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Opinnäytetyön toimeksiantaja on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, joka on yksi Suomen 
suurimmista ammattikorkeakouluista. Työn tavoitteena oli selvittää, minkälaisia näkemyk-
siä opiskelijoilla on monialaisesta opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa. Tässä työssä 
monialaisuudella tarkoitetaan poikkitieteellisyyttä, jossa opiskelijat eri koulutusohjelmista 
voivat työskennellä yhdessä isomman teeman, hankkeen tai toimeksiannon parissa. Opin-
näytetyö voi linkittyä Haaga-Helian tutkimus, kehitys- ja innovaatio toimintaan, eli TKI-toi-
mintaan. Työn aihe on tärkeä, sillä monialaisuus on osa Haaga-Helian strategiaa ja myös 
tärkeää työelämän kannalta.  
 
Työssä on käytetty vetoketjuperiaatteetta, sillä tietoperusta etenee rinnakkain empirian 
kanssa. Tietoperusta koostuu mm. tiedonhallinnasta ja tiedonjakamisesta, jotka tunnetaan 
kansainvälisesti paremmin niiden englanninkielisillä vastikkeilla: Knowledge Management 
ja Knowledge Sharing. Tiedonhallinta ja -jakaminen ovat tärkeä osa monialaista opinnäyte-
työskentelyä. Monialaisessa opinnäytetyöskentelyssä oppiminen ja oppimisen ilo korostu-
vat, sillä yhdessä tekeminen on usein hauskempaa. 
 
Työn tärkein tutkimuskysymys on, miten Haaga-Helian opiskelijat ymmärtävät monialaisen 
opinnäytetyöskentelyn. Toimeksianto tutkimukseen saatiin syksyllä 2015 ja siihen haettiin 
tutkimuslupa Haaga-Helialta. Tutkimusasenne on toiminnallinen, ja tutkimusmenetelminä 
on käytetty laadullisia ja toiminnallisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineisto kerättiin 
Haaga-Helian opiskelijoilta puolistrukturoitujen teemahaastattelujen muodossa. Opiskelijoi-
den lisäksi haastateltiin asiantuntijoita, kuten Haaga-Helian yliopettajaa, TKI-päällikköä ja 
opiskelijakunta Helgan edustajaa. Haastattelut toteutettiin kevään 2016 aikana.  
 
Opiskelijoiden näkemykset monialaisesta opinnäytetyöskentelystä olivat monipuolisia. 
Suurin osa haastatelluista koki monialaisen opinnäytetyöskentelyn innostavana, kiinnosta-
vana ja positiivisena. Monialainen opinnäytetyöskentely osattiin yhdistää yhdessä tekemi-
seen ja oppimiseen, verkostoitumiseen ja ideoiden jakamiseen. Osa opiskelijoista ei ollut 
koskaan kuullut monialaisesta opinnäytetyöskentelystä tai TKI-toiminnasta. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, minkälaisia näkemyksiä opiskelijoilla on 

monialaisesta opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa. Opiskelijoiden näkemyksiä mo-

nialaisesta opinnäytetyöskentelystä ei ole aiemmin tutkittu. Työ tehtiin toimeksiantona 

Haaga-Helia ammattikorkeakoululle ja sen aihe syntyi Haaga-Helian uuden pedagogisen 

strategian myötä. Uuden strategian mukaan, opiskelijan tulisi kehittää taitoaan toimia yh-

teisöllisesti jakamalla tietoa ja osaamista (Haaga-Helia 2016g). Työskentelemällä monia-

laisesti, yhdessä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa, opiskelija voi jakaa tie-

toaan ja osaamistaan muiden opiskelijoiden kesken.  

 

Haaga-Helian uuden strategian syntymiseen on vaikuttanut monet asiat. Kaikki yritykset, 

myös ammattikorkeakoulut, tarvitsevat jatkuvaa kehittämistyötä esimerkiksi kannattavuu-

tensa parantamiseen ja kasvun aikaansaamiseen. On myös tärkeää ennakoida tulevai-

suuden kysyntää ja ymmärtää muutoksia. Maailma muuttuu koko ajan ja yritysten, myös 

Haaga-Helian, täytyy yrittää pysyä kehityksessä mukana. Yksi syy nopeasti muuttuvaan ja 

digitalisoituvaan toimintaympäristöön on tiedon määrä, joka on nostanut tutkimustiedon 

merkityksen korkeammalle kuin se on koskaan ollut. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 

13.) 

 

Tämän opinnäytetyön aihe on tärkeä Haaga-Helialle, mutta myös opiskelijoille. Opinnäyte-

työstä puhutaan ensikerran jo opintojen alkuvaiheessa, mutta sitten se jää kaikkien kurs-

sien, tenttien ja kuluvien lukuvuosien alle. Opinnäytetyöhön palataan yleensä viimeistään 

työharjoittelussa, kun opiskelijaa kehotetaan miettimään mahdollisia opinnäytetyöaiheita 

työharjoittelupaikasta. Monet opiskelijat kuitenkin kokevat sen haastavaksi, etenkin jos 

suorittavat työharjoittelua ulkomailla, tai jos opinnäytetyöskentelyä on vaikea aloittaa. Mo-

net opiskelijat eivät tiedä Haaga-Helian opinnäytetyövaihtoehdoista.  

 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteena on saada opiskelija näyttämään osaami-

sensa aihealueella, mihin on opintojensa edetessä syventynyt. Haaga-Helian johdon as-

sistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa erikoistumisopinnot ovat laskentatoimi, markki-

nointi, myynti ja palvelut, juridiikka, johtaminen ja HR, kokoukset ja tapahtumat, yhteisö-

viestintä ja yrittäjyys (Haaga-Helia 2016a). Usein opinnäytetyö tehdään omien erikoistu-

misopintojen näkökulmasta, jolloin opinnäytetyöstä riippuen kokonaisuus saattaa jäädä 

suppeaksi. Monialainen opinnäytetyöskentely on vaihtoehto niille opiskelijoille, jotka ha-

luavat työnsä olevan osa jotakin suurempaa kokonaisuutta.  
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1.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymys 

Työ on osa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää monialaista opiskelua Haaga-Heli-

assa. Työn tavoite toteutuu ja tutkimus onnistuu, jos opiskelijoiden näkemyksiä monialai-

sesta opinnäytetyöskentelystä saadaan selville ja tutkimustulosten avulla voidaan esittää 

kehitysehdotuksia Haaga-Helialle.  

 

Hirsjärven ja Sajavaaran (2009, teoksessa Marshall & Rossman 1995, 137–138) mukaan 

tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä, joka ohjaa tutkimusstrategisia valintoja. 

Tutkimusta voi luonnehtia neljän piirteen perusteella: kartoittava, selittävä, kuvaileva tai 

ennustava. Yhteen tutkimukseen voi kuitenkin sisältyä useampia kuin yksi tarkoitus, ja tar-

koitus voi myös muuttua tutkimuksen edetessä. Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa 

esiintyy kaikkia piirteitä. Tutkimus alkaa kartoittamalla opiskelijoiden näkemyksiä monialai-

sesta opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa. Kun opiskelijoiden näkemyksiä saadaan 

selville, niitä selitetään ja kuvataan sekä tekstin, että kuvioiden ja taulukoiden avulla. En-

nustava piirre toteutuu, kun tutkimustulosten perusteella annetaan jatkotutkimus- ja kehi-

tysehdotuksia Haaga-Helialle.  

 

Työn tärkein tutkimuskysymys on: 

 

 Miten Haaga-Helian opiskelijat ymmärtävät monialaisen opinnäyte-

työskentelyn? 

 

Myös seuraavia kysymyksiä tarkastellaan: 

 

 Miten Haaga-Helian opiskelijat voisivat ymmärtää paremmin monia-

laisen opinnäytetyöskentelyn? 

 Mikä motivoisi opiskelijoita lähtemään mukaan poikkitieteelliseen ja 

monialaiseen opinnäytetyöhön? 

 Miten monialaisen opinnäytetyöskentelyn viestintää voisi kehittää? 

 

1.2 Työssä käytetyt menetelmät 

Tämän opinnäytetyön tutkimusasenne on toiminnallinen, joka palvelee tilanteessa jossa 

tavoitteena on toteuttaa kohderyhmän näkemyksiin nojautuva idea  Tutkimusmenetel-

mänä on käytetty laadullisia ja toiminnallisia tutkimusmenetelmiä. Laadullinen tutkimusme-

netelmä toimii pääsääntöisesti etenkin silloin, kun halutaan ymmärtää millaiset käsitykset 

ihmisten toiminnan taustalla vaikuttavat. (Vilkka & Airaksinen 2003, 63). Painopiste on te-

kemisessä ja ymmärtämisessä, mittaamisen ja tilastoimisen sijaan.  
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Tutkimusaineistoa kerättiin suoraan opiskelijoilta puolistrukturoitujen teemahaastattelujen 

muodossa. Tavoitteena oli haastatella opiskelijoita eri koulutusohjelmista. Haastateltujen 

määrän sijaan keskityttiin haastattelujen laatuun. Tutkimuksessa on tarpeellista haasta-

tella niin monta, että saa tarvittavan tiedon (Hirsjärvi & Hurme 2004, 58). Opiskelijoiden 

lisäksi haastateltiin asiantuntijoita, kuten Haaga-Helian yliopettajaa, TKI-päällikköä ja opis-

kelijakunta Helgan edustajaa. Tutkimuksesta haettiin tutkimuslupa Haaga-Helialta. 

 

1.3 Työn rakenne 

Tämä opinnäytetyö on rakennettu vetoketjuperiaatteella, sillä tietoperusta ei ole työn erilli-

nen osa. Johdannon jälkeen, tietoperusta etenee rinnakkain empirian kanssa. Ensimmäi-

senä esitellään työn toimeksiantaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Samassa luvussa 

selvennetään minkälainen Haaga-Helian opinnäytetyöprosessi on, ja miten monialainen 

opinnäytetyöskentely toteutuu. Luvussa kolme, selvennetään monialaisuus –käsitettä, ja 

pohditaan miten monialaisuus toteutuu Haaga-Heliassa sekä muissa ammattikorkeakou-

luissa. Neljännessä luvussa tarkastellaan oppimista ja oppimisen tuottamaa iloa. Luvussa 

viisi, tarkastellaan Knowledge Management ja Knowledge Sharing –teorioita, sillä ne ovat 

tärkeä osa monialaista opinnäytetyöskentelyä. Luvussa kuusi, kerrotaan tutkimuksen to-

teuttamisesta. Luvussa seitsemän ja kahdeksan, esitellään opiskelijoiden ja asiantuntijoi-

den haastattelut. Viimeisessä luvussa, tarkastellaan tutkimustuloksia ja koko opinnäyte-

työprosessia,  sekä esitetään kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia.   
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2 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

Työn toimeksiantaja on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helia on yksi Suomen 

suurimmista ammattikorkeakouluista, ja se on tunnettu ja tunnustettu kansainvälisenä yh-

teistyökumppanina. Haaga-Heliassa opiskelee noin 10 700 opiskelijaa. (Haaga-Helia 

2016g.) 

 

Haaga-Helian pedagogisen strategian mukaan, opiskelijan rooli on kasvaa proaktiiviseksi, 

itseohjautuvaksi asiantuntijaksi, joka on motivoitunut kehittämään itseään, työtään ja työ-

yhteisöään. Opettajan rooli on suunnitella, mahdollistaa ja ohjata opiskelutoimintaa. 

(Haaga-Helia 2016g.) 

 

Opetussuunnitelmat sisältävät ammattialan osaamisen lisäksi mm. verkosto- ja organisaa-

tio-osaamista, kansallista ja kansainvälistä viestintäosaamista sekä taitoa toimia yhteisölli-

sesti jakamalla tietoa ja osaamista. (Haaga-Helia 2016g.) 

 
2.1 Opinnäytetyö Haaga-Heliassa 

Opinnäytetyön tavoite on perehdyttää opiskelija työelämäläheiseen ja soveltavaan tiedon-

tuottamisprosessiin, sen arviointiin ja ongelmanratkaisuun. Opinnäytetyön tekeminen 

muodostuu sen suunnittelusta, laatimisesta ja esittämisestä. (Haaga-Helia 2016f.) 

 

Haaga-Heliassa on mahdollista tehdä opinnäytetyö tutkimuksena, produktina tai portfo-

liona. Tutkimustyyppinen opinnäytetyö sisältää joko määrällisen tai laadullisen tutkimuk-

sen. Produktityyppinen on toiminnallinen opinnäytetyö, johon sisältyy esimerkiksi tuoteke-

hitys- tai suunnitteluhanke. Portfoliotyyppinen opinnäytetyö antaa mahdollisuuden hyödyn-

tää aikaisemmin laadittuja tuotoksia. Tuotokset voivat olla opintojaksoilla, työharjoittelun 

tai opiskelijavaihdon yhteydessä tehtyjä projekti- tai oppimistehtäviä. Portfolion sitoo yh-

teen yhdistävä tietoperusta ja yhdessä tuotosten kanssa muodostaa opinnäytetyön. Suu-

rin osa opinnäytetöistä tehdään palvelemaan kohdeyrityksen toimintaa. Tutkimuksen, pro-

duktin ja portfolion lisäksi opinnäytetyö on mahdollista tehdä monialaisena. Monialaisessa 

opinnäytetyössä opinnäytetyö tehdään osaksi jotakin laajempaa aihetta tai toimeksiantoa. 

 (Haaga-Helia 2016.) 

 

Opinnäytetyön tekemiseen on annettu ohjeet, mutta aiheen ja aikataulun suhteen opiskeli-

joilla on vapaus valita. Opiskelijat voivat aloittaa opinnäytetyön tekemisen missä vai-

heessa opintoja tahansa. Joustavuus opinnäytetyön aloittamisen suhteen mahdollistaa 

opinnäytetyön tekemisen samanaikaisesti opintojaksojen kanssa tai intensiivisesti oman 

aikataulun mukaan.  
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Haaga-Heliassa voi suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mutta opin-

näytetyön tavoitteet, sisältö ja laajuus poikkeavat ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä. 

(Haaga-Helia 2016f.) 

 

2.2 Opinnäytetyöprosessi 

Opinnäytetyön tekemiseen sisältyy yksilöllinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus, mah-

dolliset menetelmäopinnot, seminaari- tai työpajatyöskentely, oman opinnäytetyön esittä-

minen ja julkaiseminen sekä kypsyysnäyte. Koko opinnäytetyön laajuus on Haaga-Heli-

assa 15 opintopistettä eli keskimäärin 400 tuntia. (Haaga-Helia 2016f.) 

 

Haaga-Helian opiskelijoiden intranetissä, MyNetissä, on kuvattu opinnäytetyöprosessi ylä-

tason mallina, joka ei mene työohjetasolle. Jokaisessa koulutusohjelmassa on opinnäyte-

työn vaiheista yksityiskohtaisemmat työohjeet. Prosessin pitäisi kuitenkin olla jotakuinkin 

yhteneväiset jokaisessa koulutusohjelmassa. (Haaga-Helia 2016d.) 

 

Prosessi alkaa, kun opinnäytetyön tekijä ilmoittautuu opinnäytetyöprosessiin ja tekee eh-

dotuksen työn aiheesta. Jos koordinaattori tai ohjaaja hyväksyy aiheen, opiskelija voi aloit-

taa opinnäytetyön tekemällä toimeksiantosopimuksen, jos sellainen vaaditaan. Seuraa-

vaksi edetään työsuunnitelman laatimiseen, jossa pitää hyödyntää saatu ohjaus. Koko 

opinnäytetyöprosessin aikana opiskelija osallistuu tapaamisiin jossa saa ohjausta ja neu-

vontaa ja kommentteja opinnäytetyöhön liittyen. (Haaga-Helia 2016d.) 

 

Kun työ on viimeistelty, käynnistyy arviointivaihe. Työ julkaistaan ohjeiden mukaisesti ja 

suoritetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäy-

tetyönsä alaan ja sen hyväksytyllä suorittamisella voidaan osoittaa lain mukaan korkea-

koulututkinnolta vaadittava kielitaito. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotusti sovittuna ajan-

kohtana ja sen tekstilaji voi olla esimerkiksi essee, media- tai lehdistötiedote. (Haaga-He-

lia 2016e.) 

 

Opinnäytetyön lopetusprosessi on korkeakoulun, koordinaattorin, ohjaajan ja arvioijan, kä-

sissä. Ohjaaja arvioi yhdessä toisen nimetyn henkilön kanssa tehdyn opinnäytetyön, ja 

antaa arviointilausunnon opiskelijalle ja opintotoimistoon. (Haaga-Helia 2016d.) 

 

2.3 Monialainen opinnäytetyöskentely 

Monialaiset opinnäytetyöryhmät toimivat Haaga-Helian tutkimus- ja kehittämisyksikön alai-

suudessa. Tutkimus- ja kehittämisyksikkö seuraa monialaisten opinnäytetyöryhmien edis-
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tymistä toiminnallisten raporttien avulla. Opinnäytetyön tekeminen monialaisessa opinnäy-

tetyöryhmässä mahdollistaa laajempaan aiheeseen tai toimeksiantoon tarttumisen. Ryh-

mät ovat poikkitieteellisiä ja niihin voi osallistua opiskelijat eri koulutusohjelmista Monialai-

sen opinnäytetyön tavoitteena on saada opinnäytetyölle suurempi merkitys. Tavoitteena 

on yhdistää opiskelijoiden osaamista niin, että sekä opiskelijat että toimeksiantaja hyötyisi 

siitä. (Haaga-Helia 2016a.) 

 

Haaga-Helian uuden strategian myötä, monialaista opinnäytetyöskentelyä on alettu kehit-

tämään. Ennen uutta strategiaa, monialaista opinnäytetyöryhmää kutsuttiin teemaryh-

mäksi. Eva Rännäli tutki teemaryhmän raportointia sosiaalisen median keinoin vuonna 

2014 kirjoitetussa opinnäytetyössään. Työssä on keskitytty viestinnän ja sosiaalisen me-

dian näkökulmiin, mutta opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä 

ei ole tutkittu. Rännälin tutkimuksen tuloksena sosiaalinen media nähtiin pääosin teema-

ryhmäraportointiin sopivana viestintä- ja markkinointimuotona. Vain pieni vähemmistö oli 

eri mieltä. Yhteenvedossa (2014, 73) täsmennetään, että teemaryhmäraportointi - sekä 

sisällöllinen eli tuloksiin liittyvä, että toiminnallinen raportointi - koettiin kaikissa vastaaja-

ryhmissä tärkeäksi. Sosiaalista mediaa voisi käyttää tunnettavuuden lisäämisessä apuna, 

mutta sen käyttämisessä pitäisi olla suunnitelmallinen. Myös teemaryhmistä (monialaisista 

opinnäytetyöryhmistä) ja niiden toiminnasta tulisi viestiä enemmän, ja saada sitä kautta 

mukaan yhä monipuolisemmin opiskelijoita ja uusia toimeksiantajia. (Rännäli 2014, 78.) 

 

2.4 Monialaisen opinnäytetyöskentelyn viestintäkanavat 

Monialaisesta opinnäytetyöstä saa lisätietoja Haaga-Helian opiskelijoiden intranetistä, My-

Netistä. Vain Haaga-Heliassa opiskelevilla on kirjautumistunnukset MyNetiin, ja näin ollen 

talon ulkopuolella olevat, kuten potentiaaliset uudet opiskelijat, eivät pääse kirjautumaan 

MyNetiin ilman siihen tarkoitettuja tunnuksia. Monialaisesta opinnäytetyöskentelystä ei ole 

lisätietoja Haaga-Helian kotisivuilla.  

 

MyNetin lisäksi, opettajat, opinnäytetyöohjaajat, opinto-ohjaajat sekä muut opiskelijat ovat 

hyviä tiedonlähteitä opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä lisää sekä opinnäy-

tetyön tekemisestä että monialaisesta opinnäytetyöskentelystä koko opiskelujen ajan, en-

simmäisestä lukuvuodesta lähtien siihen asti kun opinnäytetyön tekeminen tulee ajankoh-

taiseksi.  

 

Tavoitteena on selventää monialaisen opinnäytetyöskentelyn viestintää ja nostaa monia-

lainen opinnäytetyö tasa-arvoiseksi yksin, oman koulutusohjelman sisällä toteutetun opin-
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näytetyön rinnalle. Haaga-Helian henkilöstöllä on mahdollisuudet vaikuttaa viestinnän te-

hostamiseen. Myös opiskelijat ovat suuressa asemassa tavoitteisiin pääsemisessä. Opis-

kelijat jakavat mielikuviaan ja näkemyksiään monialaisesta opinnäytetyöskentelystä muille 

opiskelijoille, niin Haaga-Helian sisällä kuin ulkopuolella.  

 

2.5 TKI-palvelut 

TKI on lyhenne sanoista Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (Ojasalo, Moila-

nen & Ritalahti 2014, 17). Haaga-Helian TKI-toiminnan tavoitteena on tukea Haaga-Helian 

hanketoimintaa ja ulkoisen rahoituksen hakua. (Haaga-Helia 2016b). Haaga-Helian TKI-

päällikön Tuija Toivolan (19.4.2016) mukaan, TKI-toiminta on yksi Haaga-Helian lakisää-

teisistä tehtävistä. Kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen tulee harjoittaa TKI-toimintaa.  

 

Yhtenä Haaga-Helian tavoitteena on luoda uudenlaisia ratkaisuja liiketoimintaan TKI-pro-

jektien avulla. Uudenlaisten ratkaisujen avulla voidaan myötävaikuttaa talouden kasvua 

sekä toimialojen ja yhteiskunnan uudistumista. Haaga-Helia toteuttaa tutkimus-, kehittä-

mis- ja innovaatioprojekteja yhdessä yritysten, julkishallinnon ja muiden korkeakoulujen 

kanssa. Toiminta keskittyy kehittämään uusia ratkaisuja palveluun ja myyntiin sekä digi-

taaliseen liiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Projektit yhdistetään usein myös opetukseen ja 

opiskelijoiden oppimisprosessiin, esimerkiksi kurssin tai projektin yhteydessä. (Haaga-He-

lia 2016b.) Opiskelijoiden opinnäytetyöt on mahdollista liittyä TKI-hankkeeseen. Ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon kaikki lopputyöt ovat pääsääntöisesti työelämän toimeksian-

toja, eli osa TKI-toimintaa. (Toivola 19.4.2016.) 

 

Palveluiden kehityshankkeet keskittyvät asiakasymmärrykseen, palvelukokemukseen ja 

palvelukonseptien kehittämiseen. Oppimisen uudet ratkaisut pohjautuu ammatillisten ja 

ammattikorkeakoulu opettajuuden murrokselle. Opettajan rooli on lähempänä yhteistyön 

rakentajaa kuin perinteistä tiedon välittäjää. Keskeistä on yhteistyö työelämän kanssa. 

(Haaga-Helia 2016b.)  
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3 Monialaisuus 

Monialaisuus -käsitteenä on melko uusi, ja sillä on monta eri määritelmää. Käsitettä on 

hankalaa selittää yksiselitteisesti, sillä käsite voidaan ymmärtää eri aloilla eri tavalla. Mo-

nialaisuus -käsite yhdistetään myös usein käsitteisiin poikkitieteellisyys, monitieteisyys ja 

tieteidenvälisyys. (Salo, M. 2015). Tässä työssä ei käsitellä määritelmien välisiä eroja, 

vaan keskitytään määritelmän yhteen tarkoitukseen.  

 

Lindeman & Veistilä (2014, 97) kirjoittavat monitieteisyys-käsitteen viittaavaan siihen kun 

yksi tai useampi tieteenala työskentelee yhdessä saman ongelman ratkaisemiseksi. Ox-

fordin sanakirjan määritelmän mukaan, monialaisuus toteutuu kun useilta eri akateemisilta 

tieteenaloilta tai ammatillisilta erikoisaloilta osallistuu henkilöitä joilla on sama lähestymis-

tapa aiheeseen tai ongelmaan. 

 
Combining or involving several academic disciplines or professional specializations 
in an approach to a topic or problem. (Oxford Dictionary 2016) 

 

Tässä opinnäytetyössä monialaisuudella tarkoitetaan pitkälti samaa kuin Oxfordin sanakir-

jan määritelmässä. Monialaisessa opinnäytetyöskentelyssä lähestymistapoja voi kuitenkin 

olla useita.  

 

3.1 Monialaisuus Haaga-Heliassa 

Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko tähdentää blogikirjoituksessaan (9.12.2015) että kor-

keakouluilta edellytetään yhä laajempaa yhteistyötä yhteiskunnan kanssa. Haaga-Helia on 

tehnyt yhteistyötä kahden muun ammattikorkeakoulun, Laurean ja Metropolian, kanssa. 

Avoimen ja ratkaisuhakuisen yhteistyön kautta on tunnistettu konkreettisia yhteistyön alu-

eita, joiden avulla tehokkuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus lisääntyvät.  

 

Ammattikorkeakouluyhteistyön ja yhteiskunnan lisäksi Haaga-Helialta edellytetään yhteis-

työtä myös työelämän kanssa. Suurena haasteena on yhteiskuntamme dynaaminen kehi-

tys, jossa vähemmällä täytyy saada enemmän ja toimintarytmi kovenee. Muutokset niin 

yhteiskunnassa kuin työelämässä täytyy ottaa vakavasti. Työelämässä tapahtuvat muu-

tokset näkyvät monimuotoisina toimenkuvina ja reaaliaikaisina tehtävämäärityksinä. Yksi-

lötasolla nämä muutokset näkyvät edellytyksinä moniosaamiselle sekä kyvylle ottaa hal-

tuun uusia osaamisalueita. Haaga-Helian täytyy elää ajassa, ja muuttua muutosten mu-

kana. (Kokko 28.1.2016.) 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/academic#academic__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/discipline#discipline__9
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/specialize#specialize__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/topic#topic__2
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Kokon lisäksi, Haaga-Helian vararehtori ja liiketalouden koulutusyksikön johtaja Minna 

Hiillos on sitä mieltä, että verkostoituminen ja monialainen toiminta on lisääntynyt. Monia-

lainen toiminta vaikuttaa myös ammattikorkeakoulujen opettajuuteen. Sen lisäksi, että 

opettajien osaamista pitää jatkuvasti päivittää, opettajilta edellytetään kykyä paneutua 

useampiin asioihin kuin ennen. Hiillos painottaa että osaamisen jakaminen on keskeisenä 

tekijänä tässä haasteessa. (Hiillos 15.2.2016.) 

 

Haaga-Heliassa on mahdollista tehdä yhteistyötä eri koulutusohjelmissa olevien opiskeli-

joiden kanssa. Suurin monialaisin työ on opinnäytetyö, joka on mahdollista tehdä monia-

laisena, yhteistyössä eri koulutusohjelmista olevien kanssa. Monialaisuus toteutuu myös 

opintojaksoilla, kun opiskelijat voivat valita opintoja oman koulutusohjelmansa ulkopuo-

lelta. Esimerkiksi opintoihin kuuluvissa ryhmätöissä monialaisuus korostuu, kun opiskelijat 

jakavat tietämystään ja yhdistävät osaamistaan.  

 

Kokon (28.1.2016) mukaan tilanne on jo nyt suhteellisen hyvä, sillä monialaisuus toteutuu 

monilla eritahoilla. Kehitettävää kuitenkin on, ja tärkeintä on panostaminen yhdessä teke-

miseen. Myös muutokset työelämässä edellyttävät moniosaamista ja kykyä ottaa haltuun 

uusia osaamisalueita. Ammattikorkeakoulun tulisi olla työelämän ja ammatillisuuden suun-

nunnanäyttäjä.  

 

Hyviä esimerkkejä Haaga-Heliassa monialaisesti toteutuneista töistä on useita. Yksi hyvä 

esimerkki on Eija Kärnän vuonna 2012 toimittama Tehoa ja iloa strategiatyöhön –julkaisu. 

Julkaisu on laajan yhteistyön tulos, joka antaa kattavan kuvan strategiatyöstä ja –proses-

seista käytännössä. Julkaisun kokoamisessa on ollut mukana parisenkymmentä lopputyö-

tään tekevää Haaga-Helian opiskelijaa. Mukana olleet opiskelijat työskentelivät ryhmissä, 

ja töiden tuloksia on koottu julkaisuun. Mukana tietoa kokoamassa oli myös opiskelijoiden 

ohjaajat, sekä työelämän toimijoita yli 20 organisaatiosta. Vuonna 2011 Tarja Römer-

Paakkasen toimittama Yrittäjyyden itua –julkaisuun on koottu opiskelijoiden opinnäytetöitä 

jotka liittyvät kaikki yrittäjyyteen eri näkökulmista. 

 

3.2 Monialaisuus ammattikorkeakoulussa yleisesti 

Ammattikorkeakoulussa valmistaudutaan työelämään kehittämällä yhteistyötaitoja opinto-

jen alusta lähtien. Opinnoissa korostuu yhteistyötaidot, sillä opetus ammattikorkeakou-

luissa on usein käytännönläheisempää kuin opetus esimerkiksi yliopistoissa. Ammattikor-

keakouluopintoihin kuuluu paljon ryhmätöitä ja yhdessä tekemistä.  
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Haaga-Helian lisäksi, monet muut Suomen ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen 

mahdollisuuden tehdä opinnäytetyön pari- tai pienryhmätyönä sekä monialaisesti yhden 

tai useamman koulutusalan opiskelijan kesken. Myös erilaisia projekteja on mahdollista 

tehdä yhdessä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Projektit voivat liittyä kurssiin 

tai opintojaksoon ja niistä saatavien opintopisteiden määrä vaihtelee.  

 

Hyvänä esimerkkinä monialaisesta projektityöstä on Metropolia ammattikorkeakoulussa 

tehty seksuaalivalistusvideo. Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkea-

koulu, jossa on noin 14 000 opiskelijaa (Metropolia 2016). Haaga-Helian opiskelijakunta 

Helgan edustaja kertoi Metropoliassa tehdystä seksuaalivalistusvideosta, jossa kätilöopis-

kelijat tuottivat videon sisällön, ja mediatekniikan opiskelijat toteuttivat videon teknisen 

puolen. Video on hyvä esimerkki monialaisesta toiminnasta. (Opiskelijakunta Helga 

7.1.2016.) 
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4 Oppiminen 

Oppiminen on uusien asioiden ja taitojen oppimista. Oppiminen on usein oman toiminnan 

tulos, joka edellyttää omaa aktiivisuutta. Yksinkertaisia asioita oppii helposti virheiden 

kautta. Hyvä esimerkki on lapsi, joka oppii kävelemään, puhumaan ja syömään oman toi-

minnan tuloksena, toiston ja virheiden kautta. (Nonaka & Takeuchi 1995, 10.) Oppimista 

on kuitenkin erilaista, ja uusia asioita voi oppia niin työelämässä, koulussa kuin arjessakin.  

 

Hyvä esimerkki isosta oppimisprosessista on opinnäytetyö, jonka eri vaiheet edellyttävät 

erilaisia taitoja ja osaamista onnistuakseen. Usein kuitenkin tekemällä oppii, ja opinnäyte-

työn loppuvaiheessa kirjoittaminen ja asioiden oivaltaminen on helpompaa verrattuna työn 

aloitusvaiheeseen. Opinnäytetyö yhdistetään usein kirjoittamiseen, vaikka sen tekemi-

sessä on paljon muutakin kun kirjoitustyötä, kuten suunnittelu-, tutkimus-, kehitystyön to-

teutus ja esittämisvaihe. Kirjoittamisella on kuitenkin osansa opinnäytetyön tekemisessä. 

Kirjoittaminen ei ole pelkästään tekstin tuottamista, vaan toiminta-, oppimis- ja ajattelupro-

sessi. Prosessin keskeisyys täsmentyy, kun käytetään pienryhmää tukena opiskelijan 

tuottaman tekstin kehittämisessä. Kirjoittaminen on tehokas oppimisen muoto, mutta sen 

laadulla on merkitystä. Kirjoittaminen on tehokasta silloin kun se edesauttaa tiedon kehit-

telyä ja asioiden muotoilemista omin sanoin. Tällaisia kirjoittamalla oppimisen muotoja 

ovat esimerkiksi aivoriihet, oppimispäiväkirjat, vapaat kirjoitusharjoitukset, pienryhmätoi-

minta ja monien luonnosten tekeminen tekstistä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 

104.) 

 

Pienryhmätoiminta yhtenä oppimisen muotona auttaa kehittämään itsesäätelyn taitoja. It-

sesäätelytaito tarkoittaa kykyä säädellä tunteita ja käyttäytymistä. Oppimisessa itsesäätely 

tarkoittaa sitä, kuinka hyvin oppija kykenee itse säätelemään ja kontrolloimaan omaa opis-

keluaan. Yhteistyössä oppija saa tilaisuuden verrata omia strategioitaan muiden tapaan 

oppia. Tehokkaan opiskelijan olisi hyvä olla tietoinen erilaisista strategioista ja myös kyke-

nevä soveltamaan niitä tilanteiden ja vaatimusten mukaan. (Hakkarainen, Lonka & Lippo-

nen 2005, 167.) 

 

Pienryhmätoiminnassa ja aivoriihissä ryhmän koolla on kuitenkin merkitystä. Pienessä 

ryhmässä, jossa on monta tottumatonta opiskelijaa, voi tulla haasteena alkuun pääsemi-

nen. Myös uusien ideoiden kehittäminen ja improvisointi saattaa kärsiä jos ryhmä – ja tii-

mitasolla vaikuttavat liian vahvat ryhmäkäytänteet. (Choo 1998, teoksessa Stenberg 2012, 

214). Opiskelijat jotka eivät ole tottuneet ideoimaan, jäävät isossa ryhmässä helposti ulko-

puolisiksi tarkkailijoiksi. Suuri ryhmä on kuitenkin parempi kuin pieni, sillä mahdollisesti 
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kaikki ratkaisuun liittyvät henkilöt voidaan ottaa mukaan tekemiseen. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2014, 162.) 

 

4.1 Oppimisen ilo 

Oppimisen muotoja on erilaisia, ja etenkin ryhmissä koettu oppiminen voi olla hauskaa. 

Hauskojen ryhmätöiden lisäksi, myös yksin koettu oppiminen voi tuottaa iloa. Oppimisen 

ilo onkin vakiintunut käsitteeksi, ja se yritetään huomioida myös suomalaisessa peruskou-

lussa. Vuonna 2016 otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, jonka kuvaus oppimiskäsi-

tyksestä ohjaa suomalaista perusopetusta. Uudessa suunnitelmassa otetaan huomioon 

menetelmien vuorovaikutteisuus ja monipuolisuus, ja panostetaan yhdessä oppimiseen 

sekä elinikäiseen oppimiseen. (Yle 2014.) Suomalaisen peruskoulun lisäksi myös Haaga-

Helian strategisena tavoitteena on panostaa opiskelijoiden ja opettajien innostumiseen ja 

osaamiseen. (Haaga-Hela 2016h.) 

 

Oppimisen ilo ei kaikille tule ensimmäisenä mieleen, ja joskus mielikuvat oppimisesta 

saattavat olla jotain negatiivista, ahdistavaa tai kovan työn takana oleva tulos. Oppiminen 

ei kuitenkaan ole negatiivista, vaan se voi myös tuottaa tyydytystä ja iloa. Yksi oppimisen 

ilon muoto on niin kutsuttu flow-tila eli virtaus, jossa uppoudutaan syvästi haasteelliseen 

tehtävään, ja jopa ajan ja paikan tajun voi menettää. Flow-tila on huippuelämys, jonka ai-

kana voi unohtaa epävarmuutensa, ja keskittyä kokonaan suoritettavaan tehtävään. Täl-

lainen elämys tai tila, tuottaa puhdasta oppimisen ja työn iloa. (Hakkarainen, Lonka & Lip-

ponen 2005, 194.) 

 

Virtaukseen pääseminen saattaa olla hankalaa silloin, kun tehtävän toteuttaminen perus-

tuu toisistaan riippuvaisista taidoista, joita ei voi oppia yksi kerrallaan. Täsmällisen tekstin 

tekeminen vaatii aikaa ja vasta pitkän harjoittelun jälkeen eri osataidot tulevat rutiininomai-

siksi. Jokaisen vähänkin laajemman kirjoitustyön tekemiseen on tärkeää varata keskeytyk-

setöntä aikaa, sekä käydä läpi alustava, usein jopa ahdistavalta tuntuva vaihe, jossa tun-

tuu että työ ei edisty. Monet opiskelijat saattavat antaa periksi jo tässä esivaiheessa, jol-

loin tehtävä ei ehdi temmata mukaansa. Vaikeuksia kohdatessa, voi toistaa mielessään 

iskulausetta ” Kun kirjoittaminen tuntuu hankalalta, olet saavuttamassa uuden oppimisen 

tason.” (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 197.) 

 

Itsetunto saattaa vaikuttaa virtauksen kokemiseen. Hyvällä itsetunnolla on suora linkki vir-

tauksen kokemiseen. Virtaukseen liittyy luotto omaan itseen, jolloin epävarmuus väistyy. 

On selvää, että hyvällä itsetunnolla epävarmuus väistyy helpommin. Myös tietoisuuden ti-

lalla on vaikutusta koettuun kyvykkyyteen. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 196.)  
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Taulukossa 1 on kuvattuna koettu kyvykkyys suhteessa haasteeseen ja tietoisuuden ti-

laan.  Suurin koettu kyvykkyys voidaan saavuttaa virtauksen avulla. Haasteesta voi olla 

vaikeaa nauttia, jos haaste on liian suuri verrattuna omaan pätevyyteen. Ikävystyneisyys 

johtuu siitä, jos omat taidot koetaan korkeatasoiseksi ja tehtävä on haasteeton. Apatiaa 

ilmenee jos koettu kyvykkyys ja haaste on vähäinen. Tällainen tila vastaa syrjäytymistä. 

 

Taulukko 1. Tietoisuuden tila suhteessa haasteeseen ja koettuun kyvykkyyteen (Hakkarai-

nen, Lonka & Lipponen 2005, 196) 

Tietoisuuden tila Haaste Koettu kyvykkyys 

Virtaus Suuri Suuri 

Ahdistus Suuri Vähäinen 

Ikävystyneisyys Vähäinen Suuri 

Apatia Vähäinen Vähäinen 

 

Selkeät tavoitteet, toimintaohjelma välietappeineen sekä sisäinen ja ulkoinen palaute ovat 

tekijöitä, jotka liittyvät oppimisessa esiintyvään virtaukseen. On myös tärkeää, että oppi-

mistehtävään sisältyvien haasteiden ja koetun taito- ja osaamistason välillä vallitsee tasa-

paino. Yksi tekijä on ajantajun menetys, jolloin keskittyy toiminnan suorittamiseen, ja epä-

varmuudet siirtyvät taustalle. Tähän liittyy myös ajantajun kiihtyminen ja hidastuminen. 

Tyypillistä on myös se, että tekee enemmän kuin on vaadittu. Silloin onnistuneen suoriutu-

misen kriteerit määräytyvät itse tehtävästä kuin sen ulkopuolelta. Oppiminen voi lopulta 

olla palkitseva kokemus. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2005, 198.) 

 

4.2 Oppiminen kehittämistyössä 

Useimmat kehittämistyöt tehdään yhdessä muiden kanssa. Siksi kehittämistyössä opitta-

via tärkeitä taitoja ovat ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Nämä taidot 

ovat tärkeitä myös Haaga-Helian opiskelijoille, sillä monialaiset projektit ovat usein kehittä-

mistöitä, ja ne tehdään yhdessä muiden kanssa. Kehittämistyöt ovat tärkeitä opiskelijoille 

niin opintojen kuin työelämän kannalta. Yksi työelämän keskeisimmistä tavoitteista kehit-

tämistöissä ovat asiantuntemuksen jakaminen ja uuden tietämyksen siirtäminen osaksi 

työyhteisöjen ja ammatillisten verkostojen toimintaa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 

15.)  

 

Kehittämistyössä saadaan valmiuksia tiedonhankintaan, opitaan suunnitelmallisuutta, jär-

jestelmällisyyttä, itsenäistä ajattelua ja kriittisyyttä. Korkeakoulusta valmistuvan tulisi olla 

osaaja, joka kykenee kehittämään oman työnsä lisäksi yrityksen toimintaa. (Ojasalo, Moi-
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lanen & Ritalahti 2014, 14.) Viimeistään työelämässä, korkeakoulusta valmistuvilta edelly-

tetään kykyä osallistua toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Kehittämistöiden 

lisäksi, oppimismahdollisuuksia tarjoutuu työpaikalla myös silloin kun auttaa työtoveria 

hieman erilaisessa työtehtävässä tai toimii sijaisena omia tehtäviä vaativammissa tehtä-

vissä. Oppimista voi tapahtua myös huomaamattomasti silloin, kun raportoi tärkeästä ai-

heesta työyhteisön muille jäsenille. (Suomen Kuntaliitto 2011, 25.) 

 

Kehittämispohjaisesta oppimisesta voidaan puhua silloin kun oppimisen lähtökohtana on 

todellinen kehittämistyö. Lähtökohtana on aito työelämän kehittämishanke, jonka tavoit-

teena on esimerkiksi tuottaa uusia tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Kehittämistyö 

kumpuaa työelämästä ja se edellyttää kumppanuutta ja vastuullista yhdessä toimimista. 

Kumppanuus on yksi kehittämispohjaisen oppimisen keskeisimmistä piirteistä. Kumppa-

nuus tarkoittaa yhdessä tekemisen lisäksi osaamisen jakamista ja yhdessä oppimista. Eri-

laiset roolien jakamiset kuuluvat kumppanuuteen, ja yhteisen arvopohjan tietoinen tunnis-

taminen on tärkeää. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 16.) 

 

Kumppanuuden lisäksi autenttisuus, kokemuksellisuus, tutkimuksellisuus ja luovuus ovat 

piirteitä, joita kehittämispohjainen oppiminen edellyttää. Autenttisuus viittaa alkuperän ai-

touteen ja kehittämispohjaisessa oppimisessa se tarkoittaa sitä että lähtökohtana on aito 

työelämän kehittämistyö, joka liittyy aiheeseen. Kehittämistyön idea voi olla uudistamis- tai 

ongelmaperusteinen, ja se voi olla peräisin työelämästä, opiskelijalta tai opettajalta.  Ko-

kemuksellisuus on kokemusten keräämistä ja jakamista, ja se painottaa jokaisen aktiivista 

ja vastuullista osallistumista yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen sekä omaan oppimi-

seen. Tutkiva ja kriittinen työote tietoa soveltaen tarkoittaa tutkimuksellisuutta, sillä kehit-

tämispohjaisessa oppimisessa kehittämistyön vaikuttavuus ja tulokset osoitetaan tutki-

muksen keinoin. Kehittämistyön innoittajana on yhdessä havaittu muutoksen tarve ja sen 

voimavara on luovuus. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 16.) 
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5 Tiedonjakaminen ja –hallinta 

Haaga-Helia pitää sisällään suunnattoman määrän tietoa. Erilaista tietoa löytyy oppikir-

joista, oppimismateriaaleista, oppimisympäristöistä, opiskelijoiden ja opettajien muistiinpa-

noista, asiantuntijoiden lausunnoista ja tutkijoiden tutkimustuloksisista. Tietoa saadaan 

myös paljon yhteistyökumppaneilta ja työelämästä. Saatavilla olevan tiedon lisäksi, kaikki 

opiskelijat, opettajat, ohjaajat, tutkijat ja asiantuntijat pitävät sisällään paljon tietoa. 

 

Tietoa mitä on vaikeaa tuoda esiin selvästi, on äänetöntä tai hiljaista tietoa. Äänettömän 

tiedon tärkeyttä ei kuitenkaan koskaan voi vähätellä. Toteamus ”Me tiedämme enemmän 

kuin mitä voimme kertoa”, kiteyttää hyvin sen, miksi tiedonjakaminen on tärkeää. (Polanyi 

1966, teoksessa Dalkir 2011, 9.) 

 

Haaga-Halia pyrkii tiedon parempaan jakamiseen ja hallintaan mm. tarjoamalla opiskeli-

joilleen mahdollisuuksia monialaisuuteen. Monialaisen työskentelyn perustana on tiedon-

jakaminen. Monialaisuutta ja tehokasta tiedonjakamista edellytetään Haaga-Helian opis-

kelijoilta myös työelämässä. 

 
5.1 Knowledge Management 

Knowledge management (KM) käsite tuli tutuksi 1990-luvun puolivälissä etenkin akatee-

mikkojen, julkisten päättäjien, konsulttien ja business-ihmisten keskuudessa. (Hislop 

2013, 1).  Knowledge managementin suomenkielisenä vastikkeena voidaan käyttää mm. 

tiedon ja tietämyksenhallintaa ja tietämyshallintaa (Kansalaisyhteiskunta 2011). Epäviralli-

sen tutkimuksen mukaan, Knowledge managementilla on yli 100 julkaistua määritelmää ja 

niistä vähintään 72 määritelmää voidaan todeta hyväksi. (Dalkir 2011, 5). Grey (1996, teo-

ksessa Dalkir 2011, 5) määrittelee KM:n seuraavasti:  

 

Knowledge management is a collaborative and integrated approach to the creation, 
capture, organization, access and use of and entreprises intellectual assets.  

 

Greyn määritelmän mukaan, tietämyksenhallinta on yhteistyötä, jossa käytetään mm. yh-

teneistä lähestymistapaa, jotta yritysten tiedolliset edut toteutuu. 

 

Vuonna 1994 julkaistussa Davenportin määritelmässä tietämyksenhallinta luonnehditaan 

prosessiksi, jossa tietoa taltioidaan, jaetaan ja käytetään tehokkaasti (KMWorld 2012). 

Tätä voidaan verrata suoraan Haaga-Heliaan, sillä kaikki oleellinen tieto taltioidaan ja käy-

tetään tehokkaasti. Hyvä esimerkki on opiskelijoiden laatimat opinnäytetyöt, jotka ovat 

myös opiskelijoiden saatavilla. Opinnäytetyöt kattavat paljon tärkeää tietoa sisälleen, ja 



 

 

16 

niistä voi hyötyä, viimeistään kun oma opinnäytetyö on ajankohtainen. Opinnäytetöihin liit-

tyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista tiedotetaan usein Haaga-Helian intranetissä, jol-

loin tieto jaetaan kaikkien opiskelijoiden ja henkilöstön kesken.  

 

Tietämyksenhallinta voidaan selittää myös käytännön esimerkin avulla. Dalkir (2011, 9) 

käyttää esimerkkinä sitä, että joku jolla on tietoteknisen osaamisen tausta, voidaan hel-

posti yleistää että hänen osaamisensa rajoittuu vain tietoteknisiin asioihin. Ennakkoluulot 

rajoittuneesta osaamisesta ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, vaan henkilöt eri taus-

toista voivat helposti sisäistää uusia asioita, ja hyödyntää aiemmin opittua uusien asioiden 

oppimisessa. Tämä pätee myös Haaga-Helian opiskelijoihin. Opiskelijat eri koulutusohjel-

mista ovat yhteistyökykyisiä ja voivat hyödyntää omaa tieto-taitoa uuden asian oppimi-

sessa. 

 

5.2 Tiedon muotojen hierarkia 

Tietoa on joka paikassa. Pelkästään koulut, työpaikat ja harrastukset kattavat niin paljon 

tietoa sisälleen, että kaikkea ei voi edes määritellä. Kaiken fyysisen ja painetun sekä ih-

misten henkilökohtaisen tiedon lisäksi on Internet, joka pitää sisällään paljon relevanttia 

sekä merkityksetöntä tietoa sisällään. Kaikki tämä tieto voidaan jakaa teoreettisesti.  

 

Wiig (1993, teoksessa Dalkir 2011, 81) esittää tiedon muotojen hierarkian. Kuviossa 1 on 

kuvattuna tieto jaettuna kolmeen eri tiedon muotoon: julkiseen, jaettuun ja henkilökohtai-

seen tietoon. Tiedon muodot jakautuvat passiivisiin ja aktiivisiin tekijöihin, jotka ovat joko 

suojattuja tai suojaamattomia, saavutettavia tai saavuttamattomia. Julkinen tieto on suo-

jattua ja saavutettavaa. Passiivista tietoa voi olla esimerkiksi kirjaston kirjat ja erilaiset op-

paat, ja sen aktiivista tietoa voi olla asiantuntijat ja tietoperustat. Jaettu tieto on suojattua 

mutta saavuttamatonta. Sen passiivista tietoa voi olla esimerkiksi tuotteet ja teknologia ja 

aktiivista tietoa erilaiset tietojärjestelmät ja palvelut.  Tiedon kolmas muoto on henkilökoh-

tainen ja se on suojaamatonta ja saavuttamatonta. Sen passiivista tietoa voi olla eristetyt 

faktat, lähimuisti ja aktiivista tietoa tavat, kyvyt ja menettelytavat. 
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Kuvio 1. Wiigin hierarkia tiedon muodoista vapaasti suomennettuna (Dalkir 2011, 81) 

 

Huolimatta siitä, että Wiigin malli on koottu yli 20 vuotta sitten, Dalkir (2011, 82) toteaa 

sen olevan käytännönläheisin käytössä oleva malli tänä päivänä. Malli voidaan helposti 

yhdistää muihin lähestymistapoihin ja malleihin. Malli on myös suoraan verrattavissa 

Haaga-Heliassa olevaan tietoon. Julkinen tieto on Haaga-Helian kirjaston kirjat, oppaat, 

Haaga-Helian opettajat, oppimisympäristöt ja luentodiat. Kaikki Haaga-Helian opiskelijat 

voivat saavuttaa tämän julkisen tiedon. Jaettu –ja henkilökohtainen tieto ei ole niin hel-

posti saavutettavissa. Haaga-Helian verkossa kaikki tieto ei ole opiskelijoiden saavutetta-

vissa. Teknologia takaa sen, että osa tiedosta on suojattua. Henkilökohtainen tieto pitää 

sisällään kaikki opiskelijoiden ja opettajien kyvyt sekä lähimuistissa olevan tiedon. Henki-

lökohtaisen tiedon passiivinen osa, kuten lähimuisti, on kuitenkin mahdollista saavuttaa. 

Se edellyttää toimivaa tiedonjakamista, käytännössä yhteistyötä. 

 

5.3 Knowledge Sharing 

Knowledge Sharing eli tiedonjakaminen tarkoittaa sen suomennoksen mukaisesti sitä, että 

tietoa jaetaan. Tiedonjakaminen on vuorovaikutteinen viestintäprosessi, jossa hyödynne-

tään pääosin ihmisen perusaisteja, kuten näkö- ja kuuloaisteja. Tiedonjakamisen avulla 

voidaan edistää myös yrityksen kilpailukykyä. (Stenberg 2012, tiivistelmä.) Tiedonjakami-

nen on tärkeä osa Haaga-Helian toimintaa, niin opiskelijoiden oppimisen kannalta, kuin 

Haaga-Helian kilpailukykyä ajatellen.  

 

Tiedonjakaminen edellyttää kykyä ymmärtää ja kyseenalaistaa kirjoittamattomia oletta-

muksia. (Hislop 2013, 41). Tiedoista äänetön tai hiljainen tieto on usein sellaista jota täy-

tyy jakaa, sen saavuttamattomuuden vuoksi.  Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vastaan-
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otettua tietoa täytyy osata kyseenalaistaa. On myös tärkeää varmistaa, että ymmärtää tie-

don oikein. Väärien olettamuksien vuoksi, tiedonjakaminen voi olla aikaa vievä ja epä-

varma prosessi (Hislop 2013, 145). 

 

Tiedonjakamista edistäviä tekijöitä ovat kollegojen huomioiminen, vaikuttamismahdollisuu-

det, sisäinen tyydytys, rehellisyys, tasapuolisuus, kaikkien mukaan otto ja tiedonjakamisen 

mieltäminen perusosaamisena. Myös rohkaisu ja muu positiivinen huomioiminen, keski-

näinen luottamus ja kuunteleminen ovat tärkeitä tekijöitä tiedonjakamisessa. Tiedonjaka-

mista voidaan myös tehostaa palkitsemisella. (Stenberg 2012, 214–215). Nämä kaikki te-

kijät ovat suoraan verrannollisia työelämän lisäksi myös koulumaailmaan ja Haaga-Heli-

aan. Tietoa jaetaan esimerkiksi ryhmätöissä, ja usein ryhmä toimii paremmin yhdessä kun 

työskentely on tasapuolista ja rehellistä, ja kaikki otetaan mukaan. 

 

Useiden tiedonjakamista edistävien tekijöiden lisäksi tiedonjakamiseen liittyy myös ongel-

mia ja jakamista estäviä tekijöitä. Stenbergin tutkimuksen tulosten mukaan (2012, 213) 

ongelmaksi voi koitua tietokatkot, erityyppiset huhut, tiedon muuntuminen, eri tietoka-

navien käyttö ja tehtäviin ja omaan tietoon ja tietämykseen liittyvä omistushalu ts. tiedon-

panttaaminen. Estäviä tekijöitä ovat toimijoihin liittyvät asenteet, yhteistyön ja osallistumi-

sen haasteet, palkitsemisjärjestelmän puutteet, muistamattomuus, eristäytyminen ja yksin 

työskentely. Muutosvastarinta ja toimintatapojen uusiutumattomuus voivat estää uuden 

tiedon ja tietämyksen luomista. Myös henkilöstön huomioimattomuus vähentävät motivaa-

tiota tiedonjakamiseen.  

 

Tiedonjakamista estäviksi tekijöiksi on Stenbergin (2012, 214) tulosten mukaan havaittu 

rakenteelliset ja toimijaan liittyvät tekijät. Rakenteellisia tekijöitä ovat vallankäyttö, revii-

riajattelu, ryhmäkoko ja vanhat toimintatavat. Toimijaan liittyviä tekijöitä ovat osallistumat-

tomuus, muutosvastarinta ja toimijoiden kohtaamattomuus ja yhteistyön tarve. Van Baalen 

ja muut (2005, teoksessa Stenberg 2012, 213) mainitsevat myös lähettäjän omistajuus- ja 

erityisaseman menettämispelon sekä aikapulan tiedonjakamisen esteinä. Aikapula on kui-

tenkin mahdollista ennakoida, ja mahdollista välttää kokonaan hyvän toimintasuunnitel-

man avulla. 

 

5.4 Vain murto-osasta tiedosta hyödynnetään 

Haaga-Helia kehittää toimintaansa tarjoamalla opiskelijoilleen mahdollisuuksia monialai-

seen työskentelyyn. Monialaisessa työskentelyssä tiedonjakaminen tehostuu, ja hiljainen 

tieto vähenee. Stenberg (2012, tiivistelmä) kirjoitti väitöskirjassaan, että olemme tiedon 

ympäröimiä, mutta vain murto-osa tiedosta hyödynnetään. Stenberg myös tähdentää, että 
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ainakin yrityksen näkökulmasta mm. tiedon hankinta ja -jakaminen muodostavat aineetto-

man pääoman perustan, jonka johtaminen ja kehittäminen ovat menestyksen avainteki-

jöitä. Tämä pätee myös Haaga-Heliaan. Haaga-Helia panostaa yhdessä tekemiseen ja 

monialaisuuteen. Monialaisen opinnäytetyöskentelyn ja työelämän yhteistyön kanssa syn-

tyy tietoa, joka on jaettavissa esimerkiksi sidosryhmille. Haaga-Helia on toimittanut jo 

monta julkaisua yhdessä opiskelijoiden ja eri organisaatioiden kanssa. Nämä julkaisut 

ovat syntyneet monialaisen työskentelyn tuloksena. 

 

Monialaisessa työskentelyssä sosiaalinen vuorovaikutus korostuu. Sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa voidaan luoda uutta aineetonta pääomaa tietämyksen yhdistelyn ja jakami-

sen avulla sekä sosiaalisen pääoman avulla. Puhakan (2002, teoksessa Stenberg 2012, 

76) mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu sosiaalisen vuorovaikutuksen suhde- ja kog-

nitiivisesta ulottuvuudesta. Sosiaalinen verkosto mahdollistaa tiedon saannin. 

 

Tiedon hyödyntämistä voidaan myös kehittää. Puhakka (2002, teoksessa Stenberg 2012, 

76) muotoili sosiaalisen pääoman kehittämismallin, joka muodostuu tietämyksen hankin-

nasta, kilpailutekijöiden seurannasta, ennakoivasta etsinnästä sekä innovatiivisuudesta ja 

kollektiivisesta toiminnasta. Kollektiivinen toiminta vaatii ryhmien välistä yhteistyötä ja 

kommunikointia. Kun ammatillinen toiminta on kollektiivista, saatavissa olevan tiedon 

määrää voidaan mitata yksilöiden välisten yhteyksien mukaan. (Sieppi 2008,11.) 
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6 Tutkimuksen toteuttaminen 

6.1 Aiheen ideointi ja toimintasuunnitelma 

Sain toimeksiannon työhöni Haaga-Helialta syksyllä 2015, kun tarve työlle syntyi Haaga-

Helian uuden strategian pohjalta. Työni on osa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää 

monialaista opiskelua Haaga-Heliassa. Minun osuuteni projektissa on toimia, ja koota 

opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa.  

 

Aloitin työn aiheen ideoinnilla eli aiheanalyysillä, jonka jälkeen tein toimintasuunnitelman. 

Alusta asti oli selvää, että työ olisi toiminnallinen ja tutkimusmenetelmät olisivat laadullisia 

ja toiminnallisia. Asetin tavoitteeksi ymmärtää opiskelijoita, ja saada selville opiskelijoiden 

näkemyksiä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä. Tavoitteeseen pääsemisessä auttaa 

omat näkemykseni opiskelijana. 

 

6.2 Aineiston kerääminen 

Varsinaisen toiminnallisen osuuden aloitin vuoden 2016 alussa. Ensimmäinen haastattelu 

oli Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan asiantuntijan kanssa. Haastattelu oli puolistruktu-

roitu teemahaastattelu, joka on vapaampi tapa kerätä aineistoa (Vilkka & Airaksinen 2003, 

63). Puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset on laadittu valmiiksi, mutta kysy-

mysten järjestystä voi vaihdella haastattelun kulun mukaisesti. Myös mieleen tulevia kysy-

myksiä voi esittää, ja vastaavasti joitakin tilanteeseen soveltumattomia kysymyksiä voi jät-

tää esittämättä. Kysymysten tarkat sanamuodot eivät ole niin tarkkoja, ja ne voivat vaih-

della. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 108.) 

 

Opiskelijakunta Helgan asiantuntijan haastattelun jälkeen, aloitin Haaga-Helian Pasilan 

kampuksen aulassa järjestetyn opinnäytetyötapahtuman suunnittelemisen. Helga auttoi 

tapahtuman viestinnässä julkaisemalla Helgan Facebook-sivulla tiedotteen, jonka olin 

suunnitellut yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Helgan Facebook-sivu tavoittaa 4801 seu-

raajaa, joista suurin osa oletetaan olevan Haaga-Helian opiskelijoita. (Facebook 2016).  

Facebookin lisäksi, tapahtumasta tiedotettiin Haaga-Helian opiskelijoiden intranetissä, My-

Netissä. Tiedotteessa herätettiin opiskelijan huomio kannustamalla opiskelija hyppää-

mään oman koulutusohjelman ulkopuolelle. (Liite 1.) 

 

Opinnäytetyötapahtuma Pasilan kampuksen aulassa järjestettiin tammikuussa 2016. Ta-

pahtuman tavoitteena oli saada eri koulutusohjelmissa opiskelevilta mahdollisimman 

monta haastattelua. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita, joka mah-

dollisti haastattelutilanteen mahdollisimman lähelle keskustelun tasoa. 
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Ensimmäisenä haastattelin Haaga-Helian markkinoinnin yliopettajaa. Pysäytin ohikulke-

van opiskelijan silloin kun opiskelija hidasti kulkuaan, ja osoitti mielenkiintoaan tapahtu-

maan. Kartoitin ensin opiskelijan tilanteen kysymällä onko opinnäytetyö ajankohtainen, tai 

onko aihetta opinnäytetyölle jo löytynyt. Jos opiskelija vaikutti kiireettömältä, kysyin, sopi-

siko jos esittäisin muutaman kysymyksen opinnäytetyöskentelystä, omaa opinnäytetyötäni 

varten. Sopivia haastateltavia löytyi myös koulun kahvilasta. Haastattelijana oli minun li-

säkseni toinen opiskelija. 

 

Haastattelujen avulla oli tarkoitus selvittää opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta opin-

näytetyöskentelystä Haaga-Heliassa. Samalla kartoitettiin opiskelijoiden käsityksiä siitä, 

miten opinnäytetyöskentelystä viestitään Haaga-Heliassa. Haastattelujen yhteydessä tuli 

myös esille opiskelijoiden tuntemuksia ja ajatuksia opinnäytetyöskentelystä. Haastattelu-

kysymykset oli muotoiltu alkavaksi sanoilla mitä, miten ja miksi. Avoimien kysymysten 

avulla vastaajan on helpompi kuvailla ja selittää ajatuksiaan ja näkemyksiään (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 63). Haastattelussa pyrittiin välttämään kysymyksiä johon voi vastata kyllä 

tai ei. 

 

Opinnäytetyötapahtuman lisäksi, tein haastatteluita sattumanvaraisesti opinnäytetyöni 

edetessä. Opinnäytetyöni edetessä haastattelukysymykset jäsentyivät paremmin esitettä-

viksi ja helpommin ymmärrettäviksi. Kysymykset olivat kuitenkin kaikissa haastatteluissa 

samat. Yhteen opiskelijan haastatteluun käytetty aika oli noin 10-15 minuuttia. Kaikki 

haastattelutilanteet olivat rentoja. 

 

Haastattelujen lisäksi, sain olla mukana viestinnässä, niin opinnäytetyön tapahtuman tie-

dottamisesta, että itse tapahtumassa. Tapahtumassa olin yhdessä asiantuntijoiden 

kanssa kertomassa opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa, sekä kannustamassa opis-

kelijoita lähtemään mukaan isompiin toimeksiantoihin. Olin oman opinnäytetyöni asiantun-

tija. Sen lisäksi että keräsin arvokasta aineistoa omaan opinnäytetyöhöni, sain kertoa ta-

pahtuman ohikulkeneille opiskelijoille monialaisesta opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heli-

assa. 
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7 Opiskelijoiden haastattelut 

Haaga-Heliassa opiskelee noin 10 700 opiskelijaa (Haaga-Helia 2016g). Tämän tutkimuk-

sen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut määrällisesti mahdollisemman monen opiskelijan 

haastatteleminen, vaan laadullisen tutkimusasenteen mukaan keskittyä ymmärtämään. 

Tavoitteena oli saada vastaus tutkimuskysymykseen: miten Haaga-Helian opiskelijat ym-

märtävät monialaisen opinnäytetyöskentelyn? 

 

7.1 Haastatellut opiskelijat 

Haastattelin 13 opiskelijaa. Haastatellut olivat opiskelijoita liiketalouden-, myynnin-, tieto-

jenkäsittelyn-, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon- sekä johdon assistenttityön ja kiel-

ten koulutusohjelmasta. Haastatellut opiskelijat olivat eri vaiheissa opintojaan, mutta kui-

tenkin aloittaneet opintonsa viimeistään syksyllä 2015. Nimesin opiskelijat kirjaimilla A-M. 

(Taulukko 2.) 

 

Taulukko 2. Haastatellut opiskelijat 

Opiskelija Sukupuoli Koulutusohjelma  

A Nainen Myynnin koulutusohjelma 

B Nainen Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 

C Nainen Liiketalouden koulutusohjelma 

D Mies Myynnin koulutusohjelma 

E Nainen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 

F Mies Liiketalouden koulutusohjelma 

G Nainen Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 

H Mies Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 

I Nainen Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 

J Nainen Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 

K Nainen Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 

L Nainen Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 

M Mies Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 
 

Suurin osa haastatteluista on toteutettu tammikuussa 2016 järjestetyssä opinnäytetyöta-

pahtumassa Haaga-Helian Pasilan kampuksen aulassa. Osa opiskelijoista kulki tapahtu-

man ohi opiskelukaverinsa kanssa, jolloin he pysähtyivät haastateltavaksi yhdessä. 

Näissä tapauksissa opiskelijat olivat samaa mieltä toistensa kanssa, jolloin opiskelukave-

rien vastaukset kirjattiin yhtenä vastauksena. Opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta 

opinnäytetyöskentelystä saatiin tosiasiassa useammalta kuin 13 opiskelijalta. 
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7.2 Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymykset oli laadittu mahdollisimman avoimiksi. Kysymyksiä, johon kyllä tai 

ei vastaukset olisivat mahdollisia, pyrittiin välttämään. Haastattelun edetessä otettiin huo-

mioon opiskelijan tilanne, ja haastattelukysymyksiä sovellettiin tarpeen mukaan. Kannus-

tin haastateltua vastaamaan mahdollisimman kattavasti kuuntelemalla tarkasti, ja toista-

malla vastauksen ennen kirjoittamista väärinkäsitysten välttämiseksi. 

 

Haastattelu koostui neljästä eri osasta. Ensimmäinen osa kartoitti opiskelijan ajatuksia ja 

tietoja opinnäytetyön tekemisestä Haaga-Heliassa. Kysymysten toinen ja kolmas osio an-

toivat tärkeimmät vastaukset tutkimuskysymykseen. Lopuksi kartoitettiin opiskelijan tietä-

mystä Haaga-Helian TKI-palveluista. 

 

Haastattelukysymykset opiskelijoille: 

 

1. Opinnäytetyö Haaga-Heliassa 

 Mitä ajatuksia opinnäytetyö herättää sinussa? 

 Miten olet saanut tietoa Haaga-Helian opinnäytetyö vaihtoehdoista? 

 Mistä haet tietoa lisää? 

 Mistä kanavista haluaisit saada tietoa opinnäytetyön tekemisestä? 

 Missä vaiheessa opintoja opinnäytetyöstä kerrottiin ensimmäisen ker-

ran? 

 Missä vaiheessa opintoja opinnäytetyöstä pitäisi kertoa opiskelijoille? 

 

2. Monialainen opinnäytetyöskentely 

 Mitä on monialainen opinnäytetyöskentely? Kertoisiko omin sanoin. 

 Minkälaisia mielikuvia monialainen opinnäytetyöskentely herättää? 

 Kertooko ”Cross-program thesis group” enemmän? 

 

3. Monialaisen opinnäytetyöskentelyn hyöty ja tavoitteet 

 Minkälaista hyötyä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä on? Ke-

nelle? 

 Mikä on monialaisen opinnäytetyöskentelyn tavoite? 

 Olisitko kiinnostunut tekemään monialaisen opinnäytetyön? 

 

4. TKI-palvelut 

 Mitä TKI-palvelut tarkoittaa? 

 Tiesitkö että opinnäytetyö voi linkittyä TKI-palveluihin? 
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7.3 Opiskelijoiden ajatuksia opinnäytetyöstä 

Aloitin haastattelun kysymällä minkälaisia ajatuksia opinnäytetyö herättää. Vastaukset oli-

vat monipuolisia. Kokosin vastauksista sanapilven (Kuva 1) jossa korostuu ensimmäisenä 

mieleen nousevat ajatukset. 

 
En kuvaisi opinnäytetyötä pelottavana. Vähän vaikea miettiä kun ei ole aihetta, eikä 
se oikeastaan ole vielä ajankohtainen. Onhan se vähän jännittävää, pitkä projekti 
edessä. (Opiskelija B) 

 
Vaikea valita aihe, aiheen valitseminen, itse opparin tekeminen on helppoa. Jos täy-
tyy tehdä haastatteluja, niin on vaikeaa. (Opiskelija C) 
 
Pelkoa, jännitystä, näytönpaikka. (Opiskelija D) 
 
Henkilökohtasesta näkökulmasta, oma valinta tehdä HHssa eikä yliopistossa, 
amkeissa ne on käytännönläheisempiä, ehkä jopa hyödyllisempiä kuin kandit, kandit 
on kuin esseitä verrattuna laadukkaaseen amk oppariin. Jos on luovuutta ja saa itse 
keksiä aiheen, voi antaa intohimolleen vallan, jos jaksaa pitää sitä esillä ja panostaa 
se voi tarjota mahiksiä työelämässä. Riippuu omasta kiinnostuksesta ja intohimosta. 
(Opiskelija E) 
 
Kaukasia ajatuksia, positiivia. (Opiskelija F) 
 
Ahdistusta, ei huvittais yhtään, mutta on pakko puskea läpi.  (Opiskelija J) 

 
I think finding the right topic, and finding a trending but new subject, I’m not 
stressed. (Opiskelija K) 
 
Ahdistusta, jännitystä, ei edes tiedä mistä alottaa. (Opiskelija L) 
 

 

 
Kuva 1. Opiskelijoiden ajatuksia opinnäytetyöstä sanapilvenä kuvattuna 
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7.4 Opinnäytetyöskentelyn kanavat 

Haastattelun ensimmäinen osio keskittyi opinnäytetyöhön Haaga-Heliassa. Opiskelijoiden 

tietämystä opinnäytetyön tekemisestä kartoitettiin kysymällä miten opiskelija on saanut tie-

toa Haaga-Helian opinnäytetyövaihtoehdoista. Vastaukset olivat monipuolisia. Viisi haas-

tateltua vastasi, että on saanut tietoa opinnäytetyövaihtoehdoista Haaga-Helian opiskeli-

joiden intranetistä, MyNetistä. Kolme opiskelijaa vastasi, että on kuullut opinnäytetyövaih-

toehdoista opettajilta ja opintojaksojen aikana. Myös opinnäytetyö-info, opinnäytetyö-työ-

paja, opinto-ohjaajat, muut opiskelijat ja muiden ammattikorkeakoulujen sivut mainittiin. 

Viisi haastateltua ei ollut saanut mitenkään tietoa opinnäytetyövaihtoehdoista. Syy epätie-

toisuuteen johtui opintojen varhaisesta vaiheesta tai aiemmista opinnoista ja kokemuk-

sesta lopputyön tekemisestä. 

 

Seuraavaksi kysyin, mistä kanavista opiskelijat kokevat voivansa hakea lisätietoa opin-

näytetyön tekemisestä. Kuviossa 2 on kuvattuna 12 opiskelijan vastaukset ympyräkaavi-

ossa. MyNet, opettajat ja opinnäytetyöohjaajat olivat lähes puolella vastanneilla ensimmäi-

senä mielessä. Myös opinnäytetyöryhmä, Google, muut opiskelijat ja opinnäytetyöohjaaja 

mainittiin. Puolet vastanneista halusivat saada tietoa opinnäytetyön tekemisestä My-

Netistä, ja vain yksi opettajalta, viikoittaisesta workshopista tai opinto-ohjaajalta. Kaksi 

opiskelijaa täsmensi, että kaikki mahdollisuudet pitäisi olla näkyvimmin esillä ja MyNetistä 

pitäisi löytyä helpommin tietoa.  

 

 

Kuvio 2. Kanavat, joista opiskelijat kokevat voivansa hakea lisätietoa opinnäytetyön teke-

misestä 

 

4

4

2

1

1

1
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MyNet

Opettajilta

Google

Moodlen ohjausryhmä

Opinto-ohjaajalta

Muilta opiskelijoilta

Opinnäytetyöohjaaja

12 vastausta
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Yhteenvedoksi  ensimmäisiin kysymyksiin kysyin, mistä kanavista opiskelijat haluaisivat 

saada tietoa opinnäytetyön tekemistä. Suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että tieto pi-

täisi löytyä yhdestä paikasta selkeästi. MyNet mainittiin neljä kertaa. Kuvassa 2 on kuvat-

tuna opiskelijoiden vastaukset ns. sanapilven muodossa. 

 

Kaikki mahdollisuudet pitäisi olla näkyvimmin esille. (Opiskelija A) 
 

MyNetistä pitäisi löytyä helpommin.(Opiskelija B) 
 
Joka viikko olisi workshop, siellä ohjaaja jolta voisi kysyä. (Opiskelija E) 
 

 

 
Kuva 2. Kanavat, joista opiskelijat haluaisivat saada tietoa opinnäytetyön tekemisestä 
 
 

7.5 Opinnäytetyöskentelyn aikataulutus 

Lähes kaikille haastatelluille oli kerrottu opinnäytetyöstä ensimmäisen kerran ensimmäi-

sen opiskeluvuoden aikana. Kuviossa 3 on kuvattuna 12 opiskelijan vastaus ympyräkaavi-

ossa. 

Ensimmäisen lukuvuoden aikana. (Opiskelija A) 
 
Ekan puolen vuoden aikana puhuttiin jo pintapuolisesti jotain. Viime syksyllä lisää. 
(Opiskelija B) 
 
Thesis seminar work shop, viime viikolla. (Opiskelija C) 
 
Varmaan ihan ekalla lukuvuodella. (Opiskelija D) 
 
Kyl se mainittiin ihan ekalla tervetuloa luennolla, vasta syvemmillä kurssilla alettiin 
vinkata että tästä voisi löytyä opparin aiheen pohja. On koko ajan läsnä. Ei pakoteta 
miettimään, kun vasta vikalla vuodella. (Opiskelija E) 

 
Ei ole vielä mainittu, ekalla lukuvuodella, kaikki tietää et se tulee. (Opiskelija F)  

 
Kyllä on keskusteltu jo ekana vuotena silloin tällöin, nyt on juridiikan erikoistumis-
opintoja niin vimime syksynä oli kokonaan yksi luento oppareista. (Opiskelija G) 
 
Ihan alussa. (Opiskelija H) 
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Tokana vuonna ajankohtaista, tässä ruvetaan etsimään harjoittelua, ois jotain ehdot-
taa työnantajille. Osa on saanut jo hyväksi lukuu. (Opiskelija I) 

 
In masters, the second semester. It’s interesting that here they start it at the begin-
ning, in Italy it was the last thing on the list. It’s the students job to find out about it. 
In Haaga-Helia it’s good. (Opiskelija K) 
 
En muista, varmaan joksus ihan alussa. Mut ei silleen et ois mitenkään selkeää. 
Työharjoittelun aikana selkeyty paremmin. (Opiskelija L) 
 
Joskus opintojen alkuvaiheessa. Tiiän et on tulossa. Annetaan paineita niskaan, 
kuumotellaan. (Opiskelija M) 
 
 

 

Kuvio 3. Milloin opinnäytetyöstä kerrottiin ensimmäisen kerran 

 

Kun olin kartoittanut sitä milloin opiskelijat olivat kuulleet opinnäytetyöstä ensimmäisen 

kerran, kysyin seuraavaksi, milloin olisi sopivampi ajankohta opinnäytetyöskentelystä ker-

tomiseen. Alle puolet vastanneista oli sitä mieltä, että opinnäytetyöstä pitäisi kertoa heti 

opintojen alussa. Loput vastanneista oli sitä mieltä, että opinnäytetyöstä olisi parempi ker-

toa vasta toisena opiskeluvuotena, tai vasta sitten kun tietää mihin suuntautuu. Yksi vas-

tanneista oli sitä mieltä, että opinnäytetyöstä pitäisi kertoa ennen työharjoittelua. 

 

Heti alussa. On se ihan hyvä tietää että se on tulossa. (Opiskelija A) 
 

Toka vuosi alkaa olee oleellinen, ku monet on alkanut kiristää tahtia ja valmistuu 
aiemmin ja kirjottaa nyt. Eka vuosi ei oo niin oleellinen ku ei oo ajankohtanen. (Opis-
kelija B) 

 
Varmaan heti kun on ne perusopinnot täynnä, sit heti sen jälkeen. (Opiskelija D) 

 
On hyvä pitää takaraivossa, et osaa valmistautua, ja jos saa idean ni voi tarttua sii-
hen. On tärkeetä et löytyy inspis, et on henkkoht tulokulma ja voi kanavoida. (Opis-
kelija E) 

 

12 vastausta

1. lukuvuoden aikana

2. lukuvuoden aikana
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Sitten kun tietää mihin suuntautuu, ei ekalla lukuvuodella kun se ei ole ajankohtai-
nen. (Opiskelija F) 

 
Ehkä puolessa välissä, kun aletaan pohtimaan ja valitsemaan erikoisopintoja. Niiden 
edetessä lisää. (Opiskelija G) 
 
Ihan jees että alussa, ehtii vähän sulatella. (Opiskelija H) 
 
Siinä just ennen työharjotteluu. Jos oli vaihdossa ja sit teki harjoittelun ni oli ihan ku-
jalla. Tuli aika yhtäkkiä. (Opiskelija L) 
 
Ei pitäis kertoo ollenkaan, et tulis yllätyksenä, vasta sitten kun se opinnäytetyö al-
kaa. Ahdistavaa kun kuumotellaan koko ajan. Siitä vois olla vaikka selvä aikataulu. 
(Opiskelija M) 

 

7.6 Näkemyksiä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä 

Haastattelun toisessa ja kolmannessa osiossa syvennyttiin opinnäytetyöni tutkimuskysy-

mykseen. Haastattelun avulla selvitettiin, minkälaisia näkemyksiä opiskelijoilla on monia-

laisesta opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa. Haastatelluista viisi opiskelijaa ei osan-

nut vastata kysymykseen, kun pyydettiin kertomaan omin sanoin mitä on monialainen 

opinnäytetyöskentely. Moni osasi kuitenkin yhdistää monialaisuuden yhdessä tekemiseen. 

 

No esimerkiksi Haaga-Heliassa kun voi tehdä vaikka tietojenkäsittely – ohjelman 
opiskelijoiden kanssa yhteistyötä. En tiennyt että muissakin ammattikorkeakouluissa 
monialaisuus on mahdollista.  (Opiskelija A) 
 
En osaa vastata. (Opiskelija B, C, F) 

  
Yli oman aluesuuntautumisrajojen menevä. (Opiskelija D) 

 
Yhdistelee eri aloja, en ole kuulukaan. (Opiskelija E) 

 
Tehdään ryhmässä, eri asiantuntijoita ja näkökulmia samaan aiheeseen. Samasta 
aiheesta useampi opinnäytetyö. (Opiskelija G) 
 
En tiedä, onko siinä kyselyitä tms markkinointia ja johtamista. (Opiskelija H) 
 
Opinnäytetyöskentelytapa, jossa eri koulutusalojen opiskelijat tekevät saman aiheen 
ympäriltä opinnäytetyötä ja jakavat kokemuksiaan. (Opiskelija J) 
 
Monialainen… tais olla se missä ryhmässä tehdään. (Opiskelija L) 

 
Emmä tiedä, en kommentoi. (Opiskelija M) 

 

Kun haastatelluilta kysyttiin, että minkälaisia mielikuvia monialainen opinnäytetyöskentely 

herättää, lähes kaikki vastauksista olivat positiivisia. Opiskelijat mainitsivat hyviksi asioiksi 

yhdessä tekemisen, oppimisen, monipuolisuuden, verkostoitumisen ja ideoiden jakami-

sen. Vain kaksi haastateltua oli hieman varautunut, eikä lähtisi itse työstämään monia-

laista opinnäytetyötä. Kuvassa 3 on kuvattu opiskelijoiden mielikuvia sanapilven muo-

dossa.  
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Siinä varmaan oppii paljon uutta, ja saa uusia näkökulmia asiaan. (Opiskelija A) 
 

Ihan hyvä idea, jos on selkä visio siitä mitä haluu. Itse haluu tehä eikä riippuvainen 
kenenkään muun aikatauluista tms. (Opiskelija B) 
 
Ihan kiva että voi tehä yhessä, ettei tarvi yksi ideoida, jos tarvii apuu voi kysyä, voi 
jakaa ideoita. (Opiskelija C) 
 
Ihan jees, kiva juttu tehä kimpassa, hyödyntää muidenkin osaamista, ei oo mua var-
ten. (Opiskelija D) 
 
Kuulostaa siistiltä, ei itseä koskea, on jo niin syvällä mitä on tekemässä. Liiketalou-
dellista aspektia. (Opiskelija E) 
 
Hyviä, kuulostaa monipuoliselta, tälläin äkkiseltään. (Opiskelija F) 

 
Ihan kivoja, hyviä, verkostoitumista helpottavaa, olisi kiva jakaa ideoita. (Opiskelija 
H) 

 
Pelkkiä positiivisia, tai ehkä kuulostaa hieman sekavalta. (Opiskelija J) 
 
Ois ollu ihan kiva jos ois tienny, en oo kuullu mitää. Joskus mainittiin teemaryhmistä. 
Luin jonkun kurssin yhteydessä siitä. (Opiskelija L) 
 
Se on varmaan monialainen. (Opiskelija M) 

 
 

 
Kuva 3. Opiskelijoiden mielikuvia monialaisesta opinnäytetyöskentelystä sanapilvenä ku-
vattuna 

 

Otin puheeksi myös monialaisen opinnäytetyöskentelyn käsitteenä. Halusin selvittää mi-

ten opiskelija ymmärtää monialaisen opinnäytetyöskentelyn ja onko sen englanninkielinen 

versio Cross-program thesis group helpompi ymmärtää. Moni opiskelijoista ei ottanut kan-

taa, eikä ymmärtänyt käsitettä sen englanninkielisestä versiosta yhtään sen paremmin.  

 

Kun haastatellun kanssa oli tullut keskusteltua monialaisesta opinnäytetyöskentelystä, ja 

monialaisuus terminä oli tutumpi, pystyin etenemään haastattelukysymyksissäni. Kysyin 

seuraavaksi minkälaista hyötyä ja kenelle, monialaisesta opinnäytetyöskentelystä on. Yli 
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puolet haastatelluista vastasivat, että monialaisesta opinnäytetyöstä on eniten hyötyä 

opiskelijalle. Vain kaksi vastanneista ymmärsi, että myös toimeksiantaja hyötyy monialai-

sesta opinnäytetyöstä. Moni vastanneista myös pohti, että hyöty näkyy opinnäytetyössä, 

jos toteutuneesta työstä tulee hyvä.  

 

Kaikille, etenkin opiskelijalle, kun asiasta saa monipuolisemman näkemyksen. Myös 
toimeksiantaja hyötyy. (Opiskelija A) 
Saa tietyllä tapaa eri näkökulmaa kolmannelta osapuolelta, saa eri näkökuntaa ja 
oppii uusia juttuja toisen kautta. Jos ne on noihin projekteihin liittyvää. (Opiskelija B) 
 
Varmaan itelle, saa sen tiedon eri näkökulmasta, kun on eri koulutusohjelmasta voi 
jakaa tieto taitoa. (Opiskelija C) 
 
Kun on enemmän työvoimaa, voi tehdä laajempia tutkimuksia, lyhyessäkin asioissa, 
yksilötyöt on rajallisia. Suomessa on kysyntää, moneen eri alaan liittyen. Semmosta 
opparia ei kannata tehä mistä ei oo hyötyy. (Opiskelija D) 

 
Jos se on sellanen projektityyppinen, siitä on hyötyä. Laatu on parempi jos siihen 
löytyy kunnolla asiansaosaavia ihmisiä. Mediatuotanto esimerkkinä. (Opiskelija E) 
 
Vähän riippuu mihin sitä tekee, ainakin tulee eri näkökulmia, tulee monipuolisempi. 
(Opiskelija F) 

 
Ainakin itselle, oppii eri näkökulmia, se kenelle projekti tehdään saa laajemman ja 
kokonaisemman tuloksen. (Opiskelija G) 

 
Se tarjoaa monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet. (Opiskelija J) 
 
Great possibility of networking, getting to know people, it’s easier because you can 
talk about what problems you are facing and find solutions. (Opiskelija K) 
 
Ehkä et sais nähdä mitä eri alojen tyypit tekee, eikä ole yksin työn kanssa. Nyt on 
vähän pihalla oman jutun kanssa. Siitä ois iso hyöty. (Opiskelija L) 

 

Hyvän opinnäytetyön tuottaminen oli myös ainakin yhden opiskelijan mielestä monialaisen 

opinnäytetyöskentelyn tavoitteena. Yksi haastatelluista vastasi, että tavoitteena on tuottaa 

työlle suurempi merkitys. Myös yhteiskunnallisten asioiden kehittäminen mainittiin yhtenä 

tavoitteista. 

 
Tavoitteena on tuottaa työlle enemmän hyötyä ja tarkoitusta. (Opiskelija A) 
 

 En tiedä. (Opiskelija C) 
 

Kehittää jotain yhteiskunnallisia asioita, mahdollistaa, viedä alaa eteenpäin. Hankkia 
jotain muita. (Opiskelija D) 
 
Tuottaa hyvä oppari. Ihmiset täydentää omaa osaamista ja laajentaa. Työelämän 
kannalta, jos ei oo aiemmin toimin uni valmentaa työelämään. Jos olisi pakollisia ni 
vois hyödyntää jo opintojen aikana, mut sit toimintakulttuuri, aikataulutus. (Opiskelija 
E) 

 

Seuraavaksi opiskelijoilta kysyttiin mikä saisi opiskelijan tekemään monialaisen opinnäyte-

työn. Puolet vastanneista painotti, että tarpeeksi mielenkiintoisen aiheen löytäminen olisi 
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suurin tekijä monialaiseen opinnäytetyöskentelyyn mukaan lähtemisessä. Kolme vastan-

neista piti selkeää toimeksiantoa tarpeeksi hyvänä vetonaulana. Yhdelle opiskelijalle oli 

tärkeää, jos työn määrä helpottuisi. Vain yksi opiskelijoista vastasi, että ei mikään tekijä 

olisi tarpeeksi hyvä monialaisen opinnäytetyön valitsemiseksi. Opiskelija oli sitä mieltä, 

että yksin tehty opinnäytetyö on parempi jatko-opiskeluja ajatellen.  

 

Jos löytyisi tarpeeksi mielenkiintoinen aihe. (Opiskelija A) 
 

Varmaan jos tulis joku mielenkiintonen prokkis jos saista inspistä. (Opiskelija B) 
 
Saa eri ideoita, se voisi olla helpompi, kun on valmiiks mietitty joku aihe, kun tekee 
jonkun hyödyksi, sillä olisi enemmän hyötyä ja merkitystä. (Opiskelija C) 
 
Ei mikään. Jos haluaa jatko-opiskelemaan, parempi jos on yksin tehty oppari. (Opis-
kelija D) 
 
On jo meneillään, mut hypoteettisessa tilanteessa jos löytyis valmiita toimeksiantoja 
ja löytyis tarpeeks mielenkiintonen. (Opiskelija E) 
 
Jos mä tietäsin mistä tekisin, sit se vois olla mahis, vaikee tässä vaiheessa sanoa. 
(Opiskelija F) 
 
Mielenkiintoinen aihe, esimerkiksi kansainvälinen juttu mikä kohdentuu mielenkiintoi-
seen maahan, josta minulla on erikoisosaamista. (Opiskelija G) 
 
I think so, it sounds interesting. It’s something new! (Opiskelija K) 
 
Jos se helpottaisi työn määrää, auttaisi siinä tekemisessä. (Opiskelija M) 

 
 

Kuvassa 4 on koottu sanapilvi tekijöistä, jotka saisivat opiskelijan tekemään monialaisen 

opinnäytetyön. Pilvessä korostuu tärkeimmät tekijät. Monelle opiskelijalle oli tärkeää mie-

lenkiintoinen aihe ja selkeä toimeksianto. 

 

 

 
Kuva 4. Tekijöitä, jotka saisivat opiskelijan tekemään monialaisen opinnäytetyön 
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Kysyin vielä tarkentavana kysymyksenä, että miten kynnys monialaisen opinnäytetyön te-

kemiseen madaltuisi. Moni opiskelijoista oli sitä mieltä, että jos monialaisesta opinnäyte-

työskentelystä löytyisi enemmän tietoa, moni lähtisi mukaan helpommin. 

 
Jos siitä löytyisi enemmän tietoa. (Opiskelija A) 

 
Pitäis tiedottaa enemmän, opettajien pitäisi tiedottaa ja innostaa. (Opiskelija C) 

  
Niitä on aika vähän, jos löytyisi mielenkiintoinen, varmaan kaikki opiskelijat osaa ettii 
tietoa. (Opiskelija D) 

 

Huolimatta haastatellun vastauksesta, kysyin vielä, voisiko monialaisen opinnäytetyösken-

telyn vaihtoehdon löytymisen WinhaWillessä helpottaa tarttumista siihen. WinhaWille on 

oppilashallintojärjestelmä, jossa opiskelija voi ilmoittautua opintojaksoille, seurata suori-

tuksiaan ja muuttaa järjestelmässä olevia henkilötietoja. (Malmivaara, Niemelä, Rauhala, 

Seppänen, Uski & Vanhala-Nurmi 2008, 2). Yli puolet vastanneista olivat sitä mieltä, että 

jos monialainen opinnäytetyö vaihtoehto olisi yksi opinnäytetyöryhmä vaihtoehdoista, se 

madaltaisi kynnystä tarttua siihen. Yksi opiskelija oli kuitenkin sitä mieltä, että se saattaisi 

jopa olla kynnys. Hänen mukaansa, opiskelijat pelkäävät lukitsevia vastauksia, eivätkä 

esimerkiksi epätietoisuuden takia uskalla tarttua siihen. Vastaaja täsmensi, että olisi pa-

rempi, jos WinhaWillestä löytyisi vain yksi opinnäytetyöryhmä, ja sieltä kanavoitaisiin oh-

jaajan toimesta opiskelija oman mielenkiinnon ja suuntautumisen mukaan eteenpäin. 

 
Kyl varmaan, jos ois tasa-arvonen muiden kanssa. Ni joo. (Opiskelija B) 

 
Vois olla positiivisia vaikutuksia, moni ei tiedä, tulee kammo tehä muiden kanssa 
asioita, jättää muistijäljen. (Opiskelija D) 

 
Siinä vaiheessa voisi olla kynnys, mieluummin vaan yksi vaihtoehto ja sieltä kana-
voidaan eteenpäin. Jos opintojen ohjaus on toimivaa, niin sitten vasta voisi infota eri 
vaihtiksista ja ohjata etenpäin. Sit tuntuis et sitoutuis siihen, ei uskaltais liittyä. Ihmi-
set pelkää hallinnollisia. (Opiskelija E) 

 

7.7 TKI-palvelut 

Haastattelun lopussa, kysyin kaksi yksinkertaista kysymystä Haaga-Helian TKI-palve-

luista. Esitin kysymyksen olettaen, että opiskelija tietää mitä TKI-palvelut tarkoittaa. TKI on 

yleisesti tunnettu lyhenne sanoista Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2014, 17). Kysymystä esittäessä kävi heti ilmi, mikäli opiskelija 

ei ymmärtänyt mitä lyhenne TKI tarkoittaa.  

 
Onko se jotain tutkimukseen liittyvää? (Opiskelija A) 
 
Mikä se on? Aijaa, joo, tiedän. (Opiskelija E) 
 
Joku kehittämis, tutkimus. (Opiskelija H) 
 
Varmaan tutkimusta ja kehitystä, en tiedä mitä pitää sisällään. (Opiskelija I) 
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Tutkimus ja kehittämisyksikkö tai jotain siihen suuntaan. (Opiskelija J) 
 
Joku työ… kehitys… en tiedä. (Opiskelija L) 
 
Ei mitään hajua. (Opiskelija M) 
 
 

Puolet haastatelluista eivät tienneet mitä TKI-palvelut tarkoittaa ja puolilla haastatelluista 

oli jonkinlainen aavistus asiasta. Vain yksi haastatelluista oli kuullut, että opinnäytetyö voi 

linkittyä TKI-projekteihin. 
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8 Asiantuntijoiden haastattelut 

Opinnäytetyöni tärkein tavoite oli selvittää opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta opin-

näytetyöskentelystä Haaga-Heliassa. Näkemyksien tutkimista auttoi asemani opiskelijana. 

Saadakseni näkökulmaan enemmän perspektiiviä, haastattelin opiskelijoiden lisäksi kol-

mea Haaga-Helian asiantuntijaa. 

 

Ensimmäinen haastatelluista asiantuntijasta (Asiantuntija A) oli Haaga-Helian opiskelija-

kunta Helgan edustaja. (Taulukko 3). Helga on voittoa tavoittelematon edunvalvonta- ja 

palveluorganisaatio ja sen toiminta toteutetaan opiskelijoiden lähtökohdista. Jäsenpalve-

luiden ja edunvalvonnan lisäksi Helga on mukana kehittämässä Haaga-Helian toimintaa ja 

osallistuu ajoittain myös opinnäytetyöskentelyn kehittämiseen sekä antaa toimeksiantoja 

opinnäytetöille (Helga 2015.) Haastattelu tehtiin tammikuussa 2016.  

 

Seuraava haastateltu asiantuntija (Asiantuntija B) oli Haaga-Helian yliopettaja, ja haastat-

telu tehtiin spontaanisti tammikuun 2016 aulatapahtuman yhteydessä. Viimeisin asiantun-

tijoista (Asiantuntija C) on mukana Haaga-Helian TKI-toiminnassa, ja haastattelu tehtiin 

huhtikuussa 2016. (Taulukko 3.) Myös asiantuntijoiden haastattelut toteutettiin puolistruk-

turoituina teemahaastatteluina. Asiantuntijoiden A ja B vastauksien kirjaamiseen käytettiin 

apuna kannettavaa tietokonetta. Asiantuntija C:n haastattelussa kirjattiin vastaukset ylös 

kynää ja paperia käyttäen. 

 

Taulukko 3. Haastatellut asiantuntijat 

Asiantuntija Sukupuoli Toimenkuva  Toiminta-alue 

A Mies 
Asiantuntija, edunvalvonta ja 

ohjaus 
Opiskelijakunta Helga 

B Mies Markkinoinnin yliopettaja 
Myynti ja markkinointi 
hotelli- ja ravintola-ala 

C Nainen TKI-päällikkö TKI 
 

Kaikkien haastattelujen vastaukset kirjoitettiin puhtaaksi koneella välittömästi haastattelu-

jen jälkeen. Jos haastattelun ja puhtaaksi kirjoittamisen välissä kuluisi paljon aikaa, vas-

tausten todenmukaisuus ja tutkimuksen validiteetti laskee. Kun kirjoittaa haastattelun puh-

taaksi mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, vastaukset ovat vielä lähimuistissa. 

Puhtaaksi kirjoittamista tukevat hyvät muistiinpanot. 
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8.1 Haastattelukysymykset 

Haastattelukysymykset asiantuntijoille olivat lähes samat kuin opiskelijoille suunnatut ky-

symykset. Asiantuntijoille tehdyissä haastatteluissa oli eniten avoimen haastattelun piir-

teitä. Avoin haastattelu vie enemmän aikaa, ja on kaikista haastattelun muodoista lähim-

pänä keskustelua (Hirsjärvi & Sajavaara 2009, 209.) Asiantuntijoiden haastattelut kestivät 

noin 15–30 minuuttia.  

 

Haastattelukysymykset asiantuntijoille olivat: 

1. Opinnäytetyö Haaga-Heliassa 

 Miten opiskelijat saavat tietoa opinnäytetyön tekemisestä Haaga-

Heliassa? 

 Mistä kanavista opiskelijat saavat tietoa opinnäytetyön tekemisestä 

Haaga-Heliassa? 

 Missä vaiheessa opintoja opinnäytetyöskentelystä pitäisi kertoa 

opiskelijoille? 

 

2. Monialainen opinnäytetyöskentely 

 Mitä on monialainen opinnäytetyöskentely? Kertoisiko omin sanoin. 

 Minkälaisia mielikuvia monialainen opinnäytetyöskentely herättää? 

 Kertooko ”Cross-program thesis group” enemmän? 

 

3. Monialaisen opinnäytetyön hyöty ja tavoitteet 

 Minkälaista hyötyä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä on opiske-

lijalle, Haaga-Helialle ja työelämän näkökulmasta katsottuna? 

 

8.2 Opinnäytetyö Haaga-Heliassa 

Haastattelun ensimmäisessä osiossa käsittelin opinnäytetyön tekemistä Haaga-Heliassa. 

Kysyin asiantuntijoiden näkemystä siitä, mistä ja miten opiskelijat saavat tietoa opinnäyte-

työn tekemisestä Haaga-Heliassa. 

 

Asiantuntijoiden näkemykset opiskelijoille suunnatussa opinnäytetyöohjauksessa olivat 

pitkälti samanlaisia kuin opiskelijoilla itsellään, mutta kuitenkin asemastaan johtuen asian-

tuntevampia. Kysyessäni mistä opiskelijat saavat tietoa opinnäytetyön tekemisestä, Asian-

tuntija B mainitsi yhtenä esimerkkinä Theseuksen, joka tarjoaa Suomen ammattikorkea-

koulujen opinnäytetöitä julkaistuna verkossa. 
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Pääosin MyNetistä ja sitten opinto-ohjaajilta. Luulisin että opiskelijan pitää liittyä 
opinnäytetyökurssille 3. opiskeluvuoden alussa, niin siinä vaiheessa kerrotaan vii-
meistään. Opinnäytetyön tekemisestä pitää tiedottaa jo opintojen alussa, ja viimeis-
tään 3. Opiskeluvuotena olisi hyvä olla pakollinen opinnäytetyöinfo. (Asiantuntija A) 

 
Prosessista ja sen tekemisestä löytyy MyNetistä, perus informaatiota. Kun on ilmoit-
tautunut opinnäytetyöryhmiin, saa ohjaajalta käytäntöinfoa ja sitten esimerkkejä 
theseuksesta. (Asiantuntija B) 
 
Pääasiassa varmaan opettajilta, sitten MyNetistä ja opinnäytetyöinfoista. (Asiantun-
tija C) 

 

Seuraavaksi kysyin opinnäytetyöskentelyn aikataulusta. Esitin asiantuntijoille samat kysy-

mykset opinnäytetyön aloituksesta kuin opiskelijoille. Asiantuntijoiden vastaukset kysy-

mykseen ”Missä vaiheessa opintoja opinnäytetyöstä kerrotaan opiskelijoille ensimmäisen 

kerran?” olivat asiantuntevia ja Haaga-Helian linjausten mukaisia. Vain asiantuntija C ei 

ottanut kantaa kysymykseen. 

 

Oletussuunnitelman mukaisesti 3. opiskeluvuoden alussa. Se ei silti pois sulje sitä, 
jos joku opiskelijoista aloittaa opinnäytetyön tekemisen ja ensimmäisenä vuotena. 
Jos kuitenkin seurataan koulun suunnitelmaa, useimmiten opinnäytetyön tekeminen 
alkaa 3.vuoden alussa, paitsi jos on sovittu etukäteen esim. Portfolio. (Asiantuntija 
A) 
 
Melko aikaisessa vaiheessa, monilla kursseilla puhutaan ja monissa kanavista. (Asi-
antuntija B) 

 

Kaksi asiantuntijoista olivat opiskelijoista poiketen sitä mieltä, että opinnäytetyön tekemi-

sestä pitäisi kertoa opintojen alussa. Syyt perustuivat ennakointiin, eikä niinkään ”tieto li-

sää tuskaa” – ajatteluun. Asiantuntija C oli kuitenkin sitä mieltä, että opinnäytetyön tekemi-

sestä olisi hyvä kertoa vasta kun sen aloittaminen on ajankohtaisempaa. 

 

Ehdottomasti opintojen alussa. Tärkeää ei ole kertoa mistä voi tehdä opinnäytetyön, 
vaan miten opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa ja millä aikataululla. Opiskelijalle 
pitää antaa vapaus valita milloin aloittaa. Koululla on kuitenkin tiedotusvastuu jo 
opintojen alussa ja vastuu opinnäytetyöinfosta 3. opiskeluvuoden alussa. (Asiantun-
tija A) 
 
Mahdollisimman aikaisin, rupee miettimään mistä vois tehä. (Asiantuntija B) 
 
Ei heti ekana vuonna, olisi hyvä ehkä vasta toisena lukuvuotena, kun sen aloittami-
nen on ajankohtaisempaa. Opiskelijat voisivat kysellä vaikka kesätyöpaikoistaan toi-
meksiantoja. (Asiantuntija C) 

 

8.3 Monialainen opinnäytetyöskentely 

Asiantuntijoiden asemista johtuen, monialainen opinnäytetyö oli tuttu aihe. Kaikki haasta-

tellut asiantuntijat olivat sitä mieltä, että monialainen opinnäytetyö on hyvä ratkaisu. 

 

Monialainen opinnäytetyö tarkoittaa sitä, että voi tehdä opinnäytetyötä ristiin eri kou-
lutusohjelmista, esimerkiksi restonomi opiskelija voi tehdä liiketalouteen liittyvän 
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opinnäytetyön. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhdistetään useampaa eri alaa. 
Monialaisen opinnäytetyön voi tehdä yksin tai ryhmässä. Esimerkkinä mainitsen sek-
suaalivalistusvideon, jossa kätilöopiskelijat tuottivat videon sisältöön tiedon ja taidon, 
ja mediatekniikan opiskelijat toteuttivat videon teknisen puolen. Videossa korostui 
osaaminen monelta eri alalta. (Asiantuntija A)  
 
Siinä voi yhdistyä eri alat kuin esimerkiksi pelkkä liiketalous. Useiden oppiaineiden 
rajat ylittävä. Hyvä ratkaisu. (Asiantuntija B) 

 
Uusien ratkaisujen löytyminen. Vaikka palvelun kehitykseen liittyvät ratkaisut, liiketa-
lous tai tietojenkäsittelyn digitaaliset ratkaisut, henkilökohtasen asiakaspalvelun ke-
hittämisessä on esimerkkejä siitä, että on ollut tämmönen poliklinikkatyö, jossa on 
lääketiede ja liiketalous yhdistynyt. (Asiantuntija B) 
 
Samaan aiheeseen liittyen, eri näkökulmista tehty opinnäytetyö. Monialaiseen opin-
näytetyöskentelyyn liittyy yhteisiä tapaamisia joissa tietoa voidaan jakaa. (Asiantun-
tija C) 

 

Kysyin seuraavaksi monialaisen opinnäytetyöryhmän nimestä. Vertasin sitä englanninkie-

liseen versioon, joka on cross-program thesis group. Asiantuntija B ei osannut sanoa, ku-

vaako englanninkielinen versio monialaista opinnäytetyöskentelyä paremmin. Asiantuntija 

A oli sitä mieltä, että jos termissä on mainittuna lopputyö (thesis) se rajaa muut mahdolli-

suudet pois. Hän painotti, että opiskelijoiden pitäisi saada tehdä muitakin töitä yhdessä, 

kuin pelkästään opinnäytetöitä. Asiantuntija C totesi sen kuvaavan samaa kuin suomen-

kielinenkin versio (monialaiset opinnäytetyöryhmät.) 

 

8.4 Monialaisen opinnäytetyöskentelyn hyöty ja tavoitteet 

Asiantuntijat ymmärsivät monialaisen opinnäytetyön hyödyn ja tavoitteet paremmin kuin 

haastatellut opiskelijat. Kysyessäni monialaisen opinnäytetyöskentelyn hyödystä, asian-

tuntijat osasivat luetella useita tekijöitä, joihin hyöty ulottuu. Kaikki asiantuntijoista olivat 

sitä mieltä, että monialaisesta opinnäytetyöskentelystä on hyötyä etenkin opiskelijalle.

  

Monialaisesta opinnäytetyöstä on hyötyä ehdottomasti opiskelijalle. Opiskele kehit-
tyy laajempi ajatusmaailma ja parempi näkökulma tarkasteltuun asiaan. Toiseksi 
suurin hyöty on opinnäytetyön tilaajalle, kun kehitettyyn asiaan on tartuttu monesta 
eri suunnasta. Sitä kautta hyöty leviää myös Haaga-Helialle, kun Haaga-Heliasta on 
tuotettu hyödyllisiä ja kattavia opinnäytetöitä. Haaga-Helian markkina-arvo työelä-
mässä kasvaa. Monialaisuus luo innovointia, asioita pystyy yhdistämään. Opiskeli-
joita pitäisi hieman pakottaa tekemään asioita yhdessä. (Asiantuntija A) 

 
Opiskelijalle itselle, osaaminen laajentuu perinteisen osaamisen ulkopuolelle. Luo 
uusia ratkaisuja, kehitystä ja innovaatiota. Hyvät hankkeet luo julkisuutta Haaga-He-
lialle sekä luo positiivista mielikuvaa. (Asiantuntija B) 

 

Toimeksiantaja saa laajemman kuvan aiheesta ja opiskelija kokee olevansa osa jo-
tain isompaa kokonaisuutta. Haaga-Helia nivoo osia yhteen ja mahdollistaa sen että 
toimeksiantaja saa enemmän tietoa. Opiskelijat ei löytäisi ilman Haaga-Heliaa sopi-
via toimeksiantajia joilla olisi tarjota niin laajoja aiheita joista voisi tehdä monialaisen 
opinnäytetyön. (Asiantuntija C) 
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9 Yhteenveto ja pohdinta 

Toimeksianto työhön saatiin syksyllä 2015, kun Haaga-Helian uuden pedagogisen strate-

gian myötä nousi tarve tutkia opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta opinnäytetyösken-

telystä. Tutkimuksen ote oli kvalitatiivinen ja opiskelijoiden näkemyksiä tutkittiin haastatte-

lemalla opiskelijoita. Tutkimusta varten haastateltiin 13 opiskelijaa ja 3 asiantuntijaa. Suu-

rin osa haastatteluista tehtiin tammikuussa 2016, kun Haaga-Helian Pasilan kampuksella 

järjestettiin opinnäytetyöskentelyyn liittyvä aulatapahtuma. Ohikulkevia opiskelijoita pysäy-

tettiin ja kiinnostuneilta opiskelijoilta pyydettiin haastattelua. Aulatapahtumasta tiedotettiin 

Haaga-Helian intranetissä, MyNetissä, sekä opiskelijakunta Helgan Facebook-sivulla. 

(Liite 1). Tutkimustulosten avulla pystyttiin esittämään jatkotutkimus- ja kehitysehdotuksia. 

 

9.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että opiskelijoiden näkemykset monialai-

sesta opinnäytetyöskentelystä olivat monipuolisia. Suurin osa haastatelluista koki monia-

laisen opinnäytetyöskentelyn innostavana, kiinnostavana ja positiivisena. Monialainen 

opinnäytetyöskentely osattiin yhdistää yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, verkostoitumi-

seen ja ideoiden jakamiseen. Osa vastanneista lähtisi mukaan monialaiseen opinnäyte-

työskentelyyn tarpeeksi mielenkiintoisen aiheen löydyttyä. Myös ajatus siitä, että työn 

määrää voisi jakaa, olisi yksi tekijä joka saisi opiskelijan aloittamaan monialaisen opinnäy-

tetyön. 

 

Vastausten monipuolisuus ilmeni epätietoisuudesta johtuvista vastauksista, ja niiden opis-

kelijoiden vastauksista, jotka olivat hieman varautuneita monialaista opinnäytetyöskente-

lyä kohtaan. Monialainen opinnäytetyö koettiin vaihtoehtona joka rajaa, eikä aiheeseen 

saa itse vaikuttaa. Osa opiskelijoista ei ollut koskaan kuullut monialaisesta opinnäytetyös-

kentelystä. 

 

Opiskelijoiden epätietoisuus opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa voi johtua osittain 

opiskelijoista itsestään – aktiivisuudesta ja opiskelumotivaatiosta. Opiskelijoita ei kuiten-

kaan voi syyttää, sillä aktiivisuus ja motivaatio syntyvät tietämyksen perusteella. Miten 

monialaisesta opinnäytetyöskentelystä voi kiinnostua, mikäli ei ole milloinkaan kuullut 

siitä?  

 

Asiantuntijoiden, opettajien ja kehittämistehtävissä työskentelevien pitäisi jakaa osaamis-

taan kertomalla ja viestimällä monialaisen opinnäytetyöskentelyn hyödyistä. Opiskelijoiden 

haastattelujen tulosten mukaan, on opiskelijoita jotka eivät ole kuulleet monialaisesta 
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opinnäytetyöskentelystä tai TKI-palveluista. Asiantuntijatehtävissä olevat osaavat kertoa 

monialaisen opinnäytetyöskentelyn hyödyistä ja tavoitteista asiantuntevalla ja innostavalla 

tavalla. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että viestintää monialaisesta opinnäytetyösken-

telystä tulisi kehittää. 

 

Haaga-Helian TKI-palvelut sijaitsevat Pasilan kampuksen ensimmäisessä kerroksessa, 

sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, lasisissa työskentelytiloissa. TKI-toiminnasta 

on kerrottu Haaga-Helian kotisivuilla. Huolimatta TKI-palveluiden läpinäkyvyydestä, puolet 

haastatelluista opiskelijoista ei tienneet mitä TKI-palvelut tarkoittaa.  

 

Haaga-Helian TKI-päällikön Tuija Toivolan (19.4.2016) mukaan, opiskelijoiden epätietoi-

suudesta TKI-toimintaa kohtaan ei kuitenkaan ole syytä huolestua. Monet opiskelijat voi-

vat olla tietämättään osa TKI-toimintaa, sillä kaikki yritysten toimeksiannot Haaga-Helialle 

ovat osa sitä. TKI-toimintaa on kuitenkin vain aidot ja oikeat yritysten antamat toimeksian-

not. Oppitunnilla tehtävät yritysharjoitukset eivät liity TKI-toimintaan. 

 

Työn tutkimuskysymyksenä oli ”miten opiskelijat ymmärtävät monialaisen opinnäytetyös-

kentelyn?” Vastaus kysymykseen on helposti selitettävissä. Opiskelijat haluavat enemmän 

tietoa monialaisesta opinnäytetyöskentelystä. Tieto olisi hyvä löytyä selkeästi yhdestä pai-

kasta, joka olisi kaikkien saatavilla. Monialaista opinnäytetyöskentelyä voisi selventää 

konkreettisten esimerkkien avulla. Esimerkkejä voisi antaa myös vertaamalla monialaista 

opinnäytetyötä muihin opinnäytetöihin. Opiskelijoita kiinnostaa käytännön asiat: kasvaako 

työnmäärä, onko aihe valittavissa ja saako työhön vaikuttaa. 

 

9.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus viittaa tutkimuksen pätevyyteen ja tutkimusmenetelmän kykyyn 

mitata juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta paran-

tavat tarkat tiedot tutkimuksen toteuttamisesta. (Hirsjärvi & Sajavaara 2009, 231-232). 

Tässä työssä on tuotu todenmukaisesti esille haastattelujen olosuhteet sekä itsearviointi 

tilanteesta. Haastattelukysymykset olivat luotettavia, sillä haastattelut olivat puolistruktu-

roituja, ja avasivat helposti keskusteluja. Haastattelutilanteessa pyrittiin siihen, että haas-

tateltava ymmärtää kysymykset oikein. Jos opiskelija vaikutti hämmentyneeltä, kysymys 

kysyttiin eri tavalla, esimerkkien avulla. Luotettavuutta kohentaa työssä käytetyt opiskeli-

joiden suorat lainaukset. Kokosin opiskelijoiden vastauksia työhöni, joka poistaa epäsel-

vyyksiä ja rikastuttaa tutkimusselosteita. Tulosten tulkitsemisessa on myös tärkeää, että 

vastauksia punnitaan ja saatetaan teoreettisella tasolle. (Hirsjärvi & Sajavaara 2009, 233.)  
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Haastatteluista saadut aineistot olivat riittäviä tutkimuksen toteuttamiseksi. Toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä esimerkiksi kyselyillä tai muilla selvityksillä kerätyt aineistot eivät 

ole tilastollisesti merkittäviä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 62). Vaikka tutkimusaineisto ei ol-

lut kovin iso, aineisto täytyi silti analysoida. Tässä tutkimuksessa haastattelutulokset koot-

tiin muistiinpanoista yhteen tiedostoon, josta tulokset sai helposti purettua taulukkoon. Yh-

tenäistetty tiedosto ja taulukointi auttoivat hahmottamaan ja analysoimaan tutkimustulok-

sia. Toiminnallisissa opinnäytetöissä tuloksiksi kuitenkin usein riittää suuntaa antava tieto 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 58). 

 

9.3 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotuksia 

Tutkimuksen edetessä nousi esiin opiskelijoiden tunnetiloja opinnäytetyöskentelystä. 

Opinnäytetyöskentely on osa oppimista ja ensimmäiset mielikuvat oppimisesta saattavat 

olla jotain negatiivisia, jopa ahdistavia. Myös itse kirjoitusvaihe saattaa tuntua ahdistavalta 

ja voi tuntua että työ ei edisty. Opiskelijoiden ahdistuneisuus opinnäytetyöskentelyä koh-

taan ilmeni myös tutkimustuloksissa. Monella opiskelijalla ahdistuneisuus saattaa johtua 

epätietoisuudesta. Kun ei vielä tiedä tarkkaan mitä opinnäytetyöskentely pitää sisällään, 

se saattaa tuntua enemmän pelottavalta mitä se todellisuudessa on. Ahdistuneisuuden 

ehkäisemiseksi olisi tärkeää että opinnäytetyöskentelystä puhuttaisiin mahdollisimman 

paljon, eikä peloteltaisi opiskelijoita liikaa opintojen alkuvaiheessa. Olisi mielenkiintoista 

tutkia mistä opinnäytetyöhön liittyvä ahdistus johtuu, ja miten sitä voisi lieventää. (Hakka-

rainen, Lonka & Lipponen 2005, 194-197.) 

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää opiskelijoiden valintaperusteita opinnäytetyön ai-

heelle. Myös opinnäytetöiden tuottama hyöty, olisi aihe, josta olisi mielenkiintoista kuulla 

lisää. Haastatellut asiantuntijat painottivat monialaisen opinnäytetyön tuottamaa hyötyä. 

 

Jatkotutkimusehdotuksia: 

 

− Miten Haaga-Helian opiskelijat voisivat ymmärtää paremmin monia-

laisen opinnäytetyöskentelyn? 

− Miksi opiskelijoita ahdistaa opinnäytetyöskentely? 

− Miten ahdistusta voisi lieventää? 

− Mistä ahdistus johtuu? 

− Miksi opiskelijat haluavat tehdä yksin rajatusta aiheesta opinnäyte-

työn? 

− Mistä johtuu, että opiskelijat eivät koe monialaista opinnäytetyötä hel-

posti lähestyttäväksi? 
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− Mikä vaikuttaa opiskelijoiden opinnäytetyön aihevalintaan? 

− Minkälaista hyötyä opinnäytetöistä on ollut? Minkälaisia töitä ne ovat 

olleet? 

 

Tutkimustulosten perusteella ilmeni opiskelijoiden tiedon puute opinnäytetyöskentelyyn liit-

tyvissä asioissa. Etenkään monialainen opinnäytetyöskentely ei ollut kaikille haastatelluille 

opiskelijoille ennestään tuttua. Moni opiskelijoista oli sitä mieltä, että opinnäytetyöskente-

lyn viestintää tulisi kehittää.  

 

Kehitysehdotuksia: 

 

− Opinnäytetyöskentelyn viestinnän kehittäminen 

− Tieto selkeästi yhteen paikkaan (MyNet?) 

− Monialaisen opinnäytetyöskentelyn nostaminen samanarvoiseksi 

muiden opinnäytetyötapojen rinnalle 

− Opinnäytetyöohjauksen selkeyttäminen 

 

Opinnäytetyön ohjaus on toteutettu hyvin siihen asti, kun opiskelija ilmoittautuu opinnäyte-

työryhmään ja saa mahdollisuuden osallistua ohjaukseen Moodlessa. Ongelmia ilmenee 

kuitenkin viimeistään silloin, jos opiskelijalle ei ole ajankohtaista aloittaa opinnäytetyön te-

kemistä opintosuunnitelman mukaisesti. Moni opiskelija käyttää mahdollisuuden lähteä 

opiskeluvaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille, jolloin opintojen suorittamisjärjestys saat-

taa poiketa muista samaan aikaan aloittaneista. Jokainen opiskelija tulisi ottaa huomioon 

yksilönä. On myös tärkeää, että opiskelija saa ohjausta silloin kun sitä tarvitsee. 

 

9.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2015 kun viimeinen lukuvuoteni Haaga-Heliassa 

käynnistyi. Opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä aiheena, 

syntyi toimeksiantajan, Haaga-Helian, tarpeiden pohjalta. Aiheeseen oli aluksi vaikea 

päästä sisälle, sillä kuuluin opiskelijoihin jotka eivät olleet koskaan kuulleet monialaisesta 

opinnäytetyöskentelystä. Lähtökohdat työn aloitukseen olivat haastavat, sillä en aluksi ym-

märtänyt mitä minun pitää tehdä. Kaikista mielenkiintoisinta työssä onkin, kuinka paljon 

tietoa minulla on nyt, verrattuna siihen kun aloitin työn tekemisen. 

 

Opinnäytetyöni tärkein tavoite oli ymmärtää, minkälaisia näkemyksiä opiskelijoilla on mo-

nialaisesta opinnäytetyöskentelystä Haaga-Heliassa. Tavoitteet saavutettiin, sillä opiskeli-
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joiden näkemyksiä saatiin selville tehdyissä haastatteluissa ja niiden tuloksissa. Tavoittee-

seen pääseminen on tärkein osa toiminnallisen opinnäytetyön arviointia. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 155). Tavoitteeseen pääsemisen mielekkyyttä lisää tutkimuskysymyksen posi-

tiiviset vastaukset.  

 

Vaikeinta työssä oli tietoperustan kirjoittaminen. Minun oli vaikea ymmärtää teoriaa, mihin 

käytännönläheinen työ voisi perustua. Haastavaksi teorian kirjoittamisen tekivät englan-

ninkieliset teokset, joista kirjoittamalla oli vaikea tehdä suomenkielisiä käännöksiä. 

Haastavimmaksi koitui kuitenkin se, että en käytännössä tiennyt minkälainen prosessi mo-

nialainen opinnäytetyö on. Tutkin opiskelijoiden näkemyksiä monialaisesta opinnäytetyös-

kentelystä, ja työtäni tuki omat näkemykseni yhtenä Haaga-Helian opiskelijana. 

 

Oli innostavaa haastatella opiskelijoita ja koota yhteen tuloksia. Haastattelutilanteet olivat 

minulle helppoja, enkä kokenut haastavaksi kirjoittaa haastatellun vastauksia. Pientä 

haastetta aiheuttivat kuitenkin epäselvyydet tuloksia purkaessa. Kaikki vastaukset olivat 

kuitenkin lyhyitä, jolloin epäselvyyksiltä vältyttiin. Aineiston keruu puolistrukturoiduilla tee-

mahaastatteluilla toimi tässä työssä hyvin. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana opin paljon Haaga-Heliasta ja sen opiskelijoista, sekä työ-

höni liittyvästä teoriasta. Opinnäytetyön edetessä ymmärsin paremmin miten teoria, eten-

kin tiedonhallinta ja tiedonjakaminen, liittyvät työhöni ja sen tavoitteisiin. Opin myös ym-

märtämään paremmin mitä monialaisuudella tarkoitetaan. Tärkeintä mitä opin, oli ennak-

koluulojen voittaminen. Pystyn samaistumaan opiskelijoiden ahdistuneisiin ja ennakkoluu-

loisiin tunteisiin opinnäytetyöskentelystä. Opinnäytetyön tekeminen ei kuitenkaan ole niin 

suuri ja paha, vaikka haastetta siinä toki riittää. Kirjoittaminen tuntuu kuitenkin nyt helpom-

malta, kuin työtä aloittaessa. On hyvä, että työtä voi muokata koko prosessin aikana ja lo-

pulta palaset loksahtelevat paikoilleen. Koin mieluisaksi joustavuuden työn aiheen ja aika-

taulun suhteen. Oli tärkeää, että voin käyttää työn tekemiseen tarpeeksi aikaa. Välillä pie-

net tauot auttavat näkemään työn ulkopuolisen silmin ja löytämään parempia ratkaisuja 

kokonaisuuden luomiseen. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen työhön. 
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Liite 1. Tapahtumatiedote MyNetissä 
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Liite 2. Haastattelukysymykset opiskelijoille 

1. Opinnäytetyö Haaga-Heliassa 

Mitä ajatuksia opinnäytetyö herättää sinussa? 

Miten olet saanut tietoa Haaga-Helian opinnäytetyö vaihtoehdoista? 

Mistä haet tietoa lisää? 

Mistä kanavista haluaisit saada tietoa opinnäytetyön tekemisestä? 

Missä vaiheessa opintoja opinnäytetyöstä kerrottiin ensimmäisen kerran? 

Missä vaiheessa opintoja opinnäytetyöstä pitäisi kertoa opiskelijoille? 

 

2. Monialainen opinnäytetyöskentely 

Mitä on monialainen opinnäytetyöskentely? Kertoisiko omin sanoin. 

Minkälaisia mielikuvia monialainen opinnäytetyöskentely herättää? 

Kertooko ”Cross-program thesis group” enemmän? 

 

3. Monialaisen opinnäytetyöskentelyn hyöty ja tavoitteet 

Minkälaista hyötyä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä on? Kenelle? 

Mikä on monialaisen opinnäytetyöskentelyn tavoite? 

Olisitko kiinnostunut tekemään monialaisen opinnäytetyön? 

 

4. TKI-palvelut 

Mitä TKI-palvelut tarkoittaa? 

Tiesitkö että opinnäytetyö voi linkittyä TKI-palveluihin? 
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Liite 3. Haastattelukysymykset asiantuntijoille 

1. Opinnäytetyö Haaga-Heliassa 

Miten opiskelijat saavat tietoa opinnäytetyön tekemisestä Haaga-Heliassa? 

Mistä kanavista opiskelijat saavat tietoa opinnäytetyön tekemisestä Haaga-Heliassa? 

Missä vaiheessa opintoja opinnäytetyöstä pitäisi kertoa opiskelijoille? 

 

2. Monialainen opinnäytetyöskentely 

Mitä on monialainen opinnäytetyöskentely? Kertoisiko omin sanoin. 

Minkälaisia mielikuvia monialainen opinnäytetyöskentely herättää? 

Kertooko ”Cross-program thesis group” enemmän? 

 

3. Monialaisen opinnäytetyöskentelyn hyöty ja tavoitteet 

Minkälaista hyötyä monialaisesta opinnäytetyöskentelystä on opiskelijalle, Haaga-Helialle 

ja työelämän näkökulmasta katsottuna? 

  


