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Tiivistelmä
Viimeisimmät ohjauksen kansalliset arviointitutkimukset korkeakoulutasolla on toteutettu Suomessa vuosina 2001 ja 2005.
Tämän tutkimuksen avulla haluttiin tarkastella tällä hetkellä, 2020-luvun vaihteessa,
ammattikorkeakouluissa organisoitavaa
opintojen ohjausta ja sen roolia näissä organisaatioissa. Tutkimukseen osallistui 11 ammattikorkeakoulua (AMK), ja tutkimuksen
aineisto kerättiin ensisijaisesti organisaatioiden opetushenkilöstöltä sekä hallinnolliselta henkilöstöltä. Opintojen ohjauksen organisointitapojen mittaamiseksi tutkimusta
varten kehitettiin ohjauksen organisointitapojen (OOT) mittari. Sähköiseen kyselyyn
vastasi 261 henkilöä.
Koulutusjärjestelmään kohdistetaan yhä
suurempia odotuksia työelämän nopeiden
muutosten, kansainvälistymisen sekä muun
muassa tietoyhteiskuntakehityksen johdosta, ja opintojen ohjaus nähdään ratkaisuna
muun muassa koulutusaikojen lyhentämiseen. Tulosten mukaan opintojen ohjaus organisoidaan suomalaisissa ammattikorkeakouluissa edelleen hyvin erilaisilla tavoilla ja
opintojen ohjauksen näkyvyys organisaatioiden strategioissa on myös melko heikkoa. Opintojen ohjauksen organisointitavoista merkittävimmin nousi esiin erikoistuneeseen henkilöstöön perustuva ohjauksen malli, mutta myös kokonaisvaltaisen
opintojen ohjauksen prosessin piirteitä oli
havaittavissa.
Avainsanat: ammattikorkeakoulut,

opintojen ohjaus, ohjauksen organisointi

Study guidance organized in
Finnish universities of
applied sciences – holistic
guidance or fragmented
actions?
Abstract
Latest national studies evaluating study
guidance in Finnish higher education institutions have been implemented in 2001
and 2005. This study aimed to determine
how study guidance is organized today in
Finnish Universities of Applied Sciences
(UAS), and what role it has in these organizations. Altogether 11 UAS’s participated
in the study, and the quantitative data was
gathered mainly from their teaching and administrative staff. In order to determine the
style of organizing study guidance in these
UAS’s, a new measurement tool was developed. All in all, 261 replies were received to
electronical survey.
As greater pressures are aimed at the educational system due to, for example, rapid changes in work, internationalization
and the development of knowledge society, study guidance is considered to offer
solutions, among other things, for shortening the duration of studies. According to
our results, study guidance is still organized
in various styles in Finnish UAS’s. In addition, the visibility of study guidance in UAS’s
strategies is relatively weak. From the identified styles of organizing study guidance,
the most prominent one was specialized
personnel. However, features of holistic process were also identified.

Universities of Applied Sciences, study guidance, organizing guidance
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Johdanto

ra-, ammatinvalinnan ja opintojen
ohjaus sisältää joukon prosesseja, joiden tarkoituksena
on, dialogissa ohjaajan kanssa, auttaa yksilöitä tekemään koulutukseen, ammattiin, henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä jatkosuunnitelmiin liittyviä päätöksiä (Helander, 2015; Vuorinen, 1998; Watts &
Dent, 2006; Watts & Kidd, 2000). Viimeisimmät ohjauksen kansalliset arviointitutkimukset korkeakoulutasolla on toteutettu Suomessa vuosina 2001 (Moitus
ja muut, 2001) sekä 2005 (Vuorinen ja
muut, 2005), kun Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa -arviointiprojektin
(Moitus ja muut, 2001) seuranta toteutettiin. Kuitenkin kaikki koulutusmuodot
ovat 2000-luvun alkupuolella tehtyjen ohjauksen arviointitutkimusten jälkeen käyneet läpi merkittäviä rakenteellisia, opetussuunnitelmallisia ja taloudellisia muutoksia, ja vaikka alueellisia ohjauksen kehittämishankkeita on tehty jonkin verran,
olisi tarpeellista saada tutkittua tietoa siitä, mikä tilanne on tänä päivänä (Helander, 2015).

lutusta (Watts & Sultana, 2004; ks. myös
Vuorinen ja muut, 2005). Myös Suomessa
opintojen ohjauksen palveluiden on havaittu vuosituhannen alussa, mutta myös vuonna 2007, vaihtelevan merkittävästi niin eri
korkeakouluorganisaatioissa kuin saman organisaation sisällä muun muassa koulutusalojen kesken (Lahti, 2007).
Raivion (2014) mukaan nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa pyritään
toimimaan niukkenevilla resursseilla, tulisi ottaa käyttöön näyttöön perustuva päätöksenteko myös ohjauksen organisointimalleissa, toteutustavoissa ja menetelmissä (ks. myös Helander, 2015). Myös Euroopan unionin korostamassa elinikäisessä
oppimisessa ja ohjauksessa juuri näyttöön
perustuvien käytäntöjen tarve on nostettu
keskiöön (Helander, 2015; Hooley, 2014).
Elinikäisellä ohjauksella nähdään olevan
useita edunsaajia: yksilöt, heidän perheensä ja yhteisönsä; organisaatiot, joissa yksilöt opiskelevat ja työskentelevät, sekä yhteiskunta kokonaisuutena (Hooley, 2014).
Lisäksi koulutusjärjestelmään kohdistetaan
yhä suurempia odotuksia työelämän nopeiden muutosten, kansainvälistymisen sekä
muun muassa tietoyhteiskuntakehityksen
johdosta (Nykänen & Tynjälä, 2012). Helanderin (2015) mukaan suomalaiseen ohjausjärjestelmään kohdistuukin merkittäviä
”yhteiskunnallisia, koulutuspoliittisia ja yksilön tarpeista juontuvia odotuksia”. Toisaalta
viimeisimmän Nuorisobarometrin mukaan
monet nuoret hakeutuvat opintoihin ilman
selkeää käsitystä siitä, mitä he haluaisivat
opiskella, ja barometrin mukaan erityisesti
uraohjaukseen tulisi panostaa. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoista vain 62 %
oli kokenut saamansa ohjauksen riittäväksi.
(Haikkola & Myllyniemi, 2020.)

Euroopan Unionin edistämässä ohjauskeskustelussa puhutaan yleensä elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta (vrt.
Hooley, 2014). Opintojen ohjauksen järjestämisen on kuitenkin havaittu vaihtelevan korkeakouluissa merkittävästi koko
unionin tasolla (Hooley, 2014; Rücker,
2015; Watts & Van Esbroeck, 2000), ja
se on useissa maissa riittämätöntä tai jopa
olematonta. Korkeakouluissa opinto-ohTämän tutkimuksen taustalla on käsitys
jauksen toimijoiden määrä on myös kaikkein pienin, vaikka sektori on vastuussa siitä, että opintojen ohjauksen organisoinmerkittävästä osasta ammatillista kou- ti on suomalaisissa ammattikorkeakouluis50

sa muun muassa organisaatioiden autonomian takia edelleen epäyhtenäistä. Toisaalta, kuten jo vuoden 2001 arviointiraportissa (Moitus ja muut, 2001, s. 32) mainittiin: ”Opintojen ohjaus voidaan perustellusti organisoida hyvin monella tapaa.”
Tämän tutkimuksen avulla haluttiinkin
tarkastella ammattikorkeakouluissa tänä
päivänä toteutettavan opintojen ohjauksen erilaisia organisointimalleja ja ohjaukselle annettua roolia.

mielenkiinnon kohteena, koska nykyisessä rahoitusmallissa huomattava osa rahoituksesta saadaan suoritettujen opintopisteiden perusteella sekä opiskelijoiden valmistuttua (ks. esim. Huhtanen, 2012), ja
esimerkiksi Watts ja Van Esbroeck (2000)
näkevät opintojen ohjauksen ratkaisuna
opintojen sujuvoittamiseen ja opiskeluaikojen lyhentämiseen. Suomalaisesta korkeakoulujen rahoitusmallista opintopisteperusteisuus on tosin poistumassa seuraavassa, vuonna 2021 voimaan astuvassa,
Opintojen ohjaus
rahoitusmalliuudistuksessa ja rahoitustekorkeakouluissa
kijä korvataan ”tutkintojen tavoiteajat huomioon ottavalla kertoimella” (Opetus- ja
okonaisvaltainen ohjaus koulutu- kulttuuriministeriö, 2018, s. 23). Tämä
sorganisaatioissa ottaa huomioon luo edelleen kannusteita entistä nopeamkaikki kolme ohjauksen aluetta: malle valmistumiselle.
opiskelun ohjauksen, ammatin- ja uravalinnan ohjauksen sekä persoonallisen kasBentleyn (2019) mielestä taloudellinen
vun ja kehityksen tukemisen (Lairio & näkökulma korostaa korkeakoulujen ohPenttinen, 2005; Seyoum, 2011; ks. myös jauspalveluiden merkitystä jopa organiHelander, 2015; Kalima, 2011; Van Es- saatioiden selviytymiselle ja ohjauspalvebroeck & Watts, 1998). Lisäksi ohjauksel- luiden tulisi myös kyetä vastaamaan nyla voidaan tukea opiskelijoiden toimijuut- ky-yhteiskunnan sosiopoliittisiin ilmita (Leiman, 2012; Koivuluhta & Puhak- öihin (ks. myös Gysbers & Henderson,
ka, 2015). Ohjauskäsitteellä viitataan täs- 2012). Näistä Bentley korostaa erityisesti
sä artikkelissa ensisijaisesti kaikki ohjauk- opiskelijoiden lisääntyneitä mielentervesen osa-alueet kattavaan, kokonaisvaltai- yden haasteita (ks. myös Rücker, 2015),
seen ohjaukseen.
ja myös Suomessa korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden haasteiden on toLusk ja Fearfull (2015) pitävät korkea- dettu lisääntyneen nopeasti (Lahti, 2007).
kouluohjaukselle tyypillisenä piirteenä Lisäksi Nykänen ja Tynjälä (2012) korostarveperusteisuutta. Heidän mukaansa tavat kansallisessa koulutuspolitiikassa
korkeakoulujen ohjauksen strategian tu- keskeiseksi kehittämiskohteeksi esiin noslisi huomioida ohjauksen tarpeiden äkil- tettua koulutuksen työelämäsuhdetta ja
liset muutokset siten, että ohjausta oli- opiskelijoiden työelämävalmiuksien tukesi aina saatavilla. Opintojen ohjauksen mista. Tähän voitaisiin vaikuttaa opintotulisi myös olla symbioottisessa suhtees- jen ohjauksella ja henkilökohtaisten opinsa korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin, tosuunnitelmien avulla (Opetusministeopetussuunnitelman uudistamiseen sekä riö, 2008).
oppimisen mahdollistaviin rakenteellisiin järjestelyihin (Lerkkanen & Ikonen, Opintojen ohjauksen toimijat ja
2013). Korkeakouluopiskelijoiden opin- ohjauksellinen pedagogiikka
noista suoriutuminen on yhä enenevässä määrin korkeakoulutuksen järjestäjien Järjestelmällinen opintojen ohjaus kou-
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lutusorganisaatioissa on saanut alkunsa 1900-luvun alussa, ja jo 1920-luvulla
keskusteluun nostettiin ohjaustoimijoiden vastuu tekemästään työstä (Gysbers,
2004). Onnismaa (2000) kuvaa ohjausalan asiantuntijuutta raja-asiantuntijuudeksi tai epävarmaksi asiantuntijuudeksi
(ks. myös Lairio & Penttinen, 2005). Valmiita toimintamalleja ei välttämättä ole,
ja tämän vuoksi kysymyksiä oikeasta ja
väärästä joudutaan miettimään kussakin
tapauksessa erikseen. Yhteiskunnalliset
muutokset edellyttävät Kuhmosen (2005)
mukaan ohjaajilta muutos- ja oppimiskykyä, sillä vaikka ohjausasiantuntijuus kasvaa työtä tehtäessä, ohjauksen sisällöt voivat muuttua suuresti.
Ohjauksen sisältöjen lisäksi ohjausmenetelmien osalta tapahtuu jatkuvasti kehitystä. Perinteisen ohjaajan ja asiakkaan
kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen perustuvan ohjauksen, ryhmäohjauksen sekä informaation jakamiseen tarkoitetun
suurryhmäohjauksen (Lerkkanen & Ikonen, 2013; Vuorinen, 2006) rinnalle on
kehitetty uusia innovatiivisia työmuotoja, joista yksi esimerkki on voimakkaassa
kasvussa oleva tietotekniikan ja -verkkojen
hyödyntäminen ohjauksessa (Vuorinen,
2006; ks. myös Kempas, 2019). Huomioitavaa kuitenkin on, että ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnatun kyselyn
mukaan opiskelijat pitävät kasvokkain tapahtuvaa ohjausta erittäin merkityksellisenä, ja sitä saatetaan toivoa jopa aikaisempaa enemmän (Kempas, 2019).
Välijärven (2004) mukaan ohjauksellisen pedagogiikan tulisi rakentua osaksi
koko koulutusyhteisön toimintaa siten,
että jokainen opettaja on myös opiskelijoiden ohjaaja. Opettajilta vaaditaan ammattikorkeakouluissa yleisten pedagogisten taitojen lisäksi yksilöllistä, opiskelijakeskeistä näkökulmaa ohjaukseen ja oppi52

misen taitojen tukemiseen (Kempe-Hakkarainen & Vaara, 2008). Kaikkien opettajien soveltuminen ohjauksellisiin tehtäviin on kuitenkin herättänyt epäilyksiä, ja
esimerkiksi Broadbridgen (1996) mukaan
korkeakouluohjaajien tulisi olla valikoitunutta joukkoa, joilla on kiinnostuneisuutta ja ohjaustaitoja, jotka soveltuvat persoonallisuudeltaan ohjaustyöhön ja joilla
on koulutusta tähän tehtävään (ks. myös
Kalima, 2011; Mottarella ja muut, 2004).
Opintojen ohjauksen
organisointimalleja
Vuorinen (2001) on esittänyt kattavan
kuvauksen korkeakoulujen opintojen
ohjauksen organisoinnin vaihtoehdoista Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa -arviointiraportissa (Moitus ja
muut, 2001; ks. myös Vuorinen, 1998).
Vuorisen (2001) mukaan ja arviointiprojektin perusteella suomalaisissa korkeakouluissa oli erotettavissa neljä ohjauksen
organisoinnin perusratkaisua: keskitettyjen ohjaustoimintojen malli, hajautettujen toimintojen malli, ohjaus läpäisyperiaatteella -malli sekä tuutoriperusteinen
malli. Mallit ovat yleistyksiä, mutta niiden avulla korkeakoulujen olisi mahdollista arvioida opintojen ohjauksen organisointiaan (Vuorinen, 2001). Monilla
näistä malleista on myös yhteneväisyyksiä
myöhemmin esitettyjen työelämätaitojen
kehittämisen mallien kanssa (Nykänen &
Tynjälä, 2012).
Keskitettyjen ohjaustoimintojen mallissa
(KOM) opintojen ohjaus on organisoitu
erilliseksi toiminnaksi omiin toimipisteisiinsä, esimerkiksi korkeakoulun ura- ja
rekrytointipalvelujen yhteyteen. Mallin
vahvuutena on se, että opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt ovat ohjauksen
ammattilaisia ja heidän vastuunjakonsa
on selkeä. Mallin puutteena voidaan pitää

sitä, että ohjaus on usein opintojen alkuvaiheeseen keskittyvää tiedottamista opinnoista ja muu ohjaustoiminta voi jäädä vähäiseksi (Vuorinen, 2001.) Keskitettyjen
ohjaustoimintojen mallilla on yhteneväisyyksiä Nykäsen ja Tynjälän (2012) esittämän työelämätaitojen kehittämisen spesialistimallin kanssa. Spesialistimallissa ohjaus on erikoistunutta, ja siinä työskennellään koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheessa. Oppijan, opettajan ja ohjaajan
roolit ovat tällöin selkeästi erillään toisistaan.
Hajautettujen toimintojen mallia
(HOM) käyttävissä korkeakouluissa ohjauksen organisointi sisältää persoonallisen kasvun, opiskelun ja urasuunnittelun
ohjauksen eli kaikki keskeiset ohjaustoiminnot. Hajautettujen toimintojen mallissa toiminnasta voi kuitenkin puuttua
yhtenäisyys ja kokoava ajatus. Toiminnot
voivat olla linjaorganisaation muodossa, ja
organisaatiossa voi olla esimerkiksi opiskelijavalintaan ja opintoneuvontaan erikoistunutta henkilöstöä. Mallin haasteena on
kokonaisvastuun puuttuminen (Vuorinen, 2001.)
Ohjaus läpäisyperiaatteella -mallia
(OLP) soveltavissa korkeakouluissa pienet laitokset tai koulutusohjelmat luottavat läpäisyperiaatteiseen ohjaamiseen.
Ohjaustoiminnan taustalla on opettajien ja opiskelijoiden läheinen vuorovaikutus, ja opettajat huolehtivat opintojen
ohjauksesta oman työnsä ohella – opettajien omista motiiveista tai ohjaustehtävään soveltuvuudesta riippumatta (Vuorinen, 2001; vrt. Kalima, 2011; Mottarella
ja muut, 2004). Tällä mallilla on yhteneväisiä piirteitä Nykäsen ja Tynjälän (2012)
työelämätaitojen kehittämisen verkostoituneen kulttuurin mallin kanssa, jossa kaikki opettajat toimivat oppimisen ohjaajina
hankeoppimisessa, ja ohjaus, arviointi ja

reflektointi ovat läheisiä ja rinnakkaisia
prosesseja, joissa opetus, oppiminen, ohjaus ja opiskelijoiden hyvinvointi yhdistyvät.
Tuutoriperusteisessa ohjaustoimintojen
mallissa (TOM) erikseen nimetyt opettajatuutorit vastaavat pääosin opintojen ohjauksen toteutuksesta opintojen kaikissa
vaiheissa tukien erityisesti opiskelijoiden
itseohjautuvuutta. Tässä, kuten kahdessa muussakin hajautetussa mallissa, vahvuutena on ohjauksen saatavuus kaikissa
opintojen vaiheissa ja ohjaus yleensä myös
integroituu opetussuunnitelmaan. Haasteita taas voivat olla toimintojen päällekkäisyys sekä ohjauksen asiantuntijuuksien
epätarkoituksenmukaisuus (Vuorinen,
2001.) Tuutoriperusteisesta mallista voidaan havaita samankaltaisuuksia Nykäsen
ja Tynjälän (2012) työelämätaitojen kehittämisen integratiivisen mallin kanssa, jossa
oppiminen, opetus ja ohjaus kuvataan integroituneiksi ja jossa opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö on tiivistä ja hyvinvointia korostavaa.
Yhdeksänkymmentäluvun lopulla Euroopan unionin jäsenmaat olivat ehdottaneet holistista opiskelijakeskeistä ohjauksen mallia (HOOM) yhdeksi kokoavaksi
malliksi opintojen ohjauksen työnjaon jäsentämiseen. Arviointiraportin (Moitus ja
muut, 2001; Vuorinen, 2001) perusteella
suomalaisten korkeakoulujen ohjauksen
organisointitavoissa ei vielä tuolloin ollut
näkyvissä tämän mallin piirteitä. Holistisessa opiskelijakeskeisessä ohjausmallissa ohjauksen asiantuntijuus porrastetaan
ohjaustarpeiden pohjalta ja kaikki korkeakoulun ohjaustahot tekevät kattavaa
yhteistyötä (ks. Van Esbroeck & Watts,
1998). Holistisen ohjausmallin etuna on
huomion kiinnittäminen opiskelijakeskeiseen opiskelun ja uravalinnan ohjaukseen
sekä opiskelijan kehitykseen ja kasvuun
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liittyvään ohjaukseen (Vuorinen, 2001; Tutkimusmenetelmä
ks. myös Kalima, 2011; Koskela, 2013).
Mallin puutteena on se, että ohjausta tarutkimukseen osallistumispyyntö
kastellaan ensisijaisesti ohjaushenkilöstön
lähetettiin syyskuussa 2017 kaitehtävien kautta (Vuorinen, 2001).
kille monialaisille suomenkielisille ammattikorkeakouluille, joita oli tutEdellä esitetyt mallit ovat myös päässeet kimushetkellä 21. Tutkimukseen lähti loosaksi ammattikorkeakoulujen ohjauk- pulta mukaan 11 ammattikorkeakoulua.
sen kehittämistyötä. Mäntsälän (2011) Organisaatioita pyydettiin välittämään
mukaan Turun ammattikorkeakoulussa kysely opetus- sekä hallinnolliselle henki2010-luvun lopulla käyttöönotettu oh- löstölleen siten kuin ne itse määrittelevät
jausmalli rakennettiin Vuorisen (1998; kyseiset henkilöstöryhmät. Kysely toteuks. myös Vuorinen, 2001) ohjausmallien tettiin pääosin marraskuussa 2017. Lisäksynteesinä, lähinnä keskitetyn ja tuutori- si yksi organisaatioista tuli mukaan tutkiperusteisen mallin yhdistelmänä. Oulun mukseen tammikuussa 2018.
ammattikorkeakoulussa taas opintojen
ohjauksen suunnitelman perustana on kuVarsinaisessa kyselyssä oli taustatietojen
vattu olevan holistinen opiskelijakeskei- (6 kysymystä) lisäksi kolme osiota: opinnen ohjausmalli (Ylönen, 2014). Näiden tojen ohjauksen (52 muuttujaa), hallinmallien lisäksi myös muita suomalaiseen nollisten piirteiden (59 muuttujaa) ja orkontekstiin kehitettyjä malleja on löydet- ganisaatiokulttuurin osio (Organizatiotävissä. Näistä yksi esimerkki on Nykäsen, nal Culture Assessment Instrument, 24
Karjalaisen, Vuorisen ja Pöyliön (2007) muuttujaa) (Cameron & Quinn, 2006).
ohjauksen alueellisen verkoston kehittä- Tässä artikkelissa käsitellään opintojen
mistä tutkivassa projektissa kehitetty ver- ohjausosion tuloksia. Näin ollen hallinkostomaisesti tuotettujen ohjauksen palvelu- nollisten piirteiden ja organisaatiokultjärjestelyjen malli (VOP-malli).
tuurin aineistojen tulokset rajataan tämän
artikkelin ulkopuolelle. Opintojen ohTutkimusjauksen kyselyosioon vastasi yhteensä 261
kysymykset
henkilöä (n). Varsinaista vastausprosenttia
ei voida tarkasti määritellä organisaatioirtikkelin tarkoituksena on kuva- den välitystehtävästä johtuen. Laskennalta suomalaisten ammattikorkea- lisesti vastausprosentin arvioidaan kuitenkoulujen opintojen ohjauksen kin olevan kaikkien perusjoukkoa edustaerilaisia organisointimalleja ja ohjauksen vien AMK:jen opetus- ja hallinnollisesta
roolia näissä organisaatioissa. Artikkelissa henkilöstöstä (Vipunen) 3,6 %, ja tutkivastataan tutkimuskysymyksiin: Millai- mukseen osallistuneiden AMK:jen osalta
sia opintojen ohjauksen organisointimalle- 7,0 %. Matalan vastausprosentin vuoksi
ja on nähtävissä suomalaisissa ammattikor- tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettäkeakouluissa tänä päivänä? Millainen roo- vissä koko AMK-kenttään, vaan ne ovat
li opintojen ohjauksella on ammattikorkea- suuntaa antavia ja kuvaavat vastaajajoukouluorganisaatioissa?
kon näkemyksiä.
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Tutkimuksessa käytetty mittari
Tutkimuksessa käytetty mittari muodostettiin pääosin Vuorisen (2001) opintojen ohjauksen organisointitapoja tarkastelevan artikkelin pohjalta ja nimettiin
ohjauksen organisointitapojen mittariksi (OOT). Vuorisen yhteenvedon kattavuuden ja suomalaisen kontekstin vuoksi
jaottelun nähtiin sopivan mittarin taustateoriaksi. Mittarin ensimmäisessä versiossa oli 55 muuttujaa, ja se pilotoitiin yhden
suomalaisen ammattikorkeakoulun yksikössä syksyllä 2017 (n=22). Pilotoinnin
perusteella mittarista poistettiin ainoastaan kolme muuttujaa, jotka osoittautuivat informaatioarvoltaan heikoiksi. Mittarin muuttujien lopullinen määrä oli 52.
Mittarissa tarkasteltiin opintojen ohjauksen organisointitapaa mittaavien,
teoriaan pohjautuvien muuttujien lisäksi
opintojen ohjauksen työmenetelmiä (ks.
esim. Lerkkanen & Ikonen, 2013), opintojen ohjauksen rakenteen kehittämistarvetta ja sitä, käyttävätkö opiskelijat tarjottuja ohjauspalveluita. Näistä muodostettiin Likert-asteikollisia väittämiä (yht.
40 väittämää), joihin vastattiin skaalalla 1
(täysin eri mieltä) – 5 (täysin samaa mieltä). Lisäksi mittarissa oli 12 kysymystä,
joiden avulla tarkasteltiin opintojen ohjauksen roolia tutkimukseen osallistuneissa AMK-organisaatioissa sekä tähän liittyviä taustatietoja. Kysymykset käsittelivät
vastaajan roolia ohjauksessa, ohjaustoimijoiden määrää organisaatiossa, vastaajien opinto-ohjaajan pätevyyttä (vrt. esim.
Kalima, 2011), ohjaustoimijoiden nimikkeitä ja resursseja (vrt. Moitus ja muut,
2001), uraohjausta (vrt. esim. Hooley,
2014), opintojen ohjauksen suunnitelmaa, ohjauksen merkitystä organisaatiossa sekä opintojen ohjauksen näkyvyyttä
organisaation strategiassa (vrt. Lerkkanen
& Ikonen, 2013). Lisäksi tiedusteltiin oh-

jauspalautteen keräämistä opiskelijoilta
sekä palautteen vaikutusta opintojen ohjauksen kehittämiseen.
Opintojen ohjauksen organisointitapojen osuuden (40 väittämää) tiivistämiseksi ja mittarin rakenteen selvittämiseksi tehtiin SPSS-ohjelmalla Promax-rotatoitu pääkomponenttianalyysi. Analyysin
Kaiser-Mayer-Olkinin testisuureen arvo
0.867 sekä Bartlettin sväärisyystestin tulos (x² = 4446.353, df = 780, p < 0.01)
osoittivat analyysin soveltuvuuden. Organisointitapojen muuttujien kommunaliteetit vaihtelivat .425 ja .851 välillä. Pääkomponenttianalyysi muodosti aineistosta kymmenen pääkomponenttia, joiden
analyysissä huomioitiin muuttujat, joiden lataus oli suurempi kuin .300. Löydettyjen pääkomponenttien reliabiliteetit
tarkistettiin Cronbachin alfa -kertoimen
avulla. Viiden pääkomponentin kerroin
ylitti sellaisenaan tai muokkauksen jälkeen arvon .600, jota pidetään mittarin
yhtenäisyyden kannalta yleisesti hyväksyttynä alarajana (Metsämuuronen, 2002;
Nunnally & Bernstein, 1994). Tulososissa pääkomponenttien tarkastelussa keskitytään näihin viiteen pääkomponenttiin,
joiden muuttujat, lataukset ja kommunaliteetit esitellään liitteessä 1. Yhteensä
nämä viisi pääkomponenttia sisälsivät 24
väittämää ja selittivät noin 46 prosenttia
kokonaisvaihtelusta.
Pääkomponenttianalyysin lisäksi aineistosta löytyneille pääkomponenteille muodostettiin summamuuttujat, joille
laskettiin kuvailevat arvot ja korrelaatiot
(Spearmanin rho). Pääkomponenttien ja
taustatietojen tilastollista yhteyttä analysoitiin riippumattoman otoksen t-testillä, yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla (One-way ANOVA Bonferronin Post
Hoc -testillä) sekä erisuuruisen varianssin tapauksessa riippumattomien otosten
Kruskall-Wallisin H-testillä. Koulutusala55

kohtaisten vastaajamäärien nostamiseksi
aineiston jatkoanalyysissä käytettiin Vipusen mukaisista koulutusaloista niitä aloja, joilla oli yli 30 vastaajaa. Tätä määrää
pidetään tilastollisten analyysien alarajana
(Heikkilä, 2014). Koska organisaatiokohtaisesti vastaajien määrä vaihteli viidestä
74:ään, jatkoanalyysit tehtiin niille kahdelle organisaatioille, joiden vastaajamäärä
ylitti 30 henkilöä. Tarkasteltaessa opintojen ohjauksen pääkomponenttien yhteyttä
vastaajien taustatietoihin havaittiin, ettei
niissä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.
Vastaajat
Tutkimukseen osallistuneet ammattikorkeakouluorganisaatiot olivat pääosin keskisestä ja eteläisestä Suomesta. Organisaatioista kuudessa oli alle 6000 opiskelijaa ja
viidessä yli 6000 opiskelijaa. Yhteensä 261
vastaajasta naisia oli 178 (68 %) ja miehiä
oli 79 (30 %). Katoanalyysin perusteella
ammattikorkeakoulujen hallinnollisesta ja
opetushenkilöstöstä noin 60 prosenttia on
naisia eli miehet vastasivat suhteellisesti
hieman heikommin. Vastaajista nuorimmat olivat tutkimushetkellä 26-vuotiaita, vanhin 66-vuotias ja keski-ikä oli 49,9
vuotta. Vastaajia oli eniten koulutusaloilta, jotka ovat myös opiskelijamääriltään
suurimpia eli hallinnon, liiketalouden ja
yhteiskuntatieteiden alalta (21,5 %), tekniikan ja liikenteen alalta (19,5 %), sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta (17,5 %)
sekä organisaatioiden keskushallinnosta
(20 %). Opetushenkilöstöön vastaajista
kuului 62 % ja hallinnolliseen henkilöstöön noin kolmannes (29 %). Lisäksi 9
prosenttia vastaajista edusti muuta henkilöstöä ml. kirjasto- ja TKI-henkilöstöä.
Vuonna 2017 AMK:jen henkilöstöstä
noin 53 prosenttia oli opetushenkilöstöä
ja 47 prosenttia TKI- ja muuta henkilöstöä (Vipunen) eli opetushenkilöstö vastasi kyselyyn suhteessa hieman aktiivisem56

min. Vastaajien jakauma oli kuitenkin tutkimusasetelman tavoitteiden mukainen.
Vastaajien yleisiä taustatietoja esitellään
Taulukossa 1.
Tulokset

T

utkimuksen tuloksissa keskitytään
aineistosta löydettyihin opintojen
ohjauksen organisointimalleihin
pääkomponenttien kautta. Lisäksi esitellään opintojen ohjauksen rooliin liittyviä tuloksia. Vastaajista 95 (36,5 %) toimi organisaatiossaan opintojen ohjauksen
tehtävissä sillä rajauksella, että opintojen
ohjauksen tehtävällä ei tässä tutkimuksessa tarkoitettu harjoittelun tai opinnäytetyön ohjausta. Opintojen ohjaajan muodollinen pätevyys oli 38 vastaajalla eli 40
prosentilla opintojen ohjauksen tehtävissä
toimivista. Vastaajien joukossa oli kaikista ammattikorkeakouluista sekä opintojen
ohjauksen tehtävissä toimivia että opintojen ohjaajan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Opintojen ohjauksen resursointi
vaihteli 15 ja 1600 tunnin välillä, ja suurin osa opintojen ohjauksen 95 toimijasta
ilmoitti vuosiresurssinsa 15 ja 299 tunnin
välille (n=57 / 60 %). Vastaajat nimesivät
organisaationsa opintojen ohjauksen toimijoiksi pääasiallisesti opintojen ohjaajat
(61,5 %) sekä opettajatuutorit (24,5 %),
mutta myös muita nimikkeitä esiintyi.
Opintojen ohjauksen organisointimallien pääkomponentit

Opintojen ohjauksen organisointimalliaineiston ensimmäinen ja merkittävin pääkomponentti kokosi piirteitä kaikista arviointiraportissa (Vuorinen, 2001) esitetyistä opintojen ohjauksen organisointimalleista, ja näistä muodostui ”kokonaisvaltainen opintojen ohjauksen prosessi” -pääkomponentti (PK 1), joka selitti noin 25
prosenttia kokonaisvaihtelusta.

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden taustatietoja
Taustatiedot

Frekvenssi

Prosenttiosuus
vastaajista
(100 %)

Sukupuoli

Nainen
Mies
Ei halua sanoa
Yhteensä

178
79
4
(n) 261

68
30
2

Vastaajien ikä

<30
30–39
40–49
50–59
60+
Ei ilmoitettu

6
35
55
106
35
24

2
13,5
21
41
13,5
9

Työskennellyt
nykyisessä
AMK:ssa

Alle vuoden
1–5 vuotta
6–10 vuotta
11–15 vuotta
16–20 vuotta
Yli 20 vuotta

13
35
56
50
55
52

5
13,5
21,5
19
21
20

Koulutusala

Keskushallinto
Hallinnon, liiketalouden ja
yhteiskuntatieteiden ala
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Luonnontiede
Luonnonvara-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Tekniikan ja liikenteen ala

52

20

56
3
11
7
9
26
46
50

21,5
1
4,5
2,5
3,5
10
17,5
19,5

Organisaation keskushallinto
Yksikön / toimialan hallinto
Opetushenkilöstö
Muu

32
44
161
24

12
17
62
9

Rooli
organisaatiossa
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Liitteessä 1 esitettävien muuttujien lisäksi pääkomponenttiin sisältyi alun perin
muuttuja ”Opintojen ohjaus on pääasiassa opintojen alkuvaiheeseen keskittyvää
opinnoista tiedottamista” (lataus -.550),
jonka poistaminen nosti pääkomponentin Cronbachin alfan yli raja-arvon .600
(α = .685).
Pääkomponentin kärkimuuttujia olivat
”ohjauspalveluissa käsitellään opiskelijoiden
yksilöllisiä kysymyksiä” (.974), ”opiskelijan
saatavilla on ohjausta kaikissa opintojen
vaiheissa” (.950) sekä ”opintojen ohjauksen työmenetelmänä käytetään organisaatiossamme pääasiassa henkilökohtaista ohjausta” (.750). Kokonaisvaltaiseen opintojen ohjauksen prosessiin liittyy myös se,
että opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt ovat ohjauksen ammattilaisia ja ohjauksen vastuunjako on selkeä. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota paitsi opiskelun ohjaukseen myös opiskelijan kasvuun
ja kehittymiseen liittyvään ohjaukseen, ja
opintojen ohjauksessa korostetaan opiskelijan itseohjautuvuuden vahvistamista. Lisäksi opiskelijat myös käyttävät tarjottuja
opintojen ohjauksen palveluita. Pääkomponentin keskiarvo koko aineistossa oli
3.84 (keskihajonta SD = 0.692). Vastausten keskihajonnan perusteella opintojen
ohjauksen prosessin kokonaisvaltaisuus ei
ole selkeästi nähtävissä kaikissa tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa.
Toisessa pääkomponentissa oli piirteitä kaikista muista ohjauksen organisointimalleista paitsi kokonaisvaltaisen ohjauksen mallista. Tämä ”opintojen ohjauksen
keskeinen asema” -pääkomponentti (PK
2) selitti noin 8 prosenttia kokonaisvaihtelusta. Liitteessä 1 esitettävien muuttujien lisäksi pääkomponenttiin sisältyi alun
perin muuttuja ”Ohjauksen kokonaisvastuu ei ole kenelläkään” (lataus .560), jonka poistaminen nosti pääkomponentin
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Cronbachin alfan yli raja-arvon .600 (α
= .762). Pääkomponentin kärkimuuttujia
olivat ”ohjauksella on vahva asema organisaation kokonaistoiminnassa” (.889), ”ohjaus nähdään organisaatiomme toimivuuden ja tuloksellisuuden arviointiin liittyvänä kysymyksenä” (.868) sekä ”opintojen
ohjaus integroituu opetussuunnitelmaan”
(.748). Lisäksi opintojen ohjauksen organisointi sisältää keskeiset ohjaustoiminnot
eli persoonallisen kasvun ohjauksen sekä
opiskelun ja urasuunnittelun ohjauksen.
Pääkomponentin keskiarvo oli koko aineistossa 3.78 (SD = 0.829), ja tämä viittaa siihen, että opintojen ohjauksen asema vaihtelee paljon organisaatioissa. Artikkelin tulosten tarkastelussa keskitytään
näihin kahteen, sisällöltään uuteen ja aikaisemmin kuvattuja opintojen ohjauksen
organisointimalleja yhdistävään, pääkomponenttiin.
Kahden pääkomponentin lisäksi esiin
nousi kolme suppeampaa, mutta reliaabelia pääkomponenttia, joiden muuttujien määrä ei muuttunut Cronbachin alfa -kertoimen tarkistamisen yhteydessä.
Pääkomponentti kolme sisälsi vain tuutoriperusteisen mallin piirteitä, ja näistä muodostettiin ”opettajatuutorit opintojen ohjaajina” -pääkomponentti (PK 3; α
= .893), joka selitti 5,5 prosenttia kokonaisvaihtelusta. Tämän pääkomponentin
kaikki muuttujat kuvaavat opettajatuutoreiden roolia opintojen ohjauksessa. Organisaation opintojen ohjauksesta vastaavat erikseen nimetyt opettajatuutorit
opintojen orientaatiovaiheessa sekä opintojen etenemisvaiheessa. Pääkomponentin
keskiarvo oli koko aineistossa 3,80, mutta vastausten keskihajonta oli suuri (SD =
1.040) eli opettajatuutoreilla voidaan nähdä olevan merkittävä rooli osassa organisaatioista.

Pääkomponentti neljä sisälsi hajautettujen ohjaustoimintojen piirteitä, joista
muodostettiin ”erikoistunut ohjaushenkilöstö” -pääkomponentti (PK 4; α = .717).
Se selitti noin 5 prosenttia kokonaisvaihtelusta. Pääkomponentin muuttujat kuvaavat organisaation tiettyjen toimintojen järjestämistä siten, että tehtäviä hoitaa
niihin erikoistunut henkilöstö. Tällöin organisaatiossa on muun muassa opiskelijavalintaan, opintoneuvontaan sekä markkinointiin erikoistunutta henkilöstöä. Tämän pääkomponentin keskiarvo oli 4.20
(SD = 0.831) eli koko aineiston korkein.
Vastausten perusteella erikoistunutta henkilöstöä onkin monissa organisaatioissa.
Viides mukaan otettu pääkomponentti
muodostui keskitettyjen ohjaustoimintojen mallin piirteistä. Näistä muodostettiin
”keskitetyt ohjaustoiminnot” -pääkomponentti (PK 5; α = .607), ja se selitti noin
3 prosenttia kokonaisvaihtelusta. Pääkomponentti kuvaa tilannetta, jossa opintojen
ohjaus toteutetaan keskitetyn mallin pohjalta. Opintojen ohjaus toteutetaan organisaatiossa erillisenä toimintana tiedotus-,
ura- ja/tai rekrytointipalveluiden yhteydessä ja opintojen ohjauksella on omat
toimipisteensä. Lisäksi opintojen alkuvaiheen ohjaus on keskitetty ohjauksesta vas-

taaville erikoisasiantuntijoille. Pääkomponentin keskiarvo oli koko aineiston matalin eli 2.57. Myös tässä pääkomponentissa keskihajonta oli varsin korkea (SD =
1.023). Keskitettyjen ohjaustoimintojen
piirteitä on kuitenkin vastausten perusteella nähtävissä melko vähän.
Pääkomponenteilla ei ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä kyselyn taustatietoihin. Kokonaisvaltainen opintojen ohjauksen prosessi -pääkomponentin (PK 1)
ja erityisesti opintojen ohjauksen keskeisen
asema -pääkomponentin (PK 2) välillä on
kuitenkin merkkejä positiivisesta korrelaatiosta (r = .597**). Lisäksi PK 1 -pääkomponentilla on merkkejä positiivisesta korrelaatiosta opettajatuutorit opintojen
ohjaajina -pääkomponentin (PK 3) sekä
erikoistunut ohjaushenkilöstö -pääkomponentin kanssa (PK 4). Myös PK 2 -pääkomponentilla on merkkejä positiivisesta
korrelaatiosta sekä opettajatuutorit opintojen ohjaajina- että erikoistunut ohjaushenkilöstö -pääkomponenttien kanssa. Sen sijaan keskitetyt ohjaustoiminnot -pääkomponentti (PK5) korreloi lähinnä negatiivisesti muiden pääkomponenttien kanssa,
mutta tämä korrelaatio ei ollut tilastollisesti merkittävä. Pääkomponenttien keskinäiset korrelaatiot esitellään Taulukossa 2.

Taulukko 2. Pääkomponenttien keskinäiset korrelaatiot
Korrelaatiot
(Spearmanin korrelaatio)

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

PK 1 - Kokonaisvaltainen
opintojen ohjauksen prosessi

1

PK 2 - Opintojen ohjauksen
keskeinen asema

.597**

1

PK 3 - Opettajatuutorit
opintojen ohjaajina

.370**

.260**

1

PK 4 - Erikoistunut
ohjaushenkilöstö

.301**

.284**

.072

1

PK 5 - Keskitetyt
ohjaustoiminnot

-.026

-.090

-.116

.028

PK 5

1

** Korrelaatio on merkittävä 0.01 tasolla (2-suuntainen)
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Opintojen ohjauksen rooli
organisaatioissa
Opintojen ohjauksen roolia tarkasteltiin
ensisijaisesti vastaajien opintojen ohjaukseen ja sen organisointiin liittyvän tietämyksen ja näkemysten kautta. Noin
viidennes (n = 58 / 22 %) koko aineiston vastaajista ei tiennyt, miten opintojen ohjauksen toimijat heidän organisaatioissaan mitoitetaan. Tilastollisesti merkitsevää epätietoisuutta esiintyi erityisesti
muun henkilökunnan osalta, mutta myös
organisaation keskushallinnossa (Kruskal-Wallisin H-testi, p < 0,01). Opintojen
ohjauksen toimijamäärät ja -mitoitukset
vaihtelivat huomattavasti organisaatioiden välillä ja jopa samassa organisaatiossa
eri alayksiköiden sekä tutkinto-ohjelmien
välillä. Lisäksi vastaajien tietämys uraohjauksen järjestämisestä omassa organisaatiossaan vaihteli paljon. Noin neljännes
vastaajista (n = 60 / 23 %) ei tiennyt, järjestetäänkö heidän organisaatiossaan uraohjausta opiskelijoille. Vastausten perusteella kaikissa mukana olleissa ammattikorkeakouluissa kuitenkin järjestetään
uraohjausta. Uraohjausta toteuttavaksi
henkilöstöksi mainittiin tyypillisimmin
opintojen ohjaajat, opettajatuutorit, erilliset uraohjaajat sekä mahdollisesti uraohjaukseen liittyvien hankkeiden henkilöstö.
Vastausten perusteella neljännes vastaajista (n = 63 / 24 %) ei tiennyt, onko heidän organisaatiossaan tehty opintojen ohjauksen suunnitelma. Vastaajan rooli ei
tässä yhteydessä aiheuttanut tilastollisesti merkitseviä eroja. Kaikissa organisaatioissa oli kuitenkin laadittu opintojen ohjauksen suunnitelmat. Lisäksi opintojen
ohjauksen näkyvyys organisaation strategiassa jakoi vastaajien mielipiteitä. Yli
puolet vastaajista (n = 146 / 56 %) oli sitä mieltä, että ohjaus näkyy organisaatioiden strategiassa, ja organisaatiokohtaisesti
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näin vastanneita henkilöitä oli jokaisesta
organisaatiosta. Vastaajan roolilla ei ollut
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta vastauksiin. Kun tutkimukseen osallistuneiden ammattikorkeakoulujen vapaasti saatavilla olevat strategiat käytiin läpi, havaittiin kuitenkin, että opintojen ohjauksen
rooli ja näkyvyys strategioissa oli melko
heikko. Osallistuneista 11 organisaatiosta
opintojen ohjaus näkyi merkittävästi vain
yhden strategiassa. Lisäksi kolmessa organisaatiossa ohjaus mainittiin strategiassa
käsitteenä tai siihen rinnastettavana yhteytenä, mutta sitä ei avattu tarkemmin.
Tulosten
tarkastelua

J

o vuonna 2001 todettiin, että opintojen ohjauksen kysyntä oli lisääntynyt merkittävästi opintojen valinnaisuuden lisääntymisen ja yksilöllisten
opintopolkujen takia. Tuolloin myös havaittiin, että kustannuspaineet olivat kasvaneet (vrt. myös Huhtanen, 2012) ja
opintojen ohjauspalveluiden kehittämiseen kohdistui huomattavia vaatimuksia
korkeakouluissa (Moitus ja muut, 2001;
ks. myös Helander, 2015). Aineistosta
löytyneistä opintojen ohjauksen organisointiin liittyvistä pääkomponenteista kokonaisvaltainen opintojen ohjauksen prosessi -pääkomponentin (PK 1) sekä opintojen
ohjauksen keskeinen asema -pääkomponentin (PK 2) mukaisen toiminnan voidaan
ajatella vastaavan myös ohjauspalveluiden
kehittämisen vaatimukseen. Analyysin perusteella näiden ilmiöiden välillä voidaan
myös havaita merkkejä positiivisesta korrelaatiosta. Pääkomponenteista juuri PK
1 ja PK 2 ovat sisällöltään uusia, ja niissä
yhdistyy piirteitä aikaisemmista opintojen
ohjauksen organisointimalleista (ks. Vuorinen, 2001). Seuraavaksi tarkastellaan
erityisesti näitä kahta pääkomponenttia.

Kokonaisvaltaisessa opintojen ohjauksen prosessissa (PK 1) ohjauspalveluissa käsitellään opiskelijoiden yksilöllisiä
kysymyksiä. Luskin ja Fearfullin (2015)
mukaan ohjauksen tehokkuuden mahdollistaakin opiskelijan esittämien asioiden taustalla olevien syiden löytäminen.
Myös henkilökohtainen ohjaus opintojen
ohjauksen työmenetelmänä tukee tätä tavoitetta, koska tällöin voidaan hyödyntää
opiskelijan ja ohjaajan välistä keskinäistä vuorovaikutusta (vrt. esim. Spangar,
2000). Nykyisessä niukkenevien resurssien tilanteessa (vrt. Raivio, 2014) voitaisiin
tässä yhteydessä hyödyntää kasvokkain tapahtuvien tapaamisten lisäksi myös tietoja viestintäteknologisia sovelluksia ja internettiä (Vuorinen, 2006), joita erityisesti nuoremmat opiskelijat saattavat suosia
(Hanley, 2012; Hanley ja muut, 2017).
Toisaalta verkkopohjaisten opintojen sekä
etä- ja monimuoto-opiskelun lisääntymisen ei tulisi tarkoittaa sitä, että ohjaus tapahtuu vain verkossa, vaan ammattikorkeakouluopiskelijat pitävät Kempaksen
(2019) mukaan kasvokkain tapahtuvaa
ohjausta hyvin merkittävänä. Erilaisten
opiskelutapojen lisääntyminen ja esiintyminen vaatiikin siis myös ohjaustapojen
moninaistamista. Tieto- ja viestintäteknologia ei kuitenkaan voi olla ainoa ratkaisu.
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017) mukaan hyvinvoivalla korkeakouluyhteisöllä tulisi olla riittävät tuki- ja
ohjauspalvelut, ja tämän tavoitteen toteutumista voidaan edesauttaa ohjauksen kokonaisvaltaisen prosessin avulla. Ohjauksen vastuunjaon tulisi olla selkeä, ja tämä
näkökulma puoltaakin ohjauspalveluiden
keskittämistä (vrt. Vuorinen, 2001). Ohjauksessa tulisi kiinnittää huomiota sekä opiskelun ohjaukseen että opiskelijan
kasvuun ja kehittymiseen liittyvään ohjaukseen, joka on ohjauksen kokonais-

valtaisuuden (vrt. Van Esbroeck & Watts,
1998; Vuorinen, 2001) mukanaan tuoma
etu. Opintojen ohjauksessa pitäisi myös
korostaa opiskelijan itseohjautuvuuden
vahvistamista. On tosin huomioitava, että ”itseohjautuvuuden ei kuitenkaan pidä
merkitä yksinopiskelua tai aikuisen jättämistä opintoineen yksin” (Pasanen, 2001,
s. 46). Lisäksi kokonaisvaltaisessa opintojen ohjauksen prosessissa opiskelijat myös
käyttävät tarjottuja opintojen ohjauksen
palveluita. Opiskelijoita tulisikin tiedottaa
käytettävissä olevista opintojen ohjauksen
palveluista paitsi opintojen alussa myös
opintojen aikana.
Opintojen ohjauksen roolia voitaisiin
vastausten perusteella vahvistaa organisaatioissa, sillä vastaajien joukossa oli nähtävissä epätietoisuutta ohjauksen järjestämisestä. Opintojen ohjauksen keskeinen asema (PK 2) kuvaa tilannetta, jossa opintojen ohjauksella on selkeästi määritelty
asema organisaatiossa. Ohjauksella tulisikin olla vahva asema korkeakoulun kokonaistoiminnassa, ja parhaimmillaan ohjaus voidaan nähdä organisaation toimivuuden ja tuloksellisuuden arviointiin liittyvänä kysymyksenä. Jo vuoden 2001 raportissa (Moitus ja muut, 2001) oli annettu
suosituksia opintojen ohjauksen strategiaa
varten. Suositusten keskeinen viesti oli se,
että ohjauksen kokonaissuunnitelma tulisi
muodostaa siten, että koko henkilöstö sekä kaikki opiskelijat olisivat tietoisia opintojen ohjauksen kokonaisuudesta ja omasta roolistaan siinä. Tässä tutkimuksessa yli
puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ohjaus näkyy heidän organisaatioidensa strategiassa, mutta strategioiden läpikäymisen
yhteydessä havaittiin, että opintojen ohjauksen merkitys jäi strategisena toimenpiteenä tai kehittämiskohteena varsin vähäiseksi. Vuoden 2005 seurantaraportin
mukaan ohjausjärjestelyjen kehittämisen
tulisi kuitenkin kytkeytyä korkeakoulun
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kokonaisstrategiaan sekä osaksi pysyvää
laadunvarmistusta (Vuorinen ja muut,
2005; ks. myös Lusk & Fearfull, 2015).
Tätä voitaneen tukea myös integroimalla
opintojen ohjaus opetussuunnitelmaan siten, että opintojen ohjauksen organisoinnissa huomioidaan kaikki keskeisimmät
ohjaustoiminnot eli persoonallisen kasvun, opiskelun ja urasuunnittelun ohjaus.
Vastausten perusteella kaikissa mukana olleissa ammattikorkeakouluissa järjestetään uraohjausta opiskelijoille. Uraohjausta voidaankin pitää erittäin keskeisenä opintojen ohjauksen osa-alueena
(ks. esim. Hooley, 2014). Vaikka ammattikorkeakouluja pidetään yliopistoja käytännöllisempinä ja suoraan tiettyihin tehtävänkuviin valmistavina, myös ammattikorkeakouluissa on tutkintoja, joista ei
valmistuta mihinkään tiettyyn ammattiin
(Annala, 2007; Vuorinen & Valkonen,
2005). Tämä vahvistaa uraohjauksen merkitystä (ks. myös Haikkola & Myllyniemi, 2020). Lisäksi uraohjauksen merkitys nousi esiin myös molemmissa aikaisemmissa opintojen ohjauksen raporteissa (Vuorinen ym., 2005; ks. myös Moitus ym., 2001). Onnistuneella, läpi korkea-kouluopintojen kulkevalla uraohjauksella voidaankin ”tukea opiskelijoiden kykyä tunnistaa omaa osaamistaan, vahvistaa
opiskelu- ja toimintakykyä sekä tukea opintojen sujuvaa etenemistä” (Ketko ja muut,
2019, s. 14).
Johtopäätökset

E

rin (2018) mukaan korkeakoulujen tulisi
kuitenkin kehittää ohjaustaan, sillä vaikka ohjausta järjestetään eurooppalaisissa
koulutusorganisaatioissa, ohjaus keskittyy usein ajankohtaisen ja oikean informaation jakamiseen. Tämän tutkimuksen
tulokset voivat edesauttaa organisaatioita opintojen ohjauksen kokonaisvaltaisen
prosessin muodostamisessa. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota opintojen ohjauksen asemaan, sillä – kuten aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Bentley, 2019;
Huhtanen, 2012; Lahti, 2007; Watts &
Van Esbroeck, 2000) on todettu – opintojen ohjauksella on mahdollisuus vaikuttaa
korkeakouluorganisaatioiden toiminnan
kannalta varsin merkittäviin sosiopoliittisiin ilmiöihin opiskelijoiden opinnoissa etenemisen sekä valmistumisen kautta (vrt. Opetus- ja kulttuuriministeriö,
2017).
Kaikista Vuorisen (2001) esittämistä
ohjauksen organisointimalleista oli yhä
havaittavissa piirteitä tämän tutkimuksen
toteuttamisaikana. Sellaisenaan aikaisemmista malleista nousivat esiin erityisesti
hajautettujen ohjaustoimintojen malli, jonka keskiarvo oli aineiston korkein,
sekä tuutoriperusteinen ohjauksen malli. Keskitettyjen ohjaustoimintojen mallin piirteitä oli sekä ensimmäisessä että
viidennessä pääkomponentissa, joista jälkimmäisen keskiarvo oli kaikista pääkomponenteista pienin. Myös kokonaisvaltaisen opintojen ohjauksen prosessin (PK 1)
pääkomponentissa keskitettyjen ohjaustoimintojen mallin piirteet näkyivät joko
negatiivisena tai melko matalalla latauksella. Tulosten perusteella opintojen ohjauksen organisoinnissa on siis enemmän
merkkejä hajautettujen mallien kuin keskitetyn mallin piirteistä.

uroopan unionin kontekstissa korkeakouluinstituutioiden merkittävänä roolina nähdään auttaa Eurooppaa saavuttamaan tavoitteensa, joka
on olla maailman johtava tietoyhteiskunta
(Figel, 2007). Tämän tavoitteen saavuttamisessa ohjauksella voidaan nähdä olevan
Opintojen ohjauksen lähtökohdat suomerkittävä rooli. Hajin, Geantan ja Or- malaisissa ammattikorkeakouluissa ovat
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tänä päivänä pitkälti samansuuntaisia
kuin vuosituhannen alussa. Opintojen
ohjaajien nimikkeet ja resurssit vaihtelevat edelleen huomattavasti ja myös ohjauksen organisointitavoissa on eroja.
Ohjauksen roolia ja näkyvyyttä organisaatioiden strategioissa tulisi edelleen parantaa ja myös henkilöstön sekä opiskelijoiden tietoisuutta ohjauksen prosesseista
ja palveluista lisätä. Strategiatason kokonaisvaltaisuutta olisi mahdollista kehittää
esimerkiksi Nykäsen ym. (2007) raportissa esitetyn VOP-mallin pohjalta. Mallissa on muun muassa esitetty organisaation
ohjaussuunnitelman laatimiseen soveltuvia ja sitä ohjaavia kysymyksiä. Jatkotutkimuksena voitaisiin tarkastella esimerkiksi
opintojen ohjauksen organisointimalleja
ja niiden toteutumista opiskelijoiden näkökulmasta.
Tutkimuksen
rajoitukset

T

utkimuksen merkittävin rajoitus
on matala organisaatiokohtainen
vastaajamäärä, ja tulokset ovat siten suuntaa antavia. Pääkomponenttien
osalta saatiin tilastollisesti merkitseviä tai
melkein merkitseviä eroja ainoastaan organisaatiokohtaisessa tarkastelussa, mutta
vain kahdessa organisaatiossa vastauksia
saatiin yli 30, jota pidetään tilastollisten
päätelmien alarajana. Näiden kahden organisaation kohdalla ei ollut tilastollisesti raportoitavaa eroa. Myös tutkinto-ohjelmien osalta haasteeksi nousi alhainen
vastaajien määrä. Tämän johdosta toimialat yhdistettiin Vipusen mukaisiksi koulutusaloiksi, jolloin neljällä koulutusalalla
oli yli 30 vastaajaa. Koulutusalojen välillä ei kuitenkaan noussut esiin tilastollisesti raportoitavia eroja pääkomponenttien
osalta. Lisäksi on huomattava, että vaikka
ensimmäisen ja viidennen pääkomponentin Cronbachin alfat ylittivät arvon .600,

erityisesti viidennen pääkomponentin alfa
oli suhteellisen matala. Tämä saattaa viitata siihen, että pääkomponentin lataamat
muuttujat eivät välttämättä aukotta mittaa samaa ilmiötä.
Kiitokset
Artikkelin kirjoittajat haluavat kiittää
kaikkia tutkimukseen osallistuneita,
ja siten tutkimuksen mahdollistaneita, organisaatioita sekä vastaajia. Lisäksi haluamme kiittää vertaisarvioitsijoita
arvokkaista ja artikkelia kehittäneistä
kommenteista.
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Liite 1
Pääkomponenttien muuttujat, lautaukset ja kommunaliteetit
PK 1 - Kokonaisvaltainen opintojen ohjauksen prosessi (α = .685)
Muuttujat

Lataukset

Kommunaliteetit

Opintojen muiden [kuin alkuvaiheen] vaiheiden ohjaustoiminta
on vähäistä (KOM)

-.372

.565

Opintojen ohjauksen työmenetelmänä käytetään
organisaatiossamme pääasiassa suurryhmäinformaatiota

-.544

.602

Opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt ovat ohjauksen
ammattilaisia (KOM)

.466

.566

Opintojen ohjauksen vastuunjako on selkeä (KOM)

.378

.640

Ohjauspalveluissa käsitellään opiskelijoiden yksilöllisiä kysymyksiä
(TOM, HOM, OLP negatiivinen)

.974

.721

Opiskelijan saatavilla on ohjausta kaikissa opintojen vaiheissa
(TOM, HOM, OLP)

.950

.643

Ohjauksessa kiinnitetään huomiota opiskelun ohjaukseen (HOOM)

.730

.621

Ohjauksessa kiinnitetään huomiota opiskelijan kasvuun ja
kehittymiseen liittyvään ohjaukseen (HOOM)

.473

.716

Opiskelijat käyttävät tarjottuja opintojen ohjauksen palveluita
(oma kysymys)

.669

.485

Opintojen ohjauksessa korostetaan opiskelijan itseohjautuvuuden
vahvistamista (TOM)

.500

.524

Opintojen ohjauksen työmenetelmänä käytetään
organisaatiossamme pääasiassa henkilökohtaista ohjausta

.750

.478

Opintojen ohjauksen organisointi sisältää keskeiset ohjaustoiminnot
(persoonallisen kasvun ohjaus, opiskelun ja urasuunnittelun ohjaus)
(HOM)

.352

.525

Ohjauksella on vahva asema organisaation kokonaistoiminnassa
(OLP)

.889

.713

Opintojen ohjaus integroituu opetussuunnitelmaan
(OLP, HOM, TOM)

.748

.638

Opintojen ohjaus nähdään organisaatiossamme toimivuuden ja
tuloksellisuuden arviointiin liittyvänä kysymyksenä (HOOM)

.868

.599

PK 2 - Opintojen ohjauksen keskeinen asema (α = .762)
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Muuttujat

Lataukset

Kommunaliteetit

Opettajatutorit vastaavat ohjauksen toteutuksesta opintojen
orientaatiovaiheessa (TOM)

.923

.764

Opettajatutorit vastaavat ohjauksen toteutuksesta opintojen
etenemisvaiheessa (TOM)

.928

.851

Organisaation opintojen ohjauksesta vastaavat erikseen
nimetyt opettajatutorit (TOM)

.927

.806

Organisaatiossamme on markkinointiin erikoistunutta
henkilöstöä (HOM)

.829

.638

Organisaatiossamme on opiskelijavalintaan erikoistunutta
henkilöstöä (HOM)

.872

.678

Organisaatiossamme on opintoneuvontaan erikoistunutta
henkilöstöä (HOM)

.732

.683

Opintojen ohjaus toteutetaan organisaatiossamme erillisenä
toimintana tiedotus-, ura- ja/tai rekrytointipalveluiden
yhteydessä (KOM)

.868

.795

Opintojen ohjauksella on omat toimipisteensä
(esim. ura- ja rekrytointipalvelut) (KOM)

.881

.753

Opintojen alkuvaiheen ohjaus on keskitetty ohjauksesta vastaaville
erikoisasiantuntijoille (KOM)

.315

.436

PK 3 - Opettajatuutorit opintojen ohjaajina (α = .895)

PK 4 - Erikoistunut ohjaushenkilöstö (α = .717)

PK 5 - Keskitetyt ohjaustoiminnot (α = .607)
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