta myös
kannustusta ja motivointia yritysten lähestymiseen. Korkeakouluympäristö
on harjoittelulle luonteva paikka, jossa epäonnistumisiakin saa tapahtua.

Kuva 1.

Pajatso-hankkeen kautta opiskelijoille on saatu useita yritysprojekteja,
ja kokemukset näistä ovat erittäin positiivisia niin opiskelijoiden, opet
tajien kuin yritystenkin näkökulmasta.

”Opiskelijan näkökulmasta yritysprojektit tarjoavat kontaktin yritysmaailmaan ja teollisuuteen sekä samalla tilaisuuden näyttää kykynsä mahdollisille työnantajille. Yritysprojektien tiukat deadlinet, joista on oikeasti pidettävä kiinni, tuntuvat olevan opiskelijoille haastavia, mutta samalla opettavat siihen, mitä projektityöskentely todellisuudessa on.”
Lehtori Teppo Syrjäaho, HAMK tekniikan koulutusohjelmat
”Näen, että projektit avaavat oven yritykseen, ja projektit poikivat myös
opinnäytetyöaiheita, jotka toivottavasti joissakin tapauksissa mahdollistavat työllistymisen yritykseen. Usko itseen sekä omanarvontunto nousevat,
kun opiskelija huomaa pystyvänsä tekemään ”oikeita asioita. Lisäksi ulkomaalaiset opiskelijat kokevat, että pääsevät projektien kautta tutustumaan
suomalaisiin yrityksiin ja näiden toimintatapoihin.”
Lehtori Annikka Lepola, HAMK International Business
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”Kansainvälistymisprojektin toimeksiantajalla ei ollut tarkkaa suunnitelmaa uuden markkina-alueen saavuttamisesta, mikä on toisaalta hyvä, koska tässä projektissa he luottavat meihin opiskelijoihin, ja se puolestaan motivoi meitä hoitamaan projektin hyvin.”
Saksalainen opiskelija Patrick Zimmerman, Domus Classican markkinakartoitusprojekti, kansainvälinen opiskelijatiimi
Opiskelijat eivät välttämättä suoraan saa töitä projektien toimeksiantajayri
tyksistä, mutta uskovat kokemuksen olevan arvokas referenssi työtä hakiessa.
Lisäksi opiskelijat kokevat, että yritysprojektissa työskentely valmentaa heitä
tulevaisuuden työelämää varten ja kartuttaa monia sellaisia taitoja, joita työ
elämässä oikeasti tarvitaan. Opiskelijat käyttävät projektien yhteydessä suju
vasti termejä ”real life environment”, ”international working environment” ja
“stimulation of future work environment” eli he ovat projektityöskentelyssä
todella asian ytimessä. Yritysprojektien aikana opiskelijat pääsevät myös tu
tustumaan erilaisten yritysten henkilökuntaan sekä toimitiloihin, tehtaisiin
ja varastoihin eli ihan konkreettisesti näkemään, miten yritys palvelunsa tai
tuotteensa tuottaa.
Yritysten näkökulmasta kansainvälinen, monikulttuurinen opiskelijatiimi tuo
erilaisia näkökulmia ja myös erilaista ongelmanratkaisukykyä yritysten käyt
töön. Usein opiskelijat kysyvät yrityksiltä juuri niitä olennaisimpia kysymyk
siä, joihin ei kuitenkaan vielä ole valmiita vastauksia. Opiskelijat joutuvat itse
näitä vastauksia projektissa etsimään. Uusille markkina-alueille mentäessä
kohdemaan opiskelijoista on suuri apu erilaisia taustatietoja ja markkinati
lanteita selvitettäessä. Kansainvälisissä koulutusohjelmissa on valtava poten
tiaali hyödynnettävissä yritysten kansainvälistymisen tueksi.
”Normundsin palkkaaminen on tuonut insinööriosaamisen lisäksi valtavasti lisäarvoa kommunikoinnin ja yhteisen ymmärryksen sujuvoittamiseksi venäläisten ja latvialaisten työntekijöiden kanssa. Vaikka muuten asiat hoidetaan englannilla, voidaan varmistaa sanoman perillemeno. Työntekijät tulevat rohkeammin juttelemaan työnjohtajan kanssa, kun heillä on
yhteinen kieli.”
Teknisen toimiston päällikkö Satu Tammilehto, YIT Rakennus Oy &,Opiskelija Normunds Kaupers ,HAMK Construction Engineering koulutusohjelma

Kansainvälinen osaaminen on tulevaisuuden osaamista
Ulkomaalaiset opiskelijat ovat vielä suhteellisen hyödyntämätön voimavara
suomalaisissa yrityksissä. Vielä ei täysin kirkkaasti nähdä, että ulkomaalai
sesta opiskelijasta ja valmistuneesta yritys voi löytää huipputekijän tai oven
avaajan uusille markkinoille. Korkeakoulutkaan eivät ole merkittävästi panos
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taneet tämän viestin viemiseen. Opiskelijat ovat kuitenkin parhaimmillaan
suomalaisten yritysten yhteistyö- ja kauppakumppaneita, viestinviejiä ja ver
kottujia uusiin kulttuureihin - oman lajinsa suurlähettiläitä - hyvässä tapa
uksessa vielä silloinkin, kun he eivät enää asu Suomessa. Lyhytaikaisestakin
yhteistyöstä voivat hyötyä sekä opiskelija että yritys. Demos Helsinki selvit
ti yhdessä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn kans
sa, miten työelämässä arvostetaan kansainvälisiä osaajia. Piilotettu osaami
nen -raportista selviää, että suomalaisessa työelämässä on valtavasti hyödyn
tämätöntä potentiaalia. Työnantajien kyselyvastausten perusteella kansain
välinen osaaminen yhdistetään yhä liikkuvuuteen ja kielitaitoon, mutta myös
verkostoitumiseen, sopeutumiskykyyn ja yhteistyökykyyn. Osa kansainväli
sestä osaamisesta on arkista toimintaa, kuten verkon kautta tapahtuvaa luon
tevaa kanssakäymistä eri vertaisryhmien kanssa. (Piilotettu osaaminen 2013.)
Kansainvälistä osaamista voidaan kartuttaa vuorovaikutuksessa monenlai
sista kulttuureista ja taustoista tulevien ihmisten kanssa. Kansainväliset kou
lutusohjelmat tarjoavat myös suomalaisille hyvän ympäristön kehittää moni
kulttuurisuustaitojaan, verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä. Nämä tai
dot tulevat olemaan olemaan kriittisiä Suomen kilpailukyvyn ylläpitämisessä
ja kansainvälistymisen vauhdittamisessa. Tulevaisuudet uralla tarvitaan entis
tä monipuolisempaa ja kansainvälisempää osaamista hyvinvoinnin ja kilpailu
kyvyn turvaamiseksi. Monikulttuurisuusosaaminen voi myös tarjota uuden
laisia työllistymisen mahdollisuuksia sekä innostavia mahdollisuuksia oman
tulevaisuuden rakentamiseen.

Lähteet
Piilotettu osaaminen. 2013. Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia – mutta
juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa maailmassa. CIMO /
Demos Helsinki. Viitattu 10.9.2013. http://www.cimo.fi/palvelut/julkaisut/
selvitykset/piilotettu_osaaminen
Tuomaala, Mika (2011): Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2010. TEManalyyseja 33/2011, Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 20.9.2013. http://
www.tem.fi/index.phtml?C=97987&s=2687&xmid=4604
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Tunteiden merkitys
oppimisessa on merkittävä.

Miten yhteisönä voimme
vahvistaa positiivisia tunteita
oppimisessa?

Oppimisen ohjauksessa
tietoiseksi tavoitteeksi
oppimiseen liittyvien tunteiden
tutkiminen ja ohjaaminen?

Käsitys itsestä (oppijana) on
rakentunut pitkällisen
prosessin kautta
MITEN KÄÄNNETÄÄN
TYLSÄT JA TYHMÄT
KOKEMUKSET VOITOIKSI
JA MAHDOLLISUUKSIKSI?
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6.

Tunneosaamisen merkitys työelämässä
– miten urapolulla?

		 Irma Kunnari, haastateltavana Kirsti Tenhola

Tutkimukset todistavat, että tunneälyn osatekijät auttavat
opiskelijoita saavuttamaan opiskelumenestystä ja vähentävät keskeytyksiä. Jo tämä yksinään olisi riittävä syy opiskella
tunnetaitoja.

Puheenvuoro työelämästä
- osaa tuntea ja menesty
Kirsti Tenhola on pohjakoulutuksel
taan ekonomi ja elänyt pitkään mu
kana henkilöstöjohtajana yritysmaa
ilman voimakkaissa muutosproses
seissa, fuusioissa, kansainvälistymi
sessä ja laajenemisissa. Moni asia on
yritysmaailmassa tänä aikana kään
tynyt päälaelleen. Kirsti on työs
sään ollut aina kiinnostunut kou
lutus- ja HR-asioista sekä päätynyt
opiskelemaan myös kasvatustietei
tä: ”Ihmisten kehittyminen ja kehittäminen on vetänyt minua puoleensa. Jo
1990-luvulla törmäsin Daniel Golemanin ajatuksiin sosiaalisesta osaamisesta. Olen ollut aivan innoissani tunteista ja niiden vaikutuksista työympäristössä. Olin myyty ensi hetkestä. Kai
kyse pohjimmiltaan on siitä, että olen
yrittänyt ymmärtää itseäni. ”
Kirsti nautti työstään tiimien ja joh
toryhmien valmentajana niin pal
jon, että päätti 60 vuoden eläkeiäs
sä jatkaa työtään yrittäjänä. Hän on

kouluttautunut tunneälytyökalujen
käyttöön työnohjauksessa ja kehittä
misessä: ”Olen oppinut, että aivojemme rakenne on ensimmäinen voimakas syy ottaa tunteet huomioon. Tunteita ei pääse pakoon, mikä johtuu siitä,
että aivot reagoivat aina ensin nopeasti tunnepuolelta ja sen jälkeen hitaasti tietoisesti. Vain neljä prosenttia aivojen kapasiteetista on tietoista työmuistia. Muu osa aivoista toimii havaintojen seulana, aistihavaintojen käsittelijänä, automaattisena toiminnan ohjaajana, muistojen käsittelijänä ja opittuina tietorakennelmina, joiden pohjalta
aivot tekevät nopeita tulkintoja tilanteesta ja johtopäätöksiä. Kun tieto kulkee nopeasti ja verkottuneesti tunnealueella, se ehtii luoda tunnevaikutelmia.
Linkkejä muistoihin ja tulkintoja, ennen kuin järkevä analyyttinen osa ehtii
mukaan. Halusimmepa tai emme. Tunneälyn osa-alueita ja tietoisuustaitoja kehittämällä voidaan nopeuttaa tietoista reaktiota ja edistää relevanttien
reaktioiden syntymistä sekä oppia pois
vanhoista toimintamalleista ja korvata ne paremmin toimivilla.”
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”Tunneosaamisen merkitykseen on yrityksissä havahduttu ja valmentautuminen nähdään keinona parantaa tuottavuutta. Tästä on lukemattomia tutkimuksia, joissa todetaan esimerkiksi että
tunneälykkäiden ihmisen tuottavuus on
suurempi, jopa 10-kertainen suhteessa
heikkoihin tunneälyosaajiin. Esimiesten epäonnistumisen syyt tulevat usein
tunneälyn alueelta. Asiakasmenetyksistä huomattava osa liittyy kykyyn käsitellä asiakasta. ”
Tunneäly on siis kyky, jota voidaan
lisätä. Tunneäly on taito, jota työnan
tajat haluavat ja joka tekee haltijan
sa elämän onnellisemmaksi ja voin
nin paremmaksi, tuottavuus lisään
tyy, asiakkaat pidetään tyytyväisinä
ja johtaminen paranee.
Tunneosaamisen ja tunneälyn mer
kitys on monissa tutkimuksissa to
dettu. Suhde tunneasioihin voi kui
tenkin olla epäilevä. ”Kun olin menossa pitämään ensimmäisiä esityksiä tunteista työelämän teollisessa ja teknistaloudellisessa ympäristössä, minulle sanottiin, että tulen kilon paloina takaisin. Vaan yllätys oli suuri. Kiinnostus ja
halua oppia näitä taitoja oli valtava.”
Kirsti on ollut mukana arviointipro
sesseissa, joissa kaikille esimiehille
on annettu tilaisuus saada motivaa
tio- ja tunneälyprofiili sekä henkilö
kohtainen valmentava palaute. Yri
tykset ovat myöhemmin seuranta
mittauksissa todenneet työtyytyväi
syyden nousseen ja sairauspoissaolo
jen vähentyneen. Muukin henkilös
tö on hyötynyt tunneälyvalmennuk
sista. Haastavissa muutosprosesseis
sa valmennettaville on pyritty anta
maan realistinen käsitys omista vah
vuuksistaan sekä luomaan mahdolli
suuksia kehittymiseen uusissa tilan
teissa.

100

Bar-Onin (1997) tunneälymittaria
tarkastelemalla voidaan nähdä, mi
ten moniulotteinen asia tunneäly on.
Viisi pääluokkaa ja 15 osa-aluetta
kuvaavat kykyä itsensä tarkkailemi
sen ja ilmaisemisen alueilla:

EQi - Emotional
intelligence (tunneäly)
Itsetuntemus
1. itsearvostus
2. omien tunteiden tiedostaminen
3. itsensä toteuttaminen
Itsensä ilmaiseminen
1. omien tunteiden ilmaiseminen
2. itsenäisyys
3. vakuuttavuus
Ihmissuhteet
1. empatia
2. sosiaalinen vastuu
3. vuorovaikutus
Päätöksenteko
1. ongelmanratkaisu
2. todellisuudentaju
3. impulssikontrolli
Stressinhallinta
1. joustavuus
2. stressin sieto
3. optimismi
Jos näillä kaikilla alueilla saavute
taan riittävä taso, tuloksena on hy
vinvointi ja onnellisuuden lisäänty
minen. Onnellisuuteen vaikuttavat
eniten itsearvostus, itsensä toteutta
minen, ihmissuhteiden luominen ja
ylläpito sekä optimismi.
Yritykset yleensä kiinnostuvat tun
neälystä joko osana työyhteisöval
mennusta tai johdon kehittämisoh
jelmia. Tunneälyllä nähdään ole
van yhteyksiä hy viin suorituk
siin, hyvinvointiin sekä yhteiseen

6. Tunneosaamisen merkitys työelämässä – miten urapolulla?

lisia
tunne- ja sosiaa ka
ko
uk
jo
on
y
, kuin
Tunneäl
ikuttavat siihen
taitoja, jotka va me ja ilmaisemme itim
hyvin havainno me ja pidämme yllä som
tä
hi
ke
e,
teista
seämm
lviämme haas ja
se
,
ta
ei
ht
su
a
kkaalla
siaalisi
nnetietoa teho
ja käytämme tu aisella tavalla.
tarkoituksenmuk
tuottavuuteen. Se avaa myös uusia
näkökulmia keskusteluihin jaksami
sesta ja ajanhallinnasta. Henkilös
tö saa ”osaamista onnellisuuteen” eikä
tämä rajoitu vain työelämään.
Kansainvälisessä ympäristössä tun
neäly näyttää olevan teema, joka sy
tyttää kulttuurista riippumatta. ”Olen
keskustellut näistä teemoista ja valmentanut ihmisiä mm. Kiinassa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa, Indonesiassa, Brasiliassa, USAssa ja Euroopan
eri maissa. Kaikissa kiinnostus ja tarve ovat olleet olemassa. Lähestymistapana on ollut aloittaa erilaisuuden ymmärtämisellä, jatkaa tiimin toiminnasta ja sitten hypätä ihan tunneälyn sisältöön ja joidenkin ryhmien kanssa vielä
siitä omien tunteiden käsittelyn ja tunnetaitojen opetteluun asti.”

Miten sitten opiskelussa?
Kirsti kysyy: ”Jos tunteet ovat niin keskeisiä ja niiden merkitys tutkimuksinkin todistettu, miksi ihmeessä niihin
liittyviä taitoja ei valmenneta koulussa?”
Työelämässä siis tunnetaitojen kes
keisyyteen on jo havahduttu. Miksi
ei opiskelussa? ”Jos ajattelemme opiskelijaa keskiössä, voimme todeta, että
hänen tavoitteenaan varmaan on ensinnäkin menestyä opinnoissaan, saada ne päätökseen ja niiden jälkeen työllistyä. Opiskelijan tavoitteena on myös

pysyä työllisenä ja hyvinvoivana, olla
onnellinen. Tarvitseeko hän tunnetaitoja saavuttaakseen tämän?”
Meillä ei varmaankaan ole varaa si
vuuttaa tunneosaamisen merkitystä
– työllistymisessä ja opiskelussa it
sessään. Opiskelijan on urapolullaan
osattava arvioida ja johtaa itseään,
osattava tunnistaa vahvuuksiaan ja
kehittämisen kohteitaan. Tämä vaa
tii erityisesti kykyä tunnistaa omia
tunteitaan. Merkityksellisyyden ko
kemus nousee, kun omat tunneko
kemukset saadaan tuoda osaksi am
matillisen kasvun prosesseja esimer
kiksi osaksi kehityskeskusteluja. Täl
lä on vaikutusta myös sitoutumiseen
ja opintojen keskeyttämisen vähene
miseen. ”On todella mielenkiintoista,
että USAssa ja Kanadassa on havaittu opintojen keskeyttämisen vähenevän,
kun opiskelijoita ohjataan tunneälytaidoissa. Tunnetaitojen opettaminen alakoulussa on vaikuttanut myös akateemisten suoritusten paranemiseen.”
Tunnetaidoista näyttää olevan apua.
Parker ym. (2004) tutkimuksessa to
teavat, että tunneälykkyys on me
nestyvien opiskelijoiden osalta sel
västi korkeampi kuin heikommin
menestyvien osalta. Ihmissuhteiden
luominen ja ylläpito, stressin hallinta
ja sopeutuminen (ongelmanratkaisu,
todellisuudentaju ja impulssikontrol
li) olivat erityisen merkittäviä tekijöi
tä, joissa menestyvät erosivat eduk
seen.
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Perusammattitaidon hankkineita
työnhakijoita on tällä hetkellä tar
jolla runsaasti. Miten voi erottua
joukosta ja työllistyä? ”Työnantajat
näyttävät kokemuksieni mukaan hakevan henkilöä, joka tuntee itsensä, osaa
arvioida omaa osaamistaan itseään arvostavasti ja realistisesti sekä on pohtinut arvonsa ja visionsa. Erityisesti jatkuvaa halua oppia ja kykyä pysyä uudistuvana kaivataan. Työnantajat etsivät myös ihmisiä, joiden arvot ja motivaatio ovat samansuuntaiset kuin työ.
He ovat kokeneet, että tästä seuraa vähiten energiahukkaa. Keskeisimmiksi työnhaussa ja työssä menestymisestä
monesti kuitenkin nousevat kanssakäymisen taidot: riittävä kommunikaatioja tunnepuolen osaaminen sekä työ- että
yksityiselämän ihmissuhteissa.”
Osaamisen kehittyminen urapoluilla
toteutuu tiimeissä ja verkostoissa. Po
sitiivisen energisyyden vaikutusta te
hokkuuteen ei voida kiistää. ”Tehokkaimmissa tiimeissä on Losadan mukaan 5.6 kertaa enemmän positiivista
ja kannustavaa viestintää kuin negatiivista viestintää, viestintä on myös kyselevämpää ja suuntautuu ulospäin eikä
keskity itseen. Opettelemalla tietoisesti kääntämään huomio positiiviseksi lisätään tiimien tehokkuutta.” Tähänkin
voisi opiskelijoita valmentaa?

Tunneosaaminen on siis keino ke
hittää itseään sekä oppimisen tavoi
te. ”Erityisenä merkittävänä taitona
työelämässä voidaan nähdä kyky opetella olemaan onnellinen. Jotta yritykset voisivat rekrytoida näitä menestyjiä, on tunneälykykyjä koulutettava jo
ennen työelämään siirtymistä.” Jollei
vät tunteet ole osa ammattikorkea
kouluopetuksen käytäntöä ja osa tie
toista opetustapaa ja sisältöä, oleellis
ten uraohjaukseen liittyvien työllis
tymis- ja menestymistaitojen oppi
minen jätetään sattuman tai yksityi
sen ponnistelun varaan. Golemanin
(2006) mukaan tunneäly on enem
män oppimisen tulosta ja kehittyy
elämänkokemuksen myötä. Halu
ammeko, että opiskelijat valmistu
vat, työllistyvät, voivat hyvin ja ke
hittyvät ihmissuhteissaan? Ovat on
nellisempia?
Kirsti jättää meille lopuksi merkittä
vän viestin: ”Ei jätetä opiskelijoita yksin hankkimaan näin oleellisia taitoja yrityksen ja erehdyksen kautta vaan
ohjatusti, yhteistyössä toistensa, opettajien, tutoreiden ja uraohjaajien avustamana, siten että kehitysprosessi jatkuu
eritavoin koko opiskelun ajan ja varmentuu metataidoksi.”

än”
”Ilman tunteita ei synny mitä
Rantanen, 2011
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Opintoprosessin tukeminen -hankkeessa FUAS-ammattikorkeakoulut (HAMK,
LAMK ja Laurea) alkoivat vuonna 2010 tutkailla opiskelijoiden oppimisprosessia
ja ohjausta ammattikorkeakouluissa uusin ja yhteisin silmin. Tavoitteena oli etsiä
keskeisiä opintoprosessin ja ohjauksen sujuvuuteen vaikuttavia seikkoja ja alkaa
yhdessä kehittää niitä. Tutkailu johti tekojen, tunteiden ja toiminnan tielle. Tässä
julkaisussa keskitytään vuosien 2012 – 2013 kehittämistyön tuloksiin ja luodaan
uutta uraohjauksen sanoitusta tulevaisuudelle.
Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapoluille -julkaisu tuo esille pohdintaa, asiaa, puhetta
ja näkemyksiä. Ennen kaikkea pyritään vastaamaan kysymyksiin: Mitä merkitsee tuki
ammatillisen kasvun polulla? Miten meidän tulisi korkeakoulutoimijoina muuttua?
Miten luodaan korkeakouluun yhteisöllisen toiminnan kulttuuri, joka kantaa
opiskelijaa vielä opintojen jälkeenkin?
Ohjaustyötä on jäsennetty ja kehitetty ammattikorkeakouluissa paljon.Tämä julkaisu
ei esitä uutta ohjauksen mallia vaan herättää pohtimaan, miksi ohjauksen onnistumisen
ytimessä näyttäisi olevan yhteisöllisyys ja tunneilmastoon tietoisesti vaikuttaminen.
Julkaisu sanoittaa uraohjausta keskeisenä toimintona opintojen edistymisessä,
oppimisen laadun varmistamisessa ja yhteisöllisen korkeakoulutoiminnan ytimessä.
Vaativa valmennus, innostava tuki ja oppimismuotoilu voisivat muodostua uuden
ohjauksen menestystekijöiksi.
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Kunnari & Niinistö-Sivuranta (toim.):

FUAS-liittouma – Federation of Universities of Applied
Sciences – on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden
ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun
muodostama strateginen liittouma.

Onnistuakseen uraohjaus tarvitsee tekoja, tunnetta ja toimintaa.

Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.)
978-951-784-635-6
1795-4231
HAMKin julkaisuja 10/2013

e-julkaisu
ISBN
ISSN

978-951-784-636-3 (PDF)
1795-424X
HAMKin e-julkaisuja 24/2013

FUAS

painettu
ISBN
ISSN

