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Ylempi ammattikorkeakoulutus on jatkotutkinnon kokeiluvaiheesta lähtien 
profiloitu työelämää kehittäväksi tutkinnoksi. Tutkinto vakinaistettiin vuonna 
2005, ja se on koulutusjärjestelmän näkökulmasta ensisijainen jatkokoulutus-
väylä AMK-tutkinnon suorittaneille. Tutkinnon vakinaistamisen yhteydessä 
se määriteltiin tiedekorkeakoulun maisteritutkinnon rinnalle ylemmäksi kor-
keakoulututkinnoksi. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on suoritettu 
vuoden 2014 loppuun mennessä lähes 11 000, ja vuosittainen tutkintomäärä 
on kasvanut tasaisesti. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa osaltaan ammattikorkeakoulujen 
tehtävään harjoittaa elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutki-
mus- ja kehittämistyötä sekä yhdistää elinikäisen oppimisen muodolliseen 
tutkintokoulutukseen. Työelämäläheisenä ja työelämää kehittävänä koulutuk-
sena ylempi ammattikorkeakoulututkinto on luonut ammattikorkeakouluille 
ja työelämälle mahdollisuuden yhteiseen työelämää ja sen tulevaisuutta pal-
velevan osaamisen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottaa 
tutkintotavoitteen kaksinkertaistamisesta vuoteen 2020 mennessä, jolloin 
ylemmillä ammattikorkeakoulututkinnoilla on entistä merkittävämpi asema 
työelämän kehittämisessä ja rakennemuutosten tukemisessa. Ylempi ammat-
tikorkeakoulutus ei kuitenkaan ole täysin lunastanut rooliaan ammattikor-
keakoulusektorin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Tutkintoa 
opiskelevien työelämän asiantuntijoiden osaamista ja potentiaalia ei vielä 
hyödynnetä riittävästi. 

Lahden ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulutuksen kehit-
tämistä on toteutettu koulutusalat ylittävällä yhteistyöllä ja erityisesti viime 
vuosina. Tässä julkaisussa tarkastellaan, jäsennetään ja mallinnetaan ylem-
män ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan integraation vahvistamista 
sekä esitellään erilaisia tapoja koulutuksen tuottaman tiedon ja osaamisen 
siirtämiseksi entistä joustavammin ja työelämän ehdoilla työelämän kehittä-
miseen.  Artikkelit edistävät osaltaan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen 
TKI-toiminnan kehittämistä sekä tutkinnon työelämäläheisen profiloinnin 
vahvistamista entisestään. 

Julkaisun kirjoittaminen on jälleen kerran osoittanut, että konkreettisen käy-
tännön kehittämistyön lisäksi on tärkeää asemoida ja jäsentää kehittämistä 
kirjoittamalla: palata ylemmän ammattikorkeakoulutuksen historiaan ja perus-
teisiin, koota jo olemassa olevaa tietoa tutkinnosta ja sen asemasta työelämän 
kehittämisessä, mallintaa kehittämistyötä aiempaan tietoon perustuen sekä 
koota ja pohtia koko prosessia raportoimalla siitä muiden käyttöön. Kirjoi-
tusprosessi on tuottanut LAMKin arvojen mukaisesti Oivaltavia oppimiskoke-
muksia, Yhdessä etsimisen iloa ja tulevaisuuteen tähtäävää Arvokasta työtä, 
osaamista ja menestystä. Yhdessä kehittäminen avaa keskustelua kehittä-
mistyön seuraaville tasoille.

Julkaisun toteuttamista on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
FUAS-ammattikorkeakoulujen painoalojen työelämälähtöisen TKI-toiminnan 
edellytysten vahvistaminen -hanke.

Päivi Huotari 

Alkusanat
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Päivi Huotari

 

LAMK Master School – 
koulutusaloista yhteiseen 
oppimiseen ja osaamiseen  

Johdanto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat korkeakoulutuksen duaalimal-
lin mukaisesti työelämän kehittämiseen tähtääviä tutkintoja, jotka lähtevät 
työelämän tarpeista ja niitä toteutetaan läheisessä yhteydessä työelämään. 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat ammattikorkeakoulutut-
kinnon suorittaneille mahdollisuuden työelämässä hankitun kokemuksen 
jälkeen syventää ammatillista osaamistaan ja suorittaa työmarkkinoilla yli-
opistojen maisteritutkintoihin vertautuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 
(Suomi osaamisen kasvu-uralle 2015.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
vakinaistettiin osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää vuonna 2005. 
Samalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto määriteltiin ylemmäksi korkea-
koulututkinnoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vakinaistaminen 
ammattikorkeakoulututkinnon jälkeiseksi väyläksi vastaa Bolognan prosessin 
mukaista tutkintorakennetta. Suomessa tutkinnon vakinaistaminen on luonut 
jatkotutkintoihin asti korkeakoulutuksen duaalimallin mukaiset kaksi väylää: 
tiedekorkeakoulu- ja ammattikorkeakouluväylä, jonka sisällä yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut tuottavat erilaista osaamista yhteiskunnan ja työelä-
män tarpeisiin. (OKM 2011.) Tavoitteena on ollut, että ylemmistä ammattikor-
keakoulututkinnoista muodostuu pääasiallinen jatkokoulutusväylä ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneille (Koulutuksen ja tutkimus 2007-2012). 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen 
virkaan tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, 
ja tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus tieteellisin ja taiteellisiin 
jatkotutkintoihin johtaviin opintoihin. Osa ylemmän AMK-tutkinnon suoritta-
neista etenee vaativiinkin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin, vaikkakin ura-
kehityksessä on alakohtaisia eroja (Rantanen, Isopahkala-Bouret & Järveläi-
nen 2015). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon profilointi erilaisena kuin 
yliopistojen maisteritutkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen 
mukaan onnistunut (OKM 2011). Rauhala (2012) toteaa ylempää ammattikor-
keakoulututkintoa koskevien arviointien ja selvitysten perusteella tutkinnon 
vakiinnuttaneen asemansa korkeakoulujärjestelmässä, mutta heikommin 
työelämässä. Haasteena koulutuksella ovat olleet kokeiluvaiheesta asti tut-
kintonimikkeet, jotka estävät poikkialaisten ja myös alan sisäisten koulutus-
väylien tarkoituksenmukaista käyttöä.  Toisena keskeisenä haasteena on, että 
ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ei vielä tunneta riittävästi. (Rantanen 
ym. 2015; OKM 2011.)  

Lahden ammattikorkeakoulussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tava koulutus käynnistyi osana määräaikaista ammattikorkeakoulun jatkotut-
kinnon kokeilua liiketalouden alalla vuonna 2002. Tutkinnon vakinaistamisen 
jälkeen käynnistyivät sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulutus 
vuonna 2006 sekä muotoilun koulutus vuonna 2007. Ensimmäinen englan-
ninkielinen koulutus käynnistyi vuonna 2008 (Master’s Degree Programme in 
International Business Management). Tekniikan alan koulutus käynnistyi eng-
lanninkielisenä vuonna 2012. Kaikilla koulutusaloilla on mahdollisuus suorittaa 
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tutkinto kokopäiväisen työn ohessa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
osalta onkin korostettu joustavia opetusjärjestelyjä, jotka mahdollistavat tut-
kinnon suorittamisen työn ohella (OKM 2011).  Näin työelämän ja koulutuksen 
välinen vuorovaikutus ja oppimisen siirtyminen työelämään mahdollistuu 
vahvemmin koulutuksen profiilin mukaisesti.

Lahden ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulutusta on kehi-
tetty jatkotutkintokokeilusta asti ammattikorkeakoulun sisällä, ala- ja koulu-
tuskohtaisissa verkostoissa, kansallisissa ylemmän ammattikorkeakoulutuk-
sen kehittämisverkostoissa sekä kansainvälisissä verkostoissa ja hankkeissa. 
Monialaisten ammattikorkeakoulujen yhteisten kehittämistavoitteiden lisäksi 
kehittämisessä on huomioitu myös koulutusalakohtaisuus (Vidgren 2010).  

Mukana ylemmän ammattikorkeakoulutuksen 
kehittämisverkostossa 

Lahden ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen edustajat ovat osallistuneet 
aktiivisesti ylemmän ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen koulutusala-
kohtaisissa verkostoissa. Erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemat 
valtakunnalliset kehittämisverkostot ovat luoneet tärkeä alustan kansalli-
sen tason kehittämiselle uuden tutkinnon vakiinnuttua osaksi korkeakoulu-
järjestelmää. Jälkimmäisen valtakunnallisen kehittämisverkoston toiminta 
päättyi vuoden 2012 lopussa. Verkostossa Lahden ammattikorkeakoulu on 
osallistunut erityisesti koulutuksen laadun, työelämäläheisyyden ja tutkinnon 
tunnettuuden kehittämiseen. Valtakunnallisen kehittämisverkoston päätty-
misen jälkeen kansallista, yhteistä kehittämistyötä on jatkettu ammattikor-
keakoulujen rehtorineuvoston (ARENE ry) vuonna 2013 perustamassa YAMK-
työryhmässä, jossa on edustaja kaikista ylempää ammattikorkeakoulutusta 
tuottavista ammattikorkeakouluista. Arenen hallitus on määritellyt työryhmän 
tehtäväksi seurata ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutuksen 
kehittymistä, osallistua aktiivisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen, 
tutkintorakenteen ja ylempään tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämiseen 
sekä lisätä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettuutta. Työryhmä 
seuraa ylemmän ammattikorkeakoulutuksen kehittämistä eri ammattikorkea-
kouluissa, aloituspaikkavolyymien kehitystä uuden rahoitusmallin myötä sekä 
pitää aktiivisesti yllä keskustelua tutkinnon työelämäläheisestä profiilista.  

Kansallinen, verkostomainen kehittäminen on jatkunut myös opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa nimeltä ”YAMK-koulutus 
vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”. Lahden ammattikorkeakoulu on jäsenenä työpa-
ketissa, jonka teemana on työelämää uudistavat ja TKI-toimintaa edistävät 
oppimisympäristöt.

FUAS Graduate School yhteistyö

FUAS-liittouma (Federation of Universities of Applied Sciences) on Hämeen 
ammattikorkeakoulun (HAMK), Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja 
Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) muodostama strateginen liittouma, 
jonka toiminta on fokusoitu neljään strategiseen yhteistyöalueeseen. Ylempi 
ammattikorkeakoulutus muodostaa yhden yhteistyöalueen nimellä FUAS 
Graduate School, jonka toiminta perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön. 
FUAS Graduate School kehittää ylempää ammattikorkeakoulutusta FUASin 
strategisiin painoaloihin, TKI-toimintaan ja työelämän kehittämiseen kiinteästi 
nivoutuen.  FUAS Graduate Schoolin tavoitteina ovat koulutuksen alueellisen 
ja kansainvälisen vaikuttavuuden nostaminen, koulutuksen tuottaman osaa-
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mistason turvaaminen ja vahvistaminen, koulutusverkoston hyödyntäminen 
opinnoissa sekä opiskelijoiden monipuolisten ja joustavien oppimispolkujen 
mahdollistaminen.  FUAS Graduate Schoolin kärkiosaaminen rakentuu kai-
killa FUASin painialoilla teeman tulevaisuuden käyttäjälähtöiset, monimuo-
toiset palvelut ympärille. Jokainen painoala tuottaa kärkiosaamiseen oman 
kontekstinsa.

Vuonna 2010 toteutettiin FUAS yhteistyössä yhteensä yhdeksän koulutusoh-
jelman ja vielä erikseen Laurean kahdeksan koulutusohjelman ristiinarvioinnit, 
joiden perusteella elinikäisen oppimisen edistäminen näytti olevan luonnol-
linen osa ylempiä ammattikorkeakoulutukintoja. Koulutusohjelmien pedago-
gisissa lähtökohdissa oli nähtävissä koulutuksen asema työelämäläheisenä, 
työelämän kehittämistä palvelevana koulutusväylänä. Opetussuunnitelmien 
sisältöjen teemat ja opintojaksojen laajuuksien yhdenmukaisuus antoivat 
hyvät mahdollisuudet FUAS Graduate Schoolin verkostomaiseen yhteistyöhön 
ja yhteistoteutuksiin. 

Ristiinarvioinnin yhtenä tuloksena oli tarve vahvistaa opiskelijoiden mah-
dollisuuksia kansainväliseen osaamisen kehittämiseen. FUAS yhteistyössä 
käynnistettiinkin ristiinarviointien perusteella ja yhteistyön lisäämiseksi kan-
sainväliset symposiumit. Ensimmäinen symposium toteutettiin lokakuussa 
2011 ja symposiumit ovat vakiintuneet yhdeksi FUAS Graduate Schoolin kes-
keiseksi toimintamuodoksi. Symposiumin järjestelyistä vastaa vuorollaan 
kukin jäsenkorkeakoulu ja ne koostuvat kansainvälisistä asiantuntijaluen-
noista ja työpajoista. Vuonna 2015 toteutettiin kolme symposiumia: Human 
Resource and Knowledge Management (LAMK koordinoi), Ehical Leadership 
and Management (Laurea koordinoi) ja Responsible Business Management 
(HAMK koordinoi). Symposiumeihin osallistuminen on osa opintojaksosuori-
tusta tai opiskelijat voivat suorittaa sen erillisenä opintojaksona. Jokaisesta 
symposiumista kerätään palaute. Opiskelijoiden kansainvälisen osaamisen 
kehittymisessä symposiumit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi (Kotonen, Huo-
tari & Ojasalo 2013). 

Vuonna 2014 otettiin kaikissa FUAS–ammattikorkeakouluissa samanaikai-
sesti käyttöön avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen yhteinen malli, 
johon sisältyy erillishaku ja sen hakukriteerit tutkinto-opiskelijaksi. Kaikissa 
ammattikorkeakouluissa aloitti jo käynnistymisvuonna kymmeniä polkuopis-
kelijoita ja osa heistä on saanut jo tutkinto-opiskeluoikeuden. Uusimpana 
yhteistyömuotona käynnistettiin kesällä 2015 kaikille FUAS- opiskelijoille 
yhteinen intensiiviviikko Master Thesis Camp, jonka tavoitteena on tukea 
opinnäytetyön suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Intensiivinen tapahtuma 
koostuu opinnäytetyöprosessia tukevista heräteluennoista, pienryhmätyös-
kentelystä sekä oman opinnäytetyön itsenäisestä kirjoittamisesta. Opiskelija 
voi suunnitella intensiiviviikon tarjonnasta juuri oman opinnäytetyönsä kan-
nalta tarkoituksenmukaisen ohjelman. Opiskelijoiden tukena ovat opettajat ja 
opinnäytetyön ohjaajat kaikista FUAS-ammattikorkeakouluista.

Lahden ammattikorkeakoulun ylemmän  
AMK–kehittämisryhmän toiminta

Koulutuksen organisointi eri ammattikorkeakouluissa vaihtelee (Töytäri & 
Varjonen 2012). Vuonna 2014 käyttöönotetussa ammattikorkeakoulujen rahoi-
tusmallissa suoritetut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat osa tutki-
mus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Rahoitusmallin käyttöönoton myötä 
ylempi ammattikorkeakoulutus siirtyikin joissakin ammattikorkeakouluissa 
osaksi TKI-yksikköä ja -toimintaa. Lahden ammattikorkeakoulussa ylempään 
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ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on organisoitu osaksi kou-
lutusaloja. Koulutuksen kehittäminen koulutusaloja ylittävänä yhteistyönä 
käynnistyi vuonna 2007, jolloin kehittämisen painopisteenä oli koulutuksen 
vakiinnuttaminen osana Lahden ammattikorkeakoulun aikuiskoulutusta ja 
osana kansallista korkeakoulujärjestelmää ja sen duaalimallia. Keskeisinä 
kehittämiskohteina olivat yhteiset toimintakäytännöt erityisesti valinta-, 
koulutus- ja opinnäytetyöprosessissa sekä aloituspaikkojen suunnittelussa. 
FUAS Graduate Schoolin ristiinarvioinneissa tuli esille, että synergiaedun 
hyödyntäminen ammattikorkeakoulun sisällä vahvistaisi tutkintojen laatua 
(Huotari 2012).

Työelämän osaamisvaateiden muuttuessa on muodostunut tarve eri alojen 
osaamistarpeita yhdistävään osaamiseen (OKM 2011). Vuosina 2014 ja 2015 
YAMK-kehittämisryhmän painopiste on siirtynyt koulutusalat ylittävän oppi-
misen mahdollistamiseen monialaisella orientaatiolla. Syksyllä 2014 ylemmän 
ammattikorkeakoulutuksen opetus keskitettiin Fellmannia Campukselle muo-
toilu- ja media-alan koulutusta lukuun ottamatta. Myös ylemmässä ammat-
tikorkeakoulutuksessa vastuussa olevat yliopettajat ja opettajat siirtyivät 
yhteiseen työtilaan. Vuonna 2015 työtila muutettiin monitoimitilaksi osana 
Future Campus Demonstrator -hanketta. Yhteiset tilat ovat mahdollistaneet 
arjessa toteutuvan monialaisen keskustelun ja kehittämisen entistä vahvem-
min. Muissakin ammattikorkeakoulussa on suuntaus koulutusalat ylittävään 
yhteistyön vahvistamiseen, ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa joh-
detaan ja toteutetaan kuudessa ammattikorkeakoulussa omassa yksikössä 
(Töytäri & Varjonen 2012).

LAMK Master School on tuottanut vuoden 2015 aikana yhteiset opinnäytetyö-
ohjeet, yhteisen opetussuunnitelmarakenteen (ydinosaaminen ja täydentävä 
osaaminen), yhteiset täydentävät opinnot, yhteisen avajaistilaisuuden sekä 
yhtenäistänyt opiskelijapalaute- ja laatukäytäntöjä.  

Pohdinta

LAMK Master Schoolin koulutusalat ylittävä yhteistyö on mahdollistanut 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opetuksen jatkuvan kehit-
tämisen LAMKin strategian, painoalojen ja profiilin suuntaisesti. Eri alojen 
osaamista hyödyntävä yhteistyö mahdollistaa tasokkaan ja monipuolisen 
opetustarjonnan kustannustehokkaasti ja tulevaisuuteen suuntautuvasti. 
LAMK Master Schoolin tavoitteena on läpäisyn joustavoittaminen lisäämällä 
virtuaaliopintoja ja yhteisellä täydentävien opintojen tarjonnalla. Yhteinen 
ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen suunnittelu on jo uudistanut ope-
tussuunnitelmaa ja pedagogista kehittämistä. Seuraavina askelmina ovat 
opetuksen ja pedagogisten menetelmien virtuaalisuuden vahvistaminen, osal-
listavien menetelmien yhteinen koonti opettajien ja opiskelijoiden käyttöön 
sekä erityisesti opetuksen ja TKI-toiminnan integrointi. Ylempi ammattikor-
keakoulutus voi ja sen tulee varautua ennakoivasti ammattikorkeakoulutuksen 
rakenteellisiin muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Opiskelijan oppiminen 
ja osaaminen ovat keskiössä. Kaikilla korkeakoulusektoreilla suurimpana tule-
vaisuuden haasteena ja tavoitteena on tuottaa laadukasta ja tulevaisuuden 
osaamistarpeisiin vastaavaa osaamista entistä niukemmilla resursseilla. 
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Päivi Huotari ja Aki Rintala 

TKI-mallin kehittämisprosessi 
– oivalluksia ylempään 
ammattikorkeakoulutukseen

Johdanto 

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa 
korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan 
ammatillista kasvua. Toisena tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakou-
luopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen 
elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatiotoimintaa (TKI) sekä taiteellista toimintaa. Näitä tehtäviä hoitaessaan 
ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. (Ammattikorkea-
koululaki 932/2014, 4§). Laki on ohjannut ammattikorkeakoulut painottamaan 
koulutuksen ja TKI-toiminnan välistä tiivistä yhteyttä ja integroitumista niin, 
että opiskelijat oppivat TKI-hankkeissa. Oppiminen, opetus ja ohjaus voidaan 
näin liittää aitoihin työelämän haasteisiin ja kehittämistoimintaan. Ammatti-
korkeakouluissa on kuitenkin tarvetta uudenlaisille tavoille yhdistää koulutus 
ja TKI -toiminta.  (Maassen, Kallioinen, Keränen, Penttinen, Spaapen, Wieden-
hofer, Kajaste & Mattila 2012.)
 
Ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa oppiminen ja TKI-toiminta voivat 
integroitua jopa vahvemmin kuin ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa 
koulutuksessa. Jo vahvan osaamispohjan omaavat ja hyvinkin pitkään alansa 
ammattilaisina toimineet opiskelijat tuovat ylempään ammattikorkeakoulutuk-
seen ja oppimiseensa työelämän sen hetkiset kehittämistarpeet ja -haasteet. 
Opintojen aikana luonnollinen korkeakoulutuksen ja työelämän keskustelu voi 
jatkua, ja erilaisilla pedagogisilla ja TKI-ratkaisuilla tätä voidaan ja pitäisi edel-
leen vahvistaa.  Kansainvälisen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan arvi-
oinnin perusteella (Maassen ym. 2012) ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 
suorittavien opiskelijoiden osaamista ja oppimistoimintaa ei kuitenkaan vielä 
riittävästi hyödynnetä ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa. Myös opetus- ja 
kulttuuriministeriö toteaa ehdotuksessaan tutkintotavoitteista 2020-luvulle 
ylemmillä ammattikorkeakoulututkinnoilla olevan mahdollisuuksia nykyistä 
merkittävämpään asemaan työelämän ja työpaikkojen kehittämisessä ja 
rakennemuutosten tukemisessa. Työelämän kehittämis- ja uudistamistar-
peiden, opiskelijan tavoitteiden sekä ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan 
entistä vahvempi kytkentä hyödyntää työelämän ja henkilöstön osaamisen 
kehittymistarpeita ja vahvistaa ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan työelä-
mäyhteyksiä. Kun ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tukevat ammatti-
korkeakoulujen painoaloja, voidaan opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan 
turvata tutkintojen laadukkaaseen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat. 
(Suomi osaamisen kasvu-uralle 2015.) 

Vuoden 2014 alussa käyttöön otetussa ammattikorkeakoulujen rahoitusmal-
lissa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat osa tutkimus- ja kehittä-
mistoimintojen rahoituskriteeriä neljän prosentin osuudella. Suoritettujen 
ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on kasvanut tasaisesti noin 
kahdella sadalla vuosittain ja vuonna 2014 tutkintoja suoritettiin 2 115. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön mukaan on tarvetta ja mahdollisuuksia tutkinto-
määrän kasvattamiseen. (Suomi osaamisen kasvu-uralle 2015.) Koulutuksen 
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aloituspaikkojen lisääminen asettaa haasteita, mutta luo samalla myös laajan 
potentiaalin ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan entistä 
vahvempaan integraatioon.
  
Tässä artikkelissa esitellään LAMK Master Schoolin TKI-mallin kehittämispro-
sessi ylempään ammattikorkeakoulutukseen. Prosessissa on otettu huomioon 
tulokset tarpeesta vahvistaa ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toi-
minnan integraatiota (mm. Maassen ym. 2012; Suomi osaamisen kasvu-uralle 
2015).  Kehittämistä ovat ohjanneet myös ylempää ammattikorkeakoulutusta 
kehittävien yliopettajien ja opettajien arjen työn kokemukset ylemmän ammat-
tikorkeakoulutuksen mahdollisuuksista, ongelmista ja haasteista saada kou-
lutus luontevaksi ja olennaiseksi osaksi ammattikorkeakoulun TKI -toimintaa. 

Opettajat TKI-toimijoina

Ammattikorkeakoulujen tulisi olla näkyvämmin esillä toimintaympäristössään 
erityisesti sen osalta, mitä ne voivat tarjota asiakkailleen eli opiskelijoille ja 
työelämäorganisaatioille (Maassen ym. 2012).  Ammattikorkeakoulun hen-
kilöstöltä tämä edellyttää vahvempaa osallistumista siellä, missä työelämä 
keskustelee ja suuntaa tulevaisuutta (Huotari 2014). Ylemmän ammattikor-
keakoulutuksen näkyvämpi rooli TKI-toimijana on yksi tärkeä kehittämisalue. 
Kansainvälisen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan arvioinnin (Maassen 
ym. 2012) perusteella TKI-käsite edellyttää tarkentamista ja selkeyttämistä. 
Ammattikorkeakoulun on kirkastettava rooliaan osana tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatiotoiminnan kokonaisuutta. Ammattikorkeakoulusektorilla esiintyy 
moniselitteistäkin tulkintaa TKI-toiminnasta (Tasku 2014). Ammattikorkeakou-
lujen rooli TKI-toimijana on jäänyt katveeseen osittain niille osoitetun niukan 
ja eriarvoisenkin ulkopuolisen rahoituksen vuoksi (Tasku 2014; Arene 2013; 
Massen ym. 2012; Harmaakorpi, Myllykangas & Rauhala ym. 2010). Opettajat 
ja yliopettajat ovat ylemmässä AMK -koulutuksessa ainutlaatuisessa tilan-
teessa, sillä koulutus yhdistää työelämän kokeneet asiantuntijat ja heidän 
taustaorganisaationsa koulutuksen ja oppimisen arjessa. Jokainen opinto-
jakso, oppimistehtävä ja erityisesti opinnäytetyö ovat osa ammattikorkea-
koulun TKI-toimintaa, jos niitä tarkastellaan ja kehitetään TKI-näkökulmasta. 
Maassenin ym. (2012) mukaan TKI-osaamista pitääkin priorisoida ja painottaa 
henkilöstökoulutuksessa ja urakehityksessä. Lisäksi henkilöstön kehittämi-
sessä pitää tuoda selkeämmin esille innovaatio-osaaminen. Hyvien käytäntö-
jen, tapojen, työkalujen ja prosessien jakaminen AMK -verkostossa nähdään 
tärkeänä osa-alueena henkilöstön TKI–osaamisen edelleen kehittämisessä. 
Paitsi että TKI-työn integroinnin vahvistaminen edellyttää ammattikorkea-
kouluilta strategisempaa otetta TKI-toiminnan kehittämiseen, tarvitaan TKI-
toiminnan organisointia siten, että koulutuksen ja TKI-integraatio turvataan 
henkilökunnan työjärjestelyissä ja muussa toiminnan organisoinnissa (OKM 
2011).

Ammattikorkeakoulutuksessa oppimisen tavoitteena on kyky toimia muuttu-
vissa ja ennalta odottamattomissa tilanteissa sekä osaamisen vaatimuksena 
kyky uudistaa työelämää. Osana eurooppalaista kehitystä myös yleisten työ-
elämävalmiuksien, kuten sosiaalisten ja metakompetenssien, merkitys on 
korostunut. (Raij & Rantanen 2010.) Opettajat ovat ensisijainen ryhmä, kun 
oppimisympäristöjä kehitetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaan. 
Opettajien osalta TKI-toiminnan integraatiota koulutukseen voisi vahvistaa 
opetussuunnitelmien uudistamisella, sopivien kannusteiden käyttöönotolla, 
opiskelijoiden tekemän työn vaativuustason nostamisella sekä opintopistei-
den laajuuden ottamisella huomioon integraatiossa (Harmaakorpi ym. 2010). 
Opiskelijoille tämä luo mahdollisuuden osallistua aitoihin TKI-hankkeisiin ja 
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saada kokemusta myös kansainvälisestä hankeyhteistyöstä. Harmaakorpi ym. 
(2010) toteavat ammattikorkeakoulun roolin innovaatiotoiminnassa olevan 
käytäntölähtöinen innovointi. 

Opettajan rooli TKI-toiminnassa tuo haasteita osaamiselle ja sen kehittämi-
selle erityisesti rajapinnoilla toimimiselle opiskelijan ja työelämän kohtaa-
misessa. Opettajan rooleihin liittyvät oppimisen ohjaaminen, työelämäläh-
töisen oppimisympäristön kehittäminen, TKI-työn osaaminen, kyky toimia 
ja hyödyntää verkostoja sekä tärkeimpänä opiskelijan kehittämisosaamisen 
vahvistaminen. (Sarajärvi, Salmela & Eriksson 2013.) Toisaalta on nähtävissä 
TKI-toiminnan osaamispääoman sirpaloituminen työn jakautuessa julkisen 
rahoituksen osalta eri rahoituslähteille. Rahoituksen sirpaleisuus näkyy 
edelleen asiantuntijoiden hyödyntämisessä ja pysyvien TKI-infrastruktuurien 
kehittämisessä.  TKI-toiminnan kehittämiseksi tarvitaan ennakointia tarvit-
tavasta osaamisesta sekä TKI-toiminnan riittävää resursointia, mutta myös 
TKI-toiminnalle otollista toimintakulttuuria. (Tasku 2014.)

Opiskelijat TKI-toimijoina

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen hakukelpoisuuteen sisältyy vaade 
vähintään kolmen vuoden työkokemuksesta, joka asemoi tutkinnon osaksi 
aikuiskoulutusta ja varmistaa koulutuksen työelämäläheisyyttä. Ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden koulutusurat ovatkin 
pitkiä ja keskenään varsin erilaisia (Rantanen & Järveläinen 2010). Opiskelijan 
osaamisessa ja sen kehittymisessä yhdistyvät ammattikorkeakoulututkinnon 
ja työelämän tuottama ammatillinen osaaminen sekä muu mahdollinen lisä- ja 
täydennyskoulutus. Opiskelijat ovat erilaisen työkokemuksensa ja –asemansa 
avulla vahvasti toinen toisensa opettajia ja mentoreita (Huotari 2013). Ylempi 
ammattikorkeakoulutus yhdistääkin kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla 
aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen erityispiirteet tutkintoon johtavaan 
koulutukseen, jonka keskiössä on työelämälähtöinen opinnäytetyö (Maassen 
ym. 2012), ja on luonteva jatkumo elinikäisen kouluttautumisen prosessissa 
(Rantanen & Meriläinen 2010). Ylempi AMK-tutkinto on alusta alkaen nähty 
ja toteutunutkin nimenomaan työelämää kehittävänä tutkintona (Rantanen & 
Meriläinen 2010; Neuvonen-Rauhala 2009; Salminen 2002). Opiskelijan osaa-
misen kehittymistä ohjaavat eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European 
Qualifications Framework, EQF), kansallinen tutkintojen viitekehys (National 
Qualifications Framework, NQF) sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvos-
ton (Arene ry) tekemä kansallinen suositus yhteisistä kompetensseista. Eri-
tyisesti Arenen kansallinen suositus (Auvinen, Heikkilä, Ilola, Kallioinen, Luo-
pajärvi, Raij & Roslöf 2010) painottaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
TKI-osaamista (projektien sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkei-
den johtaminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmien hallinta). Ylem-
pien ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijoista on mahdollisuus tunnistaa 
työelämän kehittämisestä ja ammattikorkeakoulun omasta TKI-toiminnasta 
kiinnostuneita opiskelijoita, joiden työpanosta voi käyttää laajemminkin kuin 
oman taustaorganisaation kehittämiseen. Tähän tarvitaan erilaisia ja joustavia 
oppimisen polkuja. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää opiskelijan tavoitteiden, työpaikan 
kehittämis- ja uudistamistarpeiden sekä ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan 
entistä vahvempaa kytkentää. Opiskelijalle tämä voi merkitä opiskelumotivaa-
tion ja opintojen mielekkyyden paranemista. (Suomi osaamisen kasvu-uralle 
2015.) Koulutuksessa keskeisellä sijalla on uusin tutkimustieto, kehittämispai-
notteisuus ja tulevaisuusorientaatio (Rantanen & Järveläinen 2010), ja tämä 
näyttäytyy vahvimmin opinnäytetyössä. Myös muissa opinnoissa TKI-toimin-
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nan integroinnin tulee edistää oppimista. Sarajärven ym. (2013) esittämien 
tulosten pohjalta opetussuunnitelmien kehittämisen painopistettä kannattaa 
suunnata kohti joustavuutta ja laajoja opintokokonaisuuksia opettajien, opis-
kelijoiden ja työelämän tiiviissä yhteistyössä. Opiskelijoille työelämä toimii 
oppimisympäristönä ja hankkeissa oppiminen mahdollistaa oppimisen TKI-
periaatteiden mukaisesti. Myös digitaaliset ja erityisesti opiskelijakeskeiset 
menetelmät ja oppimisympäristöt korostuvat.

Opiskelijoiden osallistumista TKI-toimintaan tulisi kannustaa ja lisätä. TKI-
toiminnan, aluekehitystyön ja opetuksen suunnitelmallisella integroinnilla voi-
daan edistää opiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovalmiuksien 
vahvistumista, jotka ovat keskeisiä työelämän kehittämisessä (OKM 2011). 
Yleensä TKI-hanketta integroidaan opintojaksoon tai opiskelijat tuovat kehit-
tämishaasteen omasta organisaatiostaan opintojaksolle tai opinnäytetyönsä 
aiheeksi (”bottom up”). Kun opinnäytetyön aihe tulee opiskelijan omasta 
organisaatiosta, osallistuminen ammattikorkeakoulun omiin TKI-hankkeisiin 
jää katveeseen. Monissa ammattikorkeakouluissa onkin pyritty vahvistamaan 
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden osallistu-
mista TKI-toimintaan. (Maassen ym. 2012.) Lahden ammattikorkeakoulussa 
opiskelijoiden omien kehittämisaiheiden lisäksi myös työelämä ottaa yhteyttä 
erilaisista kehittämistarpeistaan, jotka voivat siirtyä autenttisiksi oppimisteh-
täviksi tai hankesuunnitteluksi.  Opiskelijoiden omasta työorganisaatiostaan 
tuomien kehittämishaasteiden osalta ammattikorkeakoulun tehtävänä ei ole 
mekaaninen reagointi työelämän tämän hetken tarpeisiin, vaan mieluum-
minkin tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi (Rantanen & Järveläinen 
2010).  Opiskelijoiden tuottamien kehittämishaasteiden lisäksi tarvitaankin 
laajempaa, strategisempaa ja vahvemmin tulevaisuuteen suuntautuvaa 
TKI-toimintaa, joka nousee yksittäisistä organisaatioista ylemmälle tasolle 
laajemmiksi, erilaisia rakennemuutoksia kokoaviksi kehittämishankekokonai-
suuksiksi. Opetussuunnitelmien suunnittelussa systemaattinen ennakointi-
työskentely myös TKI-toiminnan näkökulmasta luo potentiaalia koulutuksen 
vahvemmalle TKI-integraatiolle.

LAMK Master Schoolin TKI-toiminnan 
kehittämisprosessi

LAMK Master Schoolin TKI-mallin kehittämisprosessi toteutettiin vuoden 
2015 aikana. Siihen sisältyi kaksi työpajaa ja yksi kehittämispäivä keväällä 
2015, jonka jälkeen työpajojen tulokset koottiin prosessin mukaisesti (kuvio 
1). Työpajojen ja kehittämispäivän tavoitteena oli mallintaa ylemmän ammat-
tikorkeakoulutuksen TKI-toimintaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaami-
sen siirtoa LAMK Master Schoolin ja työelämän välillä sekä tukea ylemmän 
ammattikorkeakoulutuksen opettajien, opiskelijoiden ja työelämän yhteisöl-
listä osaamisen kehittymistä. Työpajojen lopullisena tuloksena luotiin LAMK 
Master School tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomalli (LAMK Master School 
TKI-malli), jonka tarkoituksena on kuvata ylemmän ammattikorkeakoulun roo-
lia työelämän osaamisen ja toimintamallien uudistajana ja kehittäjänä.  
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KUVIO 1. LAMK Master School TKI-mallin kehittämisprosessi

LAMK Master Schoolin TKI-toiminnan 
osaamisalueet 

LAMK Master Schoolin TKI –mallin kehittäminen käynnistyi helmikuussa 2015 
ylemmän ammattikorkeakoulun yliopettajien työpajassa. Työskentelyn taus-
talla olivat juuri päivittymässä olevat LAMKin strategia, painoalat ja profiilit. 
Työpajan tavoitteena oli löytää LAMK Master Schoolin TKI –mallin  osaamisen 
keihäänkärkiä koulutusalojen TKI-profiilien pohjalta. Työskentelyssä käytet-
tiin lapputekniikkaa, jolloin osallistuvat yliopettajat kirjasivat ensin oman 
koulutusalansa TKI- sisältöjä (yksi aihe lappua kohti). Kullakin koulutusalalla 
TKI-toiminnan sisällöt vastasivat myös ylemmän ammattikorkeakoulutuksen 
opetussuunnitelman ydinosaamisia.  Tämän jälkeen laput koottiin yhteen ja 
ryhmiteltiin. Työpajassa luodut ryhmitykset koottiin työpajan jälkeen teemal-
liseksi karttakuvaksi, jota oli mahdollisuus kommentoida vielä jälkeenpäin 
(kuvio 2).

 

KUVIO 2. LAMK Master School TKI- toiminnan ja koulutuksen osaamisalueet
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LAMK Master Schoolin TKI-toiminta ja koulutus tähtäävät tulevaisuuden 
työelämän kehittämis- ja osaamistarpeisiin vastaamiseen. Tämä edellyttää 
LAMKin profiilien mukaista uudistavaa pedagogiikkaa sekä oppimisen ja työn 
tekemistä protot, demot ja kokeilut -profiilin mukaisesti. Varsinaisiksi osaa-
misalueiksi nousivat yrittäjyys ja liiketoiminta, johtaminen, digitaaliset palve-
lut ja ympäristömyötäinen kehitystyö. Nämä osaamisalueet eivät ole erillisiä, 
vaan painottuvat ja tulee myös ottaa huomioon koulutuksessa ja TKI-toimin-
nassa eri tavoin. Yrittäjyys ja liiketoiminnan -osaamisalue sisältää liiketoi-
minnan kehittämisen, hyvinvointiyrittäjyyden, parviyrittäjyyden, uudenlaiset 
ansaintalogiikat sekä muotoiluyrittäjyyden. Johtamisen osaamisalue sisältää 
muutosjohtamisen, työhyvinvoinnin, organisaatiokulttuurin, verkostojohtami-
sen ja hyvinvointipalvelujen muotoilun. Digitaalisten palvelujen osaamisalue 
kattaa muotoiluosaamista, ePalvelut, muotoilu- ja media-alan digitalisoitumi-
sen ja levittäytyy ympäristömyötäiseen kehitystyöhön toimintaketjujen ja ver-
kostojen ja kestävän kaupunkiympäristön osaamisen välityksellä. Ympäristö-
myötäinen kehitystyö sisältää lisäksi materiaali- ja energiatehokkuuden sekä 
informaatiomuotoilun ja ympäristömyötäisen muotoilun. Kaikki osaamisalueet 
perustuvat ja integroituvat LAMKin painoaloihin muotoilu, älykäs teollisuus, 
hyvinvointi ja kasvu sekä elinvoimainen ympäristö.

LAMK Master School ja TKI-toiminnan 
integroituminen

Toinen työpaja toteutui maaliskuussa 2015. Yhteisen koulutustyöpajan tavoit-
teena oli pohtia, miten ylempi ammattikorkeakoulutus ja TKI-toiminta integ-
roidaan entistä vahvemmin. Aamupäivän koulutusosion jälkeen osallistujat 
työskentelivät kolmessa työryhmässä. Toiminnallisena kehittämismenetel-
mänä käytettiin yhteisöllistä ideointimenetelmää (8x8). Ojasalon, Moilasen 
ja Ritalahden (2015) mukaan 8x8-menetelmä toimii ajatuskarttana, jossa 
ongelma kirjoitetaan paperille ja paperin ympärille sijoitetaan kahdeksan 
uutta paperia. Kahdeksalle uudelle paperille kirjoitetaan jokin ongelmasta 
nouseva näkökulma. Kustakin näkökulmasta tuotetaan vuorostaan kahdeksan 
ideaa. Työpajoihin osallistui Lahden ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja, 
teknologiakehityksen johtaja sekä ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opet-
tajia ja yliopettajia. Työryhmät pohtivat menetelmää mukaillen, miten ylempi 
AMK-koulutus ja TKI-toiminta integroidaan ja miten näissä saavutettu oppimi-
nen ja osaaminen siirtyvät työelämään. Ryhmätöistä otettiin valokuvat jatko-
analysointia varten. Kuvat kirjoitettiin jokaisen ryhmän osalta ensin tekstiksi, 
jonka jälkeen tekstit yhdistettiin. Teemoja nousi esille yhteensä 24, joista sen 
jälkeen yhdistettiin samankaltaiset teemat. Teemat käsitteellistettiin kolmeksi 
osaksi: LAMK Master Schoolin TKI-toiminnan profiili, TKI-toimintaa mahdollis-
tavat tekijät, TKI-toiminnan integraatiomuodot, työelämäyhteistyö ja hanke-
tarpeet sekä TKI-toiminnan tulevaisuusorientaatio. Näiden tuloksena voidaan 
saavuttaa kokonaisuus, jossa yhdistyvät LAMK Master School TKI-toimijana, 
valmistuvien TKI-osaaminen sekä alueellinen ja työelämän kehittäminen.

LAMK Master Schoolin TKI-toiminnan profiili

Lähtökohtana TKI-toiminnan vahvemmalle integraatiolle koulutukseen on 
niiden osaamiskärkien tunnistaminen, jotka yhdistävät koulutuksen ja TKI-
toiminnan. Osaamiskärkien määrittelyssä otettiin huomioon Lahden ammat-
tikorkeakoulun strategia ja painoalat, TKI-ohjelma, korkeakouluyhteistyö ja 
siinä asemoituminen, TKI-toiminnan eri rahoituslähteet ja erityisesti Horizon 
2020 –ohjelma. Monialainen ja monitieteinen lähestymistapa, opettajien 
koulutus ja osaamisen vahvistaminen valittujen osaamiskärkien mukaisesti 
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terävöittää ja systematisoi TKI-toimintaa. TKI-osaamiskärjet edellyttävät laa-
jaa opettajajoukkoa, joka omassa toiminnassaan kehittää koulutusta, peda-
gogisia ratkaisuja ja hanketoimintaa osaamiskärkien viitoittamalla tavalla. 
TKI-osaamiskärkien avulla voidaan luoda olemassa olevista ja hakemus- ja 
suunnitteluvaiheessa olevista hankkeista hankekartta, jonka avulla voidaan 
seurata osaamiskärkien todentumista käytännön toiminnassa.  

TKI-toimintaa mahdollistavat tekijät 

Ryhmätöissä nousivat esille TKI-intergraatiota mahdollistavina tekijöinä 
tutkiva ja kehittävä opettajuus, opiskelijan rooli oppijana, organisaation 
rakenne ja tuki sekä kokeilukulttuuri. Tutkivan ja kehittävän opettajuuden 
sisältöteemoja ovat uudet taidot ja opettajan työnkuva, TKI-toiminnan näke-
minen uudenlaisina työskentely- ja työn tekemisen mahdollisuuksina, peda-
goginen ja kehittämisosaaminen, kansainvälinen yhteistyö ja hanketoiminta 
sekä yhteisöllinen, monialainen keskustelu. TKI-toiminta voi parhaimmillaan 
laajentaa ja syventää opettajan työnkuvaa ja osaamista. Opettajuuden ylem-
mässä ammattikorkeakoulutuksessa tulisikin mahdollistaa monialainen ja 
poikkitieteellinen yhteistyö hanketoiminnassa, uudenlaiset julkaisu- ja vies-
tintämahdollisuudet, opiskelijoiden julkaisutoiminta sekä digitalisaation rooli 
opetuksessa ja oppimisympäristöissä. Opettajan ohjauksella, TKI-toimintaa 
tukevalla argumentaatiolla ja erilaisilla pedagogisilla menetelmillä voidaan 
sitoa opiskelijan oppimista osaksi TKI-toimintaa. Opettajan kansainvälinen 
yhteistyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää kansainvälistä osaamis-
taan ja osallistua kansainväliseen hanketoimintaan esimerkiksi opinnäytetöi-
den muodossa. Koulutusalat ylittävä TKI-osaaminen ja -opettajuus tarkoittaa 
käytännössä erilaisten TKI-työpajojen, TKI-ohjelmien, hankekarttojen, korkea-
kouluyhteistyön ja muiden yhteistyöverkostojen luomista ja hyödyntämistä 
osana opetusta. Ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa monialainen opet-
tajatiimi ja tiimin kyky opetussuunnitelman joustavaan ja ketterään soveltami-
seen mahdollistaisivat nykyistä vahvempaa opiskelijoiden osallistumista TKI-
hankekirjoittamiseen ja hankkeiden toteutukseen. Samaan aikaan on tärkeää 
arvostaa opettajan substanssiosaamista sekä itsenäisen työn ja monialaisen 
yhteistyön tasapainoa. Opettajien on tärkeä keskustella käsityksistään oppi-
misesta ja opettajuudesta suhteessa TKI-toimintaan. Ryhmien tuotoksissa oli 
nähtävissä myös opettajan rooli alumniverkoston hyödyntämisessä ja uusien 
kasvualojen tunnistamisessa.

Opiskelijoiden rooliin TKI-toiminnan integraation mahdollistajana sisältyy 
aktiivinen oman opiskelun johtaminen, avoin suhtautuminen oppimiseen ja 
oman osaamisen kehittämiseen sekä opinnäytetyön toteuttamista laajem-
massa kuin vain oman organisaation kehittämisen viitekehyksessä. Tämä ei 
estä opinnäytetyön toteutumista omassa organisaatiossa. Opiskelijat mahdol-
listavat TKI-integraatiota tuomalla uutta tietoa työelämän osaamistarpeista. 
Opiskelija ja opiskelijan valmiudet TKI-toiminnan mahdollistajina linkittyvät 
osaltaan koulutusten vetovoimaan ja valintaprosessiin, joihin vaikuttamalla 
voidaan vahvistaa opiskelijoiden TKI-toimintaan suuntautumista. Opiskelijan 
kannattaa asemoida oppimistaan TKI-toiminnassa osaamisen kehittymisen 
ja urakehityksen näkökulmista. Opiskelijoiden itsensä toteuttamat erilaiset 
monialaiset työpajat, tulevaisuusfoorumit ja syvempi yhteistyö muiden työ-
elämäedustajien kanssa mahdollistaisi osaltaan TKI-integraatiota. Opiskelijan 
tieto, asenne ja osaaminen nousivat yhdeksi sisältöteemaksi mahdollistamaan 
opiskelijoiden TKI-toimintaan osallistumista. Opiskelijan vanhasta poisoppi-
minen, uudenlaisten oppimisen- ja kehittymispolkujen löytäminen sekä uusien 
kasvualojen tunnistaminen edellyttävät jatkuvaa opetuksen laadun, oppimi-
sen ja opettamisen kriittisesti reflektoivaa ja uudistavaa kehittämistä sekä 
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entistä vahvempaa osallistavien menetelmien ja uuden teknologian hyödyn-
tämistä opetuksessa. 

Yhtenä mahdollistavana tekijänä ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja 
TKI-toiminnan integraatiossa nähdään organisaation rakenne ja tuki. Kes-
keistä on ammattikorkeakoulun yhteinen tahtotila TKI-toiminnan integraa-
tiosta ja sen johtamisesta, debatoinnin salliminen, opetussuunnitelma- ja 
TKI-prosessien joustavuus, riittävien aikaresurssien turvaaminen sekä TKI 
–toimintaan kannustaminen. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen TKI-toi-
minta tarkoittaa myös koulutuksen markkinoinnin ja imagon vahvistamista. 
Yhtenä tärkeänä rakenteena nähdään ylemmän ammattikorkeakoulutuksen 
koulutusalojen rajojen rikkominen eli monialaisuus ja sen mahdollistaminen. 
Yhteisöllinen työilmapiiri nähdään uskaltavana, argumentoivana, joustavana, 
kannustavana, tahtovana ja riskinottavana. Hyvien käytänteiden jakaminen, 
opettajien toiminta toistensa mentoreina ja toisen opettajan työn ”varjosta-
minen” ovat käytännön tapa oppia toisen opettajan tai toisen koulutusalan 
TKI-toiminnasta. Ryhmissä nousi esille myös käytännön ehdotus ylemmän 
ammattikorkeakoulutuksen organisoinnista omaksi yksiköksi, joka osaltaan 
loisi yhteisöllistä, monialaista toimintaa TKI-hankkeissa.

Kokeilukulttuuri mahdollistaa innovatiivisuutta ja rikkaampaa TKI-toimintaa, 
jossa yhteinen tahtotila ratkaisee. Kokeilukulttuurin on tärkeää perustua 
monialaisuuteen. Ryhmätöissä tätä kuvattiin rohkeudella, uskaltamisella, ris-
kien ottamisella sekä uudenlaisilla opetusmenetelmillä ja oppimiskokeiluilla. 
Epäonnistuminen on tärkeä nostaa onnistumisen rinnalle oppimiskokemuk-
sena ja osaamisena, sillä yksittäisellä opiskelijalla, opettajalla tai ryhmällä 
pitää olla taito hyödyntää epäonnistumista. Kokeilukulttuuri on hyvä saada 
osaksi opettajuutta, opiskelijan roolia ja tapaa oppia sekä luonnolliseksi 
osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintakulttuuria. Yhtenä kokeiluna tuli 
ehdotus monialaisesta TKI-hankesuunnittelusta opettajien ja opiskelijoiden 
avoimella yhteisellä foorumilla. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-
toiminnan integroitumisessa nähdään tilaa monialaisille kokeiluille ja pilo-
toinneille yhteistyössä työelämäedustajien kanssa. Pilotoinnit mahdollistavat 
uusien opetusmenetelmien luomisen, opetuksen yhdistämisen hanketyöhön, 
opiskelijoiden osallistamisen ja oppimisen edistämisen.

TKI-toiminnan integraatiomuodot

Keinoja TKI-toiminnan integroimiseksi ylempään ammattikorkeakoulutukseen 
ovat hankkeiden opinnollistaminen, opettajien ja yliopettajien ja erityisesti 
opiskelijoiden entistä vahvempi rooli hankesuunnittelussa, opetussuunnitel-
maperustainen hankesuunnittelu sekä TKI-toiminnan ja opetuksen suunnittelu 
suhteessa LAMK Master Schoolissa määriteltäviin osaamiskärkiin. 

TKI-hankkeiden integrointia osaksi opintojaksoja ja opinnäytetöitä toteutuu 
ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa jo jonkin verran, mutta sen osalta 
tarvitaan monialaisuutta ja hanketoiminnan entistä vahvempaa ottamista huo-
mioon osana opintojaksojen toteutuksia. Opettajat ja yliopettajat osallistuvat 
jo hankesuunnitteluun, mutta ryhmätöissä tuli esille opettajien ja yliopettajien 
työkuvat ja niiden sirpaleisuus, jotka eivät aina mahdollista hankesuunnitte-
lua. Opiskelijoiden hyödyntäminen hankesuunnittelussa on vähäistä, ja opet-
tajalta edellytetäänkin kykyä tarkastella osaamistavoitteita TKI-toiminnan 
näkökulmasta. Yhtenä toimintatapana nousi esille TKI-hankkeiden suunnittelu 
opetussuunnitelman pohjalta, jolloin LAMK Master Schoolin osaamiskärjet 
toimivat koulutusta ja TKI-toimintaa yhdistävänä siltana. Opetussuunni-
telmassa ja erityisesti täydentävässä osaamisessa voidaan luoda moduuli 
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ja opintojakso, jonka käytännön toteutuksessa on hankesuunnittelua ja/tai 
hankkeen toteutusta intensiivijaksotyyppisesti (hankeosaaminen, innovatii-
vinen projektitoiminta, monialainen hanketoiminta). Tällä ratkaisulla ja TKI-
toimintaosaamiseen liittyvillä osaamistavoitteilla voidaan nopeastikin saada 
monialainen opiskelijaryhmä TKI-hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Työelämäyhteistyö ja kehittämishanketarpeet

Yhteistyö työelämän ja alueen organisaatioiden kanssa tuottaa monikana-
vaisen alustan TKI-toimintaan ja erilaisten hanketarpeiden arviointiin. Työ-
elämäedustajina ovat opiskelijat, alumnit, julkiset ja yksityiset organisaatiot, 
järjestötoiminta sekä ammatti- ja keskusjärjestöt. Opiskelijat ja alumnit ovat 
tärkeä kanava työelämän kanssa toteutettavassa TKI-yhteistyössä. Yhteis-
työ edellyttää työelämän osaamis- ja hanketarpeiden huomioimista ja jatku-
vaa vuorovaikutusta. Yhteistyöfoorumeissa ei voida olettaa, että työelämä 
on yhteydenottaja, vaan tarvitaan työelämäyhteistyötä työelämän ehdoilla. 
Yhtenä keinona ylemmän ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön lisää-
miseksi TKI-toiminnassa on ylemmän ammattikorkeakoulutuksen tunnettuu-
den lisääminen työelämän kehittäjänä. Kun työelämä tunnistaa koulutuksen 
työelämän kehittäjänä, se näkee ylemmän ammattikorkeakoulutuksen resurs-
sina oman toimintansa kehittämisessä. Työelämää edustavat myös kansain-
väliset verkostot, joissa toimiminen luo yhden kanavan työelämän muutosten 
ennakoinnissa.

TKI-toiminnan tulevaisuusorientaatio, tulevaisuuden ennakointi ja tulevai-
suuden osaamistarpeeseen vastaaminen ovat LAMK Master Schoolin TKI-toi-
minnan ytimessä. Edellytyksenä ovat aktiivinen työelämän neuvottelukunta, 
opiskelijavalintojen suunnittelu tulevaisuusorientoituneesti, kansainvälinen 
verkostoituminen sekä erilaisten moni- ja koulutusalakohtaisten tulevai-
suustyöpajojen organisointi osana opintoja. Yhteisöllinen ja systemaattinen 
ennakointityökalujen käyttö koulutuksen ja TKI-toiminnan suunnittelussa luo 
perustan tulevaisuuteen vastaamiseen.

LAMK Master Schoolin osaamiskärjet

TKI-toiminnan kehittäminen jatkui toukokuussa 2015 kehittämispäivässä, 
jossa luotiin LAMK Master Schoolin koulutuksen ja TKI-toiminnan Lahden 
ammattikorkeakoulun painoaloihin ja profiileihin perustuvat osaamiskärjet. 
Lahden ammattikorkeakoulun painoalat ovat muotoilu, älykäs teollisuus, elin-
voimainen ympäristö sekä hyvinvointi ja kasvu. Monialainen painoalatyösken-
tely kohdentaa kansallista ja kansainvälistä TKI-toimintaa ja erityisosaamista, 
joihin sisältyy opetus, oppiminen ja tapa toimia. (Lahden ammattikorkeakoulu 
2015.)

Osaamiskärjet on määritelty monialaisiksi, jolloin koulutuksessa ja TKI-toi-
minnassa syntyy uudenlaisia osaamis-, kehittämis- ja oppimisresursseja, joita 
Harmaakorpi ym. (2010) nimittävät ”yhteen kietoutuneeksi moninaisuudeksi”. 
Koulutusalojen yhteiset, koulutusta ja TKI-toimintaa läpäisevät osaamiskärjet 
ovat uudistava johtaminen, digitaaliset ratkaisut, käyttäjälähtöiset kokeilut 
ja kestävä yhteiskuntakehitys (kuvio 3). Ylemmässä ammattikorkeakoulutuk-
sessa korostetaan koulutusaloja ylittävää toimintaa.
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KUVIO 3. LAMK Master Schoolin osaamiskärjet

LAMK Master School TKI-toiminnan malli

Kehittämisen lopputuloksena syntyi ylemmän ammattikorkeakoulutuksen TKI-
toiminnan malli, jonka tavoitteena on koulutuksen ja TKI-toiminnan nykyistä 
vahvempi integraatio. Malli toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulun strate-
giaa, painoaloja ja profiileja LAMK Master Schoolin osaamiskärjillä, jotka 
kuvaavat koulutusaloja ylittävää oppimisen tavoitetta ja osaamisen kehittä-
mistä. Integrointia mahdollistavat tutkiva ja kehittävä opettajuus, opiskelijan 
aktiivisuus oman oppimisensa määrittäjänä, organisaation ja johdon tuki sekä 
kokeilukulttuuri. Edellytyksenä työelämään kohdentuvalle TKI-toiminnalle ja 
sen intergroinnille koulutukseen ovat opiskelijoiden ja alumnien näkeminen 
työelämän edustajina ja työelämäkumppaneina, koko ammattikorkeakoulun 
aktiivinen ja osallistava toiminta työelämässä sekä ylemmän ammattikorkea-
koulutuksen tunnettuus ja brändäys TKI-toimijana ja työelämän kehittäjänä. 
TKI-toimintaa integroidaan koulutukseen ottamalla opiskelijat mukaan hanke-
suunnitteluun, ottamalla opetussuunnitelma huomioon hankesuunnittelussa, 
opinnollistamalla hankkeita sekä kohdetamalla opetussuunnitelmatyötä ja 
TKI-toimintaa valittuihin osaamiskärkiin. 

KUVIO 4. LAMK Master Schoolin TKI-malli 
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Malli kokoaa kehittämisprosessin aikana esille tulleet opettajien, yliopetta-
jien ja osallistuneiden TKI-toimijoiden näkemykset, toiveet ja kehittämiseh-
dotukset yhteen. Mallin on alusta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää 
systemaattisesti yhdessä opiskelijoiden, työelämän, ylemmän ammattikor-
keakoulutuksen opettajien ja TKI-henkilöstön kanssa.  

Pohdinta

Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan integrointi ylempään ammattikorkeakou-
lutukseen on olennainen osa tutkinnon luonnetta työelämän kehittämistut-
kintona. Se todentaa korkeakoulujärjestelmän duaalimallia työelämän kehit-
tämisessä erottaen sen tiedekorkeakoulun maisteritutkinnosta. Ylemmässä 
ammattikorkeakoulutuksessa oppiminen ja TKI-toiminta voivat integroitua 
vahvemmin kuin ammatti- tai tiedekorkeakoulututkinnossa, sillä opiskelijat 
ovat jo työelämässä olevia alansa asiantuntijoita.  Näiden opiskelijoiden 
osaamista ja oppimistoimintaa ei kuitenkaan vielä riittävästi hyödynnetä 
ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa (Maassen ym. 2012; Suomi osaamisen 
kasvu-uralle 2015). Tässä artikkelissa esitellyn LAMK Master Schoolin TKI-toi-
minnan kehittämisprosessin tavoitteena oli löytää TKI-toiminnan ja ylemmän 
ammattikorkeakoulutuksen vahvempi integraatio työelämän kehittämisessä. 
Osa kehittämisehdotuksista on jo toteutettu kehittämisprosessin rinnalla. 

Kehittämisprosessissa tarkasteltiin opettajuutta ja sen roolia ylemmän 
ammattikorkeakoulutuksen hankkeistamisessa. TKI-toiminta edellyttää 
opettajuudelta joustavuutta ja tulevaisuuteen suuntautuvaa, työelämälä-
heistä otetta opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen toteutukseen sekä 
pedagogista ja kehittämisosaamista. Työn arjessa koulutusta tulee tarkas-
tella ”TKI-ikkunasta”. Opettajat ovat opiskelijoiden välityksellä aidossa työ-
elämäkontaktissa, sillä opiskelijoiden kolmen vuoden työkokemuksen haku-
kelpoisuusvaatimus ja osa-aikainen opiskelu yhdistävät kokeneet työelämän 
asiantuntijat tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Kehittämiseen osallistuneet 
opettajat eivät painottaneet erillisen koulutuksen saamista TKI-toimintaan 
ja osaamisensa kehittämiseen. Pikemminkin opettajat olivat kiinnostuneita 
osaamisensa jakamisesta muiden opettajien kanssa. Tiedon luomisen syk-
lin (vrt. Nonaka & Takeuchi 1995) toteutuminen opettajan työn arjessa onkin 
opettajien keino Maassenin ym. (2012) edellyttämään TKI–osaamisen priori-
sointiin ja urakehitykseen. Opettajat ovat halukkaita toisten opettajien osaa-
misen systemaattisempaan hyödyntämiseen ja oppimaan toisen toisiltaan. 
Samaa hyvien käytäntöjen, tapojen ja prosessien jakamista tarvitaan myös 
AMK – ja muissa korkeakouluverkostoissa (vrt. OKM 2011). 

Opiskelija on alansa ja oppimisensa asiantuntija, ja heidän osallistumistaan 
TKI-toimintaan tulee kehittämisprosessin tulosten perusteella kannustaa ja 
vahvistaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (Suomi osaamisen kasvu-uralle 2015) 
edellyttääkin opiskelijan tavoitteiden sekä työelämän kehittämis- ja uudista-
mistarpeiden sekä ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan entistä vahvempaa 
kytkentää. TKÍ-toimintaan osallistuminen voi parantaa opiskelumotivaatiota, 
vahvistaa opintojen mielekkyyden kokemusta ja vahvistaa opiskelijan kehit-
tämisosaamista ja tulevaisuusorientaatiota (vrt. Rantanen & Järveläinen 
2010). Opetussuunnitelmalta ja opettajuudelta tämä edellyttää joustavuutta 
ja rakenteellisia ratkaisuja integraation mahdollistamiseksi. Opetussuunni-
telmassa voidaan ennakoiden varautua TKI-hankesuunnitteluun ja -toteu-
tukseen. Sarajärven ym. (2013) mukaan opetussuunnitelmien kehittämisen 
painopistettä kannattaakin suunnata kohti joustavuutta ja laajoja opintokoko-
naisuuksia. Valtaosa opiskelijoista työskentelee päätoimisesti koko opiskelun 
ajan, jolloin työelämä toimii oppimisympäristönä ja oppimisen reflektioalus-

t K i - m a L L i N  K E H i t t ä m i S P r o S E S S i  –  o i v a L L u K S i a  Y L E m P ä ä N  a m m a t t i K o r K E a K o u L u t u K S E E N



24

tana.  Digitaalisuus mahdollistaa koulutuksen, työelämän ja TKI-toiminnan 
vuorovaikutusta entisestään.  TKI-toiminnassa opiskelijoiden tuottamien 
kehittämishaasteiden lisäksi tarvitaankin laajempaa, strategisempaa ja vah-
vemmin tulevaisuuteen suuntautuvaa TKI-toimintaa, joka nousee yksittäisistä 
organisaatioista ylemmälle tasolle laajemmiksi, erilaisia rakennemuutoksia 
kokoaviksi kehittämishankekokonaisuuksiksi. 

Kehittämisprosessissa luotiin yhteisöllisen työskentelyn tuloksena LAMK 
Master Schoolin osaamiskärjet ja TKI-malli, jotka ohjaavat koulutusta ja 
TKI-toimintaa. Prosessi on osaltaan luonut yhteisöllistä vastuuta ylemmästä 
ammattikorkeakoulutuksesta ja sen tavoitteista osana vuoden 2014 alusta 
käyttöön otettua ammattikorkeakoulun rahoitusmallia. Prosessi on todentanut 
erillisten kehittämistyöpajojen ja kehittämispäivien merkitystä työn kehittä-
misessä. Lisäksi tarvitaan työn arjen yksilöllistä ja yhteisöllistä reflektointia 
koulutuksen kehittämisessä. 
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Opinnäytetöillä kohti 
uudistuvaa työelämää – 
opinnäytetöiden nykytila  
ja tulevaisuus

Johdanto

Ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille on löytynyt yliopistojen ylemmistä 
korkeakoulututkinnoista poikkeava tehtävä ja profiili työelämän kehittämis-
tutkintona, ja tutkinnon työelämäläheisyyttä kehitetään edelleen (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2011). Lahden ammattikorkeakoulussa ylempi ammattikor-
keakoulutus toteuttaa ammattikorkeakoulun strategisia tavoitteita ja vahvis-
taa koulutuksella ja TKI-toiminnalla alueellista, kansallista ja kansainvälistä 
verkottumista.  LAMKin painoalat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja 
uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö sisältyvät ylemmän ammat-
tikorkeakoulutuksen opetukseen, oppimiseen ja tapaan toimia. (Lahden 
ammattikorkeakoulu 2015.) Kun opetus ja opinnäytetyöt ovat integroituneet 
ammattikorkeakoulun omiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, koulutus kiin-
nittyy näkyvämmin ja selkeämmin oman ammattikorkeakoulun strategisiin 
valintoihin (Huotari 2012). Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opinnäyte-
töiden integrointi ammattikorkeakoulun omiin painoaloihin, profiiliin ja TKI-
toimintaan voi jäädä todentamatta, sillä suuri osa opinnäytetöiden aiheista 
tulee opiskelijan omasta työorganisaatiosta (Huotari 2014; Hopia, Heinonen, 
Liimatainen, Raiskinmäki & Latvala 2012). 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opinnäytetyöt 
ovat opintojen alusta asti keskeinen ja vaativin osa opiskelijoiden oppimista 
ja osaamisen kehittymistä. Opinnäytetyö toteutuu työelämän kehittämisteh-
tävänä, ja sen työelämälähtöisyys ja työelämää kehittävä rooli on ollut näh-
tävissä erilaisissa tutkintoa koskevissa tutkimuksissa ja raporteissa (Neuvo-
nen-Rauhala 2009: Huotari 2014; Lyyra, Pendolin ja Haapola 2014; Rantanen 
& Järveläinen 2010).  Opinnäytetöiden osalta onkin tärkeä tuottaa näyttöä 
siitä, mihin työelämän kehittämistarpeisiin ne vastaavat ja mitä osaamista 
opinnäytetyöt tuottavat. Usein opinnäytetyöt toteutetaan opiskelijan omassa 
työorganisaatiossa, jolloin todentuu opinnäytetyön luonnollinen vuorovai-
kutus kohdeorganisaation kehittämishaasteiden kanssa. Kehittämistehtä-
vän toteutuessa opiskelijan omassa taustaorganisaatiossa se voi toisintaa 
jo organisaatioissa olevaa toimintaa, prosesseja ja malleja (Huotari 2014). 
Myös kehittämistehtävänä toteutuvan opinnäytetyön hyödyntäminen kehit-
tämisprosessin päättymisen jälkeen voi jäädä vaillinaiseksi (Lyyra ym. 2014). 
Opiskelijan omaan taustaorganisaation tehty opinnäytetyö voi kuitenkin olla 
opiskelijan työnkuvan, osaamisen kehittymisen ja urakehityksen kannalta 
oleellinen ja merkityksellinen. 

Tässä artikkelissa kuvaamme, millaisia aihealueita eri koulutusalojen opinnäy-
tetöissä on nähtävissä. Artikkelin yhtenä tavoitteena on tuottaa myös kuva-
usta siitä, miten opinnäytetöissä toteutuu hankkeiden välinen vuorovaikutus 
ja kanssakäyminen suhteessa Lahden ammattikorkeakoulun painoaloihin (vrt. 
Harisalon 2013). Opinnäytetyön ohjauksessa tietoa voidaan hyödyntää kehit-
tämistoiminnan jatkuvuuden ja strategisen kokonaisuuden kehittämisessä.  
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Ylemmän ammattikorkeakoulututkin-
non opinnäytetyön lähtökohdat Lahden 
ammattikorkeakoulussa

Opinnäytetyö todentaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämälä-
heisyyttä ja työelämän kehittämistä duaalimallin profiilin mukaisesti. Opin-
näytetyön toteutumista ohjaavat lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä, jotka 
rinnastavat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tiedekorkeakoulussa suo-
ritettuihin ylempiin korkeakoulututkintoihin. Molempien korkeakouluväylien 
osaaminen noudattaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European 
Qualifications Framework, EQF) tasoa 7, joka osaltaan määrittelee ja asemoi 
tutkinnon ja opinnäytetyön osaamistavoitteita. 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (18.12.2014/1129, 5 §) määrit-
telee ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja siihen sisältyvän opinnäyte-
työn yleiset tavoitteet. Niiden mukaan opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan 
laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän 
kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä, syvällinen kuva 
omasta ammattialasta, valmiudet eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäy-
tännön kehitystä, valmiudet elinikäiseen oppimiseen sekä hyvä viestintä- ja 
kielitaito myös kansainvälisesti. Opinnäytetyön rooli tavoitteiden saavut-
tamisessa on merkittävä.  Lahden ammattikorkeakoulun kaikissa ylemmän 
ammattikorkeakoulutuksen koulutuksissa opinnäytetyön osaamistavoitteet 
ovat samat. Opetussuunnitelmissa todetaan, että opinnäytetyön suoritettu-
aan opiskelija osaa
• tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä pystyy sovelta-

maan tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
• hyödyntää tutkittua tietoa toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä
• kriittisesti analysoida, reflektoida ja yhdistää erilaisia lähestymistapoja 

toiminnan kehittämisessä.

Lahden ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö toteutuu kehittämistehtävänä. 
Opinnäytetyöohjeessa se määritellään koulutusalan käytänteiden mukaisesti 
kolmella tavalla: tutkimuksellinen kehittämishanke (sosiaali- ja terveysala, 
liiketalouden ala), soveltava tutkimus (tekniikan ala) tai toiminnallinen, pro-
duktion kehittämiseen perustuva opinnäytetyö (muotoilu- ja media-ala). Tut-
kimuksellisessa kehittämishankkeessa voidaan kehittää organisaatioiden toi-
mintaperiaatteita ja/tai -malleja.  Kehittämisen kohteina voivat olla ihmisten 
työtehtävät, prosessit ja toimintamallit organisaatioissa. Kyseessä voi olla 
myös uusien konseptien, tuotteiden tai palvelujen kehitystyö. Kehittämishank-
keessa on tavoitteena tiedontuotanto, jossa yhdistyvät konkreettisen kehittä-
mistoiminnan kautta syntynyt dokumentoitu kokemustieto ja tutkimuksellinen 
ote. Olennaista on myös kriittinen tiedonhankinta, teoreettisten lähtökohtien 
analysointi ja kehittämishankkeen arviointi selkeän dokumentaation avulla. 
(Opinnäytetyön ohje 2015.)

Soveltavaa tutkimusta noudattavassa opinnäytetyössä kootaan tietoperustaa 
tavoitteena kuvata valittua aihetta ja sen merkitystä työelämässä ja yhteis-
kunnassa. Tutkimuskohde liittyy usein tieteellisesti tutkitun ilmiön soveltami-
seen käytännön toiminnassa tietyssä toimintaympäristössä. Omakohtainen 
työelämäkokemus ja asiantuntijahaastattelut ovat usein keskeinen kanava 
työelämätiedon kytkemiseksi opinnäytetyöprosessiin. Soveltavaa tutkimus-
tapaa noudattavassa opinnäytetyössä ei pyritä ensisijaisesti yleistettäviin 
tuloksiin, vaan tiettyyn paikkaan tai alueeseen kiinnittyvään sovellukseen ja 
sen arviointiin. (Opinnäytetyön ohje 2015.)
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Toiminnallisessa, produktion kehittämiseen perustuvassa opinnäytetyössä 
lähtökohtana on luova visuaalinen suunnittelu ja/tai luova muotoilutyö, johon 
liittyy toiminnallinen tutkimus- ja kehittämisote. Tutkimuksellisuutta toteu-
tetaan kokeilevan kehittämisen, suunnittelun ja muotoilun menetelmien ja 
prosessien avulla. Luovan prosessin dokumentointi, prosessin avaaminen, eri-
laiset analyysit, itsestäänselvyyksiä kyseenalaistava ote ja vertaisarvioinnin 
hyödyntäminen tekevät käytännön ammatillisesta produktion tuottamisesta 
läpinäkyvää ja tutkimuksellisesti kehittävää toimintaa. (Opinnäytetyön ohje 
2015.)

Opinnäytetyön suunnittelu käynnistyy heti opintojen alkuvaiheessa ja osalla 
koulutuksista jo hakuvaiheessa osana ennakkotehtävää. Osassa koulutuksia 
koulutukseen valitut saavat ennakkotehtäväksi tuottaa alustava ideapaperi 
opinnäytetyön aiheesta. Koulutuksen aikana opinnäytetyön ohjaus toteutuu 
yksilö-, ryhmä- ja seminaariohjauksena. Osana opintoja toteutetaan myös tut-
kimus- ja kehittämisopintoja tukemaan opinnäytetyön metodologisia valintoja. 

Aineistonkeruu

Lahden ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tavia opinnäytetöitä oli tallennettu opinnäytetöiden julkaisuarkisto Theseuk-
seen vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä yhteensä 398. Ensimmäiset 
opinnäytetyöt on tallennettu Theseukseen vuonna 2003. Parhaimmillaan 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toteutettiin 
Lahden ammattikorkeakoulussa viidellä koulutusalalla (liiketalouden ja hal-
linnon ala, matkailun ala, muotoilu- ja media-ala, sosiaali- ja terveysala sekä 
tekniikan ala) ja yhdeksässä koulutusohjelmassa. Koulutuksista on lopetettu 
matkailualan Palveluliiketoiminnan koulutus (48 opinnäytetyötä), Kuntoutuk-
sen koulutus (23 opinnäytetyötä) sekä kulttuurialan koulutus Interior Design 
(17 opinnäytetyötä). Tähän artikkeliin valittiin opinnäytetyöt käynnissä olevista 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavista koulutuksista (n=309). 
Ensimmäinen opinnäytetöiden haku suoritettiin 23.9.2015 ja aineiston päi-
vityshaku 6.10.2015 ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden julkaisuarkisto 
Theseuksesta (taulukko 1). 

TAULUKKO 1. Theseukseen tallennetut opinnäytetyöt (n=309)
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Koulutusala Koulutus  lkm

Liiketalouden ala International Business Management  43
 Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 91

Muotoilu- ja Muotoilu ja media-ala  2
taideinstituutti Design Business ja muotoilun tutkimus 26

Sosiaali- ja Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen  31
terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 106

Tekniikan ala Environmental Technology 10
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Opinnäytetöiden aiheet koulutusaloittain

Liiketalouden ala

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opinnäytetyöaiheet olivat 
selvästi linkittyneitä opintosuunnitelmassa oleviin opintojaksoihin. Suosituim-
pia aiheita olivat osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamiseen, prosessien kehit-
tämiseen, muutosten johtamiseen ja muuhun kehittämiseen liittyvät aiheet.

Osaamisen johtamista on kehitetty hyvin erityyppisissä organisaatioissa ja eri 
näkökulmista käsin. Kehittäminen on liittynyt esimerkiksi asiakaspalveluhen-
kilöstön, varastohenkilöstön ja hankintahenkilöstön osaamisen johtamiseen 
sekä johtamistaitojen ja myyntitaitojen kehittämiseen. Opinnäytetöissä on 
kehitetty myös oppimisympäristöjä, hiljaisen tiedon jakamista, kehityskes-
kustelukäytäntöjä ja ikääntyvien rakennustyöntekijöiden työhyvinvointia. 
Huomionarvoista lienee se, että pelkästään työhyvinvoinnin kehittämiseen 
on keskittynyt vain kolme opinnäytetyötä. 

Prosessijohtaminen on toinen opinnäytetöissä esiintynyt suosittu teema. 
Kehitetyt prosessit riippuvat selvästi kunkin organisaation luonteesta. Pal-
veluiden kehittäminen on kohdistunut pääasiassa sähköisten palveluiden 
kehittämiseen. Muuta toiminnan kehittämistä ja organisointia on käsitelty eri 
näkökulmista myös monessa työssä. Toiminnan kehittäminen on kohdistunut 
esimerkiksi liiketoiminnan, projektityön, työvuorosuunnittelun, palvelukuvan, 
etätyön, päätöksenteon, tuottavuuden, riskienhallinnan, varastohallinnan, 
tilaus-toimitusketjun, tietojärjestelmätoimituksen ja kunnossapidon kehittä-
miseen. Laatujohtamiseen keskittyneet opinnäytetyöt ovat käsitelleet palve-
luiden laadun kehittämistä ja taloushallinnan työt sähköisten järjestelmien 
kehittämistä. 

Monessa opinnäytetyössä on kehitetty myös koulutusta eri tavoin. Näkö-
kulmina ovat olleet niin virtuaalinen oppimisympäristön kehittäminen kuin 
opiskelupalveluiden, kansainvälisen vaihdon, työelämäyhteistyön, opintojen 
ohjauksen ja opetusteknologian kehittäminen. Muutosjohtamiseen keskitty-
neet opinnäytetyöt ovat käsitelleet organisaatiouudistusta, ulkoistamista, 
muutosvastarintaa, muutosviestintää, tulevaisuuden tutkimusta, strategista 
johtamista ja uusia liiketoimintamalleja. Opinnäytetöissä on kehitetty myös 
verkostoyhteistyötä. Asiakkuuksien johtamisen opinnäytetöiden kohteena on 
ollut esimerkiksi brändimielikuvan ja työnantajamaineen kehittäminen.

International Business and Management-koulutuksessa oli yhteensä 43 
opinnäytetyötä. Opinnäytetyöt jakaantuivat kuuteen aihealueeseen, jotka 
olivat puhdas teknologia (Clean Technology, n=23), osaamisen kehittäminen 
(Competencies Development, n=7), liiketoiminnan kehittäminen (Business 
Development, n=7), palvelusuunnittelu (Service Design, n=4), yrittäjyys (Ent-
repreneurship, n=1) ja vihreä logistiikka (Green Logistics, n=1).

Cleantech-liiketoiminta tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja tai tekno-
logioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai 
vähentävät liiketoiminnan negatiivista vaikutuksia (Työ- ja elinkeinominis-
teriö 2014). Cleantech-liiketoiminnan aihealueista opinnäytetyöt kohdentui-
vat jätepalveluiden ja markkina-alueiden, ympäristöystävällisen materiaalin 
käyttöönoton, uudistuvan energian ja siihen liittyvien markkina-alueiden ja 
bioteknologian kehittämiseen. Ympäristöteknologian aihealueet olivat kohdis-
tettu suurimmaksi osaksi kansainvälisille markkina-alueille, kuten Vietnamiin 
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(n=8), Intiaan (n=5), Kiinaan (n=3), Pakistaniin (n=2) sekä Ghanaan, Marok-
koon, Nigeriaan tai Thaimaahan (n=1). Osaamisen kehittämisessä näkyivät 
aiheina osaamisen johtaminen, toimitusketjuprosessien johtaminen ja kehit-
täminen sekä yhteisöllisen osaamisen kehittäminen. Liiketoiminnan kehittämi-
sessä opinnäytetyöt sisälsivät yhteisöllisen markkinastrategian kehittämistä, 
kongressikäytänteiden suunnittelua, palvelutuotteiden uudelleenjärjestelyn 
kehittämistä, liiketoiminnan kehittämistä asiakaskokemuksen perusteella ja 
lainaohjelman kehittämistä. Palvelusuunnittelussa neljä opinnäytetyötä koh-
dentuivat asiakastyön kehittämiseen, organisaatioiden ja sidosryhmien koh-
dennettujen palveluiden kehittämiseen ja verkkomarkkinointiin. Yrittäjyydestä 
oli ainoastaan yksi opinnäytetyö, jossa kehitettiin naisyrittäjyyden liiketoimin-
tasuunnitelmaa Nairobissa, Keniassa. Vihreän logistiikan aihealueella oli myös 
yksi opinnäytetyö, mikä sisälsi palvelujen kustannusten ja palvelumittareiden 
arviointia ja kehittämistä.

International Business and Management koulutuksen opinnäytetöissä koros-
tui kansainvälisyys sekä Cleantech-osaaminen ja siihen liittyvän markkina-
alueiden kehittäminen. Opinnäytetyöaiheet vastasivat tutkinnon nimikettä. 
Kansainvälisyys näkyi etenkin Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvien 
opinnäytetyöaiheiden määrissä. Opinnäytetyöt peilasivat alan ajankohtaisia 
haasteita, kuten ympäristöteknologisten ja yhteisöllisten palveluiden tai lii-
ketoimintojen kehittämistä. Toisaalta opinnäytetyöaiheista voidaan todeta, 
että työelämän palveluiden kustannusvaikuttavuus ja yrittäjyys tulisi integ-
roida paremmin koulutuksen ja opinnäytetöiden sisältöjen ja toteutuksen 
suunnitteluun. 

TAULUKKO 2. International Business and Management-koulutuksen aiheet (n=43)
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Aihealue lkm

Cleantech-liiketoiminta  23 
(Clean technology)  
  

Osaamisen kehittäminen 7 
(Competencies development)

  

Liiketoiminnan kehittäminen 7 
(Business development)
  

Palvelutoiminnan suunnittelu 4 
(Service design)  

 
Yrittäjyys (Entrepreneurship) 1 

Vihreä logistiikka 1 
(Green logistics)

Aiheet

Jätepalveluiden ja markkina-alueiden   
kehittäminen

Ympäristöystävällisen materiaalin 
käyttöönoton kehittäminen

Uudistuvan energian ja markkina-
alueiden kehittäminen

Bioteknologian kehittäminen

Osaamisen johtaminen

Toimitusketjuprosessien 
kehittäminen ja johtaminen 

Yhteisöllisen osaaminen kehittäminen

Markkinastrategian kehittäminen

Kongressikäytänteiden suunnittelu

Palvelutuotteiden uudelleenjärjestelyn   
kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen 
asiakaskokemuksen perusteella

Lainaohjelman kehittäminen

Asiakastyön kehittäminen

Organisaatioiden ja sidosryhmien  
kohdennettujen palveluiden kehittäminen

Verkkomarkkinointi

Naisyrittäjyyden liiketoimintamallin   
kehittäminen

Kustannusten ja palvelumittareiden   
arviointi ja kehittäminen
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Muotoilu- ja media-ala

Muotoilu- ja media-alan yhteisesti toteutettavasta koulutuksesta on val-
mistunut vasta muutama opinnäytetyö, mutta aiemman Design business ja 
muotoilun tutkimus –nimellä toteutetun muotoilun koulutusohjelman opin-
näytetyöt ja niissä tehdyt kehittämistehtävät kuvaavat alan kehittämisessä 
tärkeitä teemoja. Osallistaminen on tärkeä toiminnan uudistamisen tapa, jota 
muotoiluajattelun nimissä on sovellettu sekä erilaisten monialaisten ryhmien 
ja toiminnan sidosryhmien yhteissuunnitteluun että käyttäjien osallistamisena 
kehittämistyöhön. Kehittämiskohteet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
opinnäytetöissä olivat strategisen tason palvelumuotoilu, kuten palvelupro-
sessit ja tapahtumasuunnittelu, brändien kehittäminen ja konseptien mää-
rittäminen. Opiskelijoita kiinnosti myös laajemmin oman alan prosessien ja 
toimintamallien kehitys sekä alan tulevaisuus muuttuvassa maailmassa.       

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen (Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja 
johtaminen; Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen) aiheissa näkyivät 
lukumääräisesti eniten asiakastyö ja siihen liittyvien toimintamallien kehit-
täminen (56 opinnäytetyötä). Muina tärkeinä kehittämisalueina olivat joh-
tamiseen ja johtamistyön kehittämiseen liittyvät opinnäytetyöt (n=43) sekä 
laatuun ja laatujohtamiseen (n=20) liittyvät aiheet. Organisaatioiden välistä 
yhteistyötä kehitettiin kahdeksassa, vaikuttavuuden arviointia kolmessa, 
moniammatillista yhteistyötä kahdessa ja talouteen liittyviä aiheita oli kaksi.  
Yksi työ tarkasteli ylemmän ammattikorkeakoulutuksen vaikuttavuuden 
arviointia.

Sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön liittyvät opinnäytetyöt (n=56) koh-
dentuivat erilaisten toimintamallien kehittämiseen (asiakkaan toimintakyvyn 
vahvistaminen, kotiuttamismallit, yksilökeskeisyyden ja asiakassuunnitelmien 
kehittäminen, ryhmätoimintamallit, palveluohjaus, oppilashuolto, lastensuo-
jelun päivystyksen kehittäminen). Myös asiakkaan kuntoutuminen, erilaiset 
tuki- ja valmennusmallit sekä perheen osallisuus asiakkaan palvelussa olivat 
keskeisiä aihealueita.  Puolessa asiakastyöhön liittyvistä opinnäytetöistä 
otsikossa mainitaan nimenomaan malli tai mallin kehittäminen. Vain yhdessä 
opinnäytetyössä oli nähtävissä digitaalisten palvelujen kehittäminen. Lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisen koulutukset aiheet kohdentuivat koulu-
tuksen nimen mukaisesti esimerkiksi lapsen sijoituksen arviointiin, lasten-
kodin omahoitajamallin kehittämiseen, perhehoitoon, varhaiskasvatuksen 
ja varhaiskasvatussuunnitelmien kehittämiseen, varhaisen puuttumisen tai 
matalan kynnyksen mallin luomiseen varhaiskasvatuksessa tai koulukuraat-
toripalveluissa. Oppilashuollon kehittämiseen kohdentui viisi opinnäytetyötä. 
Muita aiheita olivat perhetyön kehittäminen, nuorten itsenäinen selviytyminen 
ja sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa. Asiakkaan kuntoutumiseen 
tähtäävät mallia kehitettiin työpaja- ja työtoiminnassa sekä perhekuntoutuk-
sessa.  Varsinaisen asiakastyön aiheen lisäksi opinnäytetöistä kaksi kohdentui 
organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämiseen ja kaksi palvelun laatuun ja 
prosesseihin. Yhdessä opinnäytetyössä kehitettiin palvelun tuotteistamista.

Johtamisen aihealueista osaamisen johtaminen oli suosituin kohdentuen 
osaamisen johtamisen prosessiin, osaamiskartoituksiin, perehdytykseen 
ja erilaisiin ammatillisen osaamisen kehittämisen menetelmiin (työkierto, 
mentorointi, oppiminen, koulutus). Osaamisen johtaminen onkin noussut 
1990-luvulta lähtien keskeiseksi tutkimus- ja johtamisalueeksi, ja osaamisen 
keskeistä roolia painottivat myös 1990-luvulla käyttöön otetut strategisen joh-
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tamisen moniulotteiset mallit (Balanced Scorecard) ja laatujohtamisen mallit. 
Osaamisen johtamisen tematiikka on edelleen tärkeässä roolissa, kun julkisen 
hallinnon rakennemuutokset, palvelujen monimuotoisemmat toteutustavat 
(kilpailutus, palvelusetelit, kotona asumisen tukeminen), verkostomainen 
toiminnan organisointi, organisaatioiden rajat ylittävien asiakasprosessien 
kehittäminen, asiakasyhteisöt ja digitalisaatio tuottavat uudenlaisia haas-
teita ja aiheita kehittämiseen ja opinnäytetöihin.  Opinnäytetöissä oli esillä 
myös varsinainen johtamisosaamisen kehittäminen (mentorointi johtamistyön 
tukena, esimiesvalmennus, johtamisosaamisen määrittäminen ja kehittämi-
nen, organisaatiokulttuurin johtamisosaamisen kehittäminen). 

Toisena tärkeänä aihealueena oli työhyvinvointi ja sen johtaminen. Näissä 
opinnäytetöissä kehitettiin johtamisviestintää, työoloja, varhaisen välittä-
misen mallia, esimiesroolia kuntoutusprosessissa, työhön ja organisaatioon 
sitoutumista ja yhdessä työssä erityisesti nuoren työntekijän työhön sitoutu-
mista. Johtamisen yhteisöllisyys näkyi opinnäytetöissä erilaisena johtamisen 
vastuun jakamisena, alaistaitojen kehittämisenä ja autonomisena työaika-
mallin kehittämisenä. Perinteiset johtamisalueet strateginen ja henkilöstön 
johtaminen kohdentuivat strategiatyön käynnistämiseen ja viestintään, ja 
henkilöstön johtamisessa näkyivät aiheena rekrytointi, henkilöstöresurssien 
jakaminen laajemmin organisaatiossa ja kehityskeskustelujen mallintaminen. 
Lähiesimiehen tehtäväkuvaa, asemaa ja vastuuta sekä työssä tarvittavien voi-
mavarojen ja vaatimusten suhdetta kartoitettiin ja kehitettiin neljässä kehittä-
mishankkeessa.  Toiminnan arviointi oli aiheena kahdessa, eettinen johtami-
nen yhdessä ja organisaatiokulttuurin johtaminen yhdessä opinnäytetyössä.

TAULUKKO 3. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen aiheet (n=43)
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Aihealue lkm

Henkilöstön johtaminen  3 

Osaamisen johtaminen  14

Strateginen johtaminen  4 

Lähiesimiestyö  3 

Johtamisen yhteisöllisyys  6 

Johtamisosaamisen  3
kehittäminen   

Työhyvinvointi  6 

Johtamisen etiikka  1

Toiminnan ja vaikuttavuuden  2
arviointi 

  
Organisaatiokulttuuri ja  1
johtaminen   

Aiheet

Rekrytointi, kehityskeskustelut, jaettu 
henkilöstöresurssi

Osaamisen johtaminen, perehdytys, yhtei-
söllinen osaaminen, täydennyskoulutus, 
osaamisen kehittäminen menetelmät, 
osaamiskartoitus 

Strateginen viestintä, strategiatyön 
käynnistäminen

Lähiesimiehen valta ja vastuu, 
tehtäväkuvaus

Alaistaidot, jaettu johtajuus, pedagoginen 
johtaminen, autonominen työaikamalli

Mentorointi johtamistyössä, esimiesval-
mennus, johtamisosaaminen, organisaatio-
kulttuurin johtamisosaaminen

Työhyvinvoinnin johtaminen, johtamis-
viestintä, sitoutuminen, työn imu, työpaik-
kaselvitys, varhaisen välittämisen malli, 
esimiehenä kuntoutusprosessissa, nuoren 
työntekijän tukeminen 

Eettinen johtaminen 

Arvioinnin kehittäminen, Bikva –arviointi 

Organisaatiokulttuurin johtaminen 
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Laatutyö, laatukäsikirjat ja prosessien kuvaaminen ovat olleet aihealueina 
vahvasti esillä (n=20). Aiheina olivat asiakastyön laatu, asiakasprosessit, 
organisaation sisäiset prosessit ja pienten ja keskisuurten yritysten laatu-
käsikirjat. Organisaatioiden välinen yhteistyö (n=8) on kohdentunut verkos-
toyhteistyöhön, organisaatioiden väliseen kumppanuuteen ja asiakastyön 
palveluketjuihin liittyvän yhteistyön kehittämiseen. 

Tekniikan ala

Tekniikan alan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opinnäytetöitä oli 
yhteensä kymmenen (Environmental technology / Sustainable Urban Planning 
and Climate Change). Opinnäytetöiden teemat olivat jätehuollon kehittämi-
nen ja kierrätys (n=5), yhdyskuntien suunnittelu,päätöksenteko ja osallistu-
minen (n=2), energiatehokkuus ja uusiutuva energia (n=2) sekä opetuksen 
kehittäminen ja virtuaalisuus (n=1). Opinnäytetöissä sisällöt olivat painottu-
neet yhdyskuntien näkökulmasta käytännönlähtöisyyteen, tutkimustiedon 
hyödyntämiseen ja soveltamiseen, ongelmanratkaisuun ja kehittämiseen. 
Organisaatioiden toiminnan kehittäminen oli eniten esillä syksyllä 2015 val-
mistuneissa opinnäytetöissä. Opinnäytetöissä näkyivät myös yhdyskuntien 
kannalta uudenlaiset haasteet, esimerkiksi sade-ja sulamisvesien vaikutukset 
rakennetussa ympäristössä. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä oli hyö-
dynnetty hyvin ja niiden käyttöä tullaan edistämään jatkossa tekniikan alalla. 
Opinnäytetöiden vahvuutena olivat erilaisten organisaatioiden näkökulmat, 
sillä aiheita tarkasteltiin vaihtoehtoisesti kunnan, yrityksen tai kansainväli-
sen alueen näkökulmista. Suurin osa opinnäytetöistä oli tuotettu yhteistyössä 
Päijät-Hämeen alueen työelämän toimijoiden kanssa, mutta kansainvälisten 
opiskelijoiden työt keskittyivät eri maiden kehittämishaasteisiin esimerkiksi 
jäte- ja energiahuollon näkökulmista. Opinnäytetyöt ovat hyödyttäneet työ-
elämää ja tarjonneet kehittymismahdollisuuksia opiskelijoille. Opinnäytetöi-
den tulevaisuuden haasteena on integroida opinnäytetöitä entistä enemmän 
olemassa oleviin hankkeisiin ja kehittää opinnäytetöiden kiinnittymistä han-
kevalmisteluun. Tulevaisuudessa opinnäytetöiden on keskeistä vastata edel-
leen työelämän kehittämishaasteisiin ja yhdistää ajankohtaista tutkimustietoa 
käytännön sovelluksiin. 

Pohdinta

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden oppimi-
nen ja osaamisen kehittyminen vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden osaa-
mistarpeita. Kaikilla koulutusaloilla opinnäytetöiden aiheissa oli nähtävissä 
koulutusala ja koulutuksen nimi. Opinnäytetyöt tuottivat koulutuksen profiilin 
mukaisia opinnäytetöitä. Vidgrenin (2010) mukaan ylemmän ammattikorkea-
koulutuksen kehittämisessä onkin huomioitava myös koulutusalakohtaisuus. 
Opinnäytetyöt toteutuvat pääsääntöisesti opiskelijan omassa taustaorgani-
saatiossa. Opinnäytetyön perustuessa oman työorganisaation kehittämistar-
peeseen, jää panos ammattikorkeakoulun omaan TKI -toimintaan vähäiseksi 
(Maassen ym. 2012). Korkeakoulutuksen rakennemuutoksessa ja kilpailussa 
kannattaa kiinnittää huomiota opinnäytetöiden toteutumiseen osana Lah-
den ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan strategista kokonaisuutta. Lahden 
ammattikorkeakoulun ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa on mahdol-
lisuus luoda opinnäytetöistä vahvemmin koulutusalat ylittäviä ja alueelliseen 
kehittämistä sisältäviä laajempia ja strategisempia kokonaisuuksia. Tällaiset 
kattohankkeet ovat osa laajempaa ja ajallisesti pitkäjänteisempää TKI-toimin-
taa Lahden ammattikorkeakoulun painoalojen ja strategian sekä alueellisten, 
kansallisten ja kansainvälisten kehittämisstrategioiden mukaisesti.
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Työelämän kanssa tehtävä alueellinen yhteistyö ja ammattikorkeakoulun 
aktiivinen osallistuminen työelämän kehittämiseen edellyttää entistä parem-
paa koulutuksen ja opinnäytetöiden sisältöjen ja toteutuksen suunnittelua 
suhteessa alueellisiin ja muihin kehittämisstrategioihin ylempään ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa (vrt. Ilmavirta ym. 2013).  
Ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa toteutuva kehittämistoiminta on 
laajempi ja tulevaisuuteen suuntautuvampi kuin yksittäisten työorganisaa-
tioiden kehittämisen näkökulma. Koulutuksen toteutuksessa tämä voi käy-
tännössä tarkoittaa TKI-toiminnan ja painoalojen mukaisia kehittämisryh-
miä, joihin opiskelijat kiinnittyvät opintojen ja opinnäytetyön alkuvaiheessa. 
Koulutuksessa voidaan silloin vahvemmin painottaa sellaisia oman työn ja 
työyhteisön kehittämisen valmiuksia, jotka eivät määrity yksittäisten organi-
saatioiden tai alueiden intresseistä käsin (vrt. Rantanen & Järveläinen 2010).  
Kuten Maassen ym. (2012) toteavat ylempi ammattikorkeakoulutus omaa 
vahvan potentiaalin, jota voisi vahvemmin hyödyntää ammattikorkeakoulun 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Kun opiskelija toteuttaa opinnäytetyön kehittämishankkeena omassa työor-
ganisaatiossa tai -yksikössä voi olla vaarana, että kehittäminen toisintaa tai 
kokoaa organisaation jo olemassa olevia toimintamalleja tai saa aikaan vain 
vähäisiä muutoksia (Huotari 2014).  Kehittämistoiminnan jatkuvuus ja integ-
rointi strategiseen kehittämiseen tulisi myös olla hyvin koordinoitua, jotta 
voidaan ehkäistä kehittämishankkeiden päällekkäisyys ja ottaa huomioon 
muiden hankkeiden lopputulokset (vrt. Harisalo 2013).  Yksittäisissä organi-
saatioissa ja opiskelijan omaan intressiin perustuvissa opinnäytetöissä tämä 
voi jäädä todentamatta. Toisaalta opiskelijan omaan taustaorganisaation 
tehty opinnäytetyö voi olla opiskelijan työnkuvan, osaamisen kehittymisen ja 
urakehityksen kannalta oleellinen ja merkityksellinen. Nämä opinnäytetyöt 
voisi systemaattisemmin linkittää osaksi TKI-toiminnan kuvausta. 
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Ylemmän ammatti-
korkeakoulutuksen 
opinnäytetyön 
monimuotoisuudella 
joustavaan ja työelämä-
lähtöiseen tiedon ja 
osaamisen jakamiseen 

Johdanto 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on 
tuottaa työelämän kehittäjän taitoja sekä valmiutta seurata tutkimustiedon 
ja ammattikäytännön kehitystä (Valtioneuvoston asetus ammattikorkea-
kouluista 1129/2014, 5§). Näistä lähtökohdista on selvää, että ammattikor-
keakoulut sisällyttävät strategioihinsa työelämäläheisyyden yhtenä keskei-
senä oppimiseen liittyvänä arvona ja oppimista ohjaavana visiona (Nurmi & 
Mahlamäki-Kultanen 2015). Työelämäläheisyydestä huolimatta ylemmässä 
ammattikorkeakoulutuksessa on otettava huomioon, että koulutus ei perustu 
vain tämänhetkiseen työelämätarpeeseen. Koulutuksen keskiössä ovat alue-
kehitystehtävä, tiivis yhteys alueelliseen innovaatiopolitiikkaan, uusin tut-
kimustieto, kehittämispainotteisuus ja tulevaisuusorientaatio. (Rantanen & 
Järveläinen 2010.)  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon profiloituminen 
työelämää kehittäväksi tutkinnoksi todentuu erityisesti opinnäytetöissä, 
jotka vahvasti työelämään ja ammatillisiin prosesseihin sidottuina kehittä-
mistehtävinä toimivat alueellisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tiedon 
tuottajana. Opinnäytetyö on opintojen vaativin ja laajin kokonaisuus. Onkin 
olennaista pohtia miten opinnäytetyön raportti edistää ammattikorkeakoulun 
tehtävää alueen työelämän kehittämisessä (Vanhanen-Nuutinen 2010). 

Ylempi ammattikorkeakoulutus on työelämän kehittämisvalmiuksien painottu-
misen osalta duaalimallin mukainen tutkinto, mutta ylemmän ammattikorkea-
koulutuksen tuottamat tutkimus- ja kehittämisvalmiudet eivät ole vielä toistai-
seksi profiloituneet riittävän selkeästi nimenomaan työelämän kehittämiseen 
(Rantanen & Isopahkala-Bouret 2010). Osaltaan tämä voi johtua opinnäytetyön 
perinteisestä raportointitavasta. Opinnäytetyön kirjoittamisen työelämälähei-
syyttä onkin toivottu vahvistettavan (Heikkinen 2012, 216).  Tässä artikkelissa 
tarkastellaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuk-
sen opinnäytetyön erilaisia, opiskelijan tavoitteita ja työelämää palvelevia 
toteutusmuotoja kirjoittamisprosessin ja raportoinnin monimuotoistamiseksi. 
Lähtökohtana tälle artikkelille on, että työelämän tarve uudelle tiedolle tai 
kehitetylle toimintamallille on perinteistä opinnäytetyöprosessia nopeampi. 
Toisena lähtökohtana ovat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene 
ry) YAMK- työryhmässä kootut kokemukset opinnäytetyön roolista työelämän 
kehittäjänä. YAMK-työryhmän verkostossa keväällä 2014 toteutuneen kartoi-
tuksen perusteella kehittämistehtävä on keskeinen ja arvostettu ylemmän 
ammattikorkeakoulutuksen profiilia ja duaalimallia todentava opinnäytetyön 
muoto. 
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Saamaan aikaan työelämä odottaa konkreettisia tuloksia. Ammattikorkeakou-
lulla onkin merkittävä rooli ammatillisen osaamisen ja työelämää palvelevan 
tiedon tuottamisessa sekä työelämän kehittämisessä.  Tässä kontekstissa on 
mahdollista myös kehittää opinnäytetyön raportointi- ja julkaisukäytäntöjä 
tuomalla tuloksia nykyistä vahvemmin julkisuuteen työelämää hyödyttävällä 
tavalla.  Vuonna 2008 ylemmän ammattikorkeakoulun kehittämisverkostossa 
laadituissa opinnäytetyön suosituksissa (Rantanen 2010) todetaan, että kehit-
tämistyön luonne määrittää opinnäytetyön raportointia ja lähtökohtana voi 
käyttää tutkimus- ja projektiraportoinnin erilaisia perinteitä. Suosituksissa 
myös esitetään, että monografiatyyppisen raportin ohella voidaan suosia 
myös muita opinnäytetyön raportoinnin muotoja kuten ammatillisista artik-
keleista muodostuvaa kokoelmaa ja kehittämisprosessin vaiheista koottua 
portfoliota.  Tässä artikkelissa esittelemme perinteisen opinnäytetyön kir-
joittamisen ja raportoinnin rinnalle työelämälähtöisiä opinnäytetöiden rapor-
tointimuotoja, joiden avulla ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa tuotettu 
tieto ja saavutettu osaaminen tulee joustavammin, nopeammin ja työelämää 
hyödyttävämmin työelämän käyttöön. 

Opinnäytetyön toteutuminen ylemmässä 
ammattikorkeakoulutuksessa

Opinnäytetyö muodostaa ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa kolman-
neksen (90 opintopisteen koulutus) tai puolet koko koulutuksen opintopis-
temäärästä (60 opintopisteen koulutus). Opinnäytetyön osaamistavoitteita 
ohjaavat lain ja valtioneuvoston asetuksen lisäksi Bolognan prosessissa luotu 
eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys (EQF) ja sen pohjalta laa-
dittu vastaava kansallinen viitekehys (NQF) sekä Arenen kansallinen suositus 
yhteisistä kompetensseista. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön 
kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä 
ote työhönsä. Duaalimallin profiili ja kehittämiseen keskittyminen näkyvät 
erityisesti opinnäytetyön toteutuksessa ja raportoinnissa. Opinnäytetyö 
perustuu yleensä oman työorganisaation kehittämistarpeeseen (Maassen ym. 
2012; Huotari 2014). Useimmiten opinnäytetyö toteutuu kolmen tahon yhteis-
työnä, jossa opinnäytetyön ohjaajan ja opiskelijan lisäksi työelämän ohjaaja 
osallistuu kehittämishankkeen tavoitteen ja roolin määrittelyyn työelämän 
kehittämisessä (Huotari 2014; vrt. Neuvonen-Rauhala 2009). Onkin tärkeää, 
että toimeksiantaja, ammattikorkeakoulu ja opiskelija hyötyvät yhteistyöstä 
(Heikkinen, Kananen, Koivunen & Lohilahti 2012, 215). Hyödyn kokemuksen 
avulla turvataan kolmikantayhteistyön jatkuvuus. Työelämän sitoutuminen 
yhdessä kehittämiseen ei kuitenkaan aina toteudu (Heikkinen ym. 2012, 215), 
eikä opinnäytetöiden tuloksia myöskään riittävästi hyödynnetä (Lyyra, Pendo-
lin & Haapola 2014), vaikka aihe nousisikin työelämän tarpeesta.

Opinnäytetöiden toteutuminen kehittämistehtävänä mahdollistaa uudenlai-
sen tiedontuotannon, jolloin raportoinnissa edellytetään tutkimuksellisen ja 
hankeperustaisen raportoinnin yhdistämistä. Tutkiva kehittäminen edellyttää 
projektityön ja tutkimustyön ”perinteisten” peruslähtökohtien hallintaa. (Ran-
tanen & Toikko 2005.)

Perinteinen opinnäytetyön raportointimalli noudattaa usein ns. IMRD-kaava, 
jolloin raportissa on johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta (Rantanen & 
Toikko 2005). Perinteiseen raportointiin liittyy myös teoreettisen viitekehyk-
sen kuvaus ja käytettyjen menetelmien sekä tulosten arviointi ja pohdinta. 
Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opinnäytetyön raportoinnissa hyödyn-
netään samaa rakennetta, mutta menetelmien kuvauksessa on keskeistä 
kehittämismetodologia ja sen käytön pohdinta sekä tulosten hyödyllisyys, 
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käyttökelpoisuus, vaikuttavuus ja siirrettävyys. Toikon ja Rantasen (2009) 
mukaan opinnäytetyön arvioinnissa on oleellista kehittämistoiminnan 
pragmaattisuus eli käyttökelpoisuus ja siirrettävyys. Käyttökelpoisuuden 
arvioinnissa tarkastellaan erityisesti kehittämisprosessin tuloksena synty-
neiden tulosten hyödynnettävyyttä. Kehittämisen siirrettävyyden osalta on 
kehittämisprosessi on kohdeorganisaation ainutkertainen, joten siirrettävyy-
dessä korostuu prosessin ja kontekstin raportointi niin läpinäkyvästi, että 
tulosten käyttökelpoisuutta voidaan arvioidaan muissa työorganisaatioissa 
ja –yhteisöissä.  

Opinnäytetyön toteutuessa kehittämistehtävänä voi työelämän hyödyntä-
mistä haitata ristiriita työelämälähtöisyyden ja tieteellisen kirjoittamisen 
välillä (Heikkinen ym. 2012). Hankkeessa kirjoittaminen voi olla avain saada 
työyhteisöt kiinnostumaan kehittämisestä. Työelämälähtöisellä kirjoittami-
sella muistioiden, tiedotteiden ja ohjeiden muodossa kehittämistä voidaan 
saada näkyvämmäksi. (Heikkinen ym. 2012, 216.) Vanhanen-Nuutinen (2010) 
tuo vastaavasti esille työelämälähtöisen kirjoittamisen, jossa opiskelijat, 
työelämä ja opettajat kohtaavat ja voivat ylittää kehittämistyön ja työorgani-
saation arjen rajat.  Tietoa tuotetaan tällöin käytäntölähtöisesti ja -läheisesti. 
Opinnäytetöissä toteutettavan kehittämistoiminnan tulisi myös olla hyvin 
koordinoitua, jotta voidaan ehkäistä kehittämishankkeiden päällekkäisyys, 
muiden hankkeiden lopputulosten huomioon ottaminen sekä yhteistyösuhtei-
den rakentaminen hankkeiden välille ja perinteiseen hallintoon (vrt. Harisalo 
2013). Ammattikorkeakoulukohtainen vahvempi koordinointi terävöittää myös 
ammattikorkeakoulun omaa ja alueellisen kehittämisen profiilia. Työelämä-
organisaatioiden ja ylemmän ammattikorkeakoulutuksen entistä vahvempi 
yhteistyö tutkimus, - kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) niin, että 
opinnäytetyöt ja opinnot integroidaan hankkeisiin, vahvistaisi kehittämisen 
jatkumoa, koordinaatiota ja laajempien kokonaisuuksien alueellista ja stra-
tegialähtöisempää kehittämistä (Huotari 2014). TKI-toiminnan jatkuvuus 
ammatillisissa sekä tutkimus- ja kehittämisverkostoissa on olennaista alu-
eellisessa ja kansallisessa kehittämisessä vastattaessa ennakoivasti muut-
tuvan toimintaympäristön haasteisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö painot-
taakin kehittämissuunnitelmassaan (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016) 
ammattikorkeakoulujen yhteyttä alueensa kehittämiseen, työelämäyhteyksiä 
ja aluevaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tulisi entistä 
suunnitelmallisemmin palvella alueen pk-yritysten ja palvelusektorin tarpeita. 

Ehdotuksia ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon työelämäläheiseen opinnäytetyön 
raportointiin 

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opinnäytetyön raportoinnin kehittämistä 
voidaan perustella kehittämistoiminnassa syntyneen tiedon ja osaamisen 
joustavammalla siirtymisellä työelämän käyttöön sekä ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon tunnettuuden lisäämisellä julkaisutoiminnalla. Opiskeli-
joiden julkaisutoiminta voidaan myös liittää ammattikorkeakoulun vuoden 
2014 alussa voimaan tulleeseen rahoitusmalliin, jonka TKI-osaan sisältyvät 
suoritetut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sekä julkaisut. Opiskelija voi 
motivoitua opinnäytetyön erilaiseen raportointiin ja tutkinnon suorittamiseen, 
kun tehty työ tulee paremmin näkyväksi. Opinnäytetyön perinteiset raportit 
jäävät usein ohjaajien ja opiskelijoiden lukemaksi, mutta esimerkiksi amma-
tillisessa julkaisussa julkaistu artikkeli voi saada useita satoja, jopa tuhansia 
lukijoita (vrt. Ahern 2012). Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan lähtökoh-
tana voidaan käyttää ammatillista tutkimuksellista kehittämistä tutkimus- ja 
kehittämisprosessin avulla eli tekemällä (vrt. Anttila 2009). Tämä artikkeli 
perustuu ajatukseen ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opinnäytetyön 
toteutumiseen kehittämistehtävänä, jota voidaan nimittää myös kehittämis-



39

Y L E m m ä N  a m m a t t i K o r K E a K o u L u t u K S E N  o P i N N ä Y t E t Y Ö N  m o N i m u o t o i S u u D E L L a 
J o u S t a v a a N  J a  t Y Ö E L ä m ä L ä H t Ö i S E E N  t i E D o N  J a  o S a a m i S E N  J a K a m i S E E N 

prosessiksi tai tutkimukselliseksi kehittämishankkeeksi. Opiskelijan työor-
ganisaatiosta, toisesta organisaatiosta tai esimerkiksi ammattikorkeakoulun 
omasta TKI-toiminnasta noussut tarve kehittämistehtävälle tuottaa toimek-
siantoon perustuvia opinnäytetöitä.  Opiskelijoiden kannalta opinnäytetyön 
kirjoittaminen monikuosisemmin voisi olla tarkoituksenmukaisempi tapa 
osoittaa asiantuntijuutta ja osaamista. Kirjoittaminen voi suuntautua vah-
vemmin ammatillisiin asiantuntijayhteisöihin ja sen muuttuviin tilanteisiin. 
(Lankinen & Vuorijärvi 2010.) 

Parhaimmillaan opinnäytetyö kehittämistehtävänä toteutuu yhteisöllisenä 
prosessina toimeksiantajan eli kohdeorganisaation henkilöstön kanssa. 
Ammattikorkeakoulun ja työelämän toimeksiantajan näkemykset kehittä-
mistehtävän tai -hankkeen aikataulusta, käsitteiden perusteluista ja käy-
töstä sekä kehittämis- tai tutkimusmetodologian soveltamisesta voivat olla 
keskenään ristiriitaisia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäyte-
työssä ammattikorkeakoulu ja ohjaava opettaja painottavat opinnäytetyön 
teoreettisen taustan ja muun tietoperustan käsitteiden ja niiden välisten 
suhteiden hallintaa. Opinnäytetyöprosessissa edellytetään myös tutkimuk-
sellista ja kehittämismetodologian hallintaa. Opiskelijan tulee kuvata, miten 
kehittämishankkeen lopputulokseen päädytään. Toisaalta toimeksiantaja voi 
painottaa kehittämistehtävän tulosta ja sen saamista hyödynnettäväksi koh-
deorganisaation käyttöön opinnäytetyöprosessia ja perinteistä raportointia 
nopeammalla aikataululla. Tiedon ja osaamisen siirtämiseksi joustavammin 
ja työelämän nopeatempoista kehittämistä paremmin palvelevaksi voidaan 
opinnäytetyön raportointitapoja kehittää työelämän ehdoilla ja samalla var-
mistaa eurooppalaisen ja kansallisen tutkintojen viitekehysten edellyttämä 
osaamisen taso (EQF ja NQF taso 7). Esittelemme neljä mallia opinnäytetyön 
raportoinnin kehittämiseen perinteisen raportin rinnalle: tieteellinen artik-
keli, ammatillinen artikkeli, artikkelikokoelma ja monimuoto-opinnäytetyö 
(portfolio).  Osaa ehdotettavista malleista on jo käytetty, mutta lähtökohtana 
ehdotuksille on keskustelun avaus ja yhteisöllinen kehittämisen jatkaminen. 
(Taulukko 1.)

TAULUKKO 1. Opinnäytetyön raportoinnin muotoja

Muoto Prosessi Hyödyt

Tieteellinen 
artikkeli 

Itsenäinen 
artikkeli 
(osana artikkeli-
kokoelmaa tai 
muuten julkaistu)

Opinnäytetyö 
artikkeli-
kokoelmana 

Monimuoto-
opinnäytetyö 
(portfolio-
tyyppinen) 

YAMK -profiilin mukaisesti kehit-
tämistehtävä. Artikkelissa ilmenee 
sovellettavuus, hyödynnettävyys ja 
käytäntö-kontribuutio. Rakenne nou-
dattaa julkaisun /journaalin ohjeita.
Koska julkaisuprosessi on hidas, 
”lähetyskelpoinen” käsikirjoitus riit-
tää opinnäytetyön arviointiin. 

Kokoomateos opinnäytetöistä, jotka 
kohdentuvat samaan tematiikkaan. 
Opiskelija etenee opinnäytetyö-
prosessin mukaisesti. Opinnäytetyö 
tiivistetään loppuvaiheessa artikkeli-
muotoon, joka sisältää mallin, toimin-
tatavan ym. työelämän käyttöön.

Opinnäytetyö jakaantuu useampaan 
artikkeliin, jotka julkaistaan ammatil-
lisissa lehdissä. Artikkelit perus-
tuvat opinnäytetyön eri vaiheisiin. 
Voidaan soveltaa hankekirjoittamisen 
prosessia. 

Opinnäytetyö voi pitää artikkelin/
artikkelien lisäksi sisällään muita 
tuotoksia, kuten kuvia, piirroksia, 
videoita ja muuta verkkomateriaalia. 
Loppuraportissa kuvataan ja arvioi-
daan opinnäytetyöprosessi ja syn-
tyneet tuotokset ja nämä kytketään 
teoreettiseen keskusteluun.  

Opiskelijan CV ja urakehitys.
YAMK -opiskelijalla on jo ammatilliset verkostot 
julkaisun markkinointiin ja levitykseen.
AMKin julkaisumäärä kasvaa. 
Julkaisut osaksi opettajien arkea.
Opinnäytetyön lukijamäärä nousee 
huomattavasti.

Opiskelijan CV ja urakehitys. YAMK opiskelijalla 
on jo ammatilliset verkostot julkaisun markkinoin-
tiin ja levitykseen. AMKin julkaisumäärä kasvaa. 
Julkaisut osaksi opettajien arkea. Osaamisen 
siirto työelämään. Lukijamäärä kasvaa huomatta-
vasti. AMKin omien hankkeiden integrointi mah-
dollistuu tehokkaammin. 

Opiskelijan CV ja urakehitys. YAMK opiskelijalla 
on jo ammatilliset verkostot julkaisun markkinoin-
tiin ja levitykseen. Julkaisut osaksi opettajien 
arkea kustannustehokkaasti. Osaamisen siirto 
joustavammin työelämään. Työelämän edustajat 
pääsevät mukaan kirjoitustyöhön. AMKin julkai-
sumäärä kasvaa.  Lukijamäärä kasvaa huomatta-
vasti. AMKin omien hankkeiden integrointi mah-
dollistuu tehokkaammin. 
 

Opiskelijan CV ja urakehitys. YAMK opiskelijalla 
on jo ammatilliset verkostot julkaisun 
markkinointiin ja levitykseen. 
Osaamisen siirto joustavammin työelämään. 
Työelämän edustajat voivat olla mukana 
kirjoittamisessa. Lukijamäärä kasvaa 
huomattavasti. AMKin omien hankkeiden 
integrointi mahdollistuu tehokkaammin.
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Opinnäytetyö tieteellisenä artikkelina

Työelämäläheisyys on ammattikorkeakoulun tehtävälle ja ammattikorkeakou-
lussa annettavalle opetukselle ja tutkinnoille jo lainsäädännön kautta oleelli-
nen periaate. Tästä näkökulmasta opinnäytetyön, myös tieteellisenä artikke-
lina, tulee olla jo lähtökohdiltaan vahvasti työelämään ja ammattikäytäntöihin 
sidottu. Työelämälähtöinen kehittämistutkimus tuottaa inhimillistä toimintaa 
koskevaa tietoa, jonka tuottamisessa sovelletaan työelämän kehittämiselle 
tyypillisiä menetelmiä ja käytäntöjä, mahdollisesti myös saadaan aikaan muu-
toksia käytänteisiin (ks. Rantanen & Toikko 2005). Ammattikorkeakoulussa 
tehtävän tutkimuksellisen kehittämisen yhteydessä käydään keskustelua 
tieteestä ja tieteellisestä tiedosta. Tässä emme mene syvällisemmin tieteen-
raja –keskusteluun tai ota kantaa siihen onko kehittämistutkimus tiedettä 
vai ei (ks. Kananen 2012). Tiede voi tarkoittaa hyvin monia asioita riippuen 
mistä näkökulmasta sitä tarkastelee: tiedeinstituution (tutkijat, tutkimus-
organisaatio), tutkimusprosessin, tieteellisten menetelmien vai tieteellisen 
tiedon näkökulmasta (Niiniluoto 1984). Nykyinen käsityksemme tieteestä ja 
tiedosta haastaa kuitenkin perinteisiä tiedekäsityksiä. Tiedettä ei nähdä enää 
yhteiskunnasta irrallisena toimintana, josta tieto valuu yksisuuntaisesti käy-
täntöön, vaan tiede on suuressa määrin yhteydessä ja sidoksissa yhteiskun-
taan, kulttuuriin ja talouteen. Työelämälähtöisessä tutkimuksessa ”konteksti 
puhuu tieteelle”, tieto luodaan käyttöyhteydessään ja sen hyvyys punnitaan 
sen perusteella hyödyttääkö se ja toimiiko se käytännössä. (ks. Nowotny, 
Scott & Gibbons 2004; Rantanen & Toikko 2005.) Opinnäytetyö tieteellisenä 
artikkelina edellyttää sekä tieteen periaatteiden noudattamista että samalla 
ymmärrystä työelämälähtöisen tiedon erityispiirteistä ja luonteesta. 

Tieteelle ominaisia piirteitä ovat objektiivisuus, kriittisyys, autonomisuus ja 
edistyvyys, joiden piirteiden sisällä Niiniluoto (1984) tuo esiin tärkeinä teki-
jöinä myös julkisuuden ja itsekorjautuvuuden. Nämä periaatteet haastavat 
opinnäytetyönä tehtävän tieteellisen julkaisun laatijaa ja samalla velvoittavat 
tarkastelemaan näitä piirteitä tästä ajasta käsin. Opinnäytteen tuottaminen 
tieteelliseksi julkaisuksi edellyttää tieteellisen kirjoittamisen taitoja (Kananen 
2012), joita toki tarvitaan myös tavanomaisen opinnäytetyön laatimisessa.  
Tulee tietää mitä tieteelliseltä ilmaisulta vaaditaan (ks. Kananen 2012) ja mitä 
edellytetään tieteellisiltä menetelmiltä (ks. Kananen 2012; Niiniluoto 1984). 
 
Tieteellinen julkaisu edellyttää monien asioiden sopimista jo suunnitteluvai-
heessa. Osa näistä on sellaisia, jotka tulee tehdä jo nykyisessä käytännössä. 
Opinnäytetyö on tehtävä, josta annetaan arvosana. Tämä käytäntö tulee sopia 
mahdollisesti julkaistavan artikkelin osalta. Tieteellisen artikkelin ”hyvyy-
den” arvioi lehden vertaisarvioijat ja tiedeyhteisö. Julkaisun kirjoittaminen 
kehittämishankkeesta edellyttää työelämäohjaajan, ohjaavan opettajan ja 
muiden hankkeeseen osallistuvien oikeuksien, vastuiden, velvollisuuksien ja 
tekijyyttä koskevien asioiden sopimista ennalta (ks tarkemmin Tutkimuseet-
tinen neuvottelukunta 2012). Julkaisulta odotetaan aina jotain uutta tietoa 
(Lichtfouse 2013), joka tukee tieteen edistyvyyden periaatetta. Uusi tieto 
voi Lichtfousen (2013) mukaan olla uusi keksintö, uusi teknologia, parempi 
tekniikka, käytäntöä edistävä, uusi menetelmä tai parannettu menetelmä. Jo 
suunnitteluvaiheessa laadittu huolellinen kirjallisuuskatsaus tuo esiin kehit-
tämiskohteeseen liittyvät tiedolliset aukot, joita pyrkii täyttämään. Näin jo 
ennalta voi luoda edellytyksiä sille, että kehittämishankkeessa saadaan uutta 
tietoa ja siten voidaan edistää julkaistuksi tulemista. 

Tieteen julkisuuden periaate edellyttää sitä, että tutkija jakaa saavutetut 
tulokset ja perustelee johtopäätöksiään tiedeyhteisölle. Tämän avulla yhteisö 
arvioi julkaisun tieteellisyyden tasoa, arvioi kriittisesti todisteita, havaintoja 
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ja päättelyn tapoja. (ks. Karvonen ym. 2014.) Julkisuus –näkökulma liittyy tie-
teellisyyden piirteisiin. Tutkijan etiikka ei voi jättää raportoimatta myöskään 
ei-toivottuja tuloksia, vaan kehittämishankkeen raportoinnissa tulee olla avoi-
mesti esillä myös hankkeen kriittinen arviointi, ei pelkästään onnistumisien 
kuvausta (Rantanen & Toikko 2005). Työelämän kehittämishankkeessa, var-
sinkin liiketalouden alalla, kehitetään, käsitellään ja tuotetaan usein sellaista 
tietoa, johon kohdistuu taloudellisia intressejä, ja siksi kuuluvat liiketoiminnan 
salaisuuden piiriin. Siitä huolimatta, että tiedeyhteisö olisi ne halukas innok-
kaasti saamaan tiedoksi, voi kehittämistyötä toteuttava organisaatio haluta 
ne salata. Näin on jo nyt käytäntö tavanomaisessa opinnäytetyössä. Tällainen 
kaupallisia intressejä palveleva tieto Niiniluotoa (1980) siteeraten jää saleeksi 
(sale –tieto;ks.  Karvonen ym. 2014.)

Tieteellinen julkaisu tulee laatia ennalta valittuun kanavaan tai julkaisuun, 
jossa on yksityiskohtaisesti määritelty asiat, joiden mukaan artikkeli tulee 
laatia. Näitä ovat mm. julkaisun sisältöodotukset, artikkelin rakenne ja pituus, 
viitekäytäntö, vertaisarviointikäytäntö ja mahdollisesti arviointiaikataulu. Tie-
teellinen julkaisu edellyttää asioiden tiivistä ilmaisua ja noudattaa yleensä 
IMRD –rakennetta (IMRD – introduction, methods, results, discussion) (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2013). Julkaisukanavan valintaa helpottaa esimer-
kiksi Julkaisufoorumi (www.julkaisufoorumi.fi), joka ylläpitää julkaisutoimin-
nan laadunarviointia tukevaa luokitusjärjestelmää. Järjestelmän kautta voi 
hakea julkaisukanavia ja tietoa sekä koti- että ulkomaisten julkaisujen tie-
teellisestä tasosta. Tasoluokituksessa (1-3) alimmalla tasolla (1) on kuvattu 
sellaisia kanavia, joissa on vertaisarviointi ja tieteenalan asiantuntijoista 
koostuva toimituskunta. 

Euroopan Unionin määrittelemä Open Science –strategia tukee open access 
julkaisukanavien käyttöä, koska se lisää läpinäkyvyyttä, tutkimuksen yhte-
näisyyttä, avoimuutta, osallisuutta ja verkostomaista yhteistyötä. Tämä 
parantaa pitkällä tähtäimellä tieteen vaikutuksia ja laatua ja tekee tieteestä 
tehokkaampaa, luotettavampaa ja vastaa ajan haasteisiin. (Euroopan Unioni 
2015.) Open access –julkaisujen tason saa selville esimerkiksi eurooppalaisen 
open access –julkaisuja tarjoavien tahojen yhdistyksen kautta (OASPA - Open 
Access Publishers Association; www.oaspa.org).

Opinnäytetyö tieteellisenä julkaisuna edellyttää sekä opiskelijalta että ohjaa-
jalta tietoa siitä, mikä rooli sillä on yleisemmin ammattikorkeakoulun yhteis-
kunnallista tehtävää täyttäessään.  Aikaisemmin tehdyn kyselyn mukaan 
(Hemminki 2014) osalle opiskelijoista opinnäyte tieteellisenä julkaisuna olisi 
mahdollinen, joskin tieteellinen artikkeli vaatii perehtyneisyyttä. Opiskelijat 
kokivat sen haastavaksi, kyseenalaistivat siitä saatavaa käytännön hyötyä 
ja odottivat siten lisäohjeistusta. Opinnäytetyön julkaiseminen tieteellisenä 
artikkelina saattaisi lisätä opinnäytetöiden kriittistä tarkastelua ja tuoda näky-
vämmäksi ammattikorkeakoulun tehtävää työelämän kehittäjänä, yhteiskun-
nallisena vaikuttajana ja tiedon tuottajana. 

Opinnäytetyö ammatillisena artikkelina 

Työelämän ongelmaperustaiseen toimeksiantoon perustuvan tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tuloksena voi olla esine, prototyyppi, uusi muoto, järjes-
telmä, palvelutuote (Anttila 2009) tai johtamisen, asiakastyön tai muu työn 
tekemisen tai prosessin malli. Anttila (2009) toteaa tutkimus- ja kehitystoi-
minnasta saadun tiedon ja osaamisen olevan olennaisempaa kuin kohteena 
olevan yksittäistapauksen toteuttaminen. Opinnäytetyö ammatillisena artik-
kelina perustuu perinteiseen opinnäytetyöraportointiin, jolloin opinnäyte-
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työntekijä kirjoittaa aluksi raporttia laajempana versiona, mutta tiivistää sen 
prosessin loppuvaiheessa artikkelimuotoon. Artikkelin tarkoituksena on tuoda 
näkyväksi koko kehittämisprosessi. Artikkeli ei muuta opinnäytetyön kirjoitta-
misen tai kehittämistehtävän tai -hankkeen prosessia, vaan loppuvaiheessa 
artikkeli tiivistää kehittämisprosessin ja tulokset työelämää ja ammatillista 
keskustelua hyödyttävämpään muotoon. Opiskelija voi valita ammatillisen 
artikkelin raportoinnin vaihtoehtona jo opinnäytetyön aiheen täsmentyessä 
tai vasta kehittämisprosessin aikana, jolloin saattaa tulla esiin tarve eri-
laisesta julkaisutavasta. Kehittämisen prosessin aikana voidaan kirjoittaa 
hankepäiväkirjaa ja laajempi raportti voi toimia reflektiivisen kirjoittamisen 
muodossa, jolloin toiminnan aikana dokumentoitu käytännön kokemus yhdis-
tyy teoreettiseen tietoon (Anttila 2009). Ammatillinen artikkeli julkaistaan 
Theseuksessa ja opinnäytetyön tekijän valinnan mukaan ammatillisella tai 
muulla julkaisualustalla. 

Opinnäytetyö ammatillisena artikkelikokoelmana 

Opinnäytetyö ammatillisena artikkelikokoelmana luo mahdollisuuden jäsentää 
työelämän ongelmatiikkaa, haasteita sekä tutkimus- ja kehittämishankkeissa 
koottua tietoa ja ratkaisumalleja joustavammin työelämän käyttöön. Yhtenä 
lähtökohtana voidaan ajatella kirjoittamisen kehittymistä kohti koulutuksen ja 
työelämän yhteistoimintaa, vaikkakin työelämälähtöisen ja työelämäyhteis-
työssä kirjoittamisen käytännöt ovat vasta kehittymässä (Vanhanen-Nuutinen 
2010). Toisaalta pitää muistaa, että kyseessä on opiskelijan opinnäytetyö ja 
opintosuoritus. On tärkeä huomioida, että opinnäytetyö ja opiskelijan osaami-
sen kehittyminen eivät joudu kehittämisprosessissa toisarvoiseen asemaan.  
Artikkelikokoelma kirjoittamisen ja raportoinnin ratkaisuna ei välttämättä 
muuta kehittämistehtävän tai -hankkeen prosessia, vaan jakaa perinteisen 
opinnäytetyön raportoinnin eri vaiheisiin. Ammatillinen tutkimus- ja kehittä-
mishanke on tutkimuksen tavoin aina kokonaisuus (Anttila 2009). Eri vaihei-
den raportointi voi jo sinänsä toimia työelämän kehittämisinterventiona, ja 
lyhyempi kirjoitus tai katsaus voi palvella opiskelija osaamisen kehittymistä 
ja myös työelämää käytäntölähtöisemmin. Kehittämisprosessissa koottu ja 
tuotettu tieto sekä uusi osaaminen ovat kehittämisprosessin eri vaiheiden 
jälkeen työelämän nopeampaa aikajännettä vastaavasti työelämän käytössä. 
Artikkelikokoelma voi sisältää artikkelit esimerkiksi kehittämistehtävän ana-
lyysi- ja tarpeen määrittelyvaiheesta, kehittämistehtävään ratkaisemiseen 
tarvittavan tietoperustan koonnin, metodologisen kehittämisprosessin rapor-
toinnin ja viimeisenä koontiartikkelin, jossa tiivistetään kehittämisprosessi 
ja kuvataan tulokset ja kehittämisprosessin yhteenveto. Artikkelikokoelma 
valitaan raportoinnin muodoksi jo heti opinnäytetyön prosessin alkuvaiheessa 
ja artikkeleista on hyvä tehdä kirjoittamis- tai julkaisusuunnitelma. 

Ensimmäisen artikkeli kattaa työelämän kehittämishaasteen analysoinnin ja 
jäsentämisen. Olennaista kehittämishaasteen analysoinnissa on osoittaa, 
että kehittämiselle on tarve eli kehittämisen tuloksen tuottaminen on jollakin 
tavalla oikeutettu tai haetaan ratkaisua johonkin ongelmaan (Anttila 2009).  
Kehittämistoiminnan systemaattinen tarveanalyysi, siihen perustuva tavoit-
teiden määrittely sekä kontekstin kuvaus ovat keskeinen osa raportointia 
(Toikko & Rantanen 2005), ja ne ohjaavat tulosten sekä niiden hyödynnet-
tävyyden ja siirrettävyyden pohdintaa. Tämä edellyttää kehittämistehtävän 
perustelua, aiheen ja ilmiön tiedon hankintaa ja raportointia sekä erityisesti 
perehtymistä työelämän tuottamaan kehittämisen haasteeseen tai ongel-
maan. Analysoinnin ja jäsentämisen vaiheessa otetaan huomioon kehittä-
mishankkeen tavoitteet ja toiminta kokonaisuudessaan. Aiheen valinnassa 
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on tärkeää, että opiskelija ja työelämä tarkastelevat aihetta ammatillisen 
ja työyhteisön osaamisen kehittymisen, työorganisaation toimintamallien, 
palvelujen ja tuotteiden kehittämisen sekä myös tulevaisuuden osaamis- ja 
työelämän tarpeiden kannalta. Opinnäytetyön tekijä voi jo tässä vaiheessa 
osallistaa kohdeorganisaation edustajia ja kartoittaa yhteisöllisesti kehit-
tämishaasteen taustaa, historiaa ja nykytilannetta. Analysoinnin ja kirjoit-
tamisen avulla opinnäytetyöntekijä jäsentää ongelmaa ja haastetta, jolloin 
myös työelämäorganisaation tai -yhteisön on mahdollista ymmärtää tilannetta 
kokonaisvaltaisemmin. Opinnäytetyön työelämäohjaaja tai muu työyhteisön 
jäsen voi myös osallistua kirjoittamiseen, mutta opinnäytetyön tekijä  vastaa 
artikkelin kokonaisuudesta. Kehittämishaasteen taustan ja tiedonhaun kes-
keiset tulokset ja lähteet ovat artikkelimuodossa työelämän käytettävissä jo 
ennen opinnäytetyöprosessin seuraavaa vaihetta. 

Seuraava artikkeli kohdentuu kehittämishaasteen tiedollisen ja tutkimuksel-
lisen tiedon koontiin. Tutkimustyön perinteestä nouseva kehittämistoiminnan 
teoreettisten lähtökohtien analyysi luo perustan sille, ettei raportointi jää pel-
kästään yksittäistapauksen kuvaamisen tasolle (Toikko & Rantanen 2005). 
Artikkelissa kuvataan tietoperusta, jonka pohjalta opinnäytetyössä ja kohde-
organisaation kehittämisessä voidaan edetä seuraavalle kehittämisproses-
sin edellyttämälle tasolle. Tämä artikkeli edustaa perinteisen opinnäytetyön 
tietoperustaa ja teoreettista viitekehystä. Olemassa olevan tutkimus- ja muun 
tiedon koonti artikkeliksi voi jos sinällään tuottaa työelämälle ymmärrystä, 
ratkaisuvaihtoehtoja ja kokonaisnäkemystä kehittämistarpeeseen. Anttilan 
(2009) mukaan teoreettinen viitekehys, josta hän käyttää myös esimerkiksi 
nimitystä ajatuksellinen kehikko ja ammattityön käsitekartta, voi toimia laa-
dullisessa, tulkinnallisessa tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä kuvaava mallina. 
Malli toimii tällöin hankkeen kehyksenä ja rajaajana. Myös ylemmän ammatti-
korkeakoulutuksen opinnäytetyön kehittämisprosessissa ilmiön tai kehitettä-
vän asian teoreettinen kuvaus ohjaa tekijää ja voi toimia jo alustavana mallina 
työelämälle. 

Kehittämisprosessin metodologisen toteutuksen raportointi artikkelina 
sisältää tutkimus- ja/tai kehittämistehtävän toteutuksen lähestymistavan, 
tutkimus- ja/tai kehittämismetodologiset valinnat sekä niiden etenemisen 
suunnitelman yleisellä tasolla. Jotta artikkelia voi käyttää muissakin kuin 
opinnäytetyön kohdeorganisaatioissa, se ei sisällä kehittämisprosessin 
todellista toteutusaikataulua. Artikkelissa koottu tutkimus- ja/tai kehittämis-
metodologia on keskeinen opiskelijan systemaattista ja analyyttistä kehit-
tämisosaamista edistävä osa kehittämisprosessia, mutta se jäsentää myös 
kohdeorganisaatiolle kehittämisprosessia ja käytettyä metodologiaa. 

Viimeinen, koko kehittämisprosessin kokoava artikkeli tiivistää kehittämis-
prosessin aiemmat vaiheet ja esittää kehittämistoiminnan tavoitteet, tietope-
rustan, käytetyn metodologian, kehittämisprosessissa saadut tulokset sekä 
kehittämisprosessin hyödyllisyyden, käyttökelpoisuuden, vaikuttavuuden 
ja siirrettävyyden arvioinnin. Koko prosessin tiivistäminen lopuksi yhteen 
artikkeliin antaa opiskelijalle vielä tilaisuuden reflektoida ja arvioida koko 
kehittämisprosessia, tiivistää se työelämän käyttöön sekä saada julkisuutta 
ammatillisessa tutkimus- ja kehittämisverkostoissa. Kaikki aiemmat artikkelit 
kokoava artikkeli julkaistaan Theseuksessa kuten perinteinen opinnäytetyöra-
portti. Lisäksi artikkeli voidaan muiden artikkelien tavoin julkaista esimerkiksi 
ammatillisissa ja muissa lehdissä ja julkaisualustoilla.
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Monimuoto-opinnäytetyö 

Monimuoto-opinnäytetyö on portfoliotyyppinen vaihtoehto tehdä ja raportoida 
opinnäytetyö. Se on hyvin lähellä edellä esiteltyä opinnäytetyötä ammatillis-
ten artikkelien kokoelmana: myös monimuoto-opinnäytetyöhön voi sisältyä 
yksi tai useampi ammatillinen tai muu artikkeli, mutta se voi koostua myös 
muunlaisista osista. Nimensä mukaisesti monimuoto-opinnäytetyö koostuu 
siis useammasta kuin yhdestä osasta/tuotoksesta, vaikka loppuraporttiin ne 
kootaankin yksiin kansiin. Opinnäytetyön osia voivat olla esimerkiksi ammatil-
liset ja tieteelliset artikkelit ja muut kirjoitukset, videot, valokuvat, piirrokset 
ja mallinnukset, multimediatuotokset ja esimerkiksi verkkoon tuotettu mate-
riaali. Näiden kaikkien tulee muodostaa selkeä työelämän tutkimukselliseen 
kehittämiseen liittyvä kokonaisuus, joka on myös kytketty aihealueen ole-
massa olevaan tietoon ja käsitteistöön. Opinnäytetyön loppuraportissa sii-
hen liittyvät tuotokset kootaan yhteen ja kytketään aihealueen teoreettiseen 
keskusteluun ja kehittämismetodiikkaan. 

Monimuoto-opinnäytetyö rakentuu koko opinnäytetyöprosessin ajan. Sen 
tarkoituksena on tuoda näkyväksi koko prosessi kaikkine siihen liittyvine 
vaiheineen ja tuotoksineen. Monimuoto-opinnäytetyön avulla on mahdollista 
selkeästi nähdä uuden tiedon ja osaamisen kehittyminen opinnäytetyöpro-
sessin aikana. Samoin prosessin aikana tehdyt valinnat tulevat näkyviksi. 
Monimuoto-opinnäytetyö toimii ratkaisuna myös tilanteessa, jossa esimer-
kiksi laajempaan TKI-hankkeeseen kytketty opinnäytetyö ei saavutakaan 
sille hankkeessa asetettuja lopputuloksia. Monimuoto-opinnäytetyössä on 
mahdollista saada esille prosessin aikana saavutetut välitulokset, ja kun 
nämä kootaan yhteen, saadaan niiden avulla näytettyä opinnäytetyöprosessin 
aikana syntynyt osaaminen ja monet pienemmät välitulokset. Kun nämä väli-
tulokset ja -vaiheet on dokumentoitu, näistä voi olla suurtakin hyötyä tuleville 
projekteille ja hankkeille. 

Monimuoto-opinnäytetyö valitaan raportoinnin muodoksi jo heti opinnäyte-
työn aiheen täsmentyessä. Suunnitteluvaiheessa pohditaan, mistä tuotok-
sista opinnäytetyö tulee koostumaan ja miten tuotokset dokumentoidaan. 
Toisin sanoen varsinaisen tutkimuksellisen kehittämisprojektin tavoitteiden 
ja etenemisen lisäksi on tärkeää suunnitella myös erilaiset tuotokset, joista 
opinnäytetyö tulee koostumaan. Opinnäytetyösuunnitelman lisäksi tukena 
opinnäytetyöprosessissa käytetään projektipäiväkirjaa, jossa kuvataan ja ref-
lektoidaan prosessin etenemistä ja sen aikana syntyneitä ideoita, kysymyk-
siä ja tuotoksia. Projektipäiväkirja toimii tukena, kun lopullinen monimuoto-
opinnäytetyöraportti kootaan. Lopullisessa opinnäytetyöraportissa kuvataan 
ja arvioidaan, miten opinnäytetyöprosessi eteni ja mitä sen aikana syntyi. 
Siihen liitetään syntyneet tuotokset siinä muodossa kun se on mahdollista. 
Näin lopputuloksena syntyy yksi portfoliotyyppinen opinnäytetyöraportti, joka 
julkaistaan Theseuksessa kuten perinteinen opinnäytetyöraportti.

Monimuoto-opinnäytetyön loppuraporttiin kuuluu yhtenä osana katsaus opin-
näytetyön aiheeseen liittyvään oleelliseen teoriataustaan. Myös monimuoto-
opinnäytetyössä tehtävän kehittämistyön tulee siis pohjautua olemassa 
olevaan tietoon, ja käytetyt käsitteet ja niiden väliset suhteet tulee avata. 
Samalla osoitetaan, mihin teoreettiseen keskusteluun opinnäytetyö liittyy ja 
tuo uutta tietoa. Teoriatausta voi olla mukana monimuoto-opinnäytetyöhön 
mahdollisesti kuuluvassa ammatillisessa tai tieteellisessä artikkelissa tai sen 
voi kirjoittaa erillisenä osana lopulliseen portfoliomuotoiseen raporttiin, johon 
kootaan opinnäytetyön tuotokset. 
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Monimuoto-opinnäytetyö voi olla helpompi kytkeä käytännön työelämän kehit-
tämiseen kuin perinteinen opinnäytetyö, koska siihen kuuluu oleellisena osana 
työelämään opinnäytetyöprosessin aikana tuotetut tuotokset. Tavoitteena ei 
ole vain synnyttää tutkittua tietoa vaan osaamista, jota jaetaan jo opinnäyte-
työprosessin aikana eri osapuolille. Monimuoto-opinnäytetyö poikkeaa kui-
tenkin toiminnallisesta opinnäytetyöstä (ks. esim. Vilkka ja Airaksinen, 2003), 
koska siinä ei tuoteta vain yhtä produktiota, vaan tavoiteltu työelämän muutos 
syntyy tutkimuksellisen kehittämis- ja kirjoittamisprosessin tuloksena.

Pohdinta

Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opinnäytetyön raportointi noudattaa 
yleisesti perinteistä rakennetta, jossa esitellään tausta ja tavoitteet, tieto-
perusta, kehittämis- ja/tai tutkimusmetodologia, tulokset sekä tulosten ja 
kehittämisen hyödyllisyyden pohdinta.  Opinnäytetyöt ovat jo nyt julkisia 
ja löydettävissä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n ylläpi-
tämästä julkaisuarkistosta (Theseus.fi  2015). Julkaisuarkisto ei kuitenkaan 
riittävästi tue ammatillista, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista keskustelua. 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vakiinnuttua osaksi korkeakoulu-
järjestelmäämme on mahdollista edetä tutkinnon työelämäläheisyyden peri-
aatteen mukaisesti opinnäytetyön raportointiin työelämää joustavammin ja 
nopeammin hyödyttävällä tavalla. Erityisesti esittelemämme ammatillinen 
artikkeli, artikkelikokoelma ja monimuoto-opinnäytetyö voivat olla uudenlaisia 
keinoja kytkeä opinnäytetyö käytännön työelämän kehittämiseen.  Raportoin-
nin tavoitteena ei ole vain lopullisen raportin julkaiseminen Theseuksessa, 
vaan tavoitteena on jakaa tietoa ja osaamista jo kehittämisprosessin aikana 
työelämälle, ammatillisille verkostoille ja esimerkiksi muille opiskelijoille. Työ-
elämäyhteyden varmistaminen tulee näkyviin työelämän kehittämistarpeena, 
usein työelämä myös määrittelee työlle ohjaajan, mutta on hyvä pohtia, 
miten raportointitapa vastaa työelämän tarpeeseen. Ylemmän ammattikor-
keakoulutuksen opinnäytetyön lopputulos ei ole vain opinnäytetyön raportti. 
Olennaista on käytännöllinen tulos, kohdeorganisaation työntekijöiden mah-
dollisuus oppia työtään ja työstään kehittämisprosessin aikana, opiskelijan 
kehittämis- ja muun osaamisen vahvistuminen ja rooli asiantuntijana sekä 
kehittämisprosessin yhteys laajempiin kehittämisstrategioihin (vrt. Anttila 
2009; Rantanen & Järveläinen 2010. ) 

Opinnäytetöiden raportointi esimerkiksi artikkeleina ja täten saavutettu laa-
jempi julkisuus vahvistaisi ammattikorkeakoulun tehtävää tiedon tuottajana, 
antaisi mahdollisuuden jakaa nykyistä laajemmin työelämän kehittämistu-
loksia ja siten rikastuttaisi nykyistä paremmin ympäröivää yhteiskuntaa (ks. 
Ronkainen, Suikkanen & Kunnari 2014). Artikkeleina tai monimuoto-opinnäy-
tetyönä toteutettu opinnäytetyö antavat mahdollisuuden työelämän kannalta 
merkittävän ja merkityksellisen tiedon siirrettävyydelle (Rantanen & Toikko 
2005).

Kehittämishankkeissa kirjoittamisessa ollaan kehittymässä kohti koulutuksen 
ja työelämän yhteistoimintaa, monitieteistä ja –ammatillista yhteistyötä ja 
toimijalähtöisyyttä. Työelämäläheisyys kirjoittamisessa mahdollistaa tiedon 
käytäntölähtöisen ja –läheisen tiedon tuottamisen opiskelijoiden, ohjaavien 
opettajien ja työtään kehittävien  työntekijöiden vuorovaikutuksessa. (Van-
hanen-Nuutinen 2010.) Myös opinnäytetyössä voidaan ajatella erityisesti 
artikkelikokoelma -tyyppisessä raportoinnissa hyödynnettävän yhteiskirjoit-
tamista. Ajasta ja paikasta riippumattomat välineet ja dokumenttien hallinta-
järjestelmät mahdollistavat opiskelijan ja työelämän edustajien kirjoittamisen 
yhteistyötä (Vanhanen-Nuutinen 2010). Opinnäytetyön tässä artikkelissa 
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esitellyt raportointitavat edellyttävät uudenlaisia opinnäytetyön arviointi-
kriteerejä, jotka ottavat huomioon tutkintojen viitekehykset, kehittämis- ja 
tutkimuksellisen osaamisen ja erityisesti työelämää palvelevan hankevies-
tinnän nykyistä vahvemmin. Ammattikorkeakoulusektorilla on merkittävä rooli 
yhteiskunnallisen ja erityisesti alueellisen tiedon tuottamisessa ja työelämän 
kehittämisessä. Ylempi ammattikorkeakoulutus voi uudenlaisilla opinnäyte-
työratkaisuilla kehittää työelämää nykyistä vahvemmin tuomalla koulutuk-
sessa tuotettua tietoa ja osaamista nykyistä enemmän työelämän käyttöön 
työelämälähtöisellä raportoinnilla, jossa yhdistyy opiskelijan oppiminen ja 
tutkinnon edellyttämän osaamistason saavuttaminen. 
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Tiina Saarinen ja Päivi Huotari 

Hankearviointi oppimisen 
välineenä

Johdanto

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on muuttumassa ja yhteis-
kunnan taloudellisen tilanteen kiristyessä palveluiden ja kehittämishankkei-
den tulisi vastata entistä tehokkaammin kohderyhmien tarpeisiin. Arviointitoi-
minnan voimistumista nyky-yhteiskunnassa voidaan kuvata arviointiaaltona 
ja suurena liikkeenä. Se on myös osa tilivelvollisuuden ja vastuullisuuden 
täyttävää toimintaa, kehittämistyötä hyödyttävää arviointia ja tiedontuotan-
toon tähtäävää arviointitutkimusta (Korhonen, Julkunen, Karjalainen, Muuri & 
Seppänen-Järvelä 2007). Arvioinnin tehtävä on toimia hankkeessa ohjauksen 
ja päätöksenteon välineenä, jolla pyritään suuntaamaan resurssit tarvittaviin 
toimintoihin ja samalla arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta.  Kehittämishank-
keiden arviointi lisää kehittämistoiminnan läpinäkyvyyttä ja on laadun kontrol-
loinnin väline. Hankearviointia toteutettaessa ollaan yleisesti tekemisissä sel-
laisten ilmiöiden ja toimintojen kanssa, joilla on vaikutusta ihmisten elämään. 
Siksi on myös eettisesti perusteltua, että vähimmäisvaatimus arvioinnille on 
sen laadukas toteuttaminen. (Robson 2001.)

Arviointi ja kehittämistoiminta

Kehittämistoimintaa toteutetaan usein erilaisten hankkeiden muodossa. Tar-
koituksena on saavuttaa jokin ennalta määritelty päämäärä tai tavoite, jota ei 
ole voitu saavuttaa ilman erillisen hankeprosessin ja projektiryhmän perusta-
mista. Hankeprosesseille on luonteenomaista toimintatutkimukseen liittyvä 
spiraalimaisuus. Kehittämistoiminnan etenemisessä se tarkoittaa toisiinsa 
liittyviä peräkkäisiä kehiä tai syklejä, joiden keskeisinä vaiheina ovat suun-
nittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi. Reflektointivaiheeseen liittyy 
keskeisesti arviointi, jonka tulokset toimivat uuden kehittämissyklin suun-
nitteluvaiheen tärkeänä lähtökohtana (kuvio 1). (Toikko & Rantanen 2009.)

KUVIO 1. Kehittämistoiminnan sykli
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H a N K E a r v i o i N t i  o P P i m i S E N  v ä L i N E E N ä

Kehittämistoiminnan spiraalimalli kuvaa, kuinka hankkeen toiminta ja tulokset 
asetetaan aina uudestaan arvioitaviksi. Tämän jälkeen kehittämisprosessia ja 
toteutusta täsmennetään uudelleensuunnittelun yhteydessä. Arviointi on siis 
hyvin keskeinen osa kehittämishankkeiden toimintaa ja se kohdistuu kehittä-
misprosessiin alusta loppuun asti osana kehittämissyklejä (Toikko & Rantanen 
2009). Jatkuva arviointi hyödyttää kehittämishankkeita monin tavoin ja toimii 
kuin suunnistuskartta hanketyön eri vaiheissa. Se jäsentää hanketta ja auttaa 
korjaamaan kehittämistoiminnan suuntaa sekä vahvistaa projektiosaamista 
(Hyttinen 2006). Arvioinnin tarkoituksena hankkeessa onkin toimintaproses-
sien suuntaamisen lisäksi myös toiminnan kehittäminen (Seppänen-Järvelä 
2004).

Itsearviointi ja refleksiivinen työskentely oppimi-
sen ja innovaatiotoiminnan lähtökohtana

Kehittämishankkeissa on tarkoitus itsearvioinnin ja yhteisen oppimisen avulla 
edistää uusia innovaatioita. Arviointi on keskeinen osa hankkeessa tapahtuvaa 
oppimisprosessia. Voidaan myös puhua projektiosaamisesta, joka tarkoittaa 
virheistä oppimista sekä hiljaisen tiedon dokumentoitumista ja hyödyntämistä 
kehittämistyössä ja tulevien hankkeiden suunnittelussa. Lisäksi arviointi aut-
taa hankkeen jäsentämisessä ja lisää hankkeen uskottavuutta sidosryhmille 
joita ovat muun muassa hankkeen kohderyhmät, yhteistyötahot ja rahoittaja. 
(Hyttinen 2006.) Hankkeen työntekijät tekevät itsearviointia omasta työstään, 
jolloin he arvioivat omia ratkaisujaan ja toiminnan seurauksia sekä asettavat 
tavoitteita tulevalle toiminnalle (Atjonen 2007). Itsearviointi liittyy hankkeissa 
ajatukseen oppivasta organisaatiosta, kun toimintaa arvioidaan kriittisesti 
ja luovutaan tarpeen mukaan entisistä toimintatavoista ja opitaan ennak-
koluulottomasti uutta (Virtanen 2007). Itsearviointia ja oppimista voidaan 
tarkastella yksilön, työyhteisön, hankkeen ja organisaation näkökulmasta. 
Yksilötasolla arviointi liittyy oman työsuorituksen arviointiin ja sen myötä työn 
kehittämiseen. Samalla lisääntyy ymmärrys omaan työhön liittyvistä tavoit-
teista ja tuloksista. Jotta yksilötason arviointi olisi mielekästä ja oppimista 
voisi tapahtua, tarvitaan myös peilauspintoja omaan toimintaan ja siinä on 
avuksi refleksiivinen työskentely.

Toimintatutkimukselle ominaisessa refleksiivisessä ajattelussa pyritään 
etääntymään omasta itsestä ja tarkastelemaan omaa toimintaa ja ajattelua 
uudesta näkökulmasta. Työyhteisössä tämä tarkoittaa työkäytänteiden ja 
ajattelutapojen tarkastelua uudessa valossa, jolloin on mahdollista omaksua 
uusia tapoja ajatella, keskustella ja kehittää toimintaa. (Heikkinen, Rovio & 
Syrjälä 2007.) Reflektiota voidaan toteuttaa muun muassa hanketiimeissä 
ja arviointityöpajoissa, joissa hankkeen työntekijät käyvät säännöllisesti 
dialogia kehittämisprosessin etenemisestä ja samalla suhteuttavat oman 
työn sisältöä, tuloksia ja jatkotavoitteita hankkeen etenemisen ja päämää-
rien saavuttamisen suuntaan. Yksilötason itsearvioinnissa ovat hyödyllisiä 
erilaiset valmiit lomakepohjat, kuten esimerkiksi hankepäiväkirjat, joihin 
on mahdollista kirjata keskeiset tapahtumat sovitulta arviointijaksolta, toi-
menpiteet sekä toimintaan vaikuttaneet asiat kehittämisprosessin edetessä. 
Hankepäiväkirjan lisäksi yksilötason itsearvioinnissa voidaan käyttää tavoi-
tearviointia, johon kirjataan arviointijakson aluksi yksilökohtaiset tavoitteet 
sekä arvioidaan niiden toteutumisen tasoa arviointijakson päätteeksi sekä 
sovitaan jatkotavoitteista.

Hanketiimin ja hankkeesta vastaavan tulisi toimia itsearvioinnin tukena ja 
tavoitteenasettelua tulisi tehdä yhteistyössä hanketiimeissä. Tällöin itsear-
viointi laajenee hankkeen yhteisen oppimisen suuntaan ja mahdollistaa yhtei-
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sen toimintatapojen kehittämisen sekä toimii hankkeen toiminnanohjauksen 
välineenä. Yhteinen reflektio, toiminnan arviointi ja niiden myötä tapahtuva 
oppiminen vahvistavat myös yhteishenkeä hankkeessa ja auttavat kirkasta-
maan hankkeen visiota kehittämistoiminnan edetessä. Itsearvioinnin avulla 
saadaan lisäksi tärkeää tietoa ja ymmärrystä hankkeen parissa toimivien 
erilaisista mielipiteistä ja näkökulmista sekä sitoutumisesta kehittämistyön 
tavoitteisiin (Parviainen & Tuominen 2011). 

Itsearvioinnissa on tärkeä ottaa huomioon, että hankkeet ja niiden arviointi 
liittyvät myös toimeksiantajaorganisaation strategiaan, arviointikulttuuriin 
ja käsitykseen oppivan organisaation kehittämisestä. Toimeksiantajaorgani-
saatio määrittelee usein arvioinnin tarpeen hankkeessa ja samalla sen, min-
kälaiset resurssit arviointiin on käytettävissä. Hankkeita toteutetaan usein 
niukoilla työntekijäresursseilla ja tämän vuoksi arviointiin ei ole monesti 
käytettävissä riittäviä ajallisia ja osaamiseen liittyviä resursseja. Koskelan 
(2012) tekemän selvityksen mukaan kehittämishankkeiden arvioinneissa 
esiin tulleet ongelmat ja haasteet ovat usein seurausta arviointiosaamisen, 
resurssien ja toimivan itsearviointimallin puuttumisesta sekä arvioinnin irralli-
suudesta kehittämisprosesseissa. Arviointiin tulisikin resursoida jo hankkeen 
suunnittelun vaiheessa riittävästi osaamista ja aikaa, jotta hankkeen arviointi 
voitaisiin toteuttaa laadukkaasti ja siitä voitaisiin saada hyötyä hankkeen toi-
minnan kehittämiseen.  Arvioinnin pohjana on hankkeessa tehtävä itsearvi-
ointi ja sen myötä tapahtuva oppiminen. Organisaation ja hankkeen tärkein 
voimavara on henkilöstö, jonka osaamisen kehittämiseen tulisi olla selkeitä 
ja toimivia malleja ja rakenteita. Hankkeissa arviointi on tärkeä oppimisen 
ja kehittämisen työväline, joka ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan. Monesti 
arviointi nähdään kuitenkin kehittämistoiminnasta irrallisena toimintana, jota 
toteutetaan vasta hankkeen päättyessä, kun halutaan selvittää miten hanke 
on saavuttanut tavoitellut tulokset ja vaikutukset.  

Arviointiin suhtautuminen 

Arviointiin liittyy aina väistämättä tunteita, jotka ovat vaikuttamassa arvioin-
nin toteuttamiseen hankkeessa, halusimmepa sitä tai emme. Niiden merkitys 
ja vaikutus jää usein arvioinnin taustalle ja sanoittamatta. On kuitenkin tär-
keää, että myös tunteiden merkitys tiedostetaan hankkeen arvioinnin yhtey-
dessä ja niistä käydään keskustelua avoimesti hanketiimeissä. Tunteet vaikut-
tavat myös siihen, kuinka hankkeen arviointi toimii oppimisen ja kehittymisen 
välineenä. Paakkunainen (2006) on määritellyt arvioijan neljä erilaista roolia 
hankkeessa, jotka selittävät osaltaan arviointiin liittyvien tunteiden taustaa. 
Arvioija voi tuntua hankkeen tilejä ja tuloksia tarkastavalta voudilta tai jopa 
demonilta, joka tuo hankkeeseen ulkopuolisen, vieraalta tuntuvat arvon tai 
opin, kuten esimerkiksi toimintaympäristöanalyysin, tulostehokkuuden mit-
taamisen tai jonkin kansallisen strategian. Tässä merkityksessä arviointi liit-
tyy monesti tulosten ja vaikutusten arvioimiseen, kun hankkeen päättyessä 
arvioidaan miten hankkeessa on onnistuttu saavuttamaan tavoitteet. Arviointi 
saattaa herättää tällöin pelkoa ja epäonnistumisen tunteita, jos tavoitteiden 
saavuttaminen koetaan puutteelliseksi tai siinä on suoranaisesti epäonnis-
tuttu. Arvioinnin tarkoituksena on kuitenkin tuoda esille myös toiminnassa 
havaitut kompastuskivet ja yllättävät käänteet. Yritykset ja epäonnistumiset 
voivat osaltaan tuoda esille tärkeää tietoa kehitettävästä toiminnasta ja sen 
kehittämistarpeista, ja olla itsessään uusien toimintatapojen oppimisen läh-
tökohtia. Myös tämän vuoksi hankkeen arviointia on hyödyllistä tehdä sään-
nöllisesti kehittämisprosessin alusta lähtien, jotta toiminnan ongelmakohtiin 
voidaan reagoida riittävän ajoissa ja tehdä korjausliikkeitä hankkeen suuntaan 
ja näin muuttaa toimintatapoja paremmin hankkeen tarkoitusta vastaaviksi. 
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Joskus arviointitiedon perusteella voidaan jopa muuttaa hankesuunnitelmaa 
toiminnan aikana ja määritellä uusia tavoitteita, jotka vastaavat paremmin 
kohderyhmien tarpeisiin. Tällöin arvioija tai arviointi voi toimia äidin roolissa 
pyrkien ymmärtämään hankkeen kohderyhmien tarpeita paremmin tai pidem-
mälle vietynä edistämään ja varjelemaan enkelinä hankkeen kohderyhmien 
etua. Näissä muodoissa arviointi voi saada aikaan turvallisuuden tunnetta ja 
tukea johdonmukaista kehittämistyötä, kun hankkeen toimintaa seurataan, 
arvioidaan ja ohjataan hankkeen todellisiin tarpeisiin ja tarkoitukseen perus-
tuen. Silloin ollaan myös tarpeen mukaan valmiita muuttamaan hankkeessa 
suuntaa ja toimintatapoja sekä omaksumaan uutta oppivan organisaation 
periaatteiden mukaisesti. (Paakkunainen 2006.)

Hankearvioinnin viitekehys

Syvänen (2002) tuo esille näkemyksen, että toiminnan arvioinnin ja tulokselli-
suuden kehittämisessä on tärkeää tuoda ne osaksi työyhteisön arkista työtä, 
jolloin niiden omaksumisesta ei tehdä liian vaikeaa ja ne linkittyvät suoraan 
jokapäiväiseen toimintaan. Lisäksi tutkimustietoa ja käsitteellisiä malleja voi-
daan hyödyntää usein hankalasti hahmotettavien ja monimutkaisten kehittä-
mistehtävien lähtötilanteiden kannalta relevanttien käsitteiden ja objektien 
hahmottamisessa sekä niiden välisten suhteiden kuvaamisessa (Alasoini 
2006). Arviointi koetaan yleisesti haastavaksi ja moniulotteiseksi käsitteeksi 
ja sen suunnittelu sekä toteuttaminen jäävät monesti puolitiehen riittävän tie-
don puuttuessa. Hankearvioinnin myötä tapahtuva oppiminen ja työn kehittä-
minen on helpompaa, kun arvioinnin peruskäsitteet on määritelty hankkeessa 
ja niistä on luotu yhteinen ymmärrys kaikkien toimijoiden kesken. Hankkeen 
arvioinnin suunnittelussa on siksi järkevää hyödyntää arvioinnin teoreettisia 
malleja ja soveltaa niitä itsearviointimallien suunnittelussa. Robson (2001) on 
kuvannut arvioinnin viitekehyksen, jota voidaan käyttää pohjana hankkeen 
arviointiasetelman rakentamisessa. Arvioinnin viitekehyksen osa-alueita ovat 
ohjelmateoria, arvioinnin tarkoitus, arviointikysymykset, arviointimenetelmät 
ja aineistonhankintastrategia. Hankearvioinnin viitekehykseen on liitetty myös 
hankkeen tarpeen arviointi ja arviointisuunnitelma (kuvio 2). (Saarinen 2015).

KUVIO 2. Hankearvioinnin viitekehys

Hankkeen tarpeen arviointi on ensimmäinen arvioinnin vaihe ennen varsinai-
sen kehittämistoiminnan suunnittelun aloitusta. Arvioinnin pohjana voidaan 
käyttää toimintaympäristöanalyysejä, tarvekartoituksia sekä kyselyjä, joiden 
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avulla selvitetään ja arvioidaan kehittämishankkeen tarvetta. Ohjelmateoria 
kuvaa sen, mitä hankkeen kehittämistoiminnalla on tarkoitus saada aikaan ja 
millä keinoin. Ohjelmateoria on keskeinen pohja kaikelle toiminnalle ja arvioin-
nille. Se sisältää hankkeen päämäärän ja tavoitteet sekä keinot mahdollisten 
ongelmien lievittämiseen tai ratkaisemiseen kehittämistoiminnan avulla. Arvi-
oinnin tarkoitus määrittää sen, minkä vuoksi hankkeessa tehdään arviointia 
eli mistä ollaan kiinnostuneita ja myös keitä varten arviointitietoa kerätään. 
Arvioinnin tarkoitus hankkeessa on toimia kehittämisen työkaluna toiminnan 
suuntaamisessa ja parantamisessa sekä tehdä näkyväksi hankeprosessien 
sisältöä ja miten tulokset ja vaikutukset on saatu aikaiseksi. Arviointitietoa 
kerätään ja hyödynnetään eri sidosryhmien tarpeisiin. Arviointikysymykset 
määrittyvät hankkeen ohjelmateorian ja arvioinnin tarkoituksen pohjalta. Ne 
muotoutuvat kehittämistoiminnan vaiheiden mukaan ja tuottavat vastauk-
sia siitä, mitä kussakin hankkeen toiminnan vaiheessa on oleellista tietää. 
Arvioinnissa käytettävät menetelmät määrittyvät arviointikysymysten ja 
myös arvioinnin tarkoituksen pohjalta. Arviointimenetelmien avulla kerätään 
ja jäsennetään arviointitietoa. Lisäksi hankkeissa käytetään kehittämis- ja 
ohjausryhmätyöskentelyä arvioinnin tukena. Aineistonhankintastrategia on 
suunnitelma siitä, miten arviointitiedon kerääminen kohdennetaan ja mikä 
tieto on oleellista arvioinnin toteuttamisessa. Arviointisuunnitelma kuvaa 
hankkeen arvioinnin kokonaisstrategian. Arvioinnin systemaattinen toteut-
taminen edellyttää arviointisuunnitelmaa ja se on tärkeä työväline hankkeen 
arvioinnin jäsentämisessä ja toteuttamisessa. Arvioinnin teoreettisen taustan 
ja kokonaisuuden ymmärtämisen myötä monesti hankalaksi koettu arviointi 
voi löytää toimintaa ja oppimista kehittävän paikkansa hankkeessa. Sen 
toteuttaminen on tärkeää linkittää osaksi päivittäistä kehittämistoimintaa ja 
suunnitella ennalta arviointitiedonkeruun toteuttaminen ja sopia säännölliset 
ajankohdat, jolloin hankkeessa käydään läpi arviointiaineistoa, analysoidaan 
sitä ja pohditaan sen merkitystä hankkeen toiminnassa sekä tehdään tarpeen 
mukaisia toimenpiteitä arviointitiedon pohjalta.

Hankearvioinnin vaiheet

Hanketoiminnan tai projektin etenemistä voidaan kuvata prosessina line-
aarisen mallin vaiheiden kautta, joita ovat hankkeen tavoitteen (ja tarpeen) 
määrittely, suunnittelu, toteutus sekä päättäminen (Toikko & Rantanen 2009). 
Myös hankearvioinnin prosessi (kuvio 3) liittyy näihin keskeisiin hanketyön 
prosessin vaiheisiin, jotka etenevät selkeiden perättäisten vaiheiden kautta 
alkutilasta lopputilaan (Saarinen 2015; A-klinikkasäätiö, Tietopuu 2015). Arvi-
oinnin suunnittelu ja toteutus tulisi aloittaa jo hankkeen tarpeen arvioinnin 
vaiheessa, jolloin tehdään hankkeen perusteiden määrittelyä. Silloin luo-
daan myös pohja sille, mitä hankkeessa ollaan arvioimassa. Scrivenin (1995) 
mukaan arvioinnin taustalla olevien oletusten ja logiikan selvittäminen kehit-
tää jo itsessään käytäntöjä ja edistää samalla myös oppimista. Hankkeen tar-
peen arvioinnin vaiheessa oppiminen liittyy toimintaympäristön tilanteesta 
saatavaan tietoon ja sen selvittämiseen, miten olemassa olevia ongelmia 
voitaisiin poistaa tai lievittää hanketoiminnan avulla. Tietoa toimintaympä-
ristöstä on tarjolla runsaasti erilaisissa lähteissä ja ongelmana onkin usein 
keskeisen sisällön seulominen tietotulvasta. Ennakkoarvioinnin kehittäminen 
on yksi tärkeä haaste hankkeissa ja siksi hankkeen toimijoilla pitäisikin olla 
riittävästi tietoa ja osaamista toimintaympäristön analysoinnin menetelmistä. 
Tietoa tulisi käsitellä ja jäsentää myös yhdessä hanketta valmistelevissa 
kehittämistyöryhmissä, koska erilaisten näkökulmien yhdistäminen toimin-
taympäristötiedon analysoinnissa on välttämätöntä kokonaisvaltaisen tiedon 
saamiseksi. Tällöin voidaan puhua myös yhteisestä oppimisesta ja sen myötä 
tapahtuvasta tiedon jalostuksesta, jota voidaan hyödyntää hankkeen lähtöti-
lanteiden kartoittamisessa ja toiminnan kehittämisessä. (Scriven 1995.)
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KUVIO 3. Hankearvioinnin prosessi
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Hankkeen suunnittelun vaiheessa hankkeen toteuttamisen tarve on selvitetty 
ja voidaan aloittaa hankkeen ohjelmateorian määrittely sekä hankesuunnitel-
man laadinta, jolloin kuvataan muun muassa kehittämistoiminnan päämäärät, 
tavoitteet, kohde- sekä sidosryhmät ja toimenpiteet. Hankkeen suunnittelu 
tulisi nähdä hankkeen arvioinnin ja myös oppimisen kannalta keskeisenä vai-
heena, johon tulisi osallistaa kaikki hankkeen toimijat yhteisellä reflektiolla. 
Hankesuunnitelma toimii eräänlaisena ohjeena, jonka mukaan hanketta tul-
laan toteuttamaan ja se on siksi keskeinen työväline hankkeen toiminnanoh-
jauksessa. Hankesuunnitelman yhteydessä tulisi laatia myös hankkeen arvi-
ointisuunnitelma, joka määrittelee arvioinnin kokonaisstrategian hankkeessa. 
Samalla hankkeen toimijat myös käyvät keskustelua ja sopivat siitä, mikä on 
hankkeen arvioinnin tarkoitus. Arvioinnin tulisi linkittyä hankkeen kehittämis-
prosesseihin kiinteästi koko toiminnan ajan ja toimia hankkeen kompassina 
toiminnan suuntaamisessa ja parantamisessa. Toiminnan ja arvioinnin suun-
nittelun tukena voidaan käyttää erilaisia arvioinnin työkaluja, jotka auttavat 
rakentamaan loogisesti etenevän hanke- sekä arviointisuunnitelman. Suunta-
työkalu on yksi toimiva hankkeen suunnitteluvaiheen työkalu, jonka avulla 
voidaan rakentaa kokonaisvaltainen suunnitelma hankkeen toiminnasta ja 
arvioinnista (Soste. Arviointityökaluja 2015).

Hankkeen toteutuksen vaiheessa toimintaa on hyödyllistä tarkastella proses-
seina. Prosessiarvioinnin tehtävänä on kerätä tietoa toiminnan toteutuksesta 
ja lisäksi arvioida hankkeen etenemistä suhteessa toiminnan tavoitteisiin sekä 
ohjata ja täsmentää toiminnan etenemistä. Arvioinnin tulisi myös reagoida 
kehittämistoiminnassa ilmeneviin muutostarpeisiin ja ongelmakohtiin. Kriitti-
nen ja ajantasainen toiminnan arviointi on hankkeessa oppimisen ja toiminnan 
kehittämisen edellytys. Prosessiarvioinnin tulisi siksi olla mukana hankkeen 
toteutuksessa koko toiminnan ajan ja osana hankkeen kehittämistyötä. Jat-
kuva hankkeen arviointitiedon hyödyntäminen kehittämisprosessien edetessä 
auttaa hankkeen toimijoita ymmärtämään toimintansa tuloksia ja vaikutuksia 
sekä samalla on mahdollista pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnan toteut-
tamisessa ja oppia uusia toimintatapoja.

Työn kehittäminen ammatillisesti sekä toiminnan kohderyhmien näkökul-
masta edellyttää peilauspintoja tuotettavaan toimintaan useasta näkökul-
masta (Korhonen ym. 2007). Hankkeessa tämä tarkoittaa kehittämistoiminnan 
kohderyhmien lisäksi yhteistyötahojen ja muiden sidosryhmien näkökulman 
mukaan ottamista arviointiin. Osallistavan eli konstruktiivisen arvioinnin tar-
koituksena on osallistaa hankkeen toimijat ja sidosryhmät arvioimaan ja kehit-
tämään itseään koskevia asioita ja samalla saada heidät aktiivisesti toteutta-
maan tarvittavia uudistuksia ja kehittämistoimia (Kivipelto 2008). Arvioinnin 
avulla voidaan lisätä hankkeen sidosryhmien tietoisuutta kehittämistoiminnan 
tarpeellisuudesta ja tavoitteista, saada heidät mukaan kehittämisprosessiin 
sekä samalla saada heiltä oleellista arviointitietoa hankkeen toiminnasta. 
Hankkeessa tapahtuvan oppimis- ja innovaatioprosessin kannalta on tärkeää 
peilata toimintaa myös sidosryhmien näkökulmasta, koska pelkän hankkeen 
sisäisen arviointitiedon varassa toiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti 
on vaikeaa. Arvioinnissa kannattaakin suosia sellaisia tiedonkeruu- ja ana-
lysointimenetelmiä, joiden avulla tuetaan hankkeen sidosryhmien välistä 
dialogia, demokratiaa ja tasa-arvoisia vaikuttamisen mahdollisuuksia arvi-
ointitiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä sekä hankkeen toiminnan 
suuntaamisessa.

Arvioinnin tulee olla systemaattista ja sen tulee kohdistua hankkeen toimin-
nan ja tuloksellisuuden kannalta keskeisiin asioihin. Oppimisen kannalta on 
myös tärkeää määritellä keskeiset asiat, joita hankkeessa arvioidaan. Tällöin 
toiminnan keskeiset päämäärät ja tavoitteet tulevat myös selkeästi määri-
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tellyksi ja niihin palataan prosessiarvioinnin myötä kehittämistoiminnan 
edetessä. Arviointitiedonkeruun myötä dokumentoituvat myös menetelmät 
ja toimintatavat, joilla hankkeen tulokset ja vaikutukset on saavutettu. Tämä 
tieto on merkityksellistä hankkeen päättämisen ja tulosten juurruttamisen 
vaiheessa, kun hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja siirretään ja sovel-
letaan muissa toimintaympäristöissä hanketoiminnan päättymisen jälkeen. 
Kehittämishankkeiden tulosten ja vaikutusten lisäksi tulisi siis pohtia myös 
enemmän, miten hankkeen kehittämistulokset jalkautuvat osaksi käytännön 
toimintaa ja miten uudet toimintamallit pysyvät ja leviävät (Kajamaa, Kerosuo 
& Engeström 2008). Prosessiarvioinnin tulokset toimivat varsinaisen hanke-
toiminnan jälkeen aineistona ja oppimisen lähtökohtana hankkeen tulosten 
juurruttamisessa ja levittämisessä. Tämän vuoksi on tärkeää dokumentoida ja 
raportoida kehittämishankkeen aikana kerättyä arviointitietoa, jotta jatkossa 
voidaan välttää kehittämishankkeen aikana havaitut sudenkuopat ja jatkoke-
hittää toimintamalleja hyviksi havaittujen toimintakäytäntöjen pohjalta.

Pohdinta 

Kehittämistyössä ja hankkeissa asiantuntijuuden kasvu edellyttää arviointia, 
joka kohdistuu myös toiminnan aiempien lähtökohtien kyseenalaistamiseen 
ja uudenlaiseen tavoitteenasetteluun. Organisaatioiden, järjestöjen ja hank-
keiden kehittämisessä ei voida enää tyytyä parantamaan toimintaa entisin 
ehdoin, vaan on löydettävä uusia innovatiivisia ja toimintaympäristön tar-
peisiin vastaavia ratkaisuja. (Kirjonen 2006.) Uusia innovaatioita ja asiakas-
lähtöisiä ratkaisuja tarvitaan, koska hankkeiden toimintaympäristö muuttuu 
jatkuvasti haasteellisemmaksi, mihin ovat vaikuttamassa meneillään oleva 
sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteellinen uudistus sekä monet yhteis-
kunnalliset ja yksilöön kohdistuvat muutostekijät. Globaalien megatrendien 
lisäksi toimintaympäristöön vaikuttavat poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, 
teknologiset ja ekologiset muutostekijät (Metsämuuronen 2000). Hankkeissa 
tämä tarkoittaa tiedon ja oppimisen näkökulmasta jatkuvaa toimintaympäris-
tön tilanteen ja muutosten seurantaa sekä tiedon jäsentämistä kehittämistyön 
ja hankkeen toiminnan kannalta hyödynnettävään muotoon.

Vatajan (2009) näkemyksen mukaan arvioinnin merkitys tulisi ymmärtää oppi-
mis- ja kehittymisprosessina. Arvioinnin ymmärtäminen hankkeissa ja organi-
saatioissa oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta on joskus haasteellista, 
koska arviointi herättää monenlaisia tunteiden. Näiden tunteiden taustan ja 
käsittelyn jäädessä huomiotta ei myöskään oppimis- ja kehittymisprosessi 
edisty parhaalla mahdollisella tavalla. Arviointiin saatetaan liittää joskus 
ajatus ”arvostelusta”, mikä koetaan tavallisesti negatiivisena ja motivaatiota 
heikentävänä tekijänä. Siksi arvioinnin kokonaisuudesta, tarkoituksesta ja 
merkityksestä tulisi olla hankkeissa riittävästi tietoa ja osaamista, jotta sen 
merkitys ymmärrettäisiin oikein. Arviointia tulisi osata myös johtaa ja tukea 
oikealla tavalla. Arvioinnin tarkoitus on toimia ensisijaisesti kehittämisen työ-
välineenä ja tarkoituksena on arvioida kehittämisprosesseja hankkeen tavoit-
teiden toteutumisen ja kohderyhmien hyödyn näkökulmasta. Arviointitietoa 
tulisi käsitellä myös sen mukaisesti ja tiedostaa arvioinnin merkitys oppimi-
sen ja kehittymisen näkökulmasta. Tähän liittyy osaltaan kehittämistyön ja 
innovaatiotoiminnan luonne. Arnkil (2006) toteaa yllättävien käänteiden ja 
kompastuskivien olevan väistämättömiä vaiheita kehittämistyössä ja joskus 
uusien innovaatioiden alkuja. Hänen mukaansa ”yllätykset ja epäonnistumiset 
ovat tärkeä merkki siitä, että jotain innovatiivista on tekeillä”. Hanketyö on 
usein hyvin intensiivistä. Vaatimukset tavoitteisiin pääsemisestä kohdistuvat 
joskus yksittäisten toimijoiden harteille ja hankkeiden jatkorahoitus perustuu 
myös monesti todennettuun tavoitteiden saavuttamiseen. Tällöin arvioinnista 
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saattaa tulla hankkeessa ahdistusta aiheuttava asia, jos sen tarkoitus näh-
dään vain tulosten ja vaikutusten mittaamisen muotona ja unohdetaan sen 
tarkoitus kehittämistyön tukena ja oppimisen välineenä. Tämän tarkoituksen 
selkiyttämiseksi hankkeessa tulisi käydä kaikkien toimijoiden kesken avointa 
keskustelua arvioinnin tarkoituksesta ja toteutuksesta. Samalla on tärkeää 
nostaa yhteiseen keskusteluun myös kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
luonne ja yhteistoiminnallisuuden merkitys hankkeen tavoitteiden saavutta-
misessa. Kehittämistyössä on harvoin mahdollista saavuttaa tuloksia yksin. 
Hanke ei onnistu pelkästään oman toimintansa varassa, vaan kaikkiin kehit-
tämisprosesseihin, niiden lopputuloksiin ja juurruttamiseen vaikuttavat mitä 
suurimmassa määrin yhteistyötahojen ja muiden sidosryhmien odotukset ja 
toiminta. 
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Marja Leena Kukkurainen ja Ullamari Tuominen 

Työhyvinvointiprojektin 
integrointi opintojaksoon
Kokemuksia WelLog -projektista 

Johdanto

Työhyvinvointi logistiikkakeskuksissa –projekti (WelLog) toteutettiin integ-
roituna Lahden ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun työ-
hyvinvoinnin johtamisen opintojaksoon 2014-2015. Projektin päätoteuttajana 
oli Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Teknologiakeskus 
TechVilla. Projektissa toteutettiin lisäksi TechVillan toimesta laajempi työhy-
vinvointia koskeva kysely sekä projektin loppuseminaari työelämäedustajille. 
Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto (ESR). WelLog -projek-
tin tavoitteena oli tuottaa konkreettisia toimintamalleja yrityksille, jotta ne 
menestyvät liiketoimintaympäristön muutoksissa logistiikka-alalla. 

Projektin tarkoituksena oli selvittää logistiikkakeskusten henkilöstön työhy-
vinvoinnin nykytila ja kehittämistarpeet, arvioida työ- ja toimintaympäristön 
vaatimukset (esim. työmenetelmät, työnsisältö ja mielekkyys, työvälineet, 
fyysinen kuormittavuus fyysiset työolot), kuvata logistiikkakeskusten esimies-
ten rooli työhyvinvoinnin edistäjänä, ehdottaa työvälineitä ja toimintatapoja 
näiden tarkastelemiseen omassa organisaatiossa, sekä laatia yhteistyössä 
yrityksen edustajien kanssa ehdotus työhyvinvointisuunnitelmaksi. Projek-
tissa oli mukana seitsemän logistiikka-alan organisaatiota Etelä-Suomesta.

Työhyvinvoinnin johtaminen –opintojakson (5 op) osaamistavoitteisiin sisältyi 
työhyvinvoinnin rakenteiden määrittely, työhyvinvoinnin kehittämisosaaminen 
sekä työhyvinvoinnin arviointi ja johtaminen. Osaamistavoitteiden saavutta-
miseksi toteutettiin ennen yritystyöskentelyjä teoreettinen kirjallisuuskatsaus 
ja katsauksiin perustunut seminaaripäivä. Näiden jälkeen opiskelijat toteutti-
vat hankkeen yhteistyöorganisaatioissa kyselyjä, haastatteluja ja työpajoja, 
ja laativat yritykselle raportin ja suosituksia työhyvinvoinnin kehittämiseen. 
Kuvaamme tässä artikkelissa työelämälähtöisen opintojakson toteutuksesta 
saatuja kokemuksia ja näkemyksiä opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun 
projektitoimijoiden näkökulmasta.

Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi toteutetut 
oppimistehtävät

Osaamistavoitteet saavutettiin opintojaksolla teoreettisen kirjallisuuskat-
sauksen sekä yritysyhteistyössä toteutettujen kehittämishankkeiden avulla. 
Kirjallisuuskatsaus pohjautui työyhteisön työhyvinvoinnin tikkataulun osa-
alueisiin  sisältäen terveyden ja elämäntilanteen, työn, työyhteisön, osaa-
misen, johtamisen, tiimin toimivuuden, tuloksellisuuden ja toiminnan jatku-
vuuden (Tampereen yliopisto 2015). Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli 
perehtyä työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin, määritellä keskeiset käsitteet ja 
perehtyä eri työhyvinvoinnin osa-alueiden tieteelliseen tutkimukseen erityi-
sesti logistiikka-alalla. Opintojakson oppimistehtävät on kuvattu kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Työhyvinvoinnin johtaminen -opintojakson (5 op) oppimistehtävät

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen opiskelijoiden kanssa yhteistyössä valittiin 
projektissa mukana olevista logistiikka-alan yrityksistä (n=7) kullekin pien-
ryhmälle yhteistyöorganisaatio, joissa opiskelijat toteuttivat työhyvinvoinnin 
nykytilan selvittämiseksi ennakkokyselyjä ja kokosivat eri menetelmin tietoa 
työhyvinvoinnin nykytilasta. Ennakkovalmistelun avulla opiskelijat suunnitte-
livat yritysten kanssa yhteistyössä työpajat, joissa purettiin ennakkoaineisto, 
selvitettiin yhteisöllisin menetelmin työhyvinvointia ja sen kehittämistarpeita 
ja laadittiin suunnitelmat työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Lisäksi opiskelijat 
laativat raportin omasta toteutuksestaan sekä yrityksen käyttöön että arvioi-
tavaksi oppimistehtäväksi.

Kahden yrityksen kyselyssä ennakkoselvitykseen käytettiin Oman työhy-
vinvoinnin tikkataulua (HyWin https://hywin.uta.fi/), joka on saatavissa 
verkkoversiona Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Syner-
gosin ylläpitämänä (Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu, tutkimus- ja 
koulutuskeskus Synergos 2015). Kyselyn osa-alueet ovat terveys ja työkyky, 
työn hallinta, työyhteisö, osaaminen, itseluottamus ja motivaatio, elämän 
tasapaino ja esimiehen tuki. Kyselyjä toteutettiin myös muiden käytössä ole-
vien kyselylomakkeiden pohjalta muokaten kyselyä yrityksen henkilökunnan 
kanssa yhteistyössä ja painottaen henkilökunnan tärkeinä pitämiä työhyvin-
voinnin osa-alueita. Lisäksi yhdessä kyselyssä selvitettiin työn fyysistä ympä-
ristöä, tuki- ja liikuntaelinten kuormitusta, psykososiaalista kuormitusta sekä 
ilmapiiriin, palkitsemiseen ja motivaatioon, työn hallintaan sekä avoimuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Kaikki mukana olleet organisaatiot toimivat logistiikka-
alalla ja niiden toimipiste oli Etelä-Suomen alueella.

Työpajat suunniteltiin yrityksen edustajien, yleensä esimiesvastuussa olevien 
henkilöiden kanssa yhteistyössä käyttäen sähköpostia, puhelimitse käytyjä 
neuvotteluja, haastatteluja, valokuvausta sekä havainnoimalla yrityksen 
työskentely-ympäristöä ja olosuhteita. Lähtökohtana työpajan suunnitte-
lussa olivat yrityksen tarpeet. Merkittävä tausta-aineisto työpajalle saatiin 
ennakkokyselyjen tuloksista. Työpajat toteutettiin joko yrityksen tiloissa tai 
ulkopuolella yrityksen järjestämässä tilassa, jolloin osallistujat pystyivät 
irrottautumaan kokonaan työympäristöstä asian työstämiseen. Työpajoihin 
osallistui yhteensä 48 henkilöä, joista 30 oli esimiehiä.
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Työpajan aikana käytettiin valokuvausta, havainnointia ja erilaisia yhteisöllisiä 
menetelmiä työhyvinvoinnin ongelmien ja kehittämiskeinojen työstämiseen. 
Menetelminä käytettiin mm. kirjaamista fläppitaululle, keskusteluja (mm. 
tuplatiimi) ja pienryhmätyöskentelyjä, Think-Pair-Share –menetelmää (yksin 
– pareittain – yhteinen parannettu versio) ja osallistavia ongelmanratkaisume-
netelmiä käyttäen ryhmittelytekniikkaa (mm. hiljainen ryhmittely), kalanruo-
tomenetelmää ja vaikutuskaavion muodostamista sekä toimenpidekaaviota. 

Kokemuksia työelämälähtöisestä opiskelusta  
ja oppimisesta

YAMK opiskelijat ovat pääsääntöisesti työssä olevia ja toimivat työelämässä 
hyvin monenlaisissa tehtävissä. Monilla voi olla useita vuosia aiemmista 
opinnoista, jolloin aivan opintojen alussa joutuu yhteen sovittamaan monia 
uusia haasteita. Ennen työelämälähtöistä opiskelua on tärkeää saada koottua 
valmiuksia sekä innovatiiviseen että kriittiseen ajatteluun, valmiuksia tuottaa 
analyyttistä asiatekstiä sekä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yhteisöllistä 
kehittämistyötä yrityksissä. 

Aikuisopiskelussa ja työelämälähtöisessä opiskelussa yksi tärkeä voimavara 
on opiskelijaryhmä kokonaisuudessaan. Ryhmän on hyvä tuntea toinen tois-
tensa vahvuudet, joiden varaan työelämän kehittäminen voidaan rakentaa. 
Lisäksi monilla on aikaisemmasta työhistoriasta hyvin erilaisia toinen toistaan 
täydentäviä taitoja ja osaamista, jotka tulee tunnistaa, ja joita tulee voida 
käyttää yritysyhteistyössä. Opiskelijoiden palautteen perusteella hyvä yhteis-
työ ja yhdistelmä erilaista osaamista tuottavat onnistumisen kokemuksia.  

Tämän kaltainen ryhmätyö vaatii ryhmässä hyvää yhteistyötä ottaen huomi-
oon mm. erilaiset osaamistaustat ja aikataulutekijät. Tässä ryhmässä onnis-
tuttiin elämäntilanteet ja aikatauluhaasteet huomioimaan hyvin ja ryhmän 
yhteishenki oli erinomainen. (Opiskelijat 6,7 ja 8.)

Pienryhmätehtävät edellyttävät, että ennen työelämähankkeiden käynnisty-
mistä ryhmän jäsenet ovat saaneet riittävästi aikaa ryhmäytyä sekä koko kurs-
sin että oman pienryhmänsä kanssa. Lisäksi oppimistehtävien toteuttaminen 
pienryhmissä edellyttää, että ryhmällä on ollut aikaa organisoida ja löytää 
oma tapansa johtaa työskentelyään. 

Työnjako ryhmän sisällä olisi edellyttänyt enemmän ennakkosuunnit-
telua ja jonkinlaista projektinjohtamisen otetta ryhmätyöskentelyyn… 
huomioida  tehtävänannossa, jos vastaavanlaisia toteutuksia tulevaisuu-
dessa tehdään …Laadun sijasta aikaa ja energiaa meni yhteisymmärryksen 
ja yhteisten kompromissien saavuttamiseen. (Opiskelija 4.)

Työelämälähtöinen opiskelu antaa mahdollisuuden yhdistää teoriaa käytän-
töön, mikä koettiin myönteisenä ja on oleellinen lähtökohta ammattikorkea-
koulun opetuksessa.  Myönteisiä oppimiskokemuksia syntyy myös siitä, että 
opiskelijana kokee yhteistyöyrityksen hyötyvän yhteistyöstä. 

YAMK opiskelu on itsenäistä ja mielestäni tämä kurssi mahdollisti oppimi-
sen, oman oivalluksen, ryhmäkeskustelun yhteiselon. Tämä oppimistapa 
on enemmän lähempänä työelämää kuin pelkkä luennot + kirjalliset työt.  
(Opiskelijat 6,7 ja 8.)
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Työhyvinvointipaja -tehtävää oli hauska tehdä, sillä se oli erilainen aikai-
sempiin tehtäviin verrattuna. Lisäksi se oli käytännönläheinen ja pää-
simme tekemään jotain konkreettisesti teorian lisäksi, viemään teorian 
käytäntöön. (Opiskelijat 2 ja 3.) 

Pidin kovasti työpajan suunnittelemisesta, toteuttamisesta ja siihen liit-
tyvä raportointi oli mielestäni paikallaan. Koin sen myös hyödylliseksi 
asiakasyrityksen kannalta. (Opiskelija 4.)

Oppimistehtävät olivat tällä opintojaksolla ryhmätehtäviä. Ryhmällä on eri 
yhteyksissä saadun palautteen mukaan tärkeä merkitys aikuisopiskelussa. 
Silti käytettävissä olevasta teknologiasta huolimatta työssä käyminen ja 
perhetilanne voivat vaikeuttaa yhteistyötä ja saavutettavuutta. Yksittäinen 
ryhmän jäsen ei aina myöskään pienryhmän tehtävissä saavuta niitä arvosa-
natavoitteita, joita olisi voinut tai halunnut saavuttaa yksilötehtävien kautta. 
Opiskelijat arvioivat työkuormitusta yksilöllisistä lähtökohdista käsin ja kes-
kenään eri tavoin. Oppimistehtävien kuormitusta selvitettiin opintojakson 
jälkeen ja todettiin, että kokeiluihin ja projektissa opiskeluun liittyy monia 
ennakoimattomia ja uusia tekijöitä, joiden huomioon ottaminen on jatkossa 
tärkeää.   

Mielestämme tehtävät laajuudeltaan suurempia kuin muissa viiden op:n 
kursseissa, mutta toisaalta opimme myös paljon näistä tehtävistä.  (Opis-
kelijat 2 ja 3.)

Suosittelen vastaavanlaista toteutusta jatkossakin sillä muutoksella, että 
kirjallisuuskatsaus pilkotaan pienempiin osiin ja tehdään yksilöraportoin-
tina. Tuotokseen tuli tyylillisesti neljänlaista tekstiä ja lopputulos jäi mie-
lestäni sekavaksi. (Opiskelija 4.)

Näin jälkeenpäin oli tosi haasteellista muistella kuinka paljon aikaa käy-
timme tehtävien tekemiseen. Päädyimme siihen arvioon, että annetut 
tuntimäärät pitivät paikkansa ja työmäärä ryhmän jäsenten kesken jakau-
tuivat melko tasaisesti kokonaisuutena. (Opiskelija 5.)

Työelämälähtöisessä opiskelussa vaaditaan kykyä toimia kehittämishank-
keessa olevan, usein ennalta tuntemattoman yrityksen ja sen henkilökunnan 
kanssa yhteistyössä. Tulee osata johtaa ryhmiä ja toteuttaa kehittämistyötä 
käyttäen yhteisöllisiä kehittämismenetelmiä. Nämä valmiudet tulee hankkia 
ennen kuin opiskelijat saavat tehtäviä, jotka liittyvät mahdollisesti heille vie-
raaseen organisaatioon. Edellä mainituista syistä johtuen työelämän hank-
keen ajoituksella opinto-ohjelmaan on tärkeä merkitys sekä opiskelijoille että 
yritysten kehittämistarpeiden onnistumiselle. Jos työelämässä tapahtuva 
oppiminen käynnistyy heti opintojakson alussa, voi olla, että eri osa-puolilla 
ei ole vielä riittävästi valmiuksia. 

Työelämälähtöinen oppiminen ja lähiopiskelu eivät ole toisiaan poissulkevia, 
vaan lähiopiskelua ja erilaisia teemaan liittyviä work shop –tyyppisiä tilaisuuk-
sia tulee olla työelämälähtöisen oppimisen tukena. Mahdollisuus opiskeluun ja 
pienryhmäkeskusteluihin on yksi tärkeimpiä anteja aikuisopiskelussa. Lisäksi 
opettaja voi tuoda teoreettista ja tieteellistä näkemystään ja tietojaan käsitel-
tävään asiaan lähiopetuksessa. Oppimistehtävien tulee olla monipuolisia ja 
niiden tulee sisältää teoreettisen osaamisen perustalle rakentuvia käytännön 
sovelluksia. Ryhmätehtävien käyttö on välttämätöntä jo käytettävissä olevien 
resurssien puolesta, mutta opiskelijat ovat myös kokeneet keskinäisen vuo-
rovaikutuksen hyödyllisenä.
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Opintojaksojen ja oppimistehtävien  
keskinäinen integrointi

Tässä työelämäprojektissa ei ollut suunniteltu ennalta integroituja oppimis-
tehtäviä eri opintojaksojen kesken. Sen sijaan opiskelijat oivalsivat toteuttaa 
oppimistehtäviä siten, että heillä oli käytössään erilaisia työkaluja (yhtei-
sölliset menetelmät, prosessimallinnukset ym.), joita he olivat opiskelleet 
muilla opintojaksoilla tai joita he hallitsivat aikaisemman työkokemuksensa 
perusteella. Opitun yleistäminen ja siirtovaikutus on mahdollista juuri työ-
elämälähtöisissä projekteissa, joissa lähtökohtana on työelämän ja yrityksen 
tarpeiden ensisijaisuus.  

Oppimistehtävien muokkaaminen enemmän työelämälähtöisiksi edellyt-
tää yritysten, eri opintojaksojen opettajien ja oppimistehtävien integrointia 
hyvissä ajoin ennen projektien käynnistymistä. Mikäli eri opintojaksoista 
vastaavien ohjaajien on mahdollista suunnitella työelämälähtöisiä oppimis-
tehtäviä, on eri opintojaksojen tehtävien integrointi erittäin toivottavaa sekä 
mahdollista.

Yhteistyö ja luottamus 

Kun oppiminen integroidaan projektiin, on toimijoina opiskelijoiden lisäksi työ-
elämäedustajat, projektin rahoittajan edustajat, hankkeen projektipäällikkö 
ja oppilaitoksen ohjaaja tai opettaja. Kaikkien näiden roolit tulee määritellä 
niin, että työelämäyhteistyössä tehtävät hankkeet edistävät luottamuksen 
syntymistä toimijoiden välillä. Luottamus ja luottamuksen rakentaminen kul-
kevat läpi kaikissa toimenpiteissä ja kaikissa vaiheessa. Se voi koskea eri 
toimijoiden hankeosaamista, yrityksessä käsiteltävää luottamuksellista tietoa 
tuotteista tai liiketoiminnasta hankkeen yhteydessä.

Yhteistyön reunaehdoista tulee sopia työelämäedustajien kanssa mahdolli-
simman selkeästi. Pelisäännöt siitä, miten yhteistyö yrityksen kanssa käyn-
nistetään ja miten sitä ylläpidetään, tulee luoda ennen projektin integrointia 
opetukseen. Tulee sopia ennakkoon kuka ottaa yhteyttä yritykseen, kuka 
sopii yrityksen kanssa tehtävän kehittämistyön, mikä rooli kullakin (opiskelija, 
opettaja/ohjaaja, hankkeen projektipäällikkö) on yrityksen sisällä hankkeen 
aikana. Erilaiset vastuut, osaaminen, työskentelytavat, luottamuksellisuus 
ym. tulee sopia yhdessä. 

Yritysten kehittämistyöhön liittyvissä tehtävissä opiskelijat ovat tekemisissä 
yrityksen sisäisten asioiden ja organisaation omien ohjeistusten kanssa. Peli-
säännöt tulee laatia siitä mitä keskusteluja voidaan käydä opiskelijaryhmän 
kesken yrityksen asioista, mitä asioita voidaan jakaa oppimisalustalla, ja voi-
daanko mitään keskusteluja viedä sosiaaliseen mediaan kuuluviin verkostoi-
hin. Yrityksen tietojen käsittelyyn ja keskusteluun tulee olla korkeat eettiset 
vaatimukset luottamuksen rakentamiseksi ja säilyttämiseksi. 

Työelämälähtöisissä projekteissa tehdään myös opetussuunnitelman mukai-
sia oppimistehtäviä, jotka jakson vastuuopettaja arvioi. Ennalta tulee sopia 
osallistuuko yritys oppimistehtävien arviointiin, ja myös se voivatko yritykselle 
tehdyt oppimistehtävät olla oppilaitoksen arvioitavana mikäli yritykseen liit-
tyvissä tehtävissä on luottamuksellista tietoa. Yrityksen tulee tietää miten 
kauan tehtävä säilyy, kenellä se on käytettävissä ja mitä aineistoja mahdolli-
sesti käytetään julkaisuihin. WelLog -projektissa osa kehittämistyön tuloksista 
jäi vain yritysten tietoon, eivätkä näin ollen olleet käytössä oppimistehtävien 
arvioinnissa.
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Opintojakson haasteena aikataulu

Projektien suunnittelu, hakeminen, hyväksyntä ja käynnistyminen eri vaiheis-
saan on tärkeää tehdä yhteistyössä mahdollisten toteuttajaopettajien kanssa 
riittävän ajoissa, jotta työelämän kehittämismahdollisuudet tulevat integroi-
duksi ohjaajien työsuunnitelmiin ja opintojaksojen oppimistavoitteisiin. Mikäli 
projektisuunnitelmassa on sovittu, että yrityskumppaneiden hankinta on toi-
meksiantajan vastuulla, tulee yritysten rekrytointi olla valmis ennen opinto-
jakson käynnistymistä.

Nyt tehdyssä projektissa yhtenä ongelmana oli se, että yrityksiä ei saatu 
sovittua riittävän ajoissa ja opintojakson käytännön toteutus siirtyi. Lisäksi 
eri vuodenaikoina on yrityksissä ruuhkaa, kuten ennen joulua, eikä yrityksillä 
ole riittävästi resursseja yhteistyön käynnistämiseen. Myös yritykset tarvitse-
vat aikaa suunnitteluun ja kehittämisen sekä toiminnan yhteensovittamiseen. 

Projektilla oli nimetty projektipäällikkö, jolla oli myös logistiikka-alan sisällöl-
linen asiantuntemus. Projekti suunniteltiin opintojakson ohjaavan opettajana 
ja projektipäällikön kanssa yhteistyössä, ja suunnittelutyö alkoi kesäkuussa 
2014. Tuolloin LAMK:n projektitoimijat olivat vielä vapaajaksolla. Todellista 
työaikaa projektille jäi yhteensä 7,5 kuukautta, jota vähensivät lisäksi syys-, 
joulu- ja talvilomat. Osatoteuttajan tehtävänä oli hankkia case -yritykset kesän 
aikana, mutta yritysten hankinta viivästyi suunnitellusta aikataulusta. 

Opintojaksot laaditaan ja hyväksytään jo hyvissä ajoin ennen niiden käynnis-
tymistä. Moniin opintojaksoihin sisältyy usein työelämälähtöistä oppimista, 
vaikka sitä ei vielä suunnitteluvaiheessa ole tarkemmin yksilöity. Opintojak-
sojen toteutussuunnitelma ja projektin aikataulu tulee koordinoida siten, että 
kummatkin voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti.  Projektipäällikön rooli oli 
haastava, sillä case –yrityksiä ei voitu tarjota opiskelijoille ennakkoon sovitun 
opintojakson toteutusaikataulun mukaisesti. Tässä tilanteessa sekä projekti-
päällikkö että opiskelijat osallistuivat yritysten rekrytointiin, jotta oppimiseen 
tarvittavat yritykset saatiin hankittua. 

Koimme haasteellisena sen, että yritykset eivät olleet mukana heti alusta 
pitäen, vaan aikataulu muuttui ja vaikutti näin jaksamiseen ja motivaati-
oon. Vaikka pääsimme kunnialla loppuun meni meillä "säätämiseen" enem-
män aikaa voimavaroja kuin itse tekemiseen. (Opiskelija 5.)

Projektin ja opintojaksojen aikataulujen yhteensovittaminen vaatii kaikilta toi-
mijoilta kykyä sietää epävarmuutta ja joustaa aikatauluissa. Yritysten hankinta 
tulee vastuuttaa vahvemmin niiden tehtäviksi, joille se hankesuunnitelman 
mukaan kuuluu. WelLog -projektin kokemuksia voidaan hyödyntää jatkohank-
keiden suunnitteluissa, sillä monista haasteista huolimatta toteutettua tätä 
pilotti–projektia voidaan pitää onnistuneena. 

Julkaisutoiminta

Työelämälähtöisessä kehittämisessä läpinäkyvyys, kehittämisprosessin ja 
tulosten raportointi ja hyödyntäminen on sekä vaadittua että erittäin toi-
vottavaa. Mikäli hankkeessa toteutetaan myös tutkimuksellista julkaisutoi-
mintaa, tulee tästä sopia jo projektin suunnitteluvaiheessa mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti. Tutkimustyöhön liittyy monia sellaisia ennakkoon tehtäviä 
sopimuksia, jotka koskevat syntyvän tiedon omistajuutta, säilytystä ja myö-
hempää käyttöoikeutta. Näihin liittyvät muodolliset sopimukset tulee tehdä jo 
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hankkeen suunnitteluvaiheessa tai ainakin ennen sen käynnistymistä riittävän 
ajoissa.  Julkaisutoimintaa ohjaavat periaatteet on tärkeä käsitellä sekä pro-
jektin johtoryhmän että projektiryhmän tasolla. Seuraavat julkaisutoimintaan 
liittyvät ohjeistukset on kaikkien hankkeessa toimivien tärkeitä ohjenuoria:
• Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä 

syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen 
vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

• Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen 
ennakkoarviointi on tehty. 

• Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen 
aloittamista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten – niin työnan-
tajan, vastuullisen tutkijan (principal investigator) kuin ryhmän jäsenten 
– oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä 
aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien 
osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen edetessä sopimuksia voidaan 
tarkentaa.  (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.)

Työelämän kehittämishankkeessa kootaan usein empiiristä aineistoa myös 
erilaisissa työpajoissa ja erilaisin yhteisöllisin menetelmin mm. projektin jul-
kaisuja ja raportteja varten. Tällöin on välttämätöntä, että osallistujat ovat 
tietoisia tästä, jotta he voivat tehdä tietoisen suostumuspäätöksen. Myös yri-
tysten edellyttämät mahdolliset luvat aineiston keruuseen ja julkaisemiseen 
tulee selvittää riittävän ajoissa ja asianmukaisesti. Aineistoa ei voi käyttää 
myöhemmin mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin saatteessa 
tai suostumuksessa on sanottu sitä koottavan. (Aineistonhallinnan käsikirja 
2015.) 

YAMK –tasolla tapahtuvassa opiskelussa on mukana myös sellaisia opiske-
lijoita, joilla on suunnitelma jatkaa joko akateemisella uralla tai toimia oman 
yrityksensä kautta kehittämisen kohteena olevan osaamisen pohjalta. Myös 
opiskelijalla voi olla intressejä kertyvään aineistoon myöhemmin. Oppimis-
tehtäviin liittyy opiskelijan omistusoikeus, joten niiden myöhempi käyttö edel-
lyttää sopimista oikeuksista ja opiskelijan nimen esiintymisestä julkaisussa. 
Tulee sopia myös siitä, mitä oikeuksia opiskelijalla on aineistoon, millaisin 
kokoonpanoin ja millaisin oikeuksin kukin projektiin osallistuja voi hyödyntää 
aineistoa julkaisutoimintaan tai kehittämistyöhön myöhemmin. 

Projektin toteutuksen pohdinta ja arviointi 

WelLog –projektin kokemuksia voi arvioida monesta eri näkökulmasta. Työ-
elämän kehittämisprojekteissa oppiminen on LAMK:n strategisten linjausten 
mukaista (LAMK 2015a). Opintojakso toteutui pedagogisten linjausten mukai-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa elinikäisen oppimisen 
turvaamiseksi, mukaan lukien opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän 
edustajat (LAMK 2015b).  

WelLog -projektin toteutusta voi arvioida myös kumppanuuden ja elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta. Häggman-Laitila ja Rekola (2011) ovat kuvanneet 
työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuudesta koettuja hyötyjä, joita 
heidän tutkimuksessaan olivat mm. yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen 
(ymmärryksen syventyminen organisaatioista ja niiden kehittämistarpeista, 
kehittämisrohkeuden lisääntyminen ja kynnyksen madaltuminen kokeiluihin), 
toimintakäytänteiden kehittyminen (uusimman tutkimustiedon käyttöönoton 
lisääntyminen) sekä opetuksen kehittyminen (opettajien työelämätietoisuu-
den vahvistuminen). Näitä Häggman-Laitilan ja Rekolan tuloksia voidaan tun-
nistaa kertyneen myös WelLog -projektissa vaikka hankkeen yhteydessä ei 
tehty systemaattista arviointia siitä miten yritykset kokivat yhteistyön. Tämän 
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arvioinnin tekeminen olisi ollut tärkeää sekä ammattikorkeakoulun työelämä-
läheisen strategian toteutumisen että kumppanuuden näkökulmasta.

Kolmas näkökulma on elinikäinen oppiminen, jota ammattikorkeakoulun tulee 
lain mukaan edistää (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932). Jos ymmär-
rämme kumppanuuden elinikäisen oppimisen näkökulmasta, tulee pyrkiä 
etsimään sellaisia toimintamalleja, joissa voidaan madaltaa olemassa ole-
vaa kuilua työelämän ja oppilaitosinstituutioiden välillä elinikäisen oppimisen 
turvaamiseksi (ks. Svensson & Randle 2006). Tämä edellyttää työmaailman 
ja koulutusmaailman välille tukevaa siltaa, jolla on turvallista kokeilla ja riit-
tävästi tilaa liikkua. 

Svensson ja Randle (2006) tuovat esiin erilaisia esteitä työelämän ja oppi-
laitosten välisessä yhteistyössä. He esittävät yhtenä esteenä mm. sen, että 
suurin osa opettajista ei halua jättää turvallista luokkahuonetta ja luopua 
käyttämistään opetuksen ja osaamisen arviointirutiineista. Mikäli työelämän 
kontekstit ovat enenevässä määrin oppimisympäristöjä, tulee luoda turvalli-
sia rakenteita sekä opettajille että opiskelijoille. Opiskeluympäristönä yritys 
oli poikkeuksellinen myös opiskelijoille, joista osa matkusti toiselle paik-
kakunnalle toteuttamaan työpajoja. Kaikkien osaaminen varmasti lisääntyi 
hankkeen aikana monin eri tavoin, sillä työelämäläheisyys perustuu dialogi-
suudelle; osaamista ovat tuottamassa ja vastaanottamassa sekä opiskelijat, 
yrityksen henkilökunta että oppilaitoksen toimijat. Opiskelijoiden kokemuksen 
voi kiteyttää saatuun palautteeseen: 

”Kurssi toimii YAMK opiskeluissa, kiertoon vaan!” (Opiskelija 9).
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Mirja Kälviäinen, Eeva Aarrevaara, Minna Vierula ja  
Reetta Jänis 

Kokemuksia TKI-integroinnista 
monialaisella Sustainable 
Design -opintojaksolla

Sustainable Design oli viiden opintopisteen laajuinen vapaasti valittava, sekä 
opiskelija-ainekseltaan että sisällöltään monialainen opintojakso ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa. Se oli tarkoitettu erityisesti Muo-
toilun, media-alan ja ympäristöalan opiskelijoille, ja se järjestettiin ensimmäi-
sen kerran syksyllä 2015 kuuden lähipäivän jaksona. Opintojakson tarkoitus 
oli, että sen avulla opiskelijat oppisivat arviomaan organisaatioiden toiminnan 
kestävän kehityksen eri puolia: ympäristöön kohdistuvia, sosiaalisia ja talou-
dellisia vaikutuksia. Opintojakson sisältönä oli myös ympäristöön kohdistuvan 
ennakkotiedon käyttö, ympäristölainsäädäntö sekä ekotehokkaan viestinnän 
ja tuotekehityksen strategiat, erityisesti suunnitteluprosessit kiertotalouden 
päämäärien saavuttamiseksi. Pyrkimyksenä oli ekotehokkuuden kytkeminen 
käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja käyttäjäanalyyseihin sekä niiden viestintään 
visuaalisen identiteetin ja brändin avulla. Opetuskielenä oli englanti, koska 
näin mahdollistettiin myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osallistu-
minen opintojaksolle.

Opetuksen sisältö ja toteutus

Opetus tapahtui intensiivisesti kolmen viikonlopun eli perjantai- ja lauantai-
päivien aikana syys-lokakuussa. Alussa opetukseen sisältyi enemmän orien-
toivia luentoja, joita pitivät useat eri luennoitsijat. Kolmen viikonlopun inten-
siivisessä toteutuksessa tausta-ajatuksena oli, että opintojaksolla työstettävä 
aito projektitehtävä voitaisiin pääosin toteuttaa kontaktituntien aikana, jol-
loin eri tahoilta tuleville opiskelijatiimien jäsenille ei tulisi ongelmaa yhteisen 
työskentelyajan löytämisestä. Opintojakson käytännön toteutuksesta vastasi 
Minna Vierula (Master of Engineering), jolla oli insinööritutkinnon taustalla 
myös muotoilijan koulutus ja työkokemusta. Opintojaksolla oli oma toteutus 
sähköisellä oppimisalustalla Repussa sekä luentomateriaalien että projekti-
työtä tukevan materiaalin jakamiseen ja tulosten kokoamiseen.

Opintojakson luennoista vastasi monialainen asiantuntijajoukko. Paul Carroll 
luennoi elinkaarianalyysista, sen sisällöstä ja havainnollisti muun muassa 
arkipäiväisen kulutuskäyttäytymisen merkityksen ympäristöön. Kirsti Cura 
esitteli Reiska (Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan)-
projektia, jonka tavoitteena on tehostaa Päijät-Hämeen pk-yritysten resurs-
sitehokkuusosaamista. Case-esimerkkinä hän käytti Tanskan Kalundborgin 
alueen teollisuuden ekosysteemiä. Minna Vierula luennoi kestävästä suunnit-
telusta ja sen mahdollisuuksista, sekä esitteli kestävää kehitystä käsittelevän 
lopputyönsä ”Sustainability in the planning of urban courtyards”.

Anna Pajarin luennossa kestävästä liiketoiminnasta esitettiin kestävään kehi-
tykseen vaikuttaneet historialliset sopimukset, siirryttiin tuotanto-, tuote-, 
ja tarvekeskeinen ajettelun kautta nykytilanteeseen ja palvelukeskeiseen 
Business–ajatteluun. Kahdeksan tonnin elämäntavasta luennoi Michael Let-
tenmeierin ja se käsitteli muun muassa planeettamme sietokykyä sekä muu-
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toksia, joita meidän tulisi tehdä jotta elämäntavoistamme tulisi kestäviä. Mirja 
Kälviäinen esitteli tutkimuksensa ”Images of green consumption” etenemistä 
ja sen tuloksia. Luennossa oli vahvasti esillä käyttäjän ja kuluttajan näkökulma 
vihreään ajatteluun. Lahden kaupungin toiminnasta vihreänä kaupunkina luen-
noi Saara Vauramo.  Luento sisälsi niitä toimia, joita kaupunki on tehnyt ja 
tulee tekemään muun muassa jätteiden kierrätyksessä, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä sekä julkisen liikenteen kehittämisessä. Luentojen lisäksi 
opiskelijaryhmä vieraili Työhönvalmennus Valma Oy:n kierrätyskeskus Pati-
nan tiloissa ja tutustui sen toimintaan. Patina tarjoaa työhönvalmennuspal-
veluita tuotannollisissa työpajoissaan ja myymälässä muun muassa kunnille, 
TE-hallinnolle ja oppilaitoksille. Työpajoilla tehdään työelämälähtöisiä, sekä 
ammatillisia että yleisiä työelämävalmiuksia kehittäviä työtehtäviä. Lisäksi 
Patina tarjoaa alihankintapalveluita yrityksille sekä kuluttajapalveluita. Opin-
tojakson projektityö kohdistui Patinan toiminnan strategiseen kehittämiseen. 

Patinan strategisen tason kehittämistehtävä

Opintojakson aikana opiskelijoista muodostettiin monialaisia ja –kansallisia 
projektiryhmiä kierrätys- ja työtoimintakeskus Patinan strategiseen kehit-
tämiseen. Strategisen tason kehittämistehtävä oli sopiva kehittämisen taso 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden oppimistavoitteita 
ajatellen. Intensiivinen kolmen viikonlopun kestoinen opintojakso pystyi tuot-
tamaan Patinalle konseptitason ratkaisuja. Niiden käytännön toteutukseen 
viemiseen ei ollut opintojakson aikataulun puitteissa mahdollista. Jatkossa 
tilaajayritysten osalta olisi tärkeää miettiä myös keinoja jatkaa pidemmälle 
toteutukseen esimerkiksi opinnäytetöiden tai muun projektiluonteisen työn 
nimissä. Tämä voisi tapahtua jopa niin, että yritys tai organisaatio palkkaisi 
muutaman opiskelijan jatkamaan työtä. Toteutus voisi myös valua perusam-
mattikorkeakoulutason opiskelijoiden opintotehtäväksi. Patinan tapauksessa 
opintojaksolla ollut muotoilun opiskelija jatkoi kehittämistyötä ja sen käytän-
töön viemistä oman yrityksensä toimeksiantona.

Patinan palautteen mukaan tällainen ylemmän ammattikorkeakouluopiske-
lijoiden strateginen työstäminen oli antoisaa ja tarjosi ulkopuolisen katseen 
organisaation toimintoihin. Sen nähtiin auttavan toiminnan kriittistä kehit-
tämistä. Lyhyt intensiivinen kehittämistoiminta, johon yrityksen tai organi-
saation ei tarvitse käyttää paljon aikaa, on sopivaa ja mahdollista. Tällainen 
toimintatapa auttaisi minkä tahansa alan yritystä. 

Opiskelijat pääsivät Patinan näkökulmasta hyvin sisään kehittämisen kannalta 
olennaisiin asioihin, joskin osa taustafaktoista jäi heille kertomatta ja siitä 
syystä jotkut ratkaisuehdotukset ovat ehkä käytännössä vaikeita toteuttaa. 
Kuitenkin tällaisessa avoimen innovaatiotoiminnan kaltaiseen toimintatapaan 
pyrkivässä opintotehtävässä on tärkeää löytää tasapaino sen välillä, miten 
paljon tietoa ja monimutkaisiakin organisaatioiden taustoja kerrotaan näin 
lyhyessä kehittämisajassa. Kaikkea tilaajan käytettävissä olevaa aikaa ei kan-
nata käyttää taustojen perkaamiseen ja toisaalta liiallinen nykytilanteeseen 
rajaaminen voi estää kehittämistehtävän katsomista uudenlaisista näkökul-
mista ja uudenlaisia ratkaisuja etsien. 

Tuloksena Patinan kehittämistehtävästä syntyi hyödyllisiä ratkaisuja, joista 
osa voidaan lähteä toteuttamaan myös käytännössä. Myös muut Patinan 
aiemmin organisoimat kehittämispohdinnat ja sidosryhmätyöskentelyt ovat 
tuottaneet samoja piirteitä, joten eri tahoilta tulleet kehittämisimpulssit tuke-
vat toisiaan.
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Pohdintaa toiminnan onnistumisesta ja 
haasteista

Kolmen eri ryhmän vaihtoehtoiset ratkaisuehdotukset sisälsivät erilaisia 
näkökulmia ja ”opettivat” samalla kestävän kehityksen ekologista, eettistä ja 
ekonomista monialaisuutta. Kuviossa 1 esitellään onnistuneen työtoiminnan 
asiakaskokemus, mikä toimii hyvänä mainoksena Patinan toiminnalle.

KUVIO 1. Onnistunut työtoiminnan asiakaskokemus

Ryhmät esittivät ilahduttavan erinäköisiä analyyseja Patinan toiminnasta 
ja kehittämistarpeista. Kuviossa 2 ryhmä nimeltä Happy Client (Eeva Aalto-
Setälä, Nora Elstelä, Saara Holmas, Rubaba Mohammadi, Gabriel Wagner 
ja Markus Petruch) keskittyi työssään työtoiminnassa asiakkaina olevien 
kuntoutujien asiakaskokemukseen ja sen kehittämiseen. Kestävyyden kolme 
keskeistä tekijää tulivat esiin myös ryhmän esityksessä.

KUVIO  2. Työtoiminnassa asiakkaina olevien kuntoutujien asiakaskokemukset ja niiden 
kehittäminen
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FOCUS: SOCIAL SUSTAINABILITY
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Ryhmä Streamlining Patina (Ilona Reiniharju, Annamari Korpi, John Datsa, 
Manuel Rittmannsperger, Anthony Mulyanti ja Minna Lumiluoto) esitteli työs-
sään ehdotuksia hyödyntää kestäviä ratkaisuja kierrätystavaran myynnin 
asiakaspalvelussa. Työssä korostettiin myös Patinan työskentelyn eettisyyttä: 
”Patina is a do-good business”. Ryhmä ehdotti myös tulevaisuuden kehittä-
misessä painopisteeksi jakamistalouteen liittyviä monipuolisempia palve-
luita, kuten kuljetuspyörän lainausmahdollisuutta kierrätettävien tavaroiden 
kuljetuksessa.

Ryhmä Sustainable Flow of People (Maria Ansas, Heidi Hasunen, Kalle Nickels, 
Satish Kumar, Jani Osolanus, Marianne Valola ja Katja Virtanen) keskittyi eri-
tyisesti Patinan työllistämismahdollisuuksien hyödyntämiseen ja sosiaalisen 
vastuullisuuden esiin tuomiseen (kuvio 3). Yhtenä esimerkkinä havainnollis-
tettiin syrjäytymässä oleville tarjottavia työntekomahdollisuuksia ja niiden 
välittämistä työtä tarjoaville.

KUVIO 3. Esimerkki työntekomahdollisuudesta ja niiden välittämistä työtä tarjoaville

Haasteena tämän tyyppisessä intensiivisessä työskentelyssä on eri aloilta ja 
erilaisista kulttuureista tulevien opiskelijoiden yhteistoiminta. Osa opiske-
lijoista sitoutui kiitettävästi ryhmätyöskentelyyn lähipäivinä, osalla ei ollut 
mahdollisuutta osallistua kaikkina aikoina, mutta he kantoivat kuitenkin vas-
tuuta osallistumalla työskentelyyn sovitulla tavalla.  Yhteisölliset työskente-
lyalustat auttavat poissaolevia osallistumaan, jos he ovat sitoutuneita. Osa 
kehittämistoiminnasta tapahtuu ja sen on tarpeenkin tapahtua luokan seinien 
ulkopuolella. Esimerkiksi tässä tapauksessa tutustumiskäynti Patinassa ja 
käyttäjämatka kehitettävään palveluun olivat sellaisia osuuksia, joihin oli olen-
naista osallistua. Lisäksi on huomioitava, että ulkopuolinen asiakas odottaa 
aikatauluissa pysymistä ja tuloksien saavuttamista.

Työelämän edustajan kommentteja projektista

Monialainen ja –kansallinen opiskelijaryhmän toteutti tehtävänsä nopeasti ja 
tehokkaasti. Patinan näkökulmasta osallistuminen opintojaksolle oli helppoa 
eikä vaatinut isoa työpanosta. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat pystyivät 
omaksumaan erinomaisesti melko avoimen tehtävänannon ja sen pohjalta 
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tuottamaan konkreettisia ja hyödyllisiä kehittämisehdotuksia. Erityisen tär-
keää oli huomata, että opiskelijoiden kehittämisehdotuksissa keskityttiin 
samoihin asioihin, joita Patinan henkilökunta oli omassa kehittämispäiväs-
sään nostanut esille toisistaan tietämättä.

Kaikkien ryhmien kehittämisehdotukset on esitelty Patinan henkilökunnalle 
ja Valma Oy:n toimitusjohtajalle. Ehdotuksissa oli elementtejä, joita voidaan 
konkreettisesti toteuttaa, esimerkiksi työvoiman vuokraaminen ja markkinoin-
nin parantaminen. Osaa tuotoksista voidaan käyttää sisäisenä koulutusmate-
riaalina esimerkiksi asiakaspolku-kaavio (Service Path).  Happy Client–ryhmän 
esityksessä kiteytyi hienosti Patinan arvot ja tavoitteet ja ”Happy Client” on 
käsite, josta puhutaan kahvipöytäkeskusteluissa. Tällä hetkellä Patinassa 
on meneillään markkinoinnin kehittämisprojekti, myymälän uudistaminen 
ja myynnin koulutus. Opiskelijoiden ehdotuksia käytetään näissä hyväksi. 
Lisäksi yksi opiskelija on palkattu tuntitöihin Patinaan muotoilun ja suunnit-
telun asiantuntijana.

Opiskelijaryhmän kansainvälisyys toi esille puutteita Patinan henkilökunnan 
kielitaidossa ja keinoissa selviytyä hankalista palvelutilanteista. Koska val-
mentautujille ei anneta kielikoulutusta, niin suunnitelmissa on kehittää muita 
keinoja vieraskielisten henkilöiden palvelutilanteeseen, esimerkiksi symbo-
leita, tuotekuvia ja numeroita sisältävä taulukko. Opiskelijoiden monialaisuus 
puolestaan antoi hyvän pohjan tarkastella Patinaa monesta näkökulmasta. 
Tämä myös auttoi opiskelijoita ymmärtämään ja oppimaan paremmin kaikki 
kestävän kehityksen ulottuvuudet sekä heijastaman opittu myös asiakkaille 
esitettyihin tuloksiin.

Johtopäätöksiä

Ensimmäinen toteutus opintojaksosta Sustainable Design antoi arvokasta 
kokemusta ja palautetta opintojakson suunnitteluun ja toteuttamiseen jat-
kossa. Onnistumisen kokemuksiin vaikutti keskeisesti kiinnostuneen työelä-
män edustajan osallistuminen sekä haasteellinen ja ajankohtainen projektityö. 
Patinan toimintaa oltiin muutenkin uudelleen arvioimassa ja projekti ajoittui 
siten myös sopivasti tilaajan kannalta. Opiskelijoiden työelämäkokemus ja 
työskentelytaidot näkyivät onnistuneina näkemyksinä ja ehdotuksina Patinan 
imagon kehittämiseen lähtien pääsisäänkäynnin helpommasta löytämisestä 
ja päätyen toiminnan sosiaalisen vastuullisuuden parempaan esiintuomiseen. 
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Leena Eloranta 

Liiketalouden YAMK-koulutus 
työelämän kehittämisen 
haasteiden tunnistajana

Johdanto

Liiketalouden YAMK-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät 
johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan nykyisessä jat-
kuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, sekä liike-elämässä että julkisella 
sektorilla. Tavoitteena on antaa opiskelijoille kykyä uudenlaiseen ajatteluun, 
innovatiivisuuden lisäämiseen ja uuden tiedon ja osaamisen hankkimiseen 
sekä uusia työkaluja työpaikan toiminnan kehittämiseen. 

Tässä artikkelissa kuvataan miten eri opintojaksot antavat opiskelijoille erilai-
sia valmiuksia toimia työelämän kehittäjinä. Valmiuksia kehitetään opintojak-
soilla mm. omaan työhön liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien, yhteisöl-
listen tehtävien ja opinnäytetöiden avulla sekä opiskelijaryhmän kokemusten 
ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Opetukseen integroidut TKI-hankkeet 
antavat lisäksi hyvän mahdollisuuden tuoda opiskeluun uudenlaisia käytännön 
työelämän tilanteita ja tarpeita. 

Työelämän kehittämistarpeita pirullisten  
ongelmien näkökulmasta

Työpaikan ongelmat ja haasteet voidaan yleisesti jakaa kolmeen eri tyyppiin: 
yksinkertaiset, niin sanotut kesyt ongelmat, monimutkaiset eli haastavammat 
ongelmat ja monisyiset pirulliset ongelmat. Kesyihin ongelmiin löydetään hel-
posti selkeitä ja toistettavia ratkaisuja. Ns. pirulliset ongelmat ovat kuitenkin 
yleensä vaikeita tunnistaa ja ymmärtää, eikä samaa ratkaisukaavaa voi niiden 
ratkaisemisessa toistaa uudelleen. Pirulliset ongelmat ovat monimuotoisia ja 
usein laaja-alaisia, moneen asiaan ja henkilöön vaikuttavia ongelmia. Niille on 
tyypillistä, että niiden ratkaisuvaihtoehtojen punnitseminen auttaa ymmär-
tämään itse ongelmaa, ratkaisut eivät ole lopullisia, oikeita tai vääriä ja rat-
kaisuvaihtoehtoja voi olla useita ja täysin uudenlaisia. Pirullisten ongelmien 
ratkaiseminen kuvitteellisesti on haastavaa, koska seurauksia on yleensä 
mahdoton täysin ennustaa. Kun yhtä oikeaa ratkaisua ei ole olemassa, on 
oleellista saada tilanne yhdessä keskustellen ns. siedettävään tilaan. (Varti-
ainen, Ollila & Lindell 2013.)

Opiskelijaryhmien kanssa on opintojaksoilla tunnistettu mm. erilaisia tämän 
päivän pirullisia ongelmia työpaikoilla. Kokemusten mukaan tällaiset ongel-
mat liittyvät pääasiassa muutosten jalkauttamiseen, arjen johtamiseen ja 
työjärjestelyihin ja henkilösuhteisiin. Kesyjen ongelmien ratkaisukeinojen 
käyttäminen tällaisissa tapauksissa saattaa vain pahentaa tilannetta eikä 
virkistymispäiviä järjestämällä monikaan haastava tilanne ratkea. Usein 
hyvä lähtökohta ratkaisujen etsimiselle on jo se, että ymmärretään näiden 
vaikeiden tilanteiden ja ongelmien luonne. Koska niiden ratkaisemiseen ei ole 
nopeaa, helppoa eikä yhtä oikeaa ratkaisua, opintojaksoilla etsitään yhdessä 
uudenlaisia keinoja ja työtapoja ja pilotoidaan niitä mahdollisuuksien mukaan 
työpaikoilla. Onnistuneista ratkaisuista on mahdollisuus kehittää myös täy-
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dennyskoulutustuotteita ammattikorkeakoululle. 

Työelämän kehittämistarpeita muutosten johta-
misen näkökulmasta

Muutosjohtamisen virtuaaliopintojaksoilla tunnistetaan tarkemmin muutos-
johtamiseen liittyviä kehittämistarpeita ja ratkaisukeinoja. Useimmat kehit-
tämisen haasteet kohdistuvat tänä päivänä muutosviestintään, henkilöstön 
osallistamiseen muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen, tavoitteiden ja 
toiveiden yhteensovittamiseen, työn imun synnyttämiseen ja ylläpitämiseen ja 
erilaisten sitoutumisen esteinä olevien tunteiden vähentämiseen (turhautumi-
nen, epävarmuus, stressi, katkeroituminen, arvostamisen puute, pelot). Opin-
tojaksolla etsitään uudenlaisia keinoja, joiden avulla henkilöstö voisi kokea 
olevansa myönteisessä mielessä osa hyvää muutosta. Monella työpaikalla 
muutossuunnitelmat tehdään pienessä ryhmässä organisaation johdossa 
ilman henkilöstön toiveiden, tarpeiden ja ideoiden kuuntelemista. Tämän seu-
rauksena työn tekemisen mielekkyys helposti laskee. Monissa muutoksissa 
lisäksi ikääntymisen haasteet olisi huomioitava entistä paremmin varsinkin 
digitalisaation muuttaessa toimintatapoja.

Tekesin MEADOW-yhteenvetoraportin mukaan suomalaiset ovat kuiten-
kin pääosin varsin muutosmyönteisiä ja sitoutuneita omaan työpaikkansa. 
Muutoskielteisyys johtuukin pitkälti juuri huonosti johdetuista muutoksista. 
Huonosta muutoksen johtamisesta johtuva työn imun väheneminen tekee 
usein tyhjäksi muutosten ennakoidut taloudelliset ym. hyödyt. (Alasoini, Lyly-
Yrjänäinen, Ramstad, E & Heikkilä 2014.)

Työelämän kehittämistarpeita innovaatiokyvyk-
kyyden näkökulmasta

Yksi tärkeä kehittämisen kohde tämän päivän organisaatioissa on niiden 
kyky muuntaa tietoa, taitoa ja kokemusta uusiksi tuotteiksi, palveluiksi tai 
prosesseiksi. Tavoitteena on näin tuottaa lisää hyötyä sekä organisaatiolle, 
asiakkaalle tai osakkaille. 

Innovaatiojohtamisen opintojaksolla tunnistetaankin asioita, joiden kehittä-
miseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta organisaatioiden innovaatiokyvykkyys 
ja innovatiivisuus olisi parempi. Tekesin MEADOW-tutkimuksen yhteenveto-
raportin mukaan vain noin neljäsosa suomalaisyrityksistä täyttää innova-
tiivisen organisaation tunnusmerkit. Innovatiivisiksi määriteltiin raportissa 
organisaatio, joka oli viimeisen kahden vuoden aikana tuonut markkinoille 
uuden tuotteen tai palvelun, ja jonka henkilöstö kokee työn imua. Raportin 
mukaan yritykset uudistavat aktiivisesti prosessejaan ja organisaatioitaan, 
mutta eivät panosta riittävästi tuote- ja palveluinnovaatioihin ja niitä tukeviin 
markkinointi-innovaatioihin. Suomi on todennäköisesti ollut Euroopassa viime 
vuosina yksi aktiivisimmin työpaikoilla tapahtuvaan jatkuvaan, pienin askelin 
etenevään kehittämiseen panostaneista maista. Meillä tarvittaisiin kuitenkin 
lisää ns. radikaaleja läpimurtoinnovaatioita sekä yksityisellä että julkisella 
sektorilla. Suomalaisyritykset keskittyvät muita yksipuolisemmin kustannus-
leikkauksiin ja jo olemassa olevien tuotteidensa ja palvelujensa elinkaarien 
pidentämiseen niiden uudistamisen asemesta. (Alasoini, Lyly-Yrjänäinen, 
Ramstad, E & Heikkilä 2014.)

Opintojaksoilla on todettu, että monella työpaikalla kehitys on mennyt viime 
vuosina selvästi innovatiivisuutta tukevampaan suuntaan. Useilla työpaikoilla 
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kannustetaan ideointiin, henkilöstöltä tulleita ideoita otetaan käytäntöön ja 
hyvistä ideoista myös palkitaan. Innovaatiokyvykkyyden kehittämisen näkö-
kulmasta työelämän kehittämistarpeiksi on tunnistettu mm. uudenlaisten 
yhteistyön, tiedonkulun, ideoinnin ja avoimuuden menetelmien ideoiminen, 
asiakastuntemuksen parantaminen ja ilmapiirin ja työympäristön kehittä-
minen innovatiivisuutta tukevaksi. Organisaatioissa on tänä päivänä kiire ja 
monenlaisia pelkoja, jotka saattavat estää ideoinnin ja kokeilemisen. Pelätään 
mm. uusia asioita ja niiden myötä tulevia virheitä. Voi olla niin, että pitkään 
samassa työpaikassa olleet henkilöt eivät riittävästi kyseenalaista tuttuja 
prosesseja ja toimintatapoja, vaikka ne olisivat ajan muuttuessa jo muuttu-
neet turhiksi tai tehottomiksi. Yksi innovaatiokyvykkyyden este voi olla myös 
joku pirullisiksi havaituista ongelmista, kuten tulehtuneet henkilösuhteet. 
Näihinkin uudenlaisten ratkaisumallien kehittäminen on osa opiskelua. Liike-
toiminnan strategisen johtamisen opintojaksolla etsitään sekä tulevaisuuden 
osaamistarpeita että uudenlaisia keinoja strategian jalkauttamiseen. 

TKI-toiminnan arvioinnin kehittäminen

Työelämälähtöiset TKI-hankkeet ovat osa YAMK-koulutusta yhä enenevässä 
määrin. YAMK-koulutuksessa ja hankkeissa kehitetään työelämää eri tavoin 
etsimällä ja rakentamalla ratkaisukeinoja työelämän tarpeisiin. Kun opetuk-
seen integroituvien hankkeiden määrä kasvaa, tulee entistä enemmän kiin-
nittää huomiota myös hankkeiden tavoitteiden onnistumiseen ja hankkeiden 
vaikuttavuuden arvioimiseen. 

Hankkeiden onnistumista voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. 
Opiskelijan näkökulma on oppimisen näkökulma. Tärkeä osa YAMK-koulutusta 
on se, että opiskelija saa koulutuksen aikana sekä uutta osaamista että uusia 
työkaluja työpaikkansa tai yleensäkin työelämän kehittämiseen. Toinen tär-
keä näkökulma on opettajan näkökulma. Hankkeet antavat opettajalle uusia 
resursseja ja työkaluja opetuksen tukemiseen ja hankkeet antavat myös opet-
tajalle uutta osaamista. Kolmas ammattikorkeakoulun näkökulma on myös 
eräänlainen oppimisen näkökulma. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta 
onnistumisen kriteerinä on esimerkiksi se, miten hyvin hanke on voitu integ-
roida opetukseen. Erityisen tärkeää on myös tunnistaa, miten kohteena olevat 
organisaatiot ovat kehittyneet hankkeen myötä ja mahdollisesti myös merki-
tys aluekehitykseen. Hankkeen onnistumisen kannalta on keskeistä arvioida 
yhteistyön onnistuminen hankkeessa eri sidosryhmien, sisäisten ja ulkoisten 
kanssa, sen lisäksi että arvioidaan muuten itse hankkeen onnistumista esim. 
kustannusten ja aikataulun näkökulmasta. 

Lähteet

Alasoini, T., Lyly-Yrjänäinen, M., Ramstad, E & Heikkilä, A. 2014. Innovatiivi-
suus Suomen työpaikoilla, menestys versoo työelämää uudistamalla. Meadow 
tutkimuksen yhteenvetoraportti. Tekesisn katsaus 311/2014. Helsinki: Tekes. 
Saatavissa: http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/innovatiivisuus_suo-
men-_tyopaikoilla.pdf

Vartiainen, P. Ollila, S., Raisio, H & Lindell, J. 2013. Johtajana kaaoksen reu-
nalla: Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista. Helsinki, Gaudeamus.

L i i K E t a L o u D E N  Y a m K - K o u L u t u S  t Y Ö E L ä m ä N  K E H i t t ä m i S E N  H a a S t E i D E N  t u N N i S t a J a N a .



77

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja  
ISSN 2342-7507 
ISBN 978-951-827-246-8  

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat vakiinnutta-
neet asemansa työelämän kehittämistutkintona osaksi 
suomalaista duaalimallin mukaista korkeakoulujärjes-
telmää. Työelämän muutokset ovat nopeita ja tuottavat 
ammattikorkeakouluihin kehittämishaasteita. Lahden 
ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulutut-
kintoon johtavaa koulutusta toteutetaan kaikilla koulutus-
aloilla. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI)  
integrointi koulutuksen oppimis-, opettamis- ja kehittämis-
prosesseihin ei vielä täysimääräisesti hyödynnä opiskelijoi-
den asiantuntijaosaamista.  Tässä julkaisussa tarkastellaan 
koulutuksen ja TKI-toiminnan integroinnin kehittämispro-
sessia ja prosessissa tuotettuja ratkaisuja TKI-toiminnan 
vahvempaan integraatioon sekä esitellään koulutuksen ja 
TKI-toimintaa integroivia pilotteja osana opintojaksojen 
toteutusta. 
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