
Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja 

N:o 3

KOHTAAMISIA JA KASVUN PAIKKOJA 
OPETUSHARJOITTELUSSA

Vuoropuhelua ohjauksen kehittämisestä

Toimittaneet 
Pertti Väisänen – Päivi Atjonen

Joensuu 2005



3

Julkaisusarja:

Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja N:o 3

Vastaavat toimittajat  prof. Pertti Väisänen, Joensuun yliopisto
     prof. Päivi Atjonen, Joensuun yliopisto

Kannen suunnittelu  Kati Ranta

©  Suomen harjoittelukoulut ja tekijät

ISSN 1459-6512
ISBN 952-458-656-8

Paino    Joensuun yliopistopaino
     Joensuu 2005

Julkaisija   Suomen harjoittelukoulut

Yhteystiedot   Johtava rehtori Petri Salo 
     Joensuun normaalikoulu 
     PL 111, 80101 Joensuu 
     Sähköposti: petri.salo@jnor.joensuu.fi 

     Johtava rehtori Timo Lappi
     Oulun normaalikoulu
     PL 9300, 90014 Oulun yliopisto 
     Sähköposti: timo.lappi@oulu.fi 



3

ESIPUHE

Kirja on jatkoa Raimo Silkelän toimittamalle Tutkimuksia opetusharjoittelun 

ohjauksesta -teokselle, joka julkaistiin Suomen harjoittelukoulujen vuosikirjana 

numero 1. Myös kirjoittajakunta muodostuu pääosin samoista opetusharjoittelun 

ohjauksen tutkijoista ja asiantuntijoista, mutta ilahduttavasti mukaan on saatu myös 

uusia kirjoittajia. Yhdessä kirjat muodostavat harjoittelunohjauksen perusteosparin, 

eräänlaisen ohjauksen ABC-kirjan. Kirjan kymmenen artikkelia yhteensä kolmelta-

toista kirjoittajalta edustavat viittä yliopistoa ja yhtä ammattikorkeakoulua. 

Sisällöllisinä teemoina ovat roolit, odotukset ja eettiset periaatteet ohjauksessa, 

ohjaus- ja palautekeskustelu, eheyttävä ammatillinen kasvu, ammatillisten minäkä-

sitysten ja identiteetin kehittyminen, koulupedagogiikan ja yliopistopedagogiikan 

kosketuspinnat, ohjauksen kieli sekä tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen 

ohjaussuhteessa. Niissä kaikissa on läsnä erimuotoinen kohtaaminen ja sen herättä-

mä muutostarve ohjauksen kentällä, mistä rakensimme myös teoksen nimen, ”Koh-

taamisia ja kasvun paikkoja”. 

Artikkelit perustuvat kirjoittajien tutkimus- ja kokeiluhankkeisiin, käytännön 

ohjaustyöhön sekä synteesiin opetusharjoittelun ohjauksen kansainvälisestä ja koti-

maisesta kirjallisuudesta. Aitoutta ja elävyyttä artikkeleihin tuovat monipuoliset lai-

naukset niin kouluttajien ja ohjaajien kuin opettajaopiskelijoiden puheenvuoroista. 

Sisällöllistä rikkautta ja näkemystä artikkeleihin luo kirjoittajien vankka opettajan-

koulutustausta monesta eri asemapaikasta käsin. 

Teoksen tarkoitusperät ovat samankaltaiset kuin edeltäjänsäkin. Tekstien tavoit-

teena on auttaa ohjaajia jäsentämään ohjausta laaja-alaisesti ja soveltamaan tutkit-

tua tietoa erilaisiin ohjauskäytänteisiin. Uusille ohjaajille teos tarjoaa näkökulmia ja 

virikkeitä ohjaustoiminnan ja oman ohjaajuuden edelleen kehittämiseen. Toivotta-

vasti tekstit tuottavat myös kokeneille ohjaajille oivalluksia ohjaustyöhön ja auttavat 

uudistumaan ohjaajana. Teoksen herättämiä ajatuksia ja ohjauksen kehittämisideoi-

ta voidaan pohtia myös ohjaajakoulutuksissa. Kannustamme ohjaajayhteisöjä kes-

kustelemaan kirjan teemoista yhteisen kielen ja mielen löytämiseksi ohjaajien keski-

näiseen sekä ohjaajien ja opettajaopiskelijoiden kohtaamiseen ohjauksen arjessa. 

Teoksen toimittajina otamme mielellämme vastaan palautetta kirjan herättämis-

tä ajatuksista ja kysymyksistä. Myös artikkeleiden kirjoittajiin voi olla suoraan yhtey-

dessä kirjan lopussa olevien kirjoittajatietojen avulla. Kirjan toimittajina haluamme 

kiittää kaikkia kirjoittajia hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja asiantuntemuksensa 

jakamisesta yhteiseen käyttöön paremman opetusharjoittelun ohjauksen puolesta. 

Erityiskiitoksen on ansainnut Joensuun normaalikoulun johtava rehtori, KL Petri 
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Salo, joka on myötävaikuttanut myös tämän ohjausteoksen syntyyn. Ilman näkyvää 

julkaisufoorumia ja tehokasta jakelukanavaa kirja ei saavuttaisi kohderyhmäänsä 

– kiitokset Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry:lle. Kannen suunnittelusta ja to-

teutuksesta kiitämme lehtori Kati Rantaa ja kirjan taitosta FM Tarja Makkosta.

Toivomme antoisia lukuhetkiä kirjan parissa ja vuoropuhelua sen herättämistä 

ajatuksista!

Joensuussa Mikael Agricolan päivänä 9. huhtikuuta 2005

Toimittajat
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PEDAGOGINEN VUOROVAIKUTUS 
AMMATILLISTA KASVUA EDISTÄVÄN 

OHJAUSSUHTEEN KOHTEENA 
JA VÄLINEENÄ

Pertti Väisänen – Päivi Atjonen

Suomalainen tiedeperustainen opettajankoulutus, joka ohjaa opettajaopiskelijoita 
itsenäiseen pedagogiseen ajatteluun ja päätöksentekoon sekä tutkivaan työotteeseen, 
on osoittautunut onnistuneeksi koulutuspoliittiseksi ratkaisuksi. Esimerkiksi suo-
malaisoppilaiden oiva menestys PISA-tutkimuksissa selittynee keskeisin osin opet-
tajien ammattitaidolla, mihin laadukkaalla opettajankoulutuksella on tietysti ollut 
oleellinen vaikutus. Opettajankoulutuksen tiedeperustaisuus ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että koulutuksen akateemisuus pyrkisi vähentämään sen ammatillisen kompo-
nentin merkitystä. Opiskelijan tasapainoista opettajuuteen kasvua voidaan parhai-
ten tukea koulutuksella, joka nojaa useampaan filosofiseen teoriasuuntaukseen tai 
temaattiseen lähestymistapaan, joilla on omat seurauksensa koulutusratkaisuille, 
opetussuunnitelmille ja opetusharjoittelulle. Siten relevantteja näkökulmia ovat (ks. 
Väisänen 2004, 38–40) opettajan ammatilliseen kulttuuriin sosiaalistumisen suun-
taus, tekninen, tietojen ja taitojen oppimisen suuntaus, opettajan työtä moraalisena 
ja eettisenä pyrkimyksenä painottava suuntaus, persoonallisen ja professionaalisen 
näkökulman suhdetta ammatillisessa kehityksessä korostava suuntaus ja kriittis-ref-
lektiivinen suuntaus. 

Kohti hyvää opettajuutta 

Opettajankoulutus voidaan nähdä pedagogisena prosessina, jossa keskeisinä läh-
tökohtina ovat tulevien opettajien kasvun ja kehityksen ohjaaminen opiskelijan 
omia voimavaroja tukien ja uudistavan oppimisen edellytysten luominen niin, että 
opiskelijassa herätetään kiinnostus pohtia ja kyseenalaistaa vallitsevia opetuskäytän-
teitä ja omaa toimintaansa. Opiskelijan ammatillinen kehittyminen opettajuuteen 
tapahtuu samanaikaisesti kognitiivisella, affektiivisella, sosiaalisella, eettis-moraali-
sella ja persoonallisella alueella. Se on paitsi opettajaidentiteetin, tietoperustan sekä 
tieteellisen ja pedagogisen ajattelun kehittymistä niin myös muutosta opetuskäyt-
täytymisessä. Oleellista on näiden kehityksen eri puolien integroituminen toisiinsa. 
Koulutuksen tavoitteeksi voidaan siten asettaa eheyttävä ammatillinen kasvu ja 
kehittyminen. Ammatillinen kasvu ja kehitys on pitkäkestoinen oppimis- ja sosiaa-
listumistapahtuma, jossa niin teoriaopinnoilla, opetusharjoittelulla kuin opiskelijan 
oman oppimisprosessin reflektiolla ja metakognitiivisella ohjauksella on yhtäläinen 
merkitys. Opettajan tietopohjan rakentumisessa on oleellista, että opiskelijoita tue-
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taan teoreettisen tiedon sekä käytännöllis-kokemuksellisen tiedon, itsesäätelytiedon 
ja pedagogisten uskomusrakenteiden integroitumisessa. Tavoitteeksi voidaan asettaa 
opiskelijan oman pedagogisen käyttötiedon tai käyttöteorian (ks. Aaltonen 2003) 
kehittyminen siten, että opiskelijalle kehittyy oma sisäistynyt näkemys opettamises-
ta. (Väisänen 2004.) 

Pedagogiset teoriat ja käsitteet eivät itsestään siirry käytännön pedagogiseen toi-
mintaan, vaan siihen tarvitaan tulkkia ja yhdessä pohtimista erilaisissa käytännön 
tilanteissa, kuten Patrikainen toteaa tässä teoksessa. Opiskelijan ammatillisen kehit-
tymisen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat, miten opetussuunnitelman ja oppimis-
teorioiden sisällöt ja käsitteet ovat läsnä ohjauksessa, käydäänkö ohjaustilanteissa 
pedagogista keskustelua tieteellisin, opetus- ja oppimisteoreettisin termein sekä 
avataanko ja tulkitaanko pedagogisia käsitteitä opiskelussa ja käytännön opetusti-
lanteissa.

Myös Krokforsin (1997) mukaan tarkoituksenmukaisen opetusharjoittelukoko-
naisuuden rakentaminen vaatii teoreettisen tietämyksen lisääntyvää hyödyntämistä 
opetusharjoittelun ohjauskeskusteluja suunniteltaessa. Hän korostaa, että teorian ja 
käytännön liittäminen yhteen on pitkälti opiskelijassa tapahtuva sisäinen prosessi ja 
on näin riippuvainen hänen henkilökohtaisesta kapasiteetistaan analysoida, pohtia 
ja käsitteellistää näkemäänsä, kokemaansa ja lukemaansa. Toki tällaiseen reflektioon 
tulee järjestää aikaa ja muulta toiminnalta rauhoitettu paikkansa opetusharjoittelui-
den ja ohjauksen jatkumoissa, jottei ”reflektiivisyysmissio” (vrt. Väisänen 2004, 35) 
jäisi pelkäksi sanahelinäksi opettajankoulutuksessa. 

Opettamaan oppimiseen liittyvien tietojen, taitojen ja kompetenssin kehitty-
misen lisäksi ammatillinen kasvu on oleelliselta osaltaan opettajaksi tulemista, 
opettavan minän kehittymistä. Siten ammatillinen kehittyminen koskettaa syvälli-
sesti ihmisen persoonallisuutta ja on monimutkainen prosessi, joka alkaa jo ennen 
opettajankoulutusta. Opiskelija ei siis ole tyhjä taulu, johon koulutus vain piirtää 
omat jälkensä, vaan opiskelijoilla on valmiina omaan kokemustaustaansa liittyviä 
henkilökohtaisia ja kulttuurisia uskomuksia opettamisesta, ja nämä uskomukset 
ovat vuorovaikutuksessa uuden tiedon kanssa. Opettajuuden kehitys ei tapahdu 
itsestään tai tarjoamalla opiskelijoiden omaksuttavaksi erilaisia opintoja, vaan kyse 
on kehitystehtävästä. Vain opiskelijan omalla aktiivisella konstruointiprosessilla, jota 
tuetaan ohjauksen avulla ja jota edistetään kehittymishaasteita asettamalla, voidaan 
saada merkittävää kehitystä aikaan. Oman opettajakuvan ja ammatti-identiteetin 
rakentamisen kautta opiskelija muovaa ammattifilosofiaansa ja ammattirooliaan ja 
oppii ymmärtämään itseään ja muita. Itsensä ja omaa toimintaa ohjaavien arvojen 
tiedostaminen on opettajaksi kasvun ja oman opetustyylin löytämisen tärkeimpiä 
edellytyksiä. Oleellista on myös pyrkiä auttamaan opiskelijaa ratkaisemaan opetta-
jaksi tulemisen prosessiin väistämättä liittyvä epätasapaino ja jännitteet opettavan 
minän ja ydinminän välillä. (Väisänen 2004.) Ohjauksessa tämä merkitsee siirtymis-
tä opiskelijan opetuskäyttäytymisen ja kognitiivisten prosessien tasolta affektiiviselle 
ja persoonalliselle alueelle, minkä monet ohjaajat saattavat kokea itselleen vieraaksi 
tehtäväksi.
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Laurialan ja Kukkosen (tässä teoksessa) mukaan harjoitteluympäristöt vaikut-
tavat merkittävästi ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Harjoittelutilanteet 
merkitsevät usein opiskelijalle etsikkoaikaa, jolloin omaa ammatillista identiteettiä, 
sen aineksia, rajoja ja mahdollisuuksia etsitään ja kokeillaan. Tähän liittyy myös 
minän eri puolten välistä vuoropuhelua ja kamppailua: ihanneopettajaminä voi 
esimerkiksi joutua uhatuksi ulkoisten, sosiaalisten paineiden puristuksessa, millä 
on taipumus johtaa ristiriidan kokemukseen ja mielipahan sävyisiin tunnetiloihin. 
Minän eri puolten välinen tasapaino puolestaan johtaa tyypillisesti hyvänolon tun-
teisiin. Laurialan ja Kukkosen mukaan ohjauksessa on tärkeää pohtia, miten risti-
riidan kokemuksia voitaisiin työstää niin, ettei opiskelija lamaantuisi ja menettäisi 
itsetuntoaan, koska ristiriidan kokemuksilla on taipumus johtaa rutiininomaiseen, 
fiksoituneeseen toimintaan ja luovan, erilaisia vaihtoehtoja pohtivan asenteen hä-
viämiseen. Eheä ja tasapainoinen persoonallisuus on välttämätön opettajan työssä, 
koska opettaja edelleenkin tekee työtään omalla persoonallaan. 

Persoonallinen sitoutuminen oppilaan kasvun palvelukseen on tärkeä opetus- ja 
kasvatustyön lähtökohta. Se tarkoittaa paitsi kognitiivisten ja ammatillisten taitojen 
hallintaa niin myös eettis-moraalista herkkyyttä tunnistaa ja ottaa kasvatusvastuuta. 
Opettajan tulee osata asettua keskenkasvuisen oppilaan asemaan, tunnistaa ja hyö-
dyntää omaatuntoa ja tunteita sekä oivaltaa arvojen ja arvokasvatuksen pohdinnan 
tärkeys kouluarjen suuntaviittojen asettajana. Oikeudenmukaisuus, totuus ja huo-
lenpito ovat opettajan ammatillisen eetoksen peruspilarit, kuten Atjonen artikkelis-
saan osoittaa. Tulevien opettajien eettistä sensitiivisyyttä tulee jo peruskoulutuksen 
aikana herätellä ja ruokkia, mihin he ovat tutkimusten mukaan myös hyvin valmiita 
ja halukkaita (Atjonen 2004). Erityisesti opetusharjoittelu on siihen oiva areena, mi-
kä asettaa omat haasteensa eettisesti kestävälle ohjaukselle.

Opetusharjoittelulla osana opettajan pedagogisia opintoja on keskeisin asema 
opettajuuden kehittymisessä. Myös tutkimus tukee tätä näkemystä. Opiskelijat 
arvostavat ohjattua harjoittelua siksi, että se tarjoaa heille todellisia käytännön 
opetuskokemuksia lasten ja nuorten parissa. He saavat ammattitaitoista ohjausta 
ja palautetta kokeneilta opettajilta, mikä harjaannuttaa opetuksen perustaitoja, 
kehittää opettajaidentiteettiä sekä antaa varmuutta selviytymisestä koulun arjessa. 
Ohjauksen keinot ja toteutustavat ovat koko kirjossaan moninaiset, eikä aina voida 
välttyä kielteisiltäkään ohjauskokemuksilta. Pääsääntöisesti ohjaus on eri selvitysten 
ja palautteiden mukaan koettu laadukkaana ja ammatillista kasvua edistävänä. Toki 
ohjaajakin saattaa rutinoitua ja mieltyä joihinkin toimintakaavioihin eikä huomaa 
kyseenalaistaa niiden mielekkyyttä muuttuvissa tilanteissa. Parhaimmillaan oh-
jauksen käytänteet saavat oikeutuksensa niitä ohjaavista ja kouluttajien yhteisesti 
tunnustamista opettajankoulutuksen teoreettis-filosofisista ja pedagogisista lähtö-
kohdista sekä hyvän ohjauksen periaatteista.

Jotta opiskelijoiden opettamaan oppimista ja opettajuuden kehittymistä voitai-
siin optimaalisesti edistää, tulee opetusharjoittelun ohjauksen olla ammatillisilta 
standardeiltaan laadukasta, hyvin organisoitua, päämääriltään kasvattavaa, mene-
telmiltään monipuolista, vuorovaikutussuhteena aitoon ja tasavertaiseen dialogiin 
perustuvaa sekä ilmapiiriltään huolehtivaa ja turvallista (ks. Väisänen 2002; 2003; 
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2004). Ohjausta toteuttaessaan ohjaajalla voi olla useita erilaisia rooleja. Hän voi 
toimia esimerkiksi opetuksen mallina, neuvojen ja ohjeiden antajana, kannustajana 
ja kehittymishaasteiden asettajana. Opiskelijan ammatillisen kasvun kannalta on 
tärkeää, että eri ohjausroolit ovat tasapainossa keskenään ja vastaavat kunkin opis-
kelijan yksilöllisiä kasvutarpeita.

Ohjaajan toiminnan tulisi ohjaustilanteissa olla intentionaalista ja interaktii-
vista – ohjaajan ohjausfilosofiseen näkemykseen sekä pedagogiseen ajatteluun ja 
tietämykseen perustuvaa tavoitteellista ja vuorovaikutteista asiantuntijatoimintaa. 
Ihanteena on molemminpuolinen tavoitteisuus ja sitoutuminen tavoitteisiin, me-in-
tention (ks. Hellgrén 1985, 21–25) syntyminen. Jyrhämän (2003, 152) tutkimuksen 
mukaan opiskelijat eivät kuitenkaan kykene aina tiedostamaan ohjaajan ohjauspyr-
kimyksiä tai voivat tulkita ne jopa kielteisiksi. Kiviniemen (tässä kirjassa) mukaan 
ohjattavilla on usein negatiivisesti värittyneitä oletuksia harjoittelun luonteesta ja 
heihin harjoittelijoina kohdistuvista odotuksista. Hän kaipaakin eri osapuolten nä-
kemysten ja odotusten selkeyttämistä harjoittelun luonteesta ja tavoitteesta.

Opettajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi opiskelija saa ammattitai-
toista ohjausta koulun ohjaavalta opettajalta eli mentorilta ja didaktiikan lehtoril-
ta tai muulta yliopiston ohjaavalta opettajalta. Kyse on siten ohjaustriadista, joka 
käsittää ohjattavan, koulun ohjaavan opettajan ja yliopiston ohjaavan opettajan 
sekä näiden keskinäisen yhteistyön ja kullekin osapuolelle ominaiset tehtävät. Varsi-
naisten ohjaajien lisäksi myös vertaisopiskelijoiden rooli ja merkitys voi olla tärkeä 
opetusharjoittelun ohjauksessa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että koulun ja 
opettajankoulutuslaitoksen ohjaavien opettajien rooleihin kohdistuu ristiriitaisia 
odotuksia. Ongelmana saattaa lisäksi olla ohjaajaryhmien yhteisen näkemyksen 
puute ohjauksen tavoitteista ja toteutuksesta. (Väisänen 2004.) Käsillä oleva teos 
pyrkii osaltaan poistamaan mainittua puutetta. Sen yhtenä tavoitteena on herättää 
eri ohjaajaryhmien sisäistä ja keskinäistä ammatillista keskustelua ohjauksen tavoit-
teista ja menetelmistä. 

Edellä on kuvattu joitakin niistä ydinprosesseista, jotka opetusharjoittelussa 
ja erityisesti sen ohjauksessa ovat ohjaajien ja opiskelijoiden mielenkiinnon koh-
teina. Niiden laadun turvaaminen tieteellisperustaisessa, pedagogisen ajattelun ja 
tietoisuuden kehittämiseen tähtäävässä opettajankoulutuksessa on tämän kirjan 
keskiössä. Miten eri opettajankoulutusyksiköissä on vastattu haasteeseen kehittää 
opiskelijoiden pedagogista ajattelua? Teoksen artikkeleista löytyy lupaavia ratkaisu-
malleja muun muassa tähän kysymykseen. Esimerkiksi portfolioiden tai oppimis- ja 
harjoittelupäiväkirjojen pitämistä on käytetty monissa opettajankoulutusyksiköissä 
ohjaamaan opiskelijoita omien kokemustensa systemaattiseen käsitteellistämiseen ja 
niissä tapahtuvien laadullisten muutosten seuraamiseen. Erilaisia opetusharjoittelun 
ohjauksen opasmonisteita ja praktikumkäsikirjoja on käytetty evästämään opiske-
lijoita kunkin harjoittelun ydintavoitteista ja niihin pääsemisen vaihtoehtoisista 
keinoista.

Harjoittelun suunnittelutyökaluihin (esimerkiksi erilaiset jaksosuunnitelma-
lomakkeet) on rakennettu kysymyksiä, joiden avulla opiskelijan huomiota kiin-
nitetään oppimiseen ja oppilaiden taitojen kehittymiseen sekä niissä tapahtuvien 
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muutosten seurantaan opettajan roolissa. Joissakin tapauksissa esimerkiksi videointi 
voi olla oiva työväline strukturoida omia opetustilanteen aikaisia toimia ja ajattelua 
tavalla, joka tekee tulevan opettajan astetta tietoisemmaksi omasta vastuusta ope-
tus-opiskelu-oppimisprosessien ohjaajana. Opettajankoulutuksen teoriaopinnoissa 
opittuja pedagogisia tietotaitoja voidaan aktivoida erilaisilla pienimuotoisilla har-
joittelunaikaisilla seminaareilla tai virikeluennoilla, jotta teorian ja käytännön silta 
rakentuisi myös henkilökohtaisella tasolla.

Kirja tarjoaa myös opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehittymisen muihin ulot-
tuvuuksiin liittyvää pohdiskelua. Esillä ovat opiskelijan ammatillisen minän, eheyt-
tävän ammatillisen kasvun, tunteiden ja eettis-moraalisen kehityksen näkökulmat. 
Kaikki nämä ammatillisen kehityksen puolet aktivoituvat erityisesti opetusharjoit-
telutilanteissa. Teoksen asiantuntija-artikkelit valottavat näitä ohjauskohtaamisia 
kasvun paikkoina kukin hieman eri näkökulmasta.

Kirjan neljä dialogia

Teos on jaettu neljään teemaan, dialogiin, joissa ohjauksen tutkijat käyvät sekä si-
sällöllistä vuoropuhelua ohjauksen teorian, tutkimuksen ja käytännön välillä että 
keskinäistä vuoropuhelua viittauksilla toistensa teksteihin. Ensimmäinen dialogi 
kohdistuu opetusharjoittelun yleisempään tasoon ja käsittelee teoriaopintojen ja 
pedagogisen käytännön kohtaamisen problematiikkaa. Luvussa esitellään koulu-
tusmalleja ja keinoja nivoa teoriaa ja käytäntöä entistä paremmin yhteen. Riitta 
Jyrhämän mukaan opetusharjoittelussa kahden pedagogiikan rajapinnat kohtaavat 
toisensa. Opettamiseen liittyvät toiminnot ovat koulupedagogiikkaa ja ohjaukseen 
liittyvät toiminnot kuuluvat yliopistopedagogiikan piiriin. Artikkelissa pohditaan 
yliopistopedagogiikan ja koulupedagogiikan keskinäistä suhdetta praktikumien 
(ohjatun harjoittelun) ohjauksessa ja kuvataan sitä, miten näitä näkökulmia on 
pyritty ohjauksessa ja ohjaajakoulutuksessa yhdistämään Helsingin opettajankou-
lutusyksikössä.

Anneli Sarja, Ulla Kiviniemi ja Seppo Hämäläinen tarkastelevat artikkelissaan Jy-
väskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden opettajaharjoitteluraportteja au-
tonomisen opiskelun näkökulmasta. Tutkimusaineistossa opiskelijat olivat valinneet 
harjoitteluun itse kehitystehtävänsä, jonka etenemistä he seurasivat kasvatustieteel-
lisen tutkimuksen keinoin. Artikkelissa esitellään analyysin tuloksia, jotka koskevat 
valittuja kehitystehtäviä ja niissä etenemisen tutkimisen taitoja. Myös opiskelijoiden 
kokemuksia ja käsityksiä tutkimusraportin kirjoittamisesta ja raportoinnin annista 
ammatillisen itseohjautuvuuden kehittymiselle tarkastellaan. Samantyyppisiä teori-
aa ja käytäntöä yhdistäviä malleja on toteutettu viime vuosina monissa muissakin 
opettajankoulutusyksiköissä, esimerkiksi eriytyvän teemaharjoittelun tai kognitii-
vis-konstruktivistisen opetuskokeilun nimikkeillä Joensuun yliopistossa. 

Risto Patrikaisen mukaan ohjauksen tulisi tapahtua turvallisessa, kehittävässä ja 
kollegiaalisessa opiskeluympäristössä. Hän kysyy, millaiset edellytykset opettajan-
koulutusjärjestelmällä – opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun opetushen-
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kilöstöllä – on vastata tähän haasteeseen. Miten systemaattista on ohjaajien keski-
näinen vuorovaikutus ja onko heidän osaamisalueillaan riittävästi kosketuspintaa? 
Antavatko ohjaajat samoille käsitteille yhteisiä merkityksiä? Puhutaanko ohjaajien ja 
ohjattavien kesken ”samaa kieltä”? Millaisena ohjaajien kollegiaalinen asiantuntijuus 
hahmottuu opiskelijan kokemana? Artikkelissa tarkastellaan esitettyjä kysymyksiä 
yhteiskunnallisen muutoksen, opettajan pedagogisen ajattelun ja opettajuuden 
kaksoiskompetenssin näkökulmasta. Lisäksi Patrikainen pohtii opetusharjoittelun 
ohjauksen kehittämistä käytännön tasolla esittelemällä Joensuun normaalikoulussa 
kehittelemäänsä ainedidaktista opetuksen suunnittelumallia. Olisiko tällainen malli 
yleisemminkin toimiva, kun haluamme kehittää opettajuuden yhteistä tulkintaa ja 
siirtää sitä tuleville opettajapolville?

Toisessa dialogissa tarkastellaan ohjaus- ja harjoittelutilannetta eettisenä, 
emotionaalisena ja opettajaminää rakentavana kohtaamisena. Päivi Atjonen käsit-
teellistää artikkelissaan ohjaussuhteen eettistä luonnetta pohtimalla, millaisia vas-
tuita ja oikeuksia ohjaajalla ja ohjattavalla voidaan nähdä puhuttaessa opettajaksi 
opiskelevan omasta kasvusta kohti opettajan ja kasvattajan tehtävää. Kirjallisuuden 
avulla pohditaan eettisesti hyvän ohjaussuhteen ominaispiirteitä sekä huolenpidon, 
vallankäytön ja yksilöllistyvän ohjauskulttuurin eettisiä ulottuvuuksia. Artikkelissa 
raportoidaan näytteitä Joensuun yliopiston 109 luokan- ja aineenopettajaopiskeli-
jan omasanaisista kuvauksista ohjaustilanteista, joissa opetusharjoittelun ohjaaja oli 
toiminut opiskelijoiden mielestään eettisesti joko hyvin tai huonosti. 

Sinikka Ojasen ja Anneli Laurialan artikkeli käsittelee tunteiden roolia ohjauk-
sessa ja kysyy, osataanko tunteita hyödyntää ohjaussuhteessa ohjattavan ammatil-
lisen kasvun aineksiksi. Tunteita tutkitaan psykodynaamisesta näkökulmasta, joka 
korostaa ihmisen sisäistä kokemuksellisuutta ja henkilökohtaista merkityksenantoa. 
Tunteiden tunnistaminen, hallinta ja ymmärtäminen ovat vuorovaikutuskulttuu-
riin liittyviä taitoja, joita voidaan oppia. Kirjoittajat korostavat, että myös ohjaajan 
psyykkinen kasvuprosessi jatkuu läpi elämän. Jos opettaja tai ohjaaja ei työskennel-
lessään opi jatkuvasti uutta, hän on sulkenut itsessään jotain tärkeää, jonka kirjoitta-
jat nimeävät omaksi kasvamisen kanavaksi.

Anneli Lauriala ja Maria Kukkonen tarkastelevat luokanopettajaopiskelijoiden 
ammatillisen identiteetin rakentumista harjoittelusituaatioissa opiskelijoiden itsear-
vioimana. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty sosiokognitiivisia minäteorioita 
ja situationaalisen kognition lähestymistapaa. Keskeisiä tarkasteltavia minäkäsitteitä 
ovat ihanneminä, normiminä ja aktuaaliminä sekä näiden väliset suhteet ja dyna-
miikka. Kirjoittajien Oulun yliopistossa kehittelemän opiskelijan itsereflektioon 
kohdistuvan ohjausmallin avulla opiskelijoita autetaan tiedostamaan ja pohtimaan 
harjoittelutilanteisiin liittyen minänsä eri puolia sekä niiden muotoutumista ja kes-
kinäisiä suhteita. Opiskelijan minuutta ja sen ymmärtämistä pidetään ohjauksen 
lähtökohtana ja myös tärkeänä ammattieettisenä kysymyksenä. 

Kolmas dialogi on nimetty aidoksi kohtaamiseksi ohjaussuhteessa. Luvussa poh-
ditaan aidon dialogin onnistumisen ehtoja ja seurauksia opiskelijan ammatillisen 
kehittymisen kannalta ohjauskeskusteluun ja palautteenannon tilanteisiin liittyen. 
Tämän luvun artikkeleissa osoitetaan, miten tärkeää on selvittää ohjaussuhteessa 
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eri osapuolten odotukset ohjaukselta, pyrkiä ohjauskeskustelussa avoimeen vuoro-
vaikutukseen sekä antaa opiskelijalle rehellistä ja avointa palautetta. Raimo Silkelän 
ja Pertti Väisäsen artikkelissa tarkastellaan onnistuneen ohjauskeskustelun lähtö-
kohtia, piirteitä ja tavoitteita. Erityisenä näkökulmana ovat pedagoginen dialogi ja 
sen edellytykset. Tarkastelun kohteina ovat ohjauskeskustelun tavoitteet, merkitys 
ja vaiheet sekä ohjauskeskustelun sisältö ja muodot opetusharjoittelun jatkumossa. 
Kirjoittajien mukaan ohjauskeskustelun tulisi edistää opiskelijoissa niin reflektiivi-
syyttä kuin refleksiivisyttäkin. 

Marjaana Soininen valottaa ohjauksen ja palautteen saamista opiskelijoiden 
kokemana. Hyvän ja laadukkaan harjoitteluprosessin edellytyksenä on opetus-
harjoittelun eri osapuolten onnistunut dialogi. Onnistunut dialogi ei ole pelkkä 
keskustelu osapuolten välillä, vaan sen tavoitteena on viedä opiskelijan oppimispro-
sessia kriittistä ajattelua ja oman kasvatusfilosofian rakentamista kohti. Tällainen 
mahdollistuu vasta avoimessa, toisen ajatuksia kunnioittavassa dialogissa. Artikke-
lissa tarkastellaan Turun yliopiston Rauman opettajankoulutusyksikössä toteutetun 
tutkimuksen tuloksia.

Kari Kiviniemen artikkelissa käsitteellistetään Goffmanin kehysanalyysiin perus-
tuen neljä erilaista tulkintakehystä, joiden kautta opetusharjoittelun ohjaajat kiin-
nittyvät harjoittelun ohjaustilanteeseen. Aineistona ovat eri opettajankoulutusyksi-
köiden kouluttajat. Tulkintakehyksenä voi olla opetettavasta oppilasryhmästä huo-
lehtiminen, ohjaajan asiantuntijuus tai erilaisten persoonallisuuksien kohtaaminen. 
Toisinaan ohjattavilla näyttää ohjaajien mukaan olevan erilaisia, usein negatiivisesti 
värittyneitä oletuksia harjoittelun luonteesta ja heihin harjoittelijoina kohdistuvista 
odotuksista. Kirjoittaja korostaa, että ohjaussuhteessa on tarpeen selkeyttää eri osa-
puolten näkemyksiä harjoittelun luonteesta ja tavoitteesta. Hän uskoo, että ohjaus-
suhteisiin liittyvä epävarmuus on käännettävissä voimavaraksi, mikäli harjoittelijan 
kanssa kyetään avoimeen ja vuorovaikutteiseen dialogiin. 

Neljännen dialogin teemana on opiskelijoiden ohjaukseen kohdistaminen odo-
tusten ja niiden toteutumisen kohtaaminen opetusharjoittelussa. Pertti Väisäsen 
artikkelin tarkoituksena on kuvata hänen ohjaustutkimustensa tuloksia opetushar-
joittelun ohjaajan rooleista ja tehtävistä opettajankouluttajien ja luokanopettajiksi 
opiskelevien näkemysten mukaan. Artikkelissa vastataan kysymyksiin, millaisia 
odotuksia luokanopettajiksi opiskelevat kohdistavat ohjaajan rooleihin ja tehtäviin, 
ja miten nämä täyttyvät ohjauksessa koulutuksen aikana. Tutkimukset on toteutettu 
Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutusyksikössä. Synteesinä ohjaus-
tutkimuksista artikkelissa esitetään myös eheyttävää ammatillista kasvua edistävä 
ohjausmalli. Sen pohjalta arvioidaan, miten opiskelija voisi toteuttaa omaa persoo-
naansa ja pedagogista käyttöteoriaansa ohjauksen avulla siten, että pedagoginen 
toiminta voisi vapautua rutiineista ja persoonallisia voimavaroja tukahduttavasta, 
rutiininomaisesta toiminnasta. 

Kirjan artikkeleista nousee esille ajatus, että pahimmillaan harjoittelu voi uhata 
opiskelijan identiteettiä, pyrkimystä kokea jatkuvuutta ja eheyttä itsessä. Siksi oh-
jaajan olisi hyvä kehittää herkkyyttä tiedostaa sekä omia toimintatapojaan että kun-
kin yksilöllisen opiskelijan kehitystarpeita. Opetusharjoittelussa ja ohjauksessa on 
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onnistuttu silloin, kun kokemuksista ja kohtaamisista ohjaustilanteissa kehkeytyy 
opiskelijoiden ja ohjaajien molemminpuolista ammatillista kehittymistä edistäviä 
kasvun paikkoja. Hyvä ohjaus on aitoa dialogia, avointa ja tasavertaista vuoropu-
helua, jota jäykät muodollisuudet ja ennalta laaditut käsikirjoitukset eivät kahlitse. 
Dialogi ohjaussuhteessa auttaa opiskelijaa hahmottamaan opetuksen vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja, avartaa ymmärrystä ja kannustaa osapuolia sitoutumaan pedago-
gisten kysymysten kriittiseen pohdintaan. Se myös luo kannustavan ja myötäelävän 
tunneilmaston ja siten edistää ohjattavan persoonallista kasvua opettajuuteen.

Suvaitsevaisuutta vaatimusten keskellä

Teoksessa kirjoittavat asiantuntijat ovat löytäneet opetusharjoittelun ohjauksesta 
monenlaisia näkökohtia siitä, miten ohjaus voisi olla nykyistä parempaa. Odotukset 
tässä keskeisessä tehtävässä toimivia kohtaan kasvavat monesti kohtuuttomiksi, ka-
rikoita tuntuu olevan kaikkialla. Toisaalta yliopistollisen opettajankoulutuksen ope-
tusharjoittelun ohjaus ei ole mikä tahansa työ, vaan opettajan ammattiin sosiaalis-
tumisen prosessia keskeisesti edistävä tehtävä. Tutkimukset osoittavat, että ohjaajien 
antamat mallit näkyvät selkeästi työelämään siirtyneiden ohjattavien (siis koulujen 
opettajien) opetuskäytänteissä jopa vielä kymmenen vuotta opettajankoulutuksen 
päättymisen jälkeen. Siksi ohjaajien ammattietiikkaan kohdistuu oikeutetusti paljon 
paineita. 

Odotukset ja opettajankouluttajien vaikuttavuus on toisaalta hyvä ottaa myös 
positiivisena haasteena: pyrkimällä tekemään parhaansa ohjaajana, haastamalla 
opiskelijoita kehittymisen joskus kivuliaaseenkin prosessiin ja laittamalla itseänsä 
likoon inhimillisenä toimijana voi saada aikaan kohtaamisia, jotka säilyvät tulevien 
opettajien mielessä pitkään. Kohtaamiset toimivat hyvinä epäsuorina malleina, kun 
opettaja rakentaa omaa pedagogista vuorovaikutussuhdettaan lapsiin ja nuoriin.

Tulevien opettajien on hyvä oppia näkemään jo koulutuksensa aikana, ettei erilai-
sia ohjaajia voi eikä pidä puristaa samaan muottiin. Ohjaajien vahvuudet varioivat, 
mikä on myös opettavaista ja hyödyllistä ohjattavien kannalta. Opiskelijoiden on 
hyvä oppia hyväksymään, että opettajaa ja ohjaajaakin voi väsyttää, ettei hän koneen 
lailla jaksa aina toimia johdonmukaisesti ja professionaalisen terävästi, ettei kaikkia 
ohjaajan rooleja voi vetää täydellisesti. Ohjaajuuden laatu ei ole huippuosaamista tai 
tasapäisyyttä, se on myös keskeneräisyyttä ja nöyryyttä kehittymisen edessä.
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OPETUSHARJOITTELUN 
OHJAUKSEN PEDAGOGIIKKAA

Riitta Jyrhämä

Alkajaisiksi

Voiko Helsingistä tulla mitään hyvää? Vastaus kysymykseen jää pohdittavaksi dia-
logissa, johon lukijan tekstini kautta kutsun. Joiltakin osin opetusharjoittelujen 
toteuttamiseen liittyvät ratkaisut ovat paikallisia, suuremmilta osiltaan kuitenkin 
kansallisia. Pohdiskelen yliopistopedagogiikan ja koulupedagogiikan keskinäistä 
suhdetta praktikumien (ohjatun harjoittelun) ohjauksessa ja kuvaan hieman sitä, 
miten näitä näkökulmia on pyritty ohjauksessamme ja ohjaajakoulutuksessamme 
yhdistämään. 

Opettajankoulutuksen opetusharjoittelun toteuttajina on monta osapuolta. Or-
ganisaatioina mukana ovat yliopisto ja harjoitteluoppilaitokset. Henkilötasolla oh-
jaajina toimivat yliopiston didaktiikan lehtorit, normaalikoulujen lehtorit ja kenttä-
oppilaitosten opettajat. Professorit saattavat olla mukana joiltakin osin, yleensä eivät 
kuitenkaan opetusharjoittelun varsinaisina ohjaajina. Ammatillisen opettajankou-
lutuksen harjoittelut ovat oma alueensa. Tässä artikkelissa keskityn yliopistokoulu-
tuksen piirissä tapahtuvan opetusharjoittelun ohjauksen pohdiskeluun. Mietteiden 
ainekset nousevat sekä pääkaupunkiseudun tilanteesta että Helsingin yliopiston 
soveltavan kasvatustieteen laitoksen käytännöistä käsin. Tietysti oma ammatillinen 
taustani antaa höysteen pohdinnoilleni. Kun olen saanut kulkea koko tien opetus-
harjoittelijasta opettajaksi, kenttäharjoittelun ohjaajaksi, normaalikoulun lehtoriksi 
ja didaktiikan lehtoriksi, voin kai sanoa joutuneeni lavealle tielle. Olen pohtinut 
sekä yksin (Jyrhämä 2002) että yhdessä työtovereideni kanssa opetusharjoittelun 
ohjauksen kysymyksiä. Helsingin opettajankoulutuksen taustalla olevaan ohjauksen 
teoriaan ja käytäntöön voi tutustua esimerkiksi Praktikumikäsikirjan avulla (Syrjä-
läinen, Jyrhämä & Haverinen 2004). Vieraillessani muissa opettajankoulutusyksi-
köissä kuuntelen mielenkiinnolla opetusharjoittelukokemuksia ja peilaan ratkaisuja 
omiimme. Hyviksi osoittautuneiden mallien sovellusarvoa omaan opettajankoulu-
tusyksikköön kannattaa aina pohdiskella.

Keskustelu opettajankoulutuksen kehittämisestä on varsin aktiivista. Valtakun-
nallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti 
on koonnut eri yliopistojen väen yhteen etsimään suomalaiselle opettajankoulutuk-
selle tarkoituksenmukaista valtakunnallista yhtenevyyttä. Kansalliset ratkaisumme 
nivotaan eurooppalaiseen kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään. Kansainvälisestä 
näkökulmasta tarkastellen suomalaisessa tutkimuspainotteisessa opettajankoulu-
tuksessa tehdyt ratkaisut ovat herättäneet mielenkiintoa, ja esimerkiksi opetushar-
joittelukäytänteisiimme halutaan perehtyä tarkasti. 

Opetusharjoittelun ohjauksen pedagogiikkaa
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Opetusharjoittelun ja -harjoittelijan asema 
opettajankoulutuksessa

Praktikumiopintojen asema ammatillisen kehittymisen kannalta on kiistaton. Opet-
tajankoulutustutkimuksissa tulee johdonmukaisesti esiin, kuinka opiskelijat arvos-
tavat opetusharjoittelua ja sen yhteydessä opittuja ammatin vaatimia taitoja. Monet 
toteavat opetusharjoittelun olleen parasta koko opettajankoulutuksessa. Pedagogiset 
taidot vaativat kypsyttelyä, joten itse asiassa ollaan tekemisissä opiskeluajan kaikkein 
haastavimpien kysymysten kanssa. Ne, jotka ovat tutkineet opetusharjoittelua eri 
näkökulmista, ymmärtävät tutkimuskohteen arvon ja sen ehtymättömyyden. Ohja-
uskäytäntöjä on voitu käsitteellistää ja siten luoda opetusharjoittelun ohjausteoriaa. 
Teorialla ja malleilla on ollut selkeää sovellusarvoa ohjaajien pohtiessa omaa työtään 
ja miettiessä, miten jäsentää opetus-opiskelu-oppimisprosessin monimutkaista ko-
konaisuutta opiskelijoille.

Koulupedagogiikkaa

Opetusharjoittelussa kahden pedagogiikan rajapinnat kohtaavat toisensa. Opet-
tamiseen liittyvät toiminnot ovat koulupedagogiikkaa ja ohjaukseen liittyvät toi-
minnot kuuluvat yliopistopedagogiikan piiriin. Edellisessä toteutetaan koulun – tai 
yleensä oppilaitoksen – opetussuunnitelmaa, jälkimmäisessä opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelmaa. Koulupedagogiikan piirissä opetetaan oppilaita (lukiossa ja 
aikuisopetuksessa heitä kutsutaan yleensä opiskelijoiksi). Yliopistopedagogiikkaa 
puolestaan sovelletaan opettajaksi opiskeleviin eli yliopisto-opiskelijoihin. Molem-
missa tarvitaan myös ikäkausididaktiikkaa, vaikka aikuisia opetettaessa ilmaisua 
harvemmin käytetään. Koulu- ja yliopistopedagogiikan erottavat toisistaan lähinnä 
toimintaympäristö ja toimijat. Aikuisten oppimisessa on kuitenkin tiettyjä erityis-
piirteitä. Oppijoiden iän huomioon ottaminen edellyttää kehitysvaiheen mukaisia 
toimintatapoja. Pedagogiikan käsite on perinteisesti pitänyt sisällään ajatuksen las-
ten ja nuorten opettamisesta, aikuisten kohdalla on mieluummin puhuttu andrago-
giikasta. Puhuttaessa koulupedagogiikasta tarkoitetaan instutionaalisen koulutuksen 
piirissä tapahtuvaa opetusta. Luontevimmin käsite mielletään oppivelvollisuuskou-
lun yhteyteen, vaikka sillä on laajempaakin sisällöllistä merkitystä. Uusikylä ja Atjo-
nen (2000) pohtivat didaktiikkaa eri näkökulmista erityisesti koulun kontekstissa.

Saksalaiset käyttävät nimitystä Schulpädagogik tai Schuldidaktik, jolla he tar-
koittavat didaktiikkaa laajemminkin. Saksalainen Meyer (1997) määrittelee kou-
lupedagogiikan (Schulpädagogik) kouluelämää ja opetusta koskevien tieteellisten 
käsitysten kehittymistä ja reflektiota koskevaksi ja sitä muodostavaksi teoriaksi ja 
käytännöksi. 

Uljens (1997) toteaa koulupedagogiikan kattavan suuren osan didaktiikan alasta 
käsitellessään opetukseen liittyviä ongelmia. Hän puhuu myös kouludidaktiikasta, 
jolla tarkoitetaan koulun yleisdidaktiikkaa. Se on opetuksen teorian ja käytännön 
kysymyksiä koulun kontekstissa käsittelevä kasvatustieteen osa-alue.
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Kansanen (1989) on pohtinut didaktiikan tiedetaustaa ja jatkanut kasvatusteo-
reettisia pohdintojaan kirjassaan Kohti koulupedagogiikkaa (Kansanen 1992). Hän 
toteaa, että pedagogiikan ja didaktiikan kehittyminen ylipäätään liitetään läheisesti 
koululaitoksen kehitykseen. Tällöin institutionaalinen näkökulma ja koulutuspoliit-
tiset ratkaisut ovat keskeisiä. Koulupedagogiikasta puhuttaessa opetusprosessia tar-
kastellaan yhteisölliseltä kannalta, jolloin koulu sosiaalisena systeeminä on etualalla. 
Didaktiikassa tarkastelu kohdentuu ehkä enemmän yksilön kasvatustavoitteisiin ja 
opetusprosessin aikana tapahtuvaan oppimiseen ja oppilaan muuhun kehitykseen. 
(Kansanen 1992, 59.)

Hellström (2004) kaipailee opettajankoulutukseen enemmän opettajan toisen 
asteen työhön, kuten koulun kehittämiseen, valmentavaa koulutusta, jossa tarjotaan 
”vahvat eväät oman työn jatkuvaan kehittämiseen aktiivisena oman kouluyhteisön-
sä jäsenenä”. Didaktiikan rinnalle hän kaipailee lisää koulupedagogisia opintoja, joi-
hin koulun kehittämistoiminnan hallinta liittyy. (Emt., 252.) Koulupedagogiikka on 
siis koulun teoriaa. Tästä näkökulmasta käsin opiskelijoiden tulisi tiedostaa koulun 
yhteiskunnallinen tehtävä. 

Yliopistopedagogiikkaa

Yliopistopedagogiikka kiinnittää opetusharjoittelussa huomion niihin pedagogisiin 
taitoihin, joiden avulla opiskelijoiden kasvua oman alansa asiantuntijoiksi ediste-
tään. Kun koulupedagogiikka keskittyy koulun kontekstiin sijoittuvan opetus–opis-
kelu–oppimisprosessin tarkasteluun, yliopistopedagogiikassa samaa prosessia tut-
kiskellaan yliopiston tai yleensä korkeakoulujen toimintaympäristössä.

Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2003) pohtivat toimittamassaan yliopisto- ja korkea-
kouluopettajan käsikirjassa andragogiikka-käsitteeseen liittyviä erilaisia tulkintoja. 
Andragogiikkaan perinteisesti sisältyy ajatus siitä, että lapset ja aikuiset oppivat hy-
vin eri tavoin. Koska tutkimusten mukaan kuitenkin kaikissa ikäryhmissä esiintyy 
laadullisesti erilaisia tapoja oppia ja opiskella, kirjoittajat päätyvät mieluummin 
puhumaan yliopisto-opetuksen yhteydessä yliopistopedagogiikasta, jolla he tar-
koittavat yliopiston opiskelijoiden ohjaamista ja kasvattamista täysivaltaisiksi oman 
tieteenalansa asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi ja toivovat, että tämänkaltainen ohjaus ja 
kasvatus toteutuu kaikissa yliopiston eri opetusmuodoissa. (Emt., 17.) Opettajan-
koulutuksen piirissä yksi näistä opetusmuodoista on opetusharjoittelu. 

Yliopistopedagoginen tutkimus on kiinnostunut opiskelijoiden tieteellisen ajat-
telun kehittymisestä ja heidän ohjaamisestaan tutkimukselliseen lähestymistapaan. 
Asiantuntijuuden kehittyminen sekä opiskelijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutus-
taitojen ja akateemisten keskustelutaitojen kehittyminen ovat niin ikään keskeisiä 
tutkimusintressejä. Edellä olevaan viitaten voi vain nostaa esille praktikumiopintoja 
koskevan tutkimuksen tärkeyden.

Yliopistopedagogiikka suosii itsenäisyyttä ja kriittistä ajattelua aktivoivia opetus-, 
opiskelu- ja oppimiskäytänteitä. Erilaiset ohjaustilanteet niin opinnäytteiden kuin 
harjoitteluidenkin osalta edellyttävät kykyä yhteistyöhön ja taitoa olla vuorovaiku-



22 Riitta Jyrhämä 23Opetusharjoittelun ohjauksen pedagogiikkaa

tuksessa opiskelijoiden kanssa. Dialogisuudella on akateemisen aikuiskoulutuksen 
opetusmuodoissa tärkeä sijansa. 

Dialogisuuden, joka liittyy tiedon yhteisölliseen rakentumiseen, tulisi olla keskei-
nen yliopistopedagoginen ja opetusharjoittelun ohjauksessa käytetty toimintatapa. 
Siinä erilaiset näkökulmat tunnustetaan ja niitä pyritään ymmärtämään. Kun so-
vinnaisessa keskustelussa pyritään tuomaan oma näkökulma esiin ja saamaan muut 
ymmärtämään se, dialogissa pyritään oppimaan toisten näkökulmista. Sovinnaises-
sa keskustelussa puhutaan enemmän kuin kuunnellaan, dialogissa kuuntelu – ennen 
kaikkea aktiivinen, kriitikitön ja ymmärtämiseen keskittyvä kuuntelu – on painottu-
neempaa kuin puhuminen. (Heikkilä & Heikkilä 2001.) Sarja (2003, 74) luonnehtii 
dialogia ”kahden tai useamman yksilön väliseksi kommunikatiiviseksi suhteeksi, 
jonka tarkoituksena on uuden luominen ja yhteisen ymmärryksen synnyttäminen”. 
Dialogisuutta määrittää myös pyrkimys käsitteelliseen ajatteluun. Siinä ohjaajan 
systemaattista tietämystä yhdistetään ohjattavan ei-systemaattiseen tietoon.

Modernille yliopisto-opetukselle ovat ominaisia avoimet oppimisympäristöt 
muun muassa virtuaaliyliopiston mahdollisuuksia hyödyntäen. Opettajakeskeisen 
ja kontaktiopetukseen perustuvan lähestymistavan asemesta vaihtoehtoisia opetus-
menetelmiä käytetään myös opetusharjoittelun ohjauksessa yhä enemmän (ks. esim. 
Isosomppi 2000; Jyrhämä, Kynäslahti & Krokfors 2003; eNorssi).

Pedagogisen ajattelun kohdealueita ohjauksessa

Koulupedagogiikalle ja yliopistopedagogiikalle ominaisia opettajan pedagogisen 
ajattelun tunnuspiirteitä ja kohdealueita voidaan tarkastella taulukon 1 avulla ja 
pohtia, mitkä ominaisuudet kuuluvat molempiin, vaikka ne esiintyisivätkin jom-
massa kummassa painotetummin. Itse asiassa voidaan sanoa, että kummankin pe-
dagogiikan piirteitä esiintyy molemmissa. Lisäksi on todettava, että vaikka eri ikäisiä 
oppilaita tai opiskelijoita ei opeteta samalla tavalla, opetuksen peruselementit ovat 
kuitenkin samat riippumatta siitä, onko kyse kouluikäisistä vai aikuisista, kuten Uu-
sikylä ja Merikin (2000, 32) toteavat.

TAULUKKO 1. Ohjaavan opettajan pedagogisen ajattelun kohdealueita praktikumeissa

Kohdealue Koulupedagoginen 
näkökulma

Yliopistopedagoginen 
näkökulma

Pedagoginen 
päätöksenteko

Intuitiivinen, 
rationaalinen

Argumentoiva,
synteesiin pyrkivä

Pedagoginen konteksti Ammatillinen Akateeminen

Opetussuunnitelma Koulun OPS Opettajankoulutuksen OPS

Tavoitteisuus Oppilaiden tarpeiden 
suunnassa

Opiskelijoiden tarpeiden 
suunnassa

Opetusprosessi Opetus Ohjaus
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Kun akateemisuuden ja ammatillisuuden näkökulmat yhdistetään opettajankou-
lutuksessa, voidaan puhua opettajuudesta. Siihen sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä, 
tietämistä ja osaamista, laaja-alaisuutta ja tilannekohtaisuutta jne.

Miten koulu- ja yliopistopedagogiikan näkökulmat ovat 
sovitettavissa yhteen praktikumien ohjauksessa?

Opiskelija opettajana

Praktikumissa opiskelija toimii opettajan asemassa. Hänen olennainen tehtävänsä 
on motivoida ja aktivoida oppilaat opiskelemaan, toisin sanoen tekemään aktiivi-
sesti työtä, jotta he oppisivat. Opetusharjoittelija siis opettaa. Koulupedagogiikka 
liittää opetuksen koulun kontekstiin, jolloin institutionaalinen näkökulma tulee 
mukaan. Kyse on usein oppivelvollisuuskoulusta, jolloin valtakunnalliselle opetus-
suunnitelmalle pohjautuva koulukohtainen opetussuunnitelma on toiminnan taus-
talla. Koulupedagogiikkaa voidaan kuvata tietyllä tavalla normatiiviseksi, ohjeita 
antavaksi. On kuitenkin otettava huomioon, että koulupedagogisessa ohjauksessa 
on kyse laajemmasta näkökulmasta kuin pelkkien didaktisten taitojen oppimisesta, 
esimerkiksi yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa on varsin haasteellista. Van-
hemmilla on runsaasti odotuksia koulua kohtaan, eivätkä he epäröi niitä ilmaista. 
Myös muilta tahoilta, esimerkiksi työelämän suunnalta, asetetaan odotuksia koulua 
kohtaan. Opettajan tulee kyetä perustelemaan toimintaansa ja vastata argumen-
toiden niihin kannanottoihin, joita myös koulun ulkopuolelta tulee. Samalla tulee 
kyetä hallitsemaan koulun sosiaaliseen ympäristöön liittyviä tekijöitä eli toimintaa 
kouluyhteisössä. Niin ikään kulttuurien kohtaaminen asettaa koulupedagogiikalle 
haasteita, jotka ulottuvat perinteistä didakiikkaa laajemmalle.

Praktikumeissa koulupedagoginen näkökulma merkitsee sitä, että opiskelijoiden 
tulisi viimeistään syventävän praktikumin vaiheessa hahmottaa koulutodellisuutta 
sen eri puolilta. Kokonaisvaltainen harjoittelu edellyttää, että opiskelija elää koulun 
arjessa, ei ainoastaan harjoitteluluokkansa osalta vaan osallistuen niin paljon kuin 
mahdollista koko kouluyhteisön toimintoihin. Hänen tulisi kyetä hahmottamaan 
koulua sosiaalisena yhteisönä niin oppilaiden kuin koulun aikuisyhteisönkin kan-
nalta. Hänen tehtävänsä on kaikin tavoin huolehtia, että oppilaat opiskelevat ja 
oppivat. Samalla hän muodostaa itselleen omakohtaista koulun käyttöteoriaa ja saa 
valmiuksia toimia aktiivisena koulun kehittäjänä.

Opettaja opiskelijana

Kun yliopistopedagogiset näkökohdat tuodaan mukaan opetusharjoitteluun, opis-
kelijan rooli vaihtuu opettajasta opiskelijaksi eli opetusharjoittelijaksi. Nyt hänen 
tehtävänään on opiskella tavoitteellisesti, jotta hän saavuttaisi sellaisen akateemisen 
ja ammatillisen osaamisen, jonka varassa hän voi täysipainoisesti harjoittaa opetta-
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jan ammattia. Opettajan roolin opettajankoulutuksen kontekstissa ottavat ohjaajat 
eli didaktiikan lehtori ja koululla toimiva ohjaaja. Akateemisen opettajankoulu-
tuksen näkökulmasta ohjauksen tulee tapahtua yliopisto-opetuksen periaatteita 
noudattaen. Tunnusomaista on pyrkimys metakognitioiden kehittämiseen, käsit-
teellistämiseen, deskriptiivisyyteen, dialogisuuteen, teoriasta käytäntöön jne. Tutki-
muspohjaisuus on keskeinen opettajankoulutuksen toimintamalli.

Kun edellä mainitut opetus–opiskelu–oppimisprosessin ketjut yhdistetään sa-
maan kuvioon (ks. kuvio 1), havaitaan myös semanttisesti mielenkiintoinen piirre: 
opetuksesta ja opiskelusta eli harjoittelusta muodostuu sana opetusharjoittelu ja 
siitä saadaan tekijänimi opetusharjoittelija. Kyse on siis opettamisen opiskelusta. 
Opiskelijan rooli opettajana on koulupedagoginen, yliopiston opiskelijana häntä 
ohjataan yliopistopedagogisella otteella.

Opettamisen idea perustuu siihen, että opettaja hallitsee jotain sellaista, jota oppi-
laat eivät vielä hallitse, mutta heidän tarkoituksenaan on opiskella ja oppia kyseinen 
tieto tai taito. Tämä johtaa havaintoon, jossa toimijoiden roolit opetustapahtumassa 
muotoutuvat nimenomaan heidän asiantuntemukseensa perustuvista eroista. Aina 
nämä erot eivät ole kovin selvät ja ne voivat jopa vaihdella riippuen opetettavasta 
sisällöstä. (Ks. Kansanen 2003, 54.) 

Praktikumeissa on oppilaiden lisäksi kolme toimijaa, joiden keskinäisiä suhteita 
ja roolia harjoittelussa tulee pohtia. Osapuolet ovat yliopiston didaktiikan lehtori, 
koululla toimiva ohjaava opettaja ja opetusharjoittelija. He yhdessä toteuttavat kah-
ta opetussuunnitelmaa; yhtäältä opettajankoulutuksen ja toisaalta kyseisen koulun 
opetussuunnitelmaa. Molempien opetussuunnitelmien tavoitteellisuus toteutuu 
kaikkien osapuolten toiminnassa. On kuitenkin selvää, että yliopistonlehtorin ohja-
uksessa yliopistopedagogiset näkökulmat ja opettajankoulutuksen opetussuunnitel-
man toteuttaminen on tärkeää. Paikallisohjaaja edustaa lähinnä koulupedagogiikkaa 
ja tuntee oman koulunsa opetussuunnitelman. Opiskelijan puolestaan tulee olla 
toiminnassaan tavoitteellinen yhtä aikaa näiden molempien opetussuunnitelmien 
sisäistämisessä ja toteuttamisessa.

Mielenkiintoisen lisänäkökulman tarkasteluun sekä koulun että opettajankoulu-
tuksen opetussuunnitelmien yhtäaikaisesta toteuttamisesta tuovat luokanopettajan 

OPETUS — opiskelu — oppiminen ⇒ KOULUPED.

ohjaus — HARJOITTELU — osaaminen ⇒ YLIOPISTOPED.

ˆ ˆ ˆ
ohjaajan

rooli
opiskelijan

rooli
oppilaan

tai 
opiskelijan 

rooli

KUVIO 1. Opetus–opiskelu–oppimisprosessi opetusharjoittelussa
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monimuotokoulutuksessa opiskelevat opiskelijat. Koulutuksen keskeisenä yliopisto-
pedagogisena ideana on omassa luokassa opiskelu, jossa luokanopettajana toimi-
minen opettajaopintojen ohella on olennainen osa koko opiskeluprosessia. Tällöin 
monimuotokoulutuksen opiskelija toimii jatkuvasti – ei ainoastaan praktikumien 
aikana – sekä opettajan että opiskelijan roolissa. (Jyrhämä 2003; Jyrhämä, Kynäslahti 
& Krokfors 2003.) 

Praktikumien ohjaus edellyttää käytännöllisen luonteensa lisäksi teoreettista 
lähestymistapaa, käsitteellistämisen kautta tapahtuvaa abstrahoimista. Opetushar-
joittelussa käytäntöä käsitteellistetään ja käsitteellistä käytännöllistetään. Teoria ja 
käytäntö kulkevat ’laajakaistaa’ pitkin jatkuvasti rinnakkain ja toisiinsa nivoutuen. 
Tutkimuspohjaisen opettajankoulutuksen idea ja sen edellyttämät työskentelymuo-
dot ovat koko ajan myös praktikumeissa läsnä. Johtavat koulutukselliset ajatukset 
tulevat opettajankoulutuksen opetussuunnitelman suunnasta. Koulutusta koskevien 
ideoiden tulee olla myös kouluilla toimivien ohjaajien tiedossa. Olisi hienoa, mikäli 
opettajainhuoneiden kirjastoista löytyisi kulloinkin voimassa oleva opettajankoulu-
tuksen kirjallisuus.

Akateemisen, siis tieteellisen, ohjauksen tulee olla tutkimuspohjaista, käsitteellis-
tävää ja dialogista. Koulupedagogisesta suunnasta tarkasteltuna myös ammatillisia 
elementtejä tulee mukaan ohjausprosessiin, onhan opettajaksi opiskelevan selviy-
dyttävä tulevassa ammatissaan opettajana. Akateemisuuden ja ammatillisuuden 
yhdistelmä – opettajuus – sisältää sekä yliopistopedagogiikan suunnasta tulleet 
akateemiset ja asiantuntijuuteen perustuvat näkökulmat että koulupedagogiikan 
suunnasta tulleet ammatilliseen osaamiseen liittyvät näkökohdat.

Ohjaajakoulutus ohjaustyön haasteisiin vastaamassa

Yliopistopedagogiikan huomioon ottaminen praktikumien ohjauksessa merkitsee 
yliopistopedagogisen koulutuksen periaatteiden noudattamista. Tällöin konteks-
tuaalisen oppimiskäsityksen näkökulmat nousevat tärkeiksi ja opiskelijoiden omat 
opiskelu- ja oppimisprosessit keskeisiksi. Koulussa ainejakoisuus tuo omia vivah-
teitaan tiedonkäsittelylle kullekin oppiaineelle ominaisen tietokäsityksen muodos-
sa, yliopistopedagogiikassa monitieteinen ote tulee opiskelussa erittäin vahvasti 
mukaan. Itse asiassa praktikumien ohjauksessa tulee käyttää menetelmällisesti ni-
menomaan yliopistopedagogista otetta. Koulupedagogiikka on ohjaustapahtumassa 
alisteinen yliopistopedagogiikalle, sillä koulupedagogiikan hallinta on se, johon 
ohjataan. Ohjaamisen tapa on yliopistopedagogiikkaa. Opetussuunnitelma, jota 
opiskelijan koulutuksessa toteutetaan, on opettajankoulutuksen opetussuunnitelma. 
Opettajana toimiessaan opiskelija noudattaa koulun opetussuunnitelmaa.

Yliopistopedagogiikan huomioon ottaminen opetusharjoittelun ohjauksessa 
merkitsee sitä, että koulussa toimivien opettajien koulupedagogisen osaamisen 
rinnalle on tuotava yliopistopedagogista osaamista. Sitä voi kehittää itsessään paitsi 
lukemalla ja opiskelemalla, myös kouluttautumalla ohjauksen taidossa. Tähän tar-
joutuu tilaisuuksia ohjaajille järjestetyillä koulutuspäivillä. Laitoksen, normaalikou-
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lujen ja kenttäkoulujen opettajien ohjaustaitojen kehittymistä voidaan tukea prak-
tikumien ohjaajien arvosanaopinnoilla, jotka voivat olla esimerkiksi perusopintojen 
laajuisia. Niissä voidaan yhdessä eri opetusalojen ja eri kouluasteiden erityispiirteet 
huomioon ottaen etsiä yhteisiä ohjauksen teoria-aineksia. Olennaista on oman ope-
tuksen ja ohjauksen tutkiminen, reflektointi, sekä oman kehittymisen arviointi ja 
perusteluiden etsiminen omalle toiminnalle. Mikäli nämä opinnot liitetään osaksi 
ammatillista lisensiaatintutkintoa, opetusharjoittelun ohjaajat voivat tavoitteellisesti 
ja palkitsevasti kehittää omaa akateemista ja ammatillista osaamistaan. Tällainen 
jatkokoulutus on esimerkiksi normaalikoulun lehtoreille erittäin varteenotettava 
mahdollisuus. Myös kenttäkoulujen opettajista olisi hyvä saada tietty aktiiviryhmä 
kouluttautumaan syvällisesti ohjaustehtäviin ja toimimaan pitkäkestoisesti opetus-
harjoittelun ohjaajina omissa kouluissaan. Tutkivia opettajia kouluttamaan tarvitaan 
pedagogeja, jotka ovat itse käyneet saman tien. Yliopistollisten sivistysihanteidenkin 
kannalta on hyvä, että heidän tutkintonsa on yli sen, johon he ohjattaviaan koulut-
tavat.

Akateemiseen opiskeluun kuuluu parhaimmillaan aito tiedonjano – pikemmin 
kuin mekaaninen suorittaminen – tiedon yhteisöllinen rakentuminen ja tutkivat 
käytänteet. Toiminnan perusteleminen on tärkeää ja argumenttien pitävyyteen tulee 
kiinnittää huomiota. Muun muassa näistä syistä olemme nähneet tärkeäksi tarjota 
opetusharjoittelua ohjaaville säännöllisesti mahdollisuuden kouluttautua tuomalla 
ohjauksen kannalta keskeisiä kysymyksiä yhteisesti pohdittaviksi. Kollegojen kes-
kinäinen tapaaminen ja syntyvä vuoropuhelu edistävät ammatillista reflektiota. 
Olemme Helsingissä järjestäneet puolivuosittain opetusharjoittelun ohjaajakoulu-
tusta, jonka teemoina ovat olleet muun muassa nämä:

• Ensitapaamisesta ensimmäiseen opetustuntiin – etukäteisohjeet ja neuvot 
opetusharjoittelussa

• Vuorovaikutuksellinen palaute opetusharjoittelussa
• Polttaako palaute? Opetusharjoittelijoiden ohjaaminen haasteena
• Tarvitaanko tuntisuunnitelmaa? Suunnitelmien ohjaamisen haasteita
• Kumpi vie ja kumpi vikisee ohjaustapahtumassa? Järjen ja tunteen tasapainoa 

etsimässä
• Persoonallisuuden vahvuus ja hauraus opetusharjoittelussa
• Mikä on oikein? Ohjauseettisiä pohdintoja
• Temperamentit törmäyskurssilla
• Vuorovaikutus ammatillisuuden näkökulmasta
• Mistä on onnistunut ohjaus tehty?

Koulutuspäivät ovat olleet joko kokonaisen päivän tai iltapäivän mittaisia ja sisältä-
neet luennoitsijoiden alustuksia ja ryhmätoimintaa. Olennainen osa ovat kollegiaali-
set kahvihetket, jotka tarjoavat tilaisuuden vapaamuotoisempaan keskusteluun ja eri 
kouluilta tulevien opettajien tapaamiseen. Edellä mainitun kaltaiset koulutuspäivät 
jatkuvat nyt opetusharjoittelusymposiumin nimellä. Symposiumit kokoavat laitoksen 
ja koulujen väen yhteiseen pohdintaan korkeatasoisten alustusten ja koulutuslinja- 
tai ainekohtaisten tapaamisten merkeissä. 
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Pyrimme ohjaajakoulutuksissamme samaan kuin opetusharjoittelun ohjausti-
lanteissa: intentioon ja interaktioon. Toisin sanoen toiminnalla on vahva tavoitteel-
lisuus, ja päämäärään pyrkiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Ohjausvuorovai-
kutus voidaan hahmottaa nelikenttänä, jossa dimensioina ovat ohjauksen tavoit-
teellisuus ja ohjaajan emotionaalinen läsnäolo. Tavoitteellisuuden – ja mahdollisesti 
myös ohjaajan emotionaalisen läsnäolon eli aidon dialogisen suhteen – puuttumi-
nen ohjauksesta saattaa johtaa siihen, että opiskelija jää yksin, oman onnensa no-
jaan. Tavoitteiden puuttuminen – olkoonkin että ohjaaja olisi emotionaalisesti läsnä 
ohjaustapahtumassa – puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa kenties on viihtyisää ja 
mukavaa, ja kaikki sujuu omalla painollaan, mutta varsinaista kehittymistä ja aitoa 
kyselemistä ei tapahdu. Sellaista ohjausta voi kutsua lähinnä ajanvietteeksi. On tär-
keää, että opetusharjoittelua ohjataan sekä tavoitteellisesti että vuorovaikutteisesti, 
jolloin voidaan puhua onnistuneesta ohjauksesta.

Opetusharjoittelu on kaikissa koulutusohjelmissa myönteiseksi ja tärkeäksi koet-
tu osa pedagogisia opintoja. Opettajankoulutusyksiköissä ainoastaan pedagogiset 
opinnot suorittavat aineenopettajat arvostavat harjoittelua ja sen aikana saatua 
ohjausta. Meillä tutkinnon suorittavien luokanopettajien koulutuksessa viimeisen 
harjoitteluvaiheen tulisi olla gradun tekemisen ohella toinen opintojen päätösvai-
heen huippukohdista. Harjoittelu tulisi suorittaa mahdollisimman lähellä kentälle 
siirtymisen vaihetta. Silloin opettamisen ja kouluelämän kannalta tärkeät kysymyk-
set ajankohtaistuvat, ja opiskelijalla alkaa olla todellinen tarve pohtia selviytymistä 
kentällä. Harjoittelussa tulee panna käytäntöön opittu teoria-aines ja mahdollisesti 
yhdistää gradun tekeminen ja praktikumi. Toisin sanoen on osoitettava hallitsevansa 
ne tiedot ja taidot, jotka ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta edellyte-
tään. Tämän vuoksi olemmekin alkaneet kutsua viimeistä harjoitteluvaihetta nimel-
lä maisteripraktikumi.
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HARJOITTELURAPORTTI AMMATILLISEN 
ITSEOHJAUTUVUUDEN VÄLINEENÄ 

LUOKANOPETTAJIEN KOULUTUKSESSA

Anneli Sarja – Ulla Kiviniemi – Seppo Hämäläinen

Johdanto

Jyväskylän yliopiston luokanopettajien koulutuksen viimeinen opettajaharjoitte-
lujakso on nimeltään Ammatillinen itseohjautuvuus. Harjoittelujaksossa opiskelija 
täydentää koulutuksessa saavuttamaansa opettajan työn ammattitaitoa. Harjoitte-
luun kuuluu tutkiva ote ammattiin. Harjoittelussa pyritään ammatilliseen itseoh-
jautuvuuteen opiskelijan itselleen asettaman ammatillisen kehitystehtävän kautta. 
Harjoitteluraportissa opiskelijan tulisi eritellä koulutuksessa saavuttamaansa am-
mattitaitoa harjoittelun kehitystehtävän ja siitä konkretisoitujen tutkimusongelmi-
en mukaisesti. (Jyväskylän yliopisto 2003, 144.) 

Analysoimme 25 harjoitteluraporttia vuosilta 2001–2004. Harjoitteluohjeissa 
esitetyt tavoitteet ja sisällöt ovat osaltaan teorian asemassa. Tavoitteet ja niiden 
taustafilosofia ohjaavat tarkasteluamme. Toisaalta lähestymistapamme on aineis-
tolähtöinen. Artikkelin kirjoittajista didaktiikan lehtori Ulla Kiviniemi (UK) on 
toiminut opettajaharjoittelun koordinaattorina, jonka ohjauksessa kaikki tapaustut-
kimuksemme 25 opettajaharjoittelijaa (2 miestä ja 23 naista) ovat olleet. Didaktiikan 
lehtorin tehtävänä on a) kehitystehtävien asettelun ja tarkastelun ohjaus, b) harjoit-
teluraportin laadinnan ohjaus, c) opiskelijoiden harjoittelun seuranta kouluilla, d) 
oman ohjausryhmän ryhmä- ja yksilöohjauksen järjestäminen sekä e) yksilöllisen 
loppukeskustelun järjestäminen harjoitteluun ja raportointiin, erityisesti kehitys-
tehtäviin liittyvistä teemoista. Harjoittelukoulun opettajan ohjaustehtävät liittyvät 
enemmän peruskoulun opetussuunnitelmasta nousevien opettajan tehtävien har-
joittelun ohjaukseen. 

Tarkastelemme artikkelissa harjoitteluraportteja yhtäältä opettajaksi opiskelevi-
en ammatillisen itseohjautuvuuden ja tutkivan opettajan peilinä ja toisaalta ohja-
uksen peilinä. Millaisia kehitystehtäviä opiskelijat itselleen asettavat? Miten tutkiva 
ote raportissa ilmenee? Millaisia johtopäätöksiä opiskelijat löydöksistään tekevät, ja 
miten he arvioivat saavuttamaansa ammattitaitoa? Miten tutkimuksellinen rapor-
tointi edistää ammatillista itseohjautuvuutta? Pyrimme ohjaajadiagnostiseen näkö-
kulmaan ja opettajaharjoittelun kehittämiseen.
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Pyrkimys autonomiseen oppimiseen

Entisiä opiskelijoita tavatessa kuulee kritiikkiä, että ”opettajankoulutuksessa ei ope-
tettu kaikkea työssä tarvittavaa”. Siksi autonomisen oppimisen taitoja tulisi kehittää 
koulutuksen aikana kaikille. Pentti Moilanen (Moilanen & Tiitinen 2004) on koon-
nut tutkimustuloksia perusteluksi autonomisen oppimisen välttämättömyydestä 
opetusharjoittelussa. 

Itseohjautuvassa oppimisessa opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan. Autono-
mista oppimista edistää, jos oppimistavoitteet ovat yhdenmukaisia opiskelijoiden 
henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden kanssa. Oppijan tavoitteiden näkökul-
masta irrelevantit asiat vähentävät oppijan autonomiaa. Autonomisuus ja oppimi-
nen ovat inhimillisiä perustarpeita, mutta kyky autonomiseen opiskeluun riippuu 
oppijan kehityksestä ja taidoista. Oppijan on osattava eritellä oppimistarpeitaan ja 
opiskeluympäristöään, arvioida oppimisstrategioitaan ja -käsityksiään sekä tunnis-
tettava opiskeluun liittyviä tunteitaan. Näitä itsesäätelyn osa-alueita ja niihin liitty-
viä uskomuksia voidaan opettaa. (Zimmerman 2002, 19.)

Autonomisessa oppimisessa opiskelijalle annetaan yleensä valtaa päättää tietyn 
opintojakson tavoitteista ja opiskelutavoista. Pienissä ja sirpaleisissa opintojaksoissa 
autonominen opiskelutaito ei kehity. Opiskelun ohjaus etenee opiskelijan omien 
tavoitepohdiskelujen jälkeen yleensä oppisopimuksen tekoon. Siinä sovitaan, mihin 
opiskelija opintojaksolla syventyy. Oppisopimuksessa otetaan huomioon yksilöiden 
väliset erot ja tehdään sisällöistä opiskelijoiden tarpeiden mukaisia. Neuvottelussa 
opiskelija ja ohjaaja sopivat yksilöllisistä oppimistavoitteista, opiskelutavoista ja ar-
viointikriteereistä. (Clifford 1999, 116.)

Jyväskylän yliopiston aineenopettajankoulutuksessa on kokeiltu menestyksel-
lisesti pedagogisten opintojen järjestämistä opiskelijoiden itsensä laatimiin henki-
lökohtaisiin opetussuunnitelmiin perustuvina (Moilanen & Tiitinen 2004). Opis-
kelijat aloittivat opetusharjoittelun suunnittelun vastaamalla kirjallisesti kahteen 
kysymykseen: Mitä haluat oppia? Miten sinun tulee muuttua pärjätäksesi opetta-
jana? Näiden kysymysten avulla opiskelijat alkoivat miettiä opiskelunsa tavoitteita. 
Nyt käsiteltävässä luokanopettajien päättöharjoitteluohjeissa opiskelijoita ohjattiin 
tekemään kehitystavoitteensa tutkimuskysymysten muodossa. Niiden tuli liittyä 
johonkin olennaiseen opettajan rooliin tai tehtävään, esimerkiksi vuorovaikutus-
taitojen kehittämiseen, oppilaan ajattelun aktivoimiseen tai ohjeistamistaitoihin. 
Kehitystehtävä ei saanut olla oppiainesidonnainen. Sen tuli toimia harjoittelun lä-
päisevänä teemana niin, että se syventäisi harjoittelua ja olisi tärkeä johdanto oman 
opettajuuden ymmärtämiseen ja oman toiminnan arvioimiseen. Kehitystehtävistä 
tuli johtaa oman työn tutkiminen. Tutkimustulokset tuli nivoa alan kirjallisuuteen. 
Tutkimustulosten, kirjallisuuden ja omien kokemusten pohdiskelevan vuoropuhe-
lun avulla raportissa tuli tehdä johtopäätöksiä oman opettajuuden kehittymisestä ja 
kehittämisestä. 



30 Anneli Sarja – Ulla Kiviniemi – Seppo Hämäläinen 31
Harjoitteluraportti 
ammatillisen itseohjautuvuuden välineenä luokanopettajien koulutuksessa

Harjoitteluraporttien ääressä

Pääsääntöisesti opettajaharjoittelu (OH 4) tapahtuu syyslukukaudella Jyväskylän 
normaalikoulussa viiden viikon aikana (4 opintoviikkoa). Tässä aineistossa on 
paljon (13/25) opiskelijoita, jotka harjoittelivat omavalintaisissa kouluissa. Syinä 
valintoihin olivat opiskelujen poikkeuksellinen kulku, johon liittyivät perhesiteet 
kotiseudulla (2/13) ja halu tutustua erityis- tai inkluusiokouluihin tai monikulttuu-
risiin kouluihin (6/13). Halu erityisopetuksen harjoitteluun on ymmärrettävää, sillä 
harjoittelijat eivät Jyväskylän normaalikoulussa kohtaa oppilaiden luonnollista kir-
joa. Erityisopetuksessa olevia siellä oli vuonna 2004 noin puoli prosenttia, kun val-
takunnallinen luku on noin kuusi prosenttia (Naukkarinen 2004). Osa opiskelijoista 
(5/13) kertoo tiukkaan sävyyn päättäneensä jo edellisen harjoittelun aikana, että he 
eivät missään tapauksessa halua suorittaa päättöharjoitteluaan normaalikoulussa. 
Siellä harjoittelu on luokka-, ei koulukohtaista, ja opiskelijat eivät tunne itseään koulun 
arjessa tasa-arvoisiksi harjoittelijoiden ja koulun opettajien erillisten opettajanhuonei-
den vuoksi. Osa tunsi saaneensa jo Norssista irti kaiken, mitä sillä on tarjottavanaan. 
Jotkut näistä opiskelijoista nimittävät itseään oman tien kulkijoiksi, samoin kuin ne-
kin, jotka halusivat harjoitella kevätlukukaudella, ettei tarvinnut hukkua massaan. 

Oman tien kulkijoita ja tätä kautta autonomista oppimishalukkuuttaan korosta-
via on tullut aineistoomme paljon siksi, että ohjaaja UK uskoo joustaviin ja henkilö-
kohtaisia polkuja tukeviin opetusjärjestelyihin. Voitaneen sanoa, että hänen ohjatta-
villaan oli mahdollisuus laitoksen autonomisimpaan oppimiseen päättöharjoittelun 
aikana. Kovin autonomiseksi kaikki opiskelijat eivät sitäkään kokeneet, mitä kuvaa 
yhden normaalikoulussa harjoitelleen teksti palautearvioinnissaan: Miksi puhutaan 
henkilökohtaisista opetussuunnitelmista ja muista joustavaa opetusta suosivista tyy-
leistä, puhumattakaan oman opiskelun valinnaisuudesta, samalla kun eteneminen on 
ylhäältä käsin määrätty?

Ihmisten ajatellaan nykyisin suhtautuvan itseensä ja elämäänsä pohtien ja elä-
mänkulkuaan korjaten, kuuntelevan omia tuntemuksiaan, kyselevän itseltään, kuka 
minä olen, kertoen itsestään tuottaen sisäisiä ja ulospäin puhuttuja tarinoita ja ot-
taen niissä käyttöön kulttuurisia tarinoita ja tulkintoja. Modernisaatiososiologiassa 
sitä nimitetään reflektiiviseksi subjektiudeksi. (Julkunen 2003, 57.)

Aineistomme harjoittelukertomukset ovat reflektiivisen subjektiuden ja minuu-
den tarinoita. Ne sisältävät kokemuksia ja käsityksiä opetuksesta. Aikaisemmissa 
harjoitteluraporteissa monet ohjaajat olivat suosineet narratiivisia tarinoita. Har-
joittelijoiden odotettiin nyt nivovan kokemuksiinsa kirjallisuutta ja muuta kulttuu-
rista antia entistä käsitteellisemmin. Raporttien lukijoina ja artikkelin kirjoittajina 
olemme pyrkineet eläytymiseen ja analyyttisyyteen tulkiten aineistoa oman koke-
muksemme kautta. Pyrimme teemoittelemaan ja teemojen sisällä tyypittelemään ja 
joskus luokittelemaan opiskelijoiden tarinoita. Emme käytä mitään varsinaista me-
todia (esimerkiksi diskurssianalyysia) siitä arsenaalista, joka tekstien analysointiin on 
kehitetty. Käytämme tekstikatkelmia kursiivilla kirjoittaen ”naiivin autenttisuuden 
hengessä” Julkusen (2003, 62) tapaan. Käytämme yhden vastauksen sisältäviä au-
tenttisia lainauksia esimerkkinä laajemmasta aineiston osasta. Olemme rakentaneet 
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myös kahdesta kirjoituksesta tyyppikertomuksia, jolloin tyyppi on mahdollinen, 
mutta ei esiinny juuri sellaisena aineistossamme. Tutkimuksemme on vuoropuhelua 
tekstien ja tulkintojen välillä, tähänastisten tekstien uudelleenkirjoittamista. 

Ammatillinen kehitystehtävä osana harjoittelua

Itselle asetetut kehitystehtävät liittyivät useimmiten eriyttämiseen. Myös kokeneet 
opettajat haluavat kehittyä Suomessa nykyisen inkluusiosuuntauksen mukaisesti 
paremmiksi eriyttäjiksi (Webb ym. 2004). Kenttäkouluille menneet harjoittelijat 
asettivat tavoitteensa perin yleiselle tasolle: Kehittyä inkluusio-opetuksessa. Tutustua 
monikulttuuriseen opetukseen tai Oppia opettamaan aidossa koulussa ilman ylenmää-
räistä valmistautumista ja pingottamista. Lukijana jää silloin odottamaan kehitys-
tehtävän erittelyä harjoittelussa esiin tulleiden virikkeiden pohjalta aineistolähtöi-
sesti. Rajattua kehitystehtävää kenttäkoululla edustaa esimerkiksi tavoite kehittyä 
dysfasiaoppilaan huomioonottamisessa opetusmenetelmien avulla. Normaalikoulussa 
harjoitelleista puolet kertoo neuvotelleensa ohjaajien kanssa kehitystehtävistään. 
Tuloksena oli yleensä rajattu tavoite. Esimerkiksi eriyttämisen alaan kuuluva lap-
silähtöisyys tarkentui tavoitteeksi kehittyä lapsen ajattelun tason huomioonottavaksi 
ohjeiden antajaksi.

Tyypillinen kehitystehtävä normaalikoulussa harjoitelleilla oli työrauhan aikaan-
saaminen tai hankalien tilanteiden hallinta. Harjoittelijat jäsensivät tehtäväänsä kir-
jallisuuden avulla teorialähtöisesti. Yksi onnistuneimmista raportoijista halusi ke-
hittyä hankalissa tilanteissa (mm. työrauha, nahistelu ja kiusaaminen) kasvattajana. 
Hän eritteli kirjallisuuden avulla ihannekasvattajan toiminnan omaksi tavoitteek-
seen. Sitten hän kuvaili reaalitilanteita harjoittelukokemuksistaan ja lopuksi yhdisti 
ideaali- ja reaalitilanteen kirjallisuutta käyttäen reformitilanteeksi eli yleistäviksi 
toimintaohjeiksi itselleen. 

Monet kehitystehtävistä oli valittu suoraan harjoitteluohjeiston esimerkeistä. 
Antoivatko ne liian osoittelevan vinkin autonomisille opiskeluvalinnoille? Moilanen 
ja Tiitinen (2004) korostavat omassa autonomisen opiskelun kokeilussaan, että ke-
hitystehtävien tulee olla opiskelijan kannalta mielekkäitä, niihin vastaamisen tulee 
auttaa häntä toimimaan entistä paremmin tulevassa ammatissaan ja niiden tulee 
auttaa häntä ymmärtämään tulevassa opetustyössä kohtaamiaan ilmiöitä. Vaatimus-
ten pohjalta on luontevaa ajatella, että kehitystehtävät nousevat opiskelijoiden omis-
ta kokemuksista ja käsityksistä, opettajan ammatin asettamista osaamisvaatimuksis-
ta sekä kasvatusta käsittelevästä tieteellisestä ja ammatillisesta kirjallisuudesta. 

Ohjaajana UK varoi perinteisen opettajan kaikkitietävää roolia. Sisällöllinen 
ohjeiden antaminen oli hienovaraista. Autonomiset oppimiskokemukset eivät 
automaattisesti muuta riippuvaisia opiskelijoita autonomisiksi. Opettajan tulisi 
pystyä arvioimaan opiskelijan tuen tarve. Tämä taas edellyttää säännöllisiä ohja-
uskeskusteluja. Aineistossamme, kuten Moilasen ja Tiitisenkin (emt.) aineistossa, 
kehitystehtävät olivat luokkahuonekeskeisiä tai opettajan työn laajat kysymykset oli-
vat ylimalkaisia ja erittelemättömiä. Olisiko ohjaajan pitänyt pyrkiä vaikuttamaan 
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siihen, että opiskelijat olisivat huomanneet esimerkiksi opettajan yhteiskunnalliset 
sidokset? Vai olisiko tämä alue täydennyskoulutuksen asia esimerkiksi induktio- tai 
perehdyttämisvaiheessa? Jotkut opiskelijat olisivat halunneet, että harjoittelu ja 
opettajankoulutus yleensä olisivat tarjonneet enemmän yhteiskunnallista ainesta ja 
oppituntien ulkopuolista koko koulun toimintaan suuntaavaa koulutusta. Itsenäi-
sesti he eivät osanneet valita niitä opiskelutehtävikseen. Haastattelemamme kenttä-
koulujen rehtorit olivat sitä mieltä, että tyvestä puuhun noustaan. Heidän mukaansa 
peruskoulutuksessa on hyvä keskittyä luokkahuone- ja opetusryhmätilanteisiin. Pe-
rehdyttämiskoulutuksessa ja koulutyössä paneudutaan isompien kokonaisuuksien 
hallintaan. Toki peruskoulutuksessa on ennakkojäsennyksen tapaan syytä käydä läpi, 
että tämmöistä ja tämmöistäkin kuuluu opettajan kokonaistyöhön. (Webb ym. 2004.)

Ulla Kiviniemi ja Markus Leppiniemi ovat koostaneet opiskelijoiden antaman 
harjoittelupalautteen lukuvuosista 2001–2004 (Kiviniemi & Leppiniemi 2004). 
Opiskelijat olivat palauteraporteissaan yleensä (n. 3/4) sitä mieltä, että kehitystehtä-
vän selvittely tuki heidän ammatillista kasvuaan. Tätä ryhmää edustaa harjoittelija, 
joka oli vahvasti tiedostanut kehitystehtävänsä, ja sen tarkastelu tuotti oivalluksia. 

Didaktikko nosti kehitystehtävän arvoiselleen paikalle jo ennen harjoittelun al-
kua. Omaa kehitystehtävää tuli mietityksi koko ajan. Kirjoitin aiheesta ajatuk-
sia ja huomioita koko harjoittelun ajan ja sain aiheesta paljon irti. Mieluummin 
käyttäisin termiä tutkimusongelma kuin kehitystehtävä, sillä minun on vaikea 
keksiä yksittäistä osa-aluetta, joka yksistään vaatisi suurta kehittämistä.

Noin neljännes harjoittelijoista koki kehitystehtävän selvittelyn harjoittelussa vai-
keaksi ja rasittavaksi, joku tyhjänpäiväiseksikin. 

Aika irralliseksi se jäi. Ideana se on hyvänkuuloinen, mutta aika teennäinen 
käytännössä. Harjoittelussa olennaista on olla luokassa ’kentällä’ eikä tehdä tie-
teellistä proosaa. Harjoittelussa on ihan riittävästi työtä opintoviikkomäärään 
nähden ilman tätä tehtävääkin. 

Viime aikoina onkin kiireen kulttuurin vastapainoksi ilmestynyt tutkimuksia, jot-
ka väittävät, että jo kaksi yhtäaikaista tehtävää hidastaa suoritusta. Mitä useampi 
tehtävä on meneillään, sitä hitaammin selviämme hommistamme. Tee yksi asia ker-
rallaan, jos suinkin voit, neuvoo aivotyön asiantuntija. (Heikkinen 2005.) Aineistos-
samme kolmelta harjoittelijalta kehitystehtävän selvittely ei sujunut juuri lainkaan. 
Mitoitin tehtävän laajuuden väärin. Tehtävä tuntui irralliselta ja turhalta. Harjoittelu 
oli muutenkin raskasta eikä sen ohella pystynyt keskittymään tehtävään. (Ks. Kivinie-
mi & Leppiniemi 2004.)
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Harjoitteluraportti tutkimusselosteena

Kasvatustieteessä tutkimukset ovat tulleet viime vuosina menetelmiltään hyvin 
monimuotoisiksi. Kehitystehtävissä etenemisen itsearvioinnissa olisi luontevaa 
toimintatutkimus, jossa kehittymisen etenemistä analysoidaan systemaattisesti ja 
metodisesti luotettavasti. Aineistossamme perinteisiä tutkimusraportteja on noin 
neljännes. Monet raporteista ovat persoonallisia tarinoita, kuten näiden opiskeli-
joiden lähestymistapa on ollut myös aikaisemmissa opintotehtävissä. Tutkimusra-
porttina useimmat harjoittelukertomukset vaatisivat vielä prosessointia, jäsentelyä. 
Tarinoissa ilmenevä reflektiivinen subjektius on Julkusen (2003, 57) mukaan myös 
epäselvyyttä, moniselkoisuutta ja monimutkaisuutta. Se ilmenee näissäkin harjoit-
teluraporteissa. Koulumaailma ja elämä siinä ei ole nuorelle opettajalle mikään yk-
sinkertainen juttu. 

Moilasen ja Tiitisen (2004) autonomisen oppimisen kokeilussa harjoittelijat 
tekivät kehitystehtäviensä aihepiireistä ohjatusti proseminaarityön. Raporteista tuli 
tutkimuksen mitat täyttäviä ja viimeisteltyjä. Tässä ryhmässä harjoittelijat olivat 
tehneet jo kasvatustieteen proseminaarityönsä ja osallistuneet aktiivisesti vaadittui-
hin kahteen graduseminaariin sekä tehneet niihin liittyvät kirjalliset esitelmät. Niin-
pä harjoittelijoiden odotettiin selviävän raportoinnista tutkimustyyppisesti melko 
omatoimisesti. Osoittautui, että aikaisempi opetus ei ollut osalle riittävää.

Yksilöiden väliset erot tutkimustaidoissa ovat raporttien perusteella vaihtelevia. 
Tutkivan opettajan uteliaisuutta on kaikilla, ja kaikki ovat tarkkailleet tapahtumia 
ja kertoneet omia tuntemuksiaan, kokemuksiaan ja käsityksiään harjoittelusta. 
Ilmeisen turvallinen ohjausilmapiiri näkyy esimerkiksi produktiivisuudessa. Har-
joittelukertomukset ovat polveilevia ja pitkiä, keskimäärin 18-sivuisia (8–26 sivua). 
Vain kolme raporttia oli puhtaasti oman kehitystehtävän mukaisesti jäsenneltyjä. 
Useimmat opiskelijat ovat nivoneet kirjallisuutta tutkimuksensa viitekehykseen ja 
pohdiskeluun. Lähteiden ja tekstin sisäisten lähdeviittausten merkitseminen on mo-
nenkirjavaa, joskus perin huolimatontakin. Systemaattisemmin ovat onnistuneet 
perinteistä deduktiivista tapaa käyttäneet kirjoittajat. He ovat käyttäneet kirjalli-
suutta käsitteellisen viitekehyksen luomiseen ja oman kehitystehtävän erittelyyn. 
Induktiivisesti, aineistolähtöisesti kirjoittaneiden on ollut vaikea käyttää lähteitä. 
Lähteitä on vähän – yksi ei käyttänyt niitä lainkaan: Ei kirjallisuuden avulla opeteta 
vaan persoonallisuuden. Omien kokemusten yleistämiseen tai oman käyttöteorian 
rakentamiseen kirjallisuutta käytti harva apunaan. Keskustelu omien havaintojen ja 
aikaisempien tutkimusten välillä oli vähäistä. 

Kriteerit täyttäviä tutkivan opettajan raportteja aineistossa on puolet (ks. Kan-
sanen 2004, 98). Niissä eriteltiin kasvatuksen ja opetuksen sisältöihin liittyviä mer-
kityksiä tai asioiden välisten suhteiden ja painotusten merkityksiä käsitteellisesti 
suhteellisen selkeästi. Toisen puolen suurimmat puutteet ovat tutkittavan ilmiön 
käsitteellisessä haltuunotossa ja oman opetuksen tai lasten toiminnan luotettavassa 
tarkkailussa. Varsinkaan kirjoittajapositioihin ja asenteisiin liittyvät merkitykset ei-
vät auenneet lukijalle (ks. Luukka 2002).
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Aineistomme harjoittelijoiden kehitystehtävät voidaan kaikki luokittaa opetta-
misen ja oppimisen ilmiöön. Niillä on keskenään ontologinen riippuvuus (Kan-
sanen 2004, 59). Jotta opettaja voisi säädellä tätä riippuvuutta, tehdä valintoja 
tietoisesti, olisi ilmiö otettava teoreettisin käsittein haltuun. Hänen olisi tunnettava 
ilmiöstä ylä- ja alakäsitteet sekä käsitteiden väliset suhteet. Silloin kun ilmiö on otet-
tu puutteellisesti käsitteellisesti haltuun, on seurauksena ollut tutkimusongelmien 
ylimalkaisuus. Tutkimuskysymyksiin on ollut vaikea saada luotettavaa vastausta. 
Esimerkiksi yleisimpään kehitystehtäväalueeseen, eriyttämiseen, on käsitteellisesti 
paneutunut kiitettävästi vain kaksi harjoittelijaa. He ovatkin olleet kehitystehtävänsä 
seurannassa tietoisia, millä eriyttämisen osa-alueella liikkuvat ja mitä eriyttämisen 
muotoa he eri oppilaiden kanssa kokeilivat ja miksi. Käsitteiden avulla he pääsivät 
tarkentamaan tulevaa toimintaansa kehityssuunnitelmissaan.

Vygotskyn termein ilmaistuna monet harjoittelijat ovat tutkimansa ilmiön pseu-
dokäsitteellisessä vaiheessa. He käyttävät esimerkiksi aktiivisen oppimisen käsitettä 
kommunikoinnissaan papukaijamaisesti mutta eivät tarkoituksenmukaisesti mää-
ritellen eivätkä tarkasti ymmärtäen, vaan kukin erilaisia merkityksiä sille antaen 
(ks. Maynard 2001). Opiskelijoiden ohjauksessa olisi hyvä kiinnittää huomiota 
tutkimuspalautteeseen joko kirjallisesti tai ohjauskeskustelun avulla jo raportoinnin 
kuluessa. Ohjauskeskusteluun ja siinä erityisesti tutkimussuuntautuneeseen teoreet-
tisten käsitteiden haltuunottoon sopisivat erilaiset yhteistoiminnalliset työmuodot 
myös etäohjauksen keinoin. Useimmiten tarvitaan kuitenkin opiskelijan autonomi-
suutta kunnioittavaa yksilöllistä ohjauskeskustelua.

Tutkimussuuntautuneen ohjauskeskustelun lähtökohta on yhteinen keskuste-
lun kohde. Se voi olla jokin opiskelijan merkitykselliseksi kokema asia tai ongelma, 
kuten eriyttämisen toteuttaminen käytännön opetustyössä. Ohjauskeskustelussa 
eriyttämisen tarvetta perustellaan ja sille etsitään erilaisia perusteluja. Avoimin ky-
symyksin ohjaaja yrittää auttaa opiskelijaa havaitsemaan oman toimintansa vaikut-
timia. Tausta-ajatuksena on, että autonominen ajattelu kehittyy yhteisöllisesti – eri-
laisia vaihtoehtoja kokeilemalla, niitä kyseenalaistamalla ja uudelleenmuotoilemalla. 
Myös kirjallinen raportti välittää erilaisia merkityksiä, opetuskulttuureissa vakiintu-
neita toiminta- ja ajattelumalleja. Keskustelussa ohjaaja mallintaa opiskelijan esiin 
nostamia merkityksiä tuomalla julki omia näkemyksiään, arvioimalla ja esittämällä 
vaihtoehtoisia tulkintoja. Näin hän sitoutuu tasavertaisesti oppimisen prosessiin. 
Tällaisessa ohjauksessa pyrkimyksenä on suhteuttaa opiskelijan toimintaa yksittäis-
tä oppituntia laajempaan sosiaaliseen ympäristöön, oppilaan yksilölliseen taustaan, 
kouluun ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tavoitteena on opiskelijan itseohjautuvan 
käsitteellisen ajattelun kehittäminen. (Sarja & Ojala 2004.)

Deduktiivisessa lähestymistavassa tutkittavan ilmiön haltuunotto teoreettisin 
ylä- ja alakäsittein edisti kehitystehtävän muotoilua tutkimusongelmiksi. Ilmiön 
erittely johti usein systemaattiseen oman tarkastelun kehittymiseen ja väitteiden 
perusteluun, vaikka harjoittelija ei käyttänyt mitään varsinaista observointi- tai 
introspektiotekniikkaa. Deduktiivinen lähestymistapa sopi etukäteen valitun kehi-
tystehtävän analysointiin hyvin.
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Muutamat induktiivisesti kehittymistään tarkkailleet lähtivät liikkeelle aineisto-
lähtöisesti. Jotkut raporteista olivat raikkaasti reflektoivia, useimmat pakkopullamai-
sia kuvauksia. Tutkimusraportteina harjoittelukertomukset olisivat vaatineet vielä 
työstämistä, jotta opiskelija olisi edennyt konkreettisista havainnoista teoreettisten 
käsitteiden tasolle. Oman toiminnan perusteiden systemaattinen tietoisuuteen nos-
taminen oli vähäistä. Omaa kehittymistä perusteltiin harvoin tutkimuslöydösten 
avulla. Ei päästy ajattelutasolla tarkastelemaan tai korjaamaan omaa käyttöteoriaa 
(vrt. Kansanen 2004, 97).

Suurin osa harjoittelijoista (17/25) piti selviönä, että he toimivat kehityssuunni-
telmiensa mukaisesti ja että edistymistä tapahtui. Kolmannes (8/25) käytti jotakin 
systemaattista observointia tai tekniikkaa arviointinsa tueksi. Onnistuneita teknii-
koita olivat oman opetuksen videointi ja videoiden tarkkailu joko yksin tai parin 
kanssa, itse kehitetyn inventaariolomakkeen käyttö ja oman arvion vertaaminen 
ohjaavan luokanopettajan palautteeseen, harjoittelijaparin observointi sovitusta 
aiheesta ja oppilaiden tuotosten tai käyttäytymisen arviointi opettajadiagnostisesti.

Poikkeuksetta systemaattista itsearviointimenetelmää käyttäneet hämmästyivät, 
että tulokset olivat heidän odotustensa vastaisia. Esimerkiksi myönteisen palautteen 
antajaksi itsensä arvioinut huomasi käyttäneensä runsaasti kielteistä palautetta. 
Kyselevää opetustaan kehittävä opiskelija huomasi, että vaikka hän luuli tehneensä 
avoimia ja yksilökeskeisiä kysymyksiä, hän oli tehnyt lähes yksinomaan suljettuja 
ja ainekeskeisiä kysymyksiä. Esimerkit osoittavat, että opettajan olisi hyödyllistä 
tarkkailla, käyttäytyykö hän teoriansa mukaisesti, sillä opettajat eivät välttämättä 
käyttäydy pedagogisen ajattelunsa mukaisesti (Tigchelaar & Korthagen 2004). Tä-
män vuoksi esimerkiksi Englannissa on julkaistu runsaasti opettajille tarkoitettua 
itsearviointimateriaalia (ks. Hopkins 1995, 1–8). Kun harjoitteluun kuuluu toisen 
opiskelijan opetuksen seurantaa ja palautteen antoa opetuksesta, olisi Hopkinsin 
esittelemillä tarkkailumetodeilla annettavaa tieteellisen ajattelun kehittymiselle. 

Korkeakoski (2004) toteaa, että itsearvioinnin käsite ei ole vakiintunut koulutuk-
sen käsitteistössä. Artikkelissaan hän erittelee opettajaa oman työnsä arvioijana ja 
esittelee suomalaiseen kouluun sopivia arvioinnin luotettavuutta lisääviä menetel-
miä. Hänen mukaansa ulkoisesta arvioinnista on hyötyä vasta silloin, kun opettaja 
ja oppilaitos ovat riittävästi kehittyneet itsearviointitaidoissa. Seuraava opiskelija 
edustaa sitä joukkoa, jonka mielestä itsearviointi vaatii opettajankoulutuksessa ke-
hittämistä.

Oman työn arviointitaidot eivät opintojen aikana saaneet riittävästi harjoitusta. 
Ennen päättöharjoitteluani en ole koskaan tietoisesti arvioinut omia tietojani 
ja taitojani opettajana. Jokaiseen harjoitteluun on toki liittynyt tavoitteita, ja 
niiden saavuttamista on sitten seurattu harjoittelun aikana, mutta silti koen, 
etten ole koskaan tarkemmin miettinyt miksi toimin niin kuin toimin. Minulla 
on monia käsityksiä siitä, miten pitäisi toimia, mutta ei selvää käsitystä siitä, 
toiminko sitten niin vai jotenkin toisin. 
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Ammatillisen itseohjautuvuuden kehittyminen 
opiskelijoiden kokemana

Kysyttäessä ammatillisen itseohjautuvuuden kehittymistä harjoittelujakson aikana 
yli puolet normaalikoulussa harjoitelleista vastaajista on käyttänyt palautteessaan 
sanontoja erittäin hyvin tai hyvin. 

Tavoite toteutui erittäin hyvin. Sain hyvän kokemuksen opettajan ammatin 
kokonaisvaltaisuudesta ja itseohjautuvuudesta. Jakso suunniteltiin itseohjau-
tuvasti. Vastuuta oli riittävästi. Huomasin pärjääväni hyvin opettajana ja oma 
tyylini vahvistui koko ajan. Jouduin tuntien aikana tekemään useita ratkaisuja 
aivan itse. Välillä ne onnistuivat ja toisinaan eivät. Tästä on hyvä lähteä kent-
tätyöhön. 

Kolmannes vastaajista sanoi itseohjautuvuustavoitteen toteutuneen melko hyvin. 

Harjoittelun tavoite toteutui melko hyvin. Toisaalta harjoittelu asettaa rajoja sil-
le, miten paljon omaa opetustyyliä voi kokeilla ja kehittää. Koska luokkien ei voi 
olettaa sopeutuvan ja mukautuvan parin tunnin ajaksi eri opettajien tyyleihin, 
harjoittelussa korostuu opettajan kyky mukautua luokan toimintaan. Itse koen 
tämän ongelmalliseksi oman ammatti-identiteetin muodostamisen kannalta. 

Harjoittelijoista vain muutamat sanoivat itseohjautuvuustavoitteen jääneen saavut-
tamatta. 

Ei sitä neljässä viikossa ohjaudu ammatillisesti. Opettaja ja didaktikko eivät 
luota yhtään harjoittelijoiden kykyihin ja senpä takia ei anneta itse edes yrittää, 
vaan puututaan joka asiaan ja muutetaan omien mieltymysten mukaisesti. (Ki-
viniemi & Leppiniemi 2004.)

Aikaisemmin opiskelijat olivat pettyneitä siihen, että yhtenäistä vastuuviikkoa ei 
kaikille järjestynyt ja että ohjaava palaute oli ollut sirpaleista. Viime lukuvuodeksi 
järjestettiin kaikkeen harjoitteluun isohko omavastuinen aihekokonaisuus ja vas-
tuuviikko tai jonkun oppiaineen pitkäkestoinen harjoittelu. Opiskelijapalautteen 
mukaan järjestelyt olivat onnistuneita. Vain pari vuoden 2003–2004 opiskelijaa 
totesi autonomisuuden olevan vähäistä. Kyllähän meitä vieläkin ohjaillaan eteenpäin 
kuin lampaita. Itse opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa täytyi jo vähän käyttää 
omiakin resursseja. Siitä kiitos opettajille.

Aineistossamme kaikki 25 opiskelijaa olivat sitä mieltä, että harjoittelun tavoi-
te itseohjautuvuudessa toteutui pitkälti omatoimisen harjoittelukoulun valinnan 
vuoksi. Halukkaat olivat päässeet kenttäkouluille, ja normaalikoululta oli järjestynyt 
sopiva ajankohta. Nämä seikat lisäsivät itsemääräämistunnetta. Autonomisuuteen 
suhtauduttiin yleensä tietyissä rajoissa. Neljän viikon harjoittelussa voi olla itsenäi-
sesti vain osia opettajan työn kokonaisvastuusta. Yhdessä raportissa ymmärrettiin 
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periferiassa olon tärkeyskin ammatillisen kehityksen osana (Maynard 2001). Ohjaa-
jien palautteeseen ja ammatilliseen keskusteluun suhtautuminen vaihteli aineistossa 
laidasta laitaan. Normaalikoulussa harjoittelijat saivat täyden palvelun ryhmä- ja 
yksilöohjauksineen, ja luokan oma lehtori oli harjoittelussa läsnä. Hänen antinsa 
otettiin huomioon kaikissa raporteissa. Eräs harjoittelija arvosti normaalikoulussa 
saamaansa palautetta näin: Ymmärrän, että tuskin koskaan enää tulen saamaan näin 
systemaattista palautetta ja arviointia työstäni. Onhan minulla seuraavat 40 vuotta 
aikaa kokeilla itsenäisesti omia ideoitani. Jotkut olisivat halunneet palautetta enem-
män ja suuremmin linjauksin, jotkut vähemmän. Tietäähän sen itsekin, mikä meni 
pieleen. Ei sitä tarvitse tulla sanomaan.

Kenttäkouluissa koettiin autonomisuuden riemua. Joissakin raporteissa harjoit-
telijat korostivat sitä, että he jopa veivät uusia ideoita ja opetusmenetelmiä kouluille. 
Jotkut kaipasivat toisten harjoittelijoiden vertaispalautetta, mikä normaalikoululla 
oli järjestetty systemaattiseksi. Vain parissa kolmessa kentällä harjoitelleen raportis-
sa eriteltiin luokanopettajan palautteenantoa ja sen osuutta omaan ammatilliseen 
kasvuun. Monissa raporteissa ei ohjauksesta mainittu mitään tai mainittiin, että 
kyttäysmentaliteetti puuttui. Ohjaava didaktikko oli joskus kirjoittanut raportin reu-
naan kysymyksen Missä oma opettaja oli? Näin esimerkiksi silloin, kun harjoittelija 
kertoi organisoimistaitonsa pettäneen täysin ja oppilaat liukenivat käsistä. Parissa 
kolmessa raportissa kaivattiin selvästi enemmän ammatillista ohjauskeskustelua 
koululla. 

Huomasin, ettei luokanopettaja ollut tottunut antamaan palautetta kuin suur-
piirteisesti. Palautetta ja kollegiaalisia keskusteluja ei kenttäkoululla ole ehkä 
mahdollistakaan saada niin paljon kun Norssilla ja niitä olisi saanut olla enem-
män. Toisaalta työskennellessäni itsenäisemmin tunsin ottavani myös kaiken 
vastuun tekemisistäni.

Tutkiva opettaja – hyvä opettaja?

Suurin osa harjoittelijoista oli raporteissaan ja palautteissaan sitä mieltä, että tutki-
musraportin kirjoittaminen väljän ohjeistuksen turvin oli opettajuutta kehittävää 
(Kiviniemi & Leppiniemi 2004). Systemaattisia menetelmiä käyttäneet mainitsivat 
tutkimustehtävän tukeneen itsearviointia ja avanneen silmiä. Persoonallisen vapaas-
ti kirjoittanut kommentoi seuraavasti: Kirjoitin raportin itseäni varten ja siitä tuli 
näköiseni pohdinta omasta opettajuudestani. Muutamat kokivat tutkimustyyppisen 
osan yhdistämisen harjoitteluun hyödyllisenä, mutta raportointi itsessään tuntui 
vaikealta. Raportin laadinta on aina tuskallista, etenkin kirjatiedon ja ajattelun nivo-
minen yhteen. Ajattelu kahliintui ja eteni vaivalloisesti. Olisi ollut niin helppoa antaa 
ajatuksen vain virrata paperille. Pieni osa piti tutkimustyyppistä raportin kirjoitta-
mista jopa turhana opettajan ammatillisessa itseohjautuvuudessa.
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Harjoitteluraportin laatiminen oli pelkkää pakkopullaa. Osaan kyllä ajatella 
ja keskustella ihmisten kanssa ja pohdiskella asioita mutta miksi minun pitää 
kirjoittaa siitä kirjallista todistusaineistoa arvioitavaksi? Kirjallinen tuotos ei ole 
itselleni luonnollinen tapa arvioida omaa toimintaani. Dialogi kirjallisuuden 
kanssa on onttoa. Keskusteluista opettajien kanssa saan paljon enemmän.

Bain ym. (1999) ovat tutkineet eri tavalla ohjattujen harjoitteluraporttien kirjoit-
tamisen vaikutusta opettajakokelaiden ammatillisesti reflektiivisen ajattelun kehit-
tymiseen. Harjoittelijat kirjoittivat 11 viikkoa kestäneen harjoittelujakson aikana 
joka viikko tutkimustyyppisen raportin. Kirjoittamiseen ohjattiin neljällä eri tavalla: 
käsitteiden käyttämisessä yhtä ryhmää ohjattiin yhdistämään teoriaa ja käytäntöä 
analysoimalla harjoittelukokemuksia kurssikirjallisuuden käsitteiden avulla, toista 
ryhmää ohjattiin harjoittelukokemusten ymmärtämiseen persoonallisella ja vapaal-
la kirjoittamisella. Molemmat ryhmät jaettiin vielä kahteen osaan: toiset kävivät 
kunkin raportin luovuttamisen jälkeen reflektiivistä dialogia ohjaajan kanssa, kun 
taas toiset saivat kirjallista palautetta työstään. Kaikilla tavoilla pedagoginen ajattelu 
kehittyi vähitellen pelkästä kuvailevasta kerronnasta kohti yleistämistä, oman käyt-
töteorian muotoilua ja oman tulevan opiskelutarpeen erittelyä. Opiskelijat pitivät 
enemmän vapaasta kuin käsitteellisestä reflektoinnista ja keskustelivat mielellään 
ohjaajan kanssa niin kuin tämän aineiston opiskelijatkin. Huomattavaa oli, että pie-
nellä kirjallisella palautteella kuten reunamerkinnöillä ”Miksi?” tai Miten? edistettiin 
itsensä analysoimista.

Harjoittelun ohjaajana UK kiinnitti huomiota siihen, että kehittynyt raportointi 
ja kehittynyt opettajuus eivät aina kulkeneet käsi kädessä. Analysoimme aineisto-
amme tarkemmin niin, että UK arvosteli opetusharjoittelijan saavuttaman tason 
itse opetustilanteissa, ja metodeja ja tutkimuksen tekoa aikaisemmissa opinnoissa 
opettanut Seppo Hämäläinen arvosteli harjoittelukertomusten tason tutkimusra-
porttina. Käytännön työssä hyvin onnistuneiksi luokittelimme teknisesti vahvat ja 
hyvät, joilla oma opettajuus oli varmaa ja valinnat ymmärtäen perusteltuja. Hyvien 
ryhmään kuuluivat myös opettajuuttaan tietoisesti hakevat, jos opetus teknisesti oli 
hyvää. Teknisesti heikot ja opettajuuttaan sattumanvaraisesti hakevat luokittelimme 
huonojen ryhmään. Tutkimusraportit luokittelimme käsitteiden käytön, tutkimus-
ongelmien ja tutkimusmenetelmien käytön sekä tulosten erittelyn ja niistä tehtyjen 
omaa kehittymistä koskevien johtopäätösten teon perusteella hyviksi tai huonoiksi. 
Hyvissä raporteissa käytettiin kirjallisuutta asiallisesti. 

Teimme luokittelusta taulukossa 1 esitetyn nelikentän. Aineistossamme kahdella 
kolmanneksella tutkimusraportin taso kulki käsi kädessä opetuksen tason kanssa. 
Yhdellä kolmanneksella yhteys oli negatiivinen. Joillakin opetusharjoittelijoilla 
näyttäisi olevan kokeneen opettajan tavoin hiljaista tietoa, jonka avulla opetustyö 
onnistuu hyvin, vaikka sen käsitteellistäminen ja tutkiminen kirjallisessa muodossa 
ei onnistu tai sitä ei pidetä arvossa. Jotkut pystyvät työnsä teoreettiseen tarkasteluun, 
vaikka käytännön työ ei onnistukaan. (Vrt. Tigchelaar & Korthagen 2004.)

Tässä aineistossa harjoittelun ohjaaja hyväksyi raporteiksi erilaisia työelämä-
kertomuksia. Hän oli Krokforsin (1997, 48) luokittelun mukaan tilannekeskeinen 
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ohjaaja, jonka toiminnassa korostui persoonallisen kasvun kehittämiseen keskit-
tynyt opettajankoulutuksen paradigma. Ohjauksessa ei korostunut normatiivisen 
toimintamallin behavioristinen paradigma, ei myöskään kriittis-reflektiivinen oh-
jauskeskustelun toimintamalli, jossa keskeistä on tutkimussuuntautunut ohjauksen 
paradigma. Raporteissa hän ei vaatinut tutkimuspohjaisia perusteluja vaan pikem-
minkin persoonallista pohdintaa ohjauksen tueksi. Ehkä siksi jotkut opiskelijoista 
kirjoittivat raportin itselleen eikä perinteisesti ohjaavaa opettajaa ja oppilaitosta 
varten. Ohjaaja yritti tunnistaa tavallisen tutkimusraportin rajat ylittävistä tarinois-
ta niissä piilevät ammatillisen kehittymisen ekspansiiviset mahdollisuudet. Ehkä 
siksi jotkut kokivat keskustelun olleen ohjaajan kanssa helppoa. Lambert ym. (2005) 
ovat ammattikorkeakoulussa kokeilleet perinteisen opinnäytetyön vaatimusten 
purkamista ja sallineet uudenlaisia kirjoittamisen ja rajan ylittämisen genrejä. Omat 
kertomukset rohkaisivat keskusteluun, ja niillä oli siirtovaikutusta ammatilliseen 
kehittymiseen. 

… ja tästä eteenpäin

Eniten kaipaisin lähitulevaisuudessa jo oikeaa kokemusta varsinaisesta opetta-
jan työstä. Mielelläni näkisin jo itseni oman luokkani kanssa yhdessä elämässä 
ja arjen asioita oppimassa. Monenlaista tietoa ja taitoa tulen varmasti tarvitse-
maan niin toiminnan kuin teoriankin puolelta, jotta saisin toiminnan taustalle 
nykyisen pinnallisuuden sijaan syvyyttä, jota ammattitaitoni vaatii. Uskon, että 
opettaminen käytännössä poistaa parhaiten pinnallisuutta. Kyllä minä pärjään. 
Pyydän palautetta, kestän kritiikkiä, täydennän koulutustani ja säilytän siten 
ammattitaitoni tuoreena ja joustavana.

Raportointi
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TAULUKKO 1. Opetustyön yhteys raportointiin
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Viidessä raportissa tuotiin esiin, miten uranvalinta ja opettajaksi sopivuus juuri 
ennen viimeistä harjoittelujaksoa tuntui epävarmalta, vaikka se oli ollut varmaa 
koulutukseen pyrittäessä. Yhtä harjoittelijaa lukuun ottamatta muut aineiston opis-
kelijat pitivät päättöharjoittelun jälkeen koulutusvalintaansa onnistuneena, odotti-
vat työhön pääsyä ja uskoivat siinä pärjäävänsä. Useimmissa raporteissa uskottiin 
täydennyskoulutuksen mahdollisuuksiin päästä kehittämään itseään. 

Nuoren opettajan perehdyttämiskoulutus ensimmäisessä työpaikassa tulisi 
saada systemaattiseksi täydennyskoulutusohjelmaksi. Koordinointi peruskoulu-
tuksen ja täydennyskoulutuksen välillä tulisi olla sellaista, että opettajat voisivat 
kehittää professionaalisuuttaan heille mielekkäänä jatkumona. Iso-Britanniassa 
uudet induktiokoulutuksen standardit tulivat voimaan 2003. Saadakseen laillisen 
opettajapätevyyden yleisiin kouluihin opettajan tulee opiskella viiden vuoden si-
sällä peruskoulutuksensa jälkeen vuoden induktiokoulutus opetustyönsä ohella. 
Koulutusohjelma laaditaan yksilöllisesti mutta kansallisten standardien mukaisesti. 
Induktiokoulutuksessa peruskoulutuksesta työhön tullut opettaja saa täyden pal-
kan, mutta 10 prosentin vähennyksen opetustyöstään oman professionaalisuutensa 
kehittämiseen kollegoidensa kanssa tai muodolliseen koulutukseen osallistuen. 
Kullakin on henkilökohtainen induktio-ohjaaja koulussa. Koulutuksessa opiskeluun 
kuuluu säännölliset itsearvioinnit ja selonteot edistymisestä ohjaajan tai rehtorin 
kanssa, jotka tekevät puolestaan edistymisraportit paikallisille opetusviranomaisille. 
(Kyriacou & O’Connor 2003.)

Vaikka Iso-Britanniassa opettajaharjoittelu tapahtuu kenttäkouluissa, ei induk-
tiokoulutus ensimmäisten tutkimusten mukaan näytä sielläkään muodostavan 
mielekästä jatkumoa peruskoulutukselle. Nuorten opettajien arvioissa koulutuk-
sensa hyödyllisyydestä on suuri hajonta. Joissakin kouluissa opettajat ovat kokeneet 
koulutuksen muodolliseksi lomakkeiden täytön koevuodeksi, joissakin ammatillista 
kehittymistä hyvin tukevaksi järjestelmäksi. Erään tutkimuksen mukaan onnistunut 
induktiokoulutus liittyi koko koulun omaan täydennyskoulutusohjelmaan. Opetta-
jien mielekkyyskokemuksia lisäsi, jos koulukohtainen täydennyskoulutus oli orga-
nisoitu yhdessä yliopistotasoisen koordinaattorin kanssa. (Kyriacou & O’Connor 
2003; Roden 2003.)

Koulukohtaisen itsearvioinnin kehittäminen voidaan koordinoida opettajan it-
searvioinnin kanssa yhdeksi täydennyskoulutuksen ohjelmaksi. Varsinkin aloitteleva 
opettaja voisi jatkaa kehittymistään ensiksi oman toiminnan arvioinnilla lähimpien 
kollegoidensa kanssa. Toiminnan perusteluiden tarkastelut voidaan koota yhteiseksi 
käyttöteoriaksi. Tähän ajattelutasoon tarvitaan käsitteiden ja niiden välisten suh-
teiden analyysia. Koko kouluyhteisössä voidaan edetä parhaimmassa tapauksessa 
metateoriatasolle, jossa kehityssuunnitelmia ja niiden perusteluita pohditaan ja 
yhdistellään. Esimerkiksi inkluusiokouluilla ja luokattoman ala-asteen kouluilla 
aineistomme harjoittelijat pääsivät kurkistamaan tämäntasoiseen pedagogiseen 
ajatteluun. (Vrt. Kansanen 2004, 95–98.)

Aineistomme opetusharjoittelijat ovat ilahduttavan kriittisiä saamaansa opetusta 
ja ohjausta kohtaan. He haluaisivat olla autonomisempia. Heidän itsensä tekemiä 
päätöksiä – mitä he opiskelevat, miten ja milloin – tulisi ottaa koulutuksessa enem-
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män huomioon. Subjektiivisten kriteerien kunnioittaminen motivoi opiskeluun. 
Harjoitteluraporteista päätellen opiskelijoiden tulisi olla kriittisiä myös oman 
toimintansa arviointia kohtaan. Omien itsearviointien luotettavuus tulisi nostaa 
reflektointiin mukaan. Opettajan on löydettävä autonomiansa koulun opetussuun-
nitelman ja sen tavoitenormien määräämissä rajoissa. Normiohjaus ei ole uhka ai-
neistomme nuorille opettajille, kun he säilyttävät kriittisen asenteensa ja kehittävät 
kriittisyyttään yksilöllisyytensä ja persoonallisuutensa vaalimiseksi.
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OPETUKSEN TEORIAN JA KÄYTÄNNÖN 
KOHTAAMINEN OPETUSHARJOITTELUN 

OHJAUKSESSA

Risto Patrikainen

Nykymuotoinen luokanopettajan koulutuksen tutkintorakenne otettiin käyttöön 
noin 25 vuotta sitten. Siitä lähtien on käyty keskustelua teoriaopintojen ja ope-
tusharjoittelun käytänteiden kohtaamisesta. Erityisesti kritiikin kohteena on ollut 
teoreettisten kasvatustieteellisten opintojen määrä ja laatu. Opintojen tutkimus-
painotteisuutta on usein pidetty liian suurena muihin opintoihin, erityisesti aineen 
opintoihin ja ainedidaktiikkaan nähden. Artikkelissa pohditaan luokanopettaja-
opiskelijoiden opetus- ja oppimisteoreettisten opintojen suhdetta normaalikoulussa 
tapahtuvaan opetusharjoittelun ohjaukseen. Artikkeli nivoutuu opetusharjoittelun 
ohjauksen teorian kehittämiseen ohjauksen sisältöön liittyvänä kysymyksenä.

Tuoreessa väitöskirjassaan Olli Luukkainen (2004) asettaa suomalaisen opetta-
jankoulutuksen kulmakiveksi ohjatun opetusharjoittelun, johon liittyy opiskelijan 
mahdollisuus soveltaa opinnoissaan saamaansa teoriaa käytännön kasvatus- ja ope-
tustilanteissa. Opetusharjoittelun ohjaajan keskeisin tehtävä olisi ohjata opiskelijaa 
a) havaitsemaan ne opetuksen ja opiskelun ulottuvuudet, joilla on ollut merkitystä 
oppilaiden oppimisen laatuun ja b) perustelemaan ratkaisujaan opetus- ja oppimis-
teoreettisella tiedolla. Ohjauksen tulisi tapahtua turvallisessa, kehittävässä ja kollegi-
aalisessa opiskeluympäristössä, joka lisäksi tarjoaa mahdollisuuden käyttää uusinta 
opetusteknologiaa. (Luukkainen 2004, 216.) 

Millaiset edellytykset opettajankoulutusjärjestelmällä – soveltavan kasvatus-
tieteen laitoksen tai opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun opetushenki-
löstöllä – on vastata tähän haasteeseen? Kysymystä tarkastellaan yhteiskunnallisen 
muutoksen, opettajan pedagogisen ajattelun ja opettajuuden kaksoiskompetenssin 
näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan opetusharjoittelun ohjauksen kehittämistä 
käytännön tasolla, praktisena kysymyksenä: Miten kehittää opettajuuden yhteistä 
tulkintaa ja siirtää sitä tuleville opettajapolville?

Opettajuuden kaksoiskompetenssi

Kaksoiskompetenssilla tässä yhteydessä tarkoitetaan toisaalta riittävää opetuksen si-
sältöjen ja ainedidaktiikan hallintaa ja toisaalta riittävää yleisdidaktista, pedagogista, 
opetus- ja oppimisteoreettista osaamista. Opettajuuden laadullinen muutospaine on 
yhteydessä muun yhteiskunnan muutokseen. Konkreettisesti muutos näkyy opetus-
suunnitelman perusteiden tavoitteina (Opetushallitus 2004) ja puheena opettajan 
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ammatin korostuneesta yhteiskunnallisesta luonteesta ja merkityksestä (Patrikainen 
1999, 7–8; Luukkainen 2004, 285–288). 

Maailmanlaajuisestikin ajatellen suomalainen luokanopettajan tutkinto on kor-
keatasoinen ja täyttää monet professioammatin kriteerit. Koulutus antaa opettajalle 
valmiudet havaita ja ratkaista yksin tai kollegiaalisesti kasvatuksen ja opetuksen on-
gelmia sekä kehittää opetussuunnitelmaa ja siihen liittyviä arviointikäytänteitä. Tut-
kinto antaa myös valmiudet seurata alan tutkimusta ja siten reflektoida ja tietoisesti 
kehittää omaa osaamista. Opettajaprofession yhteiskunnallista muutosta kuvataan 
tiivistetysti taulukossa 1.

A.  Agraari-/teollisuusyhteiskunta oli kauan staattinen 

ð kasvatuksen ja opetuksen käytänteet pysyivät pitkään muuttumattomina ja usein 

behavioristispainotteisina 

ð opetuksen, opiskelun ja oppimisen mallit olivat yksinkertaisia  

ð opettajan kannalta tärkeintä oli hallita opetuksen sisällöt

B.  Nykyinen vuorovaikutusyhteiskunta on alati muuttuva 

ð myös kasvatuksen ja opetuksen käytänteet muuttuvat laadullisesti vaativiksi 

ð opiskelu ja oppiminen monimutkaistuvat ja tulevat entistä haasteellisemmiksi, usein 

konstruktivistispainotteisiksi

ð opettaja tarvitsee laaja-alaista opetus- ja oppimisteoreettista erityisosaamista sekä 

vahvaa tiedonalan hallintaa eli opettajuuden kaksoiskompetenssia

TAULUKKO 1. Opettajan ammatin yhteiskunnallinen professiomuutos

Opetuksen, opiskelun ja oppimisen haasteet korostuvat avoimissa, erityisesti tek-
nologiapainotteisissa opiskeluympäristöissä, joissa oppilaan yksilölliset valmiudet 
nousevat keskeiselle sijalle. Opiskelutilanteissa yksilön on selviydyttävä itseohjau-
tuvuutta edellyttävistä, kognitiivisista ja emotionaalisista vaatimuksista sekä erilai-
sista motivationaalisista konflikteista ja ympäristön paineista (Järvenoja, Hurme & 
Järvelä 2004).

Opettajankoulutusorganisaation puitteissa edellä kuvattu opettajuuden kak-
soiskompetenssin vaatimus täyttyy ainakin rakenteellisesti. Aineenhallinnan ja ai-
nedidaktiikan asiantuntijuutta koulutusrakenteessa edustavat didaktiikan lehtorit. 
Yleispedagogisen, praktisen osaamisen ohjausprosessiin tuovat luokanlehtorit ja 
yleisdidaktiikan lehtorit. Tätä kokonaisuutta täydentää joidenkin luokanlehtoreiden 
aineenopettajapätevyys ja ainelehtoreiden korkeatasoiset kasvatustieteelliset, peda-
gogiset opinnot (vrt. Huhtanen 2002, 429). 
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Opetusharjoitteluprosessin ohjauksen kannalta olennaisia ovat seuraavat ky-
symykset: Miten systemaattista on ohjaajien keskinäinen vuorovaikutus, ja onko 
heidän osaamisalueillaan riittävästi kosketuspintaa? Antavatko ohjaajat samoille 
käsitteille yhteisiä merkityksiä? Puhutaanko ohjaajien ja ohjattavien kesken ”samaa 
kieltä”? Millaisena ohjaajien kollegiaalinen asiantuntijuus hahmottuu opiskelijan 
kokemana? 

Tutkintorakenteen ja sisältöjen uudistamiseen liittyvät prosessit ovat viime 
vuosina tarjonneet runsaasti mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, pohdintoihin ja 
yhteisen merkitysperspektiivin muodostumiseen. Yksikkökohtaista vaihtelua lienee 
sen suhteen, miten yhteistyötä on onnistuttu organisoimaan.

Pedagogisesti ajatteleva opettaja

Opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tieteelliseen, opetus- ja oppimisteo-
reettiseen eli pedagogiseen ajatteluun kykeneviä ammattilaisia. Opettajan pedagogi-
nen ajattelu laadullisena, reflektioon ja metakognitioon liittyvänä ilmiönä rakentuu 
kolmesta toisiinsa yhteydessä olevasta dimensionalisesta ulottuvuudesta: ihmiskäsi-
tyksestä, tiedonkäsityksestä ja oppimiskäsityksestä (Patrikainen 1997). Ne jäsentyvät 
opettajan pedagogisessa ajattelussa tietoisiksi ja osin tiedostamattomiksi rakenteiksi 
yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa opetussuunnitelmatiedon ja oppi-
misteoreettisen tiedon sekä oman arvomaailman ja kokemuksen pohjalta. 

Opettajan ammatillista toimintaa ohjaa hänen ihmiskäsityksensä eettinen 
ulottuvuus, joka on yhteydessä opetussuunnitelman arvoperustaan ja kasvatusta-
voitteisiin. Opetus tarvitsee aina sisällön. Sen käsittelemisen opetus-, opiskelu- ja 
oppimisprosessin kannalta tarkoituksenmukaiseen muotoon opettaja tekee oman 
tiedonkäsityksensä pohjalta. Koko prosessi ohjautuu tavoitteelliseksi toiminnaksi 
niiden pedagogisten ja ainedidaktisten valintojen kautta, joita opettaja tekee suh-
teessa omaan oppimiskäsitykseensä. 

Pedagogiset käsitteet eivät itsestään siirry käytännön pedagogiseen toimintaan, 
vaan siihen tarvitaan tulkkia ja yhdessä pohtimista erilaisissa käyttötilanteissa. Opis-
kelijan ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeä kysymys on, miten opetussuunni-
telman ja oppimisteorioiden sisällöt ja käsitteet ovat läsnä ohjauksessa? Käydäänkö 
ohjaustilanteissa pedagogista keskustelua tieteellisin, opetus- ja oppimisteoreettisin 
termein? Avataanko ja tulkitaanko pedagogisia käsitteitä opiskelussa ja käytännön 
opetustilanteissa? Kaikkeen tähän opiskelijoilla pitäisi olla edellytyksiä (kansainväli-
sestikin ajatellen) laajojen teoreettisten opintojensa kautta. 

Pedagogisen ajattelun ohjaaminen

Hyvä yritys edellä kuvatun, tieteelliseen ajatteluun perustuvan reflektion suuntaan 
on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen ohjaajien käyttöön tehty Praktiku-
mikäsikirja (Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2004). Sen johtoajatuksena on antaa 
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ohjaajille yhteistä tietoperustaa pedagogisesti ajattelevan opettajan kouluttamiseen. 
Opettajuuden ydinkäsitteistä tiiviiseen muotoon kirjoitettu käsikirja antaa ohjauk-
sen välineitä opettajaksi kasvamiseen, ohjauksen teoriaan ja käytäntöön sekä opet-
tajuuden kasvun tukemiseen.

Käsikirjan mukaan opettajaksi opiskelevan pedagogista ajattelua pyritään ohjaa-
maan tietoisuuden suuntaan Kansasen (1993, 46) yli kymmenen vuotta sitten teke-
män pedagogisen ajattelun tasomallin avulla. Alkujaan Königin jo vuonna 1975 jul-
kaiseman mallin avulla on mahdollista jäsentää pedagogisen toiminnan laadullisia 
ulottuvuuksia. Käsikirjassa esitetyt Kansasen tasomalli sekä opetuksen pedagogisen 
ja didaktisen suhteen kolmiomalli (Kansanen & Meri 1999, 112) antavat koetellun 
kehikon hahmottaa opetustapahtumaa tavoitteellisena kokonaisuutena opettajan 
ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsityksen näkökulmista. – Mallissa tulee näkyviin opet-
tajan ajattelun ”pyhä kolminaisuus”: ITO.

Ainedidaktinen opetuksen suunnittelumalli  

Joensuun normaalikoulussa kehiteltiin ja kokeiltiin lukuvuonna 2003–2004 opetuk-
sen suunnittelulomaketta (ks. Liite 1), jossa pyrittiin ottamaan huomioon opettajan 
pedagogisen ajattelun lähtökohtia erityisesti opetus- ja oppimisteoreettisesta näkö-
kulmasta. Perinteisen opetuksen ”aiheen” nimeämisen sijasta opiskelijaa ohjattiin 
ilmiökeskeiseen ajatteluun. Hänen tuli määritellä ja rajata, mihin matemaattiseen, 
kielitieteelliseen, biologiseen, jne. ilmiöön opetus kohdistuu. Sen lisäksi oli määri-
teltävä, mitkä ovat ne kyseisen ilmiön keskeiset käsitteet, taidot tai tiedonrakenne, 
joiden omaksumiseen oppilaiden opiskelun tulisi kohdistua. 

Opetuksen sisällöllisten tieto- ja taitotavoitteiden tuli ilmaista se, mitä oppilas op-
pii. Opiskelun sisällöllisten tavoitteiden lisäksi suunnittelussa tuli asettaa tavoitteita 
myös oppilaiden työskentelytaitojen oppimiselle (vrt. metaopetus). Opetusharjoitte-
lijaa ohjattiin pohtimaan myös sitä, miten hän ohjaa esimerkiksi oppilaiden tiedon-
hankinta-, vuorovaikutus- ja itseohjautuvuustaitojen kehittymistä.

Opetuksen sisällöllisten valintojen (tutkittavan ilmiön) ja työskentelytaitojen 
suhteen oli seuraavaksi tehtävä ratkaisu siitä, mihin opetus- ja oppimisteoreettiseen 
näkemykseen opetuskokonaisuus painottuu ja millä perusteella. Lomakkeessa tarjot-
tiin kolme vaihtoehtoa: behaviorismi (mm. opettajakeskeisyys, ulkoinen motivaatio, 
ositetut tavoitteet, tavoitearviointi), humanistinen (mm. yksilöllisyys, itsensä toteut-
taminen, tutkiva ote, itsearviointi) ja konstruktivismi (mm. ilmiökeskeisyys, sisäinen 
motivaatio, itsearviointi sekä prosessi- ja tavoitearviointi).

Liitteinä suunnitelmassa tuli olla muun muassa oppilaille jaettavat monisteet, 
tehtävät ja ohjeet sekä taulutyön, piirtoheitinkalvojen tai power point -esityksen 
suunnitelmat. Lisäksi tuli esittää suunnitelma ajan käytöstä ja siitä, miten tapahtuu 
opetus ja oppilaiden työskentelyn organisointi: opetusteknologia, opiskeluvälineet 
ja -materiaalit, työskentelytavat, integrointi, opiskelun eriytyminen ja arviointi. 
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Oman työn reflektiiviseen tutkimiseen opiskelijaa ohjattiin lomakkeen osioilla, 
joissa hänen tuli määritellä keskeisimmät omat oppimistavoitteet, saatu palaute (itse-
arviointi, vertaisarviointi, ohjaajien arviointi) ja loppupäätelmät.

Ohjauksessa korostettiin opetuksen suunnittelua vuorovaikutteisena prosessina, 
minkä takia ensimmäiset suunnitelmaluonnokset pyydettiin tuomaan keskustelta-
viksi useita arkipäiviä ennen opetusta. Lopullinen suunnitelma tuli jättää ohjaaville 
lehtoreille viimeistään oppitunnin alussa.

Opiskelijoiden palaute 

Edellä esitettyä opetuksen suunnittelu- ja ohjausmallia käytin perusharjoittelun oh-
jauksessa kahden opiskelijaryhmän kanssa. Opetuksessa oli Joensuun normaalikou-
lun kuudes luokka lukuvuonna 2003–2004. Opiskelijoiden kokemuksista kertovat 
seuraavat kommentit, jotka olen koonnut heidän kirjallisista harjoittelupalautteis-
taan.

Palautteissa tuli esiin alun epävarmuus, joka liittyi erityisesti aineenhallintaan.

Odotukset harjoittelusta olivat aika korkealla. Epävarmuus aineenhallinnan, ai-
nedidaktiikan ja teorian soveltamisen suhteen. Opettamiseen liittyen tavoitteena 
oli myös ymmärtää käsitteet behavioristinen ja konstruktivistinen oppimistyyli.

Opetuksen suunnittelu koettiin vaativaksi, mutta myös palkitsevaksi.

Suunnittelun, yhteistyön ja monipuolisen vuorovaikutuksen suhteen niin opet-
tajien, opiskelijatovereiden kuin oppilaiden kanssa, olen erittäin tyytyväinen. 
Opetuksen suunnittelu osoittautui vaativaksi, mutta hyödylliseksi. Hyvä jakso-
suunnittelu toi vapautusta ja varmuutta tuntisuunnitteluun ja toteutukseen.

Kuinka merkittävä huolellinen tuntien suunnittelu ja etukäteen tehtävä valmis-
telutyö ainakin vielä tässä vaiheessa opettajan uraani on.

Tietoinen opetus- ja oppimisteoreettisin käsittein tapahtunut ohjaus näkyi selvästi 
myös opiskelijoiden palautteissa.

Parasta oli konstruktivismin kirkastuminen, oppilaslähtöisyyden merkityksen 
ymmärtäminen ja oppilaiden itsearviointiin ohjaaminen sekä virheistä oppimi-
nen ja muutoksen vaikutuksen huomaaminen (reflektio).

Teorian ja käytännön kohtaaminen hetkittäin onnistui oikein hyvin. Opetus 
vapautui koko ajan loppua kohti oppilaantuntemuksen kasvun ja omaan opet-
tajuuteen tutustumisen myötä.

Parhaat kokemukset opettajajohtoisista ja oppilaiden itsenäiseen työskentelyyn 
perustuneista tunneista. Nautinto siitä, kun oppilaat vaikuttivat innostuneilta 
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ja työskentelivät erittäin keskittyneesti. Kokonaisuutena harjoittelu meni hyvin 
ja pääsin tavoitteisiini: onnistuneita suorituksia, varmuutta opettamiseen, käy-
tännön ja teorian yhteys, aineenhallintaa. – Varmasti olen nyt parempi opettaja 
kuin ennen harjoittelua.

Teorian ja käytännön suhteen avaaminen toi ”valaistusta”. Yhteistyö ja kolle-
giaalinen refletointi harjoittelijoiden kesken oli runsasta ja antoisaa. Ohjaus 
kehitti opettajuutta.

Teoria konkretisoitui huomattavasti ohjauksessa: teoria ja sen ymmärtäminen 
ovat yksi suuri osa oman toiminnan arvioimisessa ja sen kontrolloidussa muut-
tamisessa. Tähän tuli pohjaa.

Jatkuvan reflektoinnin tiedostaminen opettajan työssä. Tuntien toteutuksessa 
rajattomat menetelmälliset mahdollisuudet. Eri työtavoilla opettaja voi pyrkiä 
ohjaamaan oppimista tietyssä oppimisteoreettisessa viitekehyksessä, eikä mitään 
tyylejä tai teorioita ole syytä väheksyä tai välttää, vaan kaikkia tulee käyttää 
joustavasti yhdistellen. Sain itseluottamusta kokeilla ja kehitellä erilaisia tapoja 
opettaa.

Palautteella on luonnollisesti tärkeä merkitys opiskelijalle. Oheisista palautteista käy 
ilmi myös kollegiaalisuuden kokeminen ohjaustilanteessa. Sille näyttäisi antavan 
edellytyksiä yhteinen teoreettinen ymmärrys.

Vertaispalaute ja tuki ovat harjoittelun ehdottomia helmiä. Se oli rehellistä, ää-
rimmäisen positiivista ja kannustavaa. Kaikkien harjoittelijoiden kesken vallitsi 
uskomattoman hieno yhteishenki: todellinen opettajan työ on yhteistyötä.

Ohjaukset olivat opettavaisia, kannustavia ja rohkaisevia ja sain niistä paljon 
eväitä tulevaisuutta silmällä pitäen. Palaute oli selkeää ja tehokasta. Moni asia 
avautui aivan uudessa valossa ohjauksessa ja aloin jopa hieman ymmärtämään 
matematiikan luonnetta ja havainnollistamisen merkitystä ja ennen kaikkea 
sitä kuinka se käytännössä tapahtuu.

Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli äärimmäisen myönteinen ja opettava kokemus 
enkä kliseemäisesti vaihtaisi siitä päivääkään pois. Yhteistyö erityisesti ohjaa-
vien opettajien kuin opiskelijatovereiden kanssa oli uskomattoman toimivaa ja 
äärimmäisen myönteinen ja opettavainen kokemus.

Loppuyhteenveto

Ohjaukseen liittyvä kollegiaalinen reflektioprosessi ei voi toimia, ellei siihen ole väli-
neitä. Siksi on tärkeää, että ohjaus kiinnitetään selkeästi myös opetuksen teoriaan ja 
opetukseen liittyvistä ilmiöistä puhutaan niiden oikeilla nimillä – behaviorismin ja 
konstruktivismin käsittein riippuen opiskelijan valitsemasta näkökulmasta opetuk-
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sessaan. Myös Krokforsin (1997) mukaan tarkoituksenmukaisen opetusharjoittelu-
kokonaisuuden rakentaminen vaatii teoreettisen tietämyksen lisääntyvää hyödyn-
tämistä opetusharjoittelun ohjauskeskusteluja suunniteltaessa. Hän korostaa, että 
teorian ja käytännön liittäminen yhteen on pitkälti opiskelijassa tapahtuva sisäinen 
prosessi ja on näin ollen riippuvainen hänen henkilökohtaisesta kapasiteetistaan 
analysoida, pohtia ja käsitteellistää näkemäänsä, kokemaansa ja lukemaansa.

Opettajan persoona ja ammattiminä tulevat lähelle toisiaan, ja siksi opettajaper-
soonan kehittyminen on aina myös itsensä kehittämistä. Opiskelijan aktiivisella ja 
itsenäisellä roolilla on keskeinen merkitys koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Hänen kykyään tiedostaa ja kehittää henkilökohtaista teoriaa tukee oleellisesti ohja-
uksen laatu, jolla on keskeinen merkitys koko harjoittelun laadun kannalta. Teknis-
rationaalisen ohjauksen ja reflektiivisen ohjauksen tavoite on yhteinen: opetustai-
don kehittyminen. Krokforsin mukaan näiden ohjausmallien välinen ero kiteytyy 
erilaiseen tiedonkäsitykseen, joka ohjaustilanteessa heijastuu parhaiten ohjeiden ja 
neuvojen kohdistamisessa sekä niiden perustelemisessa. (Krokfors 1997, 151–153.)

Tässä artikkelissa kuvatun ohjausprosessin kokemus osoittaa, että opetushar-
joittelujakso kannattaa aloittaa yhteisellä ”teoriapäivityksellä”. Kollegiaalisen ref-
lektion kannalta, jota ohjaus parhaimmillaan on, lienee välttämätöntä, että ohjaajat 
ja opiskelijat antavat samoille opetus- ja oppimisteoreettisille käsitteille yhteisiä 
merkityksiä ja puhuvat ”samaa kieltä”. Ei voi olla opettajan tietoista toimintaa, jollei 
hän havaitse ja tunnista oman toimintansa sisältöjä ja ratkaisuja opetus- ja oppimis-
teoreettisessa kontekstissa. Kaiken ohjauksen ei kuitenkaan tarvitse tapahtua tieteel-
lisesti argumentoiden (ks. Jyrhämä 2003). Tarvitaan koko ohjaavan opetushenkilös-
tön yhteistä pohdintaa ja keskeisten käsitteiden määrittelyä, jotta ohjaukseen löytyy 
yhteinen kieli.
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Liite 1.

JOENSUUN NORMAALIKOULU / OPETUKSEN SUUNNITELMA 

Aika: __________ Opetusharjoittelija:_______________________________

Luokka:  _____ Luokan opettaja:   ___________________________

Oppiaine:  _____ Didaktikko:   ___________________________

Ilmiö (aihe): 

__________________________________________________________________

Keskeiset käsitteet / tietorakenne : 

__________________________________________________________________

Sisällölliset tieto- / taitotavoitteet (Mitä oppilas oppii?): 

__________________________________________________________________

Työskentelytaito- / opiskelutaitotavoitteet (esim. aktiivisuus-, tiedonhankinta-, 

vuorovaikutus-, itseohjautuvuustaidot, itsearviointi): 

__________________________________________________________________

Opetus- ja oppimisteoreettinen painotus (rasti tai liite) ja perustelut:

Behaviorismi (mm. opettajakeskeisyys, ulkoinen motivaatio, ositetut tavoitteet, 

tavoitearviointi)

Perustelut: ________________________________________________________

Humanistinen (mm. yksilöllisyys, itsensä toteuttaminen, tutkiva ote, 

itsearviointi)

Perustelut:_________________________________________________________

Konstruktivismi (mm. ilmiökeskeisyys, sisäinen motivaatio, prosessi- ja 

tavoitearviointi)

Perustelut:_________________________________________________________
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Liitteet (mm. oppilaille jaettavat monisteet, tehtävät, ohjeet, ym.):
• Tuntisuunnitelman laatiminen ja ohjaaminen on vuorovaikutteinen 

prosessi.
• Tuo luonnoksesi keskusteluun useita arkipäiviä ennen opetusajankohtaa.
• Tuo viimeistelty suunnitelma ohjaavalle lehtorille sekä didaktiikan 

lehtorille tunnin alussa.

Ajankäyttö Opetuksen ja opiskelun sisällöt sekä organisoinnin vaiheet 

(esim. opetusteknologia, opiskeluvälineet ja –materiaalit, 

työskentelytavat, integrointi, opiskelun eriytyminen, arviointi) - 

Tarvittaessa käytettään erillistä liitettä.

Taulutyön / ph-kalvon / pp-esityksen, työskentelyn, ryhmitysten 

ym. suunnitelmia (tarvittaessa erillinen liite)

Opiskelijan oman oppimisen tavoitteet : 

__________________________________________________________________

Palaute (itsearviointi, vertaisarviointi, ohjaajien arviointi) ja päätelmät:





DIALOGI II

OHJAUS- JA HARJOITTELUTILANNE 
EETTISENÄ, EMOTIONAALISENA 

JA OPETTAJAMINÄÄ RAKENTAVANA 
KOHTAAMISENA



57Opetusharjoittelun ohjauksen eettisiä haasteita



57Opetusharjoittelun ohjauksen eettisiä haasteita

OPETUSHARJOITTELUN OHJAUKSEN 
EETTISIÄ HAASTEITA

Päivi Atjonen

Aluksi

Opetusharjoittelun ohjaajaan kohdistuu monien muiden ammattiryhmien tapaan 
paljon ja keskenään ristiriitaisia odotuksia. Yksi näkökulma hyvään ohjaajuuteen 
on eettinen, jolloin pohditaan muun muassa toiseen ihmiseen vaikuttamisen oikeu-
tusta, kehittävän dialogisuuden ehtoja sekä auttamiseen liittyvän luottamuksen ja 
itseohjautuvuuden rajoja. Pedagogisen etiikan kysymykset ovat olleet periaatteessa 
aina läsnä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoiden ammatillisen kehityksen edistä-
misessä, mutta oppilaiden ja ohjattavien monimuotoistuvat huolenaiheet ja elämän-
tilanteet ovat nostaneet eettis-moraalisen asiantuntijuuden viime vuosina aiempaa 
voimakkaammin esille.

Monissa ammateissa, joissa vuorovaikutuksen osapuolilla on erilainen asema, 
asiantuntemus ja oikeuksiensa puolustamismahdollisuus, on julkaistu eettisiä ohjei-
ta. Suomessa on eettiset koodit muun muassa poliiseilla, juristeilla, lääkäreillä, pro-
fessoreilla, sairaanhoitajilla, sosiaalityöntekijöillä ja psykologeilla. Opettajat saivat ne 
vuonna 1998, ja myös opinto-ohjaajien eettiset ohjeet uudistettiin pari vuotta sitten. 
Campbell (2003, 131) muistuttaa, että opettajilla on työssään eettinen kaksoissidos: 
heidän tulee toimia kasvatusvastuunsa vuoksi myös oppilaidensa malleina, mitä ei 
odoteta edellä lueteltujen ammattien edustajilta suhteessa heidän asiakkaisiinsa. 

Ammattieettiset periaatteet voidaan yhtäältä nähdä kriittisesti suojamekanismi-
na ulkopuolisten moitteita vastaan, mutta ne toimivat toisaalta myönteisellä tavalla 
sitovana normistona ja luovat hyvän ammattikäyttäytymisen edellytyksiä. Ohjaa-
jalla on tietoa ja valtaa, ja hänellä on itsenäisyyttä päämääriensä valinnassa. Yhteis-
kunnan yleinen oikeudenmukaisuus ei takaa ammattilaisen toimien oikeellisuutta, 
mutta yhteisölliset paineet voivat toisaalta hämärtää yksilön omaa vastuuta ja sen 
näkemistä. (Vrt. Friman 2004, 58–65.)

Ammattietiikan kehittyminen edellyttää ammatti-identiteetin muotoutumista, 
joka syntyy vähitellen ammatissa toimimisen ja sosiaalistumisen myötä ja edellyttää 
ohjaajan henkilökohtaista, sisäistynyttä sitoutumista tehtäviinsä. Tällaista proses-
sia ei tietenkään saada aikaiseksi kirjoittamalla sääntöjä. Ohjaajan ammattietiikka 
syntyy kahdesta osatekijästä, jotka edellyttävät toisiaan: ammatillinen osaaminen 
ja ammatin arvot. Ohjaajan tulee siis tuntea ohjattavan työkenttä eli opettajan työ, 
noudattaa opetusharjoittelun ohjauksen yleispäteviä ja -inhimillisiä periaatteita se-
kä kunnioittaa ihmisarvoa, totuudellisuutta, oikeudenmukaisuutta ja vapautta. 

Opetusharjoittelun ohjaajat ovat onnekkaita työskennellessään tehtävässä, joka 
virittää eettistä reflektiota. Kun ohjaajat ohjaavat opiskelijoita hyvään elämään ja 
hyvään pedagogiseen toimintaan, he joutuvat itse jatkuvasti arvioimaan uudelleen 
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omia käsityksiään tavoiteltavasta elämästä ja unelmien koulusta. (Higgins 2003, 
136.) Campbell (2000, 215) siteeraa Hostetleria kuvatessaan, miten etiikka liittyy 
opettajan työhön:

Etiikan ei aina tarvitse, eikä ehkä pidäkään, olla etusijalla ohjaajan mielessä. 
Mutta se on ja pysyy koko ajan taustalla, kun ohjaajat etsivät ja ovat vastuussa, 
mikä on oikein ja hyvää. Tässä mielessä ohjaaminen on perustavalla tavalla 
eettinen aktiviteetti, ei vain tekninen asia. 

Vaikka eettisesti laadukas ohjaajuus on ikään kuin kokonaisvaltainen asenne työ-
hön, ei moraalisuuteen kuulu vain päättelytaitojen oppiminen vaan myös etiikan 
käytännöllisyyden eli moraalin tajuaminen (Husu 2004, 136–137). Eettisyyteen kuu-
luu moraalinen rohkeus toimia periaatteidensa mukaisesti ja ottaa asioihin kantaa. 
Ohjaajilta vaaditaan rohkeutta tarttua monisäikeisiin ristiriitoihin, joita opiskeli-
jaopettajat kohtaavat harjoittelun aikana ja jotka toisaalta edistävät opiskelijoiden 
professionaalista kehitystä. Aina se ei ole helppoa tai mukavaa eikä virheiltäkään voi 
välttyä.

Analysoin tässä artikkelissa ohjauksen etiikkaa toisten ihmisten kohtaamisen, läs-
näolon ja vuorovaikutuksen etiikkana. Sivuutan tarkastelun, miten ohjaaja voi olla 
sisällön asiantuntija vaikkapa kemian, uskonnon tai musiikin opetusta harjoittele-
valle antamalla erilaista opetussisällöllistä ja -menetelmällistä ohjausta tai palautetta 
(vrt. Havas 1991). Ainedidaktiikan lehtorin ohjaustyössä tällaiset aspektit korostu-
vat enemmän kuin luokanlehtorina toimivan tai yleistä kasvatustiedettä edustavan 
ohjaajan toiminnassa. Perustelen valintaa myös sillä, että hyväkin oppiaineen ohja-
usasiantuntijuus valuu hukkaan, ellei ohjaaja kunnioita ja kuuntele opiskelijaa, suh-
taudu rohkaisevasti, pidä kiinni sopimuksista ja ole työhönsä henkisesti sitoutunut. 

Käsittelen erityisesti yleissivistävän koulun opettajan työhön kouluttautumassa 
olevien opiskelijoiden ohjausta opetusharjoittelun aikana. Lasten ja nuorten opet-
tajiksi valmistautuvien työn eettiset kysymykset ovat osin erilaisia kuin esimerkiksi 
aikuiskouluttajien. Siksi ohjauksen painoalat harjoittelun aikana ovat omanlaisensa. 
Koska ohjaajat persoonina työskentelevät ja lähestyvät ohjattavaansa eri tavoin, yh-
tenäistä eettistä koodia ei ole helppoa löytää. 

Ohjaus eettisenä toimintana 

Pedagogisen etiikan tutkimusta ei ole tehty kovin paljon. Esimerkiksi Willemse ym. 
(2005) kuvaavat vaikeuksia löytää tietokannoista tutkimusselosteita, joissa olisi tar-
kasteltu opettajaa moraalisena toimijana. Erityisen niukasti he löysivät empiirisiä 
tutkimuksia siitä, että teemaa olisi käsitelty opettajankoulutuksen näkökulmasta 
pohtien, miten eettis-moraalisiin kysymyksiin herätteleminen voisi tapahtua pe-
ruskoulutuksessa. Artikkelini pohjaksi ei löytynyt montakaan suoraan opetushar-
joittelun ohjausta tarkastelevaa etiikan alan lähdettä, joten teen tematiikan muun 
osaamiseni (Atjonen 2004a ja b) perusteella tulkintatyötä.
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Eettisesti laadukkaan ohjauksen perusteita

Ohjauslähtökohta on nähtävä aina humanistiseksi eli ohjaajan tulee sitoutua työs-
kentelemään ohjattavansa avuksi ja parhaaksi vailla toisia sitoumuksia. Tavoitteena 
on ohjattavan kehittymispyrkimysten tukeminen. (Ojanen 2000, 25–32; Silkelä 
2004, 249–250.) Ohjauksen määritelmien tavanomaisin sisältö on Pasasen (2000, 
123–125) mukaan, että ohjaus on tilan, ajan, huomion ja kunnioituksen antamista 
ohjattavalle. Sen filosofia siis liittyy auttamiseen, joskaan ohjaus ei ole terapiaa sen 
paremmin kuin opetusta tai suoranaista konsultointiakaan, vaikka joskus viimeksi 
mainitut ovat ohjaajalle tärkeitä rooleja.

Terhart (1998, 441) on kuvannut opettajan kompetenssia tavalla, joka soveltuu 
ohjaajan työn tarkasteluun. Hän piirtää kompetenssiin kognitiivisen, praktisen ja 
moraalisen dimension kuviosta 1 ilmenevällä tavalla.

KUVIO 1. Ohjaajan kompetenssin keskeiset dimensiot Terhartia (1998, 441) 
mukaillen 

Kognitiivinen dimensio
(tietää että...)

Moraalinen dimensio
(tietää mitä varten...)

Praktinen dimensio
(tietää miten...)

reflektointi
& rutiini

reflektointi
& rutiini

reflektointi
& rutiiniOhjaajan

kompetenssi

Terhart varoittaa eristämästä eettis-moraalisia aspekteja ohjaajan kompetenssista, 
koska ne eivät elä yksinään. Myös pedagogisen etiikan suomalaiset tutkijat Tirri 
(1999), Launonen (2000) ja Martikainen (2005) muistuttavat, ettei eettisyys ole vain 
opetus- ja kasvatusalan asiantuntijan lisäominaisuus, vaan kaikkeen hänen amma-
tilliseen asiantuntemukseensa integroituva tietotaito ja asenne.

Kayn (1975) jo klassisen määrittelyn mukaan eettisen toiminnan perusulot-
tuvuudet ovat autonomia, rationalismi, vastuu ja altruismi. Näistä autonomia on 
oleellisin, koska pakosta tehty ei ole eettistä. Autonomia on alistettava rationaalin 
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järjen tutkiskeluun, ja aina on vastuu toisista ihmisistä läsnä etenkin silloin, kun he 
eivät pysty täysin huolehtimaan itsestään. Kaikkeen tulisi ohjaustehtävässä lopulta 
säteillä altruismi eli ohjattavan etujen asettaminen ohjaajan etujen edelle. Cooperin 
(1992, 4) tavoin on syytä kysyä, toimivatko ohjaajat aina ohjattavan parhaan edun 
mukaan vai tekevätkö poikkeuksia omien tarpeidensa mukaisesti. Ainakin Hyytiäi-
sen (2003) provosoivasti otsikoiman väitöskirjan ”Sudenhuoneesta opettajanhuo-
neeksi” mukaan omien etujen ajaminen ei ole opettajille vierasta. Ohjaajien etiikkaa 
koeteltaneen tuntuvasti tässä suhteessa etenkin normaalikouluissa, joissa on paljon 
erilaisia opettajaopiskelijoita. Harjoittelijat aiheuttavat ymmärrettävästi kognitiivis-
ta kuormitusta ohjaajille jo pelkän määränsä vuoksi. 

Opetusharjoittelun ohjaus kuuluu Nummenmaan (2004, 177) käsitteitä käyt-
tääkseni työprosessien ohjauksen piiriin, jolloin ohjauksen kohteena ei sinällään ole 
opetus vaan opiskelija työprosessiaan tekevänä, toimivana subjektina. Työprosessien 
ohjauksen tavoitteena on opiskelijan omien voimavarojen käyttöönotto, ja monesti 
siinä hyödynnetään opiskelijaryhmää (nk. ryhmäohjaus samassa luokassa tai samaa 
oppiainetta harjoitteleville) ohjauksen resurssina. Ryhmäohjauksessa kohdataan 
omanlaisiansa eettisiä kysymyksiä, joiden diagnosoinnissa ja käsittelyssä voi sekä 
ohjaajilla että ohjattavilla olla opittavaa (Agélii ym. 2000).

Nykykäsityksen mukaan ohjaajalla ei ole selvää roolia, jossa ohjattava on ”on-
gelma” ja asiantunteva ohjaaja sen ”ratkaisu”. Ohjaus perustuu yhteistyösuhteeseen, 
riskien, eettisten kysymysten ja ratkaisujen pohdintaan eli merkitysten uudelleentul-
kintaan. Kun valmiita toimintamalleja ei ole, oikean ja väärän pohdinnat on tehtävä 
aina uudelleen.

Ohjaaja ohjattavan ajatusten selkeyttäjänä

Yksi opetusharjoittelun johtotähtiä on auttaa tuleva opettaja löytämään oma tapan-
sa tehdä opettajan työtä, opettaa, ohjata ja kasvattaa. Se tarkoittaa tiedostamattomis-
ta tavoitteista tietoiseksi tulemista, omien vahvuuksien ja puutteiden tunnistamista, 
oman persoonan käyttämistä työvälineenä. (Atjonen 1998.) Ohjaaja voi tässä olla 
hyvien kysymysten asettaja ja ääneen ajatteluttaja, joka tiedon tarjoamisen rinnalla 
auttaa henkilökohtaista reflektointia. Näin ohjaaja on aina kaksoisroolissa sekä oh-
jaajana ja opettajana että ohjaajana ja arvioijana.

Praktinen etiikka voi olla joko normatiivista tai analyyttista, eli ohjauksessa 
voidaan antaa selviä ohjeita tai palautetta esimerkiksi oppitunnin pidosta tai sitten 
päätyä edellä mainittuun ääneen ajatteluttamiseen (Atjonen 2004a, 24–25). Analyyt-
tista tapaa voi pitää perusteltuna siksi, ettei ketään voi kirjaimellisesti kasvattaa tai 
ohjata, eikä kenellekään voi oikeasti antaa arvoja – ellei manipuloi tai indoktrinoi, 
mikä ei ole eettisesti hyväksyttävää kasvatuksen kyseessä ollen. Opettaja tai ohjaaja 
voi kulkea rinnalla ja saattaa kasvamaan, ajattelemaan ja tekemään itsenäisiä va-
lintoja, vaikka toisinaan hänellä pitää olla rohkeutta kulkea myös edellä ja näyttää 
tietä – ryhtymättä silti ainoaksi oikeaksi malliksi. Analyyttisen etiikan tehtävänä on 
johdattaa moraaliseen ajatteluun ja auttaa ihmisiä ratkaisemaan heitä askarruttavia, 
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elävässä elämässä syntyviä moraalisia ongelmia tuomalla ne tietoisuuden tasolle. Se 
siis tähtää todellisuuden näkemiseen aiempaa monipuolisemmin.

Ohjausasiantuntijuus on rajojen tunnistamisen ja muuttamisen asiantuntijuutta, 
ohjausprosessin tavoitteena on ohjattavan subjektiuden kokemuksen ja toimijuuden 
vahvistaminen (Onnismaa 2003a; Juutilainen 2003). Muuttamisen ja henkilökohtai-
suuden ajatukset viittaavat opetusharjoittelun ohjauksessa vahvasti tulevaisuusky-
symyksiin, mikä voimistaa eettistä vastuuta ja velvoittaa pohtimaan opiskelijan au-
tonomian rajoja. Ohjaajan tulee tietää, mitä omaehtoista hän ohjattavissaan edistää, 
mutta omaehtoisuus ei saa olla arvo sinänsä. Sarja, Kiviniemi ja Hämäläinen osoitta-
vat omassa artikkelissaan (ks. kirjan ensimmäinen dialogi), etteivät henkilökohtaiset 
kehitystehtävät autonomisen oppimisen ilmentäjinä opettajankoulutuksessa ole 
helppoja mutta ovat onnistuessaan palkitsevia.

Spangar (2000, 19) käyttää tarjouma-käsitettä puhuessaan ohjaajan roolista 
ohjaussuhteessa. Tarjoumat ovat esineitä, asioita tai ihmisiä, jotka avaavat toiselle 
ihmiselle, tässä tapauksessa opettajaksi opiskelevalle, toiminnan mahdollisuuksia. 
Tarjoumien esittäminen vain yhden vaihtoehdon sijasta on sinällään eettisesti oike-
aa toimintaa. Ohjaajan toimenpiteitä ei pidä ajatella vain interventioina, joiden tulee 
aikaansaada suoraan muutosta ohjattavassa, vaan he tarjoavat jotain niiden asioiden 
suhteen, joiden vuoksi ohjattava on tullut ohjaajan luokse. Ohjaajan ja ohjattavan 
vuorovaikutuksessa ohjaajalla tulee olla kykyjä, jotta ohjattavaa kehittävät tarjoumat 
tulisivat esille.

Ohjausalan tutkijat puhuvat usein merkityksenannosta (meaning making): tule-
van opettajan tulisi kysyä, miksi toimin opettajana kuten toimin, mikä on oppilaan 
kohtaamisen mieli, millaista oppimista haluan aikaansaada jne. Opetusharjoittelun 
ohjauksessa tällaisia merkityksiä haetaan eksplikaatioprosessiksi kutsutussa toimin-
nassa. Yksilöllisesti koettuja havaitsemis- ja tulkintatapoja tuodaan tietoisuuteen, 
jotta ohjattava ymmärtäisi paremmin taustalla olevia arvojaan, uskomuksiaan ja 
olettamuksiaan. Olemassa olevia merkityksiä arvioidaan ja uusia tuotetaan, siis pu-
retaan ja rakennetaan, kuten Juutilainen (2003, 28) asian ilmaisee. 

Opettajaksi opiskelevan tehtävänä on opettajaksi oppiminen, ts. opettajana ke-
hittyminen ja kasvaminen. Ohjauksella oppimista ei pidä edes yrittää saada ongel-
mattomaksi. Silti kokenut ohjaaja ja kanssakeskustelija voi ohjata opiskelijaa kehit-
tymisen ja haasteiden kannalta sopivien kysymysten eteen. Ohjaus on näin kriittistä 
suhteessaoloa ja kyseenalaistavaa reflektointia (ks. Pasanen 2000, 125), mitä myös 
Väisänen ja Silkelä käsittelevät omassa artikkelissaan käsillä olevassa teoksessa. Coo-
perin (1992, 2) mukaan ohjaaja usein nonverbaalisin vihjein poimii esiin ohjattavan 
tunteita, jotka ovat ohjattavalle itselleen tunnistamattomia ja pyrkii reflektion kautta 
saattamaan hänet niistä tietoiseksi. Se, mikä on normaalisti implisiittistä, voidaan 
näin tehdä eksplisiittiseksi käyttämällä ohjausprosessissa sopivia menettelytapoja.

Vastuun ottaminen ohjauksessa ei ole vastuun ottamista toisen puolesta. Kan-
sanen (2003, 14) muistuttaa, että pedagoginen suhde – jollainen myös ohjaaja-
ohjattavasuhde on – on tärkeä sen voimassaolon ajan, mutta se ei ole luonteeltaan 
pysyvä. Ohjattavan tulee asteittain kasvaa ohjaussuhteesta ulos kohti itsenäisyyttä. 



62 Päivi Atjonen 63Opetusharjoittelun ohjauksen eettisiä haasteita

Tätä kutsutaan dramaattisesti ohjaajan/opettajan itsemurhaksi tai pehmeämmin 
pedagogiseksi paradoksiksi.

Opetusharjoittelun ohjaajan hyveet ja ohjauksen periaatteet

Eri koulukunnat hahmottavat eettisiä perusteita eri tavoin. Velvollisuuksia korosta-
vat eli deontologiset teoriat näkevät tärkeimmäksi noudattaa sääntöjä ja periaatteita 
päämääristä tai seurauksista riippumatta. Joidenkin teorioiden mukaan oleellisinta 
eettisyyttä arvioitaessa on pohtia tekojen seurauksia, jolloin puhutaan konsekventi-
aalisesta etiikasta. Teleologiselle etiikalle on ominaista päämäärien pohdinta ja sen 
määrittely, millainen ihmisen pitäisi olla voidakseen täydellistyä ja saavuttaa pää-
määränsä. (Atjonen 2004a, 25–26.) 

Yksi teleologisen etiikan laji on hyve-etiikka eli virtuismi, jolla on varsin pitkät 
perinteet erityisesti luokanopettajien (ennen kansakoulun opettajien) ammatillises-
sa kehittymisessä. Niin sanotun luonteenkasvatuksen etiikan mukaan hyväksi opet-
tajaksi tultiin olemalla hyvä ihminen, viljelemällä hyviä henkilökohtaisia kykyjä ja 
luonteenominaisuuksia. Myös ohjauksen etiikkaa tarkasteltaessa tullaan luetteloihin 
ominaisuuksista, jotka kuuluvat hyvälle ohjaajalle tai luonnehtivat hyvää ohjaussuh-
detta. Niihin liittyvät läheisesti jo alkuluvussa mainitsemani eettiset periaatteet, joita 
ohjaajien ammattikunnan odotetaan noudattavan. Seuraavassa hyve- ja periaatekat-
sauksessa on lähtökohtaisesti muistettava, ettei ole yksiselitteistä luetteloa hyveistä, 
jotka takaisivat haltijalleen riittävät edellytykset tehdä tarkoituksenmukaisia eettisiä 
valintoja ohjaustyössään.

Vuorovaikutus ja kyky keskustella ovat auttamisalojen ammattien keskiössä. 
Hahmotettaessa opetusharjoittelun ohjauksen etiikkaa juuri vuorovaikutuksen 
näkökulmasta – minkä olen alussa todetulla tavalla valinnut artikkelini johtoaja-
tukseksi – voidaan yhtyä Silfverbergiin (1998) toteamalla, että ihmissuhdeammatti-
laisen keskeisimmät hyveet ovat tarkkaavaisuus, joustavuus, herkkyys ja kyky käydä 
keskustelua. Opetusharjoittelun ohjaajan pitäisi seurata tarkkaavaisesti ohjattavansa 
reaktioita ja työskentelyä opetustyön erilaisissa tilanteissa (oppilaiden kanssa, yksilö- 
ja ryhmäohjauksessa, vuorovaikutuksessa toisten harjoittelijoiden kanssa, muiden 
kuin opetustehtävien tekemisessä koulussa). Valppaus on eettiseltä kannalta tärkeää 
siksi, että vain tuntemalla ohjattavaansa ja hankkimalla hänestä monipuolista tietoa 
voi olla aidosti hänen kasvunsa palveluksessa.

Toiseksi persoonaltaan, taustaltaan, tarpeiltaan ja tavoitteiltaan erilaisten ohjat-
tavien kohtaamisessa vaaditaan joustavuutta. Ensimmäistä kertaa oppilaiden eteen 
opettajan roolissa astuva tarvitsee erilaista ohjausta, tukea ja palautetta kuin hänen 
syventävään harjoitteluun tuleva ja jo epäpätevänä opettajana kokemusta hankkinut 
harjoittelijakaverinsa. Erilaisuuden havainnoinnin laiminlyönti ja pyrkimys oman 
työtavan siirtämiseen opiskelijoille eivät ole ohjaajalta eettisesti hyväksyttävää toi-
mintaa. 

Tarkkaavaisuuteen läheisesti liittyy herkkyys kuunnella ja tunnistaa ohjattavan 
tunteita ja kokemuksia, olla täysipainoisesti läsnä ohjaustilanteissa; Jyrhämä puhuu 
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samasta asiasta kirjassamme olevan artikkelinsa loppupuolella termillä ’emotionaa-
linen läsnäolo’. Herkkyys edistää joustavuutta, jolloin opettajaksi opiskelevan oppi-
misprosessien kokonaisvaltainen tukeminen mahdollistuu. Tutkimusten mukaan eri 
opettajat kykenevät tulkitsemaan vaihtelevasti toisilta ihmisiltä tulevia sosiaalisia ja 
emotionaalisia vihjeitä. Myös eettinen sensitiivisyys vaihtelee, mutta sitä on mahdol-
lista oppia jatkuvalla harjoittelemisella, jos siihen on tahtoa. (Esim. Tirri 1999.)

Ilman kykyä käydä keskustelua ohjausta ei tietenkään olisi edes olemassa, vaikka 
nonverbaalisten viestien avulla on mahdollista kommunikoida. Aito dialogisuus 
toteutuu Vuorisen (2000, 82) mukaan silloin, kun keskustelussa on jatkuvuutta, 
hyväksyntää, osallistumista, aktiivisuutta, kuuntelemista, kiireettömyyttä, avoi-
muutta, halua ymmärtämiseen sekä empatiaa. Jos ohjaajasta tai ohjattavasta välittyy 
edellisen kaltaisten piirteiden suhteen ristiriitaisia viestejä (esim. ohjaajan osoittama 
hyväksyntä opiskelijalle sanoissa mutta sen puute teoissa tai sanattomissa viesteissä), 
ohjaussuhteen luottamus kärsii väistämättä. Soininen pohtii tarkemmin toisaalla 
tässä kirjassa dialogisen ohjaussuhteen ehtoja.

Kaikki kuvatut vuorovaikutuksen hyveet konkretisoituvat monesti opetushar-
joittelun palautteenantotilanteissa, joihin monien tutkimusten (Atjonen 1998; Jyr-
hämä 2002; Kiviniemi 1997; Krokfors 1997; Ojanen 2000; Väisänen 2003) mukaan 
liittyy voimakkaita kokemuksia. Yleensä kokemukset ovat kielteisiä siksi, että joko 
kriittistä palautetta koetaan saadun liikaa, palaute ei ole ollut riittävän yksilöityä 
tai sitä ei ole saatu lainkaan. Jos myönteisen ja rakentavan palautteen saaminen on 
niin tiukassa kuin se tutkimusten mukaan toistuvasti näyttää olevan, on aiheellista 
epäillä ohjaajien tarkkaavaisuuden, joustavuuden, herkkyyden tai keskustelukyvyn 
pettäneen. Eettisesti ei ole perusteltua, että vain puutteisiin kiinnitetään huomiota, 
koska yksilöllä on oikeus myös vahvuuksiensa identifioimiseen. Toisaalta on perus-
teltua ajatella, että vain kriittisesti rakentava palaute on tie aitoon kehitykseen; siihen 
ei riitä vain pitäytyminen onnistuneiden ratkaisujen tarkastelussa.

Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehdessä julkaistiin vuonna 1996 ohjauksen 
eettiset periaatteet (OPO 1996), joista on ilmestynyt sittemmin hieman muutettu 
versio (OPO 2002). Molemmissa on kuvattu itsemääräämisoikeus, luottamuksel-
lisuus, riippumattomuus ja ammattitaito, mutta uudemmissa ohjeissa ei ole avoi-
muus-periaatetta, ja otaksuttavasti periaatteen ’asiallisuus ja objektiivisuus’ tilalle on 
tullut ’totuudellisuus’. Esimerkiksi työnohjauksen tai opettamisen eettisissä periaat-
teissa on paljon yhtymäkohtia opetusharjoittelun ohjaukseen, mutta opinto-ohjaa-
jien seuraavassa esitellyt periaatteet tuntuvat toimivimmilta opettajankoulutuksen 
opetusharjoittelun kontekstissa (OPO 2002):

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
Ohjaaja kunnioittaa ohjattavan itsemääräämisoikeutta. Ohjaaja tuo esille mo-
nipuolisesti vaihtoehtoja ohjattavan oman valinnan tueksi.

LUOTTAMUKSELLISUUS
Ohjaus on luottamuksellista. Mikäli ohjattavan edun kannalta on välttämä-
töntä, tietoja voidaan antaa viranomaisille, joilla on oikeus niitä saada. Asiasta 
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on ensin pyrittävä keskustelemaan ohjattavan kanssa. Luottamuksellisuus 
tulee säilyttää myös uusissa ohjausympäristöissä.

TOTUUDELLISUUS
Ohjaaja toimii rehellisesti. Ohjaustiedon tulee olla ajankohtaista, monipuolis-
ta ja tiedon kriittiseen arviointiin ohjaavaa.

RIIPPUMATTOMUUS
Ohjaaja tiedostaa omien, työyhteisönsä ja muun yhteiskunnan odotuksien ja 
arvojen vaikutukset työhönsä. Ohjausmateriaalin tekijä on tuotava esiin.

AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN
Ohjaaja arvioi ja kehittää työtään. Hän huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämi-
sestä ja täydennyskoulutuksestaan.
Ohjaaja toimii yhteistyössä muiden ohjaajien kanssa. Ohjaajana toimiminen 
edellyttää yhteistyötä myös oman työyhteisön ja muun yhteiskunnan kanssa.
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on perusedellytys hyvän ammattitai-
don ylläpitämiselle.

Ylivakkuri (2002, 25) on kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan verrannut 
Suomen, Tanskan ja Ruotsin opinto-ohjaajille laadittuja eettisiä ohjeita. Kaikille 
maille yhteisiä olivat luottamuksellisuus ja itsemääräämisoikeus. Ylivakkurin oma 
empiirinen aineisto koostui 25 opinto-ohjaajan haastattelusta, joista hän tunnisti 
laadullisen analyysin avulla kahdeksan eettisten periaatteiden ryhmää: eettiset peri-
aatteet yleisellä tasolla (esim. kunnioitus ja tukeminen) sekä suhteessa oppilaaseen 
(esim. ainutkertaisuus), oppilaan huoltajiin (esim. perheen autonomia), työtoverei-
hin (esim. vaitiolovelvollisuus), kouluun (esim. koulun säännöt), yhteistyötahoihin 
(esim. työelämäkytkennät), itseen ja omaan työhön (esim. oma kehittyminen ja 
rehellisyys itselle) sekä ammattikuntaan (esim. kollegiaalisuus). 

Hyvin samankaltaiset eettiset suhteet kuin Ylivakkurilta edellä referoin joutuvat 
puntariin myös opetusharjoittelun ohjauksessa paitsi, ettei opiskelijoiden huoltajia 
tarvitse ajatella, ja työtovereihin tulee lukea myös toiset opiskelijaopettajat. Koska 
opiskelijat ovat harjoittelemassa viime kädessä koululaisten parasta varten, opetus-
harjoittelussa tehtävien ratkaisujen peilaaminen oppilaan ’hyvään’ etenkin ristirii-
taisten ohjausviestien tilanteessa on usein eettisesti perustelluinta.

Pulmallista arjen etiikassa eli moraalisissa ratkaisuissa tietysti on, että eri suhteis-
sa ratkaisut voivat olla keskenään ristiriidassa. Jos jokin ohjausmenettely on opiske-
lijan kannalta hyvä, se ei toisten harjoittelijoiden näkökulmasta ole sitä välttämättä 
laisinkaan. Jokin yleinen periaate saattaa olla yhteistyötahon kannalta pulmallinen, 
eikä koko ammattikunnan etu aina vastaa oppilaan etua jne.

Huolenpito ja tukeminen ohjaajan tehtävinä

Opetusharjoittelijan ohjaajan työhön ainedidaktisen asiantuntemuksen pohjalta 
suuntautuva lukija on saattanut jo tähän mennessä tuskastella artikkelin ”psyko-
logisoivaa” otetta. Jatkan silti samalla teemalla syventyen hetkeksi huolenpidon 
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etiikan kysymyksiin, koska esimerkiksi aineenopettajaksi opiskelevat eivät hahmota 
tehtäväänsä opettajana tästä näkökulmasta yhtä hyvin kuin tulevat luokanopettajat 
(Atjonen 2004a, 76–78).

Etiikka tarkoittaa vastuuta toisista ihmisistä. Se on ihmisten keskinäistä soli-
daarisuutta ja halua auttaa toisia. Agélii ym. (2000, 357) korostavat, että ohjauksen 
tulee rohkaista reflektoimaan, analysoimaan tunteita ja reaktioita sekä syventämään 
ymmärrystä vastuusta, joka liittyy opiskelijoiden huolenpitoon. Ohjaajalla tulee olla 
herkkyyttä ohjata opiskelijan kasvun eettistä laatua. Opettajaksi kehittyminen on 
henkilökohtainen oppimisprosessi, jossa kukaan ei voi oppia toisen puolesta. Kehit-
tymistä ei voi arvioida ilman konkreettisia tilanteita, joten ohjaus on moderni tapa 
tehdä rakentavaa arviointia.

Gilliganin (1982) mukaan kypsä moraalinen ajattelu on dialogia oikeudenmukai-
suuden ja huolenpidon välillä, kummankin osapuolen huomioonottamista, kumpaa-
kaan osapuolta loukkaamatta (myös Noddings 1993; Oser 1991). Gilliganin mukaan 
ohjaajan suhdejärjestelmä muodostuu suhteesta itseen, koulun välittömän toimin-
taympäristön ihmisiin (oppilaisiin, kollegoihin) ja koulun ulkopuoliseen suhdever-
kostoon. Nämä kaikki kolme suhdetta ovat eettisiä, ja niissä koetellaan oikeudenmu-
kaisuutta ja huolenpitoa. (Myös Estola 2003, 26–28; Harjunen 2004, 409–413.)

Välittämisen (caring) etiikka tarkoittaa, että ohjaussuhteessa tulee olla aidosti 
henkisesti lähellä, läsnä ja käytettävissä. Estola (2003, 52–53) puhuu siitä, miten 
oppilaat kutsuvat aikuista (children’s call) – tässä tapauksessa opiskelijat ohjaajaansa 
– oppimistarpeidensa tyydyttäjäksi. Aitous on omien tunteiden ja ajatusten selvää 
esittämistä, ja ryhmässä ohjattavien tulisi tulla tasapuolisesti huomioonotetuiksi. 
Ryhmäohjaajan rohkeutta pidettiin Agéliin ym. (2000, 355) tutkimuksessa, joka 
kohdistui sairaanhoitajaopiskelijoihin, ohjaajan tärkeänä hyveenä: jos esimerkiksi 
jotain ohjattavaa kohtaan hyökättiin ryhmässä, tuli ohjaajan tarvittaessa mennä 
väliin. 

Ohjattavaa tulee auttaa löytämään oma äänensä ja valtautumaan tarinoissaan, 
joita hän kertoo (Peavy 1999, 18). Ohjaussuhde perustuu siten kannustavuuteen eli 
tuen, huolenpidon, lohdun ja toivon varaan. Peavyn mukaan ohjaajan eettinen vel-
vollisuus on huolehtia siitä, ettei ohjaus vahingoita ohjattavaa. Hänen pitää varmis-
taa, että voi tarjota helpotusta ohjattavan ongelmaan tai elämäntilanteeseen.

Huolenpidon aspekti edellyttää, että osaa asettua toisen ihmisen asemaan, että 
kykenee tunnistamaan ja hyväksymään itsessään ja ohjattavissaan erilaisia tuntei-
ta. Ojanen ja Lauriala tarkastelevat omassa artikkelissaan tässä teoksessa tunteiden 
merkitystä opettajaksi kasvussa. Tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen on 
eettisen sensitiivisyyden kannalta hyvin merkityksellinen taito ohjaajalle: ilman 
kokemuksia vaikkapa ilosta, surusta, katumuksesta tai epävarmuudesta tai asettu-
misesta toisen ihmisen asemaan ei voi olla aidosti opiskelijan kasvun palveluksessa 
tavalla, joka täyttäisi ohjausammatin sisäiset eettiset vaatimukset. Tunteet ja etiikka 
ovat siis toisiinsa kokonaisvaltaisesti kietoutuvia ohjaussuhteen elementtejä. 
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Kontrollista tasa-arvoistuvaan neuvotteluun

Ohjauskeskusteluun kuuluu oleellisena oletus, että osapuolet osallistuvat siihen 
tasapuolisina jäseninä. Tämä edellyttää ohjaajalta ammattitaitoa ymmärtää, että 
työhön kuuluu ristiriitaisia näkemyksiä ja epävarmuutta omien ratkaisujen oi-
keellisuudesta – sekä hänen itsensä että opiskelijoiden osalta. Tarvitaan ohjaajan ja 
ohjattavan tasavertaista kohtaamista, ei tiedon ja palautteen ”kaatamista ekspertiltä 
noviisille”. Ohjaukseen sisäänrakentuu myös jonkinlaisen kontrollin ajatus, joka ei 
ole yksinomaan kielteinen.

Miten ohjaaja luo avoimen, legitiimin auktoriteetin ja milloin hän toimii vallan-
käyttäjänä ja manipuloijana? Etenkin järjestelmässä, jossa ohjaajalla on virallinen 
arvioijan rooli, ollaan helposti tekemisissä vallankäytön kanssa. Silloin ohjattavan 
rohkeus kokeilla erilaisia ratkaisuja vähenee, mieliksi olemisen tarve vahvistuu, taito 
pelata sosiaalisia pelejä kehittyy ja aito vahvuuksien hakeminen ja heikkouksien ke-
hittäminen unohtuvat. Opetusharjoittelusta saattaa tulla taitavien harhautusten sar-
ja, joka voi muodostua läpeensä epäeettiseksi käytännöksi, jonka järjestelmä ikään 
kuin ”hyväksyy” (ks. Kiviniemi 1997 ja hänen artikkelinsa tässä kirjassa).

Pedagogisessa etiikassa keskustellaan paljon mallien ja esikuvien merkityksestä 
pohdittaessa eettisen kasvatuksen ja ohjauksen oikeutusta (Atjonen 2004a ja b). 
Ohjaajan tehtävänä on toimia väliaikaisesti mallina, joka pitäisi ymmärtää vain 
yhdeksi mahdollisuudeksi (Estola 2003, 54). Esikuvilla on tutkimusten mukaan oi-
keasti merkitystä eettisesti tärkeiden periaatteiden tunnistamiselle ja omaksumiselle. 
Ongelmana on siirtyminen riippuvuudesta itsenäisyyteen, koska mallina olo voi olla 
piilovallankäyttöä, joka tyydyttää narsistisesti ohjaajaa. Esimerkiksi Ojanen (1990, 
21) viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan jopa kolmasosa opiskelijoista ei ole sillä ta-
voin autonomisia, etteivätkö riippuvuuden riskit olisi reaalisia. Monet tutkijat myös 
kuvaavat, että riippuvuuden kokeminen on edellytys autonomian kehittymiselle.

Vaikka periaatteessa ohjaaja ja ohjattava ovat tasaveroisesti yhteisellä asialla eli 
oppimassa entistä parempaa koulunpitoa, ei heidän suhteensa ole rakenteellisesti 
tasa-arvoinen. Pedagogisen suhteen asymmetrian tavoin myös ohjausvuorovaikutuk-
sen epäsymmetrisyys voidaan tunnistaa Nummenmaan (1992) mukaan seuraavasti: 
Ohjausvuorovaikutus ei ole tasapuolinen 

1. kognitioiltaan, koska ohjaajalla on menetelmällistä ja teoreettista tietoa 
enemmän, 

2. emootioiltaan, koska vuorovaikutuksen painopiste on ohjattavan tunne-, ko-
kemus- ja merkitysmaailmassa ja 

3. statukseltaan, koska ohjaaja on instituution edustaja, jolla on valtaa ja omat 
norminsa.

Ohjausprosessi tulisi edellä kuvatuista asymmetriatekijöistä huolimatta pyrkiä tul-
kitsemaan neuvotteluksi, joka kuvastaa osapuolten tasaveroisempaa positiota, pro-
sessin sopimuksellisuutta sekä osapuolten yhteistä työskentelyä yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi (Spangar 2000, 16). Eettiseltä kannalta on tärkeää pitää mielessä, 
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että viime kädessä opiskelija on oman elämänsä ja ohjaaja prosessin etenemisen 
asiantuntija.

Riikosen (2000, 46) mukaan ohjaukselle ominainen ajatus ihmisen voimavarojen 
vahvistamisesta (empowerment) ei ole yksinkertainen, koska eettisesti kielteisesti 
sävyttyvät käsitteet ’hallinta’ ja ’hallittu’ ovat silloin läsnä. Hän muistuttaa, että oh-
jattavien voimanlähteet ovat yksilöllisiä, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sisältyviä 
tai yhteiskunnan tarjoamia. Hallinta korostaa asiantuntijoiden eli opetusharjoitte-
lun ohjaajien roolia voimanlähteiden tuottajana, he ovat hallinnan edustajia. Ei ole 
siis itsestään selvää, että voimanlähteiden määrää ja näkyvyyttä voi kasvattaa hyvää 
tarkoittavien interventioiden avulla. 

Ohjaus ohjattavaa esineellistävänä toimintana

Vaikka koko opettajankoulutuksen ydintavoite on auttaa opiskelija löytämään oma 
opettamisen ja oppimisprosessien ohjaamisen tyylinsä, ei ole harvinaista, että ope-
tusharjoittelun ohjaajat oman asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa varassa pyr-
kivät indoktrinoimaan oman tapansa ohjattavilleen. Opiskelijat kuvaavat lievimpiä 
tapauksia keskusteluina, joissa ohjaaja kuuntelee esimerkiksi opiskelijan selostuksen 
tuntisuunnitelmastaan, mutta toteaa sitten: ”Ahaa, vai sellaista olet suunnitellut. Mi-
nä kyllä ajattelin toisella tavalla.” Vahvemmat ohjaajapersoonat yksinkertaisesti kir-
joituttavat opiskelijalla oman toteutusnäkemyksensä uudeksi tuntisuunnitelmaksi. 

Onnismaa (2003b, 242–243) on pohtinut ohjaajaa yhteiskunnallisena toimijana, 
jollainen opetusharjoittelun ohjaajakin on. Opetusharjoittelun ohjaajan on kriitti-
sesti kysyttävä, kenen asialla hän on: aidosti opiskelijoiden kasvun palveluksessa vai 
ajan hengen mukaisen tehokkaan ja tuloksellisen opettajankoulutuksen toimeenpa-
nemisessa (vrt. Nummenmaa & Ylivakkuri 1996, 139). 

Myös Terhart (1998, 440) näkee, että etiikkakeskustelu on osa vallanpitäjien 
systeemiä, kun tasa-arvosta pitäisi venyä erinomaisuuteen (from equality to excel-
lence). Kun erilaiset koulun kehittämiskokeilut eivät ole tuottaneet riittävää tulosta, 
on päädytty arvioimaan opettajan työn laatua ja herätty moraalisiin arviointeihin. 
Yliopisto-opiskelijoiden ohjausjärjestelmien kehittämisessä on nähtävissä ilmeisiä 
merkkejä eettisesti arveluttavasta yliohjaamisen trendistä (jokaiseen pulmaan on 
tarjolla erityisasiantuntijan palveluita), joka voi osaltaan passivoida ja estää itse-
ohjautuvuuden kehittymistä (ks. esimerkiksi Maikkola & Olkkonen 2004). Sinänsä 
hyviksi tarkoitetut yhteiskunnalliset ohjauspalvelut voivat tietysti kääntyä itseään 
vastaan.

Etiikka merkitsee ohjauksessa yhtäältä deontologista vastuuta (velvollisuutta) ja 
toisaalta tavoitteisuutta ja tehokkuutta (teleologisuus). Ohjaamisen etiikassa on kyse 
moraalisesti vastuullisen ja tehokkaan ohjauksen välisestä suhteesta (Harjunen 2004, 
322). Siinä tulee muistaa ohjattavan kasvun ja kehityksen palveluksessa oleminen, 
jolloin ohjattavaa ei pidä esineellistää välinearvoksi, jolla tavoitellaan jotain muuta. 
Silti perusajatuksena on, että opetusharjoittelun ohjauksen tulee kehittää opettajia, 
jotka saisivat oppilaissaan aikaan hyviä ja tuloksellisia oppimisprosesseja.
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Opiskelijakeskeisen aikakauden ohjauseettisesti kriittisiä kysymyksiä

Hansen ja Stephens (2000, 42–45) ovat kuvailleet artikkelissaan oppijakeskeisen 
kasvatuksen ongelmia, mitä voidaan hyödyntää myös ohjaukseen kohdistuvien 
odotusten arvioinnissa. Itsemääräämisoikeus, joka on yksi ohjauksen kulmakivi, 
näyttäytyy tässä valossa ongelmalliselta tavalla, johon esimerkiksi opetusharjoittelun 
ohjauksessa törmätään jatkuvasti. 

Tutkijat tarkastelevat ensinnäkin opiskelijoiden odotuksia. Niistä he nostavat esil-
le oppijoiden avuttomuuden kuvaten, että opiskelijoilla on enenevästi taipumusta 
kaihota sellaista opiskelua, josta on vähiten vaivaa. Hansen ja Stephens pitävät on-
gelmallisena myös ylipositiivista itsearviointia selostaen yhdysvaltalaista kartoitus-
ta, jossa huomattava osa yliopistoon tulevista piti itseään akateemisesti keskitasoa 
parempina. Tutkijoiden mukaan syyksi nähtiin yleistyvä kasvatusajattelu, että päi-
väkodista alkaen lapsia pitää kehua vähäisistäkin suorituksista. Missä määrin ope-
tusharjoittelun ohjauksessa siis kohdataan (eettisiä) ongelmia siksi, ettei oppilaiden 
oppimisen eteen nähdä tosissaan vaivaa tai kriittisen palautteen vastaanottamiseen 
ei ole aikaisemmissa opiskelun tai elämän vaiheissa totuttu?

Toiseksi Hansen ja Stephens käsittelevät ryhmädynamiikkaa. He väittävät, että 
oppijoiden haasteiden sietokyky on alentunut, ja opiskelijat yrittävät eri keinoin 
madaltaa ohjaajien odotuksia opiskelijoiden suorituksia kohtaan. Epäilemättä tällai-
sistakin tapauksista ja tilanteista opetusharjoittelun ohjaajilla on kokemuksia: opet-
tajan arkityön näkökulmasta suhteellisen vähäiset takaiskut tai työmäärä lannistavat 
tai harjoittelun vaatimustasoa koskevissa kysymyksissä ”vedätetään”.

Kolmas mielenkiinnon kohde tutkijoilla oli ympäristötekijöiksi kutsutut kysy-
mykset. Hansen ja Stephens puhuvat poliittisesta korrektiudesta eli opiskelijat eivät 
juuri ryhdy väittelemään tai perustelemaan omia ratkaisujaan, vaan haluavat pelata 
varman päälle (playing it safe). Opiskelijoissa lisääntyy myös niinsanottu kuluttaja-
asenne eli vaade siitä, että oppilaitoksen pitää antaa suoraan työelämässä käyttökel-
poinen tutkinto. Voisiko näistä analyyseista löytää yhtymäkohtia opetusharjoitte-
luun, jossa turvaudutaan riskittömiin opetusmuotoihin ja harrastetaan harhautuk-
sia (Kiviniemi 1997) tai jota moititaan ”oikeasta kouluelämästä” vieraantuneeksi?

Lopuksi tutkijat pohtivat evaluointivaateita. Opiskelijat kärsivät heidän mukaan-
sa vertaisarvioinnin aiheuttamasta ahdistuksesta. He juuttuvat liikaa tuotoksiin eli 
arvosanojen ajatellaan symboloivan oppimista. Opetusharjoittelun numeerisen 
arvioinnin poistumisen myötä jälkimmäinen näyttäytyy nykyisin ehkä ohjauksen 
kannalta aiempaa harvemmin tai piilevämmässä muodossa. Sen sijaan opetus-
harjoittelun yhteissuunnittelun ja -toteutuksen kohdalla ohjaajat saattavat tehdä 
havaintoja, ettei toisten harjoittelijoiden työskentelyyn liity riittävästi yhdessä jaka-
misen tahtoa. 

Eräänlaisena koontana edellä osin kärjistetysti esitetystä kritiikistä voidaan sanoa 
Onnismaan (2000, 298 ja 2003a, 179) tapaan, että hyvää ja oikeaa käsittelevät kysy-
mykset ovat omiaan erkanemaan toisistaan (post)moderniin siirryttäessä. Yksilöl-
lisyys on voimakkaasti korostunut: tulee toteuttaa itseään, ei elää keskinäisten riip-
puvuus- ja velvoitesuhteiden pohjalta. Tämä johtaa helposti eettiseen relativismiin, 
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joka on esimerkiksi tietyn professionaaliselle kasvulle tarpeellisen keskeneräisyyden 
ja nöyryyden tunnustamisen kannalta ilmeinen uhkakuva.

Edellä olen nyt piirtänyt kirjallisuuden perusteella kuvaa siitä, millaisia eettisiä 
aspekteja opetusharjoittelun ohjaajan työhön liittyy. Olen hahmotellut samalla sitä, 
miten etiikka rakentaa osaltaan hyvää ohjaajuutta tai vaarantaa sen onnistumista. 
Olen itse ollut luokanopettajakoulutuksessa sekä ohjattavana että usean eri oppi-
aineen (matematiikka, kansalaistaito, kuvaamataito, äidinkieli, ympäristöoppi ja 
luonnontieto) ohjaajana sekä tehnyt useita vuosia opetusharjoittelun tutkimusta 
(esim. Atjonen 1998). Tältä kokemuspohjalta olen tehnyt jo edellä olevassa tekstissä 
ekskursioita käytännön maailmaan, mutta halusin tuoreuttaa tietämystäni ja testata 
teoreettisen tarkastelun relevanssia sukelluksella nykyopiskelijoiden maailmaan.

Aineisto ja sen hankinta

Päädyin empiirisen aineiston suhteen yksinkertaiseen tiedonkeruuseen. Laadin hel-
mikuussa 2005 kyselylomakkeen, jossa oli kaksi avointa tehtävää:

1. Kuvaile sellainen opetusharjoittelussa henkilökohtaisesti kokemasi ohjaus-
tilanne, jossa ohjaajasi toimi Sinun mielestäsi oikein, hyvin ja/tai eettisesti 
asianmukaisella tavalla!

2. Kuvaile sellainen opetusharjoittelussa henkilökohtaisesti kokemasi ohjausti-
lanne, jossa ohjaajasi toimi Sinun mielestäsi väärin, huonosti ja/tai eettisesti 
arveluttavalla tavalla!

Opiskelijoiden tuli arvioida, kumpi kuvatuista tilanteista oli jäänyt selvemmin mie-
leen. Lopussa oli vielä kysymys, jossa pyysin heitä arvioimaan kaikkia harjoittelunai-
kaisia kokemuksia ja niiden herättämiä eettisiä pohdintoja, olivatko ne olleet enim-
mäkseen hyviä vai huonoja tai vain harvinaisia. Lomakkeen alkuosassa kysyttiin li-
säksi eräitä taustatietoja: sukupuoli, pääaine, opiskelijatyyppi, suoritetut/meneillään 
olevat harjoittelut sekä siihenastisten opetusharjoittelun ohjaajien määrä.

Aineiston keräsin yhdeltä Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 
pedagogisen etiikan luennolta sekä kahdesta syventävän harjoittelun informaatioti-
laisuudesta, joissa itse selostin kyselyn tarkoituksen ja valvoin lomakkeiden täyttöä. 
Sain näin varsin laajan aineiston, jossa oli kaksi yhtenäistä vastaajaryhmää eli luo-
kanopettajaksi (n = 44) ja aineenopettajaksi (n = 65) opiskelevat. 

Kaikki luokanopettajaksi tähtäävät olivat tietysti kasvatustieteiden tiedekunnan 
opiskelijoita, mutta aineenopettajaksi opiskelevista 37 oli humanistisen ja 20 ma-
temaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita. Loput olivat teologisen 
ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijoita. Opiskelijat edustivat seuraavia 
pääaineita: biologia, englanti, evankelis-luterilainen uskonto, historia, kasvatustiede, 
kemia, maantiede, matematiikka, oikeustiede, ortodoksinen uskonto, psykologia, 
ruotsi, saksa, suomi, tietojenkäsittelytiede ja venäjä. 

Vastaajajoukosta (n = 109) peräti 93 oli suorittanut kolme harjoittelujaksoa eli 
orientoivan, perus- ja soveltavan harjoittelun. Yhteensä 14 opiskelijaa oli suorittanut 
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lisäksi eriytyvän teemaharjoittelun. Vastaajilla oli siten varsin paljon kokemuksia oh-
jaajista, sillä 65 prosentilla oli ollut vähintään kolme ohjaajaa. Seitsemän opiskelijaa 
oli työskennellyt jopa 6–8 ohjaajan kanssa, mutta 17 opiskelijalla oli ollut vain yksi 
ohjaaja.

Kaikkien harjoittelujensa aikana eettistä pohdintaa virittäneistä tilanteista opis-
kelijoiden selvä enemmistö (69 %) totesi, että ne olivat olleet enemmän hyviä ja 
oikeita kuin huonoja tai vääriä (13 %). Tältä kannalta arvioiden opetusharjoitte-
lun ohjaajat ovat selvinneet hyvin tehtävistään. Viidesosan mielestä (18 %) eettistä 
ajattelua synnyttäneet tilanteet olivat ylipäätään harvinaisia, mistä voi tehdä kaksi 
vaihtoehtoista tulkintaa. Ensimmäisen mukaan harjoittelut ovat olleet onnistuneita, 
koska erityisesti ongelmatilanteet synnyttävät eettistä pohdintaa. Vaihtoehtoinen 
päätelmä on, etteivät opiskelijat ole eettisesti tarpeeksi sensitiivisiä tunnistaakseen 
tämän alueen kysymyksiä.

Tulokset

Olen voinut analysoida omasanaisesti kuvattujen ohjauskokemusten aineistoa lä-
hinnä sisällönanalyyttisesti (Tuomi & Sarajärvi 2003, 106–119), koska opiskelijoiden 
kuvaukset olivat niukahkoja varsinaiseen laadulliseen analyysiin. Osa oli kertonut 
useita pieniä episodeja, osa ohjeen mukaisesti vain yhden. 

Yksi tulos sinällään on se, että myönteisiä kokemuksia (f = 154) kuvaavia lau-
sumia löytyi määrällisesti kielteisiä (f = 108) hieman enemmän. Sekin kertonee 
jotain tulosten suunnasta, että huonoa tapausta ei selostanut (tai ollut kokenut) 42 
opiskelijaa, ja hyvän tapahtuman kuvaus uupui vain 19 opiskelijalta. En määritellyt 
opiskelijoille, mitä sanalla ’eettinen’ tarkoitetaan, joten tuloksissa on periaatteessa 
yhteneviä piirteitä opetusharjoittelun yleisten kokemuskartoitusten kanssa. Saatoin 
kuitenkin olettaa, että viimeistä koulutuksenaikaista opetusharjoittelua aloittamassa 
olevat opiskelijat olivat suorittaneet pakollisen opintojakson ’Pedagoginen etiikka’. 
Lähden siis analyysissani siitä oletuksesta, että opiskelijat ovat siivilöineet kokemus-
varastoa tehtävänannon edellyttämällä tavalla juuri eettisestä näkökulmasta.

Oikeiksi, hyviksi ja eettisesti asianmukaisiksi koetut ohjaustilanteet

Eniten selostuksia hyvistä ohjauskokemuksista kirvoitti yksi opetusharjoittelun 
ydinprosessi eli palautteenanto (taulukko 1: 35 % lausumista), jota tarkastelin oma-
na teemanaan myös teoreettisessa osuudessa.

Palaute on tutkimusten mukaan yksi harjoittelun kriittisiä kohtia, ja siihen täs-
säkin aineistossa painopiste kohdentui. Palaute on opiskelijan kehityksen kannalta 
tärkeää ja sitä koskevat odotukset eettisesti perusteltuja. Ohjauksen tehtävien nä-
kökulmasta se on voimavaraistava tekijä (Pasanen 2000; Peavy 2000; Silkelä 2004). 
Kannustava ja rohkaiseva palaute mainittiin useimmin (29 lausumaa), mutta ylipää-
tään palautteen saanti (11) ja rakentava kriittisyys (10) oli tuntunut hyvältä. Palau-
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Opetusharjoittelun hyvä ohjauskokemus: 
Ohjaaja…

Opiskelijan pääaine-
tiedekunta Yhteensä

Kasv Hum Muu f %

… antoi palautetta.
• Yleensä
• Positiivista, kannustavaa, rakentavaa
• Kriittistä mutta samalla rakentavaa
• Pitäytyi olennaisissa asioissa

26 18 10 54 35

… toimi tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
• Harjoittelijoiden kohtelu yhdenveroisesti
• Harjoittelijoiden kohtelu tasaveroisina 

ohjaajaan nähden
• Harjoittelijoiden kohtelu oppilaiden 

läsnä ollessa
• Hyvän ryhmähengen luominen

12 6 4 22 14

… antoi (etukäteis)ohjausta. 10 6 1 17 11

… kuunteli, tuki ja oli henkisesti läsnä. 6 3 3 12 8

… oli opiskelijakeskeinen ja -lähtöinen.
• Opiskelijoiden ajatusten hyväksyminen
• Uuden kokeilemiseen rohkaiseminen
• Opiskelijan huomiointi yksilönä, 

persoonana

8 2 2 12 8

… oli tarpeen vaatiessa joustava tai vaativa. 4 3 2 9 6

… oli persoonana hyvä.
• Inhimillinen ja lämmin
• Innostunut
• Helposti lähestyttävä
• Ahkera ja tunnollinen

2 4 1 7 5

… toimi pohtivana esikuvana. 4 2 0 6 4

… ei antanut oppilaista tarpeettomia tietoja. 3 1 1 4 3

… toimi muuten eri tavoin oikein.
• Toimi kuten puhui
• Otti palautetta vastaan
• Puolusti harjoittelijoita
• Osoitti pedagogista rakkautta

7 2 1 10 6

Yhteensä 82 47 25 154 100

TAULUKKO 1. Eettisesti oikeiksi ja hyviksi koetut ohjaustilanteet (lausumien frekvenssi-
jakauma)

Kasv = kasvatustieteiden tiedekunta, Hum = humanistinen tiedekunta, 
Muu = matemaattis-luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteiden ja teologinen tiedekunta
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tetta kiitettiin myös adjektiivein kehittävä, positiivinen, ei-tyrmäävä ja rehellinen. 
Opiskelijat kuvasivat esimerkiksi, että

Parhaat ”kritiikit” ovat olleet niitä, kun saan palautetta rohkaisuna ja ohjaaja ei 
ole takertunut asioihin, jotka jo itse huomasin ”mokanneeni” tunnilla. (O3)

Hän antoi rakentavaa palautetta, eikä kaatanut niskaani kaikkia ”virheitä”. 
Palautteen annon jälkeen oli aina hyvä mieli, koska hän antoi ”negatiivisenkin” 
palautteen ”positiivisesti”. (O89)

Toinen aineistosta noussut teemaryhmä, jonka osuus tosin jäi määrällisesti selvästi 
palautekysymystä vähäisemmäksi, käsitteli ohjaajan etiikan tai ylipäätään etiikan 
kannalta klassista kysymystä tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta (14 % 
lausumista). Jotkut teoreetikot (esim. Deutsch) ovat pitäneet opettajan oikeuden-
mukaisuutta hänen keskeisimpänä eettisenä ominaisuutenaan. Opiskelijat kuvailivat 
tasapuolisuutta samassa ryhmässä harjoittelevien kohtelussa, mitä joissakin tapauk-
sissa käsiteltiin ryhmäprosessien (Agélii ym. 2000; Nummenmaa 2004) näkökul-
masta. Tasapuolisuutta muisteltiin myönteisesti myös ohjaaja- ja oppilassuhteissa. 

Eräiden luokanopettajaopiskelijoiden mukaan ”ohjaajani toimi mielestäni 
eettisesti oikein, kun hän suhtautui kaikkiin luokassaoleviin harjoittelijoihin tasa-
puolisesti vaikka harjoittelijoiden taustat ja opetuskokemukset olivat varsin erilai-
sia” (O108), ”opettaja otti minut kuin tulevan opettajan: kuunteli ja piti kanssani 
tasavertaista vuoropuhelua” (O80) tai ”hän kohteli meitä oppilaiden läsnä ollessa 
sekä muualla vertaisenaan, eikä nostanut omaa auktoriteetin asemaa korkeammalle” 
(O110). Vaikutti siis siltä kuin ainakin näissä tapauksissa ohjaussuhteen asymmetri-
aa (Kansanen 2003; Nummenmaa 1992) oli saatu onnistuneesti lievennettyä oppi-
mista edistävällä tavalla.

Toinen myös kansainvälisten opetusharjoittelututkimusten keskeisistä viesteistä 
palautteen ohella on, että etukäteisohjausta (11 %) eli ennen opetustilanteen toteu-
tusta annettavaa opetussisällöllistä tai muuta suunnittelutukea ei tunnu koskaan 
olevan riittävästi saatavilla. Vaatimus on opiskelijan kannalta ymmärrettävä mutta 
toisinaan ohjaajien kokonaiskuormitusta ajatellen kohtuuton. Ohjaajan pitää arvi-
oida, millaista ohjausta missäkin vaiheessa oleva opiskelija tarvitsee, jotta hän saa 
tarpeeksi tukea mutta oppii koettelemaan omien siipiensä kantavuutta. Aina ohjaa-
jat eivät hallitse tällaista eriyttämistä (Kay 1975).

Läsnäolo, huolenpito sekä kuuntelu (caring) tuli esille kahdeksassa prosentissa lau-
sumista; tätä ovat tutkimuksissaan käsitelleet erityisesti Gilligan (1982), Oser (1991), 
Tirri (1999) ja Martikainen (2005). Opiskelijat kuvasivat kokemuksiaan esimerkiksi 
näin: 

On jaksanut kuunnella opetuksen perusteluja ja pohdintoja siitä, miksi opetus 
meni hyvin tai huonosti. (O9)

Ohjaaja jotenkin tuli ihmiseksi ihmisen rinnalle, ansaitsi kunnioituksen ilman 
että kunnioitusta ”haki”. (O30)
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...ohjaaja oli läsnä ihmisenä... (O33) 

Ohjaajani oli hyvin huomioonottavainen ja kyseli aina minulta, jäikö jokin 
epäselväksi, onko kysymyksiä ja mitä kokemuksia harjoitteluni on synnyttänyt. 
(O84)

Tunne siitä, että ohjaajalla oli aikaa minulle ja aikaa hoitaa ohjaus asianmukai-
sella tavalla miellytti minua ja jäi mieleeni. (O107)

Koulutuksenaikaisen harjoittelun painopisteet vaihtelevat tietysti harjoittelujaksoit-
tain. Esimerkiksi perusharjoittelussa keskitytään perustaitoihin ja syventävässä tai 
soveltavassa harjoittelussa odotetaan jo omaa panosta. Silti kaikissa harjoitteluissa 
pitäisi olla opiskelijalähtöisyyttä, koska se on oppimisen kannalta tärkeää ja on myös 
eettisesti ensisijaista ohjaajan toiveiden toteuttamiseen nähden. Tärkeää on tietysti 
varoa liiallista ohjattavakeskeisyyttä esimerkiksi Hansenin ja Stephensin (2000) 
varoittamalla tavalla. Kuusi opiskelijaa toi esille erityisesti opiskelijoiden opetuside-
oiden hyväksymisen ja pari piti hyvänä, että uuden kokeilemiseen rohkaistiin. Eräs 
luokanopettajaopiskelija selosti perusharjoittelun ohjaajastaan, miten

hän antoi nuorelle harjoittelijalle viestin, että jokainen saa olla oma itsensä, toi-
mia omalla tavallaan, kokeilla ja erehtyä aivan vapaasti, kun vain kaiken tekee 
täydellä sydämellä, vilpittömästi ja muistaa/osaa vielä oppiakin siitä (O35).

Monille oli jäänyt myönteisesti mieleen, että ohjaaja oli osannut joustaa sopivissa 
tilanteissa, mitä Silfverberg (1998) pitää yhtenä ihmissuhdeammatin harjoittajan 
keskeisenä hyveenä. Siten tiukat aikataulut, yllättävät elämäntilanteet tai jotkut 
ajattelemattomuudesta johtuneet virhearviot oli saatu hallittua. Muutama arvostava 
lausuma kirjoitettiin siitäkin, että ohjaaja oli pitänyt kiinni tietyistä asioista perustel-
lusti. Lopulta yllättävän harvoissa hyvissä ohjauskokemuksissa oli kuvattu ohjaajan 
persoonallisia tekijöitä, mutta joitakin mainintoja oli kirjoitettu inhimillisyydestä, 
lämmöstä, innostuneisuudesta, lähestyttävyydestä tai tunnollisuudesta (vrt. Väisä-
nen 2002, 243).

Tärkeitä näkökohtia ohjaussuhteen kannalta edustivat myös selostukset, miten 
”hän myös reflektoi omaa ajatteluaan omien tuntiensa aikana, jolloin tiesimme 
miksi hän tekee tai sanoo oppilailleen niinkuin tekee ja sanoo. Se oli mielestäni eet-
tisesti oikein.” (O114) tai ”ohjaava opettajamme ei halunnut ensimmäisinä päivinä 
kommentoida oppilaiden taustoja, heikkouksia tai vahvuuksia. Hän ei halunnut 
vaikuttaa käsityksiimme oppilaista, vaan antoi meidän muodostaa käsityksemme 
itse” (O90).

Oman toiminnan antaminen ohjattavan käyttöön (Peavy 1999) tai jälkimmäises-
tä sitaatista epäsuorasti avautuva oppilaita koskevan vaitiolovelvollisuuden aspekti 
ovat tärkeitä ohjauksen elementtejä.
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Vääriksi, huonoiksi tai eettisesti arveluttaviksi koetut ohjaustilanteet

Taulukon 1 selostuksen alussa jo totesin, että ohjauksen ja palautteen niukkuus oli 
yleisin huonojen ohjauskokemusten aihe; teemaan kertyi viidennes lausumista. Tätä 
ei eritelty kovin monisanaisesti: lyhykäisesti vain todettiin, ettei ohjaaja neuvonut, 
auttanut tai ohjannut etukäteen (7 mainintaa) tai antanut palautetta (13 mainintaa). 
Yksityiskohtana todettakoon, että monesti kuvaukset päättyivät huutomerkkiin.

Olen teoreettisessa osuudessa pohtinut eri kohdissa indoktrinaation kysymyksiä 
puhuessani esimerkiksi ohjattavan oman tyylin löytymisen auttamisesta (Ojanen 
2000) tai ohjaajasta tarjoumien tekijänä ja neuvottelijana (Pasanen 2000; Spangar 
2000). Yhteensä 16 % opiskelijoiden eettisesti huonoista ohjauskokemuksista käsit-
teli sitä, miten ohjaaja halusi oman näkemyksensä mukaisen opetuksen toteutuvan. 
Ohjattavan itsemääräämisoikeuden periaate tulee näissä selvästi rikotuksi (OPO 
2002). Kokemuksia kuvattiin vaikkapa näin:

Haukkui aina tuntisuunnitelmat ja piirsi itse pilkuntarkasti kaikki uudelleen. 
Loppupeleissä tunnit olivat aina lähes kokonaan hänen suunnittelemiaan. Hän 
ei antanut arvoa toisenlaisille näkökannoille. (O6)

Ohjaava opettaja toi heti ”kättelyssä” esille oman näkemyksensä ainoana oikea-
na tapana, vaikka minulle oli jo kehittynyt oma tyyli, ainakin osittain. (O49)

Ohjaava opettaja odotti meidän toimivan täsmälleen samalla tavalla kuin hän, 
ei antanut tilaa ”omalle tyylille” opetuksessa. (O49)

Se on häirinnyt, että ainoa ”oikea” opetustapa on selvästi (usein) ohjaavan opet-
tajan tapa → todella kapeakatseinen kanta! Jos teet vastoin ohjaavan opettajan 
mielipiteitä/ajatuksia → saat tuntea olevasi huono opettaja. (O82)

Ylikriittinen palaute oli myös monien mielestä eettisesti väärin (13 %). Ohjaajaa 
moitittiin esimerkiksi vaativaksi, pikkutarkaksi, joustamattomaksi, ankaraksi, tyr-
määväksi, hyökkääväksi, vakavaksi tai tosikoksi. Seuraavat otteet ovat ehkä aineiston 
kärkevimmästä päästä:

Perusharjoittelu oli aika-ajoin hirveätä suota juuri ohjaajan takia. Tuli tunne, 
että en osaa mitään. Palaute oli pääsääntöisesti negatiivista, positiivista palau-
tetta ei juuri herunut. Koko harjoittelu tuntui vastenmieliseltä. (O37)

Koko orientoivan harjoittelun ajan ohjaaja vain moitti meitä ja teki hyvin sel-
väksi ettei osata vielä mitään. Vastaanotto koululla oli erittäin tympeä, hän ei 
edes tervehtinyt, totesi vain että ”tuo naulakko ei ole teille tarkoitettu”. (O13)

Palautteen tyyli täysin pielessä (Norssilla!), ei mitään positiivista tai kannusta-
vaa palautetta, aina vain lista siitä mikä meni huonosti. (O57)
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Opetusharjoittelun huono ohjauskokemus: 
Ohjaaja…

Opiskelijan pääaine-
tiedekunta Yhteensä

Kasv Hum Muu f %

… ei ohjaa tai anna palautetta. 13 6 2 21 20

… haluaa oman näkemyksensä toteutuvan.
• Liiallinen puuttuminen suunnitelmiin
• Oman näkemyksen läpivienti
• Pätemisen tarve, aseman korostus

6 8 3 17 16

… on kriittinen ja ankara. 6 7 1 14 13

… kohtelee opiskelijoita epäkunnioittavasti.
• Opiskelijoiden eriarvoistaminen
• Auktoriteetin vieminen oppilaiden 

silmissä
• Harjoittelijan “alemman” aseman 

korostus
• Osaamisen aliarviointi

4 8 1 13 12

… käsittelee toisten asioita heidän “selkänsä 
takana”.

• Oppilaiden arkaluonteiset asiat
• Toisten harjoittelijoiden asiat
• Toisten ohjaajien/opettajien asiat

4 3 5 12 11

… keskeyttää oppitunnin tai puuttuu sen 
kulkuun.

4 4 1 9 8

… on pikkutarkka ja joustamaton. 4 2 1 7 6

… laiminlyö ohjaustehtäviään.
• Opiskelijan oppituntien seuraamatto-

muus
• Omien tuntien seurannan evääminen
• Yhteisistä ajoista tinkiminen 

1 2 1 4 4

… teettää liikaa töitä. 1 2 1 4 4

... toimii muuten epäeettisesti. 4 3 0 7 6

Yhteensä 47 45 16 108 100

TAULUKKO 2. Eettisesti vääriksi ja huonoiksi koetut ohjaustilanteet (lausumien frek-
venssijakauma)

Kasv = kasvatustieteiden tiedekunta, Hum = humanistinen tiedekunta, 
Muu = matemaattis-luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteiden ja teologinen tiedekunta
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Kriittisyyteen verrattuna melkein yhtä usein kuvattiin kokemuksia, miten ohjaaja 
oli kohdellut opiskelijoita eriarvoistavasti tai epäkunnioittavasti, korostanut omaa 
statustaan, osoittanut harjoittelijan olevan vain harjoittelija tai vähätellyt opiske-
lijoiden osaamista. Opiskelijat kertoivat, miten ”ohjaaja jotenkin sääli ja aliarvioi 
harjoittelijoita” (O23) ja ”kaikilla ei ole samoja suoritusvaatimuksia kaikille opiske-
lijoille” (O25). Heidän mukaansa ”ohjaaja on halunnut korostaa ylempää arvoaan 
(esim. määräily ja sovittujen asioiden muuttelu)” (O61) tai ”ohjaaja vie harjoitteli-
jalta auktoriteetin oppilaiden edessä (”nolaa” tms.)” (O11).

Selkeästi epäeettisenä voi pitää toimintaa, jossa ohjaaja käsitteli paikalta poissa 
olevien ihmisten asioita tai puhui vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista. 
Tällöin ohjauksen luottamuksellisuuden periaate oli unohtunut (OPO 2002). Opis-
kelijoilla oli muunmuassa seuraavanlaisia kokemuksia:

Puhui toisista kollegoistaan negatiiviseen sävyyn. (O74)

Kertoi todella paljon oppilaiden taustoja, esim. vanhempien juomisesta. (O91)

Kertoi ryhmän oppilaista nimellä varsin kovaäänisesti koulun käytävällä, jossa 
kuka tahansa olisi voinut kuulla. Sävy ei mairitteleva. Kertoi hlö.koht. asioita 
oppilaista (+itsestään). (O93)

Olen useammankin kerran ajatellut, että ehkä ei kannattaisi puhua muista har-
joittelijoista ”pahaa” ohjaustuokioissa. (O76)

Kertoi muiden auskujen kuullen erään auskun ongelmista, kyseinen ausku ei ol-
lut paikalla. Toisaalta tilanne oli jo etukäteen muiden auskujen tiedossa, mutta 
kuitenkin. (O45)

Yllättävän paljon tuli myös kuvauksia siitä, että ohjaajat olivat tavalla tai toisella 
keskeyttäneet oppitunnin tai puuttuneet sen kulkuun. Varsin yleisesti jaettu lienee 
kuitenkin käsitys, että sellaiseen tulisi turvautua vain poikkeustapauksessa ja selvästi 
tarpeelliseksi arvioidussa tilanteessa (esim. oppilaiden turvallisuus vaarassa, keskei-
nen asia opetetaan virheellisesti). Syntyvä tilanne voi sortaa raiteiltaan opiskelijan 
tuntisuunnitelman ja ajatukset sekä nakertaa hänen uskottavuuttaan oppilaiden 
silmissä. Opiskelijoiden mukaan

Ohjaaja puuttui tuntini kulkuun ja aiheutti hetken sekavuutta ”kuka tätä tun-
tia oikein pitää”? (O20)

Semmoinen tilanne hiukan arveluttaa, että ohjaaja kimpoaa takarivistä kesken 
harjoittelun tuntia luokan eteen ”opettamaan asiaa” ja ikäänkuin ”syrjäyttää” 
harjoittelijan. (O58)

Perusharjoittelussa ohjaaja pari kertaa keskeytti opetukseni samalla tunnilla 
mielestäni aivan epäoleellisia asioita kertoakseen. Keskeytykset häiritsivät sekä 
minua että oppilaita. (O52)
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Tilanne jossa ohjaava opettaja puuttui opetukseeni luokkansa oppilaiden läsnä 
ollessa, ilman näkyvää syytä. Ohjaava opettaja siis päätti kesken tunnin ”ottaa 
jokin asia haltuunsa” ja alkaa puhua päälle, selittää asiaa omalla tavallaan. Ei 
siis malttanut pysyä sivustakatsojan roolissa. (O82)

Ohjaaja on keskeyttänyt tuntini varsin räikeällä tavalla. Järkeilin asian kuiten-
kin niin, että tottapahan se paremmin tietää ja yritin ottaa oppimisen kannalta. 
(O34)

Edellä siteerattuja tapahtumia voi moittia ohjaajan vallankäytön huonoiksi ilmenty-
miksi (Harjunen 2004), vaikka viimeisessä katkelmassa opiskelija tarkastelee koke-
mustaan myös oppimismahdollisuutena. Kaikkien opiskelijoiden voimavarat eivät 
siihen riitä. 

Pikkutarkkuudesta ja joustamattomuudesta tuli joitakin kommentteja, samoin 
ohjaustehtävien selkeästä laiminlyönnistä esimerkiksi niin, ettei opiskelijan op-
pitunteja oltu seurattu tai ohjaaja oli evännyt opiskelijalta pääsyn oman tuntinsa 
kuunteluun. Liiallisesta työmäärästäkin moitittiin tyyliin, että ”opetusharjoittelussa 
harjoittelijoita kohdellaan usein robotteina, joiden ei tarvitse syödä, nukkua, viettää 
omaa elämää” (O28) tai ”odotukset työmäärästä ovat välillä ihan kohtuuttomia” 
(O111). Sekalaisten kommenttien luokassa oli huomautuksia, miten ohjaaja meni 
siitä, missä aita oli matalin, harrasti epäasiallisia puheita esimerkiksi yksityiselämäs-
tään, oli hajamielinen tai kehotti hallitsemaan oppilaita pelolla.

Mieleenpainuvampi ohjauskokemus

Opiskelijoiden piti arvioida kuvaamistaan opetusharjoittelun ohjaajan toiminnois-
ta, oliko mieleen jäänyt selvemmin oikea/hyvä vai väärä/huono tilanne. Vain jom-
mankumman tapauksen kuvanneet 31 opiskelijaa eivät voineet tehdä vertailua. Lo-
put opiskelijat jakautuivat kahteen ryhmään: 51 % muisteli enemmän huonoa ja 49 
% hyvää ohjaustapahtumaa. Naisista 55 %:lle oli jäänyt mieleen huono ja miehistä 
64 %:lle hyvä ohjauskokemus. Aineenopettajien kokemat tilanteet jakautuivat aivan 
tasan hyviin ja huonoihin, mutta luokanopettajia olivat jääneet askarruttamaan hie-
man enemmän (53 %) huonot tapaukset.

Tiedekunnittain tarkastellen hyvät ja huonot opetusharjoittelun ohjaustilanteet 
olivat jääneet mieleen kuviosta 2 ilmenevällä tavalla. Matemaattis-luonnontieteelli-
sen, teologisen ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulokset perustuvat niin pieneen 
havaintomäärään, että niihin tulee suhtautua hyvin varauksellisesti.

Kuvion 2 analyysissa joutuu tietysti kysymään, paljonko on paljon, kun jakaumat 
olivat hyvin tasaiset, ja takana on monta harjoittelua useiden ohjaajien ohjaamana. 
Kasvatustieteiden ja humanistisen tiedekunnan opiskelijat yhteen laskien päädytään 
33 yksilöön, joita huono ohjaustilanne oli jäänyt askarruttamaan selvästi hyvää 
tapahtumaa enemmän. Toisinaan yksikin kokemus saattaa leimata ohjaussuhdetta 
ja antaa väärän mallin esimerkiksi suhtautumisesta kollegoihin ja oppilaisiin. Siksi 
voinee sanoa, että kielteisiksi painottuneita kokemuksia oli turhan paljon.
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Päätteeksi: kohti aitouden, vastuuntunnon ja huolenpidon 
etiikkaa

Yksi opettajankoulutuksen tärkeistä tehtävistä on lisätä tulevien opettajien eettistä 
sensitiivisyyttä. Kouluarjessa vastaan tulevia ongelmatilanteita ei tässä suhteessa 
tulisi pelätä, sillä monien tutkijoiden mielestä juuri eettiset ristiriidat eli dilemmat 
ovat aidon kasvun paikkoja opettajalle. Eettis-moraalisista kysymyksistä puhuminen 
ei ole sormen heristelyä pahasta ja väärästä varoittamiseksi, vaan tärkeää on muistaa 
armollisuus: jokainen tekee virhearvioita esimerkiksi väsyneenä tai kiireisissä tilan-
teissa. Useimmiten mitään peruuttamatonta ei tapahdu, jos ohjaajan ja opettajan 
omatunto on tallella. Asioihin voi palata, puhua ne uudelleen, pyytää anteeksi ja 
tehdä suunnitelmia saman virheen toistumisen estämiseksi.

Artikkelissani on ollut ehkä korostetusti esillä eettisyys yksilöllisenä päätöksente-
kona, periaatteina ja reflektointina, ja vain ajoittain olen nostanut esille esimerkiksi 
Hyytiäisen (2003) väitöskirjan kautta yhteisöllisiä teemoja. Yhteisö voi olla opettajan 
eettiselle kehitykselle merkittävä voimavara mutta myös periaatteiden kestävyyden 
testaaja ja ristiriitaistaja. Alkuperäisen etymologisen merkityksen mukaan etiikka on 
tarkoittanut maalaistalon elämänpiiriä eli etiikkaa tarvittiin sosiaalisen elämän lii-
kennesäännöiksi agraariajan tiiviissä yhteisöissä, joissa oli monenikäisiä ja eri tavoin 
vastuullisia toimijoita. 

Eettisellä sensitiivisyydellä eli tahdolla ja kyvyllä tunnistaa oikean ja hyvän am-
matillisen ohjaustoiminnan ratkaisuja on ohjaustyössä ratkaiseva asema. Dramaat-
tisesti sanoen ohjaus ja opetus ovat kokonaisuudessaan epäeettistä toimintaa sillä 
perusteella, että niissä pyritään vaikuttamaan toiseen ihmiseen muuttamisen tar-
koituksessa. Yksilön hyväksyminen sellaisena kuin hän on (ihmisarvon kunnioitus) 
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on yksi eettisen toiminnan kulmakiviä, ja kasvun keskeinen eettinen ehto on, ettei 
kasvun päämäärää voi tietää ennakolta (Atjonen 2004a, 17, 32–36).

Ohjaajan tulisi olla tietoinen omista ennakkoluuloistaan ja stereotypioistaan, 
etteivät ne vaikuttaisi liikaa ohjaamiseen. Esimerkiksi Lairio ym. (1999, 24) totea-
vat, että ohjaajan tulee olla tietoinen omista tarpeistaan, auttamismotiiveistaan, 
tunteistaan sekä henkilökohtaisista vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja puolustus-
keinoistaan. Pyrkimys itsetiedostuksen kehittämiseen auttaa näkemään asioita mah-
dollisimman objektiivisesti ja välttämään sokeita pisteitä. Käsillä olevassa teoksessa 
Lauriala ja Kukkonen ovat pohtineet artikkelissaan tulevien opettajien kykyä tulla 
tietoisiksi ammattiminänsä eri puolista; sama kehitystehtävä on välttämätön siis 
myös ohjaajille.

Tulevien opettajin tulevaisuuden suunnitelmien ja yliopistollista koulutusta 
ja opetusharjoittelun ohjausta säätelevien yhteiskunnallisten voimien kohdatessa 
ohjaaja joutuu kysymään entistä useammin itseltään: ”Kenen asialla olen?” Kun oh-
jaajat kysyvät itseltään ja toisiltaan, mikä on oikein ja mikä väärin, syntyy väittelyä 
ja pohdiskelua. Törmä (1996, 13) siteeraa Kalkasia ja Sarvimäkeä, joiden mukaan 
eettisen pohdinnan tehtävänä on tiedostaa ja analysoida eettisiä ongelmia, esittää 
ratkaisuja ja perustella ne, hahmottaa eettisiä suuntaviivoja, kehittää moraalista 
tietoisuutta sekä viime kädessä edistää moraalista kasvua. Uskon tämän artikkelin 
osaltaan katalysoivan kehitykselle tarpeellista eettistä pohdintaa.

Niemi (2003, 126) tarkastelee artikkelissaan ”Opettaja keskeneräisyyden keskellä” 
Rogersin pohjalta opettajuutta mielen, sielun ja sydämen herättämisenä. Sydämen 
herättäminen ohjaajuuden näkökulmasta on juuri eettistä vastuunottoa. Se tarkoit-
taa opiskelijoiden näkemistä itseisarvona eikä välineenä johonkin. Se merkitsee jat-
kuvaa kriittistä arviointia omasta ja opettajayhteisön toiminnasta. Viimeksi mainittu 
nostaa hyvin keskiöön etiikan yksilöllisen ja yhteisöllisen toisiinsa monimutkaisesti 
kietoutuvan luonteen.

Ohjaajan eettinen velvollisuus on luoda sellainen yhteistyösuhde, joka kunnioit-
taa ohjattavan yksityisyyttä ja loukkaamattomuutta ihmisenä. Peavyn (2000) mu-
kaan konstruktivistinen ohjaaja valitsee relativismin ja absolutismin välistä eettisen 
kannan, jota voidaan nimittää aitouden, vastuuntunnon ja huolenpidon etiikaksi. 
Tämäntyyppisiä kysymyksiä olen pyrkinyt tarkastelemaan sekä teoreettisesti että 
tuonut samoja kysymyksiä esille opiskelijoiden henkilökohtaisina ohjauskokemus-
ten puheenvuoroina.
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OHJAUSSUHDE TUNTEIDEN 
KOHTAUSPAIKKANA

Sinikka Ojanen – Anneli Lauriala

Järjen ja tunteiden ymmärtämistä toisilleen vastakkaisiksi piirteiksi voidaan luon-
nehtia ajattelutottumukseksi (Sihvola 1994), joka on muovannut tietoisesti tai tie-
dostamatta eurooppalaista ajattelukulttuuria eri tieteenaloilla. Vastakkainasettelun 
seurauksena on syntynyt myös jyrkkä raja tieteen ja taiteen välille. Laskelmoiva ra-
tionaalisuusihanne on vuosisatojen aikana saanut vahvan yliotteen emotionaalisista 
arvoista. Myös ihmistieteiden tutkimusaiheiden valinnassa mentaaliset toiminnot, 
joilla ymmärrämme ihmisen sisäistä, psyykkistä työtä, ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle kuin muut kasvatuksen ilmiöt. Emootioihin kielteisesti suhtautuvat 
filosofit – kuten Platon, Descartes ja heidän traditiotaan seurannut filosofien ja 
oppineiden joukko – pitivät tunteiden käsittelyä ja tunteenomaista asennoitumista 
irrationaalisena, järjen ulottumattomissa olevana. He ajattelivat, että hyvän elämän 
tulisi olla hallittua, etteivät siihen vaikuttaisi sattumanvaraiset tekijät. Tunteet ja 
ajattelu on siten jyrkästi erotettu toisistaan; tunteet on nähty jopa oppimista häirit-
seviksi esteiksi. 

Kokonaisvaltaisemman ihmiskuvan edustajat ovat sittemmin irrottautuneet 
tällaisesta perinteestä ja alkaneet kehitellä ja käsitteellistää välineitä emootioiden 
ymmärtämiseksi. Länsimaisen filosofian historian piirissä on selkeästi puolustettu 
ajattelutapaa filosofisten tunneteorioiden merkityksestä muun muassa oppimises-
sa. Esimerkiksi filosofiset kognitiiviset tunneteoriat kiinnittävät paljon huomiota 
tunteen ja tiedon suhteeseen, tunteiden ja niihin liittyvien arviointien väliseen yh-
teyteen ja intuitiiviseen tunnesävyyn (vrt. Puolimatka 2004). Vaikka jo Aristoteleen 
ajoista on ymmärretty emootioista oleellinen, ei kasvatustieteessä ole tähän men-
nessä edetty merkittävästi emootioiden yhteyden selvittämisessä ihmisen ajatteluun 
ja oppimistapahtumaan. Tämä tärkeä kasvatuksen tehtävä on enemmän sijoitettu 
toisten tieteenalojen haasteeksi, lähinnä filosofian, psykologian (psykoanalyyttisen 
tutkimuksen) sekä lääketieteen (vrt. Tähkä 1996) piiriin.

Artikkelissa tarkastelemme tunteiden merkitystä opettajankoulutuksessa ja 
opetusharjoittelussa. Tunteita tutkitaan psykodynaamisesta näkökulmasta, joka 
korostaa ihmisen sisäistä kokemuksellisuutta ja henkilökohtaista merkityksenantoa. 
Tunteiden tunnistaminen, hallinta ja ymmärtäminen ovat vuorovaikutuskulttuu-
riin liittyviä taitoja. Jo vuosisadan alussa kasvatuksen suuri hahmo, John Dewey 
(1933), ilmaisi huolensa kasvatettavien kokonaisvaltaisuuden ja tarpeiden huomi-
oimisesta. Onko vaarana, että ongelma jatkuu aikamme kasvatustodellisuudessa? 
Humanistisen kasvatuksen huoli yksilön ainutkertaisuuden ja kokonaisvaltaisuuden 
laiminlyönnistä on yhä ajankohtainen, ja se tulisi ottaa vakavasti kouluopetuksessa 
ja -kasvatuksessa – ja siksi myös opettajankoulutuksessa. Aikoinaan maassamme 
tehdyn koululuokan vuorovaikutustutkimuksen (ns. DPA-tutkimuksen) perusteella 
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luonnehdittiin suomalaista luokkahuonetta tunteiden autiomaaksi. Viimeaikaiset 
kansainvälisen vertailututkimuksen tulokset koululaistemme huonosta kouluviihty-
misestä antavat aiheen uskoa, että ilmiö on pysyvä, ellei siihen puututa. Voidaan ky-
syä, onko meillä suomalaisilla erityinen vaje tunnetaitojen alueella, ja olisiko tunne-
taitoihin juuri siitä syystä kiinnitettävä erityistä huomiota opettajien koulutuksessa. 
Tämä artikkeli tarkastelee kysymystä spesifimmin opetusharjoittelun kontekstissa 
kysyen, mikä on tunteiden rooli ohjauksessa ja osataanko tunteita hyödyntää ohjaus-
suhteessa ohjattavan ammatillisen kasvun aineksiksi.

Tunteet ja tieto, tunteet ja äly sekä tunteet ja toiminta asetetaan toistensa kanssa 
dialogiin ja sitä kautta etsitään kokonaisvaltaisempaa pohjaa ohjaukselle. Samoin 
pyritään hahmottamaan arvojen ja uskomusten yhteyttä tunteisiin sekä avaamaan 
viime aikoina voimakkaasti esiinnoussutta tunneälyn käsitettä suhteessa ohjauksen 
vuorovaikutustilanteisiin ja -taitoihin. Tunteiden tutkimista tarkastellaan osana ref-
lektiivistä opettajuutta ja kokonaisvaltaisempaa ihmisen ymmärtämisen tavoittelua. 
Ohjaajan inter- ja intrapersoonallisia taitoja jäsennetään ja konkretisoidaan niin, 
että niistä voisi saada lähtökohtia ohjaussuhteen syvemmälle ymmärtämiselle ja 
ohjaajakoulutuksen kehittämiselle. 

Eettisyys ja emootiot 

Vaikka eettiset kysymykset, lähinnä arvot ja normit niiden rakenne-osina (vrt. 
Atjonen 2004), ovat tällä hetkellä koulupedagogiikan keskiössä, laadukkaan opet-
tajuuden tavoittelussa ei opettajaa voida nähdä pelkästään eettisenä ajattelijana ja 
toimijana. Ammattieettiset koodit toimivat luonnollisesti aina kaiken ammatillisen 
työn tiennäyttäjinä ja turvaajina. Kuten muihinkin ihmisen kohtaamiseen liittyviin 
ammatteihin, opettajan työhön pedagogisena vuorovaikutuksena sisältyy eettinen 
näkökohta itsestäänselvyytenä. Etiikka ei kuitenkaan ole mikään irrallinen projekti, 
vaan se on samanaikaisesti yhteydessä niin tunteisiin, ajatteluun kuin toimintaan-
kin. Eettinen pohdinta tarjoaa hyvän kasvualustan kaikentyyppiselle kriittiselle ref-
lektoinnille, esimerkiksi tiedon ja toiminnan kohtaamattomuudelle (ks. Hyytiäinen 
2003). Kasvattaja voi ajatella, että kun eettiset koodit on laadittu ja kirjattu ylös, vel-
vollisuus on täytetty. Niinpä kasvattaja voi tiedostamattaan laiminlyödä pyrkimyk-
sen todelliseen ymmärrykseen, minkä vuoksi eettiset koodit eivät siirry käytännön 
toiminnan tasolle. Jokainen kasvatuksellinen kohtaaminen on ainutlaatuisuudessaan 
vaativa, koska eri ihmiset tulkitsevat väistämättä asioita omien erilaisten kokemus-
tensa pohjalta ja siksi toisistaan poikkeavalla tavalla. Tämä unohtuu usein ihmisten 
keskinäisessä kommunikaatiossa, erityisesti koulun kiireen sävyttämissä tilanteissa. 
Erityisen kohtalokasta se on kouluttamisessa ammatteihin, joissa autenttinen toinen 
toisensa kohtaaminen on kehittymisen perusehto.
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Ohjaus tunteiden kohtaamisen ja tutkimisen paikkana

Opetusharjoittelun ohjaustilanne on tunteiden kohtaamisen ja niistä oppimisen 
paikka. Jokaisella ohjaajalla ja ohjattavalla on kokemusperäistä tietoa siitä, miten 
voimakkaita tunnelatauksia ohjaustilanteisiin saattaa liittyä. On tärkeää tiedostaa, 
miten syvältä juuri opetusharjoittelun aikana kosketetaan ihmisen tiedostamat-
tomia pelkoja sekä ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteita. On vaarana, että 
ohjauksen ongelmakohdissa opiskelija jää tai tulee (ymmärtämättömyyden vuok-
si) jätetyksi yksin kamppailemaan omien tunnevyöryjensä kanssa ilman, että niitä 
tietoisesti jäsennetään. Pahimmillaan ne jäytävät hänen opettajuuttaan koko uran 
ajan. Syitä ohjauksen problemaattisuuteen ja kipeyteen on useita, ja ne ovat paljolti 
väistämättömiä, tilanteen sanelemia.

Ensinnäkin ohjauksessa arvioidaan ihmisen minää ja persoonaa, mikä tyypilli-
sesti ponnahduttaa esille yksilön tiedostamattomia patoumia, jo unohdettuja tun-
nekokemuksia. Ohjaaja on myös siinä asemassa, että häneen väistämättä siirretään 
esimerkiksi aikaisempia alistetuksi tulemiseen verrattavia kokemuksia. Kyse on sil-
loin tunteensiirrosta eli transferista.

Toiseksi ohjaussuhde on kommunikaatiotilanne, jossa kaksi ehkä hyvinkin eri-
laisen kokemustaustan omaavaa henkilöä lähettää ja vastaanottaa viestejä, mikä 
helposti johtaa väärintulkintoihin. Ideaalin kommunikaatiotilanteen ehdot eivät 
täyty siinäkään mielessä, että ohjaajalla on valtaa eli suhde on jo lähtökohtaisesti 
asymmetrinen. Lisäksi se, että opiskelija on vasta ammattia harjoittelemassa ja tes-
taamassa sopivuuttaan siihen, lisää epävarmuuden tuntemuksia. 

Ohjaustilannetta keskeisesti hallitsevat elementit, tunteet ja kokemuksesta op-
piminen, ovat lähes ohitettuja tutkimuksessa. Opiskelijoiden ohjaukseen liittyvistä 
odotuksista ja pitkäkestoisesta ohjauksesta sen sijaan on lukuisia sekä ulkomaisia 
että kotimaisia tutkimuksia (mm. Väisänen tutkimukset vuosilta 2002–2004, ks. 
Väisänen 2004). Tärkeimmäksi nähtiin Väisäsen (ks. artikkeli tässä teoksessa) mu-
kaan ohjaajan viidestä roolista ensimmäinen, joka liittyy juuri opiskelijan tunne- ja 
itsetiedostuksen tasoon eli persoonalliseen, affektiiviseen ja ihmissuhdepuoleen. 
Samoin Zantingin ym. (2001) tulosten perusteella opiskelijoiden odotukset hyvästä 
ohjaajasta liittyvät myös opettamaan oppimisen tunnepuoleen. 

Kokonaisvaltainen ohjaus ei ole vain kuuntelua tai ohjaajan suorittamaa nopei-
den johtopäätösten tekoa ja niiden pohjalta reagoimista. Ohjauksen onnistumista ei 
takaa ohjaajan oma kuvitelma, että on ymmärtänyt hyvin ohjattavaa silloin, kun on 
kuullut tämän sanoman faktan, esimerkiksi mitä asianomainen kertoo tilanteessa 
tunteneensa. Ohjaustapahtuma pitäisi olla molemmille osapuolille todellinen tut-
kimisen ja pysähtymisen ja sen pohjalta yhteisen ymmärryksen etsimisen paikka. 
Ohjaussuhteessa ollaan aina tekemisissä pedagogiikan peruskysymysten kanssa. 
Pääsääntöisesti kognitiivinen ohjaussisältö jää kapea-alaiseksi. Emootioiden tärkeää 
merkitystä myös tiedollisessa oppimisessa korostaa niiden kietoutuminen ihmisen 
kaikkiin maailmaa koskeviin uskomuksiin, jotka voivat toimia myös uuden tiedon 
oppimisen esteinä.
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Tunteet ja niiden tutkiminen 

Tunteet liittyvät kaikkiin ihmisen elämyksiin, kokemuksiin ja muistikuviin. Tässä 
mielessä tunteiden syntyperässä ja merkityksessä on tieteellä vielä paljon tutkima-
tonta. Todellisuudessa kuitenkin tiedetään, että tunteet ovat ihmisen energian ja si-
säisen tiedon lähde. Ne vaikuttavat merkittävällä tavalla jokapäiväiseen elämäämme, 
käyttäytymiseemme ja johtopäätöksiimme. Ne tarjoavat informaatiota, jota ilman 
järki ei pysty muodostamaan kokonaisvaltaista käsitystä todellisuudesta (Puoli-
matka 2004). Ihmisen toiminnan suuntaamisessa tunteilla on motivaationaalisena 
tekijänä niin ikään tärkeä merkitys. Myös tunteiden ja älyn keskinäinen suhde tarjo-
aa kiistanalaisuudessaan haasteita tutkimukselle. Persoonallisuuden osa-alueina ne 
kuitenkin tukevat toisiaan, esimerkiksi kun ihminen käsitteellistää kokemuksiaan, 
tutkii itseään tai ymmärtää vuorovaikutuksessa toisia ihmisiä.

Tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen mahdollistaa ihmisen käyttäyty-
misen muuttumisen. Mayeriin ja Saloveyhin viitaten Isokorpi (2004) määrittelee 
tunneälyn kyvyksi havaita omia ja toisten tunteita ja saada tunteista apua ajatteluun. 
Tunteiden älykästä käyttöä voisikin kutsua ihmisen kyvyksi hyödyntää tai käyttää 
kapasiteettiaan oikeassa tilanteessa. Tunteminen merkitsee suhtautumista ja asen-
noitumista. Tunne on seurausta siitä, mitä tapahtuu ihmisen sisäisessä tajunnassa 
tai toisaalta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Siitä se taas siirtyy yksilön int-
rapsyykkiseksi, sisäiseksi prosessiksi. Tunteet ilmaisevat lahjomattomalla tavalla 
ihmisen sisimmän suhtautumisen. Ihmiselle on tyypillistä kiinnittyä ja sitoutua 
omiin mentaalisiin malleihinsa, joita on vaikea muuttaa vaikka tahtoisikin. Ne ovat 
vaikuttamassa ja usein yllättävällä tavalla tunkeutuvat rationaaliseen toimintaamme 
– jopa ottavat siitä ylivallan.

Tunne ei koskaan synny tyhjästä, vaan se nousee yksilön omien mielikuvien (fan-
tasia, representaatio) pohjalta. Mielikuvat ovat ikään kuin piirros tai muisto alkupe-
räisestä aistihavainnosta. Ne eivät koskaan vastaa täysin todellisuutta. Kosketuksiin 
pääsy tunteiden ja mielikuvien kanssa merkitsee kosketusta ihmisen persoonan 
syvätasoon, koska juuri tunteiden ja niiden taustalla olevien mielikuvien ajatellaan 
edustavan ihmisen visuaalista kieltä ja alkeellista ajattelua. Jo Aristoteles tajusi tun-
teiden sekä mielikuvien ja uskomusten (joita hän kutsui arvostelmiksi) keskinäisen 
riippuvuuden. Uskomuksia hän piti jopa tunteen olennaisempana osana kuin sen 
fysiologista puolta. Periaatteessa kyllä nähdään, että tunteeseen kytkeytyvät enem-
män alkeelliset mielikuvat kuin korkeamman tasoiset uskomukset (Sihvola 1994), 
mutta aina ei tulla ajatelleeksi, että kokemuksiimme läheisesti liittyvät uskomukset, 
niin sanotut as-if -tasoiset totuudet, edellyttävät tutkimista. Uskomuksia voidaan 
kuitenkin tutkia vasta tietoisella tasolla, esimerkiksi silloin kun ohjausta aletaan 
käsitteellistää. Tiedostamattomasta puuttuu nimittäin kieli. Se on ikään kuin ais-
timusvoimainen lukutaidottomuus, jossa tulkinta edellyttää tietoisen ajattelun ja 
intuition yhdistymistä. Siihen tarvitaan ohjauskeskustelussa kognitiivisen sisällön 
ohella oma paikkansa ja aikansa. Reflektoivan ajattelun avulla ihminen juuri kyseen-
alaistaa näitä itsestään selvyyksiä tai tunteiden ja ajattelun perusteita, kuten Turunen 
(1988) toteaa. 
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Kokemukset ja kokemusaineksen vaikutus

Tunteet ovat aina mukana kokemuksessamme. Aikaisemmat kokemukset vaikut-
tavat siihen, miten ihminen ainutkertaisena yksilönä tulkitsee asioita mielessään. 
Kokemus ei ole irrallinen tapahtuma, vaan se kytkeytyy kahteen suuntaan, yhtäältä 
historialliseen tapahtumaan, joka antoi sille merkityksen ja toisaalta uuteen tilan-
teeseen, jossa uusi kokemus koettiin. Kokemus on aina ymmärrettävissä näiden 
molempien yhteyksien kautta. Rauhala (1983) puhuu niin sanotusta situaatiosta, 
ihmisen kietoutuneisuudesta elämäntilanteeseensa.

Kun ihminen antaa tunteenomaisille elämyksilleen merkityksen, siitä tulee psy-
kodynaamisen tarkastelutavan mukaan kokemus. Kokemukset ovat siten tavallaan 
merkityksenantoa, mitä ei voi ymmärtää ilman ihmisen omaa, luovaa henkistä pro-
sessia. Kokemuksille annetut merkitykset puolestaan synnyttävät ihmisessä tunteen 
(emootion). Merkityksissä on kysymys henkilökohtaisista tarpeista ja tunteenomai-
sista latauksista, ja ne syntyvät inhimillisistä kokemuksista suhteessa toisiin ihmi-
siin. Deweyn mukaan kokemus voidaan ymmärtää yksilön ja hänen ympäristönsä 
välisenä vuorovaikutuksena. Kokemuksissa on aina kaksi puolta: elämyksellinen tila 
ja siinä ilmenevä mieli, joka antaa kokemukselle merkityksen. Siten merkitysluon-
noksia ei voi koskaan siirtää toiselle henkilölle niin, että niiden merkityksen voisi 
toinen tyhjentävästi ymmärtää (Ojanen 2000). Vain oppiminen pystyy muuttamaan 
merkityksiä.

Ohjauksen ongelma on juuri siinä, ettei toinen ihminen, ohjaaja, tuntematta 
ohjattavansa historiallisia yhteyksiä, voi koskaan täysin ymmärtää, miksi tietty 
kokemus sai ohjattavassa aikaan tietynlaisen merkityksen. Tämä seikka tekee ym-
märrettäväksi myös sen, miksi ihmisten välille syntyy jatkuvasti arvokonflikteja 
ja tunneristiriitoja. Juuri tästä syystä ihmisen kokemuksille ja niiden herättämille 
tunteille on tärkeä antaa mahdollisuus ohjauksessa. Ohjaustilanne on yhdessä oppi-
misen paikka, jossa opiskelijaa autetaan ilmaisemaan ja jäsentämään kokemuksiaan 
sekä pohtimaan niiden merkitystä ja seuraamuksia omalle opettajuudelle – ja myös 
suhteessa tulevien oppilaiden kehittymiseen.

Ohjaajan inter- ja intrapersoonallisia taitoja

Vuorovaikutustaito

Humanistinen kasvatusnäkemys korostaa oppijan omaa sitoutumista oppimiseen. 
Ohjaajan edellytys on puolestaan oivaltaa oppijan lähtökohdat ja voimavarat sekä 
otollinen sosiaalinen tilanne. Vuorovaikutustaito on keskeinen opetuksessa ja ohja-
uksessa. Kyseessä on Kaganin (1992) mukaan monimutkainen taito, johon kuuluu 
havaintojen tekeminen kaikkien aistien kautta (miten muut reagoivat, sanovat, 
tekevät), yhdessä havainnoiminen, tutkiminen ja itsensä tiedostaminen eli mitä 
henkilökohtaisesti tunnen ja mikä merkitys on tilanteeseen liittyvällä vastatunteella 
eli miten tämä vaikuttaa minuun. Siihen kuuluu myös kommunikointikyky ja sosi-
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aalisten tilanteiden ymmärtäminen (tulkinta, merkityksenanto eli mitä toisen sanat 
ja teot tarkoittavat) sekä sosiaalinen käyttäytyminen (mitä minä teen, sanon). Hoita-
jan, opettajan – tässä ohjaajan – vuorovaikutuskyky on suuressa määrin yhteydessä 
hänen aikuisuuteensa ja itseluottamukseensa sekä ammatilliseen kypsyyteensä (vrt. 
Sarvimäki & Stenbock-Holt 1996). Arvokkaana lisänä ihmisten vuorovaikutuksen 
havaitsemisessa, tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä edellä mainitun psykodynaa-
misen tulkinnan lisäksi on nähtävä myös sosiodynaaminen tulkintakehys, jossa 
keskeisiä menettelytapoja ovat muun muassa dialogisuus ja yhdessä tutkimisen idea. 
Myös autenttinen dialogisuus ja konstruktivistinen yhdessä rakentaminen sisältyvät 
psykodynaamiseen näkemykseen.

Empatia ja intuitiokyky

Empatian tunne auttaa ihmistä siirtymään oman itsensä ja rajojensa ulkopuolelle. 
Kyky havaita, vastaanottaa ja säilyttää toisen ihmisen herättämiä tunteita vaatii 
avointa suhtautumista omaan tunne-elämään. Empaattinen ymmärtäminen edel-
lyttää jokseenkin selkeää käsitystä itsestä ja omasta identiteetistä. Toisen ihmisen 
ainutlaatuisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen on mahdollista vain, jos käsitys 
itsestä on selkeä. Empatiaa tarvitaan myös omien tunteiden ja reaktioiden ymmär-
tämiseen (Sarvimäki & Stenbock-Holt 1996). Ohjaaja pystyy empatian avulla syn-
nyttämään ymmärrystä myös ohjattavalle. Voidaan ajatella, että empatiassa älyllinen 
suhtautuminen yhdistyy erottamattomasti ihmisen emotionaaliseen puoleen. Voisi-
ko tästä myös tunneälyn käsite juontaa juurensa?

Empatian osatekijät ovat intuitio, mielikuvitus ja tietämys. Intuitio on lähellä 
empatian merkitystä. Intuitio merkitsee sisältäpäin katselua. Intuition avulla katsel-
laan myös kokonaisuuksia ja tehdään synteesejä. Intuitio pystyy käyttämään hyväk-
seen tietoiset ja erityisesti tiedostamattomat prosessit sekä yhdistämään ne. Intuitii-
viseen prosessiin liittyy paljon vaihtoehtoja ja ajatuksia. Siinä ihminen käyttää koko 
persoonaansa. Intuitiivinen tieto on laaja-alaista ja kattavaa, ja se perustuu moneen 
tekijään, muun muassa tunteisiin ja mielialoihin, mielikuvitukseen ja tietoihin. 

Ohjaajan käyttöteorian tuntemus ja sen kautta syntyvä itseymmärrys

Käyttöteoria on ihmisen henkilökohtainen viitekehys, ikioma teoria kussakin teh-
tävässä. Ohjaajan sisäiseen, implisiittiseen teoriaan (käyttöteoria) sisältyy paitsi 
näkemys tiedosta ja oppimisesta myös käsitys itsestä ohjaajana tai opettajana. 
Käyttöteoria on kuitenkin enimmäkseen tiedostamaton. Siksi sen tiedostamiseksi 
täytyy työskennellä. Pohtimalla omaa toimintaansa reflektiivisesti ohjaaja voi tulla 
tietoiseksi omasta viitekehyksestään eli käyttöteoriastaan. Kasvu ja oppiminen saa-
vat huomattavasti tehoa, kun reflektoidaan kollaboratiivisesti eli rakennetaan tietoa 
yhdessä. (Ojanen 2000.) Dewey (ks. Schön 1987) ymmärtää reflektion jatkuvana 
dialogina ajattelemisen ja tekemisen välillä. 
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Kaikkien ihmisten – myös ohjaajan – kohdalla psyykkinen kasvuprosessi jatkuu 
läpi elämän. Jos opettaja tai ohjaaja ei työskennellessään opi jatkuvasti uutta (ajattele 
ja toimi), hän on sulkenut itsessään jotain tärkeää, omat kasvamisen kanavansa. Uu-
dessa ohjaussuhteessa saattaa kyseenalaistua ohjaajan aikuisuuden aste, kun opiske-
lijan reagointi herättää hänessä esimerkiksi hallitsemattomia ahdistuksen tunteita, 
mikä saa ohjaajan helposti epävarmaksi. Oikeassa olemisen harha suojelee ihmistä 
epävarmuudelta ja sisältää fantasian, että jossakin on oikea tieto ja että minä ohjaa-
jana tiedän, mitä sinä ohjattavana tarvitset. Sanotaan, että jokainen ihminen pelkää 
oman minuutensa puolesta, mikä liittyy ihmisen tarpeeseen kokea itsensä osaavaksi 
ja vahvaksi. Tämä synnyttää erityisesti opettajan tai ohjaajan asemassa olevalle sekä 
myös hänen oppilailleen molemminpuolisen sudenkuopan. Jos ohjaaja suostuu 
ihailun kohteeksi, hän pitää ohjattavansa lapsen kaltaisessa riippuvuudessa estäen 
häneltä kasvun eikä pääse tunteiden tasolla vuorovaikutussuhteeseen. Vastaavasti jos 
ohjattava odottaa itselleen vastausta valmiina tarjottujen reseptien tai tiedon muo-
dossa, kummallekaan osapuolelle ei jää tilaisuutta kasvuun. Edellä kuvattu osoittaa 
ihmisen itseymmärryksen, minän merkitystä vuorovaikutuksessa. Ohjauksessa on 
kyse tavallaan minän kehityksestä, joka voidaan ymmärtää prosessina ja kokemusten 
myötä muotoutuvana.

Miten ohjauksessa sitten pitäisi toimia onnistuneesti eli miten auttaa opiskelijaa 
pääsemään todellisten kykyjensä ja vahvuuksiensa tasolle sekä tiedostamaan elä-
mänsä solmukohdat ja aikanaan syntyneet takertumat, joista kukaan ei ole täysin 
vapaa? Pitäisikö ohjaajan tuntea tarkkaan opiskelijan autobiografia, omaelämäker-
ta? Mutta miten oppia tuntemaan hänen historiaansa ja kokemuksiaan? Mielestäm-
me se ei voi olla mahdollista pelkän tiedon hankkimisen kautta vaan vaatii myös 
tunteiden jakamista. Tämän edellytyksenä ovat muun muassa ohjaajan syvällinen 
vuorovaikutus- ja empatiakyky. On myös tärkeää hahmottaa ohjauksen perimmäi-
nen luonne sekoittamatta sitä esimerkiksi terapiasuhteeseen. Yhäti pätevä on Kier-
kegaardin ohje: ”Meidän tulee olla objektiivisia itseämme kohtaan ja subjektiivisia 
toisia kohtaan.” Ohje sisältää oppimisen oleellisen kohdan, yhdessä konstruoimisen 
ymmärtämisen ja moninaisuuden rikkauden eli näkökulmien yhteyttä korostavan 
vastavuoroisuuden ja moniavaruudellisuuden. 
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AMMATILLISEN IDENTITEETIN 
RAKENTUMINEN 

HARJOITTELUSITUAATIOISSA

Anneli Lauriala – Maria Kukkonen

Johdanto

Opettajan persoona on hänen tärkein työkalunsa, kuten kliseenomainen väite kuu-
luu, mutta miten se opettajankoulutuksessa huomioidaan, ei olekaan niin itsestään 
selvä asia. Joidenkin arvioiden mukaan näyttää siltä, että opettajankoulutuksen aka-
teemistumisen ja tieteellistämisen rinnalla opettajan persoonallinen kehittyminen 
on jäänyt vähemmälle huomiolle. Opettajan persoona on vahvasti opetukseen ja op-
pimiseen vaikuttava tekijä; persoonallisuuden, luonteen ja sitoutumisen on väitetty 
olevan yhtä tärkeitä kuin opettajien tiedot ja taidot (Nias 1989, 158–159). On myös 
olemassa pitkä Rousseausta, Fröebelistä ja Pestalozzista lähtevä traditio, joka koros-
taa oppilaiden ja opettajan välisen henkilökohtaisen suhteen merkitystä oppimiselle. 
Opettajapersoonan merkityksestä ovat todisteena myös oppilaiden kertomukset sii-
tä, miten opettaja vaikuttaa kouluun ja opiskeluun suhtautumiseen.

Opettajan työn luonne on omiaan korostamaan yksilöllisen persoonan merki-
tystä. Opetus on sekä psykologisista että historiallisista syistä individualistista, yksi-
näistä ja persoonallista ja edellyttää siten korkea-asteista minän käyttöä (Nias 1989, 
160). Vaikka opettajien yhteistyö on lisääntynyt koulun kehittämis- ja suunnitte-
lutoiminnassa, opetuksessa yksintyöskentely on vielä vallitseva normi, jota koulun 
organisatoriset, fyysiset ja kulttuuriset rakenteet edelleen tukevat.

Tutkimuksissa on osoitettu, miten yksilön minäkäsitys rakentuu sosiaalisissa 
konteksteissa ja henkilöiden välisissä suhteissa – erityisesti suhteessa ’tärkeisiin 
toisiin henkilöihin’. Harjoitteluympäristöt vaikuttavat merkittävästi ammatillisen 
identiteetin kehittymiseen. Opiskelijoiden harjoittelukokemukset toistuvasti osoit-
tavat, miten erilaisena oma opettajaminä voidaan eri luokissa ja eri ohjaajien kautta 
kokea sekä miten haavoittuva ja mukautuva ammatti-identiteetti tuossa vaiheessa 
on. Ammattiminän rakentuminen alkaa kuitenkin jo aiemmin, omien kouluvuosien 
aikana.Tullessaan opettajankoulutukseen opiskelijoilla on jo ennakkokäsityksiä ja 
tulkintoja itsestään opettajana. Nämä käsitykset ovat läsnä myös harjoittelutilan-
teissa ja ohjaavat sosiaalista vuorovaikutusta. Käsityksiä myös testataan ja ne muo-
toutuvat ja tarkentuvat niissä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa, joita opiskelijat 
harjoittelussa kohtaavat (vrt. Snellman, 1988, 342). 

Opetusharjoittelun ohjauksessa keskitytään tyypillisesti opetuksen suunnittelun 
ja toteutuksen didaktisiin kysymyksiin, minään liittyvät seikat koetaan ehkä vaikeas-
ti lähestyttäviksi, ja ne jäävät implisiittisiksi ohjauksessa. Niiden tarkasteluun ei ole 
useinkaan työkaluja, ja kukin ohjaaja toimii omalla intuitiivisella ja persoonallisella 
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tavallaan. Opiskelijat suhtautuvat saamaansa palautteeseen usein hyvin vakavasti ja 
’lukevat rivien välistä’ siitä persoonaansa ja minäänsä kohdistuvia viestejä. Tämä 
palaute muodostaa usein harjoittelua ja koko koulutusta värittävän emotionaalisen 
pohjavireen. Sillä on usein syvällinen ja pitkälle ulottuva vaikutus opiskelijoiden 
minäkäsitykseen ja itsearvostukseen. 

Opettajan minäkäsityksen merkitystä lisää sen todettu yhteys oppilaiden minäkä-
sitykseen ja sitä kautta oppimismotivaatioon ja -tuloksiin. Opettajan (tai ohjaajan) 
realistinen ja myönteinen minäkäsitys ilmenee hänen asenteissaan ja vuorovaiku-
tuksessaan oppilaisiin. Anais’in sanoin on syytä olettaa, että opettajinakaan ”we don’t 
see things as they are, we see things as we are”. Opettajan minäntuntemuksen merkitys 
tulisi siksi tiedostaa opettajankoulutuksessa – ja myös ohjaajakoulutuksessa – sillä 
opettajan persoona on edelleen hänen tärkein työkalunsa kaikesta teknologisesta 
kehityksestä huolimatta. Voi olla, että juuri tästä syystä opettajaa ’persoonana’ tarvi-
taan entistä enemmän. 

Artikkelissa tarkastelemme tutkimus- ja ohjaushankettamme, jonka tavoitteena 
on auttaa opiskelijoita tunnistamaan minänsä eri puolia, ymmärtämään paremmin 
itseään sekä löytämään oma ammatillinen ja persoonallinen potentiaalinsa. Pitem-
män tähtäimen tavoitteena on edistää opiskelijoiden emotionaalista hyvinvointia 
(vrt. Villa & Calvete 2001) sekä lisätä heidän motivaatiotaan ja sitoutumistaan tule-
vaan ammattiinsa ja siinä kehittymiseen. 

Tutkimus kohdentuu opiskelijoiden itsearviointiin; ammatillista oppimista tar-
kastellaan itseä koskevien käsitysten jatkuvana jäsentymisenä ja uudelleen hahmot-
tumisena (vrt. Snellman 1988). Teoreettisena viitekehyksenä käytetään sosiokogni-
tiivisia minäteorioita ja situationaalisen kognition lähestymistapaa. Keskeisiä tar-
kasteltavia minäkäsitteitä ovat ihanneminä, normiminä ja aktuaaliminä sekä näiden 
väliset suhteet. Kehittelemiemme ohjauskäytäntöjen avulla opiskelijoita autetaan 
tiedostamaan ja pohtimaan harjoittelutilanteisiin liittyen minänsä eri puolia, nii-
den välisiä suhteita sekä muotoutumista. Tutkimus on toteutettu Oulun yliopiston 
luokanopettajakoulutuksessa luonnollisena osana harjoittelua. Siihen on osallistu-
nut sekä luokanopettajakoulutuksen että aineenopettajakoulutuksen opiskelijoita. 
Aineistonkeruumenetelminä olemme käyttäneet puolistrukturoituja ja avoimia 
itsearviointilomakkeita, vapaita kirjoitelmia sekä haastatteluja. 

Minäkäsityksen ja identiteetin määrittelyä: muuntuva, pysyvä, 
moninainen minä

Minäkäsitys voidaan määritellä kompleksisena ja dynaamisena uskomusten järjes-
telmänä, joka yksilöllä on itsestään tai henkilökohtaisista ominaisuuksistaan (Hat-
tie 1992; Villa & Calvete 2001). Se sisältää sekä pysyvämpiä että tilannekohtaisesti 
vaihtelevia aineksia. Tietyt minän puolet tai edustukset voivat olla jatkuvasti läsnä ja 
käytössä, ikään kuin koko ajan saatavilla, mikä tuo pysyvyyttä yksilön identiteettiin, 
kun taas vähemmän keskeiset minän puolet vaihtelevat tilanteesta toiseen (Ander-
sen, Reznik & Chen 1997). Minä myös muuttuu ja kehittyy; muutokset voidaan 
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ymmärtää sekä tilannekohtaisena vaihteluna – esimerkiksi siirryttäessä harjoitte-
luluokasta toiseen – että pysyvämpänä minän uudelleen konstruointina (Banaji & 
Prentice 1994, 324–325). Esimerkiksi avoimen opetuksen kokeilussa havaitsimme, 
miten harjoittelijat kuvasivat sisäistäneensä oppilasyksilöitä huomioivan roolin, ja 
miten se muutti myös heidän ammatti-identiteettiään (Lauriala 1997, 86–88).

Identiteetti määritellään tyypillisesti yksilön käsitykseksi tai kokemukseksi itsestä 
tietyllä hetkellä tai tietyssä situaatiossa – ei totaalisena tai universaalina. Identiteetti 
sisältää sekä persoonallisen identiteetin että useampia sosiaalisia identiteettejä, jot-
ka määritellään yhteydessä ryhmiin, joihin henkilö identifioi eli samastaa itsensä 
(Andersen, Reznik & Chen 1997; Hall 1999). Identiteettiä voidaan käyttää myös 
minäkäsityksen synonyymina, kuten tässä artikkelissa on tehty. Identiteetti-käsite 
sisältää kuitenkin pyrkimyksen jatkuvuuden kokemiseen eli siihen, että meissä on 
myös pysyvää ja tilanteesta toiseen siirtyvää, jonka tunnistamme ’ydinminäksemme’. 
Myös harjoittelun suhteen on perusteltua olettaa, että opiskelijoilla on tarve tuoda 
esille minänsä ydinpiirteet riippumatta luokasta tai ohjaajasta.

Tietyllä hetkellä välittömästi koettuun minäkäsitykseen vaikuttavat sekä läsnä 
olevat toiset henkilöt, heidän herättämänsä muistikuvat että se, millaisena minä 
halutaan tuossa tilanteessa esittää eli minäpresentaatiot (Hinkley & Andersen 1996; 
Villa & Calvete 2001). Esimerkiksi harjoittelija saattaa haluta antaa tietylle ohjaajalle 
kuvan itsestään täsmällisenä ja suunnitelmallisena opettajana, toiselle taas luovana 
ja ’tilanteessa elävänä’ opettajana. 

Identiteetti sisältää myös kulttuurisesti määräytyneitä piirteitä. Opetusharjoit-
telun voidaan katsoa merkitsevän identifioitumista opettajien ammattiryhmään ja 
-kulttuuriin, mikä on yhteydessä minän kategorisointiin tiettyyn ryhmään. Iden-
titeetissä on siten kyse yhtäältä assimiloitumisesta sosiaalisiin ryhmiin ja toisaalta 
erottautumisesta muista sekä tasapainon löytämisestä näiden välillä. (Vrt. Andersen, 
Reznik & Chen 1997, 237–239.)

Minä sisältää useita eri puolia, joista tässä esillä ovat normiminä, ihanneminä ja 
todellinen minä. Nämä esitellään lyhyesti seuraavana yhdistäen teoreettisiin määri-
telmiin esimerkkejä opetusharjoittelutilanteista. 

Normiminä viittaa minän alueeseen, joka edustaa yksilön omia tai tärkeiden 
toisten henkilöiden käsityksiä henkilön velvollisuuksista ja vastuista. Nämä voivat 
heijastaa sekä tilannekohtaisia että pysyvämpiä normeja ja ohjeita, esimerkiksi 
opettajan ammattiin ja rooliin tyypillisesti liitettyjä odotuksia ja velvollisuuksia tai 
asianomaisen luokan ja ohjaajan normeja ja vaatimuksia. Ihanneminä viittaa minän 
alueeseen, joka edustaa yksilön omia tai tärkeiden toisten henkilöiden yksilöön koh-
distamia toiveita tai tavoitteita, jotka yksilö on sisäistänyt. (Higgins 1997.) Opiske-
lijalla saattaa olla esimerkiksi jo koulutukseen tullessaan ihanteena lapsikeskeisyys, 
jota hän haluaa toteuttaa ja kehittää harjoittelussa pyrkimällä auttamaan kutakin 
lasta kehittymään ainutkertaiseksi yksilöksi.

Edellä mainituista käsitteistä normi- ja ihanneminä edustavat minän pysyvämpiä 
osia, kun taas todellisen, aktuaaliminän on todettu vaihtelevan enemmän tilanteen 
ja ajankohdan mukaan. Se sisältää ominaisuuksia, jotka yksilö uskoo tai kokee 
omaavansa. (Strauman 1996). Opiskelija voi esimerkiksi kuvata, millaisena hän ko-
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kee itsensä tietyssä (harjoittelu)situaatiossa, miten hän toimi ja mitä ominaisuuksia 
hän kokee toimintansa ilmentävän. 

Ammatillisen kehittymisen kannalta mielenkiintoinen tarkastelukulma avautuu 
myös niin kutsutun mahdollisen minän käsitteen kautta. Tämä viittaa sellaisiin omi-
naisuuksiin, joita yksilö toivoisi tai uskoisi itsellään olevan joskus tulevaisuudessa 
(Markus & Nurius 1986). Parhaimmillaan nämä mahdolliset minät ja niihin liittyvät 
visiot antavat suuntaa ja voimia yksilön toiminnalle sekä muutokselle ja kehittymi-
selle. Ne tarjoavat myös energiaa sellaiseen työskentelyyn, joka vähitellen kaventaa 
välimatkaa nykyisen todellisen minän ja tavoitellun mahdollisen minän välillä. (Vrt. 
Pressley & McGormick 1995, 129.) Ohjaus voisi auttaa näiden visioiden tunnistami-
sessa ja konkretisoinnissa, esimerkiksi niiden jäsentämisessä eri harjoitteluvaiheiden 
osatavoitteiksi.

Minän tai identiteetin eri puolten väliset suhteet 

Harjoittelutilanteet merkitsevät usein opiskelijalle etsikkoaikaa, jolloin omaa am-
matillista identiteettiä, sen aineksia, rajoja ja mahdollisuuksia etsitään ja kokeillaan. 
Tähän liittyy myös minän eri puolten välistä vuoropuhelua ja kamppailua: ihan-
neopettajaminä voi esimerkiksi joutua uhatuksi ulkoisten, sosiaalisten paineiden 
puristuksessa, millä on taipumus johtaa ristiriidan kokemukseen ja mielipahan 
sävyisiin tunnetiloihin. Minän eri puolten välinen tasapaino puolestaan johtaa tyy-
pillisesti hyvänolon tunteisiin. Edellä mainittu on yhteydessä siihen yleisemminkin 
todettuun seikkaan, että ristiriitaiset tai yhteen sovittamattomat käsitykset ovat 
psykologisesti epämiellyttäviä samoin kuin se, että joutuu toimimaan vastoin omia 
ihanteitaan tai tavoitteitaan. 

Erityyppiset minäristiriidat johtavat erilaisiin emotionaalisiin tiloihin ja myös 
erilaisiin itsesäätelyorientaatioihin. Esimerkiksi ideaalin ja todellisen minän välillä 
koettu ristiriita johtaa tyypillisesti pettymyksen, ahdistuneisuuden, surun, frustraa-
tion, pätemättömyyden, itse-epäilyn ja epätoivon tunteisiin. Normiminän ja ihanne-
minän välisen ristiriidan on havaittu synnyttävän vihan, pelon, rohkeuden puutteen, 
epäuskon, epävarmuuden ja irrationaalisuuden tunteita. Molemmat ristiriitatyypit 
ovat yhteydessä heikentyneeseen itsearvostukseen. (Ks. Higgins 1997.)

Ihanne- ja normiminän välinen ristiriita, jossa yksilö kokee, että hänen on valitta-
va joko oman tavoitetilan tai normatiivisten ohjeiden välillä, aiheuttaa voimakkaim-
pia tunteita. Lähinnä ne ovat ahdistuksen tunteita. Kyseessä on usein valta-asetelma, 
jossa myös minää määrittävät ydinpiirteet ovat uhattuina. Lukuisten tutkimusten 
perusteella harjoittelutilanteessa on tyypillistä, että opiskelija alistuu normatiivisiin 
ohjeisiin, ainakin väliaikaisesti. Kyseessä on niin kutsuttu situationaalinen sopeutu-
misstrategia ja siihen liittyvän strategisen identiteetin rakentaminen.

Ihanneminän ja todellisen minän välinen ristiriita – esimerkiksi kokemus, että 
on jäänyt opettajan toiminnassaan vielä kauas omasta ihanneminästään – voi johtaa 
itsesäätelyssä tavoitteelliseen, edistymiseen tähtäävään toimintaan, jolla pyritään ta-
sapainon palauttamiseen. Ristiriidalla on tässä tapauksessa kannustava, omaehtoista 
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kasvua edistävä vaikutus, ja toimintaa sävyttää innostus ja rohkeus. (Vrt. Higgins 
1997.) Esimerkkinä puheena olevasta ristiriidasta ovat kokemuksemme opettajien 
täydennyskoulutukseen hakeutumisesta. Monet pitkään työssä olleet opettajat tu-
livat 1980-luvulla erilaisille vaihtoehtopedagogiikan kursseille, koska kokivat, ettei 
heidän toimintansa vastaa heidän ihanneminäkäsitystään. He halusivat löytää kei-
noja, joilla pystyisivät paremmin huomioimaan oman lapsikeskeisen kasvatusihan-
teensa ja toimimaan työssään niin, että se tyydyttäisi sekä heitä itseään että vastaisi 
lasten tarpeita. Joku koki ristiriidan jopa niin voimakkaana, että oli jo harkinnut 
alan vaihtoa. (Lauriala 1991.)

Normiminän ja todellisen minän välinen ristiriita synnyttää myös epäonnistu-
misen kokemuksia, vaikka sen ei ole todettu herättävän kovin voimakkaita tunnere-
aktioita. Vastaavasti myöskään tasapaino normiminän ja todelliseksi koetun minän 
välillä ei aiheuta voimakkaita tunnereaktioita, tässä tapauksessa mielihyvän sävyisiä. 
Itsesäätelyn osalta tutkimukset osoittavat, että normiminän ja todellisen minän väli-
sellä ristiriidalla on taipumus johtaa välttämisorientaatioon ja turvallisuushakuiseen 
käyttäytymiseen, mikä ilmenee varman päälle pelaamisena, ’rangaistusten’ välttä-
misenä ja virheiden eliminointina. Tällainen käyttäytyminen johtaa puolestaan in-
nostuksen ja luovan, vaihtoehtoja etsivän toiminnan ehkäistymiseen. (Vrt. Higgins 
1997.) Opetusharjoittelijat tuovat usein esille kielteisiä tuntemuksiaan tilanteista, 
joissa he ovat kokeneet joutuneensa toimimaan oman persoonansa vastaisesti tai 
toisin kuin itse tunsivat hyväksi. Harjoittelulla on tällaisissa tapauksissa usein nega-
tiivisia (urauttavia, jäykistäviä) vaikutuksia opettajana kehittymiselle (vrt. Snellman 
1988).

Tilannekohtainen minä ja sosiokognitiiviset prosessit

Tilannekohtainen minätieto liittyy teoreettisesti yleisempään situationaalisen kog-
nition lähestymistapaan ja sen taustalla olevaan kokemukselliseen oppimiseen. Kui-
tenkin nämä näkökulmat eroavat toisistaan siinä, että jälkimmäinen korostaa koke-
muksia sinänsä, kun taas situationaalisen kognition lähestymistapa huomioi myös 
oppimisprosessin kontekstin. Useimmat sosiokognitiiviset minäteoriat olettavat, 
että minää koskeva tieto on varastoitu muistissamme tavalla, joka mahdollistaa sekä 
minän jatkuvuuden että muuttumisen. Niin ikään ne tuovat esille sen, miten meillä 
on ikään kuin monta minää (multiple selves) ja miten erilaisia minän versioita voi 
kehkeytyä erilaisten sosiaalisten kontekstien, motivaation, sosiaalisen roolin, sosiaa-
listen suhteiden tai situaation tuloksena. Sosiaalinen konteksti vaikuttaa olennaisesti 
siihen, mitä yksilö ajattelee itsestään, ja mitkä käsitykset itsestä aktivoituvat kullakin 
hetkellä (vrt. Banaji & Prentice 1994, 324). Harjoittelutilanteet voivat nostaa esille it-
sestä tiettyjä puolia ja jättää huomiotta tai tukahduttaa toisia. Minätietokin voidaan 
nähdä siten erottamattomana osana kontekstia, jossa sitä käytetään ja kehitetään. 
Minäteorioissa puhutaan tähän liittyen konteksti-spesifisistä minäkäsityksistä tai 
identiteeteistä.
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Sosiokognitiiviset minäteoriat korostavat edelleen, että minää koskeva tieto on 
varastoitu muistissamme tavalla, joka mahdollistaa sekä minän jatkuvuuden että 
muuttumisen. Olennaista on, että kaikki mitä tiedämme tai mikä on varastoitu 
muistiin minäämme liittyen, ei aktivoidu kaikissa tilanteissa. Tämä antaa tilaa mi-
nän muuttuvuudelle ja liittyy muun muassa siihen, että tietyt situaation piirteet tai 
henkilöt nostavat esille tietyt aiemmat muistikuvat. Tärkeitä tässä ovat tilanteen 
herättämät ’tärkeä toinen henkilö’ -representaatiot, esimerkiksi omat opettajat, ai-
emmat ohjaajat tai vanhemmat, jotka vaikuttavat havaintoihimme, tulkintaamme 
ja suhtautumiseemme uusiin kohtaamiimme henkilöihin – usein ilman, että itse 
tiedostamme näitä vaikutuksia. (Hinkley & Andersen 1996; vrt. Andersen, Reznik 
& Chen 1997.) Aiemmin opitut vuorovaikutusmallit (esim. alistuminen) aktivoitu-
vat samalla ja ohjaavat toimintaamme uudessa tilanteessa. Ohjaaja voi siten tuoda 
pintaan opiskelijan muistikuvia autoritaarisesta vanhemmasta, ja tähän suhteeseen 
liittyvät tunteet ja vuorovaikutusmallit eli skriptit aktivoituvat.

Keskeisiä sosiokognitiivisia prosesseja, joiden avulla minän tilannekohtainen 
rakentuminen tapahtuu, ovat muun muassa sosiaaliset havainnot, minän ja muiden 
kategorisoinnit, minä-presentaatiot, kuten strateginen itsepresentaatio (esim. millaise-
na opiskelija haluaa ohjaajalleen esittäytyä) ja minän verifiointi (minän eri puolten 
kokeilu ja todentaminen), ’neuvottelut’, tasapainoilu ristiriitaisten käsitysten välillä 
(esim. omien ihanteiden, tavoitteiden ja situaation tekijöiden välillä) sekä itse-ref-
lektio.

Edellä olevan perusteella voidaan olettaa, että opetusharjoittelun välittömän 
sosiaalisen kontekstin tuntemus auttaa ohjaajia ymmärtämään opiskelijoiden am-
matti-identiteetin muotoutumista sekä siihen liittyviä kokemuksia ja toimintaa. 
Sosiaalipsykologisen tiedon perusteella voidaan olettaa, että harjoittelijan käyttäy-
tymiseen ja käsityksiin vaikuttavat asianomaisen luokan sosiokulttuuriset piirteet, 
perinteet, normit ja toimintatavat. Voimme puhua tilanteen asettamista vaatimuk-
sista, paineista ja sosiaalisista odotuksista, jotka vaikuttavat minämäärittelyyn ja 
-kokemuksiin. 

Ammatillisen identiteetin rakentuminen reflektiivisen 
ohjauksen tavoitteena ja sisältönä

Kehittämämme ohjauskäytännöt perustuvat itsetutkiskeluun (self-study), jonka 
fokuksena ovat opiskelijan tilannespesifit havainnot, tulkinnat ja -arvioinnit, eivät 
ohjaajan neuvot tai ohjeet. Situationaalisuus edellyttää, että ohjaus lähtee oikeista ja 
ainutkertaisista tilanteista, joita on koettu. Tilanteita käsitellään konkreeteista tunte-
muksista ja kokemuksista käsin (vrt. Snellman 1988, 345). Opiskelijoita rohkaistaan 
lisäksi minään liittyvien tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa.

Opiskelijan oppituntikohtaiseen ohjaukseen liittyvät konkreetit tavoitteet ovat 
seuraavat:
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– auttaa opiskelijaa selkiyttämään tiettyyn oppituntiin (ja myös harjoittelujak-
soon yleisemmin) liittyviä tavoitteitaan, toiveitaan ja ihanteitaan sekä arvioi-
maan, miten hän kokee saavuttaneensa ne 

– auttaa opiskelijaa tiedostamaan ja kuvaamaan, millaisena hän koki oppitunti-
tilanteissa ihanne-, normi- ja aktuaaliminänsä 

– auttaa opiskelijaa analysoimaan harjoitteluluokan eri tekijöitä suhteessa 
aktuaaliminäänsä, ideaaliminäänsä sekä normiminäänsä

– auttaa opiskelijaa tunnistamaan mahdollisia minän eri puolten välisiä ristirii-
dan ja tasapainon kokemuksia ja niihin liittyviä tuntemuksia 

– tukea opiskelijaa minäristiriitojen ratkaisussa, omien tavoitteiden asettami-
sessa sekä niiden suuntaisessa ammatillisessa kasvussa jatkossa.

Reflektio

Elinikäisen oppimisen haasteet samoin kuin viime aikoina opettajankoulutuksessa 
esiintyneet tendenssit tuovat esille minätiedon ja itseohjautumisen sekä metakogni-
tiivisten taitojen ja reflektion merkityksen oppimisessa ja kehityksessä. Reflektiota 
pidetään kokemuksista oppimiselle välttämättömänä. Muun muassa Berliner (1987) 
on todennut, etteivät käytännön kokemukset itsessään välttämättä opeta, eivätkä 
kaikki opi tai kehity kokemuksistaan. Sen sijaan kokemukset, joita pohditaan – yksin 
ja yhdessä – voivat opettaa paljonkin. Ammatillista oppimista edistää muun muassa 
kokemusten kielentäminen, auki puhuminen, analysointi ja niiden suhteuttaminen 
teoriatietoon. 

Reflektiivisen praksiksen tarkoituksena on hankkeessamme edistää opiskelijan 
tietoisuutta omista tunteistaan, uskomuksistaan ja toiminnastaan, toisin sanoen 
opiskelijaa autetaan tiedostamaan aiemmin tunnistamattomia minäuskomuksiaan, 
tavanomaisia toimintatapojaan sekä näiden seurauksia (vrt. Osterman & Kottkamp 
1991). Reflektio tarkoittaa tässä lähinnä itse-reflektiota, jota toteutetaan tutkimuk-
seen liittyvänä. Kysely, kertomukset ja haastattelu toimivat tutkimuksen aineiston-
keruumenetelminä sekä itsereflektiota innoittavina ja edistävinä työkaluina ohjauk-
sessa – kyseessä on lähinnä ”reflection-on-action”.

Yleiset reflektiivisen praksiksen olettamukset, joita on mukautettu tässä kuvat-
tuun minätutkimukseen, ovat seuraavat (vrt. Smyth 1989, 4): a) kehitys ja muutos 
tapahtuvat itsetiedostuksen ja -tuntemuksen kautta, b) minäkäsitykset ovat holisti-
sia ilmiöitä ja sisältävät sekä kognitiivisia, emotionaalisia, moraalisia, sosiaalisia että 
kulttuurisia aspekteja (Villa & Calvete 2001). Spesifimmät piirteet, jotka luonnehti-
vat reflektiivistä lähestymistapaa työssämme, ovat seuraavat:

– reflektio perustuu kokemukselliselle minätiedolle ammatillisen käytännön 
(opetusharjoittelun) situaatioissa

– problemaattisen ’areenan’ muodostavat ammatillisen minän ominaisuudet 
ja yksilön ammatillinen toiminta – sen vuoksi reflektio kohdistuu pääasiassa 
opetus-oppimisprosessin ja luokan vuorovaikutusprosessien mikroaspektei-
hin (vrt. Smyth 1989, 4)
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– opettajaopiskelijat ymmärretään oppijoiksi, jotka konstruoivat ja uudelleen 
konstruoivat minäjärjestelmäänsä uusissa tilanteissa hankkimiensa havain-
tojen ja informaation avulla sekä vuorovaikutuksessa situaation tekijöihin, 
erityisesti tärkeisiin toisiin henkilöihin (mm. ohjaajat, oppilaat)

– emootioilla on minän rakentumisessa keskeinen merkitys kognitioiden rin-
nalla, koska emootiot liittyvät tapoihin, joilla me näemme itsemme, ja ne 
nousevat esille erityisesti minäristiriidoissa (Higgins 1987; Strauman 1996)

– aiemmat kokemukset vaikuttavat henkilön tulkintaan ja vuorovaikutusta-
paan sekä minän rakentumiseen uudessa situaatiossa. (Lauriala & Kukkonen 
2002; Smyth 1989.)

Tapausesimerkkejä ja niiden tulkintaa

Seuraavassa esitellään esimerkinomaisesti tutkimustuloksista kahta päättöharjoitte-
lusitutaatioihin liittyvää tapausta suhteuttaen niitä edellä esitettyihin teoreettisiin 
käsitteisiin ja ilmiöihin. Kyseessä on siten ohjauskäytäntöjen kehittämisen rinnalla 
heuristinen pyrkimys arvioida sosiokognitiivisten minäteorioiden antia opettajaksi 
opiskelevien ammatillisen identiteetin rakentumisessa.

Tuloksemme osoittavat, että opiskelijoiden minäkäsitykset ovat situaatioihin 
kiinnittyviä ja ainakin osin niiden kautta määräytyneitä ja määriteltyjä. Uudessa 
harjoittelusituaatiossa yksilöt mukauttivat toimintaansa kyseisen tilanteen ehtoihin 
ja kulttuuriin ja kuvasivat minäänsä suhteessa kontekstin tekijöihin ja toimintaansa 
siinä.

Sosiaalipsykologiseen tutkimustietoon pohjautuen työssä oletetaan, että uu-
dessa situaatiossa yksilön aiemmat (minä)käsitykset joutuvat aina testatuiksi ja 
kyseenalaistetuiksi, kun niitä verrataan tilanteessa tehtyihin uusiin havaintoihin ja 
kokemuksiin (itsestä). Mitä uudempi ja aiemmasta poikkeavampi tuo tilanne on, 
sitä todennäköisempää on ’minän prosessointi’ ja myös ristiriita aiemman ja uuden 
minää koskevan tiedon välillä. 

Normiminän ja todellisen minän välinen suhde: 
osittainen ristiriita ja tasapainoon pyrkiminen

Vaikka opiskelijoilla – ainakin harjoittelun alussa – oli taipumus mukautua luokan-
opettajan normeihin ja ohjeisiin, vaihtelua opiskelijoiden kesken ilmeni sen suhteen, 
miten he suhtautuivat normipaineisiin, ja miten voimakkaana he kokivat ristiriidan 
niiden ja todellisen minänsä välillä. Todellinen minä viittaa tässä joko opiskelijan 
kokemukseen toteutuneesta minästään kyseisessä harjoittelusituaatioissa (ns. situa-
tionaalinen minä) tai hänen käsitykseensä siitä, millainen hän yleensä (opettajana) 
on.

Miian tapaus edustaa osittaista ristiriidan kokemusta ohjaajien esittämän nor-
min ja oman todellisen minän välillä; ohjaaja (ao. luokan opettaja) odotti Miian mu-
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kaan täsmällistä otetta ja tarkkuutta sekä tuntien suunnittelussa että toteutuksessa 
tyyliin ”minkä sanot, sen pidät”. Miia koki tämän vaatimuksen oman persoonansa 
vastaisena ja siksi vaikeana toteuttaa.

Miia kuvaa todellista minäänsä seuraavasti:

No minä oon sellanen hässääjä, että minä en voi olla mitenkään kauhean tark-
ka. En mä voi niin ku sitä opettajan työtäkään tehä sillä tavalla, että mulla on 
niin ku kaikki asiat just näin. Et ei se niin ku naksahda mun persoonallisuuteen. 
Enkä mä missään nimessä siis oikeesti lapsilta vaadi, että jos minä sanon jonkun 
asian niin en minä oleta että se on niin. 

Miia kuvaa seuraavassa ohjaajan asettaman normin ja oman todellisen minänsä 
välistä suhdetta, peilaten molempia ihanneminäänsä. Hän tiedostaa ristiriidan ja 
suhtautuu aluksi epäröivästi normiin, koska se ei vastaa hänen todellisen eikä ihan-
neminänsä piirteitä:

– – tuo harjoittelu herätti semmosen ristiriidan et mikä on semmosta luonnol-
lista ja mikä mun persoonaan kuuluvaa, niin ja sitten taas, mikä on sen lapsen 
kehitystaso ja mitä minä niinku lapsilta vaadin, niin se on mulla vielä mietintä-
myssyssä. Jos mää ajattelen ihan sitä, mitä mä ihan itse haluan ja minkälainen 
opettaja minä haluan olla, niin siinä mulla on kyllä ehkä pieni ristiriita. Et mä 
en tiedä haluanko mä ihan oikeesti olla semmonen hirveän tarkka ja täsmälli-
nen ja näin. Siinä mulla on hakusalla se homma. Mä en varmaan haluakkaan 
olla...

Sosiokognitiivisista prosesseista Miia kuvaus ilmentää puntarointia, neuvottelua toi-
saalta ohjaajan asettaman normin, toisaalta oman persoonallisen ja todellisen minän 
välillä. Vaikka hän tiedostaa ristiriidan, siihen ei liity voimakkaita tunnekokemuksia. 
Hän pohtii useaan otteeseen ohjaajan mallia, mutta ei ota sitä osaksi minäänsä, 
koska katsoo tällaisen minäedustuksen teennäiseksi. Miia haluaisi käyttäytyä har-
joittelutilanteessa todellisen minäkäsityksensä mukaisesti, mikä myös vastaa hä-
nen ihanneminäkäsitystään. Miian oppilaisiin kohdistamat odotukset myötäilevät 
hänen todellista minäkäsitystään. Hän kokee, ettei voi eikä halua vaatia oppilailta 
pikkutarkkuutta ja täsmällistä ohjeiden noudattamista, koska ei itsekään pysty niitä 
toteuttamaan. 

Miia torjuu siis aluksi normiodotukset ja hyväksyy todellisen minänsä eikä aseta 
tavoitteekseen kehittymistä järjestelmällisemmäksi ja täsmällisemmäksi opettajaksi. 
Harjoittelun kuluessa Miialla ilmeni kuitenkin kompromissin ja tasapainon etsimis-
tä normiminäkäsityksen ja todellisen minäkäsityksen välillä. Hän hyväksyi joissakin 
suhteissa täsmällisen ja tarkan ohjeistuksen tärkeyden, osin luokkasituaatioihin liit-
tyvien epäonnistumisten kautta:

– – niin että kun ne ohjeet olis ollu vähän selvemmät, niin ne olisi kyllä auttanu 
sitten siihen (oppilaille oli jäänyt epäselväksi miten ryhmiin jakaannutaan)
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Miia pohtii myös normiodotusten yleistettävyyttä verraten nykyistä harjoitteluluok-
kaansa erilaisiin, mahdollisiin luokkasituaatioihin todeten, että:

– – vaikka se meni kyllä tuossa luokassa nimenomaan sen takia niinkin hyvin 
meni kun .. ei oo sellaisia oppilaita jotka pistää niinku hurlumhei. Mutta niinku 
minua se ois auttanu, kun mä oisin antanut ne ohjeet täsmällisemmin. 

Miian kuvauksissa ristiriita koetun normiminän ja todellisen minän piirteiden välil-
lä ei johtanut itsetunnon heikkenemiseen, mikä selittynee osin ohjaajan persoonalla 
ja sillä, että joiltakin osin Miian ihanneminä oli sopusoinnussa ohjaajan odotusten 
kanssa. Miia koki, että ohjaajalla normina ollut oppilaskeskeinen, vuorovaikutuksel-
linen ja toiminnallinen työskentelytapa vastasi myös hänen opettajaihannettaan. 

– – mutta kyllä oikeestaan (puhutaan normipaineista) oikeastaan se semmonen 
oppilaslähtöisyys, oppilaskeskeiset työtavat, mitä minä tosin siis haluankin op-
pia tekemään. Mut että niissä on kyllä pikkasen painetta. Et vaikka niitä kyllä 
haluaaki oppia, niin ne tuntuu vaikeilta. Ja sitten tavallaan niin ku hoksasi sen, 
että miten paljon mulla onkin vielä tekemistä sen asian kanssa.

Miian kuvaus osoittaa, että ihanneminän ja todellisen minän välinen ristiriita, joka 
ei tunnu ylitsepääsemättömältä, virittää pääasiassa myönteisiä tunteita ja motivaa-
tiota oppimiseen ”pääsin jyvälle miten pitäisi toimia” sekä antaa voimia ponniste-
luun ristiriidan kaventamiseksi ”on vielä valtavasti tekemistä, pitää pohjaa tiivistää, 
että voi edetä sydämessä olevaan tavoitteeseen”. Yhteensopivuus ideaalin ja normin 
välillä, mitä Miia myös koki, synnyttää vahvaa motivaatiota ja sitoutumista omaa 
kehittymistä edistävään työskentelyyn. Kuten yleisemminkin, Miialla kongruenssi 
näytti käynnistävän itseä koskevaa reflektointia, muun muassa liittyen persoonal-
lisuuden ja normatiivisten ohjeiden suhteuttamiseen toisiinsa sekä normatiivisten 
ohjeiden arviointia ja hyväksymistä. 

Normi- ja ihanneminän välinen ristiriita: 
strateginen identiteetti ja mukautuminen

Tiinan tapaus edustaa voimakasta ristiriitaa, jonka hän koki ihanteena pitämänsä 
luottamuksellisen, demokraattisen ja oppilasyksilöitä huomioivan, aktiivisuutta ja 
toiminnallisuutta korostavan ihanteensa ja luokassa normina kokemansa ”virallisen, 
korrektin, etäisen opettaja–oppilassuhteen, tiukan kurin ja opettaja mallina oppilaille 
ja kaikilta samanlaisia produkteja odottavalle opettamistyylille”. Tiinan ihanteena 
oli henkilökohtaisempi, luonnollisempi ja läheisempi suhde oppilaisiin kuin mitä 
luokassa vallitseva normi oli, lisäksi hän olisi halunnut, että oppilaat olisivat voineet 
ilmaista itseään ja tunteitaan vapaasti. Tiinan haastatteluaineistosta nousee esille 
ohjaajan voimakas kiinnipitäminen omista näkemyksistään:
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Ohjaaja halusi että muutun häneksi, hän ei ymmärtänyt että mulla on oma 
näkökulma ja persoonallisuus. Ohjaaja piti tiukasti kiinni omasta (näkemykses-
tä), eikä voinut tehdä kompromissia. Sain joka tunnille ohjeen ”että tätä asiaa 
käsitellään näin”.

Tiina kuvaa oloaan ”tuskaiseksi ja ahdistuneeksi”, mikä on tyypillinen seuraus nor-
mi- ja ihanneminän välillä koetusta ristiriidasta. Hänen selviytymisstrategiansa oli 
aluksi mukautuminen; hän pyrki toimimaan ohjaajan odottamalla tavalla, eli hän 
yritti kehittää strategista, tilannekohtaista identiteettiä:

Yritin toimia ohjaajan toiveiden mukaisesti, mutta en kokenut niitä omiksi. 
Ajattelin, että panen väliaikaisesti omat ihanteet taka-alalle, ajattelen että tämä 
on mun ’harjoitteluminä’ ja yritin niellä pettymykseni ja luovuin omista ihan-
teistani, koska koin etten voi toteuttaa niitä.

Mukautuminen aiheutti turhautumista ja Tiina koki, ettei hän ollut läsnä siinä ti-
lanteessa, koska toimi toisin kuin itse olisi halunnut ja myös vastoin sitä, mitä koki 
oppilaiden odottavan tai kehityksessään tarvitsevan. Ristiriita ilmeni aluksi epävar-
muutena ja itseluottamuksen puutteena, minkä myös oppilaat Tiinan mielestään 
aistivat. Vähitellen Tiina huomasi, ettei pyrkimyksistään huolimatta onnistunut 
toimimaan normin mukaisesti: kykenemättömyyden tunne, itse-epäily ja suuttu-
mus olivat Tiinan ilmaisemia tunteita, joita tämä koettu normin ja todellisen minän 
välinen ristiriita aiheutti. Erityisesti Tiinaa suututti se, että ohjaaja saattoi puuttua 
kesken tunnin hänen toimintaansa, mikäli katsoi sen poikkeavan omista näkemyk-
sistään ja normivaatimuksistaan.

– – että mun mielestä se oli väärin, ettei hän antanut minun tehä, että minua 
suututti se suunnattomasti siinä tilanteessa...Jos hän huomasi, että hän ei niin 
ku luottanu sillälailla, että ois antanut esimerkiksi tunnin mennä, jos se lähti 
vähän eri tavalla etenemään.. niin hän ei antanut sen lähteä menemään, vaan 
hän niinku tavallaan sitten astu sieltä esille ja rupes ohjaamaan sen takas siihen 
omaansa.

Yritys mukautua normipaineisiin merkitsi samalla, että tietyt Tiinan opettajaminän 
puolet eivät päässeet aktualisoitumaan kyseisessä harjoittelusituaatiossa. Tiina koki, 
että hänellä olisi ollut paljon ideoita, joita hän ei päässyt toteuttamaan: 

Mulla ois varmaan ollu sata ajatusta, että miten sitä (matematiikan opetusta) 
voi toteuttaa, että kun vaan ois päässyt toteuttamaan ja tuntuu että kun vaan 
sais valita niistä kaikista. Mutta mä itse olisin ollut kauhean innostunut niitä ko-
kemaan, mutta että sitten semmonen. (ohjaajan näkemys) että ei tämä voi olla 
leikkiä tämä opiskelu. Tämä on kuitenkin akateemista, akateemista ainetta.

Sosiokognitiivisista prosesseista Tiinan kuvaus tuo esille minän eri versioiden reflek-
tointia ja päätymistä aluksi tiettyyn, kyseisen harjoittelutilanteen kannalta valittuun 
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minäedustukseen. Hän koki, ettei voinut tuoda esille haluamiaan ja itselle merki-
tyksellisiä minänsä puolia, mikä johti pettymyksen tunteeseen: ”En saanut näyttää 
mitä minä osasin”. Tässä mielessä ympäristö ei siis mahdollistanut minän kaikkien, 
eikä Tiinan mielestä hänen oleellisten tai parhaiden puoliensa esille tuomista, jol-
loin normiminän ja todellisen, persoonallisen minän välille syntyi ristiriita. Tämä oli 
emotionaalisesti hyvin voimia kuluttava, heikensi Tiinan käsitystä omasta pätevyy-
destään ja lamautti hänen luokkahuonetoimintaansa:

No aluksi mä olin kauhean innostunut.. että jossain, mä en osaa oikein paikal-
listaa että sitä kriittistä vaihetta, mutta se oli varmaan sellainen kriittisin vaihe, 
kun mä tajusin, etten saa omana itsenä tehdä sitä työtä, niin se hävitti innostuk-
sen ja inspiraation.

Tiinan voimakasta turhautumisen kokemusta selittää osin myös se, että aiemmassa 
harjoittelujaksossa hän oli saanut vapaasti toteuttaa omia ideoitaan, näihin tasapai-
non kokemuksiin liittyi voimakkaita positiivisen sävyisiä tunteita:

– – sain kokeilla monenlaista ja kantaa siitä myös vastuun, mielestäni ohjaajani 
arvosti minua sekä luotti minuun opettajana ja kykyyni tehdä oikeita ratkaisu-
ja. Ensimmäisen viikon jälkeen oivalsin, että ohjaajani todellakin luotti minun 
kykyihini toimia omalla persoonallisella tavallani, kun selvitin tämän asian 
itselleni, koin harjoittelun todella mukavana ja antoisana ja sain onnistumisen 
kokemuksia.

Ihanneminän ja tilanteessa toteutuneen minän välinen ristiriita johti siihen, että 
Tiina alkoi epäillä todellisen, ja samalla myös ihanneminänsä perusteita ja oikeu-
tusta. Harjoittelun kuluessa Tiina alkoi kuitenkin saada uskoa oman näkemyksensä 
oikeutukseen ja alkoi pohtia hyvin kriittisesti ohjaajan toimintaa, mikä johti myös 
strategisen identiteetin kyseenalaistamiseen. Tiina toteaa:

En voi tehdä sitä työtä aivan eri tavalla kuin ajattelen itse tai mitä minä poh-
jimmiltani olen.

Kriittinen reflektio, jota Tiina harjoitti harjoittelukokemustensa suhteen, auttoi 
häntä suhteuttamaan ohjaajan vaatimukset työnsä kokonaisuuteen. Luokan vuoro-
vaikutustilanteiden havainnointi ja pohdinta auttoi häntä löytämään oikeutuksen 
omalle opettajaidentiteetilleen; hän uskoi kehittyvänsä ja saavansa jatkossakin voi-
mia työhönsä juuri vuoropuhelusta lasten kanssa. Erityisesti oppilailta saatu positii-
vinen palaute vahvisti hänen todellisen minänsä oikeutusta:

Suhteet oppilaisiin muodostuivat lämpimiksi ja avoimiksi, ja toiminta opetta-
jana oli näiltä osin helppoa ja mukavaa. Oppilailta saatu palaute oli erittäin 
positiivista ja vahvisti sitä, että olen oikeilla jäljillä, sain luvan olla sellainen 
opettaja kuin todella koen olevani. Se on kuitenkin tavallaan semmosta vuoro-



102 Anneli Lauriala – Maria Kukkonen 103Ammatillisen identiteetin rakentuminen harjoittelusituaatioissa

puhelua myöskin, kun osaa ottaa sieltä vastaan sen, niin tuota siinä pystyy myös 
tavallaan kehittään sitä omaa opettajantyötä ja sitä identiteettiä.

Johtopäätöksiä ja tulkintaa

Ohjaukseen liittyvän kehittämis- ja tutkimusprojektimme tavoitteena on ollut ku-
vata ammatillisen identiteetin rakentumista harjoittelukonteksteissa sekä osin myös 
tehdä läpinäkyväksi siihen liittyviä prosesseja ja kontekstin tekijöitä situationaalisen 
kognition lähestymistavan mukaisesti. Olemme yrittäneet löytää teoreettista tukea 
ja työkaluja minätiedon jäsentämiseksi ja edistämiseksi niin, että se palvelisi myös 
opiskelijan ammatillista kasvua jatkossa ja auttaisi sovittamaan yhteen omat ihan-
teet ja ammatilliset standardit.

Edellä on esitetty vain muutama ote tutkimusaineistostamme ilmentämään sitä, 
miten valitsemamme teoreettiset käsitteet toimivat empiiristen havaintojemme ku-
vaamisessa ja tulkinnassa. Seuraavassa esitämme johtopäätöksiä koko aineistoamme 
pohjalta: 

– Opiskelijat kehittivät ammatti-identiteettiään dynaamisessa vuorovaikutuk-
sessa harjoittelusituaation tekijöihin ja osoittivat joustavuutta rakentaessaan 
identiteettejä tai niiden osia, kun he joutuivat tekemisiin uusien ohjaajien, 
luokkien ja pedagogisten kulttuurien kanssa. 

– Ohjaajat ovat opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymiselle ’tärkeitä 
toisia henkilöitä’, joiden esittämiä ammatillisia normeja ja standardeja opis-
kelijat suhteuttavat todellisen ja ihanneminänsä piirteisiin.

– Ohjaajien lisäksi oppilaat nousivat esille merkittäviksi vaikuttajiksi opiskeli-
joiden tilannekohtaisen identiteetin määrittelylle sekä minän eri versioiden 
todentamiselle ja oikeuttamiselle. Jo aiemmat tutkimuksemme osoittivat 
opettajan ammatti-identiteetin vastavuoroisuutta suhteessa oppilaisiin; kuva-
tessaan tilannekohtaista identiteettiään opiskelijat lähes aina suhteuttivat sitä 
oppilasmääritelmiinsä ja -arvioihinsa. Vastaavasti oppilaiden situationaalinen 
minäkäsitys oli yhteydessä heidän käsityksiinsä ja kokemuksiinsa opettajista. 
(Vrt. Kukkonen 2003; Lauriala 1997; Lauriala & Kukkonen 2005.)

– Aineistomme osoittaa, miten emotionaalisesti latautuneita opiskelijoiden 
identiteettiä koskevat tasapainon ja toisaalta ristiriidan kokemukset ovat ja 
miten tilannekohtaisesti vaihtelevia samankin opiskelijan kokemukset ovat. 

– Minän eri puolten välisen tasapainon ja diskrepanssin kokemuksilla näyttää 
olevan erilaiset seuraukset opiskelijan motivaatiolle, emotionaaliselle hyvin-
voinnille ja myös hänen pitemmän tähtäimen ammatillisille kehityssuun-
nitelmilleen. Minäristiriidat voivat olla ammatillista kehitystä ja oppimista 
edistäviä; ideaalin ja todellisen minän välinen ristiriita voi esimerkiksi olla 
tehokas motivaation lähde ammatilliselle kehittymiselle. 

– Ideaaliminä näytti olevan usein itsearvioinnin perusta, mihin opiskelijat 
vertasivat omaa situationaalista toimintaansa. Siten ohjaajan ’kehutkaan’ ei-
vät vakuuta tai tee opiskelijaa tyytyväiseksi ’tuntiin’, jos hän kokee jääneensä 
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kauas omasta ihanneminäkäsityksestään. Tässäkin mielessä ohjaajan opiske-
lijatuntemuksella on tärkeä merkitys opiskelijan ammatillisen kasvun edistä-
misessä.

– Näytti ilmeiseltä, että ristiriitatilanteet motivoivat tutkittavia pyrkimyksiin 
tasapainon palauttamiseksi, mikä tapahtui muuttamalla käsityksiä ja/tai toi-
mintaa. Ilmeistä myös oli, että ydinminä on pitkällä tähtäimellä aika vastus-
tuskykyinen muutoksille; yksilöt pyrkivät itsepintaisesti puolustamaan sitä, 
koska se sisältää arvoja ja asenteita, joilla he määrittelevät itseään. 

Ohjaukseen liittyen on tärkeää pohtia, miten ristiriidan kokemuksia voitaisiin työs-
tää niin, ettei opiskelija lamaantuisi ja menettäisi itsetuntoaan, koska ristiriidan 
kokemuksilla on taipumus johtaa rutiininomaiseen, fiksoituneeseen toimintaan 
ja luovan, erilaisia vaihtoehtoja pohtivan asenteen häviämiseen. Harjoitteluun 
liittyvillä oppimiskokemuksilla on usein siirtovaikutusta myös tulevaan työhön. 
Norminmukaisen toiminnan, muiden odotuksiin mukautumisen taustalla voidaan 
nähdä inhimillinen yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tarve, mikä voi olla har-
joitteluvaiheessa korostuneesti esillä. Toisaalta perustarpeita, joita ammatillisessa 
kasvussa tulisi tukea, ovat myös autonomian, pätemisen ja merkityksen kokemisen 
tarve. (Vrt. Andersen, Reznik & Chen 1997.) Koska harjoittelun aikana vasta etsi-
tään ja rakennetaan omaa ammatillista identiteettiä, harjoittelusituaatioilla, niiden 
vuorovaikutussuhteilla ja tarjoamilla toimintamahdollisuuksilla on oletettavasti 
vaikutusta sekä opiskelijoiden tilannekohtaisiin että myös pysyvämpiin identitee-
tin puoliin, kuten yksilön ihanne-identiteettiin. Tuloksemme antavat aiheen uskoa, 
että identiteettien tutkiminen osana arkipäivän toimintaa ja opettajille relevanteissa 
konteksteissa on tarkoituksenmukainen lähtökohta tutkittaessa heidän ammatti-
identiteettinsä rakentumista.

Pohdintaa

Meillä kaikilla on monia sosiaalisia identiteettejä. Luokittelemme itsemme suhteessa 
erilaisiin ryhmiin ja tärkeisiin toisiin henkilöihin – ammattiryhmä on näistä yksi 
merkittävimpiä. Ammattiryhmään identifioituminen tapahtuu osin samastumalla, 
joskus jopa niin, että ’tärkeästä toisesta henkilöstä’ (kuten ohjaajasta) tulee osa it-
seämme, ja omalle persoonalliselle minälle ei jää tilaa. Identiteetin rakentumisessa 
olisikin löydettävä optimaalinen tasapaino yksilöllisen, persoonallisen ja kollektiivi-
sen, sosiaalisen identiteetin välillä. Aineistomme tuo esille runsaasti tähän liittyvää 
reflektiota ja ’neuvottelua’. Pitäisimme merkittävänä näiden asioiden tiedostamista ja 
pohtimista koulutuksen aikana. Jo tähän mennessä saamiemme tulosten perusteella 
on aihetta olettaa, että opiskelijoiden identiteetin eheytymistä – minän eri puolten 
välistä tasapainoa – voitaisiin huomattavasti edistää, jos heidän ohjaajansa olisivat 
tietoisia ja kiinnostuneita opiskelijoiden omista tavoitteista, toiveista ja ideaaleista 
sekä (ainakin osin) sovittaisivat ohjeitaan ja normejaan näihin.
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Vaikka ohjauksen tavoitteena on opiskelijan omaehtoinen oppiminen ja itsensä 
kehittäminen, koulua ja opettajankoulutusta sitovat tietyt yhteiskunnalliset reuna-
ehdot, mikä on omiaan luomaan jonkinasteista jännittyneisyyttä identiteetin eri 
puolten välille. Opettaja joutuu usein painiskelemaan erilaisten odotusten, painei-
den, resurssien ja omien ihanteidensa välillä. Niinpä ammatilliset ihanteet voivat 
kariutua jo luokan oppilasmäärään tai ulkopuolelta jatkuvasti tuleviin uusiin vaati-
muksiin ja ’ismeihin’. Reflektoiva opettaja ei syytä ideaaliensa romuttumisesta yksin 
itseään, vaan hän tiedostaa pedagogisten ratkaisujensa ja edellytystensä reunaehdot 
ja pyrkii toimimaan niiden puitteissa sekä myös niiden muuttamiseksi osallistumal-
la koulua koskevaan päätöksentekoon.

Tuloksemme osoittavat, että ohjaustilanteet ovat myös vallankäytön paikkoja, 
ja ohjaajalla on ainakin näennäisesti valtaa määrittää ohjattavan situationaalisen 
(harjoittelu)minän piirteitä, mikä voi merkitä sitä, ettei opiskelija pääse kokeilemaan 
ja vakiinnuttamaan itselleen merkityksellisiä tai olennaisia minänsä puolia. Vaikka 
kaikessa tiedossa on kyse vallasta, erityisen haavoittavaa on minuuteen kohdistuva 
valta. Opiskelijoilta kuulee toistuvasti tähän liittyviä kommentteja, kuten ”onko oh-
jaajalla oikeus puuttua minun persoonaani”, ”tietääkö hän paremmin kuin minä itse, 
mikä sopii minulle”. Näihin liittyvien kokemusten ja niiden herättämien tunteiden 
ymmärtämisessä harjoittelusituaatioihin kiinnittyvä identiteettitutkimus voi hyö-
dyttää sekä ohjaajia että ohjattavia. 

Tuloksemme implikoivat, että harjoittelu voi uhata identiteettiä – pyrkimystä ko-
kea jatkuvuutta ja eheyttä itsessä – siinä, että eri luokissa ja eri ohjaajilla saattaa olla 
hyvinkin toisistaan poikkeavat normit. Opiskelijoiden kokema normi-identiteetti 
voi siten olla hyvin hajanainen koulutuksen aikana. Normien vaihtelevuus merkitsee 
myös sitä, ettei yhteisiä ammatillisia käytänteitä ole eikä ammatillinen identiteetti 
näin pääse vakiintumaan. Tämä on yksi piirre, joka myös erottaa varsinaiset profes-
siot semiprofessioista. Saattaa olla, ettei opettajankouluttajillakaan – kirjatuista toi-
minta-ajatuksista ja visioista huolimatta – ole yhteisiä ammattieettisiä periaatteita ja 
käytäntöjä, joihin uudet tulokkaat ohjataan.

Identiteetin joustavuus ja muuttuvuus edellyttää tilannetajua ja voidaan nähdä 
myös osoituksena henkilön tunneälystä ja -taidoista. Mielenkiintoisen näkökulman 
opettajien identiteettitutkimukselle tarjoaakin viime aikoina voimakkaasti esille 
noussut tunneälyn käsite: minuuteen liittyvät asiat ja kokemukset ovat voimakkaasti 
tunteita herättäviä ja sosiaalisissa tilanteissa muotoutuvina myös tunteiden ilmai-
semista ja tulkintaa edellyttäviä. Onkohan opettajankoulutuksessakin viimein aika 
uskaltaa kohdata yhtä lailla niin äly kuin tunteetkin ja siirtyä kokonaisvaltaisempaan 
ihmiskäsitykseen? Tunteethan ovat vahvasti ihmisyyteen ja siksi myös opettajuuteen 
– inhimillistä kasvua edistämään pyrkivänä – liittyviä. Ihmisyyden ja ihmisen ym-
märtämisessä minuus on kohdattava ensin. Minuuden loukkaaminen tai ymmärtä-
mättömyys sitä kohtaan voi johtaa äärimmäisiin ja tuhoisiin seurauksiin. Opettajan-
kouluttajina emme saisi sivuuttaa näitä kysymyksiä, itse asiassa ne ovat ihmisyyden 
ja minuuden rakentamisessa avainasemassa. Markku Lahtelan sanat opettajille ”Se, 
mitä teette yhdelle näistä pienimmistä, se on tehty joskus teille itsellenne” muistuttavat 
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meitä työmme kertautuvista ja kauaskantoisista seurauksista – ja siihen liittyvästä 
ammattieettisestä vastuustamme.
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PEDAGOGISEN DIALOGIN KEHITTYMINEN 
OHJAUSKESKUSTELUSSA

Raimo Silkelä– Pertti Väisänen

Johdanto

Opetusharjoittelun ohjausta toteutetaan monilla eri tavoilla ja vaihtelevia ohjaustyy-
lejä käyttäen. Ohjausta annetaan osin tietoisesti johonkin ohjausteoriaan perustuen 
ja osin esitietoisesti omien arkikäsitysten ja uskomusten pohjalta. Valittu ohjaustapa 
riippuu siten ohjaajan henkilökohtaisesta ohjausfilosofiasta ja uskomuksista, teo-
reettisesta tietämyksestä ja käytännön kokemuksista. Kokenut ohjaaja pystyy otta-
maan huomioon myös ohjattavien kehitystason, odotukset ja ohjaustarpeet. Ohjaa-
va opettaja, jolla ei ole vielä ohjaajakokemusta, ammentaa virikkeitä ohjaustyöhön 
omista koulutusaikaisista ohjausmuistoistaan ja omaksumistaan ohjausmalleista. 
(Krokfors 1997, 22–27, 48; Nummenmaa 1997; Rikard & Veal 1996; Väisänen 2002, 
237–251; 2003a, 132–146; 2004, 31–46.) 

Ohjaukseen liittyvä käsitteistö on sisällöllisesti kirjavaa ja moniselitteistä, koska 
ohjausta on määritelty useasta erilaisesta teoreettisesta perustasta käsin. Myös ohjaa-
jien tulkinnat ohjauksen tavoitteista ovat erilaisia riippuen heidän omaksumastaan 
tai valitsemastaan käsitteistöstä. Ohjaaja saattaa uskoa noudattavansa tiettyä tietoi-
sesti valittua ohjauksen periaatetta, mutta käytännössä hän voi toimia valitsemansa 
suuntauksen vastaisesti. (Väisänen 2004, 31–46.)

Ohjauksella tarkoitetaan yleensä eksperttiopettajan tai muun opettajankoulutta-
jan ja opettajaopiskelijan välistä tavoitteellista vuorovaikutussuhdetta, jonka tarkoi-
tuksena on edistää opiskelijan ammatillista kehittymistä. Välttämättä hyvä opettaja 
ei kuitenkaan aina ole hyvä ohjaaja, vaan ohjaus on opittavissa oleva taitolaji, ja se 
vaatii paljon sekä perehtyneisyyttä että lyhyen ja pitkän aikavälin etukäteissuunnit-
telua. Hyvän ohjaajan ohjauskeinojen valikoima on laaja, koska erilaisten ohjaus-
näkemysten joustava yhdistely ja kombinoiva käyttö on ohjauksessa toivottavinta. 
Ohjauksen järjestämisen taustalla vaikuttavat myös erilaiset ohjausprosessia määrit-
tävät harjoittelusuunnitelmat ja opetussuunnitelmaan liittyvät tekijät. 

Opetusharjoittelun ohjauksen tärkein muoto on henkilökohtainen, ohjaajan ja 
ohjattavan välinen kasvokkain tapahtuva ohjauskeskustelu (engl. supervision confe-
rence). Siksi näiden keskusteluiden sisältö ja toteutustapa ovat merkittäviä opettaja-
opiskelijoiden ammatillisessa kehityksessä. Ohjauskeskustelun yhtenä kulmakivenä 
ovat hyvän ja tehokkaan kommunikaation muodot. Ohjaustilanteessa käytetyn 
terminologian tulisi olla sellaista pedagogista ammattikäsitteistöä, jota molemmat 
osapuolet ymmärtävät. 

Eräät ohjauksen tutkijat (mm. Campbell & Campbell 2000) tarkastelevat oh-
jaussuhdetta dyadisena vaihdon ja neuvottelun prosessina, jossa kummallakin 
keskustelun osapuolella on erilaisia odotuksia ja tarpeita, jotka voivat kehittyä sopu-
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sointuisasti tai joutua ristiriitaan ohjausprosessin aikana. Myös Nummenmaa (1997, 
83) korostaa, että harjoittelijan ja ohjaajan ohjauskeskustelulle asettamat tavoitteet 
saattavat olla erilaisia. Esimerkiksi opiskelija saattaa toivoa valmiita ratkaisuehdo-
tuksia kohtaamiinsa ongelmiin myös silloin, kun ohjaaja kehottaa opiskelijaa itseään 
pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ongelmat. 

Ohjauskeskustelulle asetettavat tavoitteet ja rajat olisi yhteisymmärryksen saa-
vuttamiseksi hyvä selvittää heti ohjauksen alkuvaiheessa. Oman erityispiirteensä 
ohjauskeskustelujen toteutukselle aiheuttaa se, että ohjauksen tavoitteet ja tehtävät 
sekä ohjauksen muodot vaihtelevat eri opetusharjoittelujaksojen aikana. Ollakseen 
opettajuuden kehittymistä tukevaa ohjauskeskustelun tulisi heijastella harjoitte-
lujaksojen erilaisia painotuksia, ohjauksen tavoitteita ja opiskelijoiden erilaisia 
kehityspolkuja. Metaforisesti ilmaistuna, ohjattavien joukossa saattaa olla opetustai-
doiltaan täysin untuvikkoja tai lyhyitä pyrähdyksiä tekeviä räpyttelijöitä tai jo omilla 
siivillään kevyesti liiteleviä ja nosteisia ilmavirtoja hyväksikäyttäviä taitolentäjiä. 

Tärkeää ohjauskeskusteluissa on, mitä sanotaan mutta myös se, miten sano-
taan. Ohjauskeskustelun tarkoitus, tilanne, paikka, osallistujien ominaisuudet sekä 
mieliala vaikuttavat keskustelun kulkuun. Kielellisten viestien ohella myös sanaton 
viestintä (ilmeet, eleet, asennot ja asemat, äänenpainot) on läsnä ohjaustilanteessa, 
samoin yksilölliset säännöt ja normit siitä, miten tulee toimia tai käyttäytyä. Aito 
toisen ihmisen kohtaaminen on korvaamaton voimavara myös opetusharjoittelun 
ohjauksessa (Silkelä 2003, 79–84). Parhaimmillaan ohjauskeskustelu perustuu ai-
toon, tasavertaiseen vuoropuheluun, jossa molemmat osapuolet oppivat yhdessä. 
Niin ohjaaja kuin ohjattava on aito, oma itsensä eikä vedä mitään erityistä roolia tai 
pelaa ennalta harkittua roolipeliä. 

Artikkelissa tarkastelemme onnistuneen ohjauskeskustelun lähtökohtia, piirteitä 
ja tavoitteita. Erityisenä näkökulmana on pedagoginen dialogi ja sen edellytykset. 
Aluksi tarkastelemme ohjauskeskustelun tavoitteita ja merkitystä sekä vaiheita. Sen 
jälkeen keskitymme ohjauskeskustelun sisältöön ja muotoihin opetusharjoittelun 
jatkumossa. Lopuksi pohdimme, millaista pedagogista vuorovaikutusta aitoon dia-
logiin perustuva ohjaus on. 

Ohjauskeskustelun tavoite ja merkitys

Ohjauskeskustelulla tarkoitetaan ennalta sovittua, ohjaajan ja ohjattavan välistä 
yhteistyömuotoa, vuorovaikutussuhdetta, jonka tehtävänä on edistää myönteisessä 
hengessä ohjattavan tavoitteiden, toiminnan ja kehittymispyrkimysten toteutusta. 
Ohjauskeskustelu on suunniteltu, toistuva ja systemaattinen oppimisen, arvioinnin 
ja vuoropuhelun metodi. Se on myös opettajankoulutuksen kehittämisen väline, 
jonka avulla voidaan konkretisoida opetusharjoittelulle asetettuja tavoitteita, lisätä 
ymmärrystä opetusharjoittelun tavoitteista ja niiden saavuttamiseen tarvittavista 
toiminnoista.

Nykyiset ohjauksen menetelmät, luettelot opettajan kompetensseista, oppitun-
tien seurannan muistiinpanot ja jälkipuinnit tai kokeneiden opettajien oppituntien 
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seuraaminen eivät automaattisesti auta opiskelijoita käsittelemään opetusharjoitte-
lujen aikana kohtaamiaan vaikeuksia ja huolia, vaan pikemmin ne voivat aiheuttaa 
itsesyytöksiä, alemmuutta ja itsensä syyllistämistä. Hyvä opettaja tai hyvä ohjaaja 
ei ole henkilö, joka sanelee ja määräilee valmiit vastaukset, vaan joka tukee, vastaa, 
neuvoo, arvioi ohjattavan tarpeita ja auttaa häntä kehittymään. Hän on kommuni-
katiivinen, kompetentti, reflektiivinen praktikko, jolla on huomattava ammatillinen 
autonomia ja kunnioitus ja jonka menestymistä opettajana ja ohjaajana voidaan 
arvioida sen mukaan, missä määrin hän laajentaa opiskelijoiden odotuksia ja mah-
dollisuuksia. 

Hyvän ohjaussuhteen perustana ovat päämäärätietoinen vuorovaikutus ja 
keskustelevuus. Väisäsen (2003a, 132–146) tutkimuksessa hyvästä ohjauksesta 
ohjaussuhteen keskeisinä piirteinä mainittiin dialogisuus, yhteinen reflektiivinen 
keskustelu ja pohtiminen, toisen osapuolen kuunteleminen ja molemminpuolinen 
palaute. Keskustelu ja kysymysten esittäminen auttaa opiskelijaa ajattelemaan, tutki-
maan ja laajentamaan näkemystään. Mainitussa tutkimuksessa (emt.) erään ohjaa-
jan mukaan hyvä ohjaaja on ”yhteistyötä tekevä opettaja, joka haastaa ohjattavansa 
ajattelemaan ja tutkimaan opittavaa ilmiötä oppijan omia voimavaroja tukien”. Eräs 
opiskelija puolestaan kuvaa hyvin ohjattavalle asetettavia vaatimuksia: ”Hyvä ohjat-
tava on avoin saamalleen palautteelle. Hän kuuntelee ohjaajan ja muiden vertaisten 
kommentteja ja haluaa olla mielekkäässä vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa. Hän 
kykenee keskustelemaan ja kertomaan avoimesti omia ajatuksiaan ja näkemyksiään”. 

Ohjauskeskustelu on tavoitteellista viestintää. Keskustelusta tulee kommunikaa-
tiota vasta silloin, kun ihmiset antavat kielelle merkityksen. Keskustelulla tarkoite-
taan ”kanssapuhetta”, se on seurustelua ja toisen puoleen kääntymistä, puhelua ja 
ajatusten vaihtoa. Kuuntelija antaa merkityksen sille, mitä puhuja sanoo. Kyse on 
merkityksentulkinnasta, jota jokainen kuulija tekee omasta merkityksenantokehi-
kostaan käsin. Siksi puhujan olisi aina hyvä varmistaa, onko viesti mennyt perille 
ennalta aiotussa merkityksessä. 

Oleellista on löytää yhteinen kieli ja mieli ohjauskeskusteluun. Ohjauskeskuste-
lussa tulee kiinnittää huomiota kommunikoinnissa käytettävään kieleen ja sen taka-
na oleviin merkityksiin, uskomuksiin ja emotionaalisesti oletuksiin. Ohjaustyössä 
on oleellista pyrkimys löytää mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä yhteisestä kohtaa-
misesta. Siinä auttaa, jos ohjaaja ymmärtää, että hänen oma itseymmärryksensä on 
lähtökohta ohjattavan itseymmärryksen kehittämiselle. Ohjaussuhteen kumppa-
neiden olisi hyvä virittäytyä samalle aaltopituudelle; taitava ohjaaja myös aistii sekä 
omansa että ohjattavan tunnetilat ja toimii tunneherkästi ja -älykkäästi.

Ohjauskeskustelu ei ole mitä tahansa päämäärätöntä jutustelua vaan intentio-
naalista toimintaa; sen tavoitteena on suunnata ja tukea opiskelijan ammatillista 
kehittymistä. Sen ei myöskään tulisi olla muodollisiin kaavoihin kangistunutta 
liturgiaa vaan suorasanaista ja täsmällistä puhetta. On tärkeää, että ohjaaja käyttää 
mahdollisimman konkreettista kieltä ja kyseisessä harjoitteluyhteisössä ja kult-
tuurissa käytettyjä puhetapoja ja termejä, mikä auttaa opiskelijaa ymmärtämään 
keskustellussa esille tulevat asiat, mutta toisaalta keskustelussa tulisi käyttää myös 
kasvatustieteellistä ammattisanastoa eli niitä käsitteitä ja termejä, jotka esiintyvät 
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opettajankoulutuksen teoriaopinnoissa, koska se edistää teorian ja käytännön lä-
hentämisessä toisiinsa. 

Harjoittelijan ja ohjaajan ohjauskeskustelulle asettamat tavoitteet saattavat jos-
kus olla erilaisia tai ristiriitaisia. Harjoittelija voi esimerkiksi odottaa selkeitä ohjeita 
tuntikäyttäytymisestään, kun taas ohjaajan ohjaustavoitteet painottuvat ehkä enem-
män toiminnan tutkiskeluun. Siksi ohjauskeskustelulle asetettavat tavoitteet ja rajat, 
joiden puitteissa toimitaan, olisi hyvä selvittää jo ohjauksen alkuvaiheessa ohjauksen 
osapuolten kesken. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin tekee mahdolliseksi ohjauk-
sen, jossa harjoittelija ja ohjaaja ovat kiinteä työpari kokemuksia ja mielipiteitä jaka-
essaan ja ongelmia analysoidessaan ja ratkoessaan. 

Hyvä ohjaaja on kärsivällinen ja ymmärtää, että opettajaopiskelija on opettajuu-
den kehityksessään vielä vasta-alkaja, joka ei kykene ajattelemaan opetuksesta syväl-
lisesti tai että hänellä ei ole vielä sellaisia taitoja kuin kokeneella opettajalla. Monelle 
opiskelijalle ensimmäinen harjoittelu voi olla varsinainen tulikaste tai eloonjäämis-
koe. Silloin on viisainta tukea opiskelijan itseluottamusta ja antaa selkeitä ohjeita, 
neuvoja ja opiskelijan voimavaroja tukevaa rakentavaa palautetta. 

Ohjauskeskustelun tavoitteisuus ei tarkoita kuitenkaan sitä, että keskustelu nou-
dattaisi tiettyä ja tiukkaa etukäteiskaavaa ja että ohjaaja määrittelisi yksipuolisesti 
tavoitteet. Tavoitteisuudessa on kysymys ohjaajan etukäteen ohjauksen kokonaisuu-
desta hankkimasta kokonaiskuvasta ja keskustelun ohjaamisesta päämäärätietoises-
ti. Ohjauskeskustelu ei voi myöskään edetä yksinomaan niiden tavoitteiden varassa, 
jotka ohjattava haluaa asettaa tai jotka hän osaa tai haluaa ilmaista. (Nummenmaa 
1997, 77–95.) Ohjaava opettaja on ennen kaikkea opettajankouluttaja, joka pyrkii 
toteuttamaan koulutukselle asetettuja tavoitteita. Keskustelun ammatillisuuteen 
kuuluu, että ohjaaja pystyy soveltamaan omaa ammattitaitoaan, teoreettista tietä-
mystään, kokemustaan ja arviointitaitojaan ongelmallisen tilanteen selvittelyyn ja 
analyysiin. 

Ohjauskeskustelujen kautta ohjaaja saa kokonaiskuvan opetusharjoittelun ohja-
uksen tilasta ja kunkin ohjattavan käsityksistä ja voi antaa täsmällistä palautetta oh-
jattavan toiminnasta. Näin ohjaaja voi kiinnittää huomion ohjaustilanteessa ohjat-
tavan toiveisiin, odotuksiin ja toisaalta hänen kohtaamiinsa ongelmiin. Näin myös 
ohjattavat saavat oman äänensä kuuluviin, heidän itsearviointikykynsä kehittyy ja 
he voivat sen seurauksena vaikuttaa entistä paremmin opetusharjoittelun ohjauk-
sen kehittämiseen. Ohjattava oppii ohjauskeskustelun aikana paremmin tuntemaan 
oman ohjaajansa. 

Ohjauskeskustelussa pyritään harjoittelutoimintojen syvälliseen käsittelyyn, 
opiskelijan tarpeiden ja ongelmien käsittelyyn, opiskelijan motivaation ja harjoitte-
lun vaatimusten yhteensovittamiseen ja opiskelijan kehittymistarpeiden selvittämi-
seen. Ohjauskeskustelut olisi käytävä säännöllisesti, ja niille olisi varattava riittävästi 
aikaa, jolloin molemmat osapuolet ovat jakamattomasti läsnä – niin fyysisesti, hen-
kisesti kuin emotionaalisesti. Säännöllisyys ja saatavilla oleminen luovat ohjattavas-
sa jatkuvuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä lisäävät luottamusta. 



114 Raimo Silkelä – Pertti Väisänen 115Pedagogisen dialogin kehittyminen ohjauskeskustelussa

Ohjauskeskustelun vaiheet

Nummenmaa (1997) on jäsentänyt ohjauskeskustelua vaiheittain etenevänä ta-
pahtumana. Ohjauskeskustelun osavaiheilla on itse ohjausprosessin näkökulmasta 
erilaisia tavoitteita. Keskustelun alkuvaiheen keskeisenä tavoitteena on vuorovaiku-
tuksen ja kommunikaatiota edistävän ilmapiirin ja kontaktin luominen, yhteisen 
näkemyksen muodostaminen niistä periaatteista, joilla ohjauskeskusteluissa toimi-
taan, ja siitä, mihin ollaan pyrkimässä. Keskustelun avauksen tavoitteena on orien-
toituminen ja myönteisen ilmapiirin luominen. Selvitysvaiheessa tavoitteet liittyvät 
arvioinnin kohteena olevan tilanteen kuvaukseen harjoittelijan näkökulmasta. Sel-
vitysvaiheessa tutkitaan ohjattavan tilannetta ja ongelmia; analysoidaan tosiasioita, 
niiden aiheuttamia tunteita ja elämyksiä ja ohjattavan omaa arviota tapahtuneesta. 
Jäsennysvaiheessa tutkittavaa ilmiötä pyritään jäsentämään ja ymmärtämään uusista 
näkökulmista. Kokoavassa vaiheessa yritetään etsiä toimivia käytänteitä ja sovelluksia 
ja toteuttaa niitä. Tässä vaiheessa muotoillaan tavoitteet, jotka edesauttavat tilanteen 
käsittelyä ja hallintaa. Tavoitteiden on oltava paitsi ongelman kannalta relevantteja 
myös toteuttamiskelpoisia: konkreettisia ja oppijan saavutettavissa olevia. Ohjaaja 
ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan auttaa oppijaan löytämään niitä itse. Lisäksi laadi-
taan käydyn keskustelun pohjalta tiivistelmä ja toimintasuunnitelma, jolla asetetut 
tavoitteet pyritään saavuttamaan, ja ryhdytään toteuttamaan tätä suunnitelmaa. 
(Emt., 77–95.)

Ohjauskeskustelun sisältö

Hyvä ohjattava esittää mielipiteensä, on vastaanottava, yhteistyötä tekevä sekä kes-
kustelu- ja vuorovaikutustaitoinen kumppani, toteaa Väisänen (2003a) ohjauksen 
ideaaleja käsittelevässä tutkimuksessaan. Ohjauksen dialogisuudesta kaksi ohjaajaa 
kirjoitti tutkimusaineistossa seuraavasti: ”Ohjaus on parhaimmillaan yhteinen kas-
vutilanne ohjattavalle ja ohjaajalle. Ohjaus toimii hyvin kysymysten avulla ja liittää 
oppijan toiminnan laajempiin taustoihin ja periaatteisiin sekä kokemukset teoriaan.” 
”Hyvä ohjaus on aitoa dialogia ja sellaisenaan oppimiskokemus myös ohjaajalle. Hä-
nen tulisi aloittaa ohjauskeskustelu ilman ennakolta laadittua käsikirjoitusta.”

Ohjauskeskustelun muotona voi siten olla mielipiteiden ja näkemysten vaihto, 
kommentointi, argumentointi ja perusteleminen, selittäminen ja selkiyttäminen, 
ehdotusten tekeminen ja pyytäminen, neuvottelu, kysymysten esittäminen ja ar-
viointi. Keskustelu voi suuntautua menneeseen, nykyiseen tai tulevaan aikaan; se 
voi käsitellä todellisia tapahtumia ja tilanteita tai kuviteltua todellisuutta, ideoita, 
ajatuksia ja toiveita. 

Ohjauskeskustelun rakenteeseen kuuluu myös, että se on tavoitteellista. Ohjaajan 
ja harjoittelijan välille luodaan ohjaustilanteeseen nähden sopivat rooliodotukset 
niin, että ohjaaja pystyy valitsemaan ja käyttämään tilanteessa toimivia vuorovai-
kutus- ja keskustelunohjausmenetelmiä. Ohjauskeskustelu voi pohjustaa yksittäisen 
oppitunnin suunnittelua ja tulevaa opetustuokiota tai olla sen jälkeistä palauttee-
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nantoa. Se voi koskea myös laajempaa opetusjaksoa tai koko harjoittelujakson työn 
suunnittelua ja yhdessä tapahtuvaa arviointia. 

Seuraavassa jäsennämme ohjauskeskustelun muotoja sen mukaan, mihin vai-
heeseen ne sijoittuvat yksittäistä opetusharjoittelujaksoa ja pidettävää oppituntia 
ajatellen. Vaikka näkökulmana on ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välinen 
ohjauskeskustelu, voidaan näitä tehtäviä soveltaa myös didaktikon ja ohjattavan vä-
liseen vuorovaikutukseen. 

Ensiksi, ohjauskeskustelua voidaan käydä jo ns. suunnitteluvaiheen aiheenanto-
tilaisuudessa ja opiskelijoiden vielä seuratessa opettajan oppitunteja. Tällöin ohjaus-
keskustelu käsittelee kyseisen ikäkauden oppilaiden kasvatuksellisia ja kehityksellisiä 
yleispiirteitä, luokan oppilaiden erityispiirteitä, opetus- ja harjoittelusuunnitelmien 
tavoitteita sekä opiskelijoiden henkilökohtaisia tavoitteita, luokan sääntöjä, sopi-
muksia ja käytänteitä sekä opettajan omia kasvatuksellisia ja opetuksellisia periaat-
teita. Ohjauskeskustelussa voidaan myös kartoittaa ohjattavan nykytilanne pohti-
malla aikaisemman opetusharjoittelun tavoitteiden toteutumista. Lisäksi voidaan 
pohtia vaikkapa senhetkisiä opintoja ja niiden liittymistä opetusharjoitteluun sekä 
tarkastella opiskelijan taitoihin ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. 

Ohjaajan roolissa korostuu tässä vaiheessa opetuskäyttäytymiseen ja kouluelä-
mään johdattaminen, mutta hän toimii myös informaation lähteenä, mallina ja 
oman praktisen tietonsa artikuloijana opetusharjoittelijoille (vrt. Zanting, Verloop 
& Vermunt 2001; Väisänen 2004). Opiskelijoita tulisi rohkaista selkiyttämään ja esit-
tämään omia pedagogisia uskomuksiaan eli näkemyksiään muun muassa opetukses-
ta, oppimisesta ja oppilaista. Tällä tavalla opiskelijoita autetaan nivomaan opetus-
jakso ja oppitunnit tiedostettuihin teoreettisiin – ainedidaktisiin ja yleispedagogisiin 
– lähtökohtiin ja omiin pedagogisiin näkemyksiinsä. Toisin sanoen opiskelijoissa 
herätellään sekä itsereflektiota että reflektiivistä ja tutkivaa otetta opetustyöhön.

Toiseksi, ohjauskeskustelun muotona voi olla ennen opiskelijan oppituntia tai 
opetusjaksoa annettava ennakko-ohjaus ja palaute tunti- tai jaksosuunnitelmista. 
Opettajankoulutusyksiköissä on käytössä erilaisia jakso- ja tuntisuunnitelmien apu-
na käytettäviä kaavakkeita ja lomakkeita. Kirjallisten, muotoon sidottujen lomakkei-
den lisäksi voidaan käyttää vapaamuotoisia kirjallisia tai suullisia tuntisuunnitelmia 
opiskelijoiden kompetenssin kehittyessä. Ohjauskeskustelu painottuu opettamaan 
oppimisen taitoihin, jolloin oleellista on, että eri osapuolet jakavat yhteisen käsityk-
sen laadukkaasta opetuksesta. Ohjauskeskustelussa voidaan tarkastella suunnitel-
mien toteutuskelpoisuutta ja antaa korjaavaa ennakkopalautetta. Ohjaaja voi antaa 
myös hyödyllisiä opetusvihjeitä ja neuvoja sekä tehdä ehdotuksia. Ohjaajan tulisi 
tarvittaessa auttaa opiskelijaa pohtimaan myös syvällisemmin opetusjakson tai op-
pitunnin tavoitteita ja kytköksiä teoreettis-pedagogisiin lähtökohtiin, toisin sanoen 
yleisiin opetus-, oppimis-, arviointi- ja tietokäsityksiin sekä oppiaineen taustalla ole-
vien tiedonalojen tiedonrakenteisiin. Keskustelussa opettajaopiskelijaa rohkaistaan 
perustelemaan näkemyksensä ja opetukselliset ratkaisunsa. Ohjaajan roolikartalla 
nämä tehtävät sijoittuvat ohjaajan toimintaan informaation lähteenä, valmentajana, 
konsulttina ja haasteiden asettajana (vrt. Zanting ym. 2001; Väisänen 2004).
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Kolmanneksi, opiskelijan pitämän oppitunnin jälkeen annettavan arviointi-
palautteen tai käytävän arviointikeskustelun merkitys on keskeinen opiskelijan 
opettamaan oppimisen taitojen kehittymisessä. Palautteen tulisi olla realistista, re-
hellistä, rakentavaa ja täsmällistä, tarvittaessa myös kriittisesti oppituntia arvioivaa. 
Arviointikeskustelu olisi hyvä aloittaa myönteisellä palautteella, esittää sen jälkeen 
kriittiset näkökohdat ja päättää yhteinen pohdinta kannustaviin ja rohkaiseviin 
kommentteihin. Myös opiskelijan itsearviointia tulee edistää sopivien kysymysten 
avulla, kuten: Miten oppitunti onnistui? Miten toteutus vastasi suunniteltua? Mikä 
meni hyvin? Missä oli korjaamisen varaa? Mitä/miten oppilaat oppivat? Olivatko he 
motivoituneita? Millaisia oppimisvaikeuksia oli havaittavissa? Millainen oli ilmapiiri 
ja työrauha? Millaisia tunteita opetus herätti oppilaissa ja opettajaopiskelijassa itses-
sään? Miten oppilaat suhtautuivat opettajaopiskelijaan? 

Ohjaaja voi toimia myös stimuloijana eli hän voi rohkaista opiskelijaa pohti-
maan omaa opetustaan opetus- ja oppimisteoreettisista lähtökohdista käsin. Myös 
oppituntiin liittyviä opiskelijan tunteita ja tunnereaktioita tulisi varovasti käsitellä 
ja antaa tarvittavaa emotionaalista tukea, myötäelää, kannustaa ja rohkaista sekä 
edistää myönteistä minäkäsitystä ja itseluottamusta. Ohjauskeskustelun tehtävänä 
on myös reflektiivisyyden edistäminen, toisin sanoen sen tulisi auttaa opiskelijaa 
oppimaan kokemuksistaan, löytämään ja ottamaan käyttöön omia voimavarojaan 
ja kehittämään itselle luontevaa opetustyyliä. Ohjaaja toimii arvioijan ja kriittisen 
ystävän, reflektiivisen valmentajan sekä kasvun edistäjän rooleissa (vrt. Zanting ym. 
2001; Väisänen 2004) auttaen opiskelijoita kehittymään opetustaidoissa kohti laaja-
alaista asiantuntijuutta. Onnistunut ohjauskeskustelu myös virittää opettajaopiske-
lijan pedagogista ajattelua ja henkilökohtaisen käyttöteorian rakentamista ja auttaa 
selkiyttämään omaa ammatillista minäkäsitystä.

Neljänneksi, usein opetusharjoitteluun liittyy myös erilaisia reflektiivisiä päivä-
kirjoja, itsearviointitehtäviä ja portfoliotyöskentelyä, joita käsitellään harjoittelujak-
son lopussa olevassa arviointikeskustelussa. Keskustelussa tarkastellaan harjoitte-
lulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja pohditaan tulevan opetusharjoittelun 
suunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä sitä, millaisia kehitystavoitteita opettaja-
opiskelija voisi asettaa itselleen seuraaviin harjoitteluihin. Tarkoituksena on siten 
opiskelijan kasvatus- ja opetuskäsitysten avartaminen. Keskustelua voidaan avartaa 
myös opetuksen eettisten kysymysten pohdiskelun ja koulun yhteiskunnallisten 
tehtävien suuntaan. Tarkoituksena on opiskelijan kriittisen reflektion ja refleksiivi-
syyden kehittäminen. Ohjaajan roolissa korostuu yhteistoiminnallinen pedagogis-
ten kysymysten pohdiskelu ja kasvun haasteiden asettaminen (vrt. Väisänen 2004). 
Myös kodin ja koulun yhteistyötä sekä koulun sisäisen moniammatillisen yhteistyön 
kysymyksiä voidaan tarkastella, ellei näitä varten ole omia seminaarejaan. 

Arviointikeskustelussa voidaan käydä läpi muun muassa opetusharjoittelun ai-
kana 

– tapahtuneet onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset
– toteutuneet myönteiset ja kielteiset oppimiskokemukset
– kohdatut vaikeudet ja kuormittavat tekijät, epävarmuutta ja pelkoa aiheutta-

neet tekijät
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– muuttuneiden oppimis-, opetus- ja kasvatuskäsitteiden pohdintaa
– havaitut muutos- ja kehittymistarpeet
– toteutuneen yhteistyön sujumisen eri osapuolten välillä
– kohdatut ohjauksen tarpeet
– havaitut henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle harjoittelulle
– koettu harjoittelujen kuormittavuus
– tiedostetut oman ammatillisen osaamisen kehittämisalueet.

Ohjauskeskusteluun valmistautuminen

Ohjauskeskustelun perustana on huolellinen valmistautuminen. Molempien ohja-
uskeskustelujen osapuolten on hyvä palauttaa mieleen ennen ohjauskeskustelua sen 
tarkoitus ja tavoite eli miksi sitä käydään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Ohjauskes-
kustelu vaatii osallistujilta keskittymiskykyä ja henkistä jaksamista. Siksi yhtä päivää 
kohden ei ole syytä sopia enempää kuin pari ohjauskeskustelua. Ohjauskeskustelun 
jälkeen on syytä pysähtyä hetkeksi kokoamaan ja reflektoimaan ajatuksia, joita kes-
kustelu herätti.

Ohjauskeskustelusta tulee ohjaajan ja ohjattavan sopia hyvissä ajoin ennen 
keskustelun toteuttamista. Keskustelussa tarvittava oheismateriaali tulee toimittaa 
tutustumista ja keskusteluun valmistautumista varten etukäteen. Keskustelulle on 
syytä varata riittävästi aikaa sekä rauhallinen ja häiriötön keskustelupaikka. Ohjaa-
jan olisi myös syytä tutustua etukäteen ohjattavan tuntisuunnitelmiin, harjoittelu-
portfolioon, harjoittelupäiväkirjoihin tms. Kun opiskelija saa puolueetonta, mutta 
kriittistä palautetta omasta toiminnastaan harjoittelussa, hän tunnistaa omat am-
matilliset kehittymistarpeensa. 

Ohjauskeskustelun tuloksena on yhteinen sopimus asioista, joihin kummankin 
osapuolen tulee sitoutua. Keskustelusta on syytä laatia vapaamuotoinen muistio. 
Muistion tehtävänä on varmistaa seuraavaa ohjauskeskustelua varten toiminnan 
jatkuvuus ja toteutuneiden asioiden seuranta.

Ohjauskeskustelu reflektiivisyyden ja refleksiivisyyden 
edistäjänä

Reflektiokirjallisuuden (esim. Bain, Milli, Ballantyne & Packer 2002; McAlpine 
1992) mukaan haasteita asettavat tehtävät ja kysymykset lisäävät todennäköisemmin 
opiskelijoiden reflektiivisyyttä kuin näkemysten ja pyrkimysten vahvistaminen tai 
tukeminen ja lisäinformaation antaminen. Tutkimus kuitenkin osoittaa myös vah-
vistavien ja tukea antavien kommenttien merkityksen opiskelijoiden motivaation 
lisäämisessä ja reaktioiden vahvistamisessa. Silkelän (2004) mukaan ohjaavan opet-
tajan eli mentorin tehtävä on auttaa opiskelijaa kokemusperäisen, opetustilanteessa 
ilmenevän hiljaisen – osin intuitiivisen – tiedon jäsentämisessä. Näin opiskelija 
oppii tiedostamaan omaa opetuskäyttäytymistään ja sen aikana tapahtuvaa peda-
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gogista ajatteluaan niin, että hän voi edetä paremmin kohti joustavaa ja aktiivista 
käytännön opetustaitoa. 

Ohjauskeskustelussa voidaan pyrkiä auttamaan opiskelijaa eksplikoimaan hil-
jaista tietoaan tai analysoimaan teoreettista tietoaan ja käytännön kokemuksiaan 
itsereflektion avulla. Reflektion mahdollisuuksiin opiskelijoiden sitouttamisessa 
pedagogisten uskomustensa ja käytänteidensä kriittiseen tutkimiseen uskotaan ylei-
sesti (esim. Risko, Roskos & Vukelich 1999). Ohjausprosessissa ja ohjauskeskustelun 
taustamateriaalina on siten oleellista käyttää hyväksi reflektiivistä kirjoittamista 
(itsearvioinnit, päiväkirja, portfolio) ja keskusteluja, esimerkiksi pienryhmissä (vrt. 
Väisänen & Silkelä 2003). Oleellista on tällöin turvata opiskelijoiden palautteen 
saaminen reflektiostaan tai muutoin he näkevät sen vain yhtenä turhana rituaalina 
ja suhtautuvat siihen välinpitämättömästi (vrt. Craig 1994). Myös opiskelijoiden 
oppituntien videonauhoitus ja nauhoitettujen opetustuokioiden analyysi yhdessä 
ohjaajan ja ohjattavien kesken voi edistää opiskelijoiden tietoiseksi tulemista ja 
kykyä artikuloida omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa luokkatilanteissa. 
Tutkimuksissa (esim. Romeo & Caron 1999) myös elektronisia (sähköposti, verk-
kopohjaiset oppimisalustat) dialogin muotoja pidetään uusia mahdollisuuksia an-
tavina välineinä reflektion tukemisessa. Ohjaustutkimuksissa (Zanting ym. 2001) 
ohjaajan yhtenä tärkeänä roolina on nähty myös ohjaajan toiminta oman praktisen 
tietonsa artikuloijana opetusharjoittelijalle. Tällaisten metateoreettisten kysymysten 
tarkastelu vaatii kuitenkin paljon aikaa, pysähtymistä ja sopivat puitteet.

Opiskelijoiden reflektiivisyys ei myöskään kehity itsestään, vaan se on taito, joka 
vaatii opettelua, opettamista ja ohjaamista. Ohjauskeskustelut ja palautteenanto 
opiskelijoiden reflektiivisistä päiväkirjoista tai portfolioista mutta myös oppituntien 
jälkiarviointi tarjoaa tähän oivallisen tilaisuuden. Paterson (1995) erottaa neljä teki-
jää, joilla on vaikutusta opiskelijan halukkuuteen ja kykyyn reflektoida: yksilön oma 
reflektiivisyyden kehitystaso, yksilön tunne ohjaavan opettajan luotettavuudesta, 
reflektiotehtävän selkeys ja ohjeiden välittämien odotusten luonne sekä palautteen 
määrä ja laatu.

Ohjauskeskusteluun liittyy myös suoritettujen opetusharjoittelujen arviointia, 
nykytilanteen tarkastelua ja tulevaisuuden suunnittelua. Myös reflektiossa voi-
daan erottaa erilaisia muotoja; se voi olla a) retrospektiivistä aiempien toimintojen 
tarkastelua, b) ennakoivaa tuleviin toimintoihin suuntautuvaa pohdiskelua tai c) 
samanaikaista oman toiminnan tarkkailua. Ohjauskeskustelussa painopiste voi 
vaihdella mutta oleellista on, että opiskelijaa rohkaistaan reflektoimaan omaa toi-
mintaansa kaikilla edellä mainituilla tasoilla. Oleellista on, että opiskelija saavuttaa 
reflektiivisyydessä toteavaa ja kuvailevaa tasoa korkeamman ajattelun tason. Erilaisia 
tasokuvauksia tunnetaan kirjallisuudessa useita. Hyödyksi opiskelijoiden reflektii-
visyystason arvioinnissa voisi olla esimerkiksi Zeichnerin ja Listonin (1985) klassi-
nen nelitasomalli. Tasot ovat a) tosiasioita kuvaileva esitys, b) harkitsevainen esitys 
(kokemuksen arviointi), c) oikeutusta osoittava esitys (toimintojen perustelu) ja d) 
kriittinen esitys (toimintojen taustalla olevien olettamusten kyseenalaistaminen).

Aito dialogi edistää opiskelijan reflektiivisyyttä ja refleksiivisyyttä. Refleksiivinen 
käänne opettajankoulutuksessa, esimerkiksi sellaisena kuin Alex Moore sen määrit-
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telee uudessa kirjassaan The Good Teacher (2004), korostaa pikemmin kriittisyyttä 
kuin pelkästään opettamaan oppimista tai pyrkimystä kohti ”hyvän opettajan” 
mallia. Tällainen ohjaaja rohkaisee opiskelijoita kirjoittamaan ja puhumaan per-
soonallisella ja arvioivalla tavalla ei vain siitä, mitä luokassa ja omassa oppitunnissa 
tapahtui, mutta myös heidän muistoistaan omista elämänkokemuksistaan välittö-
män opetuskontekstin ulkopuolella. Nämä ovat reflektioita, jotka tarkoituksellisesti 
pyrkivät kontekstualisoimaan yksilölle ominaiset tai satunnaiset vaikeudet opetta-
jaksi kasvun polulla. Refleksiivisyys auttaa yksilöä ymmärtämään paremmin itseään 
opettajana ja ohjaajana, kun hän esittää esimerkiksi kysymyksiä: Mikä motivoi mi-
nua? Mikä miellyttää minua? Mikä huolettaa minua? Mitä haluan? Reflektio auttaa 
ohjaajaa herkistymään sille, mitä opiskelijat kokevat vaikeaksi tai haastavaksi, mitä 
he toivovat, mistä unelmoivat, mihin ovat haluttomia ryhtymään yms. Refleksiivi-
sessä työkäytännössä tärkeitä arvoja ovat muun muassa tasa-arvon ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistäminen, koulujen kehittäminen miellyttäviksi ja yhteis-
toiminnallisiksi tai inklusiivisen koulun edistäminen. 

Refleksiivisyys pyrkii pois ilmiöiden psykologisoinnista ja yksilöllistämisestä; se 
on olemukseltaan sosiologista ja kulttuurista, toisin sanoen henkilön ei tulisi si-
sällyttää refleksiiviseen pohdiskeluun vain ”omaa historiaansa” vaan pikemminkin 
’historiaansa-kontekstissa’. Kirjoittaessaan ”epämukavuuden pedagogiikasta” Boler 
(1999) sanoo, että koulutuksessa tulisi pyrkiä työskentelytapaan, joka kannustaa 
opiskelijoita ja kouluttajia tutkimaan, miten historiallisen hetken hallitseva kulttuu-
ri on muokannut tapaamme nähdä.

Refleksiivisyyttä voidaan edistää sellaisilla tehtävillä (ks. Mitchell & Weber 1996: 
Reinventing Ourselves As Teachers), joiden avulla lähestytään kehittymässä olevaa 
opettajaidentiteettiä, opettajaksi tulemista, kuten: 

– muistellaan hyviä ja huonoja kouluaikaisia kokemuksia ja keskustellaan niis-
tä

– käytetään kouluaikaisia luokkakuvia keinona itsetutkiskeluun
– pohditaan omia ja muiden asenteita opettajien fyysiseen olemukseen luokassa 

– opettajan pukeutumistyyli ja ulkonäkö
– tutkitaan millaisen mielikuvan elokuvat, kirjat tms. välittävät opettajasta
– tutkitaan videoituja opetustuokioita.

Refleksiivisyyden esiinnousu uutena ”diskurssina” liittyy seuraaviin lähtökohtiin:
– ammatillinen minä ja identiteetti koostu pikemminkin monista kuin yhdestä 

singulaarisesta identiteetistä (postmoderni näkemys)
– reflektiivisen praktiikan missio tai diskurssi ylikorostaa yksilöllistä kollektiivi-

sen vastuun sijaan
– tarve pystyä joustavasti vastaamaan muuttuvien tilanteiden ja olosuhteiden 

asettamiin haasteisiin
– tarve pystyä pikemminkin mukauttamaan ja muuttamaan toimintatapoja 

kuin lisäämään uusia kokemuksia, ts. avaamaan uusia mahdollisuuksia pi-
kemmin kuin rajoittamaan käytänteitä ja ymmärrystä ennalta päätettyihin 
kategorioihin.
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Miten reflektiivinen (reflective) ja refleksiivinen (reflexive) käsitteinä eroavat? Ne 
ovat hyvin samankaltaisia siinä, että molempiin liittyy asioiden tarkka pohdiskelu, 
sen ajatteleminen, miksi ja miten asiat ovat tapahtuneet; molemmat sisältävät tietyn 
tilanteen, ongelman tai käytännön ’valaisemisen’. Molemmat käsittävät myös ’suun-
nan muutoksen’, jonka aiheuttaa tietty toiminta, joka tuo yhden asian tai ominai-
suuden yhteen toisen kanssa. Esimerkki ’suunnan muutoksesta’ voisi olla opiskelijan 
kokemus toimimattomasta tuntisuunnitelmasta, mikä aiheuttaa pysyviä muutoksia 
käytänteissä, havainnoissa, ymmärryksessä tai minätietoisuudessa.

Mitä refleksiivisyys tuo sitten lisää tähän käsitteellistämiseen? Yksi määritelmistä, 
’mielen toiminta, jolla se on tietoinen omista toiminnoistaan’ valaisee refleksiivisyy-
den olennaista piirrettä: kyse ei ole vain kyvystä reflektoida mennyttä tapahtumaa 
ja omaa käyttäytymistä tilanteessa, vaan henkilön kyvystä reflektoida sitä tapaa, jolla 
hän on reflektoinut. Esimerkiksi: Ohjauksessa voidaan keskustella, miksi opiskelija 
on lähestynyt asiaa tietyllä tavalla tai tietystä suunnasta pikemmin kuin toisella ta-
valla tai miksi opiskelija on korostanut tiettyjä asioita reflektiossaan.

Myös muut määritelmät refleksiivisyydestä ja refleksiivisestä tarjoavat hyödylli-
siä metaforia. Refleksiivisyys voi tarkoittaa, että ’osa kuvasta saa valaistuksen saman 
kuvan toisen osan valossa’. Tämä tarjoaa hyödyllisen näkökulman kontekstiin, jossa 
reflektiivisyys toimii ja siihen tapaan, jolla refleksiivisyys on toteutettu. Refleksiivi-
syys on myös ’kuva, jota pidetään heijastuksena, jossa sitä voidaan työstää luovasti 
ennen kuin siitä tulee kiinnitetty’. Tämä näkökulma puolestaan kiinnittää huomion 
siihen, että mielikuvat ovat tavallaan katsojan tuottamia pikemmin kuin saatuja tai 
taltioituja: katsoja ei ole kuvassa objekti, vaan on aina läsnä sen kokoonpanossa ja 
tulkinnassa.

Ohjauskeskustelu on pedagogista vuorovaikutusta

Ohjauskeskustelu perustuu ohjaajan ja ohjattavan tasavertaiseen vuoropuheluun 
ja mielipiteidenvaihtoon, missä ohjenuorana on keskinäinen luottamus ja arvos-
tus. Asioita tulee lähestyä rakentavasti kyseenalaistaen: vain rehellisistä ja suoraan 
ilmaistuista mielipiteistä on hyötyä. Ohjauskeskustelu on molemminpuolinen oppi-
mistilanne, ei selitysten tai syntipukkien etsintää. 

Vuorovaikutuksen on oltava rakenteellisesti jäsentynyttä. Se tarkoittaa sitä, että 
puheenvuorot ja puhunnokset vuorottelevat keskustelun aikana, ja kirjoittamatto-
mat säännöt muokkaavat keskustelua kaiken aikaa ja joiden perusteella keskustelijat 
muotoilevat puhettaan sekä tulkitsevat toistensa sanomisia. Keskusteluvuorot eivät 
vaihdu mielivaltaisesti vaan tietyin säännöin, jotka kattavat sen, kuinka seuraava 
puhuja valikoituu. Vuoron katsotaan saavan merkityksen kontekstistaan. Samalla 
kielellisellä keinolla voi olla erilaisia kielellisiä merkityksiä. 

Dialogin tavoitteena on yhdessä syventää ymmärrystä aiheesta. Dialogi on enem-
män kuin pelkkä keskustelu. Se on luova prosessi, yhteistyötä, joka ei ole ainoastaan 
informaation seulomista vaan eläytymistä eri ratkaisuvaihtoehtoihin ja omien aja-
tusmallien kyseenalaistamista. Dialogi saa opiskelijan sitoutumaan kriittiseen ajat-
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teluun. Dialogin välityksellä oppijalla on mahdollisuus oman tietoisen harkinnan 
kautta koetella oppimisen kohteena olevia ajatuksia, uskomuksia, teorioita, käsityk-
siä jne. Vuorovaikutteisessa ja dialogisessa ohjauksessa tavoitteena on keskustelusta 
oppiminen, itsenäisen ajattelun oppiminen, erilaisten näkökulmien yhdistäminen, 
opittavan asian hahmottaminen yhdessä ja uuden ymmärryksen tuottaminen (Puro 
& Martikainen 2000; vrt. Repo-Kaarento & Levander 2003, 142).

Väisäsen (2003a) mukaan työnohjaustutkijat Bokeno ja Gantt (2000) määrit-
televät termin dialogi yhteistoiminnalliseksi, vastavuoroiseksi, rakentavaksi, kriit-
tis-reflektiiviseksi, osallistuvaksi ja täysipainoiseksi liittymiseksi suhteessa minän, 
muiden ja maailman kesken. Tällainen käsitteellistäminen sisältää muun muassa 
tasavertaisen kanssakäymisen, empatian ja aidon kiinnostuksen toisesta ihmisestä, 
refleksiivisyyden ja reflektiivisyyden, vastavuoroisen osallisuuden ja kollektiivisen 
tietoisuuden sekä rajoja ylittävän aidon kommunikaation. 

Aidossa dialogissa ihmiset kohtaavat toisensa erillisinä, tasavertaisina persoonina 
ja ovat valmiita kohtaamaan omista käsityksistään poikkeavia näkökulmia. Keskeistä 
dialogissa on väitteiden testaaminen, jolla tarkoitetaan toisen mielipiteen merkityk-
sen arviointia. Dialogiin kuuluu, että siihen osallistuva henkilö on valmis kuuntele-
maan toisia riittävällä eläytymisellä ja myötätunnolla ja on kiinnostunut ymmärtä-
mään toisen näkökulmia. Lisäksi täytyy olla valmis muuttamaan näkemyksiään, jos 
siihen löytyy perusteet. Dialogin tavoitteena on löytää keskusteluun osallistuneiden 
yhteisesti prosessoitu ymmärrys keskustelun kohteena olevasta asiasta – mikä ei tar-
koita konsensuksen hakemista. Onnistuneessa dialogissa voidaan päästä tulokseen, 
joka on enemmän kuin keskustelijoiden mielipiteiden summa – eikä ole etukäteen 
ennustettavissa. 

Pedagogisen dialogin säännöt ovat seuraavat: 
– Osallistuminen edellyttää aktiivisuutta ja sen on perustuttava vapaaehtoisuu-

teen. Jokaisella osallistujalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa keskustelun 
aiheeseen, asettaa kysymyksiä ja haastaa ja kyseenalaistaa esitettyjä näkemyk-
siä. 

– Dialogin päämääränä on sitoutuminen yhteisesti prosessoituun ymmärryk-
seen ja merkitykseen, vaikkei sitä saavutettaisikaan. Dialogi vaatii osallistujilta 
keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella muita ihmisiä, taitoa ja 
uskallusta ilmaista itseään, kykyä perustella väitteitään, taitoa kysyä – kysymi-
nen on jopa tärkeämpää kuin vastausten etsiminen.

– Vastavuoroisuus tarkoittaa sitä, että osallistujien kesken vallitsee keskinäinen 
kunnioitus ja huolenpito. Muilta ei voi vaatia mitään sellaista, jota ei vaadi 
itseltään.

– Harhauttaminen ja valehtelu eivät kuulu dialogiin, niitä ei saa käyttää edes 
keskustelun provosoimiseksi. Dialogiin sitoutuminen tarkoittaa myös vilpit-
tömyyteen sitoutumista.

– Dialogi edellyttää osallistujilta pyrkimystä kriittiseen itsereflektioon eli omien 
uskomusten ja ennakko-oletusten kriittiseen arviointiin. Myös toisten esittä-
mät ajatukset on alistettava kriittiselle reflektiolle, ei siksi, että ne kumottai-
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siin, vaan niiden testaamiseksi ja yhteisen merkityksen luomiseksi. (Verkko-
tutor: Dialogi oppimisessa ja opetuksessa 2004.)

Tutkimukset (Schulman 1978) esittävät, että myönteisen keskusteluilmapiirin luo-
miseksi ohjaajan tulee ottaa ohjaustilanteessa muun muassa seuraavat seikat huo-
mioon. 

– ohjauksen osapuolten tulee olla aidosti kiinnostuneita toisen osapuolen esit-
tämistä asioista

– keskittynyt kuunteleminen ja kysymysten esittäminen osoittaa, että kyseinen 
keskustelun osapuoli on aidosti läsnä keskustelutilanteessa

– tunteiden ja mielipiteiden avoin ilmaiseminen auttaa vuorovaikutuksen sy-
ventymistä

– osapuolilla tulee olla malttia sietää vastakkaisia mielipiteitä
– kiireettömyys edistää luontevan vuorovaikutuksen syntyä
– ohjaajan on ohjaustilanteessa tiedostettava, että ohjattavan kokemus on hä-

nelle todellinen, eikä mitään hänen kokemustaan tulisi väheksyä
– ohjattavaa tulee arvostaa itsensä vuoksi, subjektina ei objektina; hänen arvo-

jaan tulee myös kunnioittaa
– ohjattavaa on rohkaistava tekemään omat valintansa 
– täydellisen luottamuksen vallitessa ohjattavan on voitava puhua mistä aihees-

ta tahansa turvallisesti. 

Kehittävä ohjauskeskustelu ylittää mukavuusrajan. Silloin keskustelukumppaneiden 
täytyy ottaa riskejä, olla avoimia, panna itsensä likoon ja keskustella asioista, jotka 
olisi mukavinta jättää keskustelun ulkopuolelle. Mukavuusrajan ylittävät keskustelut 
ovat mielekkäämpiä ja muuttavat ja kehittävät ihmistä. Tämän tason keskusteluissa 
ihmisellä on suurempi mahdollisuus löytää itsestään ja keskustelukumppanistaan 
kokonaan uusia puolia. 

Hyvä ohjauskeskustelu edellyttää vastavuoroista kunnioitusta, rehellisyyttä, avoi-
muutta ja mielipiteenvaihtoa. Voidakseen kunnioittaa toista ihmistä täytyy kunni-
oittaa itseään. Kunnioitukseen kuuluu huomata ja ottaa huomioon omat ja toisten 
heikkoudet ja kunnioittaa niitä voimavaroja ja rajoituksia, joita itsellä ja toisella on. 
Rehellisyys toista ihmistä kohtaan merkitsee ennen kaikkea rehellisyyttä omaa itseä 
kohtaan. Rehellisyyttä on tunnistaa myös heikot ja pimeät puolet itsessään. 

Avoimuus tarkoittaa muun muassa oman sisimpänsä paljastamista, ja omien aja-
tustensa ja tunteiden kirjon näyttäminen edellyttää itsensä likoon panemista. Mie-
lipiteenvapaus tarkoittaa sitä, että sallitaan erilaiset ajatukset ja arvot ja hyväksytään 
toisen mielipiteet tarvitsematta yhtyä niihin. Vilpittömyys edellyttää itseluottamusta 
ja rohkeutta esittää myös omat mielipiteensä ja seistä niiden takana. Koska dialogi-
nen ohjaussuhde perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen, 
kumpikaan osapuoli ei koe kriittistäkään palautetta kielteisenä.
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Kuunteleminen ja kysyminen 

Erilaisia keskustelun elementtejä ovat kuunteleminen, heijastaminen, johdattelu, 
tulkinta, ohjeiden antaminen ja hiljaisuus (Verkko-tutor: Dialogi oppimisessa ja 
opettamisessa 2004). Kuunteleminen sisältää seuraavia osatekijöitä:

– Keskittynyt kuuntelemisen taito sisältää aidon kiinnostuksen osoittamisen 
toista osapuolta kohtaan ja ymmärtämisen viestimisen.

– Heijastaminen tarkoittaa sitä, että ohjaaja antaa omilla väitteillään ja lausah-
duksillaan palautetta ohjattavan omista ilmaisuista ja kokemuksista. Samalla 
ohjattavalla on mahdollisuus korjata mahdolliset väärinkäsitykset. Ohjaaja 
voi toistaa tai selventää ohjattavan ilmaisuja.

– Johdattelutekniikoita käyttäen ohjaaja tuo aktiivisesti esille omia ideoita ja 
ottaa enemmän vastuuta keskustelun suunnasta. Suorat kysymykset ovat ylei-
simpiä johdattelutekniikoita. Jos ohjaa osaa kysyä ohjaustilanteessa ”oikeita” 
ja olennaisia kysymyksiä, ohjausprosessi etenee suotuisaan suuntaan. Suun-
nan määrittelyssä on kuitenkin syytä olla varovainen – on tiedostettava, kenen 
tai minkä kannalta suunta on suotuisa.

– Tulkinnan tavoitteena on esittää ohjattaville keskustelun kohteena olevia asi-
oita vaihtoehtoisista näkökulmista. Tulkinta voi osoittaa sellaisia yhteyksiä, 
joita ohjattava ei ole aikaisemmin huomannut. Ohjattavan käyttäytymisen, 
ajatusten ja tunteiden tulkinta on ohjaustekniikoista vaikein ja vaativin.

– Ohjeiden antamisen tavoitteena on tukea ohjattavan oman aktiivisen oppijan 
roolin kehittymistä. Suorien ohjeiden antamista ei suositella.

– Usein ohjaaja puhuu liian paljon. Ohjaaja aktivoituu paremmin, jos hänelle 
annetaan mahdollisuus puhua. Hiljaisuus antaa tilaa ajattelulle ja sitä kautta 
hiljaisuus voi viedä ohjausprosessia eteenpäin.

Kuullun ymmärtämisen voi estää se, että ohjaajalla on itsellään selkeä etukäteis-
suunnitelma siitä, miten ohjauskeskustelu hoidetaan. Ohjauksen eteneminen suun-
nitelman mukaisesti on itsetarkoitus, eikä kuulemiselle ja kuuntelemiselle jää aikaa. 
Ohjaaja luulee liian nopeasti tietävänsä, mitä ja mistä opiskelija puhuu. Ohjaajalle 
itselleen on saattanut aikaisemman kokemuksen perusteella muodostua selkeä luo-
kittelujärjestelmä, jota hän soveltaa opetustilanteiden analyysiin. Tämän vuoksi hän 
ei ole kiinnostunut harjoittelijan erilaisesta tavasta jäsentää tapahtumia tai ei pysty 
hahmottamaan sitä.Joskus ohjaaja suhtautuu harjoittelijaan liian tunteenomaisesti, 
joko kokee hänet erittäin miellyttäväksi tai pitää häntä epämiellyttävänä. Yleisin syy 
kuullun ymmärtämisen estymiseen on, että ohjaaja on väsynyt tai kiireinen niin, 
ettei hän pysty keskittymään ohjaukseen. 

Ohjaaja voi toteuttaa aktiivista kuuntelemista käyttämällä erilaisia peilaamistek-
niikoita. Peilaamisella tarkoitetaan ohjauskeskustelun yhteydessä niitä lausahduk-
sia tai väitteitä, joilla ohjaaja antaa harjoittelijalle palautetta tämän ilmaisuista ja 
kokemuksista. Peilaaminen edellyttää sitä, että ohjaaja keskittyy sekä harjoittelijan 
ajatuksiin (sisältöön) että hänen tunteisiinsa. Ohjaaja voi peilata eri tavoin, esimer-
kiksi toistamalla, selventämällä tai tiivistämällä. Toistamisessa hän esittää hieman 
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eri sanoin sen, mitä harjoittelija on juuri kertonut. Selventämisessä hän itse lisää 
harjoittelijan ajatukseen oman ideansa, joka kuitenkin jollain tavalla seuraa tämän 
esiin tuomaa ajatusta. Tiivistäessään ohjaaja kokoaa harjoittelijan lausumat ajatuk-
set yhteen. 

Kuunteleminen on ohjauskeskustelun tärkein tekijä. Toisen ihmisen kuuntele-
minen on monisyinen ja monimutkainen tapahtuma. Kuuntelemisen perusteet ovat 
moninaiset, ne riippuvat usein tilanteesta ja ovat osittain tiedostamattomat. Ko-
konaisvaltainen kuunteleminen edellyttää kaikkien aistien käyttöä ja keskittynyttä 
ajattelua, jotta osaisimme tulkita toisen puhetta ja tehdä päätelmiä sen perusteella, 
mitä kuulemme ja mitä rivien välistä aistimme, mitä näemme, tunnemme ja ym-
märrämme. Kuunteleminen on arvoväritteistä toimintaa.

Ohjaajan tehtävä on olla ensisijaisesti aktiivinen kuuntelija. Aktiivista kuuntele-
mista ja kiinnostusta voi ilmentää monin eri tavoin, sekä kielellisesti että ei-kielelli-
sesti asentojen, ilmeiden ja eleiden kautta. Hyvä kuuntelija ei ole passiivinen, vaan 
hän kykenee osoittamaan ymmärtämystä. Hän myös auttaa puhujaa osoittamaan 
ymmärtävänsä. Niin ikään hän auttaa puhujaa kehittelemään ajatuksiaan ja rohkai-
see tätä jatkamaan pohdiskeluaan. (Nummenmaa 1997.)

Intuitiivinen kuunteleminen on kuuntelemisen jaloin ja vaativin muoto. Intuitii-
vinen kuuntelija seuloo viestistä myös sellaista, mitä hän ei näe eikä kuule. Intuitii-
vinen kuunteleminen on rivien välistä lukemista, toisen ihmisen viestin tulkintaa ja 
johtopäätösten tekoa. Se edellyttää sekä empatiaa että itsetuntemusta samoin kuin 
itseluottamusta. Intuitiivinen kuuntelija näkee kerrotun tarinan uudessa valossa. 
Hän nostaa esiin jotain uutta, päätelmän tai tulkinnan, jota keskustelun toinen osa-
puoli ei ole itse nähnyt tai tajunnut.

Kuuntelemisen lisäksi on tärkeää myös tehdä ns. hyviä kysymyksiä. Kysymysten 
rakenteella on yhteys niiden tehtävään ohjaustilanteessa. Kysymysten avulla pyritään 
mahdollistamaan ohjattavan oma ajattelu ja sen kehittyminen. Kyseleminen ei ole 
itsetarkoitus, vaan kysymykset ovat apukeino keskustelun suuntaamisessa. Hyvä ky-
syjä tekee lyhyitä kysymyksiä, esittää vain yhden kysymyksen kerrallaan, ei selittele 
kysymyksiään ja odottaa vastausta. Hän ei vastaa kysymyksillä eikä kysy vastauksilla 
ja välttää sellaisia kysymyksiä, joihin osaisi itsekin vastata. (Nummenmaa 1997.) 

Palautteen ja kritiikin antaminen

Ohjauskeskustelu antaa luontevan mahdollisuuden palautteen antamiseen ja saami-
seen. Palaute on tärkeä kehittymisen perusta, mutta sen antaminen ja vastaanottami-
nen ei ole aina helppoa. Myönteinen palaute on kannustavaa, mutta hienovaraisesti 
ja rakentavasti annettuna korjaavakin palaute koetaan luottamuksen osoituksena. 
Palautteen antajan on hyvä tiedostaa niitä motiiveja ja tavoitteita, jotka hänen arvi-
ointiotettaan kulloinkin ohjaavat. 

Väisäsen tutkimuksessa Ohjauksen retoriikka ja todellisuus (2003a–b) havaittiin, 
että ohjauskeskustelussa (palautteenannossa) ohjaajilla ei ole usein aikaa, palaute 
saattaa olla liian ylimalkaista tai sitten liian pikkutarkkaa, se saattaa kohdistua myös 
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harjoittelijan persoonaan ja persoonalliseen tyyliin, ohjaaja saattaa ”tuputtaa” liikaa 
omia ajatuksiaan tms. Myös tasavertaisen ja aidon dialogin saavuttamisen ohjaajan 
ja ohjattavan välillä opiskelijat kokivat puutteellisena.

Kielteisen palautteen antamista voi helpottaa kysymällä ensin ohjattavan käsityk-
siä omasta onnistumisestaan. Vaikeissakin tapauksissa palautteen tulee olla rehellistä 
ja perustua aina konkreetteihin tapahtumiin ja havaintoihin. Ylimalkainen palaute 
hämmentää eikä vie ohjattavan ohjausta eteenpäin. Myös ohjattavan tulee olla aktii-
vinen ja hänen tulee kysyä tarkennuksia eikä vain suostua epämääräisen arvioinnin 
kohteeksi. Palautteesta on voitava keskustella. Ohjattava yleensä aistii ohjaajasta 
onko keskustelu aitoa.

Kritiikki on välittämistä. Kiitoksen ja rohkaisun antaminen on välttämätöntä. 
Me tarvitsemme sekä kiitosta että kritiikkiä kasvaaksemme ihmisen mittoihin. Paras 
kiitos, minkä ihminen voi työstään saada on toisen ihminen arvostus. Tärkeä askel 
ihmisen kypsymisprosessissa on arvostelun ja kiitoksen antamisen taito. Kritiikin 
esittäminen vaatii rohkeutta. Kritiikin antajan vilpitön pyrkimys on auttaa kritiikin 
vastaanottajaa jossakin asiassa tai kehitystehtävässä. Kritiikin vastaanottaminen 
edellyttää puolestaan luottamusta kritiikin antajaa kohtaan niin, että kritiikin vas-
taanottaja ymmärtää saamansa kritiikin oman kehittymisen tai toiminnan apuväli-
neeksi.

Pohdintaa

Ohjauskeskustelu muodostuu ohjaajan ja ohjattavan välisestä vuorovaikutusproses-
sista ja sen sisällä eri osapuolten keskustelusiirtymistä. Ohjauksen kieli muodostaa 
ohjauksen tärkeimmän työvälineen, mutta myös ei-kielellinen vuorovaikutus on yh-
tä tärkeä osa kommunikaatiota. Hyvä ohjauskeskustelu ei ole sattumanvaraista arki-
keskustelua, vaan sillä on aina tietty tarkoitus ja päämäärä ja siinä pyritään sellaisen 
keskusteluilmapiirin luomiseen, joka edistää keskustelijoiden ymmärryksen kehitty-
mistä ja opiskelijan opetusharjoittelussa kohtaamien ongelmien ratkaisemista.

Ohjauskeskustelu ei ole toisen osapuolen sosiaalista miellyttämistä, vaikka käyt-
täytymissäännöt ja kohteliaisuus on osa sivistynyttä ja älykästä keskustelua. Älykäs 
keskustelu on dialogista, toisen osapuolen kunnioitukseen, aitoon kuuntelemiseen 
ja kohtaamiseen sekä yhteistyöhön pyrkivää. Kyseessä on myös kummankin keskus-
telijan mielen sisäinen autokommunikaatioprosessi, joka tarkoittaa oman toimin-
nan ja viestinnän metakommunikaatiota sekä kykyä palautteen prosessointiin.

Ohjauskeskustelu on konstruktiivinen uuden oppimiskokemus ja merkitys-
perspektiivejä ja -skeemoja muuttava oppimisprosessi – parhaimmillaan persoo-
nallisesti merkittävä oppimisprosessi, joka lisää ohjattavan oppimispotentiaalia ja 
sisäistä voimantunnetta. Ohjauskeskustelun olisi oltava molemmille keskustelun 
osapuolille mielekästä ja merkityksellistä. Sen pitäisi herättää älyllistä aktiivisuutta 
ja siinä pitäisi olla tulevan harjoittelutoiminnan kannalta jotain mieltä ja järkeä. Sen 
pitää suuntautua tulevaisuuteen ja olla intentionaalista, vapaaehtoista, yksilöllistä, 
mutta toisaalta systemaattista, suunniteltua ja johdonmukaista yhteistoimintaa.
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Tärkeää ohjauskeskustelussa on, että siitä muodostuisi sekä ohjaajalle että ohjat-
tavalle oppimisprosessi niin, että he molemmat voivat tuoda keskusteluun mukaan 
omat tiedolliset ja taidolliset vahvuutensa, voimavaransa ja osaamisensa. Ohjauskes-
kustelujen osana voidaan aina hyödyntää erilaisia itsetutkimuksen menetelmiä, ku-
ten metafora- ja mielikuvatyöskentelyä, joiden avulla saadaan paremmin näkyväksi 
ja tietoiseksi opiskelijan arvot, asenteet, uskomukset, mielikuvat ja arkikäsitykset.

Ohjauskeskustelun onnistumiseksi ohjattavan ja ohjaajan tulisi sitoutua ja ottaa 
vastuu omasta roolistaan ohjauskeskustelussa. Osapuolet sopivat tavoitteista, yhteis-
työstä, toiminnan rakenteista ja ehdoista. Pelkkä visio ei riitä vaan tarvitaan yhteisiä 
skenaarioita tulevaisuudesta. Yhteiset skenaariot on nivottava koulutusohjelman 
kehittämiseen, opetussuunnitelmatyöhön ja organisatoriseen muutokseen.

Ohjaajan tulee tehdä eettisesti kestäviä valintoja ainutkertaisessa keskustelutilan-
teessa. Ohjauskeskustelun etiikassa on kysymys ohjattavan ja ohjaajan keskinäisen 
suhteen perusarvoista. Ohjaajan tulee kunnioittaa ohjattavan intimiteettiä ja hänen 
tulee myös tiedostaa, että hän käyttää valtaa ohjaustilanteessa. Ohjauskeskusteluihin 
liittyy usein eettisiä teemoja, ratkaisuja ja oletuksia. Ohjaus on vastuullista toimin-
taa, jossa ohjauksen osapuolet joutuvat tekemään eettisesti kestäviä valintoja.

Eettisiä periaatteita ohjauskeskusteluissa ovat muun muassa rehellisyys ja to-
tuudenmukaisuus. Molempien osapuolten on myös ymmärrettävä, mistä puhu-
taan ja mitä sanoilla tarkoitetaan. Luottamuksellisuus tarkoittaa monia eri asioita 
– toiminnan periaatteista ja pelisäännöistä kannattaa keskustella ja sopia yhdessä. 
Molemminpuolinen kunnioitus tarkoittaa aitoa toisen ihmisen kuuntelemista, tasa-
arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja keskinäistä avoimuutta.

Kirjallisuudessa korostetaan, että jos opiskelijat otetaan jo koulutuksen alusta 
lähtien jäseniksi tasavertaiseen dialogiin kokeneiden opettajien kanssa, he myös so-
siaalistuvat kollegiaalisuuden normeihin ja jatkuvaan kehittämiseen. Myös ohjaavat 
opettajat saavat mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun, kun he sitoutuvat itse-
reflektioon, havainnointiin ja ammatilliseen keskusteluun. Opettajankoulutuksen 
kehittäminen edellyttää opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutteiseen ammatilli-
suuteen ja kriittiseen kommunikaatiokulttuuriin sitoutumista. Tästä on saatu hyviä 
kokemuksia ns. pitkäkestoisessa ohjauksessa (ks. Väisänen & Silkelä 2003), jonka 
yhtenä työskentelymuotona on ohjaaja- ja opiskelijaryhmien keskustelu pedagogi-
sista kysymyksistä ammatillisen kasvun ryhmissä. Ohjauskeskustelu voi siten laajeta 
myös ryhmäkeskusteluksi ja kollektiiviseksi reflektioksi. 
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PALAUTE OPETUSHARJOITTELUSSA – 
DIALOGIA VAI MONOLOGIA?

Marjaana Soininen

Artikkelissani tarkastelen rajattua osaa opetusharjoittelusta eli ohjauksen ja pa-
lautteen saamista opiskelijoiden kokemana. Opetusharjoittelussa on mukana aina 
kolme osapuolta, harjoittelua tekevä opiskelija, opettajankoulutuksen puolelta häntä 
ohjaava (aine)didaktikko ja normaalikoulussa häntä ohjaava luokanlehtori. Hyvän 
ja laadukkaan harjoitteluprosessin edellytyksenä on näiden osapuolten onnistunut 
dialogi. Onnistunut dialogi ei ole pelkkä keskustelu osapuolten välillä, vaan sen ta-
voitteena on viedä opiskelijan oppimisprosessia kohti kriittistä ajattelua. Tällainen 
mahdollistuu vasta avoimessa, toisen ajatuksia kunnioittavassa dialogissa. (Ks. Oja-
nen 2004, 110–112.)

Suomalainen koulu on saanut kiitosta taas OECD:n (Organization for Economis 
Co-operation and Development) teettämän viimeisimmän PISA 2004 (Programme 
for International Student Assessment) -tutkimuksen kautta. Suomalaisoppilaat ovat 
maailman huippua osaamisessaan. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että suo-
malaiset opettajat ja kouluissa annettava opetus ovat huippuluokkaa. Opettajiksi 
ei synnytä, vaikka jotkut vanhat didaktiset oppikirjat joskus opettajatyyppejä luo-
kitellessaan ovat esittäneet yhtenä tyyppinä niin sanotut synnynnäiset opettajat. 
Opettajuuteen kasvaminen on pitkä prosessi, joka ei lopu koskaan. Yli 30-vuotisen 
kouluttajan urani aikana olen saanut seurata opettajankoulutuksen kehittymistä 
kaksivuotisesta koulutuksesta lähes viisivuotiseksi maisterin tutkintoon johtavaksi 
koulutukseksi. Tämän muutoksen ohella koko suomalainen koulutusjärjestelmä on 
käynyt läpi muutoksen toisensa perään. Näillä muutoksilla on ollut oma vaikutuk-
sensa myös opettajankoulutukseen.

Suomalainen koulutus on jälleen käymässä läpi yhtä sen suurimmista muutoksis-
ta. Uudet vuoden 2004 alussa voimaan astuneet opetussuunnitelman perusteet ovat 
ohjaamassa perus-, lukio- ja ammatillista koulutusta. Korkeakouluopetus, kuten 
myös opettajankoulutus, on uudistumassa kaksiportaiseksi koulutukseksi Bolognan 
sopimuksen myötä. Nämä kaksi uudistusprosessia ovat tiiviissä kytköksessä toisiin-
sa. Opettajankouluttajina pyrimme rakentamaan koulutusohjelman, joka parhaiten 
johtaisi korkeatasoiseen opettajan ammattiin. Tässä suunnitteluprosessissa yhtenä 
keskeisenä tekijänä on opetusharjoittelu. Opetussuunnitelman uudistusta tehdes-
sämme olemme laatineet ydinainesanalyysejä siitä, mitä opiskelijan tulee kunkin 
opintojakson päätyttyä hallita. Näin on tehty myös opetusharjoittelun osalta. Tämä 
kaikki kytkeytyy siihen työhön, jota opetusharjoittelua ohjaavat ainedidaktikot ja 
normaalikoulujen luokanlehtorit tekevät. Tavoitteena on saada aikaan laadukas 
opetusharjoittelu.

Opetusharjoittelu on kokonaisuus, joka muodostuu monista elementeistä. Se ei 
ole pelkästään harjoittelijan suorittamaa työtä, vaan oleellisina elementteinä opetus-
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harjoittelussa ovat ohjausta ja palautetta antavat ammattilaiset. Opetusharjoittelun 
ohjaus ja palaute ovat opiskelijalle tulevan ammatin kannalta oleellisia tekijöitä. 
Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämis-
työryhmä VOKKE (http://www.helsinki.fi/vokke/) on antanut määrälliset puitteet 
opettajankoulutuksen kehittämiseksi, mutta sisällöllinen ja laadullinen toteutus jää 
kunkin opettajankoulutusyksikön tehtäväksi. Tämä kehittämistyö alkaa olla loppu-
suoralla, sillä uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön syksyllä 2005. Proses-
sin eteneminen lienee hyvin eri vaiheissa eri yksiköissä riippuen siitä, miten suuriin 
uudistuksiin ne ovat ryhtyneet. Oleellista tässä uudistuksessa on se, miten hyvin 
kaikki opetusta antavat osapuolet pystyvät tekemään yhteistyötä. 

Opetusharjoittelun ohjauksen viitekehys

Opetusharjoittelussa on aina kysymys opitun teorian soveltamisesta käytäntöön. 
Ongelmaksi kuteinkin nousee usein se, että opiskelija ei tiedosta tai osaa nähdä tätä 
yhteyttä. Harjoittelujakso saattaa opiskelijan näkökulmasta jäädä irralliseksi kytkey-
tymättä mihinkään kokonaisuuteen. Tästä syystä oleellista olisi, että opetusharjoitte-
lun ohjauksen taustalla olisi selkeästi esitetty teoreettinen viitekehys. Krokfors (1997, 
56) on esittänyt mallin opetusharjoittelun ohjauksen viitekehykseksi, joka on hyvin 
hyödynnettävissä.

KUVIO 1. Opetusharjoittelun ohjauksen viitekehys Krokforsin (1997, 56) mukaan
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Kuten kuviosta käy hyvin ilmi, opetusharjoittelu tapahtuu aina tietyssä yhteiskun-
nallisessa kontekstissa. Elämme alati muuttuvassa maailmassa, jossa kohtaamme 
erilaisia yhteiskuntia erilaisine elämäntapoineen ja alakulttuureineen, jotka omalta 
osaltaan ovat vaikuttamassa omaan suomalaiseen yhteiskuntaamme. Opetushar-
joittelun tulee pohjata kasvatusfilosofiseen näkemykseen, joka muodostuu yhteisön 
arvoista, normeista ja asenteista. Onnistuneen ohjausprosessin edellytyksenä on, 
että kaikki siihen osallistuvat tulevat tietoisiksi tästä näkemyksestä ja pohtivat sen 
merkitystä opetus-oppimisprosessiin.

Jo vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 1994) kiinnitet-
tiin huomio muuttuvan yhteiskunnan tarvitsemaan arvoperustan selkeyttämiseen ja 
tiedostamiseen, mutta vasta kymmenen vuotta myöhemmin useimmissa kouluissa 
päästiin konkreettiseen työhön tältä osin ja silloinkin Opetushallituksen velvoitta-
mana. Kultakin kouluyhteisöltä edellytetään eettistä pohdintaa ja arvokeskustelua, 
jonka tulos tulee kirjata uusiin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin (Opetushalli-
tus 2004, 12). Näin on tehty myös normaalikouluissa. Nyt voimme vain kysyä, miten 
kyseiset arvot välittyvät koulun opetus- ja kasvatustyössä. Kunkin koulukulttuurin 
arvojen sisäistäminen ei tapahdu itsestään, vaan siihen tarvitaan perehdyttämistä. 
Törmäämme tällöin kysymyksiin: Kenelle tämä perehdyttäminen kuuluu? Missä 
yhteydessä se olisi parhaiten toteutettavissa?

Tämän opetussuunnitelman uudistamisprosessin yhteydessä olen käynyt koulut-
tamassa useita kouluja arvoproblematiikan tiimoilta. Sain samalla todeta, kuinka eri 
tavoin opettajat ovat ymmärtäneet käsitteen arvo. Useinkaan arvojen määrittelylle 
ei löytynyt yhtenäistä teoriapohjaa. Arvojen pohdinta on aloitettava jo opettajan-
koulutuksessa (ks. myös Atjonen 2004, 15–16, 107.) Pystyäkseen rakentamaan 
omaa kasvatusfilosofiaansa tai -näkemystään opiskelijan on tultava tietoiseksi siitä 
arvomaailmasta, joka ohjaa hänen opetustaan ja jokapäiväistä toimintaansa. Täl-
laisen tietoisuuden herääminen edellyttää dialogia ympäröivän yhteisön kanssa. 
”Hakeutuminen dialogiin vanhempien, työelämän ja paikallisten yhteisöjen kanssa 
alkaa opettajankoulutuksesta. Opettajankoulutuksen tulee suuntautua ihmissuhde-, 
vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittämiseen.” (Opetusministeriö 2001, 8.)

Opetusharjoittelun ohjaus muotoutuu pitkälti ohjausta antavan opettajan 
tiedonkäsityksen mukaan. Ohjaajan tulisi tiedostaa oma käsityksensä tiedosta, 
joka on yhteydessä oppimiskäsitykseen. Nykyinen opettajankoulutus pohjaa pit-
kälti konstruktivistiseen ja humanistiseen oppimiskäsitykseen. Ohjauksessa tulisi 
antaa tilaa harjoittelijan tavalle hahmottaa maailmaa ja sen tulkintaan käytettyjä 
käsitteitä. Harjoittelu tulisi nähdä kokonaisvaltaisena ja jatkuvana informaation 
prosessointina, joka saa aikaan muutoksia harjoittelijan käsityksissä ja taidoissa. 
Humanistinen oppimiskäsitys puolestaan korostaa ihmiseksi kasvua. Harjoittelu on 
oppimistilanne, jossa keskeistä on itseohjautuvuus, itse asetetut tavoitteet sekä itse-
arviointi ja reflektointi. Harjoittelun ohjaajan rooli on tällöin oppimistapahtumasta 
sivussa olevan auttajan, fasilitaattorin rooli. Tällaisen ohjaajan ominaisuuksia ovat 
aitous, empatia ja toisen kunnioittaminen. Ohjaaminen tapahtuu kannustavassa 
ilmapiirissä, mikä auttaa opiskelijoita käsittelemään omia kokemuksiaan avoimesti. 
(Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 92.) Oppimisessa korostuu kokemuksellisuus 
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ja elämyksellisyys. Harjoittelun ohjauksen tulee olla monitahoinen dialogi eri osa-
puolten välillä. Yksipuolista monologia tulisi välttää. Opetusharjoittelun ohjauksen 
tulee olla tavoitteisiin sidottua toimintaa. Kysymys ei pelkästään ole siitä, kuinka 
hyvin opetusharjoittelija pystyy saavuttamaan tuntikohtaiset tavoitteet, vaan ennen 
kaikkea siitä kokonaisprosessista, jonka aikana opiskelija oppii havainnoimaan ja 
analysoimaan kriittisesti opetukseen ja kasvatukseen liittyviä tekijöitä. On tärkeää, 
että opiskelija oppii pohtimaan luokassa tapahtuvaa toimintaa ja sen perusteita, 
opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä opetuksen valintaperusteita sekä opetusta 
tukevia kasvatuspäämääriä. 

Empiirisen kyselyn toteuttaminen

Opetusharjoitteluun liittyvän kansainvälisen vertailevan tutkimuksen kautta olin 
(Soininen 2004) saanut tuloksia, jotka saivat minut miettimään opetusharjoittelun 
kehittämistä yhä tiiviimmäksi dialogiksi opetusharjoittelijan, didaktikon ja luokan-
lehtorin kommunikaatiossa. Toteutin kyselyn kolmannen vuosikurssin 11 hengen 
opiskelijaryhmälle. Opiskelijoista yhdeksän oli suorittanut juuri teemaharjoittelun 
ja kaksi perusharjoittelun 2. Tehtävä suoritettiin Rauman opettajankoulutuslaitok-
sen Orientointi kasvatustieteelliseen tutkimukseen -kurssin ensimmäisellä ryhmä-
kokoontumiskerralla syksyllä 2004. Tehtävän instruktio oli kolmiosainen: 

1. Kuvaile millainen on oma kasvatusfilosofiasi. Oletko keskustellut siitä opetus-
harjoittelun ohjaajan kanssa?

2. Laita silmät kiinni ja palauta mieleen viimeinen opetusharjoittelun palauteti-
lanne. Millaisia asioita siinä käytiin läpi, kysymyksiä, joita sinulle esitettiin jo 
joita itse teit, millainen oli palautetilanteen ilmapiiri, toisin sanoen millainen 
muistikuva sinulle jäi palautetilanteesta? Kirjaa ajatukset paperille.

3. Mitä parannettavaa ja kehitettävää näet harjoittelun ohjauksessa ja palautteen 
antamisessa?

Koska kyseessä on vain pieni opiskelijanäyte, eivät saadut tulokset ole yleistettäviä, 
mutta ne antavat hyvän pohjan jatkopohdinnoille ja -tutkimukselle.

Kasvatusfilosofia harjoittelijan kokemana

Tehtäväannon yhteydessä yllättävää oli se, että käsite ’oma kasvatusfilosofia’ ei heti 
auennut, vaan jouduin määrittelemään sen samalla, kun laajensin tehtävää liittyen 
opetussuunnitelman arvopohjaan. Tosin tämänkään jälkeen kaikki eivät tiedosta-
neet, mitä kasvatusfilosofia on.

Vastauksista käy ilmi, että ainoastaan kaksi opiskelijaa oli keskustellut yhden oh-
jaajansa kanssa kasvatusfilosofisista kysymyksistä, vaikka kumpikin oli suorittanut 
jo kaikki neljä harjoittelujaksoa. Toisen kohdalla keskustelulla oli positiivinen vaiku-
tus, kuten hän itse toteaa: Silloin todella aloin pohtia myös omaa näkemystäni kasva-
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tuksesta. Toinen vastaajista sitä vastoin ilmoitti ensin, että hän ei ollut keskustellut, 
koska kasvatusfilosofia ei ollut päällimmäinen keskustelun aihe. Tosin myöhemmin 
vastauksessaan hän toteaa kuitenkin saaneensa vasta tässä viimeisessä harjoittelussa 
keskustella tosissaan arvoista, asenteista ja oppimistyyleistä ohjaavan luokanlehto-
rin kanssa. Muut seitsemän teemaharjoittelun suorittanutta vastaajaa ilmoittivat, 
etteivät he olleet keskustelleet ohjaajan kanssa kasvatusfilosofisista kysymyksistä ai-
nakaan tietoisesti; ehkä ns. rivienvälissä ollaan asiasta puhuttu, kuten yksi vastaajista 
totesi. 

Kahdella opiskelijalla oli takanaan vasta kaksi opetusharjoittelujaksoa. Näistä 
kumpikaan ei ollut keskustellut ohjaajansa kanssa kasvatusfilosofisista kysymyksistä. 
Toinen vastaajista kertoi mahdollisuudesta kertoa omista näkemyksistä ja mielipi-
teistä, mutta kyseenalaisti sen, olivatko hänen ajatuksensa ja ehdotuksensa saaneet 
minkäänlaista vastakaikua, koska opettajalla oli jo selkeä malli siitä, kuinka oppilaita 
tulee opettaa. Ohjaava opettaja toi vahvasti esille oman käsityksensä hyvästä opetta-
misesta, jollaista hän toivoi myös harjoittelijoiden toteuttavan harjoitustunneillaan. 
Esimerkki kuvastaa hyvin tilannetta, jossa luulemme ylläpitävämme dialogia, kun 
kyse on kuitenkin monologista. 

Vain yksi opiskelija ilmoitti tarkastelleensa koulun opetussuunnitelman arvo-
perustaa yhden ohjaajan kanssa. Muiden vastaajien kohdalla kysymykseen annetut 
vastaukset voidaan tiivistää yhden vastaajan sanoin: OPS:n sisältämistä arvokasva-
tusperusteista ei ole yhdenkään harjoittelua ohjaavan opettajan tai didaktikon kanssa 
keskusteltu. Tämä toteamus ei ehkä kuitenkaan ole aivan totuudenmukainen, sillä 
usein käsiteltäviä asioita ei osata liittää jonkin tietyn otsikon alle. Kouluttajina 
meidän tulisi pysähtyä pohtimaan, miten selkeämmin voisimme ohjata opiskelijat 
opetussuunnitelman perusteiden taustafilosofiaan ja samalla pohtimaan omaa kas-
vatusfilosofiaansa.

Palaute harjoittelijan kokemana

Opettajankoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on itsenäisesti ja pedagogisesti 
ajatteleva opettaja, joka on halukas pohtimaan tekojensa lähtökohtia, syitä ja seura-
uksia. Tavoite esitettiin jo vuonna 1993 julkaistussa Luukkaisen toimittamassa teok-
sessa Hyväksi opettajaksi – kasvu ja kasvattaminen. Tavoite on edelleen ajankohtai-
nen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää opetusharjoittelun ohjaajalta reflektiivistä 
ohjausotetta: ”Ohjaajan tulee kyetä antamaan ohjattavalle sekä tieteenfilosofisia että 
kasvatusteoreettisia ajattelun rakennusaineksia.” (Krokfors 1993, 55–56.)

Oleellinen osa opetusharjoittelua on opiskelijan saama palaute. Sillä, miten, 
milloin ja millaisen ilmapiirin vallitessa palaute annetaan, on suuri merkitys opis-
kelijan oman opettajuuden muotoutumisessa. Palautteen antaminen on aina vuo-
rovaikutustilanne, jossa ovat läsnä viestin lähettäjä (palautteen antaja) ja viestin 
vastaanottaja (palautetta vastaanottava harjoittelija). Palautteen tulisi olla jämäkkää 
ja rakentavaa. Liian kriittisellä ja toisaalta liian positiivisella palautteella ei saavuteta 
parasta tulosta.
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Opiskelijat olivat kokeneet palautetilanteen pääsääntöisesti positiivisena ja 
avoimena. Esimerkkinä tästä on yhden opiskelijan oma toteamus: Olen kokenut pa-
lautteenannot mukavina ja ilmapiiriltään hyvähenkisinä. Niistä on saanut hyviä vink-
kejä jatkoon…noin kokonaisvaltaisesti arvioituna. Palautetta olisi toivottu saatavan 
enemmän. Nyt saatu palaute oli opiskelijoiden mielestä niukkaa ja ulkokohtaista. 
Seuraavassa opiskelijoiden pohdintoja palautetilanteesta:

• Palautetilanteessa ohjaaja ei kysynyt minulta yhtään kysymystä, vaan kertoi 
kaiken menneen ihan hyvin.

• Sain sitä (palautetta) vähän. Monesti kysyin tuntien jälkeen opettajan mielipi-
dettä, koska halusin kuulla palautetta. Opettajan tyyli oli ”niukka” ja hän sanoi 
antavansa palautetta, kun näki siihen aihetta.

• Ohjaava opettaja piti luokanharjoittelijoille (4 henk.) yhden yhteisen ohjausti-
lanteen opettajan persoonallisuuden hyödyntämisestä opetuksessa. Kuitenkaan 
silloinkaan en saanut palautetta olenko itse onnistunut hyödyntämään persoo-
naani käytännössä.

• Kommentit ”ihan hyvä” tai ”se meni ihan hyvin” eivät aina riitä, vaan mukaan 
pitää liittää perusteluja.

Tunteet ovat aina mukana palautetilanteessa. Palautetta saava ja palautteen antaja 
voivat kokea tilanteen hyvin eri tavoin. Tätä kuvastaa hyvin yhden opiskelijan vas-
taus: Palautetilanne pyrittiin tekemään fyysisesti rauhalliseksi, mutta tunnelma oli 
melko jännittynyt, koska ohjaajallani tuntui olevan kova kiire (tuntui levottomalta ja 
katseli vähän väliä kelloa palautteen aikana).

Vain yhdessä opiskelijan vastauksessa todetaan, että pohdimme ohjaajan kanssa 
yhdessä sitä, miten yhtenäisen teeman toteuttaminen onnistui ja mitä itse sain siitä 
omaan opettajuuteeni. Esille nousi myös pohdinta siitä, mitkä piirteet ovat vahvuuk-
siani ja heikkouksiani opettajana. Vaikka ohjaajan kanssa oli syntynyt dialogia, koki 
harjoittelija saamansa palautteen turhauttavana, koska hänen pitämänsä tunnit oli 
toteutettu ohjaajan antamien tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja oli kuitenkin 
kaivannut opiskelijalta enemmän omia rohkeita ratkaisuja. Edellä esitetty sisältää 
tilanteen, jossa viestit ovat ristiriitaisia eivätkä saa aikaan parasta tulosta. Ristiriitai-
sia tuntemuksia opiskelijassa aiheutti myös se, että persoonina ohjaaja ja hän olivat 
erilaisia. Luokassa vallinneet tavat ja säännöt eivät vastanneet hänen omia näkemyk-
siään, mikä vaikeutti omien vahvuuksien esiin tuomista.

Pohdintaa opetusharjoittelun kehittämiseksi

Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osasto julkaisi vuonna 2001 Opet-
tajankoulutuksen kehittämisohjelman. Siinä esitetyt ajatukset ovat olleet ohjaamassa 
meitä opettajankouluttajia ryhtyessämme pohtimaan niitä uudistuksia, joita tämä 
julkaisu edellyttää. Suomalainen opettajankoulutus ja siihen kiinteänä osana liittyvä 
opetusharjoittelu normaalikouluissa on varsin korkeatasoista, mutta kehitettävää 
ja parannettavaa löytyy aina. Harjoittelun tapahtuminen pääsääntöisesti valtion 
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alaisissa normaalikouluissa on moniin muihin maihin verrattuna erilainen rakenne, 
mikä omalta osaltaan tuo toisenlaisen tarkastelukulman opetusharjoittelun arvioin-
tiin. Yliopistojen opettajankoulutuslaitokset ja normaalikoulut tekevät jo nyt tiivistä 
yhteistyötä, mutta juuri harjoitteluun liittyvän yhteistyön kohdalla kuuluu myös 
soraääniä.

Opetusministeriön (2001, 9) julkaisussa on yhdeksi keskeiseksi ajatukseksi nos-
tettu yhteisöllinen opettajuus. Julkaisussa todetaan, että ”opettajankoulutuksen 
tulee antaa opiskelijoille yhteisöllisesti toimivan organisaation malli”, mikä ajatus 
kytkeytyy oppilaitostason yhteisöllisyyteen. Vaikka opettajankoulutuslaitokset ja 
normaalikoulut ovat hallinnollisesti erillisiä, ne joutuvat opetusharjoittelusta vas-
taavina osapuolina toimimaan tiiviissä yhteistyössä. Artikkelini otsikkoon viitaten 
on syytä pohtia, miten harjoittelun ohjaukseen ja myös palautteen antamiseen osal-
listuvien osapuolten välille pystyttäisiin synnyttämään hyvä dialoginen ote.

Opetusharjoittelun ohjaus- ja palautekäytänteet ovat sidoksissa toisaalta opetta-
jankoulutusyksiköissä ja normaalikouluissa vallitsevaan käytäntöön ja voivat näin 
erota suurestikin. Toisaalta kyse on kunkin ohjausta ja palautetta antavan henki-
lökohtaisesta tavasta tehdä työtään. Opetusharjoittelu on aikaa vaativa prosessi. 
Koulutuksen rakenteellista uudistusta tehtäessä olisi tärkeää miettiä, miten harjoit-
telun ohjaukseen osoitettu aika pystyttäisiin hyödyntämään parhaalla mahdollisella 
tavalla. Ensiarvoisen tärkeää olisi, että kunkin harjoittelujakson alkuun ja loppuun 
varataan yhteinen ohjausaika didaktikolle ja luokanlehtorille. Yhdessä harjoittelijan 
kanssa voitaisiin tällöin käydä läpi niin harjoittelun tavoitteet kuin jaksosuunni-
telmat. Koska palautekeskustelua ei kovinkaan usein ole mahdollista käydä heti 
viimeisen harjoittelutunnin päätyttyä, harjoittelijan kannalta olisi varmasti hyö-
dyllistä, jos hän saisi palautteen samanaikaisesti kummaltakin ohjaajalta. Palaute-
keskustelua tulisi kehittää yhä enemmän kehityskeskustelun (esim. Vuorinen 2000) 
suuntaan. Samansuuntaisen kehittämisajatuksen toi esiin myös yksi opiskelijoista: 
Palautteenanto voisi olla keskustelu, missä harjoittelija ja opettaja yhdessä pohtien 
miettivät jaksoa kokonaisuutena sekä sitä mikä onnistui ja missä vielä on parantami-
sen varaa.Opettajan edellytetään käyvän kehityskeskustelun luokkansa oppilaiden 
ja heidän vanhempiensa kanssa ainakin kerran vuodessa. Opetusharjoittelijan oma-
kohtainen kehityskeskustelu antaisi hyvän mahdollisuuden harjaannuttaa tätä tai-
toa. Kun opiskelijalla on omakohtaista, sisäistettyä kokemusta kehityskeskustelusta, 
hänen on helpompi toteuttaa sitä tulevassa työssään. 

Didaktikon ja luokanlehtorin yhteinen ohjaus- ja/tai palautetilaisuus olisi yksi 
pieni askel kohti Korkeakoulujen arviointineuvoston vuodelta 1999 olevassa rapor-
tissaan Opettajankoulutus tulevaisuuden tekijänä esittämiä opettajankoulutuksen 
kehittämistä vaativia alueita, joista yhtenä kehitettävänä alueena mainittiin opinto-
kokonaisuuksien vastuun siirtäminen opettajatiimille tai työporukalle. Samanlaisen 
kannanoton on Opetusalan koulutustoimikunta esittänyt lausunnossaan (2.4.2001) 
Opetusministeriölle Kehittyvä opettajankoulutus -ohjelmaehdotuksesta toteamalla, 
että opettajankoulutus tulee toteuttaa tiimityön periaattein, jolloin se toimikunnan 
mielestä sisäistyisi luonnolliseksi tavaksi toimia. Tällainen yhteistyö poistaisi var-
masti myös sitä kritiikkiä, joka kohdistuu nyt didaktikon ja luokanlehtorin toimin-
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taan. Didaktikkojen ja ohjaavien lehtoreiden olisi syytä olla joskus enemmän samoilla 
linjoilla. Olisiko kehitettävä yhteistä arvopohjaa heillekin? Näin esimerkiksi kirjoitti 
yksi kaikki harjoittelunsa jo suorittanut opiskelija.

Uusi teknologia mahdollistaa uudenlaisen oppimisympäristön hyödyntämisen. 
Teknologian tuomia mahdollisuuksia ohjauksen ja palautteen antamiseen tulee 
myös pohtia.Esimerkiksi sähköisen oppimispäiväkirjan pitäminen auttaisi ohjausta 
antavia opiskelijan oppimisprosessin seuraamisessa. Ohjauksesta annettu palaute 
välittyisi näin kaikille osapuolille. Uudistuvan opettajankoulutuksen edellytetään 
sisältävän opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, HOPS:n. Tämä 
suunnitelma edellyttää seurantaa ja arviointia opintojen etenemisestä. Harjoittelun 
ohjauksineen ja palautteineen tulisi olla osa tätä suunnitelmaa. 

Palautteen sisältöön liittyvistä opiskelijoiden kommenteista käy ilmi, että hyvin 
usein annettu palaute liittyy johonkin luokkatyöskentelyyn liittyvään yksittäiseen 
tapahtumaan tai pikkutarkkojen ohjeiden antamiseen, mikä mahdollistaa harjoitte-
lun suorittamisen vain yhdellä (opettajan omalla) tavalla. Palautteenantoa voitaisiin 
kehittää laaja-alaisemmaksi, kuten eräs opiskelija kirjoittaa: Muutenkin palautteessa 
voitaisiin opiskelijaa ohjata arvioimaan itseään ja omia taitojaan. Ei niin, että ohjaaja 
sanoo ja opiskelija kuuntelee, kuten usein palautetilanne tuntuu etenevän. Mitä si-
dotumpi ja suljetumpi palautetilanne on, sitä kauempana ohjaus on onnistuneesta 
dialogista.

Artikkelissani ovat tarkastelun keskiössä olleet opetusharjoittelijoiden käsitykset. 
Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi olisi tärkeää saada myös opetusharjoitteluun 
liittyvään dialogiin osallistuvien kahden muun osapuolen – didaktikkojen ja luo-
kanlehtoreiden – käsitykset omasta toiminnastaan opetusharjoittelun ohjauksessa ja 
palautteenannossa. Opetusharjoittelun kehittämisen kannalta tämä on oleellista.
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OPETUSHARJOITTELUN OHJAUKSEN 
TULKINTAKEHYKSET

Kari Kiviniemi

Opetusharjoittelun ohjauksen päämääränä on opettajaharjoittelijoiden amma-
tillisen kasvun tukeminen. Ohjauskeskustelussa opettajaksi opiskelevaa autetaan 
reflektoimaan omia opetukseen ja oppimiseen liittyviä näkemyksiään sekä uudista-
maan omia ajattelu- ja toimintatapojaan opettajana. Ohjausvuorovaikutus on myös 
yhteistä etsintää ja pohdintaa sellaisten kysymysten äärellä, joihin ei välttämättä 
ole olemassa varmoja vastauksia. Tällöinkin päämääränä voidaan nähdä olevan 
harjoittelijan ammatillisen kasvun tukeminen ohjaussuhteen avulla. Dialoginen oh-
jausvuorovaikutus on siten rakentamassa ja vahvistamassa opettajaksi opiskelevan 
ammatti-identiteettiä. (Esim. Zeichner & Liston 1987; Krokfors 1997, 1−17; Ojanen 
2000.) 

Reflektiivisessä ohjauskäsityksessä harjoittelunohjauksen lähtökohtana on tukea 
harjoittelijaa opetusta koskevassa oppimisprosessissa ja pedagogisten ratkaisujen 
tiedostamisessa. Ohjaustyön keskeisenä lähtökohtana nähdään opiskelijoiden käyt-
töteoriat. Ohjaajan tehtävänä on siten harjoittelijan ohjaaminen oman työnsä sekä 
omien opettamista ja oppimista koskevien käsitystensä tutkivaan ja reflektoivaan 
tarkasteluun. Harjoittelun ohjauksen tulisi auttaa opiskelijoita tiedostamaan ja 
uudistamaan näkemyksiään opetustyön ja oppimisen luonteesta (Atjonen 1995, 
25; Elliott & Sarland 1995; Kiviniemi 1997, 22−23; Väisänen 2004.) Ohjaussuhteen 
tulisi modernin näkemyksen mukaan olla myös dialoginen, jolloin niin ohjaaja 
kuin ohjattava voivat ottaa avoimesti esiin kysymyksiä, jotka katsovat pohtimisen 
arvoisiksi. Tällaisessa ohjauksessa ohjaaja ja ohjattava ovat yhdessä miettimässä ope-
tustyön luonnetta toistensa näkökulmat huomioon ottaen. Siten sekä ohjattava että 
ohjaaja voivat ohjausprosessin kuluessa oppia jotain uutta. (Krokfors 1993; Ojanen 
2000, 60−70.)

Artikkelissa tarkastelen, miten opetusharjoittelun ohjaajat ja opettajankoulutta-
jat kokevat opetusharjoittelun ja sen ohjauksen. Olen toisaalla käsitellyt sitä, millais-
ten erilaisten tulkintakehysten avulla opetusharjoittelijat voivat kiinnittyä harjoit-
telukontekstiin (Kiviniemi 1997; Kiviniemi 2003). Artikkelissa tarkastellaan Erving 
Goffmanin kehysanalyyttisen näkemyksen valossa, millaisia tulkinnallisia kerros-
tumia opetusharjoitteluun harjoittelun ohjaajien näkökulmasta katsottuna liittyy ja 
mistä opetusharjoittelun ohjauksessa näiden näkökulmien valossa on oikein kyse.

Goffmanin (1986) kehysanalyysissä kiinnitetään huomio siihen, miten yksilö 
jäsentää mielessään erilaisia arkipäivän elämään liittyviä kokemuksiaan sekä miten 
yksilö kykenee asettautumaan tiettyyn tilanteeseen ja siinä vallitsevaan sosiaaliseen 
vuorovaikutuksen kenttään. Sosiaalisissa tilanteissa yksilöt kohtaavat Goffmanin 
(1986, 8) mukaan kysymyksen: ”Mitä täällä on oikein tekeillä?”
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Kehysanalyyttisessä tarkastelussa painotetaan tilannetta tai ilmiötä koskevien tul-
kintojen monikerroksisuutta (Burns 1992, 239). Vuorovaikutustilanteen alkuperäis-
luonteesta kertovan tulkinnallisen primaarikehyksen ympärille saattaa muodostua 
erilaisia tulkinnallisia kerrostumia, erilaisia variaatioita, teatraalisia ja harhauttavia 
tulkintakerrostumia, jotka muuttavat tilanteen tulkintaa. Yksinkertaisimmillaan 
voimme ajatella tapahtumaa, jossa tiettyyn primaaritodellisuuteen (esimerkiksi 
opetustyö) kytkeytyy myös variaatio (opetusharjoittelu). Tällöin uloimman kehyk-
sen reunus kertoo Goffmanin mukaan sen, millainen status maailmassa kyseisellä 
toiminnalla on. (Goffman 1986, 79−81, 156−157.) 

Kehysanalyyttisestä näkökulmasta opetusharjoittelun ohjausta koskevan analyy-
sin lähtökohtana voidaan pitää sitä, miten harjoittelun ohjaajat sijoittavat itsensä 
opetusharjoittelun ohjauksen kontekstiin eli millainen on heidän tilanteenmäärit-
telynsä opetusharjoittelun ohjaustilanteessa. Voidaan siis kysyä, millaisia tekijöitä 
harjoittelun ohjaaja ottaa huomioon asettautuessaan yksittäiseen harjoittelunoh-
jaustilanteeseen, ja mistä ohjaustilanteessa näiden tulkintojen ja erilaisten tulkinta-
kerrostumien valossa on kyse.

Tutkimuksen aineisto ja kohdejoukko

Artikkelissa jäsennettävien harjoittelunohjauksen tulkintakehysten empiirinen pe-
rusta pohjautuu artikkelin kirjoittajan tekemään OPEPRO-raporttiin, jossa tarkas-
teltiin opettajien ja opettajankouluttajien näkemyksiä opettajan työn muuttumisesta 
ja opettajankoulutuksen kehittämishaasteista (Kiviniemi 2000). Tutkimusaineiston 
keräsi Kari E. Turunen.

Tutkimuksessa oli kolmen oppilaitoksen opettajien lisäksi edustettuna myös eri 
yliopistojen opettajankouluttajien keskusteluryhmät, joihin kuului edustajia sekä 
kunkin yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta että normaalikoulusta. Mukana oli 
kaikkiaan neljä eri opettajankouluttajien keskusteluryhmää eri puolilta Suomea. 
Yksi opettajankouluttajien ryhmistä kokoontui syyskuun 1998 ja maaliskuun 1999 
välisenä aikana kaikkiaan 11 kertaa. Lisäksi aineistonkeruun loppuvaiheessa kol-
messa eri yliopistossa järjestettiin opettajankouluttajille yhden kokoontumiskerran 
keskustelutilanne. Keskimäärin kuhunkin keskusteluun osallistui 5−6 henkilöä. 
(Turunen 2000a; 2000b.) 

Keskusteluiden luonne oli avoin niin, että ryhmän työskentelyyn osallistuvien 
toivottiin itse nostavan esiin aiheita, jotka he kokivat tärkeiksi ja keskustelun arvoi-
siksi opetustyön ja opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta (Turunen 2000a; 
2000b). Alkuperäisaineisto käsittää harjoitteluun liittyvien keskustelujen lisäksi siten 
runsaasti myös muuta opettajankoulutusta ja opettajuutta sivuavaa pohdintaa. Tätä 
artikkelia varten olen palannut alkuperäisaineiston äärelle ja analysoinut mainittu-
jen neljän opettajankouluttajaryhmän keskusteluaineistoa opetusharjoittelua sivua-
vien keskusteluotteiden osalta. Muita aineistoon perustuvia tuloksia on raportoitu 
laajemmin toisaalla (Turunen 1999; Kiviniemi 2000). 
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Harjoittelun ohjauksen tulkintakehykset

Opetettavasta oppilasryhmästä huolehtimisen tulkintakehys

− − Mä jäin vielä miettimään sitä, että mikä on opettajuuteen kasvaminen. He 
(harjoittelijat) tulevat ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen aika monetkin sem-
mosessa lasikaapissa, tarkkailevat itseään hirveesti, mutta eivät näe oppilaita, 
ryhmänä eivätkä yksilönä. (Opettajankouluttajien keskusteluote 1)

Käymissään keskusteluissa opettajankouluttajat kokivat olevansa vastuussa paitsi 
ohjaamistaan opetusharjoittelijoista, myös heidän opettamistaan oppilaista. Toisi-
naan oppilaiden oppimisesta ja kasvatuksesta huolehtiminen voi opettajankoulutta-
jien mukaan nousta myös etusijalle harjoittelijoiden ohjauksessa. Goffmanin (1986, 
79−81, 40−44) kehysanalyysin näkökulmasta voitaneen tulkita niin, että toisinaan 
opetustyön primäärikehys saattaa nousta ohjaustyössä hallitsevaan asemaan suh-
teessa variaatioonsa eli opetusharjoitteluun nähden. 

Mikä harjoittelutilanteessa ja ohjaussuhteessa on olennaista? Yhtäältä kyse on 
ohjautusta opetusharjoittelusta ja eri harjoittelutilanteiden ohjauksesta, jolloin 
tavoitteena on harjoittelijoiden harjaantuminen opetustyöhön sekä heidän ope-
tusnäkemystensä kehittyminen. Toisaalta kyse on tavanomaisesta opettajan ja 
oppilaiden keskinäisestä opetus−oppimis-vuorovaikutustilanteesta, jolloin oppi-
laiden oppimisen voi oikeutetustikin katsoa olevan etusijalla. Tällöin opetettavien 
oppilaiden huomioon ottaminen nousee keskeiseen asemaan myös harjoittelijan ja 
ohjaajan keskinäisessä ohjaussuhteessa. Toisen näkökulman asiaan tarjoaa se, että 
normaalikouluissa harjoittelua ohjaavat lehtorit myös vastaavat kyseisten luokkien 
opetuksesta silloin, kun opetusharjoittelijoita ei luokassa ole. Tässä mielessä lienee 
luontevaa ajatella, että esimerkiksi normaalikoulun lehtorit kokevat olevansa vas-
tuussa ”omasta oppilasryhmästään”, ja tämä heijastuu myös ohjaussuhteeseen. 

Opettajankouluttajat kiinnittivät keskusteluissaan huomiota siihen, miten 
erityisesti opintojensa alkuvaiheessa opiskelijoiden huomio saattaa harjoittelussa 
keskittyä lähinnä heidän oman persoonansa ympärille ja muu todellisuus sulkeis-
tetaan ikään kuin ulkopuolelle. Samalla harjoittelijat saattavat kiinnittää liian vähän 
huomiota oppilaisiin ja heidän oppimiseensa. Opettajankouluttajien keskusteluissa 
kuvattiin, miten harjoittelijoiden työskentelyssä kyse voi olla toisinaan eräänlaisesta 
itseensä käpertymisestä tai narsistisuudesta. Opiskelijalla saattaa tällöin olla epärea-
listinen kuva siitä, miten opetustilanne toteutuu, miten lapset tilanteessa oppivat ja 
miten he tunnilla viihtyvät. 

Opettajankouluttajien esiin nostama näkökohta on tuttu myös alan tutkimus-
kirjallisuudesta. Esimerkiksi Fullerin (1969) kehitysvaiheajattelun mukaan uraansa 
aloittavan opettajan keskeisenä huomion kohteena on, miten hän itse opettajana 
selviytyy. Vasta myöhemmissä kehitysvaiheissa opettajat kiinnittävät enemmän 
huomiota muun muassa oppilaiden oppimiseen sekä opetus- ja kasvatustyön laa-
ja-alaisempiin seuraamuksiin. Myös opettajaksi opiskelevien osalta ammatillisessa 
kasvussa voi katsoa olevan vastaavalla tavoin kyse pitkäkestoisesta oppimis- ja sosi-
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alisaatiotapahtumasta (Väisänen 2004). Kuten Väisänen (artikkeli tässä julkaisussa) 
luonnehtii, opiskelijan opettajaidentiteetin kehittyminen on koko koulutuksen ajan 
kestävä syklinen prosessi, jota ohjaustyön tulisi tukea. Ohjaus myös saa erilaisia 
merkityksiä eri kehitysvaiheissa. Opetusharjoittelijoiden hakiessa omaa opettaja-
identiteettiään ja omaa opetustyyliään ohjauksen tulisi auttaa harjoittelijoita heidän 
tiedostamis- ja selviytymisprosessissaan. Ohjaajalla tulisi olla Väisäsen mukaan 
herkkyyttä havaita kunkin harjoittelijan kehitysvaihe ja kykyä vaihtaa tarvittaessa 
ohjaustyyliään. 

Harjoittelussa opetusharjoittelija on vastuussa oppilasryhmänsä kasvatuksesta ja 
oppimisesta. Onkin luontevaa, että ohjauskeskusteluissa opettaja–oppilas-vuorovai-
kutussuhde nousee keskeiseen asemaan. Ohjauksen tehtävänä on tästä näkökulmas-
ta opetettavana olevien oppilasryhmien ja yksittäisten oppilaiden tilanteen valotta-
minen harjoittelijoille. Harjoittelun ohjaajan tehtävänä on siten auttaa harjoittelijaa 
näkemään opetustilannetta muidenkin kuin itsensä näkökulmasta. Opettajankou-
luttajien haastattelussa tuli esiin, miten tämä tehtävä voi etenkin opintojen ja samal-
la opettajaidentiteetin kehittymisen alkuvaiheessa olla varsin haasteellinen. Mikäli 
opiskelijoiden tarkastelunäkökulma on itsekeskeinen ja oman persoonan ympärille 
keskittynyt, saattaa se opettajankouluttajien mukaan toimia avoimen ja kehittävän 
keskustelun esteenä. Kehitysvaiheajattelun näkökulmasta kyse voi toisaalta olla siitä, 
että harjoittelijoilla ei välttämättä ole vielä valmiuksia arvioida harjoittelutilanteita 
oppilaidensa näkökulmasta keskeisen huomion kiinnittyessä omaan työskentelyyn 
ja opettajana selviytymiseen.

Kun harjoittelutilanteissa ohjaajalla on vastuu myös oppilaista, saattaa opetetta-
vasta oppilasryhmästä huolehtiminen opettajankouluttajien mukaan radikaaleim-
millaan merkitä myös puuttumista harjoittelutilanteen kulkuun, vaikka ohjaajana 
joudutaankin samalla tulemaan harjoittelijan reviirille. Opettajankouluttajien 
keskusteluissa pohdittiinkin, missä menee harjoittelijoiden ratkaisujen ja heidän 
persoonallisuutensa kunnioittamisen rajat. Kun harjoittelija tuntia pitäessään jättää 
ottamatta huomioon erityisapua tarvitsevan oppilaan, jonka tilanteen harjoittelijaa 
ohjaava lehtori tuntee harjoittelijaa paremmin, missä määrin ohjaajalla on oikeus ja 
velvollisuus tarjota oppilaalle apuaan harjoittelijan pitämällä tunnilla? Kun eräässä 
tämänkaltaisessa harjoittelutilanteessa ohjaava lehtori oli tarjonnut eritystä tukea 
tarvitsevalle oppilaalle apuaan, harjoittelija oli loukkaantunut ohjaajan puututtua 
luokan tapahtumiin. Kun lapsella saattaa olla kuitenkin opetustilanteessa todellinen 
tarve tukeen, voi tilanne ohjaajan kannalta olla monitahoinen ja ristiriitainen. Oh-
jaukseen liittyy siten dilemma. Jos ohjaaja tarjoaa oppilaalle tukeaan, harjoittelija 
saattaa kokea ohjaajan toiminnan loukkaavana ja harjoittelijan reviirille tulemisena. 
Ohjaaja kun rikkoo sitä harjoittelun normaalia rajaa, jossa vastuu opetuksesta on 
jätetty opetusharjoittelijalle. Jos ohjaaja ei tarjoa apuaan, oppilas saattaa jäädä vaille 
tarvitsemaansa tukea. Opettajankouluttajat näyttivät keskusteluissaan tiedostavan 
tämänkaltaisen ohjaustilanteisiin toisinaan liittyvän jännitteen, ja Atjosen aineiston 
(tämän teoksen artikkeli) opiskelijat olivat myös kokeneet tällaisia tapahtumia.
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Ohjaustyön asiantuntijuuden viitekehys 

− − Sitten mä mietin, onko se muillakin ihmisillä (harjoittelunohjaajilla), kun 
se työnkuva (on) muuttunut, niin onko niillä pelkoa siitä, että jos mä en osaa-
kaan tehdä tätä uudella tavalla. Ja mä tiedän, että tää (ohjaus)työ on muuttu-
nut aivan hirvittävän paljon kymmenen vuoden aikana. Että yhtäkkiä pitäiskin 
osata perustella ja aiemmin on saanut perustella vaan jos sattuu huvittamaan. 
Sehän oli ihan talon tapa, en mä kritisoi sitä. Sillon annettiin numerot ja se oli 
sillä hyvä. Nyt yhtäkkiä pitäis osata sanoa jotain. Tiedän, että täällä on monia 
taitavia pedagogeja, jotka osaakin sanoa, mutta jos (osa) tunteekin pelkoa, että 
”mitenkähän mä nyt” ja ”osaanko mä”. (Opettajankouluttajien keskusteluote 
2)

Opetusharjoittelua voi Goffmania (1986, 40−44) mukaillen luonnehtia opetustyön 
primaarikehyksen variaatioksi kaikkien asianosaisten myös ymmärtäessä kehyksen 
muunnosluonteen. Sekä harjoittelija että ohjaajat ymmärtävät, että kyse on paitsi 
opetuksesta myös harjoittelusta, jossa harjoittelijat pyrkivät ohjauksen tukemana 
kehittämään valmiuksiaan opettajana. 

Harjoittelunohjaajat näyttävät myös tulkitsevan harjoitteluun liittyvää vuoro-
vaikutusta keskeisesti tämän tulkintakehyksen kautta. Harjoittelun ohjaukseen ja 
ohjausvuorovaikutukseen liittyvissä keskusteluissa opettajankouluttajat pohtivat 
ohjaustyöhön liittyviä kysymyksiä ohjaajan asiantuntijaroolin ja ohjaukseen liitty-
vän asiantuntijuuden luonteen näkökulmista. Nämä keskustelut näyttivät toisaalta 
suuntautuvan harjoittelun rakenteisiin ja päämääriin, toisaalta harjoittelun ohjauk-
seen liittyviin ohjauskäsityksiin ja ohjausvuorovaikutuksen luonteeseen. Tarkastelun 
näkökulma kätkee näiltä osin sisäänsä hyvin pitkälle vastaavankaltaisia ohjaustyön 
osa-alueita, joita esimerkiksi Väisänen (2002) on kiteyttänyt hyvän ohjaajan ominai-
suuksia kategorisoidessaan.

Opettajankouluttajat pohtivat keskusteluissaan muun muassa ohjaajien roolia 
harjoittelun tavoitteiden ja päämäärien jäsentäjänä, mihin liittyy samalla velvoite 
auttaa myös harjoittelijoita ymmärtämään eri harjoitteluihin liittyvät tavoitteet. 
Kuten Jyrhämä (2002, 48−49) on esittänyt, harjoittelua koskevat tavoitteet ja suun-
nitelmat ovat siten osaltaan ohjaajan toiminnan taustalla. Opettajankouluttajien 
keskusteluissa tuotiin monista eri näkökulmista esiin, miten harjoittelun päämää-
ränä on harjoittelijoiden opetusnäkemyksen kehittyminen ja miten erilaisiin har-
joitteluihin liittyvät omat tavoitteensa. Opettajankouluttajat esittivät muun muassa 
näkemyksiä siitä, miten harjoittelujärjestelmän ja eri harjoitteluiden avulla opiske-
lijat tottuvat vähitellen ottamaan yhä itsenäisemmin vastuuta opetustyöstä ja miten 
heidän opettajaidentiteettinsä ja itsevarmuutensa kehittyy opettajankoulutuksen ja 
opetusharjoitteluiden kuluessa. Harjoittelujärjestelmän tulee tukea tämänkaltaista 
ammatti-identiteetin kehittymistä. 

Aina harjoittelijat eivät opettajankouluttajien mukaan välttämättä näytä itse 
tiedostavan harjoitteluun liittyviä tavoitteita, ja erityisesti alkuvaiheissa heidän 
orientoitumisensa opetustilanteisiin näyttää olevan hyvin itsekeskeistä. Tässä suh-
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teessa opetusharjoittelun ja harjoittelun ohjauksen tehtävänä on pyrkiä edistämään 
opiskelijoiden tietoisuutta opetustyön luonteesta ja myös harjoitteluun liittyvistä 
erilaisista päämääristä. Tämän katsottiin edellyttävän reflektiivistä ohjaussuhdetta 
opiskelijan ja ohjaajan kesken.

Edellistä laajemmin opettajankouluttajien pohdinta liittyi ohjaustyön ja siinä 
tarvittavan asiantuntijuuden luonteeseen. Keskustelua voisi tältä osin luonnehtia 
yhteisölliseksi ohjauskäsitysten ja ohjausideaalien tutkiskeluksi. Keskusteluissa 
arviointiin esimerkiksi sitä, millainen nykyisin vallalla oleva ohjauskäsitys on tai 
millainen ohjaussuhteen tulisi olla luonteeltaan. Samalla opettajankouluttajat ja 
opetusharjoittelusta vastaavat lehtorit saattoivat myös ilmaista epävarmuutensa 
suhteessa ohjaustyön vaatimuksiin. Eräässä opettajankouluttajien käymässä keskus-
telussa pohdittiin sitä, miten ohjaustyötä koskevat käsitykset ovat muuttuneet ai-
empiin käytäntöihin nähden huomattavasti vuorovaikutteisuutta arvostavammiksi. 
Sekä ohjaajien että ohjattavien tulisi ohjauskeskustelussa kyetä perustelemaan omat 
näkemyksensä toisilleen. Keskustelussaan opettajankouluttajat pohtivat tällaisen oh-
jauskäsityksen vaativuutta ja myös sitä, missä määrin heillä opettajankouluttajina on 
valmiutta tämänkaltaiseen ohjaussuhteeseen.

Vastaavaan tapaan opettajankouluttajat ilmaisivat epävarmuutensa myös siitä, 
miten kannustavaa ja rakentavaa palautetta he ohjauskeskusteluissa kykenevät tar-
joamaan. Opettajankouluttajat pohtivat muun muassa siitä, miten suomalaista kou-
lulaitosta rasittaa eräänlainen arvostelun kulttuuri. Tällöin avoimeen keskusteluun 
ei välttämättä päästä mikäli koetaan, että opettajana tai oppilaana ollaan arvostelun 
kohteena. Harjoittelussakin ohjaajien tulisi pyrkiä muistamaan myös myönteinen 
palaute. Keskustelussa pohdittiin, annetaanko opetusharjoittelussa yleensä vielä lii-
an vähän tunnustusta ja myönteistä palautetta opiskelijoille (vrt. Krokfors 1997).

Opettajankouluttajat näyttivät kokevan siten jonkinasteista epävarmuutta siitä, 
miten he ovat toisaalta kyenneet omaksumaan uudentyyppisen ohjauskulttuurin 
ja miten he itse kykenevät tarjoamaan ohjattavilleen rakentavaa ja opettajana ke-
hittymistä tukevaa palautetta. Näillä näkemyksillä näyttää olevan yhtymäkohtia 
Tilleman (2004) esittämiin tutkimustuloksiin. Hänen mukaansa opettajankou-
luttajien tiedostamat opetus- ja ohjaustyöhön liittyvät käsitykset eivät välttämättä 
suoraan välity heidän opetukseensa ja toimintaansa. Opettajankouluttajat saattavat 
kokea tilanteen jännitteisenä. Tillema luonnehtii opettajankouluttajien käyvän siten 
eräänlaista henkistä kamppailua sen suhteen, miten he voisivat panna käsitteelliset 
kasvatuskäsitykset omassa toiminnassaan käytäntöön ja toisaalta myös, miten erilai-
sia kasvatuksen käytäntöjä voisi käsitteellistää. 

Erilaisten persoonallisuuksien kohtaamisen tulkintakehys

− − Mun havaintoni niissä harjoitteluissa on kyllä hyvin selvästi se, että meillä 
hyväksytään hyvin monenlaiset tavat ja hyvin monenlaiset opiskelijat. (Opetta-
jankouluttajien keskusteluote 3)
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− − Opetusharjoittelun ohjaus on stressaavaa, koska siinä ollaan ihmisten kans-
sa tekemisissä. Siinä pitää osata olla hienotunteinen, mutta toisaalta jos ei osaa 
sanoa suoraan, niin se on ihan hyödytöntä. Mulle ainakin harjoittelun ohjaus 
on kaikista stressaavinta. Siinä pitää olla koko ajan tuntosarvet herkkänä ja 
kuitenkin pitää osata sanoa −.
− Tuntosarvet herkkänä mihin? Täsmennä vähän.
− Tuntosarvet herkkänä siihen, että täytyy nähdä ihmisestä, että minkä verran 
tuo ihminen kestää ottaa palautetta vastaan. Koska jos se palaute menee hänellä 
yli, niin siitä ei oo mitään muuta kuin haittaa. Jollekin ei voi sanoa yhtä paljon 
kuin toiselle. Usein vasta harjoittelun jälkeen on oppinut tuntemaan sen ihmisen 
niin, että tietää, että tuolle ois voinut antaa paljon tarkempaa palautetta. Ja taas 
toisille täytyy pysyä hirmu isoilla linjoilla ja olla kannustava. (Opettajankoulut-
tajien keskusteluote 4)

Opetusharjoittelijoiden kokemuksia koskevassa tutkimuksessani (Kiviniemi 1997) 
opiskelijat kokivat, että toisinaan harjoittelun ohjauksessa heidän omia näkemyksi-
ään opetuksesta ja oppimistilanteiden järjestämisestä ei oteta riittävästi huomioon. 
Ongelmana näyttäisivät tässä valossa olevan vuorovaikutuksen ja erilaisten persoo-
nallisuuksien kohtaamisen vaikeudet.

Edelliseen nähden mielenkiintoista vastapainoa tuo se, että keskusteluissaan 
opettajankouluttajat kokivat ohjaustyön olevan perusluonteeltaan erilaisten per-
soonallisuuksien kohtaamista. Haasteellisena opettajankouluttajat näkivät juuri sen, 
miten ohjaustilanteessa kyetään ottamaan huomioon erilaiset opiskelijat ja harjoit-
telijat. Goffmanin (1986, 8) kehysanalyysissä kiinnitetään huomiota siihen, miten 
yksilö asettautuu tietyssä tilanteessa vallitsevaan sosiaalisen vuorovaikutuksen kent-
tään ja mitkä hänen oman toimintansa rajat ovat kyseisessä tilanteessa. Tässä tar-
kastellun aineiston valossa myös harjoittelun ohjaajat pyrkivät kutakin opiskelijaa 
ohjatessaan tekemään oman tilanteentulkintansa siitä, millaisesta ohjaussuhteesta 
kyseisen opiskelijan kanssa on kyse ja mitkä ovat ohjattavan lähtökohdat ja tarpeet 
ohjaussuhteessa.

Toisaalta opettajankouluttajien keskusteluissa saatettiin painottaa, että opetus-
harjoittelussa hyväksytään hyvin monenlaisia tapoja toimia ja myös hyvin erilaisia 
opettajapersoonia. Opettajankouluttajien keskusteluissa pohdittiin myös ohjaus-
vuorovaikutuksen hienotunteista luonnetta. Ohjaajien tulisi kyetä erottamaan, 
millaista ohjausta kukin tarvitsee ja millä tavoin kunkin harjoittelijan kanssa voi 
ohjausvuorovaikutuksessa olla. Ohjaajien kokemusten mukaan eri opiskelijoilla 
on hyvin erilaiset valmiudet ottaa vastaan palautetta. Toisten opiskelijoiden kanssa 
ohjauksen täytyy olla hyvin hienovaraista, toisten kanssa asioista tulee puhua suo-
rempaan. Tämän harjoittelua ohjaavat opettajankouluttajat kokivat vaativaksi ja 
haasteelliseksi tehtäväksi. 

Ohjaajat näyttävät tekevän siten tulkintoja eri ohjaustilanteiden luonteesta. Ti-
lannetta tulkitessaan ohjaaja pohtii, millainen ohjaus kyseisen opiskelijan kanssa 
on mahdollista ja esimerkiksi, miten suoraan opiskelijalle voi esiin tulleista ongel-
matilanteista ohjaustilanteissa puhua. Ohjaajat pohtivat oman toimintansa rajoja. 
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Kun vastaava tilanteentulkinta näyttää olevan tyypillistä myös opiskelijoille (Kivi-
niemi 1997, 189−190), voi ohjaussuhteen katsoa olevan alkuvaiheessa kummankin 
osapuolen osalta eräänlaista tunnustelua. Sekä ohjaaja että harjoittelijat arvioivat, 
millainen ohjaussuhde oikeastaan on luonteeltaan ja millaisissa rajoissa ohjauskes-
kusteluja käydään toisen osapuolen kanssa. 

Luulemisten kehän ja teatraalisten harhautusten tiedostamisen 
tulkintakehys

− − Harjoitteluissa voi koko se oppiminen harjoittelun aikana estyä sillä, että 
opiskelija ei uskalla sanoa ohjaajalle jotain ihan keskeistä asiaa, niin kun vaik-
ka sitä, että ”minua ärsyttää kun sä tuut puuttumaan mun tunnin kulkuun 
sillon kun mä pidän sitä, että tuntuu että auktoriteetti menee siellä luokassa 
kokonaan”. Just tänään viimeksi mä kysyin (harjoittelijoilta), että onko teillä 
semmonen olo, että te uskallatte ja te ootte tasa-arvoisia siellä luokassa, niin ne 
kaikki rupes hymyilemään vähän. He on ottanut niin itsestään selvänä, että jos 
niin tekee (uskaltaa olla tasa-arvoinen ohjaajansa kanssa), niin siitä useimmissa 
tapauksissa seuraa jonkunlaista simputtamista ja että se koetaan henkilökohtai-
sena loukkauksena meidän ohjaajien taholta. Eli sillon siinä on mun mielestä 
valtavan suuri ihmissuhdeongelma, joka estää oikeastaan koko työnteon sen 
harjoittelun aikana. (Opettajankouluttajien keskusteluote 5)

− − Mä oon joskus miettinyt, että se (ohjausvuorovaikutuksen ongelmat) on mo-
lemminpuolinen asia. Se on tämmönen luulemisien kehä, että opiskelijat luulee, 
että ne ei voi tehdä sitä ja ne ei voi tehdä tätä. Ja toisaalta se on (harjoittelijoi-
den) omasta kypsymisprosessista kiinni, että missä vaiheessa niillä on kanttia 
astua (ohjaajan) rinnalle. Vaikka kuinka sanois, että me ollaan tasa-arvoisia, 
sano ihan mitä mieleen tulee ja väittele mun kanssa, niin ne ei kuitenkaan tee 
sitä. Että siihen ei voi toista vaatia ja pakottaa.
– Ei, mutta se ohjaussuhdehan on valtasuhde, koska toisella on oikeus sanoa, että 
tää on hylätty tää sun harjoittelu. Mutta se on ihan totta, että se on semmosten 
luulemisten kehä, joka täytyy sitten jossain vaiheessa rikkoa. (Opettajankoulut-
tajien keskusteluote 6)

Olen opetusharjoittelijoita koskeneessa tutkimuksessani tarkastellut, miten opiske-
lijoiden kokemusten valossa harjoittelusta saattaa toisinaan tulla kokemuksellisesti 
eräänlainen teatraalinen harhautus, jossa harjoittelija esittää näytöksen, jonka arvioi 
miellyttävän ohjaajaansa. Samalla tämä merkitsee harjoittelijan näkökulmasta so-
peutumista ohjaajan tahtoon, mitä ei kuitenkaan suoranaisesti tuoda esiin ohjaajal-
le. (Kiviniemi 1997, 152−161.) Usein tilanteen taustalla näyttää olevan se, että har-
joittelijat kokevat pedagogisten näkemystensä poikkeavan ohjaajiensa näkemyksistä. 
Harjoittelusta selviytyäkseen harjoittelijat esittävät ohjaajilleen eräänlaisen harhau-
tuksen. Harjoittelijat toisin sanoen tekevät tilanteentulkinnan siitä, mitä olettavat 
ohjaajansa haluavan ja toimivat harjoittelutilanteessa tämän tulkintansa mukaisesti 
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omaten samalla itse vastakkaisen tai jännitteisen näkemyksen opetustyön luontees-
ta. 

Opettajankouluttajat näyttävät toisinaan tiedostavan, että opetusharjoitteluun 
saattaa liittyä jonkinlainen tulkintojen tai luulojen varassa toimiminen. Omassa 
keskustelussaan opettajankouluttajat ja opetusharjoittelun ohjaajat arvioivat, että 
ohjattavilla näyttää toisinaan olevan negatiivisesti värittyneitä oletuksia harjoittelun 
luonteesta ja heihin harjoittelijoina kohdistuvista odotuksista. Ohjattavat näyttävät 
opettajankouluttajien keskustelussaan esittämän arvion mukaan toisinaan toimivan 
tilanteessa vastentahtoisesti sen mukaisesti, mitä olettavat ohjaajiensa toivovan. Har-
joittelijat saattavat toimia eräänlaisessa ”luulemisen kehässä”. Tällaisessa tilanteessa 
ohjaussuhde ei välttämättä vaikuta ohjaajan näkökulmasta kovin hedelmälliseltä. 

Eräänä tekijänä tämänkaltaisen tilanteen taustalla opettajankouluttajat arvioivat 
olevan ohjaussuhteeseen liittyvän valtasuhteen. Ohjaajan ja harjoittelijan keskinäi-
nen valtasuhde voi toimia avoimen keskustelun esteenä, vaikka ohjaaja olisikin avoi-
muutta pyrkinyt omalta osaltaan korostamaan. Opettajankouluttajat toivoivatkin 
keskustelussaan, että harjoittelijat kykenisivät kasvamaan ohjaussuhteessa mahdolli-
simman tasaveroiseen asemaan.

Opettajankouluttajien näkökulmasta tähänkin tulkinnalliseen kehykseen näyttää 
liittyvän tietty epävarmuus. Vaikka harjoittelun ohjaajat tiedostaisivatkin, että opis-
kelijat toisinaan näkevät harjoittelun eräälaisena pelinä tai harhautuksena, niin he 
eivät välttämättä voi olla varmoja siitä, keitä harjoittelijoista tällainen ”luulojen ke-
hässä” toimiminen oikeastaan koskee. Ohjaajan näkökulmasta kyse on edelleenkin 
ohjaustyön hoitamisesta tietyssä epävarmuudessa. 

Mikäli opiskelijoilla näyttää liittyvän harjoitteluun harhautusluonteisia tulkin-
takehyksiä, tulisi ohjaajan ilmeisestikin huolehtia siitä, että hän ei ole itse omalla 
ohjauksellaan ja toiminnallaan edesauttamassa näiden opiskelijoiden harjoitteluko-
kemuksia vääristävien tulkintojen syntymistä. Mikäli harjoittelijat näyttävät tulkit-
sevan harjoittelutilanteita kuvatunkaltaisen harhauttavan kehyksen näkökulmasta, 
tulisi ohjauksen eräänä tavoitteena ilmeisesti myös olla näiden harjoittelukokemuk-
sia vääristävien kehysten murtaminen. Ohjaus olisi siten ulotettava itse ohjauspro-
sessiin ja siinä vallitseviin puitteisiin. Goffmania (1986, 338) mukaillen voisi puhua 
harjoittelua koskevien näkemysten selkeyttämisestä siten, että sekä ohjaajalla että 
harjoittelijalla on suurin piirtein samankaltainen näkemys siitä, mitä harjoittelussa 
on oikein tekeillä, ja kummallakin on lisäksi jokseenkin oikea käsitys toistensa ope-
tusharjoittelua koskevista näkemyksistä. (Kiviniemi 1997, 203−204.)

Pohdinta

Goffmanin kehysanalyyttiseen lähestymistapaan tukeutuen olen tyypitellyt tässä 
artikkelissa neljä erilaista tulkintakehystä, joiden näkökulmasta harjoittelun ohjaajat 
voivat ohjaustyötään painottaa (kuvio 1). Ohjaajat näyttävät työskentelevän tilan-
teessa väistämättä ohjauksen ja oman harjoittelujärjestelmänsä asiantuntijoina, mi-
kä myös keskeisesti raamittaa heidän näkemyksiään ja tulkintojaan ohjaustilanteista 
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(ohjauksen asiantuntijuuden tulkintakehys). Ohjaaja on siten asiantuntija, joka tie-
dostaa ohjaustyössään harjoittelun kokonaisuuden, eri harjoittelujaksoihin liittyvät 
päämäärät ja tavoitteet sekä pyrkii ohjauksessaan toimimaan alansa ammattilaisena 
oman ohjauskäsityksensä mukaisesti. 

Mainitun kaltaisen ohjauksen asiantuntijaroolin ohella harjoittelutilanteen 
tulkintoja voidaan tehdä myös oppilasryhmästä huolehtimisen tai harjoittelijaper-
soonallisuuden ja hänen tarpeidensa kohtaamisen tulkintakehyksestä käsin. Näiden 
tulkintakehysten myötä ohjaajan työssä painottuu näkemys ohjaajasta inhimillisen 
vuorovaikutuksen asiantuntijana. Yhtäältä tämä merkitsee ohjaajan herkkyyttä tun-
nistaa esimerkiksi yksittäisten oppilaiden tarpeet harjoitteluun kuuluvien opetusti-
lanteiden aikana. Toisaalta tämä merkitsee myös harjoittelijapersoonan ymmärtä-
mistä ja hänen yksilöllisten tarpeidensa tunnistamista ohjausvuorovaikutuksen 
kuluessa. Asiantunteva harjoittelunohjaaja omaa siten herkkyyttä aistia erilaisten 
ohjattaviensa yksilöllisiä tarpeita, kuten Jyrhämä (2002, 172) on luonnehtinut. 

Ohjaajan toimintaa näyttäisi nyt tarkastellun aineiston perusteella suuntaavan 
toisinaan myös epäily siitä, että harjoittelijat toimivat harjoittelussa välineellisten 

KUVIO 1. Opetusharjoittelun ohjauksen tulkintakehykset
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Harjoitteluun liittyvien näytösten tiedostaminen, avoimeen ohjausvuoro-
vaikutukseen pyrkiminen, harjoittelun ja ohjauksen pelisääntöjen selkiyttäminen 
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motiivien ohjaamina tai että heille on muodostunut vääristyneitä käsityksiä har-
joittelun luonteesta (luulemisten kehän ja teatraalisten harhautusten tiedostamisen 
tulkintakehys). Siten ohjaustyössä olisi tarpeen tiedostaa tällaisten käsitysten ole-
massaolo, minkä jälkeen harjoittelun ohjaajalla ja harjoittelijalla on ohjauskeskus-
telussa ainakin periaatteessa mahdollisuus päästä yhteisymmärrykseen harjoittelun 
tavoitteista ja merkityksestä. 

Käytännössä edellä tyypitellyt ohjaustyön tulkintakehykset lomittuvat toisiinsa. 
Esimerkiksi oppilasryhmästä huolehtimisen tai harjoittelijapersoonallisuuden huo-
mioon ottamisen voi katsoa olevan selkeästi osa ammattitaitoisen ohjaajan amma-
tillista osaamista. 

Artikkelin alussa hahmotin lyhyesti harjoittelun ohjaukseen liittyvien teorioiden 
valossa näkemystä ideaalisesta harjoittelunohjauksesta, jossa ohjaustoiminnalle on 
ominaista vuorovaikutteisuus ja pyrkimys ohjattavan ammatillisen kasvun tuke-
miseen. Lähtökohtana on, että ohjausprosessissa tuetaan opiskelijan tutkivaa otetta 
omaan työhönsä harjoittelun aikana. 

Esiteltyjen harjoittelunohjauksen tulkintakehysten valossa voidaan maalailla 
toisentapaista kuvaa ideaalin harjoittelunohjauksen luonteesta. Ohjaussuhteessa 
ohjaajan tulisi kyetä joustavasti painottamaan sitä tulkintakehystä, jonka olettaa 
kulloinkin olevan tarkoituksenmukainen opettajaksi opiskelevan ammatillisen 
kasvun tukemisessa. Toisinaan se saattaa merkitä oppilasryhmän huomioon otta-
misen painottamista ohjauskeskusteluissa, toisinaan se saattaa merkitä keskustelua 
harjoittelun perimmäisestä luonteesta havaittaessa, että opiskelijat ovat tarjoamassa 
ohjaajilleen jonkinasteista näytöstä, jonka he olettavat tyydyttävän ohjaajansa miel-
tymyksiä. Ohjaustyön tulkintakehysten näkökulmasta voidaan hahmottaa siis kuvaa 
ohjausprosessista, jossa ohjaaja kykenee tekemään joustavia ja tarkoituksenmukaisia 
vaihdoksia eri tulkintakehysten välillä. 

Mainitut tulkintakehykset luovat viitekehystä sille, minkälaisissa puitteissa oh-
jaajat pyrkivät tukemaan harjoittelijan reflektoivaa ja omaa työtään tutkivaa otetta. 
Reflektio ja dialogi eivät tapahdu tyhjiössä vaan eri tulkinnalliset kehykset ovat 
suuntaamassa dialogin suuntaa. Siten esimerkiksi ohjattavan persoonallisuus saattaa 
olla vaikuttamassa siihen, millaisen ohjauskeskustelun ohjaaja tulkitsee olevan kul-
loinkin mahdollista ja tarkoituksenmukaista, ja millaisiin näkökohtiin reflektiivistä 
ja tutkiskelevaa tarkastelua voi ohjauskeskusteluissa suunnata. 

Keskeinen aineistosta esiin noussut piirre oli ohjaajien toisinaan kokema epävar-
muus. Epävarmuus näytti liittyvän kaikkiin opetusharjoittelun ohjauksen tulkinta-
kehyksiin. Epävarmuutta näytti aiheuttavan se, missä määrin harjoittelijan pitämillä 
harjoittelutunneilla tulee kunnioittaa opettajaharjoittelijoiden autonomiaa, ja mil-
loin taas täytyy ottaa huomioon opetettavana olevan oppilasryhmän etu. Epävar-
muutta koettiin myös suhteessa omaan ohjausnäkemykseen ja ohjauksen asiantun-
tijuuteen. Ohjaajat tuntuivat kyselevän itseltään, miten hyvä ohjaaja olen ja miten 
asiantuntevasti kykenen ohjaustyötäni hoitamaan. 

Edelleen keskusteluissa pohdittiin sitä, miten vaikeaa erilaisten harjoittelijaper-
soonallisuuksien tunnistaminen voi olla. Itse asiassa molemmat osapuolet näyttävät 
tunnustelevan ohjaustilanteissa, millaisesta ohjaussuhteesta oikeastaan on kyse ky-
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seisen ohjaajan tai harjoittelijan kesken. Opiskelijan näkökulmasta tunnustelun läh-
tökohtana näyttäisi olevan kysymys, mitkä ovat toiminnan rajat ja mahdollisuudet 
kyseisen ohjaajan kanssa ja kyseisessä harjoitteluluokassa. Ohjaajan näkökulmasta 
kysymyksenä näyttäisi taas olevan se, millainen ohjattava ja millainen opettajaper-
soona kyseinen opettajaharjoittelija on, ja millaista ohjausta juuri tämä opiskelija 
tarvitsisi. Millä tavoin ohjaustyötä voi harjoittaa juuri tämän opiskelijan kanssa? 
Ohjaajat näyttävät kysyvän itseltään, kykenevätkö he tunnistamaan erilaiset har-
joittelijapersoonallisuudet kohdatakseen opiskelijoiden tarpeet ja vahvistaakseen 
heidän ammatillista identiteettiään. 

Ohjaajat eivät välttämättä ole myöskään aina varmoja harjoittelijoidensa erilai-
sista motiiveista harjoittelun aikana. Toisinaan opiskelijat näyttävät suhtautuvan 
harjoitteluun välineellisesti ja pelaavan ohjaajan kanssa erilaisia pelejä. Siten oh-
jaajana ei voi aina olla täysin vakuuttunut siitä, miten aitoja harjoittelutilanteet ja 
ohjauskeskustelut ovat. 

Kun Hansén (1997) on tutkimukseensa perustuen todennut, että opettajat ko-
kevat koulun kiihtyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä usein riittämättö-
myyden ja epävarmuuden tuntemuksia, näyttävät vastaavankaltaiset tuntemukset 
olevan melko tuttuja myös opetusharjoittelun ohjaajille. Ohjaajan työnkuvaan näyt-
täisi siten liittyvän myös oman epävarmuuden kohtaaminen ja tähän liittyen jatkuva 
ammatillisen ja henkilökohtaisen identiteettityön tekeminen (vrt. Heikkinen 1998). 

Sinänsä ohjaajien epävarmuutta ei voi pitää esteenä ohjaustyön menestyksellisel-
le hoitamiselle, pikemminkin päinvastoin. Ojanen (1989) on esittänyt, että ohjaus-
suhteen edellytyksenä on, että ohjaaja tajuaa, ettei hän itse ole koskaan valmis. Hei-
deggerilaisesti ajatellen ohjaajalle voi olla eduksi, mikäli hän hyväksyy ajatuksen, että 
tiettyä tilannetta, elämää tai ihmistä ei voi ottaa yksiselitteisesti haltuun. Pikemmin-
kin tulisi olla kyse avoimesta asenteesta, ”silleen jättämisestä”, jolloin kunnioitetaan 
tarkasteltavana olevaa ilmiötä ja sallitaan sen oman luonteen esiintulo (Heidegger 
1988, 12−13, 23). Heidegger kritisoi teknistä, päämäärä- ja tavoitesuuntautunutta 
ajattelutapaa, jossa ajatteluamme hallitsee omien tavoitteidemme tyydyttäminen. 
Vastaavaan tapaan voimme ajatella ohjausprosessissa olevan eduksi, että ohjaaja ei 
pyri liian päämäärä- ja tavoitesuuntautuneesti määrittämään ohjauksensa kohteita. 
Eduksi pikemminkin saattaa olla, mikäli kyetään antamaan tilaa avoimelle dialogille 
ohjaussuhteen perustana ja tekemään tarkoituksenmukaisia ohjausratkaisuja erilai-
sissa ohjauksen tulkintakehyksissä. Dialoginen ohjausvuorovaikutus on parhaim-
millaan yhteistä etsimistä. 

Ohjaajan ja ohjattavan luonteva dialogi on olennaista ohjaussuhteessa, jossa py-
ritään tukemaan harjoittelijan käyttöteorian kehittymistä. Keskeistä on, että ohjatta-
va kokee omaavansa aatteellisen ja pedagogisen ilmaisun vapauden. Tämä ei tarkoita 
pyrkimystä yksimielisyyteen, pikemminkin aitoon ohjauskeskusteluun myös eriävät 
mielipiteet kuuluvat mukaan. Harjoittelijan on kyettävä perustelemaan ja käsitteel-
listämään omia näkemyksiään. Kuten Garrison (1992) luonnehtii, niin ohjaajan 
kuin ohjattavankin olisi tiedostettava, että he ovat riippuvaisia toisistaan ja että oh-
jaussuhteessa tieto rakentuu sosiaalisesti. Tämän voi katsoa merkitsevän pyrkimystä 
avoimeen, ”silleen jättävään” dialogiin (Ojanen 2000, 66). Ohjaajan näkökulmasta 
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tämä merkitsee avoimuutta harjoittelijan näkemyksille. Harjoittelijalle olisi jätettävä 
tilaa omien näkemysten esittämiseen ja niiden perustelemiseen. Ohjattavien osalta 
edellisen taas voi katsoa edellyttävän rohkeutta astua tasavertaisena keskustelu-
kumppanina ohjaajansa rinnalle, mitä ei voi sitäkään pitää itsestäänselvyytenä. Oh-
jaustyön keskeisenä päämääränä voidaan kuitenkin pitää sitä, että ohjauksen myötä 
harjoittelijat kasvaisivat vastuun ottamiseen ja rohkaistuisivat tekemään itsenäisiä ja 
perusteltavissa olevia opetustyötä koskevia valintoja. 
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OHJAAJIEN JA VERTAISOPISKELIJOIDEN 
MONET ROOLIT 

OPETUSHARJOITTELUSSA

Pertti Väisänen

Opetusharjoittelun ohjauksen lähtökohtia

Opettajankoulutus nähdään pedagogisena prosessina, jossa keskeisinä lähtökohtina 
ovat tulevien opettajien kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja uudistavan oppimisen 
edellytysten luominen siten, että opiskelijassa herätetään kiinnostus pohtia ja ky-
seenalaistaa vallitsevia opetuskäytänteitä ja omaa toimintaansa. Kyse on tutkimus-
painotteisesta opettajankoulutuksesta, joka ohjaa itsenäiseen ajatteluun ja päätök-
sentekoon sekä tutkivaan työotteeseen. Opettajuuden kehitys tapahtuu sosiaalisessa 
ja kulttuurisessa kontekstissa, jonka tärkein osa-alue on formaalin opettajankoulu-
tuksen kokonaisvaltainen sosio-professionaalinen kenttä. Opetusharjoittelulla osa-
na opettajan pedagogisia opintoja on keskeisin asema tässä kentässä. Sekä opettajak-
si opiskelevat että opettajankouluttajat pitävät opetusharjoittelua oleellisena osana 
opettajankoulutusta. Myös tutkimus tukee tätä näkemystä. Opiskelijat arvostavat 
ohjattua harjoittelua siksi, että se tarjoaa heille todellisia käytännön opetuskoke-
muksia lasten ja nuorten parissa sekä takaa yleensä ammattitaitoista ohjausta ja 
palautetta, mikä harjaannuttaa opetuksen perustaitoja, kehittää opettajaidenti-
teettiä sekä antaa varmuutta selviytymisestä koulun arjessa. Opettajankouluttajat 
puolestaan korostavat mahdollisuutta nivoa teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Toisaalta 
harjoittelu on opiskelijalle usein myös ahdistava, stressaava ja itsetuntoa koetteleva 
kokemus (vrt. Jyrhämä 2003, 145). Negatiivisia tuntemuksia ja kokemuksia voidaan 
lieventää asiantuntevalla ohjauksella ja rakentavalla palautteella. 

Jotta opiskelijoiden opettamaan oppimista ja opettajuuden kehittymistä voitai-
siin optimaalisesti edistää, tulee opetusharjoittelun ohjauksen olla ammatillisilta 
standardeiltaan laadukasta, hyvin organisoitua, päämääriltään kasvattavaa, menetel-
miltään monipuolista, vuorovaikutussuhteena aitoon ja tasavertaiseen dialogiin pe-
rustuvaa sekä ilmapiiriltään huolehtivaa ja turvallista (ks. Väisänen 2002a; 2003a–d; 
2004). Ohjaajan toiminta puolestaan on intentionaalista ja interaktiivista – ohjaajan 
ohjausfilosofiseen näkemykseen sekä pedagogiseen ajatteluun ja tietämykseen pe-
rustuvaa tavoitteellista ja vuorovaikutteista asiantuntijatoimintaa. Tavoitteiden tulisi 
luonnollisesti seurata opetus- ja harjoittelusuunnitelmia, mutta myös opiskelijoiden 
henkilökohtaisia kehitystavoitteita. Ihanteena on molemminpuolinen tavoitteisuus 
ja sitoutuminen tavoitteisiin, me-intention (ks. Hellgrén 1985, 21–25) syntyminen. 
Esimerkiksi Jyrhämän (2003, 152) tutkimuksen mukaan opiskelijat eivät kuitenkaan 
kykene aina tiedostamaan ohjaajan ohjauspyrkimyksiä tai voivat tulkita ne jopa 
kielteisiksi. 
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Opetusharjoittelun tavoitteena on, että opiskelija oppii opetuksen, kasvatuksen 
ja koulunpidon keskeiset taidot, saa realistisen kuvan itsestään opettajana, muodos-
taa alustavaa kollektiivista identiteettiä itsestään opettajakunnan ja kouluyhteisön 
jäsenenä sekä on valmis kehittämään opettajuuttaan elinikäisenä reflektiivisenä 
tehtävänä. Hänen tulee omaksua myös opetus- ja kasvatustyön eettis-moraalinen 
perusta sekä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Näiden tavoitteiden saa-
vuttamiseksi opiskelijan pitää saada ammattitaitoista ohjausta niin ensisijaiselta 
samastumiskohteeltaan, ohjaavalta opettajalta eli mentorilta, kuin didaktiikan leh-
torilta tai muulta yliopiston ohjaajalta, esimerkiksi kasvatustieteilijältä. Kyse on siten 
ohjaustriadista, joka käsittää ohjattavan, koulun ohjaavan opettajan ja yliopiston oh-
jaavan lehtorin sekä näiden keskinäisen yhteistyön ja kullekin osapuolelle ominaiset 
tehtävät. Varsinaisten ohjaajien lisäksi myös vertaisopiskelijoiden rooli ja merkitys 
voi olla tärkeä opetusharjoittelun ohjauksessa. Vertaisten rooli on kuitenkin jäänyt 
vähemmälle huomiolle ohjaustutkimuksessa (ks. Hawkey 1995; Talvitie ym. 2000) ja 
uskoakseni myös ohjauskäytänteissä. 

Tutkimukset osoittavat, että koulun ja opettajankoulutuslaitoksen ohjaavien 
opettajien rooleihin kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. Ongelmina ovat lisäksi ohjaa-
jaryhmien yhteisen näkemyksen puute, ristiriitaiset ohjeet ja kyvyttömyys työsken-
nellä yhdessä sekä pinnallisuus asioiden käsittelyssä opiskelijoiden kanssa tai muut 
ohjauksen puutteet. (Borko & Mayfield 1995; Jyrhämä 2003, 156.)

Artikkelini tarkoituksena on kuvata ohjaustutkimusteni tuloksia siitä, 1) mitä 
ovat opetusharjoittelun ohjaajan roolit ja tehtävät opettajankouluttajien ja luokan-
opettajiksi opiskelevien näkemysten mukaan ja 2) millaisia odotuksia luokanopetta-
jiksi opiskelevat kohdistavat ohjaajan rooleihin ja tehtäviin ja miten nämä täyttyvät 
ohjauksessa koulutuksen aikana. Artikkelin lopussa esittelen ohjaustutkimushank-
keeni piirissä kehittämäni eheyttävää ammatillista kasvua edistävän ohjausmallin. 
Pohdin myös sitä, millaisia harjoittelun ohjauksen kehittämishaasteita tutkimustu-
losten pohjalta nousee ja miten niihin voidaan pyrkiä vastaamaan. Aloitan pohjusta-
malla tutkimuksiani kansallisen ja kansainvälisen ohjauskirjallisuuden avulla. 

Ohjauksen tehtävät

Ohjauksella voidaan tarkoittaa kaikkia niitä ajatuksia ja pyrkimyksiä sekä tehtäviä, 
toimintoja ja rooleja, joita ohjaaja, eksperttiopettaja, toteuttaa ja viestii – sanallisesti 
tai sanattomasti – ohjaajan ja ohjattavan keskinäisvuorovaikutuksessa ohjaussuh-
teen noviisiosapuolelle tarkoituksena edistää tämän ammatillista kasvua ja kehitty-
mistä. Tässä tehtävässä ohjaajat toimivat muun muassa opetuksen malleina, ohjei-
den, neuvojen ja palautteen antajina, tukea antavina ammatillisen kasvun edistäjinä 
ja kehittymishaasteiden asettajina (Fullerton 1998; Jyrhämä 2002; Väisänen 2002a; 
Väisänen 2003a–d). Vaikka ohjauksessa voidaan välittää sanattomia tai piiloviestejä, 
se on kuitenkin mielestäni ytimeltään tarkoituksellista toimintaa – useimmiten pa-
lautteenantoa tai keskustelua, joka voi ohjaajan näkökulmasta olla preskriptiivistä 
(normatiivista eli ohjeita antavaa) tai deskriptiivistä (kuvailevaa) ja kertovaa tai 
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kyselevää. Etenkin dialogisessa ohjauskeskustelussa (ks. Silkelän ja Väisäsen artikkeli 
tässä teoksessa) on oleellista kuuntelu, opiskelijan tunteiden peilaaminen, perustele-
minen, yhdessä pohtiminen sekä kannustus ja rohkaisu. 

Ohjauksen tehtäviä toteutetaan pitkäkestoisen, huolenpidollisen, epämuodolli-
sen ja vuorovaikutteisen ohjaussuhteen piirissä. Hyvää ohjaussuhdetta luonnehtivat 
lisäksi luottamus, ystävyys, liittyneisyys, vastavuoroisuus, syvyys ja keskinäinen kun-
nioitus (ks. Atjosen artikkeli tässä teoksessa). Ohjaussuhdetta voidaan luonnehtia 
pedagogiseksi suhteeksi (ks. Kansanen 2004, 75–79), vaikka aikuisten kesken (oh-
jaaja – opettajaopiskelija) sen tulisi muotoutua toisenlaiseksi kuin lasten ja nuorten 
keskuudessa (opettaja – oppilas). Parhaimmillaan ohjaussuhteet voivat olla aitoja 
kohtaamisia ja luoda edellytykset sekä ohjaajan että ohjattavan vastavuoroiselle 
ammatilliselle kasvulle. Tällöin on oleellista, että ohjaaja ottaa huomioon kunkin 
opiskelijan yksilölliset kehittymistarpeet, odotukset ja näkemykset. (Anderson & 
Shannon 1988, 40; Franke & Dahlgren 1996; Hawkey 1997; Jyrhämä 2002; Talvitie 
ym. 2000; Tomlinson 1995; Zanting ym. 2001.) Opiskelijan tulisi puolestaan olla 
halukas oppimaan ja kehittymään, aktiivinen, reflektiivinen, oma-aloitteinen ja vas-
tuuntuntoinen. Lisäksi hänen tulee olla avoin, kriittinen, vastaanottava, kritiikkiä 
kestävä sekä keskustelu- ja neuvottelutaitoinen ja itseensä luottava. (Väisänen 2002a, 
246.)

Ohjaussuhde on asymmetrinen, siihen voi myös liittyä epäsymmetrisen vallan 
ulottuvuus, mikä on haitallista ohjaukselle (Nummenmaa 1997, 84; Schantz 2000). 
Ohjaajan ja ohjattavan statuseron, ekspertti–noviisisuhteen, ei tarvitse Nummen-
maan (1997, 84) mukaan merkitä valtasuhdetta ylempi–alempi-asetelman mielessä. 
Ohjauksen tutkijat (esim. Kiviniemi 1997; Silkelä 2004) varoittavat myös keinote-
koisesta ohjauskulttuurista, ts. kulttuurista, jossa ohjaajan ja ohjattavan pedagogi-
set näkemykset eivät kohtaa. Tällaista kulttuuria ja valta-asetelmaa voidaan pitää 
ohjaajan ja ohjattavan aidon ja rehellisen kohtaamisen ja dialogin (Silkelä 2004) 
pahimpina esteinä. Ohjaussuhteeseen ei voi myöskään pakottaa, vaan sen tulee olla 
vapaaehtoinen. Jos odotuksista, ohjauspyrkimyksistä ja tehtävistä eri ohjaajaryhmis-
sä ei keskustella eikä niitä selkiytetä, voi opiskelijan ammatillinen kehitysprosessi 
jäädä hajanaiseksi ja keskeneräiseksi.

Ohjaajien on oleellista kehittää ohjaustaitojaan ja omaa ohjaajuuttaan jatkuvas-
ti. Hyvä eksperttiopettaja ei välttämättä ole hyvä ohjaaja. Ohjaajuus on enemmän; 
ainakin se on aikuisen ja nuoren aikuisen välinen suhde erotuksena opettajan ja 
oppilaan välisestä suhteesta. Tämä tarkoittaa, että ohjaajan tulisi käyttää aikuisten 
opettamiseen ja ohjaamiseen soveltuvia yliopistopedagogisia ja aikuiskasvatuksen 
eli andragogiikan periaatteita erotuksena opettajan tehtävässä tarvittavista kou-
lupedagogisista taidoista. Yksilöllisen eksperttiyden näkökulmasta asiantuntijuus 
voidaan nähdä Bereiteria ja Scardamaliaa (1993) mukaillen asteittain etenevänä, 
progressiivisena ongelmanratkaisuna, jossa ohjaajat jatkuvasti reflektoivat ja mää-
rittelevät uudelleen tehtäviään. Kun ekspertti on löytänyt ratkaisun johonkin alansa 
ongelmaan, siitä ei seuraa rutinoituminen vaan uuden, entistä monimutkaisemman 
ongelman asettaminen. Tällä tavoin asiantuntija työskentelee jatkuvasti osaamisensa 
ylärajoilla, ylittää rajojaan ja oppii uutta. Olennaista on, että silloin, kun tietyt pe-
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rusasiat ja ohjaustaidot ovat hallinnassa, vapautuvia henkisiä voimavaroja käytetään 
uusien haasteellisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Ohjauksen asian-
tuntija ei rutinoidu vaan kehittää jatkuvasti osaamistaan oman työnsä tutkimisen, 
ammatillisen keskustelun ja havainnoinnin sekä ohjattavilta saamansa palautteen 
avulla (ks. Väisänen 2002a, 250).

Ohjauksen monimuotoisuus

Opetusharjoittelun ohjaus on luonteeltaan hyvin monimutkaista; se on toimijoi-
den vuorovaikutteista keskinäisviestintää ja yhteiseen tavoitteeseen tähtäävää, me-
intention sävyttämää toimintaa. Ohjaussuhde voidaan nähdä dyadisena vaihdon 
ja neuvottelun prosessina, ei pelkästään toisen osapuolen ehdoilla tapahtuvana 
toimintana. Monimutkaista ohjaus on paitsi opettajuuden kehittymiseen liittyvien 
syvällisten kognitiivisten prosessien takia myös siksi, että kyse on herkästä ja eettises-
tä ihmissuhdetoiminnasta. Mitä syvemmällä affektiivisten ja ihmissuhdekysymysten 
alueella ollaan tekemisissä, sitä intiimimpi ohjaussuhde on ja sitä enemmän ohjaa-
jalta vaaditaan ihmissuhdetaitoja, ihmistuntemusta ja ohjattavan – usein herkästi 
haavoittuvan yksilön – persoonallisuuden kunnioittamista. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi ohjaajilla voi olla useita rooleja sekä niihin kytkeyty-
viä ohjausmenetelmiä ja -tyylejä. Sisäistetty ohjaajuus on kuin kartta, joka suuntaa 
ohjaajana olemista, toisin sanoen ohjaajan roolia. Ohjaajuudessa ei ole kysymys 
yksilöihin palautettavista ominaisuuksista, roolisuorituksista, vaan ohjaajuus ra-
kentuu sosiaalisissa käytännöissä. Toki jokainen toteuttaa ohjaajan rooliaan omalla 
persoonallisella tavallaan – ohjaajan tulee olla aito oma itsensä eikä vetää mitään 
erityisiä rooleja. 

Ohjaajan eri roolien välillä voi olla sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja, esimerkiksi 
kriittisen arvioinnin ja emotionaalisen tuen antamisen roolien välillä. Myös opis-
kelijan tukemisen ja haasteiden asettamisen välillä saattaa esiintyä jännitettä, toisin 
sanoen ohjaajan tulisi kannustaa, rohkaista ja tukea opiskelijaa tämän onnistumisen 
ja epäonnistumisen tilanteissa, mutta samalla opiskelijalle tulisi myös asettaa kehi-
tystavoitteita ja oman näkemyksen avartamiseen tähtääviä haasteita (vrt. Martin 
1996; Väisänen 2004). Haasteiden tulisi tietenkin olla realistisia ja hyvällä ohjaajalla 
on herkkyyttä havaita, milloin opiskelija on taidollisessa kehityksessään ja henki-
sessä mielentilassaan valmis haasteisiin. Silloin kun haasteet eivät ole ylivoimaisia ja 
uhkaavia tai liian vaatimattomia, ne saavat opiskelijan kasvattavaan epätasapainon 
tilaan, jonka myönteinen ratkaisu saa aikaan ammatillista kasvua ja kehittymistä. 
Tämä siis edellyttää ohjattavan perusteellista tuntemista, mikä voi syntyä vain pit-
käkestoisessa ja luottamuksellisessa ohjaussuhteessa. Kirjallisuudessa on luonneh-
dittu kollaboratiivista, yhteistoiminnallista ohjaustyyliä (McNally & Martin 1998) 
ohjaukseksi, jossa yhdistyvät tuki ja haasteet tavalla, joka voimaannuttaa ohjattavat 
sitoutumaan opettamaan oppimisen prosessiin kriittis-reflektiivisenä (ks. Num-
menmaa 1997, 82) toimintana.
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Ohjaus on hyvin monimuotoista toimintaa. Tutkimusten mukaan ohjaussuhteet 
kehittyvät ajan kuluessa, ja opiskelijat arvostavat ja tarvitsevat erilaisia ohjauksen 
keinoja koulutuksensa aikana (esim. Maynard & Furlong 1994). Toisaalta myös 
ohjaukseen liittyvät henkilökohtaiset ja kontekstuaaliset tekijät muovaavat ohjaajan 
rooleja, ja sen takia yhtenäistä ohjauskäytäntöä on vaikea kuvata (Zanting ym. 1998). 
Ohjaajan ohjausorientaatiolla on merkitystä ohjauksen muotojen valinnassa, toisin 
sanoen sillä, millainen näkemys hänellä on koulutuksen päämääristä ja miten hän 
jäsentää ohjauksen kohteen (Franke & Dahlgren 1996; Martin 1997; Nummenmaa 
1997, 77). Esimerkiksi se, painottaako ohjaaja opetusteknisten taitojen hallintaa tai 
persoonallisuuden kasvua, johtaa erilaisiin ohjauksen muotoihin (Väisänen 2004). 
Toisaalta ohjaajan tulee tasapainoilla myös oman ohjausnäkemyksensä ja opiskelijan 
odotusten välillä. Ohjaajan asiantuntemukseen kuuluu tarvittaessa myös tietty kriit-
tinen suhtautuminen opiskelijan odotuksiin – ohjaaja on aina opettajankouluttaja ja 
toimii siinä roolissa ”portinvartijana” opettajan ammattiin. Tutkimukseni (Väisänen 
2003a, 2003b; Väisänen 2004) mukaan esimerkiksi myös valmistumassa olevat opis-
kelijat arvostavat yllättävän paljon suoria ohjeita ja malleja opetusharjoittelussa, kun 
heidän pitäisi pystyä jo itsenäiseen toimintaan. Toisaalta opiskelijat voivat suhtautua 
myös kriittisesti hyödyttömiksi kokemiinsa ohjeisiin (ks. Jyrhämä 2003, 155).

Opiskelijoiden odotuksia ohjaukselta

Opiskelijat arvostavat tukea ja myötäelävää ohjausta, etenkin opetusharjoittelun 
alkuvaiheissa (Hawkey 1997). Cameron-Jones ja O’Hara (1997) tutkivat opettajaksi 
opiskelevien (N = 80) ja mentoreiden (N = 74) näkemyksiä ohjaajille luonteen-
omaisista rooleista. Molemmat osapuolet pitivät tukea ohjauksen peruspilarina. Sen 
sijaan vähemmän yksimielisiä oltiin haasteiden asemasta. Myös näiden kirjoittajien 
toisessa tutkimuksessa (Cameron-Jones & O’Haran 1995) ohjaajat (N = 53) arvos-
tivat eniten ohjaajaa tuen antajana; myös mallin ja palautteenantajan roolit nähtiin 
tärkeinä. McJunkin ym. (1998) havaitsivat tutkimuksessaan, että opiskelijat (N = 
159) suosivat yhteistoiminnallista (collaborative) ohjaustyyliä, ja useimmat ohjaajat 
myös käyttävät sitä. Suora, toimintaohjeita antava ohjaus (directive) oli lähes yhtä 
suosittu; vähiten suosittu oli toimintaohjeista pidättäytyvä, epäsuora (non-directive) 
tyyli, ja sitä myös käytettiin harvimmin. 

Myös muissa tutkimuksissa korostetaan miellyttävää ja uhkatekijöistä tai häi-
riöistä vapaata ohjaussuhdetta. Ohjauksen ihanteita käsittelevän tutkimukseni 
(Väisänen 2002a) tulokset osoittivat, että ohjaajat ja opiskelijat pitävät myönteistä 
ilmapiiriä ohjauksen tärkeimpänä piirteenä. Hyvä ohjaaja on kannustava, empaat-
tinen ja kuunteleva; hän motivoi ja kiinnittää huomiota ohjattavan itsetuntoon. 
Myös Boothin (1993) tutkimuksessa opiskelijat odottivat tukea ja kannustamista, 
auttamista ammatillisessa kehittymisessä sekä ohjeita ja neuvoja eri oppiaineiden 
opettamisessa ja luokanhallinnassa. Fletcher (2000, 2) puolestaan tähdentää ohjaa-
jan roolia opettajaksi kasvuun sisältyvien vaikeiden siirtymävaiheiden helpottajana 
ja sitä kautta ohjattavan ammatillisen kasvun varmistajana.
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Zanting ym. (2001) selvittivät opiskelijoiden odotuksia ohjaajiltaan eli uskomuk-
sia hyvästä ohjauksesta. Aineistosta nousi esiin kuusi tulkintaa ohjaajan rooleista. 
Ohjaaja nähtiin 1) valmentajana (joka antaa emotionaalista tukea, on “ystävä”, 
kannustaa jne.), 2) informaation lähteenä (joka antaa vinkkejä, neuvoja ja ehdotuk-
sia), 3) oppituntien arvioijana, 4) stimuloijana (henkilönä, joka yllyttää opiskelijaa 
pohtimaan omaa opetustaan), 5) opetuskäyttäytymisen ja kouluelämään opastajana 
sekä 6) Oman praktisen tietonsa artikuloijana opetusharjoittelijalle. Nämä roolika-
tegoriat liittyivät kuuteen vastaavaan kontekstiin: 1) opettamaan oppimisen tunne-
puoleen, 2) ohjaajan omaan opetustyyliin, 3) opiskelijan suorituksen arviointiin, 4) 
opiskelijan pitämien tuntien reflektointiin, 5) koulukontekstiin ja 6) itsereflektion 
prosessiin. 

Silkelän (2004) mukaan mentorin tehtävä on auttaa opiskelijaa kokemuspe-
räisen, opetustilanteessa ilmenevän hiljaisen – osin intuitiivisen – tiedon jäsentä-
misessä. Näin opiskelija oppii tiedostamaan omaa opetuskäyttäytymistään ja sen 
aikana tapahtuvaa pedagogista ajatteluaan niin, että hän voi edetä paremmin kohti 
joustavaa ja aktiivista käytännön opetustaitoa. Tynjälä (2004) esittää artikkelissaan 
Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa mallin, jossa mentorointi on 
eräs ”välittävä väline” opettajaksi opiskelevan teoreettisen, käytännöllisen ja itsesää-
telytiedon integraatioprosessissa. Välittäviä välineitä näiden asiantuntijuuden tie-
tokomponenttien vuorovaikutuksessa voivat olla kaikki sellaiset toiminnot, joiden 
avulla eksplikoidaan hiljaista tietoa tai analysoidaan teoreettista tietoa ja käytännön 
kokemuksia. Ohjausprosessissa on siten oleellista käyttää hyväksi reflektiivistä kir-
joittamista (itsearvioinnit, päiväkirja, portfolio) ja keskusteluja, esimerkiksi pien-
ryhmissä (vrt. Väisänen & Silkelä 2000).

Ovatko ohjaustilanteet kuitenkaan otollisia tällaisten metateoreettisten kysy-
mysten tarkastelulle? Ohjaukseen pedagogisena päätöksentekona kohdistuvassa 
tutkimuksessaan Jyrhämä (2002, 112–114) esittelee kuutta ohjausintentiota ja to-
teaa, että ohjaustilanne on luonteeltaan sellainen, että se ei suosi metateoreettisten 
kysymysten tarkastelua. Ohjauspyrkimysten ydinkategoriat Jyrhämä (emt.) nimesi 
seuraavasti: 1) mallin antaminen, 2) itseluottamuksen vahvistaminen, 3) vuoro-
vaikutustaitojen oppiminen, 4) opetustaitojen kehittyminen, 5) metakognitiivisten 
taitojen kehittyminen ja 6) eettiseen toimintatapaan kasvattaminen. 

Myös toisaalla (Väisänen 2002b, 142–144) on esitetty, että opetusharjoittelussa 
opiskelijaa kiinnostavat enemmänkin käytännön opettamaan oppimisen ja tilantei-
den hallinnan taitojen oppiminen (‘primacy of practice’) kuin niiden taustalla ole-
vien syvällisempien teoreettisten näkemysten pohdiskelu, opetuksen reflektiivisen 
tietoperustan luominen. Teoreettisten opintojaksojen entistä läheisempi kytkentä 
käytäntöön (tai toisinpäin) sekä opiskelijan koko opintopolun kattava pitkäkestoi-
nen ohjaus voisivat antaa tilaa ja aikaa sekä mielekkään kontekstin tähän reflektiivi-
seen pohdintaan ja reflektiotaitojen kehittämiseen.
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Vertaisohjaus 

Vain harvoissa tutkimuksissa on pohdittu vertaisopiskelijoiden merkitystä harjoitte-
lun ohjauksessa. Opetusharjoittelijan kanssa samassa asemassa olevilla vertaisilla on 
tärkeä rooli tuen lähteenä (vrt. Atjonen 1998; Talvitie ym. 2000). He voivat toimia 
”vertaisvalmentajina” ja ulkoisena viiteryhmänä opiskelijan itsearvioinnille, osal-
listua yhteiseen suunnitteluun ja antaa palautetta oppitunneista (Brown ym. 1997; 
Tang 2003; Väisänen 2002a, Väisänen 2003b). Vertaisryhmän merkitys neuvojen 
antajana voi olla ”yllättävän suuri”, kuten Jyrhämä (2002; myös Jyrhämä 2003, 159) 
tutkimuksessaan havaitsi. Opiskelijoille ei silti riitä pelkkä vertaispalaute, he jäävät 
hieman epävarmoiksi siitä, sanoisiko kokenut ohjaaja samoin. He ovat oikeutettuja 
myös asiantuntijan palautteeseen (vrt. Brown ym. 1997, 173–174).

Kettle ja Sellars (1996) esittävät, että vertaisvuorovaikutus rohkaisee opiskelijoita 
kyseenalaistamaan sekä vallitsevia että omia näkemyksiään opettamisesta. Vertaiset 
voivat myös auttaa kehittämään vapauttavan ilmapiirin kriittiselle keskustelulle. 
Näyttää myös siltä, että vertaiset ovat lähes yhtä tärkeitä kuin opettajat opetuksen 
suunnittelun ja opetuksen tukena (McNamara 1995). Talvitien ja kumppaneiden 
(2000) mukaan yhteiset keskustelut ovat osoittautuneet tehokkaiksi välineiksi. Eri-
laisten opiskelijoiden näkemysten hyödyntäminen edellyttää kuitenkin turvallista 
ilmapiiriä ja rajoittamatonta kommunikaatiota. Vaikka opiskelijat arvostavat työs-
kentelyä vertaistensa kanssa, he saattavat joissakin tilanteissa kokea epävarmuutta 
muiden läsnäolosta (Talvitie ym. 2000). 

Savonlinnan normaalikoulun ja opettajankoulutuslaitoksen eräiden opettajien 
yhteistyöhön perustuva opiskelijoiden pitkäkestoisen ohjauksen hanke on selvästi 
uusi avaus opettajankoulutuksessa. Hankkeen piirissä kehitetty ohjausmalli pystyy 
vastaamaan ohjauksen keskeisiin haasteisiin ja muutostarpeisiin. Mallia alettiin 
kehitellä jo vuonna 1997 pilottihankkeena; vuonna 1999 käynnistyi toinen vapaaeh-
toisten opiskelijoiden (17) ryhmä ja vuonna 2002 toiminta vakinaistettiin. Etenkin 
opiskelijoiden vertaisvuorovaikutus on eräs hankkeen kulmakivistä. Suhteellisen 
pysyvät opiskelijaryhmät harjoittelevat läpi koulutuksen tuttujen ohjaajien johdolla 
näiden luokissa. Opetuksen yhteissuunnittelu, yhteinen arviointi ja keskinäinen tuki 
luovat hyvät puitteet ammatilliselle kasvulle. Hanke on sekä teoreettisesti perusteltu 
että käytännössä ja tutkimuksin (mm. Väisänen 2001a, 2001b) osoitettu toimivaksi. 

Pitkäkestoisessa ohjauksessa kollegiaaliset ohjaaja- ja opiskelijaryhmät tapaavat 
säännöllisesti koko koulutuksen ajan. Työskentelymuotoina ovat esimerkiksi opis-
kelijan oman opettajuuden reflektiivinen tutkiminen (mm. metaforat, portfolio, 
opetuksen analyysi), ammatillisen kasvun ryhmäistunnot ja tapausperustainen 
opettajan työn tutkiminen. Ryhmäistunnoissa myös ohjaajat artikuloivat oman toi-
mintansa ja opetusnäkemystensä perusteita syvemmällä tasolla ja antavat mallia am-
matilliseen keskusteluun. Näin sekä opiskelijat että ohjaajat sosiaalistuvat yhteisöl-
liseen toimintakulttuuriin. Myös teoria ja käytäntö nivoutuvat yhteen ja opiskelijan 
ammatti-identiteetti vahvistuu, mikä luo perustan opiskelijan oman käyttöteorian 
tietoiselle kehittämiselle. Mallissa ohjauksen käsite ymmärretään perinteistä yksilö- 
ja ryhmäohjausta laajemmin. Uusia ulottuvuuksiaovat muun muassa:
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– Pitkäkestoisuus; koko koulutuksen ajan samoissa ohjausryhmissä tapahtuva 
ohjaus

– Kumppanuuteen perustuva tiimiohjaus; ohjaukseen osallistuu samanaikaisesti 
useampia ohjaajia – niin mentoreita kuin opettajankoulutuslaitoksen ohjaa-
via lehtoreita

– Laajennettu ohjaus; perinteisen, välittömästi ennen tai jälkeen opetustuntien 
annetun ohjauksen lisäksi opiskelijat kokoontuvat säännöllisiin ryhmäistun-
toihin ns. ammatillisen kasvun ryhmissä

– Vertaisohjaus; opiskelijat toimivat yhteisvastuullisina ryhminä (tai pareina).

Tällaisessa ohjausmallissa koulutuksen akateemisuus ja ammatillisuus sekä koulu-
tus- ja kasvatustehtävä sulautuvat yhteen.

Ohjaajan roolit ja tehtävät 

Esittelen seuraavassa tarkemmin kahta ohjausta käsittelevää tutkimustani, joiden 
tarkoituksena oli kuvata ohjaajan rooleja ja tehtäviä sekä opiskelijoiden odotuksia 
ohjaukselta ja odotusten toteutumista. Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 
perustuu kirjoitelmatyyppiseen laadulliseen aineistoon, joka kerättiin ohjaajilta (N 
= 44) ja opiskelijoilta (N = 22) vuonna 2000. Ohjaajien ryhmään kuului sekä oh-
jaavia luokanopettajia että opettajankulutuslaitoksen lehtoreita. Aineiston analyysi 
oli fenomenografinen. Toisen tutkimuskysymyksen vastaukset perustuvat kyselylo-
makkeella kerättyyn opiskelija-aineistoon (N = 42) vuonna 2003. Tutkimukset ovat 
osa laajempaa ohjauksen tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on 
kuvailla ja selvittää, 1) millaisia odotuksia ja tulkintoja kohdistuu opetusharjoittelun 
ohjaajan rooliin, 2) mitkä ovat hyvän ohjaussuhteen piirteitä ja 3) millaisia käsityk-
siä opiskelijoilla ja opettajankouluttajilla on hyvästä ohjaajasta ja ohjattavasta sekä 4) 
miten opiskelijoiden ohjauskokemukset vastaavat ohjauksen ideaaleja. Tutkimusten 
tuloksia on hyödynnetty ohjaajakoulutuksessa ja pitkäkestoisen ohjausmallin kehit-
telyssä. Lisätietoa tutkimuksista löytyy seuraavista julkaisuista: Väisänen 2002a–b ja 
Väisänen 2003a–b. 

Ensimmäisen osatutkimuksen aineistossa oli yhteensä 240 mainintaa ohjaajan 
rooleista ja tehtävistä. Keskimäärin mainittiin 3.6 roolia tai tehtävää. Vastaukset 
olivat joko luettelevia tai perusteellisempia pohdiskeluja ohjaajan rooleista. Mo-
net vastaajat käyttivät metaforisia ilmaisuja kuvatessaan näitä rooleja. Useimmin 
mainittuja rooleja olivat tuen antaja, kannustaja, kasvun edistäjä (fasilitaattori), 
yhteistyöntekijä, kanssamatkustaja, konsultti ja neuvonantaja. ATLAS/ti-ohjelmassa 
käsitellyn aineiston syvällisempi analyysi pyrki tuottamaan erilaisia ohjaajan rooli-
kategorioita yksittäisten lausumien merkityksen tulkinnan ja abstrahoinnin avulla. 

Ohjaajan tehtäviä luonnehdittiin viittaamalla 1) niihin taitoihin, tietoihin ja 
ohjaajan persoonallisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tärkeitä ohjaajan roolissa sekä 
2) ohjauksen laadullisiin piirteisiin. Maininnoista noin 10 % liittyi ohjaajan omi-
naisuuksiin. Ohjaaja nähtiin muun muassa aikuisena, asiantuntijana, kokeneena ja 
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turvallisena henkilönä sekä äitihahmona. Ohjaaja on myös “halukas oppimaan ja 
uudistamaan itseään”; “hänellä on laaja näkemys opettajan työstä”; “hänellä on myös 
oma henkilökohtainen teoria työstään ohjaajana” ja “hänellä on herkkyyttä havaita 
ohjattavan tarpeita ja inhimillisiä voimavaroja”.

Ohjaajan roolin erilaisia piirteitä kuvattiin niin ikään noin kymmenessä prosen-
tissa kirjoitelmia. Ohjaajan rooli nähtiin “yhtenä kaikkein palkitsevimpana mutta 
äärimmäisen vaikeana”. Sitä kuvattiin myös tärkeäksi, vastuulliseksi, vaihtelevaksi, 
mukautuvaksi ja dialogiseksi. Eräs vastaaja painotti ohjaussuhteen tasavertaisuutta 
sekä avoimuutta tilannetekijöille seuraavasti: ”Ohjaajalla ei tulisi olla mitään näky-
vää roolia eikä ennalta laadittua käsikirjoitusta, vaan ohjaajan tulisi auttaa ohjattavaa 
löytämään itsensä opettajana.”

Eräs opiskelija toivoi myötäelävää ja opiskelijan kasvua edistävää ohjausta kirjoit-
taessaan seuraavaa: ”Tärkeää on ohjaajan ihmisläheinen ja positiivinen ote opiskelijan 
ohjaamiseen. Erityisesti alkuvaiheessa oleva opiskelija tarvitsee kannustavaa, vaikka-
kin rakentavaa palautetta. Ei ole mitään järkeä lannistaa harjoittelijaa liian kriittisillä 
mielipiteillä, vaan rohkaista opiskelijaa ja löytää yhdessä tämän vahvuudet.” 

Varsinaisista ohjaajan rooleista muodostin viisi yläkategoriaa, jotka esitän 
mainintojen määrän (yhteensä 195) mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Nimesin 
kategoriat seuraavasti: 1) ‘Kasvun tukija ja edistäjä’ (44 %), 2) ‘Yhdessä tutkija ja 
haasteiden asettaja’ (30.3 %), 3) ‘Malli ja informaation lähde’ (16.4 %), 4) ‘Arvioitsija 
ja palautteen antaja’ (2.6 %) ja 5) ‘Kouluelämään johdattelija’ (2.1 %). Roolit ovat 
samankaltaisia, joita aikaisempi tutkimus on tunnistanut (esim. Hawkey 1997; Ca-
meron-Jones & O’Hara 1995; Tomlinson 1995; Zanting ym. 2001). Neljä ensimmäis-
tä roolia liittyvät opiskelijan sisäisten prosessien tai ulkoisen toiminnan eri tasoille, 
jotka nimesin: 1) ammatillisen minän ja tunnetaso, 2) reflektiivisen pedagogisen 
ajattelun taso ja 3) käytännön (opetus)toiminnan taso (roolit 3 ja 4). Toisena ulottu-
vuutena on koulukonteksti, johon rooli 5 liittyy. Rajanveto ei ole kuitenkaan selkeä, 
vaan tasot voivat limittyä toisiinsa.

Ensimmäinen rooliluokka keskittyy ohjauksen tunteiden ja itsetiedostuksen 
toimintatasoon eli persoonalliseen, affektiiviseen ja ihmissuhdepuoleen. Useimmin 
mainittiin ohjaajan tuki, kannustus ja kasvun auttaminen. Tukiroolissa ohjaaja tukee 
ohjattavan itseluottamusta ja persoonallista tyyliä; ohjaaja on henkilö, joka välittää 
ja ymmärtää; joskus ohjaaja on psykologi ja terapeutti. Ohjaaja kannustaa, motivoi 
ja on inspiraation lähde. Ohjaaja nähtiin fasilitaattorina ja kanssamatkustajana, 
tienraivaajana sekä ohjattavan vahvuuksien löytäjänä. Ohjaaja auttaa ohjattavaa 
löytämään itsensä opettajana ja helpottaa hyväksi opettajaksi tulemisen prosessia. 
Myös muut tutkimukset (Anderson & Shannon 1988; Booth 1993; Cameron-Jones 
& O’Hara 1997; Jones ym. 1997; Tomlinson 1995; Zanting ym. 2001) ovat kuvanneet 
tätä yhdeksi tärkeimmistä ohjaajan rooleista. 

Toinen rooliluokka kohdistuu ohjauksen dialogiseen luonteeseen; se korostaa 
jaettua reflektiota, jossa osallistujat tekevät yhteistyötä, pohtivat, kasvavat ja oppivat 
yhdessä, kuuntelevat toistensa näkemyksiä ja neuvottelevat tasapuolisina kumppanei-
na (ks. myös Bokeno & Gantt 2000; Feiman-Nemser 2001; Ojanen 2000). Ohjaajan 
tehtävä on myös haastaa opiskelijan ajatuksia ja toimintaa; tarjota vaihtoehtoisia toi-
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mintatapoja, avata uusia ja erilaisia näkökulmia sekä yllyttää opiskelijaa ajattelemaan 
kriittisesti omaa opetustaan. Auttaessaan opiskelijaa opettamaan oppimisessa ohjaaja 
valtauttaa hänet itsenäiseen opettajantyöhön. Tämä rooli on osin samanlainen, josta 
Tomlinson (1995) käyttää käsitettä ‘reflektiivinen valmenta’ (reflective coach) ja Mc-
Nally ja Martin (1998) ‘haasteiden asettaja’ (challenger). McJunkin ym. (1998) kut-
suvat tätä roolia ‘kollaboratiiviseksi uskomukseksi tai tyyliksi’ (collaborative belief or 
style) ja Feiman-Nemser ja Parker (1994) ‘yhdessä tutkijaksi’ (co-enquirer). Tarkoi-
tuksena on, että opiskelija kehittää tämän ohjausroolin avustuksella omaa henkilö-
kohtaista käyttöteoriaansa ja sisäistettyä pedagogista näkemystä opettajuudestaan. 

Kun edellinen rooli korostaa ohjauksen reflektiivistä lähestymistapaa, kolmas 
rooliluokka edustaa perinteistä (opetusteknistä) näkökulmaa (vrt. Franke & Dahl-
gren 1996), jossa ohjaajan tehtävä on tarjota roolimalleja, opetusvihjeitä ja informaa-
tiota. Ohjaaja nähtiin myös tulkitsijana, neuvojana ja konsulttina tai henkilönä, joka 
siirtää hyvin toimivia käytänteitä noviiseille (vrt. Jones ym. 1997; Wrigth & Bottery 
1997; Zanting ym. 2001).

Ohjaajan neljäs rooli, arviointi ja palautteen antaminen (vrt. Martin 1996) ko-
rostaa ohjaajan tehtävää opiskelijan opettamaan oppimisen sekä opettajan työssä vaa-
dittavien taitojen ja kompetenssin saavuttamisen auttamisessa. Ohjaajan viides rooli 
keskittyy koulun laajempaan kontekstiin (vrt. Zanting ym. 2001). Ohjaajan tehtävä 
on johdattaa opiskelijaa kouluelämään, informoida erilaisista käytänteistä ja koulu-
elämän jokapäiväisistä realiteeteista sekä perehdyttää opiskelijat oppilaiden taustoihin. 
Tämä rooli vastaa tutkimustuloksia (Elliott & Calderhead 1994; Jones ym. 1997), 
joiden mukaan ohjaajat tuntevat velvollisuudekseen näyttää koulun päivittäiset ru-
tiinit ohjattaville. 

Miten toiveet ja todellisuus kohtaavat?

Tutkimushankkeeni laadullista aineistoa ja ohjauskirjallisuutta käyttäen laadin kaksi 
kyselylomaketta, joissa molemmissa oli 34 väittämää (pisteytys 1–5). Ensimmäises-
sä kyselyssä lokakuussa 2002 opiskelijoita (N = 44) pyydettiin arvioimaan, miten 
tärkeitä eri osapuolet (ohjaavat luokanopettajat, didaktikot, vertaisopiskelijat) ovat 
harjoittelun ohjauksessa. Tärkeysarvioinneissa lienee kyse idealistisiin odotuksiin 
sekoittuneesta realismista, toisin sanoen opiskelijoiden odotuksissa on ihanneku-
vien lisäksi mukana ripaus aikaisempien ohjauskokemusten mukanaan tuomaa 
todellisuudentajuakin. Toisessa kyselyssä samat opiskelijat arvioivat syventävän 
harjoittelun jälkeen maaliskuussa 2003, miten eri osapuolten antamaan ohjaukseen 
liittyneet odotukset ovat toteutuneet opetusharjoitteluissa. 

Tiivistin aineiston muuttujien yhteisvaihtelun perusteella viideksi ohjausrooleja 
käsitteleväksi summamuuttujaksi, jotka nimesin seuraavasti: I “Kanssatutkija, haas-
teiden asettaja ja reflektiivinen valmentaja”. II “Opetuskäyttäytymiseen johdattaja”. 
III “Henkilökohtaisen tyylin edistäjä”. IV “Henkilökohtaisen kasvun tukija ja edistä-
jä”. V “Malli ja palautteenantaja”.
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Eri rooleja kuvaavia väittämiä oli kahdesta yhdeksään. Asteikkojen reliaabeliuses-
timaatit vaihtelivat 0.51:stä 0.92:een keskimääräisen reliaabeliuden ollessa 0.75 luok-
kaa. Eri osapuolten tärkeyden eroja eri ohjausrooleissa analysoin parametrittomien 
testien avulla (Friedmanin kaksisuuntainen varianssianalyysi ja Wilcoxonin Signed 
Rank -testi Bonferronin korjauksella: p-arvot kerrottiin kolmella eli parivertailujen 
määrällä). Tulosten mukaan kaikissa rooleissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja eri 
osapuolten koetussa tärkeydessä. Myös eri roolien tärkeysarvioinneissa oli eroja si-
ten, että keskimäärin tärkeimmäksi opiskelijat arvioivat mallin ja palautteenantajan 
roolin (Ka = 4.26). Myös ammatillisen kasvun edistäjän rooli (Ka = 3.87) korostui 
enemmän (vrt. Booth 1993) kuin haasteiden asettajan rooli (Ka = 3.78), mikä on 
yhdenmukaista aikaisempien tutkimusten kanssa (ks. Väisänen 2002a). Opetuskäyt-
täytymiseen johdattajan (Ka = 3.66) ja henkilökohtaisen tyylin edistäjän (Ka = 3.61) 
roolit korostuivat hieman muita vähemmän. 

Ensimmäisessä rooliluokassa (Kanssatutkija, haasteiden asettaja ja reflektiivinen 
valmentaja) ohjaavat luokanopettajat koettiin tärkeimmiksi (Ka = 3.87) ja ver-
taisopiskelijat vähiten tärkeiksi (Ka = 3.69). Myös toisessa rooliluokassa (Opetus-
käyttäytymiseen johdattaja) ohjaavat opettajat koettiin tärkeimmiksi (Ka = 4.30), 
toisin sanoen ohjaajien odotettiin antavan tärkeimmät neuvot opetuksen suunnit-
telussa, toteutuksessa, luokanhallinnassa ja teorian soveltamisessa käytäntöön. Di-
daktikkojen rooli oli vaatimattomampi (Ka = 3.92); vertaisopiskelijoilla oli vähäisin 
merkitys (Ka = 2.75). Aikaisempien tutkimusten (Wright & Bottery 1997) mukaan 
ohjaavat opettajat eli mentorit pitävät tätä yhtenä tärkeimmistä tehtävistään. 

Kolmannessa rooliluokassa (Henkilökohtaisen tyylin edistäjä) tulokset olivat edel-
lisen kaltaiset. Ohjaavat opettajat ovat tärkeimpiä (Ka = 4.40) opiskelijan opettajai-
dentiteetin ohjaamisessa ja henkilökohtaisen opetustyylin auttamisessa esille. Myös 
neljäs rooliluokka (Henkilökohtaisen kasvun tukija ja edistäjä) noudattaa yleistä 
trendiä. Ohjaavat opettajat (Ka = 4.19) olivat didaktikkoja (Ka = 3.77) ja vertaisia 
(Ka = 3.64) huomattavasti tärkeämpiä. Viidennessä rooliluokassa (Malli ja palaut-
teenantaja) yhdistyvät ohjaajan roolit tiedonlähteinä, opetusvihjeiden ja neuvojen 
antajina sekä arvioitsijoina (Hawkey 1998; Zanting ym. 2001). Erot ohjaavien opet-
tajien (Ka = 4.67) ja didaktikkojen (ka = 4.51) välillä olivat melko pienet. Vertaisten 
rooli oli tässäkin osiossa vähäisin (Ka = 3.60), mutta kuitenkin suhteellisen tärkeä. 

Mutta miten opiskelijoiden toiveet ja odotukset ovat sitten toteutuneet? Ohjaajan 
roolien toteutumisen keskiarvo oli 3.23 eli vain hieman yli asteikon keskikohdan. 
Tarkasteltaessa ohjaajan roolien toteutumista eri ryhmissä havaittiin, että neljällä 
viidestä rooliluokasta ohjaavat opettajat saivat parhaimmat arviot (keskiarvot 3.22–
4.10). Vertaiset koettiin tärkeimpinä tuen antajina ja kasvun edistäjinä (Ka = 4.07). 
Didaktiikan lehtoreiden saamat arviot olivat heikoimmat (keskiarvot 2.29–3.10).

Kuvioissa 1–5 esitän erot opiskelijoiden eri osapuoliin kohdistamien ohjausodo-
tusten ja niiden toteutumisen välillä eri rooliluokissa. Pylväiden merkitykset ovat 
seuraavat: Ope_1 = ohjaava opettaja – odotukset, Ope_2 = ohjaava opettaja – toteutu-
minen; Did_1 = didaktiikan lehtori – odotukset, Did_2 = didaktiikan lehtori – toteu-
tuminen; Ver_1 = vertaiset – odotukset, Ver_2 = vertaiset – toteutuminen.
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Kuviosta 1 havaitaan, että erot odotusten ja ohjauksen toteutumisen välillä ovat 
huomattavan suuret sekä ohjaavien opettajien että didaktikkojen osalta. Vertaiset 
puolestaan koettiin hieman odotuksia tärkeämmiksi opetuskysymysten yhdessä 
pohdiskelijoina. 

0 1 2 3 4 5

Ope_1

Ope_2

Did_1

Did_2

Ver_1

Ver_2

Sarja1 4,3 3,22 3,92 3,04 2,75 3,08

Ope_1 Ope_2 Did_1 Did_2 Ver_1 Ver_2

KUVIO 1. Odotusten ja toteutumisen erot rooliluokassa I: ”Kanssatutkija, haasteiden 
asettaja ja reflektiivinen valmentaja”

0 1 2 3 4 5

Ope_1

Ope_2

Did_1

Did_2

Ver_1

Ver_2

Sarja1 4,4 3,82 3,65 2,54 2,8 2,69

Ope_1 Ope_2 Did_1 Did_2 Ver_1 Ver_2

KUVIO 2. Odotusten ja toteutumisen erot rooliluokassa II: ”Opetuskäyttäytymiseen 
johdattaja”

Kuvio 2 osoittaa, että opiskelijoiden odotukset ohjaajan opetuskäyttäytymiseen 
johdattelijan tehtävässä ovat toteutumista suuremmat. Myös Talvitie ym. (2000) 
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ovat tutkimuksessaan havainneet tämän epäsuhdan. Didaktikkojen osalta toiveiden 
ja niiden täyttymisen välillä on suorastaan kuilu keskiarvojen eron ollessa 1.11 pis-
tettä. 

0 1 2 3 4 5

Ope_1

Ope_2

Did_1

Did_2

Ver_1

Ver_2

Sarja1 4,4 3,9 3,7 2,3 2,8 2,7

Ope_1 Ope_2 Did_1 Did_2 Ver_1 Ver_2

KUVIO 3. Odotusten ja toteutumisen erot rooliluokassa III: ”Henkilökohtaisen tyylin 
edistäjä”

0 1 2 3 4 5

Ope_1

Ope_2

Did_1

Did_2

Ver_1

Ver_2

Sarja1 4,19 3,73 3,77 2,6 3,64 4,07

Ope_1 Ope_2 Did_1 Did_2 Ver_1 Ver_2

KUVIO 4. Odotusten ja toteutumisen erot rooliluokassa IV: ”Henkilökohtaisen kasvun 
tutkija ja edistäjä”

Kuviosta 3 havaitaan jälleen, että didaktikkoihin kohdistuvien odotusten ja niiden 
toteutumisen välillä on ammottava kuilu henkilökohtaisen tyylin edistäjän roolissa 
(keskiarvojen ero 1.5). 
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Kuvion 4 viesti on samansuuntainen edellisten kanssa: ohjaajiin kohdistuu huomat-
tavasti suuremmat odotukset – etenkin didaktikkoihin – kuin mikä on niiden to-
teutuma. Yllättäen vertaiset koettiin kaikista tärkeimpinä henkilökohtaisen kasvun 
tukijoina ja edistäjinä. 

0 1 2 3 4 5

Ope_1

Ope_2

Did_1

Did_2

Ver_1

Ver_2

Sarja1 4,67 4,24 4,57 3,1 3,6 3,4

Ope_1 Ope_2 Did_1 Did_2 Ver_1 Ver_2

KUVIO 5. Odotusten ja toteutumisen erot rooliluokassa V: ”Malli ja palautteen-
antaja”

Myöskään ohjaajan rooliluokassa ”Malli ja palautteenantaja” ei ole eroa edellisiin 
nähden. Opiskelijat odottavat ohjaajiltaan – erityisesti jälleen didaktikoilta – enem-
män palautetta ja opetuksen malleja kuin mitä saavat (keskiarvojen standardoitu ero 
noin 1.5). 

Miten ohjausta tulisi kehittää?

Ihmissuhdeosaamista ja persoonallista tukea korostavat ohjaajan tehtävät koettiin 
tutkimusaineistossa tärkeimmiksi. Ne eivät kuitenkaan saisi varjostaa ohjauksen 
muita tehtäviä; opettajaksi tuleminen edellyttää myös arviointia ja kasvuhaasteita 
(vrt. Martin 1996). Ohjaajalla tulisikin olla useita rooleja riippuen muun muassa 
opiskelijan kehitysvaiheesta, harjoittelun painotuksista (esim. Furlong & Maynard 
1995; Jyrhämä 2002) ja edellä kuvaamistani toimintatasoista, joilla työskennellään. 
Niinpä ohjaajan on ymmärrettävä, että tiettyjen opetuksen perustaitojen on ensin 
automatisoiduttava tai tultava vähintään tutuiksi, ennen kuin opiskelijalta voi va-
pautua resursseja tiedollisesti tai teoreettisesti korkeamman asteiseen ongelman-
ratkaisuun sekä uusien taitojen ja tietojen oppimiseen (Jyrhämä 2003, 159). Myös 
tunnetasolla opiskelijan on oltava valmis seuraavaan askeleeseen opettajuuden 
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kehityksessään, toisin sanoen hänen tulee oppia hyväksymään itsensä, olla ”sinut” 
persoonallisuutensa kanssa ja emotionaalisesti tasapainoinen. 

Edellä esittelemäni oman tutkimukseni määrällisessä aineistossa opiskelijat piti-
vät ohjaajan tärkeimpänä roolina mallien ja palautteen antamista. Tämä on varsin 
ymmärrettävää, sillä opiskelijat kaipaavat toimivia opetusrutiineja ja varmuutta 
omista opetustaidoistaan. Koulutuksen tavoitteiden näkökulmasta oleellista on 
myös haastaa ja kyseenalaistaa opiskelijan toimintarutiineja ja ohjata pohtimaan 
omia pedagogisia ratkaisuja sekä omaa käyttöteoriaa syvällisemmin. Ohjaajan toi-
mintamallina voisi siten olla “kriittinen ystävä”, reflektiivinen valmentaja, arvioivan 
palautteen antaja ja kysymysten herättelijä. Opiskelijoille esitetyt vaatimukset ilman, 
että ohjaaja osallistuu yhteiseen pohdiskeluun kasvatuksen ja opetuksen päämää-
ristä, voivat saada aikaan pikemminkin vastustusta kuin saattaa kasvattavaan epä-
tasapainon tilaan. Opiskelijapalautteiden (vrt. Väisänen 2002b) mukaan ohjaajilla 
ei vain usein tunnu olevan aikaa tällaiseen yhteiseen pohdiskeluun tai täsmällisen 
palautteeseen. Myös Jyrhämän (2993, 159) mukaan yksi opiskelijoiden suurimmista 
pettymyksistä on, mikäli he joutuvat toteamaan, että eivät saa ohjausta lainkaan.

Ohjaajan on oleellista huomata, että opiskelijoiden välillä voi olla eroja kehitys-
nopeudessa ja että kehitys ei ole välttämättä lineaarista tai kaavamaista. Kuten am-
matillisen kehityksen vaihemallien kriitikot (esim. Burn ym. 2000) esittävät, noviisi-
opettaja voi harjoittaa kompleksia ja kehittynyttä ajattelua. Niinpä hyvällä ohjaajalla 
on hyvät ihmissuhdetaidot ja herkkyys havaita opiskelijan kehitysvaihe ja yksilölliset 
ohjaustarpeet sekä kyky vaihtaa tarvittaessa ohjaustyyliään (Väisänen 2002b, 137). 
Yhteistyön kokeneempana osapuolena ohjaaja voi sosio-konstruktivismin scaffol-
ding-periaatteen mukaisesti mallintaa aitoa ongelmanratkaisua, toimia tarvittavana 
oppimistukena sekä palautteenantajana ja väistyä taka-alalle opiskelijan pystyessä it-
senäiseen työskentelyyn. Tällä tavoin myös opettajien ammattikäytännöissä kehitty-
nyt praktinen tieto eli ”käytännöllinen viisaus” tulee osaksi opettajankoulutuksen ja 
ohjauksen tietoperustaa. Tietenkin ohjaajien pitää pystyä avoimesti perustelemaan 
omaa toimintaansa (vrt. Jyrhämä 2003, 161) ja arvioimaan sitä metatasolla.

Millaisia ohjauksen kehittämisajatuksia määrällisen tutkimusaineistoni tulokset 
sitten herättävät? Mikäli ohjauksen laatua voidaan arvioida opiskelijoiden subjektii-
visten toiveiden ja niiden toteutumisen eroja analysoimalla, ei ohjaus näytä olevan 
lähelläkään odotuksia. Kun eri ohjausroolien tärkeysarviointien keskiarvot vaihteli-
vat 3.61:stä 4.26:een, ohjauksen tehtävien toteutumisen keskiarvot olivat 2.96–3.58. 
Ohjaavat luokanopettajat olivat onnistuneet tehtävissään parhaiten (82–89-pro-
senttisesti, kun toteutumista verrataan odotuksiin), mutta myös kehittämisen varaa 
jää. Didaktikot olivat onnistuneet täyttämään ohjaukseen kohdistuvat odotukset 
vain 62–79-prosenttisesti, mikä antaa aihetta vakavaan huoleen. Syynä tähän huoles-
tuttavaan tilaan voi olla opettajankoulutuksen huutava resurssipula – tai ohjaajien 
ohjaustaitojen puutteet. Resurssipula näkyy siinä, että didaktikkojen työpanoksesta 
ei ”jää” riittävän suurta osaa harjoittelun ohjaukseen, kun yleensä ensin otetaan 
päältä pois oma varsinainen opetustyö. Vai ovatko aineopettajataustaiset didaktiikan 
lehtorit etääntyneet liiaksi luokanopettajan työkentästä ja opiskelijan ohjauksesta 
tässä kontekstissa (vrt. Väisänen 2002b)? Miten tästä pitäisi sitten edetä? Pitäisikö 
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niukkojen resurssien käyttö suunnitella uudelta pohjalta, esimerkiksi keskittämällä 
ainedidaktinen työpanos vain johonkin harjoittelujaksoon tai kehittämällä uusia, 
esimerkiksi suurempia ryhmiä koskevia ohjausmuotoja? Varmaa kuitenkin on, että 
ohjaajat tarvitsevat – tunnistavat he näitä tarpeita tai eivät – lisää laadukasta ohjaa-
jakoulutusta, vaikkapa osana yliopisto-opettajan pedagogisia opintoja. 

Eri ohjaajaryhmien roolit voivat toisaalta eriytyä, kuten Jyrhämä (2002) tutki-
muksessaan havaitsi, ja didaktikot voisivat aineen näkökulman lisäksi keskittyä am-
matillisen kehityksen kokonaisvaltaisiin ja käytännön vaihtoehtoisiin lähestymista-
poihin (vrt. Guillaume & Rudney 1993; McNamara 1995). Didaktikot onnistuivat 
parhaiten reflektiivisen valmentajan tehtävässä (ero 0.18 pistettä toteutumisen ja 
odotusten välillä). Toisaalta opiskelijat eivät tällä osa-alueella aseta järin suuria odo-
tuksia (vrt. Väisänen 2002b). Kollaboratiivisessa ohjauksessa (ks. McNally & Martin 
1998) yhdistyvät tuki ja haasteet tavalla, joka voimaannuttaa ohjattavat sitoutumaan 
opettamaan oppimisen prosessiin kriittis-reflektiivisenä toimintana, mikä luo opti-
maaliset olosuhteet kasvulle. Ohjaus hahmotetaan jaettuna reflektiona ja dialogise-
na vuorovaikutussuhteena, jossa osallistujat toimivat yhteistyössä, kasvavat ja oppi-
vat yhdessä sekä kuuntelevat toisiaan ja neuvottelevat tasavertaisina kumppaneina. 
Näin myös ohjaussuhteelle haitallinen valta-asetelma väistyy taka-alalle (ks. Ojanen 
2000; Väisänen 2002a, 2002b, 2003b).

Vertaiset olivat onnistuneet odotusten täyttymisessä 84–114-prosenttisesti. 
Vertaiset myös koettiin tärkeimmäksi ryhmäksi psykososiaalisen tuen antajina ja 
kasvun edistäjinä. Tämä tulos puhuu sen puolesta, että vertaisten käyttöä ohjauk-
sen resurssina voitaisiin käyttää entistä määrätietoisemmin ja systemaattisemmin 
hyväksi, kuten on tehty Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa kehitetyssä 
vertaisvalmennusmenetelmässä (ks. Cantell 2004, 23–25). Myös Silkelän (2004) mu-
kaan opiskelijatovereiden antama tuki ja observointipalaute on liian vähän käytetty 
ohjauksen voimavara. Vertaisarviointi voi kohdistua sellaisiin näkymättömiin mer-
kityksiin, joita ohjaajan ja opiskelijan välisessä keskustelussa ei havaita tai asioihin, 
joita ei voida jostain syystä käsitellä.

Kuviossa 6 koetan laatia synteesiä ohjauksen tehtävistä (ohjausroolit) opettajaksi 
opiskelevan ammatillisen kehityksen ja opetusharjoitteluun liittyvien henkisten ja 
fyysisten toimintojen (ammatillinen minä, pedagoginen ajattelu, pedagogiset käy-
tännöt) eri tasoilla. Kuviossa ammatillisen minän käsitteeseen on sisällytetty myös 
opiskelijan persoonallinen minä. Artikkelissa ei tehdä eroa minän eri kategorioiden, 
ihanneminän, norminimän ja aktuaaliminän välillä, vaan kehotan perehtymään 
Laurialan ja Kukkosen tässä teoksessa olevaan erinomaiseen esitykseen ammatil-
lisen identiteetin rakentumisesta harjoittelusituaatioissa. Ammatillinen minä tai 
opettajaidentiteetti rakentuu aina yksilön oman persoonallisen identiteetin varaan 
henkilökohtaisen identiteettityön avulla. Ammatillinen identiteetti edellyttää myös 
tietoisuuden opettajan työn kollektiivisesta identiteetistä ja samastumisen sen nor-
meihin ja etiikkaan sekä halun kehittää taitojaan jatkuvasti. Käsite ’persoonallinen 
identiteetti’ vastaa kysymykseen ”Kuka minä olen”, ’kollektiivinen identiteetti’ ky-
symykseen ”Keitä me olemme”ja käsite ’ammatti-identiteetti’ kysymykseen ”Mikä 
minä olen opettajan ammatin edustajana”. 
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Eheyttävä ammatillinen
kasvu ja kehitys
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Kuvaus toimintatasoista ei pyri olemaan tyhjentävä luettelo opettajuuden kehit-
tymisen osa-alueista vaan pikemminkin pelkistys keskeisistä elementeistä. Voidaan 
myös ajatella, että eräät opettajuuden piirteet, kuten eettinen ulottuvuus, sisältyvät 
kaikkiin osa-alueisiin. Eettisyys on osa opettajan arvoperustaa ja ammatillista mi-
nää ja ilmenee opettajan pedagogisessa ajattelussa muun muassa päätöksenteon 
eettisinä perusteluina sekä käytännön opetustilanteissa opettajan toimintoina esi-
merkiksi ongelmallisissa kasvatustilanteissa. Opettajan ajattelulla tarkoitetaan tässä 
Schoenfeldin (1998) tapaan opettajan toiminnassa ilmenevää päätöksentekoa, joka 
perustuu kolmeen toisiinsa yhteydessä olevaan komponenttiin: pedagogisiin usko-
muksiin, päämääriin ja tietoperustaan. Opettajan pedagogisen ajattelun ja pedago-
gisen toiminnan toisistaan erottaminen käytännön opetustyössä on keinotekoista, 
joskin opetuksen interaktiivisessa vaiheessa toiminta voi olla osin tiedostamatonta. 
Opetustilanteessa ajattelulle on tyypillistä tilannesidonnaisuus ja nopea päätöksen-
teko tilanteen herättämien vihjeiden, tunteiden ja aiempien kokemusten pohjalta. 
Kokeneen opettajan opetuskäyttäytymistä luonnehtivat automatisoituneet rutiinit, 
skriptit ja muut toimintakaaviot. 

Synteesi perustuu ohjaustutkimuksiini ja ohjauskirjallisuuteen. Vaikka kuhunkin 
toimintatasoon liittyy jokin ensisijainen ohjausrooli ja kehitystavoite (kaavion vaa-
kasuunta), on niin toimintatasot kuin ohjausroolit ja kehitystavoitteet syytä nähdä 
vertikaalisesti integratiivisina ja osin päällekkäisinä. Esimerkiksi ohjaajan toimiessa 
mallina, suorien ohjeiden ja neuvojen antajana sekä arvioijana opiskelijan peda-
gogisten käytänteiden (opetuksen preaktiivisen, interaktiivisen ja postaktiivisen 
osa-alueen eli suunnittelun, opetustuokioiden ja kasvatustilanteiden, koulunpidon, 
arvioinnin jne.) toimintatasolla, saattaa hän samalla stimuloida opiskelijaa selkiyttä-
mään omaa opettajaidentiteettiään tai pohtimaan omaa toimintaansa ja kokemuk-
siaan reflektiivisesti – ainakin alimmalla eli teknis-rationaalisella tasolla. Toiseksi 
on syytä huomata, että opetusharjoittelussa kaikilla toimintatasoilla työskennellään 
samanaikaisesti lähtien vaatimattomammista tavoitteista ja edetään vaiheittaisesti 
ja kehämäisesti haasteellisempia tavoitteita kohden. Toki eri harjoittelujaksoissa 
voidaan painottaa eri toimintatasoja eri tavoin riippuen muun muassa opiskelijan 
senhetkisistä ohjaustarpeista. 

Kuhunkin ohjausrooliin on liitetty myös ensisijaista ohjauksen muotoa kuvaava 
käsite: toimiessaan kasvun edistäjänä ohjaaja käyttää epäsuoraa, toimintaohjeista 
pidättäytyvää ohjaustapaa; reflektiivinen valmennus on ensi sijassa kollaboratiivista 
yhdessä työskentelyä ja mallien ja palautteen antaminen normatiivista suoraa oh-
jausta. 

Opettajan yleisen ammatillisen kehityksen fullerilaista mallia seuraten ope-
tusharjoittelun ja ohjauksen tulisi lähteä liikkeelle opiskelijan minästä ja oman 
opettajakuvan ongelmien alustavasta ratkaisemisesta. Vähitellen näkökulmaa voi-
daan laajentaa ulospäin opetukseen, oppilaisiin ja kouluun toimintaympäristönä 
sekä kouluun yhteiskunnallisena instituutiona. Opiskelijan opettajaidentiteetin 
rakentuminen tulee ottaa huomioon koko koulutuksen ajan kestävänä syklisenä 
kehitystehtävänä. Myös opiskelijan alustavien tai naiivien pedagogisten uskomusten 
käsittely on syytä aloittaa heti koulutuksen alussa (vrt. Väisänen & Silkelä 2000: kon-
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struktivistinen pitkäkestoisen ohjauksen malli) auttamalla opiskelijaa tiedostamaan 
ja artikuloimaan uskomuksensa. Opiskelijan pedagogiset uskomukset ja käsitykset 
eivät ole olemassa vain selkeinä ja julkilausuttavina kokonaisuuksina, vaan ne ovat 
osittain piileviä. Ne muodostuvat omien kokemusten ja kulttuuristen itsestään-
selvyyksien pohjalta. Tämä piilevä tieto toimi suodattimena ja tulkintakehikkona 
uuden tiedon omaksumisessa ja ohjaa toimintaa opettajana ja kasvattajana. Reflek-
tiivisen ohjausdialogin ja pedagogisten ryhmäkeskustelujen avulla opiskelija oppii 
näkemään itsensä uudella tavalla. Koulutusprosessin aikana opiskelija haastetaan 
käsitteellistämään ja konstruoimaan pedagogiset uskomuksensa ja käsityksensä 
uudelleen osana vähitellen muotoutuvaa henkilökohtaista käyttöteoriaa, pedago-
gista sisältötietämystä ja sisäistettyä pedagogista näkemystä. Opettajaopiskelijan 
ajattelua ja siinä ilmeneviä perusteluja voidaan tutkia ohjauskeskustelussa mutta 
myös tarkastelemalla opiskelijoiden reflektiivisiä tekstejä. Päiväkirjat, portfoliot ja 
esseet saattavat sisältää toiminnan ja ratkaisujen perusteluja, mutta antoisinta lienee 
näiden kaikkien menetelmien yhdisteleminen tilanteen mukaan.

Koulutuksen lopussa opiskelijaa rohkaistaan kohdistamaan vielä entistä syväl-
lisempi huomio itseensä ja oman toiminnan parantamiseen tulevana opetusalan 
ammattilaisena. Reflektiivisyys ja refleksiivisyys syvenevät kohti kriittistä näkökul-
maa, mikä merkitsee muun muassa oman toiminnan, sen eettisten seuraamusten ja 
kehittymishaasteiden pohdiskelua (vrt. Väisänen 2004 sekä Silkelä ja Väisänen tässä 
teoksessa). Tällaisen ohjausmallin avulla pyritään tukemaan opiskelijan eheyttävää 
opettajuuteen kasvua ja kehittymistä.

Ohjaus voisi kehittyä esimerkiksi seuraavasti (ks. Väisänen 2004): Opiskelijan 
selvitellessä omaa minäänsä, henkilökohtaisia tunteitaan, motiivejaan ja arvojaan 
sekä kuvaa itsestään opettajana tärkeää on tukea ja auttaa häntä tässä tiedostamis- ja 
selviytymisprosessissa epäsuoran ohjauksen avulla. Tässä vaiheessa on myös tärkeää 
auttaa opiskelijaa löytämään omia persoonallisia vahvuuksiaan. Opiskelijan pereh-
tyessä ”opetustaitoihin”, opettajan työn monimuotoisuuteen ja toimintaympäris-
töön voisi ohjaus edetä mallintavan vaiheen suorien ohjeiden ja neuvojen pohjalta 
kohti kannustavaa ja vapautta antavaa oman tyylin etsimistä. Opetusreseptien tulee 
olla kuitenkin pedagogisesti oikeutettuja (vrt. Jyrhämä 2002) ja kriittisen tarkaste-
lun kestäviä. Opiskelijan tulee voida kokeilla taitojaan ja saada palautetta siitä, mikä 
toimii ja mikä ei ohjaajan toimiessa neuvonantajana, konsulttina, valmentajana ja 
kasvun edistäjänä. 

Opiskelijan opettajuuteen ja asiantuntijuuteen kasvu perustuu hänen persoonal-
lisen ja ammatillisen identiteettinsä, pedagogisen ajattelunsa ja pedagogisen toimin-
tansa vähittäiseen kehittymiseen ja keskinäiseen integroitumiseen niin pitkälle kuin 
se on koulutusprosessin kuluessa mahdollista. Eheyttävän ammatillisen kasvun ja 
kehityksen päämääränä on siis tilanne, jossa kuvion 6 kolme komponenttia ovat in-
tegroituneet toisiinsa, toisin sanoen opiskelijalla on mahdollisimman selkeä amma-
tillinen identiteetti, hän on löytänyt oman persoonallisen tyylinsä toimia opettajana 
ja hän pystyy oikeuttamaan opetuksensa rationaalisin perustein henkilökohtaisen 
käyttöteoriansa pohjalta. Kun opiskelijalla on selkeä ammatillinen identiteetti, hän 
tuntee itsensä henkilöksi, jolla on ammatin vaatimat taidot ja vastuu ja joka on 
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tietoinen omista resursseistaan ja rajoituksistaan. Kehitys on mahdollista vain siinä 
määrin kuin koulutus kykenee sitouttamaan opiskelijan itseohjautuvaan ja reflektii-
viseen ammatilliseen kasvuun ja tukemaan häntä omien voimavarojen täysipainoi-
sessa käyttöönotossa. Koulutus ja sen osana ohjaus ei kuitenkaan onnistu läheskään 
aina optimaalisesti. Ohjauksessa voi olla erilaisia sudenkuoppia, pahimmillaan se 
voi ruokkia dysfunktionaalista toimintaa. Yritän selvittää tätä kysymystä kuviossa 7, 
jolle olen antanut nimeksi ”Eheytyneen ammatillisen toiminnan rajoitteet”.

Mallin rakenneosia olen kuvannut numeroin 1–4. Mallin ydin (numero 4) esittää 
eheytynyttä ammatillista toimintaa, jonka edistämiseksi tähtääviä ohjaajan rooleja 
ja tehtäviä olen käsitellyt edellä. Eheytyneen ammatillisen toiminnan rajoitteita ku-
vaan ”dyspraksiksen”, pedagogisen käytännön vajavuuksien ja häiriöiden näkökul-
masta pienaakkosin (a–d). Nämä vajavuudet ja häiriöt olen nimennyt seuraavasti: 
a) epäaito näytös, b) persoonan piilevät voimavarat, c) sokeat toimintarutiinit ja d) 
realisoitumaton käyttöteoria. 

Ohjauksen tulisi auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja korjaamaan näitä puutteita. 
Paradoksaalisesti ohjausmekanismit voivat olla myös tuottamassa näitä puutteita tai 
ristiriitoja esimerkiksi ohjaajan antaessa erilaisia käytännön opetusohjeita, malleja ja 
neuvoja, joiden oikeutusta tai sopivuutta omassa opetuksessaan opiskelija ei voi tai 
kykene kyseenalaistamaan. Tällaiset sokeat toimintarutiinit (c) ovat saatujen mal-
lien ja opetusreseptien mekaanista noudattamista. Ne voivat olla myös opiskelijan 
itsensä kulttuuristen stereotypioiden ja mielikuvien tai kokemusten kautta omaksu-
mia tiedostettuja tai tiedostamattomia opetustottumuksia. Ohjauksessa opiskelijaa 
autetaan tulemaan näistä rutiineista ja tottumuksista tietoiseksi ja korjaamaan niitä. 
Myös ohjattua itsearviointia ja itsetarkkailumateriaalia voidaan käyttää hyväksi.

Opettaja(opiskelija) ei välttämättä käyttäydy pedagogisen ajattelunsa mukaisesti 
(Tigchelaar & Korthagen 2004). On tilanteita, joissa opiskelija ei pysty toimimaan 
omien opetusnäkemystensä ja käyttöteoriansa mukaisesti opetuskäytäntöä rajoitta-
vien tekijöiden tai tiedostamattomien tottumustensa (d) takia. Syitä tähän voi olla 
useita, esimerkiksi ”luokka ei ole tottunut tällaiseen toimintaan” tai opiskelija luulee 
ohjaavan opettajan odottavan toisenlaista oppituntia ja toimii sen mukaisesti (vrt. 
Kivinimen artikkeli tässä teoksessa, ns. luulemisen kehät). Ohjaava opettaja voi myös 
tuoda vahvasti esille oman käsityksensä hyvästä opettamisesta, jollaista hän odot-
taa myös harjoittelijoiden toteuttavan ja tulee näin tukahduttaneeksi harjoittelijan 
omien ideoiden toteuttamisen. Ohjauksen kommunikaatiotilanteisiin saattaa siis 
liittyä väärintulkintoja tai etenkin epävarmat ja riippuvuusorientoituneet opiskelijat 
saattavat pyrkiä miellyttämään ohjaajaansa ja toimivat kuviteltujen odotusten mu-
kaisesti. Näissä tilanteissa opiskelija saattaa toimia oman persoonallisen tyylinsä vas-
taisesti ja esittää jotain roolia, jolloin opetuksesta tulee epäaito näytöksen esillepano 
(a), teatraalinen harhautus. Lisäksi jotkut opiskelijat saattavat epäonnistumisen 
pelossaan ottaa ”varman päälle” ja välttävät kaikkia riskejä opetuksessaan. Tällaiset 
tilanteet herättävät opiskelijoissa negatiivisia tunteita ja johtavat innostuksen ja luo-
van sekä vaihtoehtoja etsivän toiminnan ehkäistymiseen.

Opiskelija ei aina pysty toimimaan omia persoonallisia voimavarojaan hyö-
dyntäen, esimerkiksi hän ei löydä itsessään piileviä kykyjä ja vahvuuksia tai ei osaa 
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valjastaa niitä käyttöön (b). Myös luokassa vallitsevat tavat tai säännöt voivat vai-
keuttaa opiskelijan persoonallisen tyylin esiin tuomista. Ohjaajan tulisi auttaa opis-
kelijaa pääsemään perille vahvuuksistaan sekä tukea niiden edelleen kehittämistä ja 
käyttöönottoa. Opiskelijan minään saattaa liittyä myös hallitsemattomia tunteita, 
pelkoja, ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteita, jotka haittaavat itsensä toteut-
tamista. Ojanen ja Lauriala (tässä teoksessa) korostavat, että opiskelijaa tulisi auttaa 
selviämään omien todellisten kykyjensä ja vahvuuksiensa tasolla sekä selvittämään 
täysipainoista toimintaa kahlitsevat tunteensa. Ohjaus ei ole kuitenkaan terapiaa. 
Edelleen ohjauksessa on tärkeää pohtia, miten ristiriidan kokemuksia voitaisiin 
työstää niin, ettei opiskelija lamaantuisi ja menettäisi itsetuntoaan, koska näillä 
on taipumus johtaa rutiininomaiseen toimintaan ja luovan, vaihtoehtoja pohti-
van asenteen häviämiseen, kuten Lauriala ja Kukkonen esittävät. Hyvän ohjauksen 
edellytyksenä on ohjaajan syvällinen vuorovaikutus- ja empatiakyky. Se puolestaan 
edellyttää ohjaajalta oman identiteetin ja tunne-elämän selkiyttämistä.
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