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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin opinto-ohjaajien käsityksiä voimaantumisesta 

ohjauksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä niistä erilaisista 

tavoista, joilla opinto-ohjaajat käsittävät voimaantumisen ohjauksessa. 

Tutkimuksen lähestymistapa on laadulliseen menetelmäsuuntaukseen 

kuuluva fenomenografia. Tutkimusaineisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatte-

luin. Näihin osallistui yhteensä kahdeksan opinto-ohjaajaa Uudeltamaalta ja 

Keski-Suomesta. Aineisto analysoitiin fenomenografisella analyysilla. 

Tämän tutkimuksen mukaan opinto-ohjaajien käsitykset voimaantumisesta 

kiteytyivät neljään erilaiseen käsitystapaan. Opinto-ohjaajat näkivät voimaantu-

misen olevan ohjauksessa (1) käytännönläheistä, (2) toiminnallista, (3) yksilöä tu-

kevaa sekä (4) kokonaisvaltaista. Käsitystapojen erot ilmenivät neljän eri dimen-

sion eli ulottuvuuden kautta, joita olivat voimaantuminen käsitteenä, voimaan-

tumisen ilmeneminen, opinto-ohjaajan rooli voimaantumisen tukemisessa ja voi-

maantumisen merkitys. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että opinto-ohjaajien käsityk-

set voimaantumisesta ohjauksessa vaihtelevat suuresti. Opinto-ohjaajat tunsivat 

voimaantumisen käsitteenä ja ilmiönä varsin hyvin, mutta voimaantumisen 

suhde omaan työhön ei ollut kaikille selkeä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyö-

dyntää ohjaustyössä sekä ohjauksen koulutuksen ja ohjaustyön kehittämisessä. 
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1 JOHDANTO

Nyky-yhteiskunnassa muutoksia tapahtuu nopeassa tahdissa, ja etenkin työelä-

mää voidaan pitää entistä epävarmempana, vaihtelevampana sekä heikommin 

ennustettavana kuin aikaisemmin. Postmodernin ajan muutokset heijastuvat 

myös ohjaukseen, jonka tulisi vastata ihmisten erilaisiin tarpeisiin muuttuvissa 

olosuhteissa. (Barnes, Bimrose, Brown, Kettunen & Vuorinen, 2020; Onnismaa, 

2007; Peavy, 1999). 

Ohjaus voidaan ajatella toiminnoiksi, joiden avulla pyritään edistämään yk-

silön ajattelu- tai toimintaprosesseja ja niiden toteutumista. Ohjauksen tuella yk-

silö vahvistaa itsetuntemustaan, oppii keräämään ja käsittelemään tietoa koulu-

tus- ja uramahdollisuuksistaan sekä tekemään niihin liittyviä ratkaisuja erilai-

sissa muuttuvissa elämäntilanteissa. Yksilö on oman elämänsä asiantuntija, jonka 

oppimisprosessien mahdollistumista ja toimijuuden vahvistumista ohjaaja pyrkii 

tukemaan. (ELGPN, 2014; Peavy, 1999; Sultana, 2013; Vehviläinen, 2001, 2014.) 

Tämä tavoite on olemassa läpi yksilön elämän, sillä nyky-yhteiskunnassa koros-

tettu elinikäinen ohjaus ei näe ohjausta tiettyyn hetkeen tai aikaan sidottuna toi-

mintona (ELGPN, 2014). Erilaisia valintoja sekä uraan että elämänsuunnitteluun 

liittyen ei tehdä ainoastaan nuoruudessa, vaan dynaamisesti kaikissa ikävai-

heissa (Barnes ym., 2020; Onnismaa, 2007). Suomessa elinikäisen ohjauksen ta-

voitteiden toteutumista edistää muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön 

asettama ELO-foorumi, joka on valmistellut ehdotuksen elinikäisen ohjauksen 

strategiaksi vuosille 2020–2023 (Valtioneuvosto, 2020). 

Opinto-ohjaus on ollut Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden pakollinen osa jo 1970-luvulta lähtien (Toni & Vuorinen, 2020). Myö-

hemmin se on tullut myös vahvemmin osaksi toisen asteen koulutusta, aikuis-

koulutusta ja muita oppimiskäytänteitä (Vehviläinen, 2001). Ohjausta tehdään 

tyypillisesti erilaisten instituutioiden kontekstissa, kuten oppilaitoksissa, TE-pal-

veluissa, Ohjaamoissa, maahanmuuttajien ohjauspisteissä sekä järjestöjen ja am-

mattiliittojen tahoilla. Mukaan on tullut viimeisten vuosien aikana myös entistä 
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enemmän yksityisiä toimijoita. (Onnismaa, 2007; Valtioneuvosto, 2020; Vehviläi-

nen, 2001.) 

Opinto-ohjauksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu opiskelijoiden tukeminen 

opintojen nivelvaiheissa, uusiin opintoihin kiinnittymisessä, urasuunnittelutai-

doissa ja työmarkkinoiden muutosten mukana pysymisessä (Goman ym., 2020). 

Voimaantuneen ihmisen on todettu sitoutuvan vahvemmin esimerkiksi opiske-

luun tai työhön (Räsänen, 2020; Siitonen, 1999), jonka myötä voimaantumisen 

voidaankin ajatella tukevan myös esimerkiksi opiskelun sujuvuutta sekä erilaisia 

siirtymiä opiskelun nivelvaiheissa, opiskelusta työelämään ja työelämän eri vai-

heissa. Ajattelemme, että voimaantumisella on muun muassa tästä syystä keskei-

nen yhteiskunnallinen merkitys, ja aihetta olisi tärkeää tutkia lisää. Suomessa 

voimaantumista on kuitenkin tutkittu ohjauksen kontekstissa verrattain vähän. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opinto-ohjaajien käsityksiä 

voimaantumisesta ohjauksessa. Olemme kiinnostuneita tutkimaan sitä käsitys-

ten kirjoa, joka opinto-ohjaajilla on voimaantumiseen liittyen. Tutkimusaihee-

seen liittyvät teemat, kuten erilaiset voimavarasuuntautuneet ohjauksen työot-

teet ja yksilön voimavaroja korostava ohjaus ovat olleet kiinnostuksen kohtei-

tamme läpi ohjauksen koulutuksen. Yksilön kehityksen tukeminen kohti voi-

maantumista voidaan nähdä myös yhtenä ohjauksen tarkoituksista (Peavy, 

2001). Tästä syystä koemme, että on tärkeää tutkia sitä, millä tavoin opinto-oh-

jaajat voimaantumisen käsittävät. Tutkimuksemme tarkoituksena on lisätä niin 

lukijoiden kuin ohjauksen ammattilaistenkin ymmärrystä ja tietämystä voimaan-

tumisesta. 

Aluksi esittelemme tutkimuksemme kannalta keskeiset käsitteet ja tausta-

teoriat. Tämän jälkeen kuvailemme tutkimustehtävän, tutkimuskysymyksen 

sekä esittelemme tutkimuksen tekoa eri vaiheineen. Sitten esittelemme tutkimuk-

semme tulokset, ja tarkastelemme tuloksia suhteessa aikaisempaan tutkimuk-

seen sekä teoriaan. Sen jälkeen pohdimme tutkimuksen antia ja tuloksista tehtä-

viä johtopäätöksiä sekä esitämme mahdollisia jatkotutkimushaasteita. Lopuksi 

tarkastelemme tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä näkökulmia. 
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2 OHJAUS 

Suomessa ohjausta tarjotaan muun muassa oppilaitoksissa, TE-palveluissa, Oh-

jaamoissa, maahanmuuttajien ohjauspisteissä sekä järjestöjen, ammattiliittojen ja 

yksityisten toimijoiden tahoilla (Valtioneuvosto, 2020). Ohjauksen ammattilai-

siksi luetaan opinto-ohjaajien lisäksi esimerkiksi ammatinvalinnanohjauksen 

psykologit, korkeakoulujen opettajatutorit ja työnohjaajat. Täten ohjauksen am-

mattilaisten määrittelyn suhteen rajanvetojen tekeminen voi olla haastavaa. (Lai-

rio & Puukari, 1999; Vehviläinen, 2001.) Myös ohjauksen käytännöt voivat vaih-

della toimintakontekstista riippuen (Onnismaa, 2007). 

Tutkimuksemme kohteena ovat opinto-ohjaajat ja heidän käsityksensä voi-

maantumisesta ohjauksessa. Tässä luvussa kuvaammekin ensin yleisellä tasolla 

sitä, miten ohjausta määritellään. Sen jälkeen määrittelemme tarkemmin ohjauk-

sen tavoitteeseen keskeisesti linkittyvää toimijuutta sekä opinto-ohjausta. Lo-

puksi tarkastelemme kahta tutkimuksemme kannalta keskeistä voimavarasuun-

tautunutta ohjauksen työotetta. 

2.1 Ohjauksen määrittelyä 

Ohjaus voidaan ymmärtää sellaisiksi toiminnoiksi, joiden avulla pyritään edistä-

mään yksilön elämänsuunnittelua sekä erilaisia ajattelu- ja toimintaprosesseja 

(Onnismaa, 2007; Peavy, 1999; Vehviläinen, 2014). Ohjauksella pyritään edistä-

mään yksilön valmiuksia kohdata eteen tulevia muutostilanteita ja rakentaa ak-

tiivisesti omaa urapolkuaan (Barnes ym., 2020). Ohjaukseen sisältyvät keskeisinä 

elementteinä yksilön kunnioittaminen, huomion antaminen sekä kohtaaminen. 

Muun muassa tavoitteiden asettaminen ja kuuntelun tapa erottavat ohjauksen 

tavallisesta, arkipäiväisestä keskustelusta. (Onnismaa, 2007.) 

Ohjauksen käsitteeseen liitetään tyypillisesti myös neuvonnan käsite. Eten-

kin anglosaksisissa maissa käsitteet guidance ja counselling liitetään monesti yh-

teiseksi käsiteparikseen tai työmenetelmäkseen. Vehviläisen (2001) mukaan oh-

jaus on kehittynyt neuvonnasta erilliseen suuntaan siten, että se kattaa 
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kokonaisen joukon lähestymistapoja, toimintatapoja ja työotteita, jotka eivät kes-

kity pelkästään ongelmien ratkaisemiseen. Sen sijaan neuvonta on etenkin ongel-

mien ratkaisemiseen tähtäävää palvelua, jossa yksilö toivoo saavansa ongel-

maansa neuvoja asiantuntijalta (Onnismaa, 2007; Vehviläinen, 2001). Neuvonnal-

lisuus saattaa näyttäytyä etenkin sellaisissa ohjaussuhteissa, jotka ovat liitoksissa 

johonkin instituutioon. Tällöin ohjaajalla voi olla tiedollisesti erilainen asema ja 

valta kuin ohjauksessa olevalla yksilöllä. (Vehviläinen, 2014.) Myös neuvonnalle 

on paikkansa. Ohjaajan on kuitenkin tärkeää tiedostaa oma asemansa ohjaussuh-

teessa ja pyrkiä toimimaan yksilön tarpeita parhaiten palvelevalla tavalla, tätä 

kunnioittaen. (Vehviläinen, 2014.) 

Ohjauksen määrittelyn yhteydessä on pyritty kyseenalaistamaan näke-

mystä siitä, että ohjaajalla asiantuntijana olisi sellaista tietoa, jonka avulla hän 

ratkaisisi ohjauksessa olevan yksilön ongelmia (Onnismaa, 2007). Sen sijaan oh-

jaus nähdään kahden tai useamman ihmisen yhteisenä keskusteluun perustu-

vana vuorovaikutuksena, jossa yksilö on oman elämänsä paras asiantuntija. Oh-

jausvuorovaikutuksessa tavoitteena on, että ihminen oppii tarkastelemaan muun 

muassa omia kokemuksiaan, vahvuuksiaan ja toimintamahdollisuuksiaan. 

(McLeod, 2013; Vehviläinen, 2001, 2014.) Ohjaus nähdään tavoitteellisena proses-

sina, jossa yksilön urasuunnittelutaidot kehittyvät (Barnes ym., 2020; ELGPN, 

2014). Samalla ohjaus on myös oppimisprosessi, jonka tarkoituksena on tukea 

yksilön kehitystä voimaantuneeksi ja sosiaaliseksi toimijaksi (Peavy, 2001). 

Ohjauksen tavoitteet ja ohjaajan tehtävät voidaankin nähdä laajoina ja mo-

ninaisina, jonka vuoksi myös ohjaajan rooli vaihtelee tilannesidonnaisesti sekä 

yksilön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ohjauksen sisältö on riippuvainen 

myös siitä, millaisessa instituutiossa ohjausta toteutetaan ja millaisia reunaehtoja 

mahdollinen instituutio osaltaan ohjaukselle asettaa. (Vehviläinen, 2001, 2014.) 

Keskeistä kaikelle ohjaukselle on kuitenkin sen vuorovaikutuksellisuus ja yhteis-

toiminnallisuus, jossa voidaan tukea esimerkiksi erilaisia oppimis-, kasvu-, tai 

ongelmanratkaisuprosesseja (Vehviläinen, 2014). Kansallinen koulutuksen arvi-

ointikeskus on korostanut ohjauksen tavoitetta tukea yksilöiden 
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”itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen sekä valintojen ja päätösten tekemiseen 

oppimista ja valmiutta kohdata elämän muutostilanteita” (Goman ym., 2020, 

233). 

Vehviläisen (2014, 9) mukaan: ”hyvä ohjaus toteutuu kunnioittavassa, ra-

kentavassa kohtaamisessa ja dialogisessa vuorovaikutuksessa”. Dialogisella vuo-

rovaikutuksella tarkoitetaan sellaista toimintatapaa, jossa ilmaistuja tulkintoja 

tutkitaan yhdessä, luottamuksellisessa suhteessa ilman ennakko-odotuksia tai 

olettamuksia (Lahti, 2020; Vehviläinen, 2014). Ohjaajan tulee pyrkiä välttämään 

tilannetta, jossa hän olettaa tai tekee pikaisia johtopäätöksiä ohjauksessa olevan 

yksilön tilanteesta. Lisää kysymällä, asioita uudelleen sanoittamalla sekä tarken-

tamalla yksilön tilanne ja aidot tarpeet on mahdollista huomioida parhaalla ta-

valla. (Onnismaa, 2007.) Hyvä ja onnistunut ohjaus onkin parhaimmillaan eettis-

ten linjausten mukaista yhteistoimintaa, jossa yksilö kokee tulleensa aidosti huo-

mioiduksi ja kuulluksi (Lahti, 2020; McLeod & McLeod, 2011; Onnismaa, 2007; 

Vehviläinen, 2014). 

Opetushallitus (2014a) on määritellyt hyvän ohjauksen kriteerejä. Opetus-

hallituksen hyvän ohjauksen kriteereissä ilmenevät rakenteellisella ja yhteisölli-

sellä tasolla muun muassa ohjauksen resurssit, aktiivisuutta, tasa-arvoa ja osalli-

suutta tukeva toimintakulttuuri sekä vuorovaikutuksellinen yhteistyö osana oh-

jausta. Ohjaajien ammattitaidon näkökulmasta hyvän ohjauksen kriteereiksi 

määritellään ajan tasalla olevat tiedot, taidot ja ohjausosaaminen sekä ohjaajien 

kelpoisuus siihen tehtävään, jossa he toimivat. (Opetushallitus, 2014a.) Ehdotto-

man tärkeää hyvän ohjauksen määrittelylle on myös yksilön subjektiivinen ko-

kemus ohjauksesta (McLeod, 2013). Eräänä hyvän ohjauksen keskeisenä tavoit-

teena voidaan lisäksi pitää sitä, että yksilöillä olisi elinikäisen ohjauksen avulla 

mahdollisuus kehittää omaa elämäänsä, ja täten tehdä siitä sekä miellyttävää että 

voimaannuttavaa (ELGPN, 2014; Peavy, 2001). 
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2.2 Toimijuus ja ohjaus 

Edellä mainittujen hyvän ohjauksen määritelmien voidaan ajatella osaltaan tuke-

van myös ohjauksen keskeistä tavoitetta yksilön toimijuuden vahvistamisesta 

(Vehviläinen, 2014). Hyvä ohjauksen tulisi olla aktiivista toimintaa, joka osallis-

taa ohjauksessa olevaa ihmistä (Opetushallitus, 2014a). Vehviläisen (2014) mu-

kaan ohjauksessa käytetyt toimintamallit ja ohjauksen sisältö tulisikin aina valita 

siten, että ne etsivät, tukevat tai vahvistavat yksilön toimijuutta. Toimijuuden 

määritelmä on laaja, mutta tyypillisesti sen voidaan ajatella käsittävän jollakin 

tavalla yksilön suhdetta ympäröivään maailmaan ja omaan toimintaansa osana 

yhteiskuntaa. Muun muassa Ojalan, Palmun ja Saarisen (2009, 14) mukaan toimi-

juus voidaan nähdä ”rakenteiden, instituutioiden ja yhteisöjen, niihin kiinnitty-

vien järjestysten, normien, sääntöjen, odotusten ja käytäntöjen sekä tietyllä ta-

valla resursoidun yksilön välisenä suhteena”. Ohjauksessa yksilön toimijuuden 

vahvistuminen ilmenee lisäksi siinä, kuinka yksilön toimintamahdollisuudet 

kasvavat. Toimintamahdollisuuksien kasvaminen voi osaltaan auttaa ihmistä 

oman pystyvyyden, varmuuden, kuuluvuuden ja osallisuuden tunteiden lisään-

tymisessä sekä oman paikan löytämisessä osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa. (Veh-

viläinen, 2014.) 

Aktiivisen toimijuuden saavuttaminen ei kuitenkaan onnistu hetkessä, 

jonka vuoksi yksilöllä tulisi tarvittaessa olla mahdollisuus prosessiluonteiseen 

ohjaukseen. Ohjaus tulisikin nähdä ajassa etenevänä ja tavoitteellisena proses-

sina. (Vehviläinen, 2014.) Esimerkiksi oppilaitoskontekstissa prosessimuotoisen 

ohjauksen voitaisiin ajatella toteutuvan hyvin silloin, kun opiskelijalla on mah-

dollisuus saada ohjausta läpi opintojen. Etenkin nuorten kohdalla toimijuus on 

erilaista kuin aikuisilla, ja monesti toimijuuden kehittymisen prosessi on nuorilla 

vielä kesken (Vehviläinen, 2014). Opinto-ohjaajan roolin oppilaitoksessa voi-

daankin ajatella olevan rinnalla kulkija luotettavana aikuisena, jonka kanssa 

opiskelijan on mahdollista yhteistoiminnallisesti työskennellä kohti toimijuuden 

vahvistumista. 
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2.3 Opinto-ohjaus 

Kouluinstituution sisällä tapahtuvasta ohjauksesta käytetään tyypillisesti eri ni-

mikettä riippuen siitä, tapahtuuko ohjaus perusopetuksessa vai toisella asteella. 

Perusopetuksessa ohjausta kuvataan nimellä oppilaanohjaus (perusopetuslaki 

628/1998), kun taas toisen asteen oppilaitoksissa nimikkeenä käytetään sanaa 

opinto-ohjaus (lukiolaki 714/2018; laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). 

Myöhemmin tässä tutkimuksessa keskitymme kuitenkin käyttämään kaikesta 

kouluinstituutioissa tapahtuvasta ohjauksesta selkeyden vuoksi nimitystä 

opinto-ohjaus riippumatta siitä, tapahtuuko ohjaus perusopetuksessa vai toisella 

asteella. 

Perusopetuksessa opinto-ohjauksen tavoitteena on muodostaa koko perus-

opetuksen läpi kulkeva toiminnan jatkumo, joka edistää muun muassa opiskeli-

joiden kasvua, kehitystä ja opintojen sujumista. Tavoitteena on, että opiskelijat 

kykenevät opinto-ohjauksen avulla oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja tai-

toja sekä tekemään omiin arvoihinsa ja kiinnostuksiinsa perustuvia valintoja 

omaa tulevaisuuttaan ja jatko-opintojaan ajatellen. (Opetushallitus, 2014b.) Pe-

rusopetuksen opinto-ohjaus kannustaa opiskelijoita myös oman toimijuutensa 

kehittämiseen, joka ilmenee opetussuunnitelmassa tavoitteena saada opiskelijat 

”tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja 

päätöksentekoon” sekä tavoitteena tukea opiskelijoiden ”toimijuutta ja oma-

aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa”. Perus-

opetuksen luokka-asteilla 1–6 opinto-ohjauksen toteuttamisesta vastaa pääsään-

töisesti luokanopettaja, kun taas luokka-asteilla 7–9 opinto-ohjauksen päävastuu 

siirtyy opinto-ohjaajalle. (Opetushallitus, 2014b.) 

Ammatillisessa koulutuksessa opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea 

opiskelijaa muun muassa opintojen aikaisten valintojen tekemisessä esimerkiksi 

tutkinnon osien valitsemiseen liittyen. Sen lisäksi opinto-ohjaus tukee opiskeli-

joita urasuunnitteluun ja työelämätaitoihin liittyvissä taidoissa sekä jatko-opin-

toihin siirtymisessä ja työuralla etenemisessä. (Opetushallitus, n.d.) Toikka ja 

Mustonen (2011) erittelevät ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen osa-



12 
 

alueiksi kasvatuksellisen ohjauksen sekä oppimisen ja uravalinnan ohjauksen. 

Ammatillisessa koulutuksessa opinto-ohjausta antavat opinto-ohjaajan lisäksi 

esimerkiksi ryhmänohjaaja ja opettajat. Lisäksi jokaisen perustutkinnon yhteisiin 

tutkinnon osiin sisältyy opintoja, joiden tavoitteena on opiskelijoiden urasuun-

nittelutaitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittäminen. (Opetushallitus, n.d.) Yh-

teisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueella opinto-

ohjauksen tavoitteisiin linkittyviä opintoja ovat muun muassa teemat yhteiskun-

nassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen sekä opiskelu- ja ura-

suunnitteluvalmiudet (Opetushallitus, 2017). 

Tutkimuksen tekohetkellä erityisen ajankohtainen on uuden lukion opetus-

suunnitelman (LOPS) voimaantulo 1.8.2021 alkaen (Opetushallitus, 2019a). Uu-

dessa LOPS:issa opinto-ohjaus voidaan nähdä keskeisessä roolissa. Tämä näkyy 

muun muassa LOPS:in laaja-alaisissa tavoitteissa siinä, miten tavoitteena on ”ke-

hittää lukion opetusta niin, että se tukee entistä paremmin opiskelijoiden hyvin-

vointia, yksilöllisiä tarpeita ja oppimista” sekä ”sujuvoittaa siirtymistä toisen as-

teen opinnoista korkea-asteelle” (Opetushallitus, 2019b). Erityisesti opiskelijoi-

den kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvinvointiosaaminen ilmenevät uuden 

opetussuunnitelman laaja-alaisissa tavoitteissa, joihin myös opinto-ohjaaja linkit-

tyy sekä moniammatillista yhteistyötä tekemällä että spesifejä opinto-ohjauksen 

tavoitteita toteuttamalla. Lukion opinto-ohjauksen keskeisiksi sisällöiksi voidaan 

uuden opetussuunnitelman mukaan määritellä tulevaisuutta varten tarvittavan 

tietotaidon hankkiminen sekä toimijuuden, toimintakyvyn ja urasuunnittelutai-

tojen kehittäminen (Opetushallitus, 2019a). Lukion opetussuunnitelman yhtey-

dessä on tärkeää erotella toisistaan ohjaus ja opinto-ohjaus, joista opinto-ohjauk-

sella viitataan toimiin, joiden avulla ”opiskelija vahvistaa toimijuuttaan, toimin-

takykyään, oppimaan oppimistaan sekä urasuunnittelutaitojaan”. Sen sijaan oh-

jaus määritellään koko oppilaitoksen tasolla toteutuvaksi kokonaisuudeksi, jo-

hon osallistuu koko henkilöstö yhdessä korkeakoulujen ja työelämän kanssa. 

(Opetushallitus, 2019a.) 

Lairio, Puukari ja Varis (1999) toteavat, että opinto-ohjaukseen voidaan 

määritellä kaikilla kouluasteilla kokonaisuudessaan kuuluvaksi opiskelun 
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ohjaus, ammatillisen suuntautumisen ohjaus sekä opiskelijoiden yleisen kasvun 

ja kehityksen tukeminen. Opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta opinto-oh-

jauksessa voidaankin oppilaitoksesta huolimatta ajatella korostuvan opiskelijan 

sisäisistä ominaisuuksista etenkin toimijuus, kasvu ja kehityksen tukeminen sekä 

opiskelijan uskon itseensä vahvistaminen. Sekä perusopetuksen että toisen as-

teen opinto-ohjauksen keskeisenä intressinä voidaan todeta olevan myös opiske-

lun ja opiskelijoiden yhdistäminen osaksi yhteiskuntaa ja työelämää. (Opetushal-

litus, 2014b, 2019a.) Opinto-ohjauksen avulla voidaan ajatella vastattavan myös 

yhteiskunnan tarpeeseen saada työmarkkinoille ongelmanratkaisukykyisiä, ak-

tiivisesti toimivia ja työelämätaitoisia yksilöitä. Oppilaitoskontekstissa tapahtu-

vaa opinto-ohjausta tarkasteltaessa tuleekin ottaa huomioon myös näkökulma 

siitä, miten opetussuunnitelmat määrittelevät ohjauksen tavoitteita, sisältöjä ja 

toteutusta koulutuksen tavoitteiden mukaisesti (Vehviläinen, 2001). 

Opinto-ohjaajan rooli osana oppilaitosten toimintaa ja ohjaustyötä on tyy-

pillisesti itsenäinen toimija, joka on samalla monesti oman ammattikuntansa ai-

nut edustaja oppilaitosyhteisössä. Positio vaatii opinto-ohjaajalta monialaisuutta, 

ja opinto-ohjaajan roolia kuvataankin eräänlaiseksi näköalapaikaksi sekä hallin-

non, henkilökunnan että opiskelijoiden keskiössä toimimiseen. (Väyrynen, 2011.) 

Roolissaan opinto-ohjaaja toteuttaa toisaalta myös sekä yksilöpsykologista tehtä-

vää että yhteiskunnallisia tehtäviä, eli esimerkiksi koulutyön ohjauksen tuloksel-

lisuutta ja hyvinvoinnin lisäämistä. Opinto-ohjaajan rooliin on liitettävissä lisäksi 

koulutuspoliittinen tehtävä, joka turvaa opiskelijan turvallisen siirtymän opinto-

jen nivelvaiheessa. (Väyrynen, 2011.) 

Tulevaisuudessa ohjauksen tarpeen todetaan olevan kasvamassa, sillä oh-

jaus vastaa muun muassa elinikäisen oppimisen tarpeisiin (Schiersmann ym., 

2012). Samalla oppilaitoksen kontekstissa opinto-ohjaukselta vaaditaan entistä 

enemmän yksilöllisyyttä ja joustavuutta opiskelijoiden erilaisten tilanteiden mu-

kaan (Väyrynen, 2011; Lairio ym., 1999). Tutkimuksemme tekohetkellä edus-

kunta on säätänyt hallituksen esityksen (HE 173/2020) pohjalta muutoksia oppi-

velvollisuuslakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin, jotka tulevat voimaan vuo-

den 2021 aikana (Eduskunta, 2021). Näiden muutosten myötä oppivelvollisuus 
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laajenee koskemaan perusopetuksen jälkeistä toisen asteen koulutusta siihen asti, 

kun henkilö täyttää 18 vuotta (HE 173/2020). 

Tämä tarkoittaa oppivelvollisuuden jatkumista perusopetuksen jälkeen lu-

kiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen jälkeisessä 

nivelvaiheen koulutuksessa. Uudistuksen yhteydessä myös opinto-ohjaus vah-

vistuu esimerkiksi perusopetuksen velvollisuudessa tehostettuun oppilaanoh-

jaukseen sekä perusopetuksen ja toisen asteen velvollisuudessa opiskelijan oh-

jaukseen seuraavaan opiskelupaikkaan hakeuduttaessa. (HE 173/2020.) Tule-

vien muutosten ja opinto-ohjauksen merkityksen vahvistuessa sekä kaikilla kou-

luasteilla että osana elinikäistä oppimista, opinto-ohjauksen laadun kehittämistä 

voidaan pitää ehdottoman tärkeänä. Yksi keino laadun kehittämiseen on tutki-

mus opinto-ohjauksen tämänhetkisestä tilasta ja opinto-ohjaajien käsityksistä 

opinto-ohjaukseen liittyen. 

2.4 Voimavarasuuntautuneita työotteita ohjauksessa 

Seuraavaksi tarkastelemme tutkimusaiheemme kannalta kahta olennaista voi-

mavarasuuntautunutta ohjauksen työotetta, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä 

sekä sosiodynaamista työotetta. Nämä painottavat muun muassa yksilön vah-

vuuksien ja kykyjen hyödyntämistä sekä itselle mielekkään elämän suunnittelua 

(McLeod, 2013; Peavy, 1999), jotka ovat myös voimaantumiseen vaikuttavia kes-

keisiä tekijöitä (Zimmerman, Israel, Schulz & Checkoway, 1992; Räsänen 2006, 

2020). 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote on laajasti käytetty toimintatapa 

moninaisten ihmisten auttamisen parissa työskentelevien keskuudessa, sillä se 

keskittyy yksilön puutteiden ja ongelmien sijaan vahvuuksiin ja ratkaisujen etsi-

miseen (Gingerich & Peterson, 2013; McLeod, 2013). Ratkaisu- ja voimavarakes-

keisessä ohjauksessa yksilö pyrkii itse muotoilemaan omat haasteensa ja ratkai-

sunsa niihin. Ydinajatuksena voidaan pitää sitä, että ”ohjaus ei muuta ihmistä, 

vaan mahdollistaa ihmisen löytää omat voimavaransa, joiden avulla on mahdol-

lista tehdä itsessä muutoksia”. (Ratner ym., 2012, 53.) Tämä työote edellyttää 
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yksilöltä sitoutuneisuutta ja motivaatiota muutokseen, sillä yksilön tulee tavoit-

teiden asettamisen lisäksi työskennellä aktiivisesti kohti uusia toimintatapoja ja 

muutosta. Ohjaajan rooli ohjaussuhteessa on löytää sellaisia ajatusmalleja ja ky-

symisen tapoja, joiden avulla yksilön on mahdollista edistää omaa muutostaan 

(Lipponen, 2014). 

Kielen asema on ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä työotteessa tärkeä, sillä 

se luo ohjauksessa olevalle yksilölle tapoja päästä eteenpäin – ajatellaan, että yk-

silön puhe, sanat ja kieli voivat auttaa tätä toivottujen muutosten työstämisessä 

ja saavuttamisessa. (Lipponen, 2014; Ratner ym., 2012.) Ohjauksen aikana puhe 

pyritään pitämään voimavarakeskeisenä, jolloin kieli myös luo toivottua tulevai-

suutta sekä myönteisiä tunteita (Lipponen, 2014). Kielen avulla yksilöä on mah-

dollista houkutella myönteisen sisäisen puheen lisäämiseen, joka osaltaan tukee 

positiivisten tunteiden ja vahvuuksien tiedostamista sekä myönteistä asennoitu-

mista itseen. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016). 

Mahdollisuudet pitkään yksilötyöskentelyyn nykymaailmassa ovat rajalli-

set (Kanninen & Uusitalo-Arola, 2015). Ohjauksellisena työotteena ratkaisu- ja 

voimavarakeskeisyys mahdollistaakin muutosten työstämisen suhteellisen lyhy-

essä ajassa, tyypillisesti alle kuuden tapaamiskerran aikana (Gingerich & Peter-

son, 2013; Ratner ym., 2012). Tästä syystä sen voidaan ajatella sopivan työotteena 

muun muassa oppilaitoskontekstissa tapahtuvaan ohjaukseen, jossa aikaa ja re-

sursseja on käytettävissä rajatusti. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä on kuiten-

kin myös kritisoitu siitä, että se saattaa keskittyä liikaa itse tekemiseen, unohtaen 

yksilön tunteet ja niiden käsittelyn (Helander, 2000). 

Toinen tarkastelemamme voimavarasuuntautunut työote on R. Vance 

Peavyn (1999) kehittämä sosiodynaaminen ohjaus. Sosiodynaamisen ohjauksen 

työote on syntynyt postmodernin yhteiskunnan vaatimuksista, joiden pohjalta 

Peavy (2000) näkee ihmisen minuuden rakentamisen jatkuvana refleksiivisenä ja 

itsenäisenä projektina. Ohjauksen keskeisenä tarkoituksena on ”tehdä monimut-

kaisista elämäntilanteista ymmärrettävämpiä” (Peavy, 2001, 20). Ohjaajan roo-

lina on toimia yksilön elämän kokonaistilanteen kartoittajana, kun taas yksilö on 

oman elämänkokemuksensa asiantuntija (Peavy 1999).  
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Sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen että sosiodynaaminen työote nojaa-

vat sosiaalisen konstruktionismin ajatteluperinteeseen (Lipponen, 2014). Sosio-

dynaaminen ohjaus rakentuu kolmesta elementistä, joita ovat nyky-yhteiskun-

nan sosiaalisen elämän perspektiivi, auttamisen konstruktiivinen filosofia ja 

joukko sellaisia ohjauksen käytänteitä, jotka koostuvat kahdesta edellisestä. So-

siodynaamiseen työotteeseen linkittyviä menetelmiä ovat muun muassa yksilön 

merkitysten visualisointi ja kartoittaminen, ihmisen käsittäminen sosiaalisena ja 

kulttuurillisena olentona ja suhteessa muihin, dialogi ohjaajan ja yksilön välillä, 

tasa-arvoinen ja vuorovaikutuksellinen toiminta sekä itsereflektio. (Peavy, 2001.) 

Kuten ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä työotteessa, myös sosiodynaamisessa 

ohjauksessa tulisi keskittyä yksilön vahvuuksiin ja kykyihin, joiden pohjalle yk-

silö voi elämäänsä ja identiteettiänsä rakentaa. Lisäksi kuten ratkaisu- ja voima-

varakeskeisessä työotteessa, sosiodynaamisessakin ohjauksessa kielen ja tuote-

tun puheen merkitys on suuri. (Peavy, 1999, 2001.) 
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3 VOIMAANTUMINEN 

Tässä tutkimuksessa käytetään englanninkielisestä empowerment -termistä suo-

menkielistä vastinetta voimaantuminen (Pekkari, 2009; Räsänen, 2020; Siitonen, 

1999). Voimaantumista on kirjallisuudessa pidetty yhtenä ihmisten hyvinvoinnin 

ja jaksamisen sekä ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta tärkeistä tavoitteista. 

Voimaantumisen keskeisenä tarkoituksena onkin hyvinvoinnin kasvuun pyrki-

minen. (mm. Pekkari, 2008; Siitonen, 1999; Vuorinen, 2000.) Voimaantumista voi-

daan pitää myös yhtenä tärkeistä, mutta ei välttämättä tiedostetuista motiiveista 

opiskelulle (Airola, Mattila & Nieminen, 2008). Oppilaitoksen henkilökunnan ja 

toimintakulttuurin yhteisenä tehtävänä voidaankin ajatella olevan opiskelijoiden 

voimaannuttaminen (mm. Pekkari, 2008; Räsänen, 2020; Vuorinen, 2000). Tässä 

luvussa määrittelemme voimaantumisen käsitettä sekä siihen liittyviä ulottu-

vuuksia. Lisäksi tarkastelemme sellaisia keinoja, jotka vaikuttavat yksilön voi-

maantumiseen ja joiden avulla yksilön voimaantumista on mahdollista tukea. 

3.1 Voimaantumisen määrittelyä 

Voimaantuminen on monitarkoituksellinen ja moniulotteinen käsite (Räsänen, 

2006). Suosituksi käsite nousi 1980-luvun puolivälissä, mutta vasta 1990-luvulla 

sen käyttö yleistyi kasvatustieteissä (Räsänen 2006; Siitonen, 1999). Käsite on laa-

jasti käytössä myös muilla tieteenaloilla (Hokkanen, 2009; Siitonen, 1999). Tutki-

musta voimaantumiseen liittyen on tehty muun muassa kasvatustieteissä (Lund-

mark, 2016; Räsänen, 2006; Siitonen, 1999), psykologiassa (Timulák & Lietaer, 

2006), hoitotieteessä (Halvorsen ym., 2020), kauppatieteessä (Abdulganiy, 2012) 

ja yhteiskuntatieteissä (Palojärvi, 2009). 

Käsitteenä empowerment on käännetty lukuisin eri tavoin. Se voidaan hie-

man kontekstista riippuen suomentaa esimerkiksi voimaantumiseksi, valtaistu-

miseksi, valtaistamiseksi tai sisäiseksi voimantunteeksi (mm. Feste & Anderson, 

1995; Hokkanen, 2009; Ryynänen & Nivala, 2017; Siitonen, 1999). Keskeistä 
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kaikille käännöksille on se, että niissä esiintyvät ydinsanat voima tai valta. Erilai-

set käännökset voivat painottaa myös käsitteen ymmärrystä – voima painottaa 

ilmiön yksilökeskeistä tarkastelua, kun taas valta yhteiskunnallisesti painottu-

nutta tarkastelua. (Hokkanen, 2009.) Tutkimuskirjallisuuden pohjalta voimaan-

tumisen käsitteen määrittely on haastavaa, sillä voimaantumista tarkastellaan 

laajasti eri tieteenaloilla ja eri nimityksin. On kontekstista ja määritelmästä riip-

puvaista, miten voimaantumisen ajatellaan yksilössä ilmenevän. Kasvatustieteel-

listen ja psykologisten määritelmien mukaan voimaantuminen on ensisijaisesti 

yksilön itsenäinen prosessi (mm. Siitonen, 1999; Zimmerman ym., 1992), kun taas 

yhteiskuntatieteellisten määritelmien mukaan voimaantuminen on seurausta 

myös ulkoisista tekijöistä ja reunaehdoista (mm. Adams, 2008; Törrönen ym., 

2013).  

Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta voimaantuminen ilmenee ihmi-

sessä silloin, kun hän löytää tapoja toimia osana yhteiskuntaa, kykenee hallitse-

maan omaa elämäänsä ja kykenee päästämään irti erilaisista ristiriidoista, joita 

hänellä on suhteessa omaan itsenäisyyteensä (Borodkina, Törrönen & Samo-

ylova, 2013; Törrönen, Borodkina, Samoylova, & Heino, 2013). Yhteiskuntatie-

teellisestä näkökulmasta voimaantumista on tarkasteltu erityisesti sosiologian ja 

sosiaalityön kentällä. Voimaantuminen nähdään tällöin yhteiskunnallisesti ta-

pahtuvana tasa-arvon ja solidaarisuuden edistämisenä tai sosiaalityön asiakas-

työn tavoitteena. (mm. Adams, 2008; Törrönen ym., 2013.) Yhteiskuntatieteissä 

on tutkittu muun muassa ryhmätyöskentelyn (Jouttimäki, 2011) sekä vertaistuen 

(Palojärvi, 2009) merkitystä voimaantumisen välineenä sosiaalityössä. Tulosten 

mukaan ryhmämuotoinen sosiaalityö näytti tarjoavan asiakkaalle välineitä voi-

maantumiseen. Ongelmien jakaminen, yhteinen oppiminen sekä ryhmän tar-

joama kasvun ja kehityksen tila olivat merkittäviä tekijöitä voimaantumisessa. 

(Palojärvi, 2009.) 

Kasvatustieteen ja psykologian alojen tutkimuksessa voimaantumista on 

tarkasteltu yhteiskuntatieteitä enemmän yksilöllisen prosessin näkökulmasta ja 

yksilöorientoituneesti (mm. Siitonen, 1999; Zimmerman ym, 1992). Myös hoito-

tieteessä voimaantuminen on nähty yksilöllisenä oppimisprosessina, jonka 
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myötä kehittyy uusia tietoja ja taitoja, ja jonka yhteydessä yksilö kehittää omia 

asenteitaan sekä itsetietoisuuttaan (Feste & Anderson, 1995). Yksilöllisen näkö-

kulman voidaan ajatella ilmenevän myös etymologisesti näillä tieteenaloilla tyy-

pillisesti käytetystä käsitteen nimestä, voimaantuminen, jonka yhteydessä liit-

teellä -ntu viitataan siihen, että toiminta tulee ihmisestä itsestään (vrt. esim. voi-

mauttaminen, jossa ulkopuolisen henkilön ajatellaan tuottavan yksilölle voimaa) 

(Hokkanen, 2009; Pekkari, 2009; Ryynänen & Nivala, 2017). 

Kasvatustieteen näkökulmasta voimaantumista tarkastellut Räsänen (2006) 

määrittelee voimaantumisen yhtä aikaa henkiseksi, persoonalliseksi ja sosiaa-

liseksi prosessiksi, jonka avulla yksilön on mahdollista päästä omiin päämää-

riinsä. Prosessi sisältää myös sisäisen voiman tunteen kehittymisen oman elämän 

haltuunotosta sekä ajatuksen siitä, ettei ihminen voi voimaantua ’tyhjiössä’, vaan 

voimaantumiseen liittyy aina myös yksilön ympäristösuhde. Voimaantuminen 

tapahtuukin siis yhteistoiminnassa muiden kanssa. (Räsänen, 2006.) 

Räsäsen (2020) mukaan voimaantumisen edellytyksiä ovat muun muassa 

toivo, vastuun kokeminen sekä valintojen mahdollisuus. Voimaantuminen sisäl-

tää kontrollin omasta elämästä, uskon omiin kykyihin, oman minäkuvan raken-

tumisen, vapautta omassa päätöksenteossa sekä kyvyn kehittää omaa toiminta-

voimaansa (Räsänen 2006, 2020). Voimaantunut ihminen on myönteinen, tule-

vaisuuteen orientoitunut ja kokee voivansa vaikuttaa kokonaisvaltaisesti omaan 

elämäänsä (Räsänen, 2006). Voimaantuminen voi vaikuttaa myös yksilön sitou-

tumisprosesseihin, jolloin vahva voimaantuminen johtaa vahvaan sitoutumi-

seen, kun taas heikko voimaantuminen heikompaan sitoutumiseen (Räsänen, 

2020; Siitonen, 1999). 

 Voimaantumisen tarkastelussa on keskeistä tarkastella myös voimaantu-

misen vastakohtaa, voimattomuutta. Voimaantumisen vastakohtaa voimatto-

muutta kuvastaa Räsäsen (2006) mukaan tilanne, jossa rikotaan ihmisen tahtoa ja 

itsemääräämisoikeutta. Voimattomuutta voi kuvastaa lisäksi esimerkiksi henki-

nen tila, kuten tyytymättömyys omaan elämään tai kyvyttömyyden tunne. Voi-

mattomuuteen voi liittyä myös esimerkiksi pelokkuutta tai ahdistuneisuutta. 

(Räsänen, 2006.)  
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Voimaantumisella voidaan nähdä olevan yhteyksiä myös humanistiseen 

psykologiaan (Sadan, 2004). Humanistista psykologiaa edustaneen ja asiakaskes-

keisen lähestymistavan kehittäneen Rogersin (1961), mukaan ihminen löytää itse 

itsestään kapasiteettinsa kasvuun ja kehitykseen. Tästä yksilöllisestä prosessista 

huolimatta työntekijällä, esimerkiksi terapeutilla, ohjaajalla tai opettajalla, on tär-

keä rooli yksilön kasvun mahdollistamisessa. Työntekijän tulee pyrkiä luotta-

mukselliseen, johdonmukaiseen, hyväksyvään ja empaattiseen olemisen tapaan, 

jonka myötä muodostuu hyvä työskentelysuhde. (Rogers, 1961.) Työskente-

lysuhde perustuu muun muassa lämpöön, huolenpitoon sekä positiivisiin tun-

teisiin ohjauksessa olevaa yksilöä kohtaan, joiden tuloksena yksilön on mahdol-

lista toteuttaa itseään ja tunnistaa omia voimavarojaan (Onnismaa, 2007; Rogers, 

1961.) Yhteisinä piirteinä sekä yhteiskuntatieteelliselle, hoitotieteelliselle että kas-

vatustieteelliselle voimaantumisen määritelmälle voidaan pitää sitä, että kaikki 

tarkastelunäkökulmat liittävät voimaantumiseen yksilön kasvaneen autonomian 

ja toimijuuden (mm. Borodkina ym., 2013; Feste & Anderson, 1995; Räsänen, 

2020; Siitonen, 1999; Törrönen ym., 2013.) 

3.2 Voimaantumisen osaprosessit 

Siitonen (1999) on tutkinut opettajaksi opiskelevien voimaantumisen kokemuk-

sia ja kehitti näiden pohjalta väitöskirjaansa voimaantumisteorian. Siitosen 

(1999) mukaan voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä moniulotteinen 

konstruktio, joka sisältää sekä prosessiluonteisuuden että voimaantuneen ihmi-

sen ulottuvuudet. Voimaantumisen prosessiluonne ilmenee siinä, miten ihminen 

ei voi voimaantua toisen ihmisen päätöksen seurauksena tai ulkoisesta pakosta. 

Voimaantunut ihminen taas on löytänyt omat voimavaransa ja oman autonomi-

ansa, mutta näiden ominaisuuksien yksilöllisyyden vuoksi tarkkaa määritelmää 

voimaantumiselle voi olla vaikeaa antaa. (Siitonen, 1999.) 

Siitonen (1999) on jakanut voimaantumiseen vaikuttavat tekijät neljään osa-

prosessiin, joita ovat päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja 

emootiot (kuvio 1). Voimaantuminen ei ole yksisuuntaista, vaan eri osaprosessit 
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voivat omata merkityssuhteita suhteessa toisiin osaprosesseihin, jonka lisäksi 

saattaa olla mahdollista, että eri osaprosessien välillä on myös syy-seuraussuh-

teita. Osaprosessit havainnollistavat niitä tekijöitä, joita voimaantumiseen voi-

daan todeta teoreettisesti liittyvän, mutta niitä ei sellaisenaan tulisi ymmärtää 

universaaleiksi voimaantumisen ulottuvuuksiksi. (Siitonen, 1999.) Universaalien 

voimaantumisen ulottuvuuksien määrittelyn voidaankin ajatella olevan mahdo-

tonta, mikäli yksilön voimaantumisen eräänä lähtökohtana pidetään voimaantu-

misen subjektiviteettia. Voimaantumisen osaprosessit voivat tästä huolimatta 

auttaa ymmärtämään sitä, millaisista osista yksilöiden voimaantuminen mahdol-

lisesti koostuu. 

 

KUVIO 1. Voimaantumisen osaprosessit pohjautuen Siitosen (1999, 158) voimaantu-
misteoriaan. 
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Päämäärät -kategoriaan sisältyvät toivotut tulevaisuuden tilat, vapaus sekä ar-

vot. Yksilön mahdollisuus vapaasti valita, määrittää ja asettaa omia tulevaisuu-

den unelmia on keskeinen tekijä voimaantumisessa. (Siitonen, 1999.) Toivotuilla 

tulevaisuuden tiloilla hän tarkoittaa voimakasta halua menestyä, henkilökohtais-

ten päämäärien asettamista ja osallistumista yhteisten päämäärien asettamiseen. 

Pyrkiminen itse asetettuun tavoitteeseen toimii Siitosen (1999) mukaan tietynlai-

sena energialähteenä välipäämääriä tavoiteltaessa. Kun yksilö saavuttaa välipää-

määrän, vapautuu häneltä voimavaroja uusien omien päämäärien saavuttami-

seen, josta muodostuu voimaantumisen ja päämäärien välinen suhde. Päämää-

rien asettamisen kannalta merkittävää on valinnanvapauden mahdollisuus niin 

arvona kuin ihmisoikeutena. Arvot liittyvät myös sisäiseen voimantunteeseen, ja 

yksilön arvotausta onkin merkityksellinen asetettaessa päämääriä. (Siitonen, 

1999.) 

Kykyuskomus -kategoriaan sisältyvät minäkäsitys, itseluottamus ja itsear-

vostus, tehokkuususkomukset, itsesäätely ja vastuu (Siitonen, 1999). Minäkäsi-

tyksen Siitonen (1999) jakaa minäkuvaan, itsetuntoon ja identiteettiin. Minäkäsi-

tys liittyy siihen, miten ihminen käsittää itsensä suhteessa omiin tulevaisuuden 

odotuksiin ja miten hän arvioi omia voimavarojaan vasten tulevaisuuden odo-

tuksiaan (Siitonen, 1999). Itsearvostuksen ja itseluottamuksen rakentumisessa 

keskeisessä roolissa ovat toimintaympäristö sekä onnistumisen kokemukset. On-

nistumisen kokemukset ovat yleensä todennäköisempiä hyväksyvässä ilmapii-

rissä. (Siitonen, 1999.) Onnistumisen kokemukset johtavat itseluottamuksen ja it-

searvostuksen rakentumiseen sekä itsetunnon vahvistumiseen, joka puolestaan 

johtaa ihmisen sisäisen voimantunteen kasvuun (Siitonen, 1999). Tehokkuusus-

komuksiin ja itsesäätelyyn voidaan liittää Banduran (1977, 1991) ajatukset ihmi-

sen uskosta omiin kykyihinsä sekä omaan tehokkuuteensa, suhteessa asetettui-

hin päämääriin tai tehtyihin valintoihin sekä kykyyn tarkkailla, säädellä ja arvi-

oida omaa toimintaansa. Vastuu liittyy henkilökohtaiseen vastuuseen omasta 

elämästä ja vastuuseen yhteisestä hyvinvoinnista, sillä voimaantuminen on sekä 

henkilökohtainen että sosiaalinen prosessi (Siitonen, 1999). 
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Kontekstiuskomukset -kategoriaan sisältyvät hyväksyntä, arvostus, luotta-

mus ja kunnioitus, ilmapiiri, toimintavapaus, autenttisuus sekä yhteistoiminta, 

kollegiaalisuus ja tasa-arvoisuus. Konteksti viittaa siihen ympäristöön, jossa ih-

minen toimii. (Siitonen, 1999.) Kontekstiuskomukset ovat kiinteässä yhteydessä 

päämääriin. Esimerkiksi huonossa ilmapiirissä ihminen voi hylätä asettamansa 

päämäärän, kun taas kunnioittavassa ilmapiirissä päämäärään pääseminen voi 

näyttäytyä mahdolliselta. (Siitonen, 1999.) Voimaantumiseen liittyy Siitosen 

(1999) mukaan kiinteästi myös hyväksyntä, sillä hyväksyntä vaikuttaa siihen, mi-

ten arvostavana tai turvallisena yksilö kokee ilmapiirin. Ihminen arvioi jatku-

vasti ympäristöään, jonka lisäksi myös arvostuksen, luottamuksen ja kunnioituk-

sen kokeminen liittyvät vahvasti voimaantumiseen. Toimintavapauden ja voi-

maantumisen suhteen Siitonen (1999) toteaa, että tärkeää on se, miten ihminen 

voi vaikuttaa tulevaan toimintaansa. Myös autenttisten tilanteiden kokemisella 

ja elämässä saaduilla kokemuksilla sekä yhteistoiminnalla, kollegiaalisuudella ja 

tasa-arvoisuudella on merkitystä voimaantumisen rakentumisessa (Siitonen, 

1999). 

Emootiot -kategoriaan sisältyvät säätelevä ja energisoiva toiminta, positii-

vinen lataus, toiveikkuus, onnistuminen ja epäonnistuminen sekä eettisyys (Sii-

tonen, 1999). Siitosen (1999) mukaan emootioilla on keskeinen yhteys sekä pää-

määriin että konteksti- ja kykyuskomusten muodostumiseen. Emootioihin sisäl-

tyvän positiivisen latauksen edellytyksenä on usein hyväksynnän sekä ilmapiirin 

turvallisuuden kokeminen. (Siitonen, 1999.) Positiivinen lataus lisää voimavaroja 

ja esimerkiksi innostusta, joiden avulla yksilö selviää haasteellisissa tilanteissa. 

Toiveikkuus puolestaan kuvastaa yksilön vahvaa uskoa pärjäämiseen haasteista 

huolimatta. Onnistuminen ja epäonnistuminen ovat Siitosen (1999) mukaan voi-

maantumisen kannalta myös merkittäviä. Onnistumisen kokemukset helpotta-

vat päämääriin pyrkimistä, sekä päämäärien tavoitteluun sitoutumista. Emooti-

oihin sisältyvä viimeinen näkökulma eettisyys puolestaan viittaa yksilön äänen 

huomioimiseen ja tilan antamiseen myös muiden äänille. (Siitonen, 1999.) 
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3.3 Voimaantumisen tukeminen 

Kasvatustieteen kontekstissa voimaantuminen nähdään sellaisena prosessina, 

jota on mahdollista tukea ja edesauttaa ulkopuolelta (Pekkari, 2009; Räsänen, 

2006, 2020; Siitonen, 1999). Voidaan puhua myös voimaannuttavasta vuorovai-

kutuksesta ja voimaannuttavista hyvistä suhteista. Oppilaitoskontekstissa voi-

maantumisen tukemisen vastuu ei ole pelkästään opinto-ohjaajalla, vaan koko 

oppilaitosyhteisöllä. Voimaannuttavan lähestymistavan tulisi linkittyä luonnol-

lisena osana koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin. (Räsänen, 2020.) 

Pekkarin (2009) mukaan voimaantumista ja sen tukemista voidaan tarkas-

tella kolmesta eri näkökulmasta: prosessin lopputuloksena, yksilön sisäisenä 

prosessina tai toimintana, jossa yksilö edistää toisen voimaantumista. Näiden nä-

kökulmien mukaan voimaantuminen voi siis olla joko yksilön itsenäistä toimin-

taa tai sellaista toimintaa, jossa esimerkiksi opinto-ohjaaja on tukemassa opiske-

lijan voimaantumista (Pekkari, 2009). Pekkarin (2009) mukaan opiskelijan voi-

maantumista voi tukea vahvistamalla tämän subjektiutta, toimijuutta sekä itse-

ohjautuvuutta. Pekkarin (2009) mukaan voimaantumisen tukemisen tarkoitus 

on, että opiskelija ajattelee ja tuntee voivansa itse vaikuttaa omaan elämäänsä 

liittyviin valintoihin, kuten ura- ja elämänsuunnitteluun. Lisäksi tarkoituksena 

on vahvistaa opiskelijan tunnetta omien asioiden hallinnasta, suunnitelmien te-

kemisestä ja asioiden ratkaisemisesta (Pekkari, 2009). Siitosen (1999, 99) mukaan 

voimaantumisen keskeinen orientaatio on ”mahdollistava, ei pakottava”. Koko 

voimaantumisen ytimessä on ajatus siitä, että se on “ihmisestä itsestään lähtevä 

prosessi”, eikä voimaa täten voi ”antaa toiselle” (Siitonen, 1999, 118). 

Pekkarin (2009, 165) mukaan opiskelijaa tulisi ohjauksessa tukea siten, että 

“päämääränä on ohjattavan tuen tarpeen väheneminen hänen voimaantuessaan 

ohjausprosessin aikana”. Voimaantumiseen voi Pekkarin (2009) mukaan riittää 

esimerkiksi ohjaajan empaattinen ymmärtäminen ja kuunteleminen sekä ohjaa-

jan yhteydenpito opiskelijan huoltajiin etenkin nuorten tapauksessa. Nuorilla 

voimaantuminen on vasta kehittymässä, ja etenkin nuoret saattavat olla voi-

maantumisen suhteen hyvin eri vaiheissa (Pekkari, 2009). Myös itsessään 
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tehtävään sitoutuminen ja sen toteuttaminen, esimerkiksi koulun kontekstissa 

opiskeluun, voi voimaannuttaa. Tällöin ohjaajan tehtävänä on sisäistää ajatus 

tehtäviin sitoutumisen voimaannuttavasta vaikutuksesta ja tukea opiskelijaa 

tässä projektissa. (Pekkari, 2009.) Sosiaalisen tuen vaikutus näkyy myös Siitosen 

(1999) voimaantumisteorian kontekstiuskomukset -kategoriassa, jonka mukaan 

yksilöllisestä prosessista huolimatta voimaantumiseen vaikuttavat myös ulkoiset 

tekijät, kuten muut ihmiset ja olosuhteet. Kontekstisidonnaisuuteen linkittyy so-

siaalinen aspekti, jolloin ihmisten yksilöä kohtaan osoittama arvostus, yhteiset 

päämäärät ja vuorovaikutuksen avoimuus voivat edesauttaa voimaantumista. 

(Siitonen, 1999.) 

Muita ohjaajan hyödynnettävissä olevia keinoja voimaannuttamisessa ovat 

Pekkarin (2009) mukaan käytännön kokemusten tuoma ammattitaito, ongelman-

ratkaisu, oppimisstrategioiden hallinta ja käyttö, ajattelun taidot sekä erilaiset ar-

vioinnin taidot. Pekkari (2009) liittää voimaantumiseen vahvasti myös reflektion, 

jota yhdessä opiskelijan kanssa voidaan harjoitella. Tavoitteena on, että opiskelija 

oppii ohjauksen avulla tunnistamaan omia uskomuksiaan, arvojaan ja oletta-

muksiaan sekä tietoisesti muokkaamaan niitä reflektiotaitojen avulla. Ohjauskes-

kustelussa tämä voidaan huomioida tuomalla esiin esimerkiksi tunteita ja koke-

muksia, sekä rohkaisemalla opiskelijaa oman toimintansa arviointiin sekä itse-

tuntemuksen käsittelyyn (Pekkari, 2009). 

Hongisto (2005) on tutkinut ja kehittänyt voimaannuttavaa ohjausta amma-

tillisessa koulutuksessa. Ohjauksen kehittämishankkeessa (Hongisto, 2005) tar-

kasteltiin opettajien ja ohjaajien keinoja käyttää työssään voimaannuttavia ele-

menttejä. Luottamuksen opiskelijan ja työntekijän välillä todettiin olevan olen-

naisessa roolissa voimaannuttamisen mahdollistamisessa ja voimaannuttavassa 

prosessissa. Luottamuksen katsottiin vaikuttavan niin keskusteluyhteyden kuin 

aidon kohtaamisen ja dialogin syntymiseen opiskelijan ja ohjaajan välillä. (Hon-

gisto, 2005.) Vasta luottamuksen syntymisen jälkeen on mahdollista lähteä aset-

tamaan opiskelijalle sopivia tavoitteita. Tämän jälkeen keskeistä on antaa opiske-

lijalle palautetta tavoitteiden saavuttamisesta, joka rohkaisee opiskelijaa asetta-

maan uusia tavoitteita sekä vahvistaa itsetuntoa. Hongiston (2005) mukaan 
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tällainen prosessi antaa motivaatiota uusien tavoitteiden asettamiseen ja niiden 

saavuttamiseen. Myös Räsänen (2006) on määritellyt dialogisuuden keskeiseksi 

voimaantumisen mahdollistamiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Dialogisuudella tar-

koitetaan esimerkiksi uusien näkökulmien löytymistä, yksilön kokonaisvaltaista 

kohtaamista sekä yhteisen ymmärryksen synnyttämistä ja uuden luomista (Rä-

sänen, 2006). 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYS

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, millaisia erilaisia käsityksiä opinto-

ohjaajilla on voimaantumisesta ohjauksessa. Tutkimuskysymys ja tutkimusteh-

tävä eivät välttämättä laadullisessa tutkimuksessa ole täsmällisesti ilmaistavissa 

heti tutkimusta aloitettaessa, sillä laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista 

tutkimuksen tehtävän täsmentyminen koko tutkimuksen tekemisen ajan (Kivi-

niemi, 2015). Myös tässä tutkimuksessa tutkimuskysymys ja sen sisältö muotou-

tuivat sekä täsmentyivät aina aineiston analyysivaiheeseen saakka. Lopullisena 

tutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa toimii: 

 

1. Millaisia käsityksiä opinto-ohjaajilla on voimaantumisesta ohjauksessa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Toteutamme tutkimuksemme kvalitatiivisen menetelmäsuuntauksen keinoin. 

Kvalitatiivisella, eli laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa py-

ritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisval-

taisesti ja keskitytään varsin pieneen ja tyypillisesti tarkoituksenmukaisesti vali-

koituun määrään tutkittavia. (Eskola & Suoranta, 1998; Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 1997.) Tutkittavien pohjalta saatavaa aineistoa käsitellään ja analysoidaan 

mahdollisimman perusteellisesti, eikä laadullisessa tutkimuksessa keskeisenä 

tarkoituksena ole etsiä esimerkiksi tilastollisia säännönmukaisuuksia tai keski-

määräisiä yhteyksiä. Tieteellisyyden kriteerinä ei ole niinkään aineiston määrä 

vaan laatu sekä se, miten kattavasti aineistoa on mahdollista käsitteellistää. (Es-

kola & Suoranta, 1998; Hirsjärvi ym., 1997.) Lisäksi laadullinen tutkimus voi 

mahdollistaa useampien erilaisten tarkastelunäkökulmien löytämisen tutkitta-

vana olevasta ilmiöstä (Kettunen & Tynjälä, 2017). 

Laadullinen tutkimus on kasvattanut arvostustaan ohjausalalla, jonka joh-

dosta laadullista tutkimusta tehdäänkin alalla entistä enemmän (McLeod & 

McLeod, 2011). McLeodin ja McLeodin (2011) mukaan laadullinen menetel-

mäsuuntaus on erityisesti jokapäiväisiin kokemuksiin pohjautuva kerronnallisen 

tiedon muoto, jolla todetaan olevan paljon mahdollisuuksia vaikuttaa ohjauksen 

kehittämiseen. Laadullisen tutkimuksen avulla on mahdollista löytää uusia työ-

välineitä myös ohjauksen käytänteiden kehittämiseen (Kettunen & Tynjälä 2017). 

Tässä tutkimuksessa hyödynnämme laadullisena menetelmäsuuntauksena feno-

menografista lähestymistapaa, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

5.1 Fenomenografinen lähestymistapa 

Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, joka tarkastelee erityisesti ih-

misten todellisuuden havaitsemisen moninaisuutta ja kirjoa (Kettunen & Tynjälä, 

2018; Marton, 1981). Sen näkemyksenä on, että ihmiset kokevat saman ilmiön eri 

tavoin, koska kokemus on aina osittainen ja niiden kuvaaminen täydellisinä ei 
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ole mahdollista (Marton, 1981; Marton & Booth 1997; Åkerlind 2005). Fenomeno-

grafisen tutkimuksen tarkoituksena on tavoittaa laajaa vaihtelua tutkittavana 

olevasta ryhmästä tutkittavaan ilmiöön liittyen. Ideaalisti tutkimuksen tulokset 

edustavat tätä kokonaista kirjoa erilaisia tapoja kokea tutkittavana oleva ilmiö, 

pyrkien irrottamaan käsitykset yksittäisistä ihmisistä ja aineistoista. (Huusko & 

Paloniemi, 2006; Åkerlind, 2005.) 

Fenomenografia perustuu oletukseen, että on olemassa rajallinen määrä ta-

poja kokea tietty ilmiö ja että nämä tavat ovat loogisessa suhteessa toisiinsa (Ket-

tunen & Makela, 2019; Marton & Booth, 1997; Åkerlind, 2005). Yksilöiden tulkin-

nat todellisuudesta koostuvat aikaisemmista käsityksistä, kokemuksista ja tie-

doista, joiden pohjalta on mahdollista tutkia ihmisten erilaisia merkityksenanto-

prosesseja ja niiden variaatiota (Huusko & Paloniemi, 2006). Erilaisten kokemi-

sen tapojen kirjo samasta ilmiöstä juontaa juurensa siihen, millaisia ominaisuuk-

sia tilanteesta erotellaan, ja miten tilanteessa ollaan samanaikaisesti läsnä. Tämä 

liittyy myös siihen, miten ihmisen kyky olla keskitetysti tietoinen ja käsittää asi-

oita on rajattu. (Marton & Trigwell, 2000.) 

Määritelmä käsityksistä ei fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa vas-

taa arkikielen ajatusta käsityksistä, vaan viittaa syvään ymmärrykseen tai näke-

mykseen jostakin asiasta. Käsitykset nähdään konstruktivistisena ilmiönä, joka 

tarkoittaa, että niiden taustalla ja perustana ovat ihmisen aikaisemmat tiedot ja 

ajatukset (Häkkinen, 1996). Käsitysten ja niiden antajien ei ajatella olevan toisis-

taan eroteltavissa (Marton & Booth, 1997), sillä käsitykset ohjaavat kokonaisval-

taisesti ihmisen tapaa etsiä merkityksiä ympäröivälle maailmalle ja sen ilmiöille 

(Häkkinen, 1996). Käsitykset ovat seurausta kokemuksista, joiden kautta ne yk-

silölle muodostuvat (Niikko, 2003). Nämä kokemukset syntyvät välittömässä 

suhteessa yksilön ja maailman välillä (Marton & Booth, 1997) ja ovat abstrakteja 

tapoja liittyä ympäröivään maailmaan (Häkkinen, 1996). Ihmisten erilaisille ilmi-

öille antamien käsitysten ajatellaan olevan myös dynaamisia, eli ajassa muuttu-

via (Metsämuuronen 2006). 

Fenomenografia on saanut alkunsa 1970-luvun loppupuolella Ruotsissa 

(Huusko & Paloniemi, 2006; Kettunen & Tynjälä, 2018; Metsämuuronen, 2006) ja 



30 
 

kasvatustieteellisissä tutkimuksissa sitä alettiin laajemmin käyttää 1980-luvulla 

(Åkerlind, 2018). Fenomenografia on kehittynyt teoreettista ja filosofista perustaa 

enemmän vahvalta empiiriseltä pohjalta (Åkerlind, 2005). Sen on katsottu olevan 

pelkkää tutkimus- tai analyysimenetelmää laajempi tutkimussuuntaus (Huusko 

& Paloniemi, 2006). Marton ja Booth (1997) ovat määritelleet fenomenografian 

tavaksi identifioida ja muodostaa tietynlaisia tutkimuskysymyksiä, kun taas 

Åkerlind (2018) on kuvannut sitä ennemminkin ”tietoisuuden teoriaksi”. Tietoi-

suuden voidaan ajatella viittaavan tiedon relationaalisuuteen sekä siihen, kuinka 

tiedon ajatellaan olevan subjektiivista ja muodostuvan yksilön ilmiöön liittyvien 

kokemusten pohjalta (Khan, Abdou, Kettunen & Gregory, 2019). Ontologisena 

lähtökohtana pidetään sitä, että olemassa on yksi todellisuus, mutta sen käsittä-

minen ja kokeminen on yksilöllistä. Ihmisen ja maailman välinen suhde on tällöin 

non-dualistinen, jolloin yksi maailma on samanaikaisesti todellinen ja koettu. 

(Huusko & Paloniemi, 2006; Marton, 1981; Marton & Booth, 1997.) Tämä todelli-

suus koetaan täynnä erilaisia merkityksiä (Marton & Trigwell, 2000). 

Tutkimuksellisena lähestymistapana fenomenografia on globaalisti käy-

tetty ja sen suosio on jatkuvasti kasvussa. Fenomenografista tutkimusta on tehty 

laajasti muun muassa Iso-Britanniassa, Australiassa sekä skandinaavisissa 

maissa. (Åkerlind, 2018.) Etenkin ohjauksen moniulotteisella kentällä fenomeno-

grafia voi toimia hyödyllisenä välineenä rakennettujen todellisuuksien moninai-

suuden tutkimiseen ja tutkimusperustaisten toimintakäytänteiden luomiseen 

(Kettunen & Tynjälä, 2017). 

5.2 Tutkimuksen osallistujat  

Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan opinto-ohjaajaa Uudenmaan ja 

Keski-Suomen alueelta. Osallistuneista opinto-ohjaajista kaksi työskenteli perus-

koulussa, kolme lukiossa sekä kolme ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Kaikki 

haastateltavat olivat naisia ja heidän ikänsä vaihteli 26–61 vuoden välillä. Haas-

tateltavien työkokemus ohjauksesta vaihteli puolesta vuodesta 24 vuoteen. Jokai-

sella haastateltavalla oli opinto-ohjaajan pätevyys ja pedagoginen pätevyys. 
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Haastateltavilla oli hyvin erilaisia koulutustaustoja – taustakoulutuksina olivat 

muun muassa restonomin, sosionomin, ammatillisen erityisopettajan, uraoh-

jauksen, valtiotieteiden maisterin ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto tai 

opinnot. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen kontekstissa haastateltavia ei tarvitse olla mää-

rällisesti yhtä paljon kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, sillä kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin (Hirsjärvi & Hurme, 2001). Mää-

rää tärkeämpää on se, keitä tutkitaan ja millaista kokemusta tai tietoa heillä on 

tutkittavasta ilmiöstä (Kettunen & Tynjälä, 2018; Tuomi & Sarajärvi, 2006.) Feno-

menografisessa tutkimuksessa osallistujien määrä vaihtelee 7–30 tutkittavan vä-

lillä (Kettunen & Tynjälä, 2018). Tämä työ on pro gradu, joten huolimatta siitä, 

että haastateltavien määrä on pienehkö, osallistujien määrän koettiin olevan riit-

tävä gradututkimukseen. Suppeammallakin haastateltavien määrällä on mah-

dollista saada monipuolinen aineisto, kunhan aineisto itsessään on kattava 

(Åkerlind, 2008). 

Tutkittaessa käsitysten variaatiota haastateltavien valinnassa tulee kiinnit-

tää huomiota mahdollisimman laajan diversiteetin saamiseen. Haastateltavien 

valinnassa tulisi varmistaa, että osallistujajoukossa on vaihtelua esimerkiksi iän, 

sukupuolen, työpaikan, työkokemuksen tai muiden tutkimuksen kannalta rele-

vanttien tekijöiden suhteen (Kettunen & Tynjälä, 2018; Åkerlind, 2005). Puhutaan 

myös tarkoituksenmukaisesta näytteestä, jolloin osallistujat valitaan siten, että 

heidän kokemustensa ja tapojensa kesken hahmottaa tutkittava ilmiö on mahdol-

lista varmistaa vaihtelua (Khan ym., 2019). Tutkimukseen osallistuvien valinta-

kriteerinä oli, että osallistujat toimivat opinto-ohjaajina joko perusopetuksessa tai 

toisella asteella. Lisäksi pyrimme tutkimuksessamme aineiston diversiteettiin va-

litsemalla mukaan eri ikäisiä osallistujia, jonka myötä myös osallistujien työko-

kemuksen määrä ohjauksesta vaihteli. 
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5.3 Aineiston keruu 

Käytimme aineistokeruumenetelmänä haastatteluja. Tutkimuksen aineisto kerät-

tiin kahdella yksilöhaastattelulla sekä kahdella ryhmähaastattelulla, jotka toteu-

tettiin tammi- ja helmikuun 2021 aikana. Kaikki haastattelut toteutettiin verkko-

välitteisesti Zoom-sovelluksen videoyhteyden avulla. Tämä mahdollisti haastat-

teluun osallistumisen joustavasti sijainnista riippumatta. 

Fenomenografisessa aineistonkeruussa hyödynnetään tyypillisesti erilaisia 

kirjalliseen muotoon laadittuja tai muokattuja aineistoja, kuten haastatteluja, ky-

selyjä tai kirjoitelmia (Huusko & Paloniemi, 2006). Kokemusten kautta yksilöille 

muodostuneiden erilaisten käsitysten tutkimiseksi valitsimme aineistonkeruu-

menetelmäksi haastattelun, sillä se näyttäytyi meille toimivana tapana kerätä em-

piiristä aineistoa tutkimuksemme teemasta. Tuomi ja Sarajärvi (2006, 74) ovat to-

denneet, että ”asiaa on järkevää kysyä ihmiseltä itseltään, kun haluamme tietää, 

miten hän ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin toimii.” 

Fenomenografisen tutkimuksen aineistonkeruussa haastattelut ovat useim-

miten puolistrukturoituja, jolloin niissä on mukana tietty määrä ennalta mietit-

tyjä kysymyksiä, jotka ohjaavat haastattelun fokuksen tutkittavana olevaan ilmi-

öön (Kettunen & Tynjälä, 2018). Tässä tutkimuksessa käytimme teemahaastatte-

lua, jonka luonteeseen kuuluvat ennalta määritetyt aihepiirit eli teemat, joista 

kaikkien haastateltavien kanssa keskustellaan (Hirsjärvi & Hurme, 2001). Teema-

haastattelun yhteydessä pyritään varmistamaan, että jokaisen haastattelun yh-

teydessä käydään kaikki teema-alueet läpi, mutta esimerkiksi kysymysten muoto 

ja järjestys saattavat vaihdella (Eskola & Suoranta, 1998; Hirsjärvi & Hurme, 2001; 

Tuomi & Sarajärvi, 2006). Teemahaastattelun avulla voidaan tutkia sekä yksilön 

kokemuksia, uskomuksia, ajatuksia että tunteita. Teemahaastattelu ottaa huomi-

oon myös sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa mer-

kitykset ovat keskiössä ja syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme, 

2001.) 

Aloitimme kaikki haastattelut kertaamalla osallistujille haastattelun aiheen 

ja tarkoituksen sekä keräämällä haastateltavilta tutkimuksemme kannalta 
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oleelliset taustatiedot (liite 2). Lisäksi kehotimme haastateltavia esittämään tar-

vittaessa selkeyttäviä lisäkysymyksiä läpi haastattelun, mikäli jokin kysymys tai 

teema vaikuttaisi heille epäselvältä. Seuraavaksi pyysimme haastateltavia miet-

timään hetken itsenäisesti voimaantumisen käsitettä. Tämän jälkeen etenimme 

haastattelussa teemojen mukaisesti (liite 2). Olimme sopineet etukäteen, että toi-

nen meistä toimii haastattelijana, mutta olimme kuitenkin molemmat paikalla 

haastattelutilanteessa. Ennen varsinaisten haastatteluiden aloittamista teimme 

koehaastattelun, eli pilotin. Åkerlindin (2005) mukaan tällaisen koehaastattelun 

tekeminen on tärkeää, jos tutkija tekee fenomenografista tutkimusta ensimmäistä 

kertaa. Haastattelurungon teemat ja kysymykset osoittautuivat toimiviksi, eikä 

niihin ollut tarvetta tehdä muutoksia pilotin jälkeen. Tästä syystä päädyimme 

käyttämään myös pilottia varsinaisena aineistona. Haastattelut etenivät pääosin 

teemojen mukaisesti, mutta välillä haastateltavien puheissa teemat saattoivat 

hieman limittyä, jolloin niiden järjestys saattoi vaihdella haastattelusta riippuen. 

Jokaisessa haastattelussa käytiin kuitenkin läpi samat teemat ja kysymykset. Tee-

moja haastattelussa oli yhteensä kolme: voimaantumisen käsite, voimaantumisen 

merkitys sekä voimaantumisen tukeminen (liite 2). 

Yksilöhaastatteluiden lisäksi keräsimme aineistoa myös kahdella kolmen 

hengen ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastattelussa osallistujat saivat kommen-

toida, huomioida ja tuottaa tietoa tutkittavana olevasta ilmiöstä spontaanisti. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001.) Ryhmähaastattelussa haastateltavat voivatkin saada 

toisistaan tukea keskusteluun, jonka ansiosta myös tietoa tutkittavasta ilmiöstä 

on mahdollista saada enemmän, mikäli haastateltavat esimerkiksi herättävät toi-

sissaan muistikuvia tai tukevat ja rohkaisevat toisia haastateltavia sanomisissaan 

(Eskola & Suoranta, 1998). 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan haastattelun aikana osallistujia voi roh-

kaista kertomaan lisää tai selkeyttämään vastauksiaan esimerkiksi esittämällä 

neutraaleja jatkokysymyksiä, kuten: ”Voisitko kertoa hieman enemmän tästä?”, 

”Voisitko antaa siitä esimerkin?” tai ”Voisitko kuvailla sitä hieman tarkemmin?” 

(Kettunen & Makela, 2019). Kysymyksiä voi haastattelun aikana suunnata koko 

ryhmälle tai yksittäisille haastateltaville. Esitimmekin haastateltaville 
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haastattelun aikana välillä tarkentavia kysymyksiä tai pyysimme heitä kuvaile-

maan sanomaansa jonkin esimerkin kautta. Ryhmähaastattelun aikana haastat-

telijan tulee myös huolehtia, että keskustelu pysyy valituissa teemoissa ja että 

kaikki haastateltavat pääsevät osallistumaan keskusteluun. (Hirsjärvi & Hurme, 

2001.) Haastatteluissa pyrimme hyvin neutraaliin ja kuuntelevaan rooliin, mutta 

huomasimme keskustelun ajoittain ajautuvan hieman kauemmaksi alkuperäi-

sestä aiheesta. Osallistujat ohjasivat keskustelun kuitenkin itse takaisin alkupe-

räisiin kysymyksiin, eikä meidän tarvinnut ohjata keskustelua takaisin aihee-

seen. Haastateltavat antoivat hyvin tilaa toisilleen niin, että jokainen sai kertoa 

vapaasti omia ajatuksiaan ja näkemyksiään. Haastatteluiden kesto vaihteli 26 ja 

65 minuutin välillä. Jokaisen haastattelun litteroimme sanatarkasti itse, lukuun 

ottamatta usein toistuvia täytesanoja. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 43 si-

vua. 

5.4 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin fenomenografisella lähestymistavalla. Fenomenografinen 

lähestymistapa soveltuu tähän tutkimukseen erityisesti siksi, että sen avulla on 

mahdollista tutkia kokonaisvaltaisesti sitä käsitysten kirjoa, joka opinto-ohjaajilla 

on voimaantumisesta ohjauksessa. Lisäksi ajattelemme fenomenografisen lähes-

tymistavan soveltuvan kasvatustieteelliseen tutkimukseen, sillä sen tiimoilta on 

saatu tutkimusnäyttöä mahdollisuuksista tunnistaa muun muassa erilaisia kou-

lutuksen ja kasvatuksen sekä opetuksen ja oppimisen ulottuvuuksia, laadullisia 

eroja ja niihin kytkeytyviä sisältöorientoituneita piirteitä. (Niikko, 2003). 

Pääsääntöisesti voidaan todeta, että laadullisen tutkimuksen aineiston ke-

ruu ja aineiston analysointi tapahtuvat ainakin osittain samanaikaisesti (Metsä-

muuronen, 2006). Näin voidaan ajatella tapahtuvan etenkin silloin, kun tutkija 

itse osallistuu aineistonkeruun prosessiin ja täten jäsentää tutkittavasta ilmiöstä 

keräämään tietoa implisiittisesti jo ennen aineiston litterointia ja analysointia. 

Oman analyysiprosessimme ajattelemme käynnistyneen osin jo aineiston keruun 

vaiheessa samalla, kun toteutimme haastattelut ja niiden yhteydessä jäsensimme 
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mielessämme haastatelluilta saatua tietoa tutkimuskysymyksemme kohteena 

olevasta aiheista. 

Fenomenografinen analyysi alkaa aineiston lukemisella siten, että tutkitta-

vien henkilöiden väliset rajat häivytetään (Niikko, 2003). Etenkin analyysin 

alussa tutkijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota avoimuuteen moninaisille 

mahdollisille merkityksenannoille ja uusille perspektiiveille. Ajatus kannattaa 

pitää tutkittavan ilmiön kokonaisuudessa ja fokus etenkin kollektiivisessa koke-

muksessa. (Åkerlind, 2005). Niikko (2003) on kuvannut fenomenografista aineis-

ton analyysia systemaattiseksi ja reflektiiviseksi prosessiksi, jossa aineiston ulot-

tuvuuksia vertaillaan jatkuvasti merkityksellisiä yksiköitä luokitellen, lajitellen 

ja organisoiden. Tavoitteena on pyrkiä muodostamaan rakenteellinen kokoelma 

kuvauskategorioita, jotka ovat loogisessa suhteessa toisiinsa (Kettunen & Tyn-

jälä, 2018). 

Kuvauskategorioiden loogisen rakenteen tulisi olla suhteessa tutkimuksen 

aineistosta löydettyihin erilaisiin merkityksenantoihin siten, että aineistoa tar-

kastellaan laajana kokonaisuutena toisiinsa suhteessa olevista merkityksistä, 

joista mitään ei irroteta kontekstistaan (Åkerlind, 2005). Vaikka fenomenografi-

sessa tutkimuksessa käsitysten tutkimisen ytimessä eivät olekaan käsitysten ero-

jen syyt, ovat käsitysten ilmenemisyhteydet silti tärkeitä etenkin yksilöiden tul-

kinallisten ajatuskokonaisuuksien jäljittämiselle ja kontekstuaalisuuden ymmär-

tämiselle (Huusko & Paloniemi, 2006). Oman analyysiprosessimme vaiheita ku-

vataan kokonaisuutena kuviossa 1. 
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KUVIO 2. Analyysiprosessin eteneminen. 

Aloitimme analyysiprosessimme lukemalla litteroitua haastatteluaineistoa läpi 

useaan kertaan. Lukiessamme aineistoja pyrimme häivyttämään yksittäisten 

haastateltavien ja haastattelujen eroja käsittelemällä aineistoa yhtenä isona koko-

naisuutena. Seuraavaksi etsimme aineistosta tutkimuskysymyksemme konteks-

tissa tuotettua puhetta ja siihen liittyviä merkityksenantoja kuvaavia ilmaisuja. 

Ilmaisut muodostuvat tutkittavaa ilmiötä kuvaavista sanoista sekä lausumista, 

jotka ovat lyhimmillään muutaman sanan pituisia ja pisimmillään useita lauseita 

sisältäviä tekstiotteita haastatteluista. Ilmaisut värikoodattiin litteroidusta aineis-

tosta niiden esiin nostamiseksi. Värikoodauksen jälkeen ilmaisut siirrettiin tau-

lukko-ohjelmaan, jonne erilaisia ilmaisuja kertyi yhteensä 183 kappaletta. Tau-

lukko-ohjelmaan lisättiin alkuperäinen ilmaisu kokonaisuudessaan, jonka vie-

reen ilmaisun ydinsisältö yhdessä pohtien ja tulkiten pelkistettiin (taulukko 1). 

Pelkistetty osuus sisälsi ilmaisun ydinasian, jonka pohjalta tulevia merkitysyksi-

köitä ja kuvauskategorioita rakennettiin analyysissä myöhemmin (Häkkinen, 

1996).  
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TAULUKKO 1. Esimerkki ilmaisuista ja pelkistetyistä ilmaisuista. 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu 

Et mun mielest se on ehkä enemmänki semmonen seuraus sem-
mosest hyvästä pitkäaikasesta ohjauksesta sitte. 

seuraus hyvästä pitkäaikaisesta 
ohjauksesta 

Et ehkä se vois näyttää sellaselt niinkun jollakin tapaa just... niinku 
vois olla et näkis just jotaki sellast muutosta niinku siin käytökses 
tai ajattelutavassa, ni ehkä se vois sitte kielii siitä.  

muutos käytöksessä, muutos 
ajattelutavassa 

Analyysin seuraavassa vaiheessa ilmaisut ryhmiteltiin. Ryhmittely toteutettiin 

kokoamalla yhteen merkitykseltään yhteneviä ilmaisuja keskenään sen mukaan, 

millaisia ydinsisältöjä ne ilmaisivat. (Häkkinen, 1996; Uljens, 1989; Åkerlind, 

2005.) Ryhmittelyn jälkeen ryhmien sisällä olevia ilmaisuja vertailtiin toisiinsa, 

jolloin niiden väliltä etsittiin mahdollisia eroja ja variaatiota. Samalla toisiaan 

vastaavat ilmaisut yhdistettiin. Ilmaisujen vertailun yhteydessä palasimme jat-

kuvasti alkuperäisen aineiston pariin varmistaaksemme ymmärryksemme siitä, 

missä kontekstissa ilmaisu oli esitetty, ja mitä haastatellut ovat ilmaisuillaan tar-

koittaneet. Ilmaisujen yhdistelyn jälkeen yksittäiset ilmaisut muuttuivat merki-

tyskategorioiksi. Tällöin ilmaisut irtosivat yksittäisten ihmisten tasolta kuvaa-

maan käsityksiä yleisemmin ja yleistettävämmin (Åkerlind, 2005). 

Seuraavaksi ryhmittelimme ja järjestimme alustavia merkityskategorioita 

abstraktimmiksi kokonaisuuksiksi uudelleen ja uudelleen. Tämän jälkeen aineis-

tosta tiivistyi tarkentuneet merkityskategoriat, jotka sisälsivät käsitysten vaihte-

lua. Näistä muodostui neljä aineiston läpäisevää dimensiota. Dimensioiden 

avulla on mahdollista tiivistää kategorioiden väliset erot (Åkerlind, 2005). Di-

mensioiden sisältämää variaatiota jäsennettiin yhteisen virtuaalitaulun avulla, 

jossa merkityskategorioiden paikkoja oli helppo yhdessä tarkastella, vaihdella ja 

vertailla. 

Horisontaalin vertailun jälkeen merkityskategoriat löysivät paikkansa ja 

kumulatiiviset suhteet toisiinsa. Dimensioiden kautta muotoutui alustava ku-

vauskategorioiden välinen hierarkia. Tämä kategorinen järjestys näkyy tulostau-

lukossa neljänä pystysarakkeena eli kuvauskategoriana. Kuvauskategorioiden 
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muodostumisessa on tärkeää huomioida, etteivät ne muodostu ainoastaan tutki-

jan arviointien perusteella eivätkä pelkästään aineiston pohjalta, vaan kokonai-

suudessa painottuvat molemmat. Aineisto toimii kategorisoinnin pohjana, mutta 

analyysin tuloksena saadut dimensiot ja kategoriat nousevat aineistosta kuiten-

kin yhteisessä suhteessa tutkijan kanssa. (Åkerlind, 2005; Huusko & Paloniemi, 

2006.) Jokainen kategoria läpi leikkaa jokaisen dimension, kuvaten erilaisia ta-

poja käsittää tutkittava ilmiö. Nämä neljä kategoriaa ovat hierarkkisessa suh-

teessa toisiinsa ja eroavat täten toisistaan laadullisesti (Uljens, 1989). 

Lopuksi kuvauskategoriat nimettiin. Nimeämisen yhteydessä pidimme 

mielessä kysymyksen siitä, millä sanalla tai sanaparilla kategorian sisältämää kä-

sitystä olisi mahdollista kuvata parhaiten. Nimeäminen oli haastavaa, jonka 

vuoksi käytimme siihen paljon aikaa. Palasimme kuvauskategorioiden äärelle 

useampana päivänä ja huomasimme, kuinka etäisyyden ottaminen auttoi näke-

mään kokonaisuutta uusin silmin. Tällä tavalla kategorioille muodostettiin ku-

vaavat nimet. 
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6 TULOKSET 

Tutkimuksemme tulokset muodostavat tuloskokonaisuuden, jossa on neljä hie-

rarkkisesti rakentuvaa kuvauskategoriaa. Tuloskokonaisuudessa tuodaan esiin 

horisontaalisti neljä erilaista kategoriaa, eli opinto-ohjaajien tapaa käsittää voi-

maantumista ohjauksessa. Tuloskokonaisuuden jälkeen tulokset on esitelty yksi-

tellen kuvauskategorioittain, jonka myötä on nähtävissä kategorioiden hierark-

kisuus. Tuloksia ja tulkintojamme havainnollistamaan on käytetty aineistositaat-

teja. 

Voimaantumisen nähtiin ohjauksessa olevan (1) käytännönläheistä, (2) toi-

minnallista, (3) yksilöä tukevaa sekä (4) kokonaisvaltaista. Hierarkkisuus näkyy ku-

vauskategorioissa niin, että opinto-ohjaajien näkemykset voimaantumisesta mo-

nipuolistuvat ja syvenevät (1) käytännönläheisestä (4) kokonaisvaltaiseen. Erot kate-

gorioiden välille muodostuivat neljän eri dimension myötä. Näitä olivat voimaan-

tuminen käsitteenä, voimaantumisen ilmeneminen, opinto-ohjaajan rooli voimaantumi-

sen tukemisessa ja voimaantumisen merkitys. Kuvauskategoriat ja dimensiot muo-

dostavat yhdessä tuloskokonaisuuden, joka on esitetty taulukossa 2. 

TAULUKKO 2. Opinto-ohjaajien käsityksiä voimaantumisesta ohjauksessa. 

Dimensio 

Kuvauskategoriat 

Käytännön- 
läheistä 

Toiminnallista Yksilöä tukevaa 
Kokonais- 
valtaista 

Voimaantumisen 
käsite 

toivoa 
ratkaisukeskei-
syyttä 

itsetuntemusta 
aktiivista 
toimijuutta 

Voimaantumisen 
ilmeneminen 

olemassa olevaa 
ulkopuolisista 
tekijöistä 
riippuvaa 

tuettua 
prosessin-
omaista 

Opinto-ohjaajan  
rooli 

rajojen asettaja herättelijä kohtaaja 
yhteistoimin- 
nallinen 

Voimaantumisen 
merkitys 

ei merkittävä ei osaa sanoa 
sitä kannattaa 
tukea 

on työn ydin 
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6.1 Voimaantuminen on käytännönläheistä 

Voimaantumisen ohjauksessa nähtiin ensimmäisessä kategoriassa olevan käytän-

nönläheistä. Opinto-ohjaajat ymmärsivät voimaantumisen käsitteen toivona sekä 

toivon luomisena. Käsitteeseen liittyvät heidän mukaansa oivallus ja ymmärrys 

omasta kykenemisestä ja pärjäämisestä sekä usko tulevaan. 

No mulle tuli mieleen sellanen ajatus et se tietyllä lailla on niinkun uskoa tulevaan myös-
kin, että näkee jotain mahdollisuuksia 

Koulumaailmassa jossa opiskelija jolla on valtavasti osaamista ja voi todella suoriutua 
huipputasolla ja silti voi olla tilanne ettei näe sitä omaa osaamista niin tällaisen nuoren 
kohdalla se voimaantuminen tavallaan se näkyy samalla tavalla et tulee se oivallus ja ym-
märrys siitä että mä pystyn ja mä kykenen ja pärjään 

Voimaantuminen ja sen ilmeneminen nähtiin tässä kategoriassa yksilössä jo läh-

tökohtaisesti olemassa olevana asiana. Haastateltavien mukaan voimaantuminen 

on sellainen asia, jota toisilla lähtökohtaisesti on ja toisilla ei ole. Voimaantumisen 

tuntemisen kuvattiin olevan jopa etuoikeus. 

– – jäin vaan hirveesti pohtii sitä, et kuinka jotkut ihmiset on niin ku lähtökohtaisesti voi-
maantuneita 

Voisinko jopa sanoa, että tietyllä tapaa etuoikeus, jos tunnet voimaantumista? 

Opinto-ohjaajan rooli voimaantumisen tukemisessa nähtiin tässä kategoriassa ra-

jojen asettajana. Haastateltavat näkivät opinto-ohjaajan olevan erilaisten reunaeh-

tojen selventäjä, seurauksien valottaja ja joskus jopa pelottelija. Haastateltavat to-

tesivat, että opinto-ohjaaja joutuu välillä myös patistelemaan opiskelijoita teke-

mään puuttuvat suoritteet, eikä tällainen rooli tunnu aina hyvältä. 

– – kyl aika paljon tulee niitä reunaehtoja kerrottua että jos nyt teet näin ja näin niin sitten 
siitä seuraa sitä ja sitä. Et tavallaan ottaa sen semmosen niin ku tietyllä tavalla virkaval-
lan, ei virkavallan roolia mutta kertoo niistä että sillee vähän niin ku pelottelee, että jos 
nyt..että jos et sä nyt niit palauta niin sitten sulle tulee vaan se osatutkinto. Et ei sul oo 
niin ku vaihtoehtoja, et nyt sä niin ku palautat tai sitte sä otat tän riskin 

Ja sitte välillä tuntuu et on semmonen yto-patistelija. Että tätäkö tää ohjaus nyt on, että 
koko ajan patistellaan. Muista nyt neljä ja puoli osaamispistettä pitää tulla et nyt hopi-
hopi ootkos nyt tehny, mitä. Ni se on jotenki semmosta ei niin kivaa. 

Tässä kategoriassa voimaantumista ei nähty merkittävänä. Haastateltavien mu-

kaan voimaantuminen ei ole opinto-ohjauksessa hedelmällinen tavoite tai 
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päämäärä. Haastateltavat eivät myöskään kokeneet voimaantumisen näkyvän 

erityisesti omassa ajattelussa. 

– – mä en tiiä että onks se hirveen hedelmällinen niin ku semmonen päämäärä tai tavote 
ottaa siihen ohjaukseen 

Jotenki omassa ajattelussa se ei oo niin vahvana se semmonen et mä voimaannutan 

6.2 Voimaantuminen on toiminnallista 

Toisessa kategoriassa voimaantumisen ohjauksessa nähtiin olevan toiminnallista. 

Opinto-ohjaajat näkivät voimaantumisen käsitteen ratkaisukeskeisyytenä, eli 

omien tavoitteiden tietämisenä ja tunnistamisena sekä ratkaisujen sanoittami-

sena ja löytymisenä. Voimaantumista ratkaisukeskeisyytenä kuvasti myös syste-

maattinen suunnitelmien teko ja pienten askeleiden ottaminen kohti määrän-

päätä. 

Jotenki sellanen että tunnistaa ja tietää jotenki ne omat tavotteensa. En mä tarkota sitä et 
ne aina voimaantuneellakaan on niin selkeitä, vaan että ehkä niin kun tunnistaa sen, että 
mä haluan et mulla on omat tavotteet, ja mä haluan nyt selvittää mitkä ne omat tavotteet 
– – 

Mut se näkyy myös toiminnassa. nuori lähtee systemaattisesti tekemään suunnitelmia ja 
ottamaan askeleita kohti määränpäätä. voimaantunut nuori pystyy ottamaan kiinnekoh-
dan, jota kohti kulkee ja tavoittelee ja toimimaan pienin askelin sen suuntaisesti. Et kyllä 
se näkyy myös tekemisessä 

Voimaantumisen ilmenemisen nähtiin tässä kategoriassa olevan ulkopuolisista te-

kijöistä riippuvaa. Opinto-ohjaajat totesivat ulkopuolisten, itsestä riippumatto-

mien tekijöiden, kuten esimerkiksi lapsuuden ja aikaisempien kokemusten vai-

kuttavan voimaantumiseen. 

Eikä oo niin ku sellanen asia et pystys sanomaan vaan, että se henkilö itse on ainut joka 
voi vaikuttaa omaan voimaantumiseensa. Et jotenki tosi paljon se, että siihen myös vai-
kuttaa ulkopuoliset tekijät aika merkittävästi, ja semmoset mihin sä et pysty ite vaikutta-
maan 

Koska mä kuitenkin uskon et siihen vaikuttaa aika paljon kuitenkin se ihan lapsuus ja ne 
aikasemmat kokemukset 

Opinto-ohjaajan rooli voimaantumisen tukemisessa nähtiin toisessa kategoriassa 

olevan herättelijä. Tässä roolissa opinto-ohjaaja herättelee yksilöä pohtimaan eri-

laisia vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. Opinto-ohjaajan tarkoitus ole ohjata 
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nuorta tiettyyn suuntaan, vaan pyrkiä peilaamaan opiskelijan ajatuksia. Haasta-

teltavat näkivät, että herättelijän roolissa konkretisoidaan asioita ja kerrotaan rea-

liteeteista. 

Ei me voida liikaa ohjailla tiettyyn suuntaan. Voidaan esittää niitä vaihtoehtoja ja tuoda 
tavallaan se elämän kokonaiskirjo näkyville 

Et ehkä semmonen tietynlainen peili siitä, että ei niinkun, mä ainakin koen omassa oh-
jauksessani hirveen tärkeenä etten mä lähde liikaa ohjaamaan sitä nuorta tiettyyn suun-
taan vaan ennemminkin pyrkii peilaamaan takasinpäin. Että pistää nuoren tavallaan itse 
ajattelemaan että mihin mikäkin asia johtaa ja mitä mistäkin seuraa 

Tosiaan otetaan ne realiteetit esiin, et mä näen että peruskoululainen elää vielä sellasessa 
haavemaailmassa, ehkä sitä ei enää lukiossa niin ole, et se täytyy konkretisoida enemmän 

Voimaantumisen merkitystä opinto-ohjauksessa ei tässä kategoriassa osattu sa-

noa. Voimaantumisen ei nähty välttämättä olevan ohjauksen päämääränä, ei-

vätkä haastateltavat oikein varmasti ymmärtäneet tai tienneet sen merkitykselli-

syyttä. Haastateltavat ilmaisivat, etteivät ajattele voimaantumista vahvasti 

omassa työssään tai ainakaan voimaantuminen–sanan kautta. 

En mä tiiä siis mikä se merkitys nyt on 

Mut just sillee että mun mielest ei välttämät tarvii tähtää siihen voimaantumiseen sil oh-
jauksella – – 

– – just jotenkin se on siellä, mut sitä ei niin ku ajattele vahvasti, tai ehkä tollasten sano-
jenkaan kautta  

6.3 Voimaantuminen on yksilöä tukevaa 

Kolmannesssa kategoriassa voimaantumisen ohjauksessa nähtiin olevan yksilöä 

tukevaa. Voimaantumisen käsitte liitettiin itsetuntemukseen, eli ymmärrykseen it-

sestä ja siitä, kuka ja millainen on. Voimaantumiseen liitettiin myös hyvän näke-

minen itsessä. Itsestään voi löytää lisäksi myös kokonaan uuden puolen, joka joh-

taa uuteen minään tai uuteen ajatusmalliin. 

No tota ensialkuun mä aattelisin, tai heti mulle tuli mieleen niin kun se on tietyllä tapaa 
oman itsensä tuntemista, tai sitä niin kun et oppii tuntemaan oman itsensä 

Mä jotenkin ajattelen tässä et siihen liittyy tosi paljon sellanen itsessään hyvän näkeminen 
ja tunnistaminen, et tunnistaa et mä osaan ja pystyn ja mitkä on mun voimavaroja. Joten-
kin sellanen käsitys että koulumaailmassa erityisesti vaikka kouluaineet ei ois niitä kärki-
vahvuuksia, niin sellanen kokonaisvaltainen itsensä ja hyvien puolien tunnistaminen 
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– – tai et löytää jonkun uuden ajatusmallin tai uuden puolen itsestään tai mitä ikinä. Ni 
sitte siitä niin ku johtava semmonen uusi minä tai uusi ajatusmalli  

Voimaantumisen ilmenemisen nähtiin tässä kategoriassa olevan tuettua. Opinto-

ohjaajien mukaan toiset tarvitsevan voimaantumiseen liittyen enemmän tukea 

kuin toiset. Voimaantumisen nähtiin voivan olla myös seurausta hyvästä ohjauk-

sesta. 

– – ja joilleki sit tietysti täytyy niin kun jollaki taval tukee et he löytää sen oman – –  

Mun mielest se on ehkä enemmänki semmonen seuraus semmosest hyvästä pitkäaika-
sesta ohjauksesta sitte 

Opinto-ohjaajan rooli voimaantumisen tukemisessa nähtiin tässä kategoriassa 

kohtaajana. Kohtaajan rooliin liittyvässä keskustelussa haastateltavat korostivat 

aitoa kohtaamista, kuuntelua ja läsnäoloa, rinnalla kulkemista sekä tukemista ja 

kannustamista. Opinto-ohjaajan roolin nähtiin voimaantumisen tukemisessa ole-

van todella suuri. 

Pyrkii aina niin kun kuuntelemaan aidosti ja olee läsnä siinä tilanteessa 

No mun mielestä se on sitä että voimavaraistetaan opiskelija itse itsenäiseksi toimijaksi, 
tai ollaan siinä prosessissa mukana sellasena rinnallakulkijana 

No siis varmaan se, että jatkuvasti ettii sitä pientäki positiivista sieltä ja kannustaa ja niin 
ku eteenpäin, ja koko ajan tukee eikä keskity siihen negatiiviseen 

No kyl mä aattelen et se on tosi suuri 

Tässä kategoriassa opinto-ohjaajat ilmaisivat, että voimaantumista kannattaa tu-

kea. Opinto-ohjaajat näkivät, että voimaantumisen tukeminen on mahdollista ja 

sitä kannattaa tukea. He korostivat, että voimaantumisen merkitystä ei voi vähä-

tellä. 

Kyl mä ajattelisin et sitä voi tukea, ja sitä kannattaa tukea 

En mä sen merkitystä voi mitenkään vähätellä ollenkaan 
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6.4 Voimaantuminen on kokonaisvaltaista 

Neljännessä kategoriassa voimaantumisen ohjauksessa nähtiin olevan kokonais-

valtaista. Opinto-ohjaajat näkivät voimaantumisen käsitteen aktiivisena toimijuu-

tena, opiskelijan kykynä nähdä itsensä osana yhteiskuntaa ja laajempaa kokonai-

suutta aktiivisena kansalaisena. Haastateltavat korostivat voimaantumisen ole-

van myös aktiivisuutta ja tarvetta mennä eteenpäin sekä vaikuttaa omaan elä-

mään. 

Ja sitte tavallaan niin ku näkee ne uramahdollisuudet ja näkee itsensä osana yhteiskuntaa 
ja toimivana aktiivisena, aktiivisena kansalaisena – – Mut et kuitenki se semmonen, et ei 
niin ku käperry siihen opiskeluun vaan on niin ku osa – – Ja sit tosiaan on osa yhteiskun-
taa sillee et mä ajattelen, että se voimaantuminen johtaa siihen tietyl taval sen oman pai-
kan löytämiseen siellä työelämässä että mikä se on. Semmonen laajempi kuva 

– – mietin semmosta näkökulmaa vielä siihen, että opiskelija jotenkin niin kun näkee sen 
opiskelun osana laajempaa kokonaisuutta, et se sen omassa elämässä on niin kun asioita, 
et se on vaan niin ku yks asia siellä, et pystyy yhdistämään sen siihen elämäänsä. 

Ja sit sellanen tarve niin ku jotenki olla aktiivinen, mennä eteenpäin ja vaikuttaa siihen 
omaan elämään 

Voimaantumisen ilmenemisen nähtiin tässä kategoriassa olevan prosessinomaista. 

Voimaantumisen nähtiin alkavan jostain ja voivan jatkua pitkälle tulevaisuuteen, 

eli olevan siis eräänlainen prosessi. Haastateltavat korostivat, että voimaantu-

mista ei ole esimerkiksi yksittäisen kurssin käyminen, vaan voimaantumista voi 

tapahtua läpi opiskeluajan. Haastateltavien mukaan opinto-ohjaaja ei välttä-

mättä ole näkemässä voimaantumisprosessin lopputulosta, sillä varsinainen voi-

maantuminen saattaa joskus tapahtua vasta opiskeluiden jälkeen. 

Se on prosessi ehkä laitettu käyntiin ja sit se tapahtuu vaikka siellä joskus parin vuoden 
päästä prosessissa. Niin se voi olla että se opiskelija sitte huomaa siellä jossain tilanteessa 
ai niin se opo sanoki mulle sillon niin ja niin 

Mut se että kyllähän se lopputulos jää oikeesti vähän hämäräksi, että onks se sitten mikä 
prosessi on saanu sit aikaan sen voimaantumisen 

 – – eikä niin että se ois vaan joku yks kurssi vaan just niin että ajatellaan sitä koko lukion 
aikaisena prosessina ja sit vielä lukion jälkeenkin se jatkuu tottakai 

Opinto-ohjaajan roolin voimaantumisen tukemisessa nähtiin olevan yhteistoimin-

nallinen. Voimaantumisen tukemisen nähtiin painottuvan opinto-ohjaajalle tie-

tynlaisissa tilanteissa, esimerkiksi opiskelijan oppimisen ongelmissa tai 
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haastavassa elämäntilanteessa. Voimaantumisen tukemisen ei kuitenkaan nähty 

olevan ainoastaan opinto-ohjaajan vastuulla, vaan se jakautuu koko yhteisölle. 

Haastateltavat korostivat opinto-ohjaajan olevan sellainen taho, johon voi olla 

helpompi olla yhteyksissä kuin opettajaan. Opinto-ohjaajaa kuvattiin linkiksi op-

pilaiden, muiden opettajien ja hallinnon välillä sekä eräänlaiseksi näkymättö-

mäksi taustavaikuttajaksi. 

Ei se rooli painotu opolle. Mun mielest se painottuu ehkä sillon opolle, jos se on vähän 
semmonen niin kun miten mä sanosin, elämänhallinnallisempi tai semmonen niin kun 
oppimisen ongelma, tai joku semmonen haastava elämäntilanne ni ehkä se sillon voi pik-
kusen painottua. Mut kyl mä näkisin et kaikkien antama sellanen ohjaus, tuki, neuvonta, 
opetus niin ne niin ku vaikuttaa siihen voimaantumiseen 

Mä oon sitä ihmetelly et mikä siin sitte on, ni jotenki tota opiskelijoiden on ilmeisesti huo-
mattavasti helpompi olla minuun yhteyksissä ku sitte siihen pääkouluttajaan. Jossain vä-
hänki sellases pulmatilanteessa. Et ku tulee joku semmonen kitkakohta, joka sitte saattaa 
joko niin että sitte päästään eteenpäin tai sitte siitä ei päästä eteenpäin, ni mun mielest se 
on siinä mieles merkittävä, et siinä kohtaa on sit joku johon on helppo ottaa yhteyttä 

Et tavallaan myös semmonen niin ku linkki oppilaiden ja sit muiden opettajien ja hallin-
non välillä ehkä. Niin mun mielest siinä vois olla semmonen asema mihin opo voi sit 
tässä voimaantumisessa asettuu 

Mulle tulee ensimmäisenä vaan se mieleen, et se on semmonen näkymätön taustavaikut-
taja, jonka työ ei aina tuu näkyväksi 

Neljännessä kategoriassa voimaantumisen merkityksen nähtiin olevan työn 

ydintä. Haastateltavat näkivät voimaantumisen merkityksen todella tärkeäksi, ja 

kokivat voimaantumisen yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista, johon opinto-ohjaa-

jana tulisi pyrkiä. 

No mä ajattelen et voimaantuminen on niin ku yks tärkeimmistä tavotteista, mihin mä 
ainaki niin ku hauaisin pyrkiä opona yläkoulussa. Et mä pidän sitä tosi tosi tärkeenä. 

Sehän on ihan hirvee merkitys kaikilla eri tavoilla  

Ja sit tietenkin, kuitenki varmaa moni näkee että se on tän työn ydin. Et sillon me ollaan 
niin ku sen ydintehtävän äärellä 

6.5 Kategorioiden väliset suhteet 

Muodostetut kategoriat ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, jolloin neljäs ka-

tegoria pitää sisällään niin ensimmäisen, toisen kuin kolmannenkin kategorian. 

Ensimmäisessä kategoriassa voimaantuminen ohjauksessa nähdään 
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käytännönläheisenä ja yksilössä olemassa olevana, jolloin sen ei ajateltu olevan 

riippuvainen muista ihmisistä. Tässä kategoriassa rooli voimaantumisen tukemi-

sessa nähdään ainoastaan rajojen asettajana. Voimaantumista ei nähdä ohjauksen 

kannalta merkittävänä asiana. 

Toisessa kategoriassa käsitykset voimaantumisesta ohjauksessa laajenevat 

käytännönläheisestä toiminnalliseen. Opinto-ohjaajan roolia ei kuvata enää pel-

kästään rajojen asettajana vaan herättelijänä, joka konkretisoi asioita ja kertoo 

realiteeteista. Toisen ja kolmannen kategorian välillä käsitys voimaantumisesta 

ohjauksessa selvästi muuttuu ja monipuolistuu. Voimaantuminen ohjauksessa 

saa erilaisen merkityksen, sillä voimaantuminen nähdään nyt yksilöä tukevana 

toimintana ja osana ohjaustyötä. Tämän käsityksen mukaan opinto-ohjaajan rooli 

voimaantumisen tukemisessa laajeni herättelijästä ja rajojen asettajasta opiskeli-

jan kohtaajaksi ja kannustajaksi. 

Neljäs kategoria kuvaa laajinta ja monipuolisinta käsitystä voimaantumi-

sesta ohjauksessa. Voimaantuminen nähdään nyt kokonaisvaltaisena prosessina, 

jossa korostuu yksilön ymmärrys itsestä aktiivisena toimijana osana yhteiskun-

taa. Tämän käsityksen mukaan opinto-ohjaajan rooli voimaantumisen tukemi-

sessa on yhteistoiminnallinen, eli voimaantumisen tukemisen nähdään nyt pai-

nottuvan opinto-ohjaajan lisäksi koko työyhteisölle. 
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia erilaisia käsityksiä 

opinto-ohjaajilla on voimaantumisesta ohjauksessa. Tässä luvussa tarkaste-

lemme, millä tavoin tulokset suhteutuvat aikaisempaan teoriaan ja tutkimustie-

toon sekä opinto-ohjauksen tavoitteisiin oppilaitoksissa. Lisäksi pohdimme jat-

kotutkimushaasteita sekä tarkastelemme tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä 

periaatteita. Lopuksi kokoamme yhteen tutkimusprosessimme aikaisia vaiheita 

ja ajatuksia. 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Opinto-ohjaajien käsityksiä voimaantumisesta ohjauksessa kuvataan tutkimuk-

sessamme neljän eri kuvauskategorian kautta. Nämä neljä kategoriaa ovat hie-

rarkkisessa suhteessa toisiinsa ja eroavat toisistaan laadullisesti. Kategoriat ku-

vaavat opinto-ohjaajien käsitystapojen syvenemistä ja monipuolistumista käy-

tännönläheisestä ja toiminnallisesta kohti yksilöä tukevaa sekä kokonaisvaltaista. 

Toisin sanoen se, että kategoriat ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa tarkoit-

taa, että neljäs kategoria pitää sisällään kaikki edeltävät kategoriat, ja kuvaa täten 

kaikista monipuolisinta sekä syvintä käsitystä voimaantumisesta. (Uljens, 1989.) 

Tuloskokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan havaita, kuinka opinto-ohjaajien kä-

sitykset voimaantumisesta laajenevat käytännönläheisestä ja ratkaisukeskeisestä 

kohti kokonaisvaltaista yksilön aktiivista toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaa 

prosessia. Kategorioiden välisiä eroja kuvaavia teemoja ovat voimaantuminen kä-

sitteenä, voimaantumisen ilmeneminen, opinto-ohjaajan rooli voimaantumisen tukemi-

sessa sekä voimaantumisen merkitys. 

Ensimmäisestä kategoriasta ilmenee opinto-ohjaajien näkemys voimaantu-

misesta ohjauksessa käytännönläheisenä. Opinto-ohjaajat käsittivät voimaantumi-

sen käsitteen toivona ja toivon luomisena. Tämän käsityksen voidaan nähdä ole-

van yhteneväinen Siitosen (1999) voimaantumiseen vaikuttavista osaprosesseista 

emootioihin sisältyvän toiveikkuuden kanssa. Toiveikkuudessa korostuu 
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Siitosen (1999) mukaan yksilön vahva usko omaan pärjäämiseen haasteista huo-

limatta. Voimaantumista ei yhdistetty opinto-ohjaajaan. Sen sijaan haastateltavat 

näkivät voimaantumisen ilmenevän olemassa olevana, eli sellaisena asiana, jota 

toisilla lähtökohtaisesti on ja toisilla ei. Tämä tulos poikkeaa aikaisemmasta tut-

kimuksesta, jossa voimaantumiseen viitataan yhtä aikaa henkisenä, persoonalli-

sena, mutta myös sosiaalisena prosessina, jolloin myös ulkoisten tekijöiden näh-

dään vaikuttavan voimaantumiseen (Räsänen, 2006; Siitonen, 1999). 

Tässä kategoriassa opinto-ohjaajan rooli poikkeaa voimaantumiseen yhdis-

tettävissä olevista voimavarasuuntautuneista ohjauksen työotteista, joissa ohjaa-

jan rooli nähdään tasa-arvoisena ja vuorovaikutuksellisena, ja jossa yksilö ensisi-

jaisesti itse edistää omia muutosprosessejaan (mm. Lipponen, 2014; Peavy, 2001). 

Tulosten ensimmäisessä kategoriassa opinto-ohjaajat eivät nähneet voimaantu-

mista hedelmällisenä päämääränä tai tavoitteena ohjauksessa, eivätkä myöskään 

kokeneet voimaantumisen näkyvän omassa ajattelussaan. Tämä tulos poikkeaa 

selvästi aikaisemmista kirjallisuuden määritelmistä, joissa voimaantuminen pai-

nottuu oleellisena osana kouluyhteisön, opinto-ohjaajan ja ohjauksen toimintaa 

sekä tavoitteita (mm. Pekkari, 2009; Räsänen, 2020). Verrattuna muihin kategori-

oihin, ensimmäisessä kategoriassa voimaantumisen ei koettu olevan opinto-oh-

jauksen keskiössä tai tavoitteena. 

Toisessa kategoriassa opinto-ohjaajat näkivät voimaantumisen ohjauksessa 

olevan toiminnallista. Opinto-ohjaajat yhdistivät käsitteen ratkaisukeskeisyyteen, 

jossa korostuvat omien tavoitteiden tunnistaminen, ratkaisujen löytyminen ja 

pienten askeleiden ottaminen kohti määränpäätä. Tämä tulos on linjassa Siitosen 

(1999) voimaantumisteorian osaprosesseihin sisältyvän päämäärät -kategorian 

kanssa, jossa nähdään, että yksilön mahdollisuudet vapaasti valita, määrittää ja 

asettaa omia tulevaisuuden unelmia ovat keskeisiä tekijöitä voimaantumisessa. 

Aihepiirin aikaisemmissa kasvatustieteellisissä tutkimuksissa ulkopuolisten te-

kijöiden on nähty vaikuttavan voimaantumiseen (mm. Räsänen, 2006; Siitonen, 

1999). Tuloksemme ovat linjassa tämän kanssa, sillä esimerkiksi lapsuuden tai 

muiden aikasempien kokemusten nähtiin vaikuttavan voimaantumiseen. 
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Tämä kategoria eroaa ensimmäisestä siten, että opinto-ohjaajan rooli on nyt 

linjassa ohjauksen voimavarasuuntautuneiden työotteiden toimintatapojen 

kanssa. Toisin sanoen, kategoriassa kuvataan samankaltaista ymmärrystä kuin 

Lipponen (2014) ja Peavy (2001) esittävät, sillä siinä herättelijänä toimimalla oh-

jaaja pyrkii omalla toiminnallaan herättelemään yksilössä sellaisia ajattelu- ja toi-

mintamalleja, joiden avulla yksilön on mahdollista edetä kohti muutosta. 

Opinto-ohjaajien käsitykset voimaantumisesta toiminnallisena ovat linjassa 

myös Jouttimäen (2011) sosiaalityön kontekstissa havaittuihin tutkimustuloksiin 

siitä, kuinka etenkin ryhmämuotoisen toiminnan voimaannuttava vaikutus nä-

kyy yksilössä itsensä toteuttamisena ja lopulta omien uusien toimintamahdolli-

suuksien näkemisenä. Tutkimuksemme toisen kategorian yhteydessä opinto-oh-

jaajat eivät kuitenkaan tienneet, mikä merkitys voimaantumisella olisi ohjauk-

sessa. Tässä on havaittavissa ero ensimmäisen kategorian käsitykseen, jossa voi-

maantuminen nähtiin selkeästi merkityksettömänä. 

Kolmannessa kategoriassa opinto-ohjaajat näkivät voimaantumisen oh-

jauksessa olevan yksilöä tukevaa. Tässä kohdassa tapahtuu merkittävä käänne, 

sillä opinto-ohjaajan rooli voimaantumisen tukemisessa laajeni herättelijästä ja 

rajojen asettajasta opiskelijan kohtaajaksi ja kannustajaksi. Voimaantumisen kä-

sitteen katsottiin liittyvän itsetuntemukseen, eli ymmärrykseen itsestä ja siitä, 

kuka on. Tuloksemme on linjassa sen Siitosen (1999) voimaantumisteorian osa-

prosessin kanssa, jossa minäkäsityksen, itsetuntemuksen ja itsearvostuksen näh-

dään olevan yhteydessä voimaantumiseen. Siitosen (1999) aikaisemmissa tutki-

muksissa voimaantumiseen on viitattu sellaisina prosesseina, joita on mahdol-

lista tukea ja edesauttaa sosiaalisella tuella, joten tuloksemme ovat linjassa myös 

tämän kanssa. 

Opinto-ohjaajan rooli nähtiin tässä kategoriassa kohtaajana. Kohtaajan roo-

lissa korostuivat esimerkiksi kuuntelu ja läsnäolo, rinnalla kulkeminen sekä kan-

nustaminen. Tämä rooli on linjassa sekä voimavarasuuntautuneiden ohjauksen 

työotteiden (mm. Lipponen, 2014; Peavy, 2001) että Rogersin (1961) asiakaskes-

keisen terapian ja opiskelijakeskeisen pedagogiikan toimintatapojen kanssa. Kol-

mannessa kategoriassa opinto-ohjaajan roolin nähtiin olevan voimaantumisen 
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tukemisessa suuri, jonka lisäksi opinto-ohjaajat olivat sitä mieltä, että voimaan-

tumista kannattaa ohjauksessa tukea. Tämä tulos on linjassa muun muassa Pek-

karin (2009) näkemyksen kanssa, jonka mukaan voimaantuminen tulisi nähdä 

yhtenä osana opinto-ohjauksen tavoitteita. Kokonaisuudessaan kolmannessa ka-

tegoriassa opinto-ohjaajien käsityksen voimaantumisesta ohjauksessa voidaan 

todeta olevan linjassa psykologisen ja kasvatustieteellisen ohjauksen paradig-

man sekä ohjauksen voimavarasuuntautuneiden työotteiden kanssa (mm. Lip-

ponen, 2014; Peavy, 2001; Sadan, 2004; Siitonen, 1999; Zimmerman ym., 1992). 

Neljännessä kategoriassa opinto-ohjaajat näkivät voimaantumisen ohjauk-

sessa olevan kokonaisvaltaista. Voimaantumisen tukeminen oli tässä kategoriassa 

yksi tärkeimmistä tavoitteista, joihin ohjauksessa tulisi opinto-ohjaajien mukaan 

pyrkiä. Kuten kolmannen kategorian kohdalla, myös tässä kategoriassa tulokset 

tukevat Pekkarin (2009) näkemystä voimaantumisesta osana ohjauksen päämää-

rää. Voimaantuminen käsitettiin aktiivisena toimijuutena, kykynä nähdä itsensä 

osana yhteiskuntaa ja laajempaa kokonaisuutta. Voimaantumisessa korostuivat 

myös aktiivisuus ja eteenpäin meneminen. Nämä tulokset ovat linjassa myös pe-

rusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmien kanssa, joissa opinto-ohjauk-

sen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta, toimintaky-

kyä sekä kykyä oman elämän suunnitteluun (Opetushallitus n.d.; 2014b; 2019a). 

Kategorian tulos on lisäksi linjassa niiden voimaantumisen määritelmien ja 

teorioiden kanssa, joiden mukaan voimaantumista on kuvattu prosessinomai-

sena ja dynaamisena (mm. Feste & Anderson, 1995; Pekkari, 2009; Räsänen, 2006; 

Siitonen, 1999). Prosessinomaisuuden on muun muassa Siitosen (1999) voimaan-

tumisteoriassa todettu ilmenevän siinä, kuinka ihminen ei voi voimaantua toisen 

ihmisen päätöksen seurauksena tai ulkoisesta pakosta. Toisin sanoen, voimaan-

tuminen vaatii riittävästi aikaa, sopivat olosuhteet ja yksilön oman valmiuden 

voimaantua. Tämän prosessin kestoa on sen yksilöllisen luonteen vuoksi mah-

dotonta ennustaa, mutta muun muassa Pekkari (2009) on todennut, että etenkin 

nuorilla voimaantumisen prosessi on tyypillisesti vasta kehittymässä, ja nuoret 

saattavat olla voimaantumisen suhteen hyvin eri vaiheissa. Tuloksissa tunniste-

taan, että opinto-ohjaaja ei välttämättä ole näkemässä voimaantumisprosessin 
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lopputulosta, sillä voimaantuminen saattaa tapahtua vasta opintojen päättymi-

sen jälkeen. 

Neljännessä kategoriassa voimaantumisen tukemisen nähtiin olevan yh-

teistoiminnallista. Yhteistoiminnallisuudella tarkoitetaan, että rooli voimaantu-

misen tukemisessa jakaantuu koko työyhteisölle, eikä ole pelkästään opinto-oh-

jaajan vastuulla. Tämä tulos on linjassa Räsäsen (2020) näkemyksen kanssa siitä, 

että voimaantumisen tukemisen vastuu ei ole oppilaitoskontekstissa pelkästään 

opinto-ohjaajalla, vaan koko oppilaitosyhteisöllä. Räsäsen (2020) mukaan voi-

maannuttavan lähestymistavan tulisi linkittyä luonnollisena osana koko oppilai-

toksen toimintakulttuuriin. Tuloksissa tunnistetaan se, että opinto-ohjaajan rooli 

kuitenkin poikkeaa esimerkiksi opettajan roolista. Tämä käsitys on linjassa Väy-

rysen (2011) toteamuksen kanssa siitä, että opinto-ohjaaja toimii oppilaitoksen 

erilaisilla rajapinnoilla yhteistoiminnallisesti, mutta samalla kuitenkin itsenäi-

sesti, usein myös ainoana oman ammattikuntansa edustajana. 

7.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opinto-ohjaajien käsityksissä voimaantu-

misesta on paljon vaihtelua ja kirjavuutta. Tuloksista käy ilmi, että opinto-ohjaa-

jat osaavat pääsääntöisesti kuvailla voimaantumista ja sen ilmenemistä hyvin. 

Voimaantumista ei välttämättä ajateltu voimaantuminen-sanan kautta tai tietoi-

sesti osana omaa työtä, mutta voimaantumisen käsite ei ollut haastateltaville 

myöskään täysin vieras. 

Huolimatta siitä, että haastateltavat osasivat kuvailla voimaantumisen kä-

sitettä, ei voimaantumisen suhde omaan työhön ollut kuitenkaan kaikille haasta-

teltaville selkeä tai keskenään yhtenevä. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, kuinka 

opinto-ohjaajat kuvasivat voimaantumisen merkitystä hyvin eri tavoin. Myös kä-

sitykset opinto-ohjaajan roolista voimaantumisessa vaihtelivat selkeästi. Tulos-

ten pohjalta voidaan päätellä, että voimaantuminen on käsitteenä tai ilmiönä 

opinto-ohjaajille ainakin jossain määrin tuttu, mutta voimaantumisen merkitystä 

tai vaikutusta suhteessa omaan ohjaustyöhön ei samassa määrin pohdita. 
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Voidaankin pohtia, olisiko opinto-ohjaajakoulutuksessa syytä tarkastella voi-

maantumisen merkitystä ohjauksessa painokkaammin keskittymällä esimerkiksi 

tutkimuksemme tulosten mukaisiin voimaantumisen teemoihin. Tällä tavoin 

voimaantumista ja sen merkitystä voitaisiin tuoda näkyvämmäksi ohjauksessa jo 

ennen opinto-ohjaajien siirtymistä ohjauksen kentälle. 

Sekä opinto-ohjaajan että koko oppilaitosyhteisön olisi hyvä kyetä tuke-

maan opiskelijan voimaantumisen prosessia jatkumona, läpi opintojen (mm. Rä-

sänen, 2020; Pekkari, 2009). Tämä kuitenkin vaatii oppilaitokselta voimaantumi-

sen merkityksen tunnistamista sekä voimaantumisen prosessiluonteisuuden ym-

märtämistä (Räsänen, 2020). Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että op-

pilaitosten olisi hyvä olla tietoisia voimaantumisesta ja sen merkityksestä opis-

kelijoiden kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Etenkin nuoret ovat omassa voi-

maantumisen prosessissaan vielä kesken, jonka vuoksi he tarvitsevat “toisia aut-

tamaan heitä ymmärtämään oman arvonsa”. (Pekkari, 2009, 90.) Kuten tutkimuk-

semme tuloksissa tuli ilmi, opinto-ohjaaja nähdään luontevana tahona, jonka 

puoleen opiskelija voi tarvittaessa kääntyä. Opiskelijalla tulisikin olla mahdolli-

suus luoda yhdessä opinto-ohjaajan kanssa luottamuksellinen ja dialoginen oh-

jaussuhde (Pekkari, 2009; Rogers, 1961), jossa voimaantumista on mahdollista tu-

kea. Tietoisuuden lisäämisen avulla oppilaitosten olisi myös mahdollista toteut-

taa yhteinen päätös sitoutumisesta opiskelijoidensa voimaantumista edistävään 

toimintaan. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että toimintakulttuurin muutosten 

edistämisessä ja voimaantumisen tukemisessa opinto-ohjaaja on yksi keskeisistä 

toimijoista. 

Voimaantumisen käsitettä ja sen diskurssia kohtaan voidaan esittää myös 

kritiikkiä. Postmodernissa ajassa etenkin yksilön oman pärjäämisen eetos sekä 

henkilökohtaiset valinnat ja vastuut ovat painottuneet vahvasti (Peavy, 1999). 

Voidaankin pohtia, onko voimaantumista tarkasteltu etenkin kasvatustieteissä 

liian individualistisesti. Vaikka voimaantumisen ajateltaisiin olevan yksilöstä it-

sestään lähtevä prosessi, ajattelemme, ettei yksilöä voida silti irrottaa kokonaan 

ympäröivän maailman, rakenteiden ja esimerkiksi oppilaitoksen toimintakult-

tuurin vaikutuksista. Kaikissa kategorioissa tunnistettiinkin ympäristön 
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vaikutus voimaantumisen tukemisessa, joskin tämän vaikutuksen painotus vaih-

teli kategorioiden välillä. Myös kirjallisuudessa muun muassa Räsänen (2006) on 

todennut, että yksilön voimaantumisen prosessia mahdollistavina reunaehtoina 

vuorovaikutus ja sosiaalinen ympäristö ovat merkittäviä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelimme opinto-ohjaajien käsityksiä voimaantu-

misesta ohjauksessa. Tutkimusaiheemme ja tutkimuskysymyksemme antavat 

laajan kokonaiskuvan siitä käsitysten kirjosta, joka perusopetuksen ja toisen as-

teen opinto-ohjaajilla oli tässä tutkimuksessa voimaantumisesta. Lisäksi tulokset 

tuottavat tietoa siitä, millaisia erilaisia ulottuvuuksia ja tekijöitä opinto-ohjaajat 

näkevät voimaantumiseen liittyvän. Tutkimuksemme antaa hyvän perustan voi-

maantumisen ymmärtämiselle. Lisäksi tutkimus tarjoaa näkökulmia siihen, 

miksi voimaantumisen tukeminen kannattaa integroida osaksi koko oppilaitos-

ten toimintakulttuuria sekä erityisesti osaksi opinto-ohjausta. Tutkimuksemme 

tuloksia onkin mahdollista hyödyntää esimerkiksi osana ohjauksen, opinto-oh-

jauksen ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehitystyötä. Tutkimuksemme poh-

jalta ohjaajien on mahdollista reflektoida omaa rooliansa suhteessa voimaantu-

miseen sekä pohtia niitä keinoja, joiden avulla opiskelijoiden voimaantumista 

olisi mahdollista tukea. 

7.3  Jatkotutkimushaasteet  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin fenomenografisella lähestymistavalla opinto-oh-

jaajien käsityksiä voimaantumisesta ohjauksessa. Tutkimusprosessin aikana 

nousi esiin useita kiinnostavia jatkotutkimusaiheita. 

Tämän tutkimuksen perusteella jatkotutkimusta teemaan liittyen voisi to-

teuttaa siten, että aiheen ympäriltä saataisiin syvempää ymmärrystä esimerkiksi 

voimaantumisen yksilöllisistä prosesseista sekä siihen vaikuttavista subjektiivi-

sista, sosiaalisista ja rakenteellisista tekijöistä. Teemaa olisi mahdollista tutkia 

muun muassa opinto-ohjaajien, oppilaitosten johdon sekä opiskelijoiden itsensä 

näkemyksiä kartoittamalla. Jatkotutkimuksen avulla voitaisiin selvittää, onko 

opinto-ohjaajilla työssään mahdollisuuksia voimaantumisen tukemiselle. Lisäksi 
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voitaisiin tarkastella voimaannuttavan toimintakulttuurin periaatteita osana 

koko oppilaitosyhteisön toimintaa haastattelemalla esimerkiksi samassa oppilai-

tosyhteisössä toimivia opettajia ja opinto-ohjaajia sekä johtoa. Tutkimuksen 

avulla voisi selvittää, olisiko voimaantumisen merkitystä syytä tuoda näkyväm-

mäksi ja painottaa osana koko oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimintaa. 

Jatkotutkimuksen avulla voitaisiin myös selvittää opiskelijoiden käsityk-

siä ja kokemuksia voimaantumisesta. Tutkimusta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 

siitä, miten opiskelijat käsittävät voimaantumistaan sekä siitä, mitä voimaantu-

minen heille merkitsee. Lisäksi koko oppilaitoksen kontekstissa voitaisiin opis-

kelijoiden näkökulmasta tutkia, millaiseksi opiskelijat kokevat voimaantumisen 

tukemisen ja miten voimaantumista voisi heidän mielestään tukea. 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä luvussa tarkastelemme tutkimuksemme luotettavuutta ja eettisyyttä. Ensin 

tarkastelemme tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä näkökulmia ja lopuksi poh-

dimme tutkimuksemme eettisiä näkökulmia. Lisäksi pyrimme tarkastelemaan 

kriittisesti omaa asemaamme tutkijoina suhteessa tutkimuksen toteutukseen ja 

kulkuun. McLeodin ja McLeodin (2011) mukaan tutkimuksen luotettavuuteen 

liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi relevantti tutkimuskirjallisuus, tarkoituksen-

mukaiset tutkimusmetodit, aineiston keräämiseen, analysointiin ja raportointiin 

liittyvä laadukkuus sekä pohdinta ja tutkimuksen kontekstiin sopivien käsittei-

den käyttäminen. Lisäksi teorioiden relevanssin ja raportin selkeyden voidaan 

ajatella olevan keskeisiä luotettavuuteen liittyviä tekijöitä. 

Tutkimusta suunnitellessamme lähdimme liikkeelle siitä, millainen aihe 

olisi sekä itseämme kiinnostava, että ajankohtainen ja tärkeä aihe opinto-ohjauk-

sen näkökulmasta. Lisäksi pohdimme, millaisten tutkimusmenetelmien avulla ja 

millaisin kysymyksin lähtisimme tutkimustamme toteuttamaan. Päädyttyämme 

tutkimaan opinto-ohjaajien käsityksiä voimaantumisesta, oli fenomenografia re-

levantti ja tarkoituksenmukainen valinta tutkimussuuntaukseksi. Kyseinen 

suuntaus tarjoaa laajan katsauksen siihen erilaisten käsitysten kirjoon, jonka 
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tutkittavat omaavat tutkittavasta ilmiöstä. Myös tutkimusaineiston keruuseen ja 

analysointiin valitsimme mahdollisimman tarkoituksenmukaiset menetelmät 

suhteessa tutkimuksemme tavoitteisiin ja käyttämäämme tutkimussuuntauk-

seen. Tutkimuksemme alussa olemme esitelleet ja avanneet tutkimuksemme 

kannalta keskeiset käsitteet sekä käyttäneet mahdollisimman monipuolista ja re-

levanttia kotimaista ja kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Läpi tutkimuksen 

olemme pyrkineet kuvaamaan tutkimuksen kulkua mahdollisimman läpinäky-

västi, selkeästi ja avoimesti. Tällä tavoin ajatuksemme, tulkintamme ja päätel-

mämme ovat mahdollisimman hyvin ymmärrettävissä myös tutkimuksen luki-

jalle. 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi yksi keskeinen tekijä on eritellä 

niitä periaatteita, joita käytetty tutkimussuuntaus painottaa (Patton, 2002). Åker-

lindin (2005) mukaan fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta voidaankin 

arvioida kahdesta näkökulmasta: vuorovaikutuksellisesti ja käytännöllisesti. 

Vuorovaikutuksellinen näkökulma korostaa tutkijan kykyä puolustaa tulkintoja, 

joihin on tutkimuksessaan päätynyt. Keskeistä ei siis ole löytää yhtä oikeaa tul-

kintaa, vaan kyetä puolustamaan sitä tulosta, johon tutkija on tutkimuksessaan 

päätynyt. Sekä tutkimusyhteisöllä että esimerkiksi tutkimukseen osallistuvien 

näkemyksillä on Åkerlindin (2005) mukaan keskeinen rooli arvioitaessa laadul-

lisessa tutkimuksessa käytettyjä metodeja sekä tutkimuksen puolustettavuutta. 

Tutkimusyhteisön on esimerkiksi oltava sitä mieltä, että tutkijan tulkinta on asi-

anmukaista. 

Tutkimukseen osallistuneiden näkemysten kysyminen ei kuitenkaan feno-

menografisessa tutkimuksessa kuulu asiaan, sillä keskiössä ei ole tutkia yhtä ta-

paa käsittää tutkittavaa ilmiötä, vaan erilaisten käsitysten joukkoa. Tulkinta pe-

rustuu siis aina käsitysten joukkoon kokonaisuutena, eikä sarjaan yksittäisiä 

haastatteluja. (Åkerlind, 2005.) Tutkimuksemme valmistumisen jälkeen tutkimus 

on avoimesti internetissä jokaisen luettavissa ja saatavilla. Lisäksi aiomme infor-

moida tutkimukseen osallistuvia tutkimuksen valmistumisesta, vaikka emme 

odotakaan erikseen varsinaista palautetta tai näkemyksiä lopullisesta tutkimuk-

sestamme. Uskomme kuitenkin, että tutkimuksen läpinäkyvä ja huolellinen 



56 
 

raportointi, relevantin tutkimussuuntauksen asianmukainen käyttö sekä aineis-

toon pohjautuvat tulokset toimivat tutkimuksen luotettavuuden todentajina ja 

lisääjinä. 

Luotettavuuden tarkastelun käytännöllisessä näkökulmassa keskiössä ovat 

tutkimustulosten hyödyllisyys, uuden tutkimustiedon tuottaminen sekä merki-

tyksellisyys tutkimuksen kohderyhmälle (Åkerlind, 2005). Toivomme tutkimuk-

semme tuottavan hyödyllistä tietoa opinto-ohjaajien käsityksistä voimaantumi-

sesta. Tutkimuksemme avulla opinto-ohjaajat voivat käydä sisäistä pohdintaa 

omasta roolistaan suhteessa voimaantumiseen ja sen tukemiseen opinto-ohjauk-

sessa. Lisäksi tutkimuksemme tarjoaa arvokasta tietoa ohjauksen kehittämiseksi, 

koskien esimerkiksi ajankohtaisia oppivelvollisuuden laajentamista, lukion uutta 

opetussuunnitelmaa sekä elinikäisen oppimisen vaateiden kasvua. 

Åkerlindin (2005) mukaan useamman tutkijan yhteistyönä tekemä tutki-

mus voi tuottaa parempia lopputuloksia – ”more outcome spaces”. Tutkimuk-

semme luotettavuutta voikin nähdä lisäävän myös läpi tutkimuksen tehty yh-

teistyö kahden tutkijan kesken. Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä tutkimuk-

sen teon aikana ja keskustelleet tutkimuksen teon jokaisesta vaiheesta. Erityisesti 

analyysivaiheessa kävimme paljon keskustelua siitä, millaisia tulkintoja olemme 

kumpikin aineistosta tehneet. Kettusen ja Makelan (2019) mukaan muodoste-

tuista kuvauskategorioista keskusteleminen ja niiden sisällön sekä rakenteen ker-

taaminen kollegojen kanssa vahvistaa osaltaan aineiston validia tulkintaa. Vaih-

doimmekin ajatuksia ja peilasimme aineistosta tekemiämme tulkintoja kes-

kenämme moneen kertaan. Saatoimme myös välillä haastaa sekä kyseenalaistaa 

toistemme näkemyksiä, pyrkien mahdollisimman validiin tulkintaan ja päätel-

miin aineistosta. Näkökulmien vaihtaminen ja haastaminen sekä jatkuva aineis-

toon palaaminen toi varmuutta lopullisille tulkinnoille ja tuloksille aineistosta. 

Yksi keskeinen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttava tekijä on myös tut-

kimustulosten siirrettävyys. Siirrettävyys tarkoittaa sitä, miten tutkimuksen tu-

lokset voidaan yleistää koskemaan muita osallistujia tai konteksteja. (Kettunen & 

Tynjälä, 2018.) Olemme tietoisia siitä, miten saamamme tulokset koskevat mei-

dän käsittelemäämme tutkimusaineistoa ja pohjautuvat omiin subjektiivisiin 
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tulkintoihimme aineistosta. Toisaalta olemme pyrkineet mahdollisimman ha-

vainnoillistavaan ja avoimeen kuvailuun tutkimuksen teon eri vaiheissa, jolloin 

lukija pystyy seuraamaan, miten tehtyihin päätelmiin on tultu. Kettunen ja Tyn-

jälä (2018) toteavat, että tulosten siirrettävyys voi olla mahdollista, mutta muis-

tuttavat myös fenomenografisen tutkimuksen kontekstinäkökulmasta – samat 

tutkittavat voivat tuoda esille erilaisia käsityksiä riippuen kontekstista. Sen takia 

on tärkeää pohtia, onko jokin asia saattanut tutkimuksen teon aikana vaikuttaa 

tutkittavien käsityksiin ja vastauksiin. (Kettunen & Tynjälä, 2018.) Pyrimme 

muun muassa haastattelutilanteissa olemaan mahdollisimman objektiivisessa ja 

kuuntelevassa roolissa. Haastateltavia pyydettiin aluksi pohtimaan voimaantu-

mista itsenäisesti hetken aikaa, jonka jälkeen kysyimme, mitä sanasta voimaan-

tuminen oli herännyt heille mieleen. Pyrimme välttämään liikaa keskustelun oh-

jailua, ja koimmekin keskustelun edenneen pitkälti haastateltavien ehdoilla. 

Tällä tavoin pyrimme varmistamaan, ettemme omalla toiminnallamme vaikutta-

neet haastateltavien vastausten ja ajatusten luonteeseen. 

Tutkijan on hyvä pyrkiä tunnistamaan omia ennakko-oletuksiaan ja arvos-

tuksiaan tutkittavasta aiheesta (Eskola & Suoranta, 1998). Lisäksi on tärkeää, että 

kaikki sellaiset mahdolliset henkilökohtaiset tai ammatilliset tiedot raportoidaan, 

jotka saattavat osaltaan vaikuttaa aineiston keruuseen, analyysiin tai tulkintaan 

joko positiivisesti tai negatiivisesti (Patton, 2002). Kummallakaan tutkimuksen 

tekijöistä ei ollut kovin paljoa aikaisempaa tietoa tai kokemusta voimaantumisen 

käsitteestä. Vaikka käsite oli meille opintojen kautta etäisesti tuttu, aihe oli mo-

lemmille kuitenkin tutkimuksen näkökulmasta uusi, emmekä kumpikaan olleet 

aikaisemmin perehtyneet voimaantumisen käsitteeseen tai siihen liittyviin teori-

oihin. Emme myöskään tietoisesti tehneet ennakko-olettamuksia tai -odotuksia 

esimerkiksi tutkimusaineiston ja sen pohjalta toteutettujen tulkintojen suhteen. 

Pyrimme suhtautumaan tutkittavaan aiheeseen mahdollisimman ennakkoluu-

lottomasti. 

Lisäksi tulee huomioida, kuinka myös tutkijan ominaisuudet, kuten koke-

mus tutkimuksen teosta, relevantti koulutus sekä käsitykset itsestä vaikuttavat 

tutkimuksen luotettavuuteen (Patton, 2002). Olemme tutkijoina pyrkineet 
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reflektoimaan omia käsityksiämme ja ajatuksiamme läpi tutkimusprosessin, 

jonka lisäksi ohjausalan koulutuksemme antaa aiheen tutkimukselle hyvän teo-

reettisen perustan. Siitä huolimatta tutkimuksen luotettavuuden yhtenä rajoit-

teena tulee huomioida, ettei meillä kummallakaan ole paljoa kokemusta tutki-

muksen tekemisestä. 

7.5 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt ihmiseen kohdistuvan tutki-

muksen eettiset periaatteet, joita olemme noudattaneet koko tutkimusprosessin 

ajan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Tutkittavien ihmisarvoa sekä oi-

keuksia tulee kunnioittaa, ja tutkimuksen tekijöiden sekä tutkittavien henkilöi-

den välisen luottamuksen voidaan ajatella olevan tutkimuksen peruslähtökohta. 

Tutkittavien osallistumisen tutkimukseen tulee olla vapaaehtoista, jonka lisäksi 

tutkittavilla tulee olla riittävät tiedot tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen kä-

sittelystä sekä tutkimuksen käytännön toteutuksesta. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta, 2019.) 

Kerroimme mahdollisille haastateltaville ensimmäisen kerran tutkimuk-

semme aiheesta siinä vaiheessa, kun aloimme etsimään tutkimukseemme haas-

tateltavia. Kun haastateltavat oli valittu, jokaiselle haastateltavalle annettiin kir-

jallinen selvitys siitä, miten heidän tietojaan käsitellään tutkimukseen aikana. 

Kirjallinen selvitys annettiin Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 

(679/2016) edellyttämän tietosuojailmoituksen muodossa. Tietosuojailmoitus si-

sälsi yleisen kuvauksen tutkimuksesta sekä tiedot tutkimuksen taustasta, tarkoi-

tuksesta, tekijöistä, toteutuksesta ja kuvaukset tutkimusta varten kerättyjen hen-

kilötietojen käsittelystä. Tietosuojailmoituksessa korostettiin lisäksi tutkimuk-

seen osallistumisen vapaaehtoisuutta. Lisäksi toimitimme jokaiselle osallistujalle 

suostumuslomakkeen (liite 1), jonka palauttamalla osallistujat vahvistivat ole-

vansa tutustuneet tietosuojailmoituksen sisältämiin tietoihin, hyväksyvänsä tie-

tosuojailmoituksessa todetut tietojen käsittelyyn sovellettavat periaatteet ja 
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osallistuvansa tutkimukseen vapaaehtoisesti. Haastateltavien palauttamat suos-

tumuslomakkeet säilytettiin tutkimusprosessin ajan. 

Olemme varmistaneet tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin säily-

misen poistamalla litterointivaiheessa kaikki henkilöiden tunnistamisen mahdol-

listavat tiedot. Lisäksi olemme tutkimuksen raportointivaiheessa pitäneet huolen 

siitä, ettei raporttiin kirjata mitään sellaista, mistä tutkimukseen osallistujia voisi 

tunnistaa. (Kuula, 2011.) Kaikkia haastateltavilta saamiamme tietoja olemme säi-

lyttäneet koko tutkimuksen teon ajan asianmukaisesti siten, ettei ulkopuolisilla 

tahoilla ole ollut niihin pääsyä. Kaikki aineisto hävitetään tutkimuksen valmis-

tuttua. (Kuula, 2011.) 

7.6 Loppusanat 

Haluamme kiittää kaikkia tutkimukseemme osallistuneita opinto-ohjaajia hei-

dän ajastaan sekä kokemustensa ja ajatustensa jakamisesta. Yhdessä tutkimus-

haastattelujen yhteydessä käydyt keskustelut olivat antoisia sekä tutkimukselli-

sesti että ammatillisesti meille pian valmistuville ohjaajille. Oli myös mahtavaa 

kuulla, kuinka tutkimukseen osallistuneet opinto-ohjaajat kokivat tutkimushaas-

tattelut mielenkiintoisiksi paikoiksi jäsentää omia käsityksiä voimaantumisen 

teemasta. Samalla etenkin ryhmähaastatteluin haastatellut opinto-ohjaajat pääsi-

vät kuulemaan toisten, eri oppilaitoskonteksteissa työskentelevien opinto-ohjaa-

jien ajatuksia, kokemuksia ja käsityksiä voimaantumiseen liittyen. Toivomme, 

että yhteiset keskustelut tutkimushaastatteluiden yhteydessä herättivät myös 

uusia ajatuksia voimaantumisen tukemisesta ja sen kehittämisestä edelleen. 

Lisäksi haluamme kiittää suuresti opinnäytetyömme ohjaaja Jaana Ket-

tusta, joka on pitkäjänteisesti, lempeästi ja ammattitaitoisesti ohjannut meitä läpi 

tutkimusprosessimme. Saimme häneltä kullanarvoisia neuvoja sekä aiheen rajaa-

miseen, tutkimusmenetelmän valintaan, aineiston analyysiin, että kirjoittami-

seen liittyen. Vaikka fenomenografia ei ollutkaan kummallekaan meistä entuu-

destaan tuttu tutkimuksellinen lähestymistapa, pääsimme hyvin eteenpäin saa-

miemme selkeiden neuvojen ansiosta. 
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Tutkimuksen teon aikana olemme päässeet myös hyödyntämään molem-

pien henkilökohtaisia vahvuuksia. Uskomme, että kahdesta tutkijasta on ollut 

paljon hyötyä tutkimuksen teossa, jonka lisäksi koemme useamman tutkijan ri-

kastuttaneen tutkimuksemme sisältöä ja lisänneen sen luotettavuutta. Haasta-

vina hetkinä oivallusten, valintojen ja päätöksenteon tueksi on aina voinut kysyä 

neuvoa ja mielipidettä toiselta tutkijalta. Tutkimuksen tekeminen parityönä on 

ollut opettavainen, mielenkiintoinen ja antoisa prosessi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Suostumus tieteelliseen tutkimukseen 
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Liite 2. Teemahaastattelurunko 

  

Ikä: 
Sukupuoli (nainen/mies/muu/en halua sanoa): 
Koulutustausta: 
Kauanko toiminut ohjaustehtävissä: 
Millä asteella toimii tällä hetkellä: 
  

  

Voimaantumisen käsite 

● Mieti itsenäisesti noin 2 minuutin ajan voimaantumista. Mitä voimaantu-
minen mielestäsi on? 

● Millaiseksi kuvailisit opiskelijaa, joka on voimaantunut? 
  

Voimaantumisen tukeminen 

● Miten voimaantumista voi mielestänne tukea opinto-ohjauksessa? 
Mitkä asiat siihen vaikuttavat? 

● Näkyykö voimaantumisen tukeminen työssäsi? Millaisin eri keinoin tue-
taan opiskelijoiden voimaantumista? 

● Mitä mahdollisuuksia tai haasteita mielestäsi voimaantumisen tukemi-
seen liittyy opinto-ohjauksessa? Mitkä asiat siihen vaikuttavat? 

  

Voimaantumisen merkitys 

● Mitä sinulle tulee mieleen, kun puhutaan opinto-ohjaajan merkityksestä 
opiskelijan voimaantumisessa? 

● Minkälainen ohjaaja on sellainen, joka pystyy voimaannuttamaan? 
  

Tuleeko mieleen jotain muuta, mitä haluat sanoa voimaantumisesta ja/tai sen 
merkityksestä opinto-ohjauksessa? 
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