
KESKUSTELUA YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2019 • VOL. 26 • NRO 347

Johanna Komppa, yliopistonlehtori, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
PL 3, 00014, Helsingin yliopisto, johanna.komppa@helsinki.fi
Salla Jokela, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, salla.jokela@helsinki.fi
Anna Salomaa, apurahatutkija, Helsingin yliopisto, anna.salomaa@helsinki.fi
Heidi Muurinen, apurahatutkija, Helsingin yliopisto. heidi.muurinen@helsinki.fi 

Ohjaaja ja emotionaalinen tuki

Yliopisto-opiskelijoiden opintoaikoja on viime vuosina pyritty lyhentämään tutkintorakenteita uudis-
tamalla ja tutkinnon suorittamiseen varattua aikaa rajaamalla. Muutokset korostavat opinto-oh-
jauksen merkitystä, koska tuloksellinen opiskelu edellyttää yhtä aikaa suunnitelmallisuutta ja kykyä 
käsitellä tiukentuneista aikarajoista aiheutuvia paineita. Samaan aikaan opintojen ohjaukseen liit-
tyvät rakenteet ovat muuttuneet. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittamisen muo-
dollisuuksiin liittyvää ohjausta on siirretty oppiaineiden omilta amanuensseilta yliopistopalveluihin. 
Nostamme tässä puheenvuorossa keskustelun aiheeksi opetushenkilökunnan, eli erityisesti lehtorei-
den, professorien sekä muun tutkimushenkilökunnan ja apurahatutkijoiden, antamaan ohjaukseen 
liittyvän emotionaalisen tuen ja työn (esim. Chang, 2009). Emotionaalisen tuen antamisen vaatimus 
voi kuormittaa ohjaajaa, ja vaikuttaa siltä, ettei yliopistopedagoginen tutkimus anna tähän työhön 
välineitä. Keskitymme tässä erityisesti perustutkinnoissa annettavaan ohjaukseen, siis HOPS-ohjauk-
seen sekä kandi- ja maisterivaiheen opinnäytetöiden ohjaukseen.

Mitä on ohjauksen emotionaalinen 
tuki?

Ohjaus on yhteistoimintaa, ”jossa tuetaan ja edis-
tetään ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- tai ongel-
manratkaisuprosesseja sellaisilla tavoilla, että ohjat-
tavan toimijuus vahvistuu” (Vehviläinen, 2014, 12). 
Tämä tarkoittaa sitä, että ohjausprosessin aikana 
ohjaaja ja ohjattava(t) etsivät yhdessä ymmär-
rystä, ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja ohjatta-
van elämäntilanteen ja kokemukset huomioon 
ottaen (Peavy, 2006). Toiminnan tavoitteena voi 

olla esimerkiksi opinnäytetyön valmiiksi saaminen, 
taitojen oppiminen tai opiskelijan koulutukseen 
liittyvien valintojen tukeminen. Kyse onkin ennen 
kaikkea inhimillisen kokemuksen tulkintakumppa-
nina toimimisesta (Peavy, 2006; Vehviläinen, 2014).

Ohjaukseen liittyvät tuen muodot voidaan ryh-
mitellä neljään: sosio-emotionaaliseen, tiedolli-
seen, instrumentaaliseen ja uuden tiedon yhtei-
söllisen tuottamisen tukeen (Vekkaila, Virtanen, 
Taina & Pyhältö, 2018). Ohjauksen huomio ei 
siis saisi olla vain sisällöllisissä asioissa, vaan sen 
tulisi tukea myös emotionaalisesti ja tunteet tulisi 
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neisyyden, toivottomuuden ja ahdistuksen koh-
dalla pysähtyminen (ks. Pekrun, 1992; Pekrun, 
Goetz, Titz & Perry, 2002), “kissan pöydälle 
nostaminen” ja kokemuksen yhteinen dialogi-
nen tutkiskelu on tärkeää (Vehviläinen, 2014). 
Ohjaajien valmius sietää opiskelijoiden petty-
mystä, ahdistusta tai toivottomuutta kuitenkin 
vaihtelee. Ongelmallisissa tilanteissa voidaan 
esimerkiksi päätyä välttelemään tiettyjä aiheita, 
vähättelemään tapahtunutta tai vitsailemaan tai 
esittämään tahdikkaasti sokeaa ja peittämään 
tunteet. Nämä välttelykeinot eivät useinkaan ole 
rakentava tapa kohdata ohjauksen emotionaali-
sesti haastavia tilanteita, ja ne voivat pikemmin-
kin lisätä ohjauksen kuormittavuutta.

Ohjaaja voi käsitellä ohjaukseen liittyviä 
tunteita siten, että hän pyrkii tunnistamaan 
ja nimeämään omat tunteensa sekä huomi-
oimaan ohjattavan tunteet ja suuntaamaan 
ohjausta sen pohjalta mielekkäällä tavalla. 
Lisäksi ohjaaja voi antaa ohjattavalle tilaisuu-
den käsitellä tunteitaan sekä tukea tätä käsit-
telyä ottamalla esiin tunteiden merkityksen 
ohjausprosessissa. Jo se, että ohjaaja osoittaa 
toiminnallaan, että tunteiden käsittely ja sanal-
listaminen on arkista ja sallittua, voi toimia 
emotionaalisena tukena ohjattavaan nähden 
(Vehviläinen, 2014).

Oppimiseen kuuluu epämukavia, mutta juuri 
epämukavuudessaan prosessia eteenpäin työn-
täviä tunteita. Vaikka myönteiset tunteet ovat 
yleisesti ottaen yhteydessä hyvään opintome-
nestykseen, myös niitä on hyvä tarkastella kriit-
tisesti. Esimerkiksi liiallinen itsetyytyväisyys voi 
kokemustemme mukaan olla merkki oppimista 
edistävien jännitteiden puuttumisesta, eli siitä, 
että opiskelija ei tunnista realistisesti tämänhet-
kisen tieto- ja taitotasonsa sekä tavoitteidensa 
välistä eroa. Mikäli positiiviset tunteet haittaa-
vat oppimisprosessin etenemistä, ohjaaja voi 
tukea ohjattavaa esimerkiksi herättelemällä ja 
motivoimalla häntä.  Haasteelliseksi ja ohjaajan 
kannalta kuormittavaksi emotionaalisen tuen 
antamisen tekee se, ettei HOPS- ja opinnäyte-
töiden ohjaajilla ole valmiuksia ottaa tunteiden 
käsittelyä samalla tavoin systemaattiseksi työvä-
lineeksi kuin vaikkapa psykologisen koulutuksen 
saaneilla tai terapiatyötä tekevillä, eikä tuntei-
den käsittelyyn välttämättä ole institutionaalista 
oikeutustakaan.

ottaa huomioon (Denicolo, 2004). Hyvän ohjauk-
sen edellytyksenä voidaan pitää luottamuksellista 
ohjaussuhdetta, jossa ohjattavalla on turvallinen 
ja kunnioitettu olo (Jyrhämä, 2002; Vehviläinen, 
2014). Oleellista hyvän ohjauksen kannalta on, 
onko tuki oikea-aikaista ja kohdentuuko se oikein.

Tutkimus- ja opaskirjallisuuden mukaan 
hyvään ohjaukseen kuuluu siis emotionaalisen 
tuen antaminen. Oman tutkimusalansa asian-
tuntijoiden tulisi myös olla ohjaajia, jotka huo-
mioivat opiskelijoiden kokemat paineet ja mah-
dollistavat turvallisen ja opiskelijan yksilöllistä 
prosessia tukeva ohjauksen.

Ohjattava emotionaalisen tuen saa-
jana

Ohjaaja pyrkii vahvistamaan opiskelu- ja opin-
näytetyöprosessia eteenpäin vieviä tunteita ja 
toisaalta ratkaisemaan ja lieventämään prosessia 
estäviä tunteita. Vehviläinen (2014) kutsuu tätä 
tunnetilojen vastaanottamiseen ja niihin reagoi-
miseen liittyvää toimintaa ohjaajan kannattele-
vaksi ohjausorientaatioksi. Tällöin lähtökohtana 
on olla tilanteessa läsnä, tunnistaa prosessiin liit-
tyviä ja sen herättämiä tunteita ja nimetä ne.

Ohjaustilanteen emotionaalista ”puolta” voi 
ohjattavan kannalta helpottaa se, jos hän saa 
aluksi kertoa näkemyksiään ja että ohjaustilanteen 
agendasta on neuvoteltu yhdessä (Vehviläinen, 
2009). Mikäli kielteiset tunteet ovat yhteydessä 
esimerkiksi opiskelijan kokemukseen siitä, ettei 
hän pääse eteenpäin opinnäytetyönsä kanssa, 
vaihtoehtojen ja ratkaisujen etsiminen keskustel-
len voi tukea rakentavan jännitteen (Vermunt & 
Verloop, 1999) syntymistä ja antaa opiskelijalle 
voimauttavan kokemuksen siitä, että hän voi hyö-
dyntää kritiikkiä kehittääkseen omia tietojaan 
ja taitojaan. Ohjaaja voi esimerkiksi keskustella 
ohjattavan kanssa siitä, kuinka kritiikin pohjalta 
on järkevää edetä ja millaisiin osiin tehtäviä olisi 
mielekästä pilkkoa (opettamis orientaatio, Vehvi-
läinen, 2014, 120).

Emotionaalinen tuki ohjaajan näkö-
kulmasta

Erityisesti opiskelun ja opinnäytetyöprosessin 
kannalta negatiivisten tunteiden, kuten kyllästy-
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Työnohjaus on sosiaali- ja terveydenhuollon 
aloilla tunnistettu sellaiseksi pysyväksi raken-
teeksi, joka tukee työssä jaksamista ja työssä 
kehittymistä. Olisiko työnohjaukselle paikkansa 
myös yliopiston kontekstissa? Tällä hetkellä 
työnohjaus on kokemustemme mukaan harvi-
naista. Ryhmätyönohjaus voisi mahdollistaa sel-
laisia vertaistuen elementtejä, jotka eivät yksilö-
tapaamisilla ole mahdollisia. Ryhmäohjauksen 
myötä taakka ei jäisi yksittäisen opettajan kan-
nettavaksi, vaan ongelmallinen tilanne näyttäy-
tyisi osana yhteisön toimintaa. Hyvin vaikeassa 
tilanteessa ohjaajalle voi olla tarjolla työterveys-
psykologin palveluja, mutta työnohjaus voisi 
ehkäistä tällaista “raskaamman” yksilöllisen ter-
veyspalvelun tarvetta. Ohjattava taas voi saada 
tukea myös opintopsykologilta ja terveyden-
huollon palveluista.

Toisaalta voidaan pohtia, kuinka paljon emoti-
onaalista kuormitusta ohjaajan tulisi ottaa kan-
nettavakseen.  Yliopisto-ohjauksessa lähtökoh-
tana voidaan pitää sitä, että jokainen ohjaaja 
on “vain” ihminen eikä hänen tarvitse pystyä 
kaikkeen. Joissakin ohjaussopimuksissa otetaan 
kantaa siihen, että ohjattava vastaa itse ohjauk-
sen ulkopuolisesta elämästä, vaikka läheskään 
aina ohjattavan henkilökohtaista elämää ei voi 
erottaa opinnoista. Onkin tärkeää tunnistaa yli-
opistollisen ohjauksen niin sanotut liikenneva-
lot eli se, millaiset keskustelut tai asiat kuuluvat 
yliopisto-ohjaajalle, milloin asioiden käsittely ei 
enää ole perusteltua ja milloin niiden käsittely 
ei ole edes osaamisen puitteissa oikeutettua. 
Liikennevaloissa toimimisen perusta on se, että 
ohjaaja pyrkii tunnistamaan ja nimeämään omia 
tunteitaan, jolloin hän voi suunnata ohjaustaan 
niiden pohjalta (Vehviläinen, 2014).

On tärkeää, että ohjaaja tuntee yliopiston 
tukirakenteet ja toimintakäytännöt niin, että 
hän ei koe jäävänsä yksin kiperässä opiskelijati-
lanteessa. Näitä tukirakenteita ovat esimerkiksi 
opintopsykologien konsultaatiot. Vaikka fokuk-
sessa ei olekaan ohjaaja, opintopsykologin näke-
mykset tilanteesta voivat helpottaa ohjaajan 
kokemien tunteiden käsittelyä. Olemme kuiten-
kin havainneet, että mikäli kyseessä on erityisen 
haastava ja siten todennäköisesti myös enemmän 
emotionaalista, tiedollista ja juridista tukea vaa-
tiva tilanne, eri asiantuntijoiden konsultointi on 
ohjaajalle raskasta. Esimerkiksi perus- ja amma-

Saako ohjaaja tukea emotionaalisen 
tuen antamiseen?

Yliopistopedagogiikan ohjauskurssin kokemusten 
ja tekemämme kirjallisuushaun (12.4.2019 Sco-
pus/Title, abstract & keywords: “university AND 
supervisor AND emotions” ja  “university  AND  
supervising AND emotion”) perusteella voi sanoa, 
että tutkimus ohjaajan kokemuksesta ja ohjaajan 
ohjaamiseen liittämistä tunteista puuttuu. Ole-
massa oleva ohjaamista koskeva tutkimus kes-
kittyy paljolti (jatko-)opiskelijan kokemukseen ja 
ohjaajan antamaan tukeen opiskelijan näkökul-
masta (esim. Nummenmaa & Alanko-Turunen, 
2011). Lisäksi vaikuttaa siltä, että yliopistokonteks-
tissa tapahtuvan ohjauksen emotionaalista tukea 
käsittelevä kirjallisuus koskee pääosin ohjaajan ja 
ohjattavan välisiä kahdenkeskisiä tilanteita ja hen-
kilökohtaista ohjausta eikä ohjaus yhteisöllisenä 
toimintana ole esillä.

Mistä siis ohjaaja voisi saada emotionaalista 
tukea työhönsä? Tunteiden merkityksen käsit-
teleminen yliopistopedagogiikan kursseilla on 
nähdäksemme tärkeää. Erillinen tunteita käsit-
televä koulutus voisi myös tukea työssä jaksa-
mista, jos ohjaajat esimerkiksi saisivat tiedollisia 
valmiuksia ymmärtää ohjaukseen mahdollisesti 
liittyvää kuormitusta ja kehollisia reaktioita tai 
saisivat tietoa ohjaussuhteeseen toisinaan kyt-
keytyvistä ilmiöistä, kuten tunnesiirrosta. Osana 
tällaista koulutusta olisi mahdollista analysoida 
esimerkiksi taltiointeja ohjaustilanteista tai 
ohjaukseen liittyvästä viestinvaihdosta, kuten Li 
ja Seale (2007) ehdottavat.

Lisäksi tarvittaisiin tunteiden käsittelyä tuke-
via toiminnallisia tukirakenteita. Luontevin tapa 
tunteiden reflektointiin lienee keskustelu kolle-
gan tai esimiehen kanssa. Se on myös omiaan 
vahvistamaan työyhteisön sisäistä reflektointia 
ja keskinäistä tukea. Ongelmalliseksi tilanne voi 
kuitenkin muodostua esimerkiksi silloin, kun 
työyhteisössä ei ole avointa ja dialogista keskus-
telukulttuuria ja omien tunteiden esiin nostami-
seen liittyy pelkoja siitä, mitä muut ajattelevat. 
Vaikka keskustelukulttuuri olisi tukeva, ei kolle-
gan kanssa keskustelu välttämättä ole aikataulul-
lisesti mahdollista. Vaikeissa tilanteissa keskus-
telut voivat myös sysätä melkoisen taakan toisen 
kannettavaksi.
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liä. Kevyempiä ohjaajaa tukevia työkaluja tulisi 
kehittää edelleen. Vaikuttaa siltä, että tunteiden 
merkityksen teoreettinen käsitteellistäminen ja 
empiirinen tutkiminen yliopiston ohjausympä-
ristössä ja etenkin ohjaajan näkökulmasta on 
vähäistä.

Johanna Komppa työskentelee yliopistonlehto-
rina Helsingin yliopiston humanistisessa tiede-
kunnassa, Salla Jokela tutkijatohtorina Helsingin 
yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa ja Anna 
Salomaa apurahatutkijana Helsingin yliopiston 
Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa. 
Heidi Muurinen on työskennellyt apurahatutki-
jana Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden tohto-
riohjelmassa.

tillisessa koulutuksessa toimivat oppilashuolto-
ryhmät mahdollistavat eri osapuolten yhteisen 
konsultoinnin ja yhteisen tiedonmuodostuk-
sen, mutta yliopistossa organisaatiorakenne ja 
salassapitosäädökset vaikeuttavat yhteistyötä. 
Vaikka näitä rakenteita ei voisi organisatorisista 
ja juridisista syistä muuttaa, olisi hienoa, jos tar-
jolla olisi esimerkiksi ohjaajalle työkaluksi selkeä 
opas, jossa kuvattaisiin, minne kaikkialle hän voi 
olla yhteydessä.

Vaikeisiin tilanteisiin on olemassa raskaita työ-
kaluja, jotka vaativat ohjaajalta taitoa ja resurs-
seja, kuten mahdollisuutta selvittää erilaisten 
palvelujen saatavuutta, harjoitella erilaisia 
ohjausvuorovaikutuksen tilanteita sekä aikaa ja 
kykyä reflektoida ja tiedostaa omaa ohjaustyy-
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