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1 Johdanto 
 

Toimintaterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen, joka auttaa asiakasta selviyty-

mään arjen toiminnoista sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muu-

toksen aikaansaamista haasteista huolimatta. Suomessa on ollut mahdollista kou-

luttautua toimintaterapeutiksi 1970-luvulta lähtien. Helsingissä on koulutettu toimin-

taterapeutteja aluksi Helsingin Sairaanhoito-opistossa, myöhemmin muun muassa 

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa ja nykyisin Metropolia ammattikorkeakou-

lussa.  

 

Toimintaterapeuttikoulutus on muuttunut vuosien varrella. Koulutusmuoto on vaih-

tunut opistotasoisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulutukseksi ja opetussuunni-

telmat muuttuvat tietyin väliajoin. Voidaan sanoa, että toimintaterapeuttiopettajat 

työskentelevät jatkuvan muutoksen ympäröimänä. Mitkä asiat he nimeävät merkit-

täviksi muutoksiksi? Millaisia kokemuksia heillä on koulutusohjelmassa tapahtuvista 

muutoksista? Opinnäytetyön aiheena on kertoa Helsingissä toimivien tai toiminei-

den toimintaterapeuttiopettajien kokemuksista toimintaterapeuttikoulutuksessa ta-

pahtuneista muutoksista.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana ja työelämän yhteistyökumppanina on Metropolia 

ammattikorkeakoulu. Kansainvälinen ja monialainen Metropolia kouluttaa pääkau-

punkiseudulla kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asian-

tuntijoita. Metropolia on hakijamäärältään Suomen suurin ammattikorkeakoulu ja 

sillä on noin kaksikymmentä toimipaikkaa. Metropoliassa on 16 800 opiskelijaa, 

joista 4 500 opiskelee sosiaali- ja terveysalalla. Metropolia ammattikorkeakoulun 

toiminta alkoi elokuussa vuonna 2008, jolloin EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Hel-

singin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyivät muodostaen Metropolia ammattikor-

keakoulun.  

 

Alustavassa toimeksiannossa pyydettiin kirjoittamaan toimintaterapian koulutusoh-

jelman historiasta. Halusimme aiheeseen tarkennusta, sillä suomalaisen toimintate-

rapeuttikoulutuksen historiaa on käsitelty muun muassa Suomen Toimintaterapeut-

tiliitto ry:n julkaisussa Mistä toi on tullut?, Teija Karhisen seminaarityössä Katsaus 
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toimintaterapian historiaan Suomessa sekä Tiina Hautalan teoksessa Tie kohti 

suomalaista toimintaterapeuttikoulutusta. Historiikin kirjoittamisen sijaan ehdotimme 

aiheeksi helsinkiläisessä toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneiden muutosten 

kokemusten tarkastelua. Näiden muutoskokemusten lisäksi sivutaan myös koulu-

tuksen historiaa. Toimeksianto tarkentui: työn tavoitteena on tallentaa aiemmin jul-

kaisematonta tietoa sekä kokemuksia toimintaterapian koulutusohjelman parissa 

toimineilta tai toimivilta henkilöiltä. Toimeksiantajan mukaan toimintaterapian koulu-

tusohjelmassa tapahtuneiden muutosten kokemuksista ei ole aiemmin kirjoitettu 

opinnäytetöitä. Sen sijaan, että listaisimme koulutusohjelmassa tapahtuneita muu-

toksia, lähestymme aihetta muutosten kokemusten kautta: mitä toimintaterapeutti-

koulutuksessa tapahtuneita muutoksista informantit tuovat ilmi ja miten ne on koet-

tu? Tässä opinnäytetyössä kokemuksia käsitellään fenomenologisesta näkökul-

masta. Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen kokemusmaailmaa ja sitä, miten todel-

lisuus hänelle ilmenee.  

 

Toimintoterapiaopettajien kokemuksia koulutusohjelmassa tapahtuneista muutok-

sista kartoitetaan lomakehaastattelulla ja ryhmämuotoisella teemahaastattelulla. 

Aineiston analyysi toteutetaan aineistolähtöistä analyysimenetelmää mukaillen. 

Kokemuksen tutkimisen lähdekirjallisuutena ovat alle kymmenen vuotta vanhat te-

okset, joissa on fenomenologinen näkökulma kokemuksen tarkasteluun. Lisäksi 

perehdymme toimintaterapeuttikoulutuksen historiaa käsitteleviin teoksiin sekä toi-

mintaterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmiin. Aineiston keräämisestä ja ana-

lysoinnista etsimme tietoa laadullisen tutkimuksen tekemistä käsittelevästä kirjalli-

suudesta, joka on kirjoitettu 2000-luvulla.  

 

Opinnäytetyön liitteinä ovat haastattelukutsut, lomakehaastattelu, suostumusloma-

ke haastattelun videoinnista ja materiaalin säilyttämises-

tä, teemahaastattelurunko, haastattelijoiden roolit, sekä teemahaastattelun kulkua 

hahmottava suunnitelma. Liitteet auttavat opinnäytetyön lukijaa hahmottamaan 

opinnäytetyöprosessia. 

 

Perehtyminen toimintaterapeuttikoulutuksen alkuvaiheisiin ja siinä tapahtuneisiin muu-

toksiin auttaa meitä ymmärtämään, miten toimintaterapeuttikoulutuksen nykytilantee-

seen on tultu ja mitkä muutokset sen taustalla vaikuttavat. Opinnäytetyön aihepiiri on 

meille osittain tuttu, sillä olemme toimintaterapeuttiopiskelijoita. Aihepiirin tuttuus voi 
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olla haaste, sillä se saattaa vaikuttaa ennakkokäsitysten muodostumiseen. Tarkoituk-

sena on pysyä mahdollisimman objektiivisena ja saada näkökulmia toimintaterapeutti-

koulutuksessa tapahtuneista muutoksista opinnäytetyön informanteilta. Opinnäytetyös-

sä pyrimme ymmärtämään kokemusta ja kuinka se kokijalleen ilmenee.  
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2 Toimintaterapeuttikoulutuksesta Suomessa 
 

Toimintaterapeuttikoulutus alkoi 1970-luvulla Helsingin sairaanhoito-opistossa. Tervey-

denhuoltohenkilöstön koulutus siirtyi lääkintöhallituksen alaisuudesta ammattikasva-

tushallituksen vastuulle vuonna 1968 ja tämän jälkeen toimintaterapeuttikoulutuksen 

järjestäminen eteni nopeasti. Ammattikasvatushallitus oli taho, joka ehdotti toimintate-

rapeuttikoulutuksen toteuttamispaikaksi juuri Helsingin sairaanhoito-opistoa. (Hautala 

2002: 100.) Koulutuksen kestoksi tuli tuolloin kaksi ja puoli vuotta, joka oli kansainvälis-

ten normien mukainen koulutuksen minimipituus. Pääsyvaatimukset olivat vuonna 

1970 seuraavat: opiskelijan tuli olla 18–29-vuotias, ylioppilastutkinnon suorittanut ja 

englanninkielentaitoinen. Kielitaitovaatimus perustui siihen, ettei saatavilla ollut lain-

kaan suomenkielistä opintomateriaalia. Opiskelijalta oletettiin myös ulospäinsuuntautu-

neisuutta ja sopeutumiskykyä. (Hautala 2002: 100–103.) 

 

Opetussuunnitelmaan kuului kansainvälisten suositusten mukaisesti kolme eri osioita, 

jotka jokainen muodostivat kolmasosan kokonaisuudesta. Osiot olivat lääketieteelliset 

perusaineet, toimintaterapiaoppi ja käytännön harjoittelu. Opetussuunnitelma ja käy-

tännön toteutus erosivat jonkin verran toisistaan, sillä koulutuksen muotoutuminen oli 

vielä kesken. Koulutuksen pääaineena oli toimintaterapiaoppi, joka piti sisällään toimin-

taterapian perusteet, kliinisen toimintaterapian ja toimintaterapian käytännön opetuk-

sen. (Hautala 2002: 103–104.) 

 

Vuonna 1974 Sairaanhoito-opistoon otettiin opiskelijoita kahdesti vuodessa, koska toi-

mintaterapeutteja tarvittiin huomattavasti enemmän kuin heitä valmistui.  1980-luvulla 

virat lisääntyivät vielä entisestään ja opiskelijamäärät todettiin jälleen liian alhaisiksi. 

Tuolloin pyrittiin järjestämään lisää koulutusta, mutta haasteina olivat pätevien opettaji-

en löytäminen ja harjoittelupaikkojen takaaminen suurenevalle opiskelijajoukolle.   Rat-

kaisuna tähän oli erikoistumiskoulutuksen aloittaminen, joka mahdollisti toimintatera-

peuttien valmentautumisen alan opettajiksi sekä jatkokouluttautumiseen.  Ensimmäinen 

erikoistumiskoulutus järjestettiin Helsingin sairaanhoito-opistossa syksyllä vuonna 1980 

ja siitä säännöllisesti aina vuoteen 1994 saakka. Koulutus johti erikoistoimintatera-

peutin tutkintoon ja mahdollisti opettajankoulutuksen. Tämä muuttui vuonna 1994, jol-

loin opettajakoulutus siirtyi yliopistoon. Vuodesta 1998 Jyväskylän yliopistossa oli mah-

dollista suorittaa maisteritutkinto, jossa toimintaterapia oli pääaineena. Kyseinen koulu-
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tus kuitenkin lopetettiin asteittain vuosina 2008 – 2011(Talvenheimo-Pesu, haastattelu 

24.10.2014.) 

 

Kun keskiasteen koulu-uudistus alkoi vuonna 1987, muuttui ylioppilaspohjaisena kaksi 

ja puoli vuotta kestänyt koulutus kolmen ja puolen vuoden mittaiseksi, sekä peruskou-

lupohjaisena neljän ja puolen vuoden mittaiseksi.  Keskiasteen opintouudistus ei onnis-

tunut toivotusti, jolloin syntyi ajatus ammattikorkeakoulujen perustamisesta. Esimerkki 

tuli ulkomailta, etenkin Saksan korkeakouluista. Vuonna 1991 aloitettiin ensimmäiset 

ammattikorkeakoulukokeilut.  Toimintaterapeuttien koulutus muuttui vähitellen opisto-

tasoisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulupohjaiseksi koulutukseksi kaikissa oppi-

laitoksissa vuoteen 1996 mennessä.  Samana vuonna kuntoutusala sai oman koulu-

tusohjelman, jossa suuntautumisvaihtoehtoina olivat toimintaterapia, fysioterapia, jalka-

terapia ja ortopediasuunnittelu. (Joutsivuo 2005: 149–153.) 
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3 Kokemuksen ymmärtäminen 
 

Onko kokemuksen tutkimus tieteellistä? Mitä oikein tutkitaan, kun tutkitaan kokemusta? 

Kokemus on kyettävä käsitteellistämään osaksi ihmistieteitä. Siihen on perehdyttävä 

ilmiönä, jotta voisi ymmärtää mitä se on ja miten sitä tulisi tutkia. Empiiris-analyyttinen 

tutkimustapa on usein tieteellisesti arvokasta, mutta tämä ei päde kokemuksen tutkimi-

seen. Tieteellisesti pätevä kokemuksen tutkimus tarvitsee erikseen omat tieteenteo-

reettiset lähtökohtansa. (Perttula – Latomaa 2009: 9–10.)  

 

Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on elämysmaailma. Kokemuksellisuus tai 

elämyksellisyys on ihmisen maailmasuhteen perusmuoto. Ihmistä ymmärretään tutki-

malla hänen maailmansuhdettaan.  Fenomenologiassa oletetaan, että ihmisten toimin-

ta on suurimmaksi osin intentionaalista, eli tarkoituksenmukaista. Lisäksi ajatellaan, 

että ihminen on perusteiltaan yhteisöllinen. Ihminen kasvaa ja hänet kasvatetaan yhtei-

söön. Merkitykset, jotka meille todellisuudesta näyttäytyvät ovat intersubjektiivisia, eli 

ne yhdistävät subjekteja. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 34.)  

 

Perttulan ja Latomaan (2009) mukaan kokemus on rakenteeltaan suhde: se edellyttää 

tajunnallisen subjektin ja tilanteen, johon subjekti on suhteessa.  Fenomenologian pe-

ruskäsitteet, intentionaalisuus ja mielellisyys, kuvaavat tajunnan tapaa toimia siten, että 

kyseinen tilanne tarkoittaa ihmiselle jotain. Silloin kokemuksesta tulee erityinen, eli 

merkityssuhde. Kokemuksen empiirisen tutkimukseen liittyy tutkijan kiinnostus itsensä 

ulkopuoliseen elämään. Tutkijan on löydettävä keinot kokemusperäisen maailman tut-

kimiseen ja kokemuksen ymmärtämiseen, sekä siihen, miten kokemus tutkimukseen 

osallistuneille ilmenee. Metodisia periaatteita ajatellen kokemuksen tutkimuksessa tut-

kimusaineiston hankintatilanne on tärkeää luoda sellaiseksi, että tutkittavat voivat elää 

kokemuksiaan, kuten ne on elettykin ja kuvata niitä juuri sen kaltaisina. (Perttula – La-

tomaa 2009: 13.) 

 

Havaintoa voidaan pitää kokemuksen edellytyksenä. Havaintoa seuraa siihen reagoi-

minen, ja kokemus puolestaan muodostuu vuoropuhelusta havaitsijan ja havaitun välil-

lä. Havainto on ihmisen suuntautumista ympäristöönsä. Sitä pidetään aina subjektiivi-

sena ja tällöin se ei ole koskaan sama kahdelle eri ihmiselle. Tämä pätee myös koke-

mukseen. Kokemusta voidaan kuvata vuorovaikutussuhteena minän ja jonkin muun 
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asian välillä. (Kiviniemi ym. 2012: 125–126.) 

 

3.1 Fenomenologisesta menetelmästä 
 

Fenomenologiseen menetelmään kuuluu, että tutkija tiedostaa ilmiöön liittyvät omat 

ennakkokäsityksensä. Tärkeää on niiden syrjään laittaminen jo aineiston hankintavai-

heessa. Vain tällä tavoin tutkija todella tutkii toisen ihmisen kokemuksia, ei omiaan. 

Ennakkoasenteiden syrjään laittaminen ei ole aina helppoa. Aineistoa analysoitaessa 

on hyvä arvioida miten haastattelutilanteessa ennakkoasenteiden hylkäämisessä on 

onnistuttu ja sitä kautta miettiä syntyneitä kokemuksen kuvauksia ja niiden omaehtoi-

suutta. (Perttula – Latomaa 2009: 14.) 

  

Fenomenologia pitää tajunnallisen toiminnan ytimenä intentionaalisuutta. Ilman tätä 

ihminen ei ole tajunnallinen olento. Ihminen kokee elämyksiä, kun tajunnallinen toimin-

ta valitsee kohteensa. Elämyksissä kohde ilmenee ihmiselle jonakin ja todellisuus ei ole 

enää merkityksetön, vaan tarkoittaa jotakin.  Fenomenologiassa kokemus nähdään 

suhteena. Se sisältää tajuavan subjektin ja tajunnallisen toiminnan ja kohteen mihin 

toiminta suuntautuu. Kokemus on merkityssuhde, jossa liittyy yhteen subjekti ja objekti 

(ks. kuvio 1). 

 

 
Kuvio 1. Kokemuksen muodostuminen fenomenologisen näkemyksen mukaan  
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Fenomenologinen erityistiede keskittyy tutkimukseen, jossa sekä subjekti että objekti 

ovat molemmat mukana.  Fenomenologinen erityistiede olettaa, että jokainen merkitys-

suhde on kehityksensä alussa psykologisesti tiedostamaton. Voidaan ajatella, että 

merkityssuhde kehkeytyy toisiaan seuraavista akteista, ja vai osa merkityssuhteista 

täydentyy elämyksellisesti valmiiksi. Fenomenologisesti ajatellen ne merkityssuhteet, 

jotka eivät täydenny elämyksellisesti valmiiksi, ovat tiedostamattomia kokemuksia. Fe-

nomenologinen erityistiede on kiinnostunut sekä tiedostamattomista, että tiedostetuista 

kokemuksista. Molemmat kokemustyypit ovat merkittäviä. (Perttula – Latomaa 2009: 

116–118.) 

 

3.2 Kokemuksen luokittelua 
 

Eräs mahdollinen tapa luokitella kokemuksia on jakaa ne tunteeseen, intuitioon, tietoon 

ja uskoon. Kun tarkastellaan tajuavan ihmisen ja hänen elämäntilanteensa suhdetta, on 

ensimmäinen kokemus tunne.  Tunteet ilmentävät ihmisen tajunnallista suhdetta ai-

heeseen niin välittömänä kuin se on mahdollista. Tunne tekee ihmisestä ja hänen elä-

mäntilanteestaan sillä hetkellä ehjän kokonaisuuden. Kun ihminen kokee useita tunteita 

samanaikaisesti, muodostuu tunnetihentymä. Siihen liittyviä tunteita voi olla hankala 

nimetä erillisiksi tunteiksi.  Tunnetihentymä vaatii huomiota ja tarkastelua. Siihen voi 

liittyä muita kokemuksenlaatuja kuin tunne ja se voi johtaa havahtumiseen, eli luoda 

lähes pakottavan tarpeen itsensä tarkasteluun. (Perttula – Latomaa 2009: 123–126.)  

 

Intuitio on nykyhetkeä merkityksellistävä kokemus ja siihen liittyy itsetiedostuksen kyky, 

joka erottaa intuition tunteesta. Intuitio on kokemuksellista varmuutta, jolla on monia 

tasoja. On kuitenkin olennaista, että elämyksellinen varmuus on olemassa kokemuksen 

synnystä saakka. Intuitio on kieletön ja sen ytimen voi kadottaa yrittämällä kuvata sitä 

kielellisesti. Vaikka käsitteellisesti intuitiota on hankala määritellä, se voi vahvistaa ih-

misten välistä yhteisymmärrystä muita kokemustyyppejä enemmän. Jos ihmiset ym-

märtävät helposti toisiaan, voidaan ajatella, että heidän intuitionsa muistuttavat toisi-

aan. (Perttula – Latomaa 2009: 126–127.) 

 

Tiedon ja intuition rajaa voidaan pitää häilyvänä. Intuitiota ei ole hyväksytty tiedoksi, 

koska sitä on vaikea käsitteellistää. Tieto on intuitiota paljon subjektiivisempi tapa ym-

märtää asioita. Tiedon kriteeriksi on omaksuttu vaatimus, että jokaisen pitää tietää, 
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mikä on se aihe, josta halutaan tietää jotakin. Aihe operationalisoidaan, eli siitä pysty-

tään sanomaan mihin aiheeseen mikäkin käsite viittaa. (Perttula – Latomaa 2009: 128–

129.) 

 

Usko, kuten tietokin, on rakennettua ymmärtämistä. Uskoa rakennetaan tunteista ja 

tunnetihentymistä. Tietoa voidaan pitää rationaalisena, mutta uskolta rationalismia ei 

tavallisesti edellytetä. Usko voi olla tietoa epäkäytännöllisempää ja tunteenomaisem-

paa. Uskoon liittyy aina toivoa, mitä tietoon ei välttämättä liity. Usko ja tieto voidaan 

kuitenkin nähdä hyvinkin samankaltaisina: kirjoitettu kieli on niiden yhteinen kieli.  (Pert-

tula – Latomaa 2009: 130–131.) 

 

3.3 Empiirinen tutkimus fenomenologiassa 
 

Fenomenologisen erityistieteen korostama empiirisyys tarkoittaa toisten kokemusten 

tutkimista. Ihmisen kokemukset ovat hänelle todellisia huolimatta siitä tutkitaanko niitä 

vai ei. Tutkija ei luo kohdettaan, mutta tutkimuksellinen ymmärrys muodostuu tutkijan 

tajunnalle. Empiiristä tutkimusta edeltää tutkijan kiinnostus toisten kokemuksiin ja sen 

hahmottaminen mitä aihetta tutkija haluaa ymmärtää. Seuraavaksi tulee etsiä ihmisiä, 

joiden elämäntilanteeseen tämä aihe sisältyy. On välttämätöntä, että tutkittavat halua-

vat kuvata näitä kokemuksiaan tutkijalle, sillä he tekevät ratkaisunsa tutkimukseen 

osallistumisestaan. Tutkittava kokemus saattaa olla tietoa, tunnetta, intuitiota ja uskoa 

tai niiden eri yhdistelmiä. Tärkeintä empiirisessä tutkimuksessa on, että kokemus on 

muodostunut tutkittavien omassa elämässä. Kokemuksia ei voi tutkia empiirisesti, ellei 

tutkittavat kuvaile kokemuksiaan jollain tavalla. Jos tutkimusaineistoa hankitaan kasvo-

tusten vuorovaikutuksessa, on tärkeää, että tutkija pyrkii olemaan läsnä, mutta itsensä 

sosiaalisesti tilanteesta häivyttäen. (Perttula – Latomaa 2009: 135–140.) 

 

Kokemusta tutkittaessa on aina hyvä muistaa, että myös tutkijan tulkinta ja ymmärrys 

ovat kokemusta. Kokemus on tutkittavan elävästä elämästä ja tutkijalle näyttäytyvä 

aihe on tutkijan oma näkemys siitä.  (Perttula – Latomaa 2009: 142–143.) 

Perttula (2009) kuvailee tutkimuksesta nousevan aineiston laatua:  
Fenomenologisessa erityistieteessä tutkimusaineiston laatu ei ole kuvattujen ko-
kemusten jäsentyneisyyttä tai monipuolisuutta. Laadun kriteeriksi kelpaa pelkäs-
tään se, miten elämyksellisyyteensä nähden todenmukaisesti tutkimukseen osal-
listuvat ilmaisevat niitä kokemuksia, jotka merkityksellistävät tutkijaa kiinnostavaa 
aihetta. (Perttula – Latomaa 2009: 142.) 
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4 Aineiston hankkiminen 
 
 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa perehdyttiin toimintaterapeuttikoulutuksen historiaan ja 

siihen, miten koulutus sai alkunsa Suomessa.  Satu Kovasen kasvatustieteen pro gra-

du-tutkielma toimintaterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmien kehityksestä Helsingin 

Sairaanhoito-opistossa tiivisti toimintaterapeuttikoulutuksen ensimmäisten vuosikym-

menten opetussuunnitelmissa tapahtuneita muutoksia. Tiina Hautalan kirjoittamasta 

teoksesta Tie kohti suomalaista toimintaterapeuttikoulutusta saatiin pohjatietoa toimin-

taterapeuttikoulutuksen alkuvaiheista. Tietoa suomalaisen toimintaterapian historiasta 

saatiin Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n julkaisemasta Mistä toi on tullut –kirjasta. 

Kokemuksen tutkimuksen teokset ja opinnäytetyöt sekä laadullisen tutkimuksen teke-

mistä käsittelevät kirjat olivat tämän opinnäytetyön oleellista lähdekirjallisuutta.  

 

Toimintaterapeuttiopettajien kokemuksia toimintaterapian koulutusohjelmassa tapahtu-

neista muutoksista saatiin Internet-kyselynä toteutetusta lomakehaastattelusta sekä 

ryhmämuotoisesta teemahaastattelusta. 

 

 

4.1 Informanttien valinta 
 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin, vaan on 

oleellista kuvata ilmiötä tai tapahtumaa. Suuren informanttimäärän sijaan on tärkeäm-

pää, että haastateltavilla henkilöillä on mahdollisimman paljon kokemusta tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi, Sarajärvi 2013: 85.) Tähän tietoon pohjautuen tutkielman informantte-

ja ei voinut valita satunnaisesti. 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin teemamuotoinen ryhmähaastattelu, joka edellytti, 

että informantteja yhdisti jokin tietty tekijä. Opinnäytetyön ilmiöön liittyen informantteja 

yhdistäväksi tekijäksi valikoitui toimintaterapeuttiopettajana toimiminen Helsingissä. 

Tavoitteena oli saada jo eläkkeellä ja vielä työelämässä olevia informantteja. Informan-

tit valittiin eliittiotannalla: informanteiksi pyydettiin henkilöt, joilta oletettiin saatavan par-

haiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi, Sarajärvi 2013: 86). Informanttien valinnassa 

kiinnitettiin huomiota informanttien työvuosiin toimintaterapeuttiopettajina: kuinka monta 

vuotta ja missä helsinkiläisessä toimintaterapeutteja kouluttavassa paikassa henkilö 
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työskenteli tai oli työskennellyt. Lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulun toimintatera-

peuttiopettajilta kysyttiin suullisesti, ketkä olisivat sopivia informantteja tutkielmaa var-

ten. Tämä mahdollisti sen, että tavoitettiin henkilöitä, joita ei ehkä muuten olisi saatu 

yhteyttä.  

 

Koska käytössä oli rajallinen määrä ajallisia resursseja, informanttien enimmäismäärä 

rajattiin seitsemään kappaleeseen. Tutkielman tarkoituksena ei ollut tuottaa yleistettä-

vissä olevaa tietoa, vaan tarkoituksena oli keskittyä Helsingin alueella työskentelevien 

tai työskennelleiden toimintaterapeuttiopettajien kokemuksiin muutoksista, joita koulu-

tusohjelmassa on tapahtunut. Kun tilastollisten yleistysten sijaan pyritään saamaan 

tietoa paikallisesta ilmiöstä tai ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvemmin, informant-

tien lukumääräksi riittää muutama henkilö (Hirsjärvi, Hurme 2010: 59). Seitsemän in-

formanttia oli määrä, jossa oli huomioitu mahdolliset informantin roolista kieltäytyjät.  

 

4.2 Lomakehaastattelu 
 

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui ryhmämuotoinen teemahaastattelu. Koska tut-

kielmaa varten käytettävä aika oli suhteellisen lyhyt, haluttiin, että haastattelutilantees-

sa on jo valmiiksi muutamia teemoja, joita ryhmäläiset käsittelevät.  Mahdollisia teema-

haastattelun teemoja kartoitettiin lomakehaastattelulla, joka toteutettiin verkkokyselynä 

Survey Monkey –työkalulla. Kyselyn toteutustapa pohdittiin: kannattiko kysely toteuttaa 

paperiversiona vai Internet-kyselynä? Paperisen kyselyn täyttö on vastaajan kannalta 

helppoa, sillä sen täyttämiseen ei vaadita atk-osaamista tai laitteita. Juhani Aaltola ja 

Raine Valli (2010) ohjeistavat kiinnittämään huomiota Internet-kyselyn soveltuvuutta 

kohderyhmälle: esim. nuoret vastaavat Internet-kyselyihin iäkkäämpiä mieluummin 

(Aaltola – Valli 2010: 113). 

 

Oletettiin, että jokaisella informantilla on mahdollisuudet ja valmiudet täyttää lomake-

haastattelu verkkoympäristössä, joten lomahaastattelu toteutettiin Internet-kyselynä. 

Paperiversiona toteutetun lomakehaastattelun palauttaminen koettiin haastavana ja 

hitaana, toisin kuin Internet-kyselyn, jossa vastaus palautui välittömästi yhdellä napin 

painalluksella. Kyselyn laadinta Survey Monkey –työkalulla oli helppoa: kysymykset 

kirjoitettiin ohjelmaan, jolloin vastauksille ilmestyi valmiit tekstikentät. Kyselyyn vastan-

neiden seuranta oli ohjelman avulla helppoa, sillä kyselyn laatijan sähköpostiin tuli il-

moitusviesti aina uuden vastauksen jälkeen. Lomakkeen toimivuutta testattiin eri verk-

koselaimilla ja useilla eri tietokoneilla. Ennen kuin lomakehaastattelu lähetettiin infor-
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manteille, sen ymmärrettävyyttä ja selkeyttä testattiin lähettämällä lomakehaastattelu 

tutkielman ulkopuoliselle henkilölle.  

 

Tutkielman seitsemälle infromanttiehdokkaalle lähetettiin sähköpostilla kirjallinen haas-

tattelupyyntö ja tiedote opinnäytetyön tavoitteesta sekä tarkoituksesta (ks. liite 1). Kun 

informantit olivat ilmoittaneet halukkuutensa haastateltaviksi, heille kerrottiin lomake-

haastattelun käyttötarkoitus, lähetettiin ohjeistus lomakehaastattelun täyttämisestä ja 

alustava tiedote tulevasta ryhmämuotoisesta teemahaastattelusta sekä linkki lomake-

haastattelun täyttämiseen (ks. liite 2). Haastattelupyyntöihin ja tiedotteisiin liitettiin tut-

kielman tekijöiden nimet ja yhteystiedot, joista sai tarvittaessa lisätietoja tutkielmaan 

liittyen. 

 

Lomakehaastattelu aloitetaan usein taustakysymyksillä, joita ovat esim. sukupuolta, 

ikää ja koulutusta koskevat kysymykset. Seuraavaksi vuorossa ovat helpot kysymyk-

set, joiden tarkoituksena on johdatella vastaaja haastavampiin kysymyksiin. (Aaltola – 

Valli 2010: 104 – 105.) Koska lomakehaastattelu oli tarkoitettu kartoittavaksi kyselyksi 

varsinaista teemahaastattelua varten, vastaajan ikää tai sukupuolta koskevat kysymyk-

set eivät olleet oleellisia. Lomakehaastattelun haluttiin olevan mahdollisimman lyhyt ja 

selkeä, jotta siihen vastaaminen olisi mahdollisimman motivoivaa (ks. liite 3).  

 

Lomakkeen ensimmäisenä kohtana ja samalla taustakysymyksenä pyydettiin kerto-

maan lyhyesti vastaajan taustasta toimintaterapeuttikoulutuksen parissa. Tämän kat-

sottiin olevan tarpeeksi yksinkertainen ja helposti vastattavissa oleva kysymys, joten se 

oli perusteltua laittaa lomakkeen alkuun. Lomakehaastattelun toinen kohta oli lomak-

keen ainoa täysin strukturoitu kysymys, johon vastaaja valitsi kolmesta vaihtoehdosta 

”kyllä”, ”ei” tai ”en osaa sanoa”. Kohdassa kysyttiin onko vastaajan mielestä toimintate-

rapeuttikoulutuksessa tapahtunut muutoksia vuosina 1970 – 2014. Tutkielmaa tehdes-

sä oli tärkeä pitää mielessä, ettei voi tehdä oletuksia vastaajan puolesta. Tämän vuoksi 

oli tärkeää ottaa selvää, kokiko vastaaja, että toimintaterapeuttikoulutuksessa on ta-

pahtunut muutoksia. Yksinkertainen kysymys johdatteli vastaajan ajatuksia yksityiskoh-

taisempiin kysymyksiin. Kolmannessa kohdassa vastaajaa pyydettiin listaamaan kolme 

ensimmäisenä mieleen tulevaa muutosta, joita toimintaterapeuttikoulutuksessa on ta-

pahtunut. Neljännessä kohdassa vastaajaa kehotettiin kuvailemaan edellisessä koh-

dassa listattuja muutoksia ja viidennessä kohdassa kuvailemaan muutoksiin liittyviä 

kokemuksia.  Koska kyseessä oli teemahaastattelun teemoja kartoittava kysely, lomak-

keen informanttia ei edellytetty vastaamaan lomakkeen jokaiseen kohtaan. 
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Kaikki seitsemän informanttia vastasivat lomakehaastatteluun. Hyvään vastausprosent-

tiin vaikutti se, että suurinta osaa informanteista oli mahdollista muistuttaa henkilökoh-

taisesti lomakkeen täyttämisestä. Osallistujat kertoivat olevansa motivoituneita osallis-

tumaan haastatteluun, sillä he kokivat aiheen itselleen tärkeäksi.  

 

Koska lomakehaastattelun tarkoitus oli olla pääasialliseen tiedonkeruumenetelmään, 

ryhmämuotoiseen teemahaastatteluun, valmentava väline, lomakehaastattelun tulokset 

analysoitiin melko suurpiirteisesti. Lomakehaastatteluista koottiin lista informanttien 

nimeämistä toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneista muutoksista (ks. taulukko 1).  

 
Taulukko 1. Informanttien lomakehaastattelussa mainitsemat toimintaterapeuttikoulutuksessa 

tapahtuneet muutokset  
 

Toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneita muutoksia 

- Yhteiskunnan muuttuminen – meidän on muututtava sen mukana 
- Koulutus muuttunut opistotasoisesta amk-tasoiseksi 
- Opiskelijat muuttuneet, uudet sukupolvet 
- Opinnoissa enemmän työelämäprojekteja 
- Enemmän monenlaisia opintoja 
- Harjoittelupaikkojen saanti vaikeutunut 
- Työelämäyhteistyö lisääntynyt 
- Henkilöstö ja opiskelijat mukana hankkeissa 
- Osaamista myydään täydennyskoulutuksena ja yrityskohtaisena koulutuk-

sena 
- Opettajakunta monialaista ja heterogeenista 
- 70-luvulla yhteiskunnallisesti kriittisempi näkökulma opetuksessa, nyt fokus 

on enemmän toimintaterapian sisällä 
- Organisaation muoto muuttunut Helsingin Sairaanhoito-opistosta ammatti-

korkeakoulu Stadiaksi ja siitä ammattikorkeakoulu Metropoliaksi 
- Opetussuunnitelman jatkuva muuttuminen 
- Opiskelijoiden ikä nuorentunut 
- Teemapohjainen opetussuunnitelma 
- Oppijan polku opetussuunnitelmassa 2014 
- Peruskouluopetuksen kansallinen muutos 
- Opettajakoulutuksen aloittaminen 
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4.3 Ryhmämuotoinen teemahaastattelu 

 

Haastattelu on suosituimpia tiedonkeruumuotoja ja se sopii joustavuutensa vuoksi mo-

niin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastattelua käytetään silloin, kun halutaan koros-

taa ihmistä tutkimustilanteessa subjektina – merkityksiä luovana ja aktiivisena osapuo-

lena. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 34 - 35.) Teemahaastattelun tarkoituksena on löytää 

merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen, ongelmanasettelun tai tutkimus-

tehtävän mukaisesti. Vaikka haastattelutilanteessa ei ole oleellista esittää tarkkoja ky-

symyksiä, on tärkeää, että etukäteen valittuja teemoja on mietitty etukäteen. Teemojen 

tulee myös perustua tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi – Sarajärvi 2013: 75.) Teema-

haastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa jokaista haastateltavaa 

yhdistävä tekijä on haastattelun aihepiiri (Hirsjärvi – Hurme 2010: 48). Teemaahaastat-

telussa esitetyt kysymykset voivat vaihdella puoliavoimista avoimiin kysymyksiin (Tuo-

mi – Sarajärvi 2013: 77). Teemahaastattelun eteneminen keskeisten teemojen mukaan 

edesauttaa informanttien oman äänen kuuluvaksi tulemisen tutkijan äänen sijaan (Hirs-

järvi – Hurme 2010: 48).  

 

Ryhmämuotoisen teemahaastattelun sanotaan olevan enemmänkin keskustelua, jossa 

kommentointi on spontaania ja tutkittavasta ilmiöstä tuotetaan monipuolista tietoa. 

Haastattelijan kysymykset osoitetaan haastateltaville yhtä aikaa, mutta tarvittaessa 

kysymykset voidaan osoittaa yksittäisille ryhmän jäsenille. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 61; 

Liamputtong 2011: 31.) Ryhmämuotoisen haastattelun etuja ovat nopea tiedonsaanti 

usealta informantilta yhtäaikaisesti ja kustannustehokkaasti (Hirsjärvi – Hurme 2010: 

63). Teemahaastattelun keskustelunomaisuudesta johtuen haastateltavalle tarjoutuu 

mahdollisuus tuoda esiin omia mielipiteitään ja kokemuksiaan (Aaltola – Valli 2010: 27–

28).  

 

Usein ryhmämuotoiseen teemahaastatteluun valikoituu homogeeninen ryhmä ihmisiä, 

joilla on jotain yhteistä, mikä kiinnostaa tutkijaa. Usein sanotaan, että tämä helpottaa 

myös avoimemman keskustelun muodostumista. Ryhmämuotoisen haastattelun onnis-

tumisen kannalta on olennaista, että osallistujilla on joko samankaltainen kulttuurinen 

tai sosiaalinen tausta tai kokemuksia samasta aiheesta. (Liamputtong 2011: 34–35.)  

 

Tässä tutkielmassa kaikkia informantteja yhdistävä tekijä oli toimintaterapeuttiopettaja-

na työskenteleminen Helsingin alueella. He kaikki jakoivat kokemuksen toimintatera-

peuttiopettajuudesta. Teemahaastattelun tarkoituksena oli kartoittaa informanttien ko-
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kemuksia toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneista muutoksista. Haastattelun 

teemat tulivat lomakehaastattelusta. Haastattelu toteutettiin ryhmämuotoisena, sillä se 

oli ajankäytöllisesti hyödyllisintä. Yksilömuotoisesta teemahaastattelusta olisi mahdolli-

sesti selvinnyt yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta samalla analysoitavan materiaalin 

määrä olisi kasvanut huomattavasti. Ryhmähaastatteluun kuuluva vuorovaikutukselli-

suus oli kiehtova elementti, joka yhdistettynä ajankäytöllisiin syihin vahvisti päätöksen 

toteuttaa teemahaastattelu ryhmämuotoisena. 

 

4.3.1 Teemahaastattelun suunnittelu ja toteutus 
 

Lomakehaastatteluun vastanneille informanteille lähetettiin sähköinen haastattelukutsu 

(ks. liite 4), jossa kerrattiin opinnäytetyön aihe, tarkoitus, haastatteluajankohta ja paik-

ka. Kutsussa mainittiin myös haastattelun videoinnista sekä siitä, ettei haastattelu vaa-

tinut informanteilta ennakkovalmistautumista. 

 

Vaikkei teemahaastattelua varten tarvitse laatia tarkkoja kysymyksiä, on pohdittava, 

millaisia päätelmiä aineistosta tehdään. Kysymyslistan sijaan suunnitteluvaiheen oleel-

lisin osa on haastattelurungon suunnittelu teemojen mukaan. Haastattelijoiden on mie-

tittävä, mitkä ilmiöön liittyvät teemat ovat tutkimuksen kannalta oleellisia.  (Hirsjärvi – 

Hurme 2010: 66). Tutkielman teemahaastattelurunko muodostui teemoista, jotka nou-

sivat esiin informanteille lähetetystä lomakehaastattelusta. Osana haastatteluun val-

mistautumista perehdyttiin toimintaterapeuttikoulutuksen syntyyn ja kehittymiseen Hel-

singin seudulla, sillä tutkittavan aiheen taustat oli hyvä tuntea. Koska tavoitteena oli 

saada tietoa nimenomaan toimintaterapeuttiopettajien kokemuksista koulutusohjelmas-

sa tapahtuneista muutoksista, teemojen sisältöä rajattiin siten, että keskustelua syntyisi 

jo tiedettyjen faktojen, esimerkiksi koulutusohjelman muuttoihin liittyvien vuosilukujen, 

sijaan informanttien kokemuksista.   

 

Teemahaastattelua varten laadittiin haastattelurunko, jonka pohjana toimivat lomake-

haastattelusta saadut teemat. Aaltolan ja Vallin (2010) toimittamassa kirjassa annetaan 

haastattelurungon tekemiseen kolme tapaa: yksi tapa on muokata teemat intuition pe-

rusteella, toinen tapa on etsiä teemat kirjallisuudesta ja kolmas tapa on johtaa teemat 

teoriasta (Aaltola – Valli 2010: 35). Tavoitteena oli selvittää jokaista teemaa käsittele-

mällä informanttien kokemuksia, joita on syntynyt toimintaterapeuttikoulutuksessa ta-

pahtuneista muutoksista. Teemahaastattelurungon suunnittelussa yhdisteltiin jokaista 

Aaltolan ja Vallin mainitsemaa vaihtoehtoa: tutustumalla toimintaterapeuttikoulutuksen 
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vaiheita käsitteleviin teksteihin saatiin haastattelun teemoista rajattua pois jo tiedettyjä 

aihealueita, joita olivat esimerkiksi organisaatiomuutoksiin liittyvät vuosiluvut ja eri vuo-

sien opetussuunnitelmien sisällöt. Intuitio oli oleellinen tekijä pohdittaessa mistä loma-

kehaastattelussa esille tulleista ilmiöistä nousisi monipuolista vuoropuhelua aiheeseen 

liittyvistä kokemuksista.  

 

Lomakehaastattelun perusteella muodostuneesta listasta valittiin neljä pääteemaa, 

joihin liittyvistä kokemuksista informanttien haluttiin keskustelevan teemahaastattelus-

sa. Pääteemat olivat 1) koulutuksen muuttuminen opistotasoisesta tutkinnosta ammat-

tikorkeakoulutasoiseksi tutkinnoksi, 2) opetussuunnitelman jatkuva muuttuminen, 3) 

työelämäyhteistyön lisääntyminen, ja 4) muuttuneet opiskelijat. Osa valituista päätee-

moista oli sellaisia, jotka olivat nimettynä muutoksiksi useamman kuin yhden informan-

tin haastattelulomakkeessa. Osa pääteemoista valittiin listalta intuition perusteella. 

Haastattelun pääteemat pyrittiin valitsemaan siten, että niihin pystyi sisällyttämään 

mahdollisimman monta informanttien lomakehaastattelussa mainitsemaa muutosta.  

 

Haastattelurunko (ks. liite 5) sisälsi käsiteltävien teemojen lisäksi tukisanoja ja -

kysymyksiä, joiden avulla haastattelija seurasi, että keskustelu pysyi haluttujen teemo-

jen ympärillä. Haastattelurunkoa suunnitellessa hyödynnettiin Aaltolan ja Vallin (2010) 

kirjoittamaa ohjeistusta teemarungon laadintaan.  He kirjoittavat kolmentasoisista tee-

moista, joita ovat laajat teemat, teemoja pienemmiksi pilkkovat ja tarkentavat apuky-

symykset sekä yksityiskohtaiset kysymykset, joita hyödynnetään silloin, jos vastauksia 

ei ole saatu aiempien kysymysten perusteella. (Aaltola – Valli 2010: 38.) 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2010) mainitsevat neljä käytännön järjestelyihin liittyvää asiaa, jotka 

on syytä ottaa huomioon teemaahaastattelun suunnittelussa. On pohdittava haastatte-

lun ajankohta, paikka, likimääräinen kesto ja haastattelun välineistö. (Hirsjärvi – Hurme: 

73.) Koska suurin osa haastatteluun osallistuvista informanteista oli virka-aikana työtä 

tekeviä opettajia, haastattelun ajankohdaksi valittiin viikon keskellä oleva arkipäivä. 

Sopivan ajankohdan selvittämistä varten selvitettiin opettajien aikatauluja, ja valittiin 

päivä, jolloin suurimmalla osalla opettajista oli yhteistä vapaata. Haastattelupaikaksi 

valittiin Metropolia ammattikorkeakoulun luokkatila, jossa oli tarpeeksi tilaa järjestää 

haastattelu ja mahdollisuus toteuttaa kahvitus. Pohdimme, että informantit tulisivat 

varmimmin paikalle, kun haastattelu järjestettiin siellä, missä suurin osa informanteista 

työskenteli: informanttien ei tarvinnut erikseen siirtyä paikasta toiseen työpäivän aikana 

osallistuakseen haastatteluun.  
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Jotta haastateltaviin saa hyvän kontaktin, on haastattelupaikan oltava rauhallinen ja 

turvallinen (Hirsjärvi – Hurme 2010: 74). Tämän vuoksi lukittava luokkatila oli kokonai-

suutta ajatellen paras mahdollinen haastattelupaikka. Tila oli suurimmalle osalle infor-

manteista tuttu, joka loi haastattelua varten turvalliset puitteet. Haastattelun kestoksi 

suunniteltiin ensin Hirsjärven ja Hurmeen (2010) suosittelemaa 1,5 – 2 tuntia (Hirsjärvi 

– Hurme 2010: 74). Kahden tunnin ryhmähaastattelun purku ja aineiston analysointi 

olisi kuitenkin ollut opinnäytetyöhön varattuun aikaan nähden liian työläs, joten haastat-

telu päätettiin toteuttaa tunnin mittaisena.  

 

Haastattelua varten tarvittavasta välineistöstä tehtiin lista. Haastattelu tallennettiin vi-

deolle, jotta aineiston litterointi oli helpompaa: kun haastateltavia oli useampi, videolta 

sai nauhuria helpommin selvää kuka informanteista on vastausvuorossa. Haastattelu 

äänitettiin varmuuden vuoksi myös sanelukoneelle, jotta haastattelumateriaalista saa-

tiin varmuuskopio. Haastattelun kulku hahmoteltiin etukäteen paperille, jolloin saatiin 

muistilista haastatteluun liittyvistä tapahtumista (ks. liite 7). Haastattelijoiden roolit jaet-

tiin siten, että yksi haastattelijoista toimi päähaastattelijana: hän istui informanttien 

kanssa saman pöydän ääressä, esitti kysymyksiä ja huolehti, että keskustelu pysyi 

haluttujen teemojen sisällä. Toinen haastattelija oli sivummalla ja vastasi haastattelun 

videoinnista ja esitti tarvittaessa lisäkysymyksiä (ks. liite 6). 

 

Istumajärjestyksellä on vaikutusta haastattelun onnistumiseen, ja on tärkeää, että kaik-

ki haastattelun osapuolet näkevät toistensa ilmeet (Hirsjärvi – Hurme 2010: 91). Haas-

tattelu toteutettiin soikean pöydän ympärillä, jossa haastateltavat asettuivat puolikaaren 

muotoon siten, että haastateltavien kasvot olivat kameraa kohti. Haastattelijan paikka 

oli osoitettu valmiiksi, mutta haastateltavat valitsivat istumapaikkansa itse. Haastattelua 

edelsi kahvitteluhetki, jonka aikana informantit vaihtoivat kuulumisia ja orientoituivat 

tilaisuuteen.  

 

Ennen haastattelun aloittamista informanteille kerrattiin opinnäytetyön aihe ja tavoitteet, 

sekä kerrottiin haastattelun kulku, aikataulu ja haastattelijoiden roolit. Suostumuslo-

makkeilla pyydettiin informanttien suostumusta haastattelun videointiin ja haastattelu-

materiaalin säilyttämiseen toimintaterapian koulutusohjelman arkistoissa muita opin-

näytetöitä tai vastaavia tutkimuksia varten (ks. liite 8). Haastattelun pääteemat oli kirjoi-

tettu fläppitaululle, jolloin informanttien oli helpompi orientoitua haastatteluun.  
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5 Kokemusten käsitteellistäminen 
 

Aineiston analysoinnin tavoitteena on luoda ilmiöstä sanallisesti selkeä ja teoreettinen 

kokonaisuus. Teemahaastattelusta saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöistä analyy-

siä mukaillen. Absoluuttisesti aineistolähtöistä tutkimusta on vaikea toteuttaa jo siksi, 

että havainnot ovat yleisesti hyväksytyn ajatuksen mukaan teoriapitoisia. Ei siis ole 

olemassa objektiivisia havaintoja, sillä esimerkiksi käytetyt käsitteet ja menetelmät ovat 

tutkijan asettamia ja vaikuttavat tuloksiin. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 96.) Tunteet ja intui-

tio ovat keskeisiä asioita kokemuksen ymmärtämisessä (Perttula – Latomaa 2009: 

156). Näin ollen ei voida määritellä yleispätevää ohjeistusta, kuinka kokemuksia tulki-

taan.  

 

Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe on litterointi, jossa puhuttu aineisto muutetaan 

kirjalliseen muotoon. Litteroinnin toteutustapaan vaikuttaa se, minkälaista analyysia 

aineistoon sovelletaan. (Aaltola – Valli 2010: 42.) Litterointi tehtiin ryhmämuotoisesta 

teemahaastattelusta videonauhan perusteella tekstinkäsittelyohjelmaan kirjoittaen. In-

formanttien puheet litteroitiin sanatarkasti ilman painotuksia, taukoja tai äännähdyksiä. 

Opinnäytetyön tutkittavan ilmiön luonteen takia ei ollut oleellista keskittyä informanttien 

tapaan puhua, sillä tavoitteena oli syventyä haastateltavien kokemuksiin. Tärkeintä 

ei ollut miten informantit puhuivat, vaan mitä he kertoivat. 

 

Litteroinnin jälkeen edettiin aineiston analysoinnin kolmivaiheisen prosessin mukaan, 

jossa aineisto redusoitiin, klusteroitiin ja abstrahoitiin. Litteroitu materiaali tulostettiin ja 

luokiteltiin teemahaastattelun teemojen mukaisesti leikkaa-liimaa -menetelmällä isoille 

posteripapereille. Posteripaperit oli jaettu luokkiin, jotka nimettiin teemahaastattelun 

pääteemojen mukaan: 1) koulutuksen muuttuminen opistotasoisesta tutkinnosta am-

mattikorkeakoulutasoiseksi tutkinnoksi, 2) opetussuunnitelman jatkuva muuttuminen, 3) 

työelämäyhteistyön lisääntyminen, ja 4) muuttuneet opiskelijat. Asiat, jotka eivät kuulu-

neet ennalta suunniteltuihin teemoihin, nimettiin ”muut teemat” – ryhmäksi. 

 

Aineiston redusoinnissa litteroidun haastatteluaineiston ilmaukset pelkistetään (Kana-

nen 2008: 94). Lisäksi aineistosta karsitaan opinnäytetyölle epäolennainen materiaali 

pois. Pääteemoittain luokitelluista alkuperäisistä ilmauksista pelkistettiin alkuperäisen 
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ilmauksen ydin kirjoittamalla pelkistetty ilmaus posterilla olevien alkuperäisten ilmauk-

sien viereen (ks. taulukko 2).  

 
Taulukko 2. Esimerkki opetussuunnitelmien jatkuvaan muutokseen ja työelämäyhteistyöhön 

liittyvien alkuperäisten ilmauksien pelkistäminen  
   

Alkuperäinen ilmaus 
(Teemasta opetussuunnitelmien jatkuva 
muuttuminen) 

Pelkistetty ilmaus 
(Teemasta opetussuunnitelmien jatkuva 
muuttuminen) 

 
Mulla on sellanen yks vaihe, että mä 
siirryin kliiniseen työhön, olin pari vuotta. 
Yks oli, että mä en ymmärtänyt, mä en 
jaksanut sitä hommaa, että muuttuu niin 
paljon koko ajan. 
 

Jatkuva muutos väsyttää 

 
Mun mielestä, jos mä teen itse niinku, 
niin se tunne, että kun meillä on mahdol-
lisuus lähteä ammatin tarpeista lähtien 
tekemään muutoksia, niin silloin se on 
musta tuntunut mielekkäältä. Mut meillä 
on muutama muutos, mitkä meillä on 
määritelty niistä rakenteista, niin se on 
tuntunut ensin tekemällä tehdyltä, niin-
kun semmoselta taakalta. 

Rakenteista tulevat muutokset taakkoja 

 
Et joskus tuntuu, että muutosta muutok-
sen vuoksi, että kaikki pitää niin kuin 
väkisin jonkun verran muuttaa, jotta se 
ois taas uusi. 
 

Muutoksen tekeminen muutoksen vuok-
si väkinäistä 

Alkuperäinen ilmaus 
(Teemasta työelämäyhteistyö) 

Pelkistetty ilmaus 
(Teemasta työelämäyhteistyö) 

Kävin läpi jotain vanhaa työsuunnitel-
maa. siinä oli ihan erilailla kun silloin  
pysty menee itsekin puoleks päiväks 
kentälle ja seuraamaan kuinka opiskelija 
tekee sen asiakkaan kanssa vaikka jo-
tain päivittäisten toimintojen harjoittelua 
tai jotain muuta. Sä voit niinku antaa 
suoran palautteen opiskelijalle. Se oli 
luksusta 

Aikaa vuorovaikutukseen opiskelijan ja 
ohjaavan opettajan välillä 

Ja sitten vielä se yhteistyö työelämän 
kanssa. Se kapeutuu, koska se on ollut 
niin hienoa kun on pystynyt vähän jal-
kautumaan sinne ja kuulemaan mistä 
siellä puhutaan ja mikä on aktuelliä. Se 
ravitsee omaa opettajuutta. 

Yhteistyö työelämän kanssa ravitsee 
opettajuutta 
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Klusteroinnissa pelkistetyistä ilmauksista etsitään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, 

ja niistä muodostetaan kokonaisuuksia, eli alaluokkia (Tuomi, Sarajärvi 2013: 109). 

Jokaisesta neljästä teema-alueesta sekä muut teemat –osiosta muodostettiin omat 

alaluokkaryhmät (ks. taulukko 4).  

 
Taulukko 4. Esimerkki alaluokkien muodostamisesta pelkistetyistä ilmauksista  
 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
 
Jatkuva muutos väsyttää 
 

Negatiiviset kokemukset 

 
Rakenteista tulevat muutokset taakkoja 
 

 
Muutoksen tekeminen muutoksen vuoksi 
väkinäistä 
 
 
Aikaa vuorovaikutukseen opiskelijan ja 
ohjaavan opettajan välillä 
 Kokemukset vuorovaikutuksesta  
Yhteistyö työelämän kanssa ravitsee 
opettajuutta 
 

 
Alaluokkien muodostamista helpotti työskentely rajatusti pääteemojen sisällä. Kluste-

rointivaihe on osa abstrahointia, eli käsitteellistämistä. Abstrahoinnissa muodostetaan 

teoreettinen käsitteistö erottamalla oleellinen tieto epäoleellisesta (Kananen 2008: 94.) 

Aineiston analysointi lopetettiin alaluokkien muodostamiseen, sillä alaluokat antoivat 

opinnäytetyön ilmiöstä, toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneiden muutoksen ko-

kemisesta, tarvittavan tiedon.  
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6 Muutosten kokemukset toimintaterapeuttikoulutuksessa 
 

Ryhmämuotoiseen teemahaastatteluun kutsuttiin seitsemän lomakehaastatteluun vas-

tannutta informanttia, joista viisi osallistui haastatteluun. Teemahaastattelussa käsitel-

tiin lomakehaastattelun avulla valikoituneita teemoja, joita olivat muutos opistotasoises-

ta tutkinnosta ammattikorkeakoulutasoiseksi tutkinnoksi, opetussuunnitelman jatkuva 

muuttuminen, työelämäyhteistyön lisääntyminen ja muuttuneet opiskelijat.  

 

Kokemukset kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen liittyvissä muutoksissa olivat 

selkeästi hahmotettavissa teemahaastattelusta. Informantit pohtivat toimintaterapian 

koulutusohjelmassa tapahtuneista muutoksista tulevia positiivisia ja negatiivisia koke-

muksia, esimerkiksi opetussuunnitelman muuttumisen suhteen. Teemahaastattelussa 

ilmeni neljän ennalta suunnitellun pääteeman lisäksi teemoja, joita pidettiin tärkeänä 

ottaa mukaan opinnäytetyöhön. Näitä teemoja olivat muutokset toimintaterapeutin 

työnkuvassa, maisteritutkinnon tärkeys ja kansainvälisyys sekä sen merkitys toiminta-

terapeuttikoulutuksessa. Mitä muutoksen kokemukseen tulee, informantit totesivat 

muutosten tulleen välillä hyvinkin nopealla tahdilla. Informantit kertoivat, että vallit-

sevien olosuhteiden puitteissa pyritään parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. 

 

6.1 Opistosta ammattikorkeakouluksi 
 

Opistotasoisen koulutuksen muuttuessa ammattikorkeakoulutasoiseksi tutkinnoksi in-

formantit mainitsivat kokemukset kansainvälisyyden merkityksestä. Aineistosta ilmeni 

kansainvälisyyden kuuluneen jo opistotasoiseen toimintaterapeuttikoulutukseen. Infor-

manttien mukaan muutos ammattikorkeakouluksi lisäsi kansainvälisyyttä ja sen mah-

dollisuuksia: Suomi sai kansainvälistä tunnettavuutta toimintaterapian alalla. Lisäksi 

kaikille ammattikorkeakouluille myönnettiin Erasmus-apurahaa, jonka avulla kansainvä-

liset opiskelijavaihdot helpottuivat myös silloisessa Helsingin ammattikorkeakoulu Sta-

diassa.      

Informanttien kokemusten mukaan moniammatillisuutta oli jo opistotasoisen toimintate-

rapeuttikoulutuksen aikana. Informantit kertoivat moniammatillisuuden korostuneen 

ammattikorkeakouluperustaiseen koulutukseen siirryttäessä. 
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Ammattikorkeakoulutuksen alkamisen myötä aiemmin tehdyt seminaarityöt muuttuivat 

opinnäytetöiksi. Informanttien mukaan opiskelijat tekivät Helsingin Sairaanhoito-

oppilaitoksessa seminaarityöt omalla ajallaan, kun taas ammattikorkeakoulutuksen 

alkaessa 15 opintopisteen arvoisille opinnäytetöille varattiin aikaa lukujärjestyksestä. 

Opinnäytetöihin liittyvistä muutoksista informantit mainitsivat opinnäytetöiden yhteyden 

työelämään: ammattikorkeakoulussa jokaisella opinnäytetyöllä oli oltava työelämäyh-

teistyökumppani, jolle työtä tehtiin. Informantit kertoivat, kuinka sopeutuminen ammatti-

korkeakouluksi muuttumiseksi vaati oman aikansa. Käytännöt muuttuivat ja esimerkiksi 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyö koettiin erilaisena kuin Helsingin Sairaanhoito-

oppilaitoksessa tehty seminaarityö: 

 

6.2 Opetussuunnitelmien jatkuva muuttuminen 
 

Opetussuunnitelmien jatkuvasta muuttumisesta puhuttaessa informanttien näkemykset 

jakautuivat selkeästi negatiivisiin ja positiivisiin. Informantit kokivat, että tasapainon 

löytäminen koulutusohjelmasta ja koulutusohjelman ulkopuolelta tulevien vaatimusten 

välille oli vaikeaa. Koulutusohjelman ulkopuolelta tuleviksi vaatimuksiksi nimettiin esi-

merkiksi se, kuinka oppilaitoksen tarjoamien opintojen sisältöön puututaan. Uusien 

opintojen lisääminen opetussuunnitelmaan tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevia opin-

toja täytyy karsia.  

 
Nyt näyttää siltä, että sieltä kovasti tulee tämä yrittäjyysohjelma ja niitä meidän 
täytyisi lisätä. Meidän opetussuunnitelma on nyt katsottu ja sitä on liian vähän. 
No, mitäs sitten otetaan pois? 

 
Informantit kokivat koulutusohjelman ulkopuolelta tulevat opetussuunnitelmaan liittyvät 

päätökset epäilyttävinä. Esimerkiksi innovaatio-opinnot lisättiin koulutusohjelman opin-

tosuunnitelmaan koulutusohjelman ulkopuolisen tahon määräyksestä. 
 
..ja se oli ihan kauheeta! Mitä me jätetään pois, mitä on nää innovaatio-opinnot, 
mihin tällaista tarvitaan? 

 

Informantit kokivat opintosuunnitelman jatkuvan muuttumisen väsyttävänä.  Jos ope-

tussuunnitelman muutospäätökset tulevat muualta kuin ammatin tarpeesta, ne koettiin 

taakkoina.  

 
Mulla on sellanen yks vaihe, että mä siirryin kliiniseen työhön, olin pari vuotta. 
Yks oli, että mä en ymmärtänyt, mä en jaksanut sitä hommaa, että muuttuu niin 
paljon koko ajan. 
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Et joskus musta tuntuu, että muutosta muutoksen vuoksi, että kaikki pitää niin 
kuin väkisin jonkun verran muuttaa, jotta se ois taas uusi. 

 
 

Informanttien mukaan raha ei saa olla määrittelevä tekijä opetussuunnitelmaa tehdes-

sä. Jos ryhmäkokoja kasvatetaan ja moniammatillisuutta lisätään säästösyihin vedoten, 

on suunta informanttien mielestä väärä.  
 
..nythän meillä se oikeastaan pahimmillaan näyttäytyy sillä suuremmat ryhmä-

koot, enemmän opiskelijoita auditorioon kaikki yhtä aikaa, yhteisluentoja, yhteis-
opetusta, ja jos se on se syy miksi laitetaan monialaista, niin se on mun mielestä 
väärä.  

 
Informantit kokivat, että muutoksia on ollut nopeaan tahtiin eikä muutosten välillä ole 

pysähdytty ja pohdittu, mitä tehdyllä muutoksella on saatu aikaiseksi. Koettiin, että jat-

kuvien muutosten ja kiireen keskellä informantit kaipasivat enemmän aikaa muutoksen 

ymmärtämiseen.  

 
..vaan sit jo rynnätään ilman sellaista väliaika-arviointia jo seuraavaa muutosta 
kohti, niin se on tuntunt niin kuin hölmöläisen hommalta, niin kuin sellaista tilkku-
täkkiä olisi tehty, jossa reikiä vaan riittää taikka noilla säkeillä viety valoa johonkin 
ikkunattomaan taloon, tai jotain. 
 

 

Informantit kokivat eri maiden opiskelijoiden yhteiset opinnot positiivisena mutta työlää-

nä asiana. Isotöiseksi informantit kuvasivat sitä, että eri koulutusohjelmien opettajat 

saadaan ymmärtämään innovaatio-opintojen merkityksen. Informanttien kokemusten 

mukaan Metropolian toimintaterapeuttikoulutus on tänä päivänä tunnettu Euroopan 

laajuisesti hyvistä innovaatio-opinnoista.  

 
Sit me saatiin nää kymmenen opintopisteen innovaatio-opinnot, nii siinä oli yks 
kauheen iso vaikutaja ollut toi rehtori Riitta Konkola, joka on toimintaterapeutti, 
joka osas niinku jotenkin vaatia ja nähdä, että täytyy olla. 

 

Informanttien mukaan innovaatio-opinnot ovat muualla Euroopassa uusi asia monille 

yliopistoille. Informantit kokivat, että Metropolia ammattikorkeakoululla voisi olla inno-

vaatio-opintokokemuksensa vuoksi paljon annettavaa muille Euroopan maille. 

 

Opintosuunnitelman muuttuminen sai aikaan informanteissa myös onnellisuuden ko-

kemuksia: informantit toivat esiin kuinka opettajan työhön sitoutuminen vaatii ymmär-

ryksen muutoksen ajassa elämisen tärkeyden. Informantit pohtivat, tarpeellisuudesta: 

 
..se muutos, niin niissä täytyisi olla jotenkin, että voi sitoutua ja olla niinku sata-
sella mukana, niin on jotenkin, että niistä täytyy löytää se viisaus, miksi muute-
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taan ja onko nyt niin kun mitä kaikkea on tarpeen muuttaa. Vai onko tässä enti-
sessä vielä jotain arvokasta, jota on hyvä siirtää eteenpäin. 

 

Informantit toivat esiin, kuinka toimintaterapian teorian kehittyminen toi varmuutta ope-

tussuunnitelmiin tehtäviin muutoksiin: toimintaterapian teoreettinen ajattelu kehittyi 

1980-luvun loppupuolella ja toimintaterapiakirjallisuus lisääntyi. 

 

..niin ne anto sitä varmuutta, kun tehtiin muutoksia ja sillain, että joku oli asian 
tutkinut tai ajatellu, niin me voitiin koulutusohjelman muutoksia tehdä vähän sen 
mukaisesti. 

 

Jos opetussuunnitelmaan tehtyihin muutoksiin löytyi perusteet ammatin tarpeesta, in-

formantit kokivat, että muutoksiin oli helpompi sitoutua ja ne tuntuivat mielekkäiltä. 

Vuonna 2011 tehty opetussuunnitelman muutos mainittiin positiivisena esimerkkinä 

tehdystä opetussuunnitelmamuutoksesta, sillä se sai alkunsa toimintaterapian koulu-

tusohjelmasta itsestään. Metropolia ammattikorkeakoulun tasolla muutosta odotettiin 

tehtäväksi vasta vuotta myöhemmin. Opiskelijat otettiin mukaan muutoksentekoon 

haastattelemalla työelämän tarpeita. Opetussuunnitelman muuttuminen koettiin positii-

visena, jos muutoksen motiivit tulivat suunnitellusti ammatin tarpeesta ja muutoksen 

tekoa varten oli järjestetty riittävästi aikaa. 

 
Se tehtiin mun mielestä niin ku huolellisesti se muutos, että siitä mä niinku että 
tuli kauheen hyvä olo siitä. Sillon meillä oli aikaa miettiä mitä me tehdään. Ja me 
tehtiin kaks vuotta sitä opetussuunnitelmaa, kerrankin oli niin paljon aikaa, eikä 
vaan niin, että puolessa vuodessa lyödään, et se kiire, että annetaanko aikaa 
tehdä se kunnolla. 

 

Informanttien mukaan toimintataeterapiakoulutuksen opetussuunnitelmassa näkyi ai-

emmin diagnostinen ajattelutapa ja asiakkaan tilanteen ymmärtäminen ikävaiheittaisel-

la katsauksella. Tällä hetkellä toimintaterapeuttikoulutuksessa painotetaan toimintate-

rapian mahdollisuuksia asiakkaalle ja työelämälle. Opetussuunnitelmissa tämä on otet-

tu huomioon suuntaamalla toimintaterapiaopintoja sairaalamaailmasta muualle yhteis-

kuntaan. Informantit kokivat, että uusin opetussuunnitelma on selkeämpi kokonaisuus 

edelliseen opetussuunnitelmaan verrattuna. Uusinta opetussuunnitelmaa informantit 

kuvasivat positiivisella tavalla opiskelijalähtöiseksi, jossa opiskelijalla itsellään on iso 

vastuu oppimisestaan: opiskelija oppii tekemään itse asioita ja ottamaan niistä selvää. 
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6.3 Työelämänyhteistyö 

 

Informantit toivat ilmi vuorovaikutuksen merkityksellisyyden niin suhteessa työelämään 

kuin opiskelijan ja opettajan välisen vuorovaikutussuhteen harjoittelun ohjaukseen liit-

tyen. Koettiin, että nykyaikana esimerkiksi harjoittelun ohjauksessa ei ole enää riittä-

västi aikaa vuorovaikutussuhteen luomiseksi opettajan ja opiskelijan välillä. Ennen jal-

kauduttiin kentälle ja joskus vietettiin päivä opiskelijan käytännön harjoittelua seuraten 

ja ohjaten.  

 
Kävin läpi jotain vanhaa työsuunnitelmaa. siinä oli ihan erilailla kun silloin  pysty 
menee itsekin puoleks päiväks kentälle ja seuraamaan kuinka opiskelija tekee 
sen asiakkaan kanssa vaikka jotain päivittäisten toimintojen harjoittelua tai jotain 
muuta. Sä voit niinku antaa suoran palautteen opiskelijalle. Se oli luksusta.  

 
Nykyään harjoittelupaikassa käydään maksimissaan kerran ohjaamassa opiskelijaa tai 

ohjauskäynti korvataan puhelimitse. Tämä koettiin muutoksena huonompaan suuntaan. 

Koettiin, että harjoitteluohjauksen vähentyessä yhteydet työelämän kanssa kapeutuvat. 

Ennen saatiin paljon tietoa toimintaterapian sen hetkisestä tilasta ja aihepiireistä vierai-

lemalla opiskelijoiden harjoittelupaikoissa. Se koettiin opettajuutta tukevana.  

 
Ja sitten vielä se yhteistyö työelämän kanssa. Se kapeutuu, koska se on ollut niin 
hienoa kun on pystynyt vähän jalkautumaan sinne ja kuulemaan mistä siellä pu-
hutaan ja mikä on aktuelliä. Se ravitsee omaa opettajuutta.  

 
Harjoitteluohjauksen väheneminen harmitti informantteja ja se koettiin tietynlaisena 

vääryytenä niin opettajia kuin opiskelijaakin kohtaan. Ilmeni, että ohjaamiseen käytettä-

viä resursseja oli jouduttu supistamaan taloudellisiin säästötoimenpiteisiin vedoten. 
..menneinä vuosina paljon enemmän resursseja ja siihen kans ruvettiin rahan ta-
kia resursseja tiputtamaan ja nyt se on niinku tosi minimissään et se on ollut 
semmonen itse koettu tai eettisesti ajattelen, että tarvis enemmän ohjausresurs-
seja ja sitä opettajan ja opiskelijan yhteistä dialogia ja muuta ja siihenkun ei ooo 
ollu mahdollisuutta, niin se on ehkä tuntunut sellaisena “vääryytenä”. Se on omaa 
niinkun ajattelua vastaan. 

 
Informanttien mukaan tiiviit välit työelämän kanssa mahdollistavat tulevaisuudessakin 

harjoittelupaikkojen hankkimisen opiskelijoille. Jollei alalla toimineet tai toimivat opetta-

jat olisi luoneet yhteyksiä työelämään, ei aikoinaan olisi ollut tarpeeksi harjoittelupaik-

koja toimintaterapeuttiopiskelijoille. Yhteistyökumppanien tunteminen koettiin tärkeäksi 

myös muun verkostoitumisen kannalta katsoen.  

 
Opinnäytetöihin liittyvät toimeksiannot koettiin merkittäväksi ja todella tärkeäksi työelä-

mäyhteistyön osaksi läpi toimintaterapeuttikoulutuksen. Ennen ammattikorkeakouluksi 
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muuttumista seminaarityöt olivat sidottuina työelämän tarpeisiin. Koettiin tärkeänä, että 

työlle on tilaus ja se tehdään yhteistyössä todellisen toimijan kanssa.  

 
Kaiken kaikkiaan aineistosta ilmeni, että yhteistyö työelämän kanssa on lisääntynyt 

vuosien varrella. Suureksi muutokseksi koettiin, että nykypäivänä oppilaitokseen ollaan 

yhteydessä ja pyydetään yhteistyötä, kun ennen oppilaitoksesta otettiin yhteyttä työ-

elämään. Työelämä tarjoaa nykyään projekteja, joihin halutaan mukaan toimintaterapi-

an opiskelijoita.  

 

6.4 Muuttuneet opiskelijat 
 
Aineistosta ilmeni, että opiskelu on muuttunut joustavammaksi: opinnoissa pyritään 

luomaan yksilöllisiä ratkaisuja ja opintopolkuja. Tähän on pyritty myös uusimmassa 

opetussuunnitelmassa. Kun opiskelija saa muokata omaa opintopolkuaan ja hänelle 

tarjotaan enemmän mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen, hänen oma vastuunsa 

opiskelusta kasvaa.   

 
..ei me pyritä kaikkeen joustaa, mutta niinku yksilöllisemmät opintopolut ja pyri-
tään joissain tilanteissa tulee vastaan, et ennen oli paljon jäykempää, et se on 
tullu. 

 
Mut että se mahdollistaminen enemmänkin ja siitähän tää uusin opsi lähtee, että 
opiskelijat itse rakentaa kanssa sitä omaa oppimispolkuaan niin, mä itse tykkään 
henkilökohtaisesti että opiskelijalla on enemmän niitä polkuja. Ja vastuuta siitä. 

 
Opiskelijan ja opettajan roolien koettiin muuttuneen vuosien varrella. Rooleja ei koettu 

enää toisistaan irrallisiksi: opettaja pyrkii kulkemaan opiskelijan rinnalla. Opettajan ja 

opiskelijan yhdessä tekemisen koettiin lisääntyneen. Opettaja toimii ohjaajana ja pohtii 

asioita yhdessä opiskelijan kanssa.  

 
Se on ihanaa, että opettajan rooli on enemmän semmonen että hän ohjaa ja 
suunnannäyttäjä. Ja opiskelijat on tosi taitavia ja halukkaitakin tekemään ite. on 
niinku toki luento-opetusta ja semmosta, mutta sellanen et musta on älyttömän 
hienoo tehä opiskelijoiden kanssa nyt töitä, että mä en semmoseen vanhan opet-
tajan muottiin… 

 
Informantit kokivat sukupolvien erot välillä suuriksi: he eivät pääse käsiksi uusien opis-

kelijoiden ajatusmaailmaan. Tämän informantit sanoivat tuntuvan osin hyvin vieraalta. 

Opettajien ja opiskelijoiden ajattelutavat koettiin erilaisina ja osa informanteista mainitsi 

opiskelijoiden ajattelutapojen ymmärtämisen haasteellisena. 
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Mä koen et ku on näit sukupolvien välisii eroi niin et mä en enää välttämättä tun-
ne uusien opiskelijoiden maailmaa niin hyvin ku mä haluaisin, et mä ymmärtäisin 
sitä. Et mä menisin siihen mukaan.  

 
Informantit kertoivat opiskelijoiden elävän nykyään pirstaleisempaa elämää kuin aikai-

semmin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että opiskelijat käyvät yhä useammin opiskelun 

ohessa töissä ja perustavat perheen. Opiskelijoiden kerrottiin olevan paljon nuorempia 

kuin toimintaterapeuttikoulutuksen alkutaipaleilla. Tämä koettiin toisinaan haastavana.  

 
Niin se ajattelutapa, ei tiedä oikeen mistä narusta pitäis vetää kun on tän ikäsiä 
ihmisiä.. ..meil on ollu koulutusta y-sukupolvesta, me ollaan oltu vähän ymmäl-
lämme. 

 
Opiskelijan ohjaamisessa koettiin tärkeänä opiskelijan innostaminen toimintaterapiasta 

ja sen mahdollisuuksista. Samalla tuli esille, että on tärkeää pyrkiä luomaan realistinen 

kuva toimintaterapeutin työstä jo opintojen alkuvaiheessa. Nämä asiat auttavat opiske-

lijaa tunnistamaan varhaisessa vaiheessa soveltuuko hän alalle. Informantit painottivat, 

että ohjaajan tehtävä on pyrkiä tukemaan opiskelijaa ammatillisessa kasvussa.  

 
Kun on semmonen intohimo tätä ammattia kohtaan, tätä toimintaterapiaa, niin to-
ta semmoset on aina niinku sellaisia juhlahetkiä kun näkee että opiskelijat alkaa 
syttymään näille asioille niin tota nse millä tavoin heidät sais innostumaan kun 
tää on niin hyvä juttu tää toimintaterapia, että jo on vähän niinku rekee vetäs pe-
rässään niin se on niin ku tunnetasolla vähän raskasta. 

 
Tutoropettajan merkitystä pidettiin tärkeänä. Koettiin hyvänä asiana, että opiskelijalla 

on tietty henkilö, joka ohjaa häntä opiskelun aikana.  

 
No mulle tulee mieleen tästä opiskelijasta, että koen tärkeeksi sen että tutor opet-
tajana ja muutenkin pääsee ohjaamaan opiskelijoita käytännössä ja sitten opin-
näytetyössä, että jotenkin löytyis ne vahvuudet, opiskelijan vahvuudet. 

 

Aineistosta ilmeni, että uudempien opetusohjelmien kohdalla opiskelijat tekevät jo opin-

tojen alkuvaiheessa harjoittelussa toimintaterapeutin työtehtäviä ja tätä kautta ymmär-

tävät aiempia vuosia paremmin alan realiteetteja. Tämä koettiin hyödyllisenä, sillä mo-

tivaatio kouluttautumiseen koettiin löytyvän usein tätä kautta. Kun opiskelija saa vas-

tuuta, hän joutuu haastamaan itseään käytännössä ja sitä kautta kehittymään ammatil-

lisesti. Tämä hyödyttää opiskelijaa, jos hän kyseenalaistaa soveltuvuuttaan alalle. 
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6.5 Muut teemat 

 

Teemahaastattelussa muodostui neljän pääteeman lisäksi teemoja, jotka valittiin esitet-

täväksi opinnäytetyössä. Näitä teemoja olivat toimintaterapeutin työnkuvan muuttumi-

nen, maisteritutkinnon tärkeys ja kansainvälisyys sekä sen merkitys toimintaterapeutti-

koulutuksessa.  Toimintaterapeutin työnkuvan muuttuminen puhutti informantteja, sillä 

nykyaikana toimintaterapeutit voivat toimia lukuisissa eri tehtävissä. Toimintaterapeut-

tien tarve on kasvanut ja heitä voidaan palkata toimimaan tehtävissä, joiden nimike ei 

ole toimintaterapeutti, mutta joissa he voivat hyödyntää toimintaterapian osaamista ja 

ammattitaitoa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia toimia laaja-alaisesti yhteiskunnassa.   

 
Mahdollisuuksia laajentaa tää niinku perinteistä terveydenhuollosta kauheen laa-
jalle niin kyllä on paljon tekemistä, meiän yhteiskunta tuottaa niin kauheen paljon 
kaikkee sellaista mihin toimintaterapeutti pystyy antaa apua. 

 

Informantit pitivät tärkeänä, että toimintaterapeuttikoulutuksessa olisi mahdollista suo-

rittaa maisteritutkinto. Se laajentaisi toimintaterapeutin työkenttää mahdollistaen toimi-

mista useammissa työtehtävissä.  

 

Kansainvälisyys liittyi kiinteästi useaan teemahaastattelun alkuperäiseen teemaan. Sen 

merkitys korostui toimintaterapeuttikoulutuksen eri vaiheita läpi käytäessä. Toimintate-

rapeuttikoulutuksen alkaessa Suomessa suurin osa alalla toimijoista oli kouluttautunut 

ulkomailla. Informantit kokivat, että tämä oli tuolloin lähes välttämätöntä, sillä Suomes-

sa ei ollut mahdollista saada vielä tarvittavaa oppia. Tavoitteena oli järjestää tarvittava 

toimintaterapeuttikoulutus Suomessa. Tarkoituksena oli saada suomalainen toimintate-

rapeuttitutkinto kansainvälisesti tunnustetuksi. Koettiin, ettei Suomi ollut maana erityi-

sen kiinnostava ja esimerkiksi koulutuksen alkutaipaleilla kansainvälisten yhteistyö-

kumppaneiden löytäminen oli tästä syystä vaikeaa. Teemahaastattelussa kävi ilmi, että 

asiat ovat selkeästi muuttuneet ajan saatossa: nykyään suomalainen toimintaterapeut-

titutkinto on kansainvälisellä tasolla arvotettu korkeatasoiseksi. Suomi kiinnostaa myös 

kohteena: sekä opettaja- että opiskelijavaihdot ovat lisääntyneet huomattavasti. 
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7 Yhteenveto muutoksen kokemuksista toimintaterapeuttikoulutuksessa 
 

Ammattikorkeakoulutasoisen toimintaterapeuttitutkinnon koettiin lisäävän kansainväli-

syyttä: opiskelija- ja opettajavaihdot helpottuivat ja suomalaisen toimintaterapeuttikou-

lutuksen vakuuttavuus lisääntyi kotimaan lisäksi ulkomailla. Seminaarityöt vaihtuivat 

opinnäytetöiksi, jotka toteutettiin aina työelämäyhteistyökumppanin toimeksiantamana. 

Ammattikorkeakoulutuksen alkaessa moniammatillisuus lisääntyi. Ammattikorkeakoulu-

tutkinnon myötä suomalainen toimintaterapeuttikoulutus on tullut näkyvämmäksi muu-

alla maailmassa. 

 

Kokemukset opetussuunnitelmien muuttumisesta olivat jaoteltavissa selkeästi positiivi-

siin ja negatiivisiin kokemuksiin. Opetussuunnitelmien jatkuva muuttuminen koettiin 

väsyttävänä. Jatkuvan opetussuunnitelman muuttamisen sijaan toivottiin, että edellis-

ten muutosten vaikutusta pohdittaisiin rauhassa ja tehtäisiin muutospäätökset vasta 

tämän jälkeen. Koulutusohjelman ulkopuolelta tulevat vaatimukset opetussuunnitelmien 

sisällöstä koettiin epäilyttävinä. Taloudelliset syyt koettiin vääriksi perusteiksi opetus-

suunnitelmien muuttamisessa: muutoksen tarpeen tulisi lähteä koulutusohjelman 

omasta tarpeesta. Toimintaterapian kehittyminen toi varmuutta opetussuunnitelmien 

tekemiseen: ammatin tarpeesta tulevat muutokset koettiin mielekkäinä ja niihin oli hel-

pompi sitoutua. Nykyinen opetussuunnitelma koettiin opiskelijalähtöisyytensä vuoksi 

mielekkäänä. Koettiin, että Metropolia ammattikorkeakoululla on opetussuunnitelman 

sisällöntuotantoon liittyvää osaamista, esimerkiksi innovaatio-opinnoissa, jota muualla 

maailmassa ei välttämättä ole.  

 

Ammattikorkeakouluopetuksen myötä työelämäyhteistyön koettiin lisääntyneen ja sen 

merkityksen kasvaneen. Työelämän edustajien kerrottiin ottavan nykyään yhteyttä Met-

ropolia ammattikorkeakouluun ja tarjoavan yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi pro-

jektien muodossa. Opinnäytetöiden työelämälähtöisyyden koettiin lisäävän yhteistyötä 

työelämän kanssa. Selkeästi negatiiviseksi muutokseksi koettiin harjoittelussa vähen-

tynyt vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä. Harjoitteluohjauksen vähentymisen 

koettiin vaikuttavan heikentävästi työelämäyhteistyöhön. 

 

Opiskelijoiden sanottiin olevan iältään aiempaa nuorempia. Sukupolvien väliset erot ja 

opettajien ja opiskelijoiden erilaiset ajatusmaailmat koettiin haasteellisena. Opiskelijoi-
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den elämäntilanteiden koettiin olevan entistä moninaisempia, jolloin opiskelu on erilais-

ta kuin ennen.     

 

Taulukko 5. Kokemukset, joita mainittiin teemahaastattelussa toimintaterapian koulutusohjel-
massa tapahtuneisiin muutoksiin liittyen 

 
 
Teemahaastattelussa nimetyt kokemukset opistosta amk:ksi muuttumisesta 
 
Kokemukset kansainvälistymisen mahdollisuuksista 
Kokemukset opinnäytetöiden muutoksista 
Kokemukset toimintaterapian kehittymismahdollisuuksista 
Kokemukset moniammattillisuudesta 
Kokemukset muutokseen sopeutumisesta 
 
Teemahaastattelussa nimetyt kokemukset opetussuunnitelmien jatkuvasta muuttu-
misesta 
 
Kokemukset koulutusohjelman ulkopuolelta tulevista vaatimuksista 
Kokemukset opiskelijoiden keskinäisestä yhteistyöstä 
Kokemukset opiskelijalähtöisyydestä 
Kokemukset opiskelijoiden valmiuksista 
Kokemukset erityisosaamisesta innovaatio-opinnoissa 
Kokemukset muutoksien haasteista 
Kokemukset muutoksen ymmärtämisen tärkeydestä 
Kokemukset ammatin tarpeesta lähtevistä ja ajan kanssa tehdyistä muutoksista 
Kokemukset toimintaterapian mahdollisuuksista yhteiskunnassa. 
Kokemukset joustavuuden lisääntymisestä opinnoissa 
 
Teemahaastattelussa nimetyt kokemukset työelämäyhteistyöstä 
 
Kokemukset vuorovaikutuksesta 
Kokemukset harjoitteluohjauksen vähenemisestä 
Kokemukset työelämäyhteistyön merkityksestä harjoittelupaikkojen hankkimisessa 
Kokemukset opinnäytetyön työelämälähtöisyydestä 
Kokemukset lisääntyneestä yhteistyöstä työelämän kanssa 
 
Teemahaastattelussa nimetyt kokemukset muuttuneista sukupolvista ja opiskelijois-
ta 
 
Kokemukset opiskelijan vastuusta ja mahdollisuuksista 
Kokemukset opiskelijan ja opettajan rooleista 
Kokemukset erilaisista ajatusmaailmoista 
Kokemukset opiskelijoiden elämäntilanteesta/vaiheesta 
Kokemukset opiskelijan tukemisesta ja ohjaamisesta 
 
Teemahaastattelussa nimetyt kokemukset muista teemoista 
 
Kokemukset toimintaterapian työnkuvan laajenemisesta suhteessa koulutukseen 
Kokemukset kansainvälisesti tunnustetusta vakuuttavuudesta 
Kokemukset verkostoitumisesta ja yhteistyöstä 
Kokemukset toimintaterapian maisteritutkinnon tarpeellisuudesta 
Kokemukset olosuhteisiin sopeutumisesta 
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Taulukossa on koottuna teemahaastattelussa käsitellyt kokemukset pääteemoihin liit-

tyen. Ilmaisut ovat muodostettu aineiston analyysivaiheessa ja ovat pelkistetyistä ilma-

uksista muodostettuja alaluokkia.   
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8 Laatu ja luotettavuus 
 

Laadullisen opinnäytetyön luotettavuuden arvioiminen voi olla haasteellista, sillä esi-

merkiksi reliabiliteetti ei välttämättä toteudu: kokemuksia tarkastellessa informanttien 

vastaukset voivat vaihdella. Jos opinnäytetyö tehtäisiin uudelleen samoja menetelmiä 

käyttäen, tulokset voisivat olla erilaisia. Tulokset eivät välttämättä ole laadullisessa 

opinnäytetyössä selkeästi mitattavissa. (Kananen 2010: 69.) Opinnäytetyöprosessin 

aikana laatua tulee tarkastella koko prosessin ajan. Laadun varmistamiseksi opinnäyte-

työstä pidettiin päiväkirjaa, johon merkattiin aikataulu ja työskentelyn tärkeimmät vai-

heet (ks. taulukko 6).  
 

Taulukko 6. Opinnäytetyöprosessin eteneminen  
 

Päivämäärä Työvaihe 
18.11.2013 Opinnäytetyön ideapaperin palautus 
13.12.2013 Opinnäytetyön ideaseminaari 
1.4.2014 Opinnäytetyön ohjausaika 
30.4.2014 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaseminaari 
22.5.2014 Hyväksytty tutkimussuunnitelma 
13.8.2014 Informanteille kutsu opinnäytetyöhön osallistumisesta 

2.9.2014 Lomakehaastattelun testaus ja lähettäminen informanteil-
le 

9.9.2014 Teemahaastattelukutsun lähettäminen informanteille, 
opinnäytetyön ohjausaika 

15.9.2014 Lomakehaastatteluvastausten läpikäynti 

17.9–22.9.2014  Teemahaastattelurungon laadinta, teemahaastattelun 
suunnittelu 

18.9.2014 Työelämäyhteistyökumppanin tapaaminen 
22.9.2014 Teemahaastattelutilanteen testaus 

24.9.2014 Ryhmämuotoinen teemahaastattelu, haastattelumateriaa-
lin siirtäminen tietokoneelle 

30.9.2014 Teemahaastattelumateriaalin litterointi 
1.10.2014 Opinnäytetyön ohjausaika,  
1.10–13.10.2014 Aineiston analyysi 
14.10.–31.10.2014 Opinnäytetyön viimeistely 

3.11.2014 Valmiin opinnäytetyön viimeinen palautuspäivä 
 

11.11.2014 Opinnäytetyöseminaari 
 

Koska laadullisen opinnäytetyön luotettavuuden arviointiin ei ole yleispäteviä työkaluja, 

luotettavuutta todistetaan dokumentoimalla ja perustelemalla opinnäytetyössä tehdyt 

valinnat ja kuvaamalla mahdollisimman tarkasti prosessi alusta loppuun. Laadun var-

mistamiseksi haastatteluaineisto litteroitiin mahdollisimman pian haastattelun jälkeen 
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yhden päivän aikana. Opinnäytetyön luotettavuutta lisäsi oikeiden informanttien valinta 

suhteessa opinnäytetyössä selvitettävään asiaan. Informantit muodostivat ryhmän, 

jossa oli kokeneita toimintaterapeuttiopettajia eri vuosikymmeniltä.  
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9 Pohdinta 
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoida, kuinka toimintaterapeuttiopettajat kokivat 

helsinkiläisessä toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneita muutoksia. Aineistonke-

ruumenetelminä olivat lomakehaastattelu ja ryhmämuotoinen teemahaastattelu. Tee-

mahaastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöistä analyysiä mukaillen. Koimme loma-

kehaastattelun hyväksi valinnaksi esitietojen keräämiseen myöhempää teemahaastat-

telua varten. Jälkeenpäin pohdimme, että lomakehaastattelun kysymyksiä olisi pitänyt 

suunnitella vielä tarkemmin: opinnäytetyön edetessä huomasimme joidenkin kysymys-

ten olevan epäselvästi muotoiltuja. Ryhmämuotoinen teemahaastattelu oli mielestäm-

me toimiva aineistonkeruumenetelmä. Olimme suunnitelleet teemahaastattelun huolel-

lisesti, joka edesauttoi haastattelun sujuvuutta. Valitut aineistonkeruumenetelmät olivat 

toimivia ja tarkoituksenmukaisia, sillä saimme kerättyä tarvittavan aineiston näitä me-

netelmiä käyttäen. 

 

Toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneet muutosten kokemukset liittyivät opisto-

tasoisen koulutuksen muuttumiseen ammattikorkeakoulutasoiseksi tutkinnoksi, opetus-

suunnitelmien muuttumiseen, työelämäyhteistyön lisääntymiseen ja sukupolven vaih-

doksen myötä muuttuneisiin opiskelijoihin. Muita teemoja olivat kansainvälisyyden li-

sääntyminen, toimintaterapeutin työnkuvan laajeneminen sekä maisterikoulutuksen 

tarpeellisuus. Lomakehaastattelussa saadusta aineistosta jätettiin teemahaastattelun 

ulkopuolelle teemoja, joita voi käsitellä myöhemmissä opinnäytetöissä: esimerkiksi yh-

teiskunnassa tapahtuneiden muutosten vaikutus koulutusohjelmaan. Aiheeseen voi 

saada lisää syvyyttä, jos koulutusohjelmassa tapahtuneita muutoksia käsitellään opis-

kelijoiden näkökulmasta.  

 

Työtä aloittaessa pohdimme, onko aihepiirin tuttuus haaste työn tekemiseen. Pyrkiäk-

semme objektiivisuuteen käytimme lomakehaastattelua ryhmämuotoisen teemahaas-

tattelun teemojen keräämiseen sen sijaan, että olisimme päättäneet teemat itse. Näin 

ollen teemahaastattelun aiheet olivat informanttien omia kokemuksia aiheeseen liittyen. 

Työtä tehdessä pidimme mielessä fenomenologisen näkökulman: tavoitteena oli ym-

märtää kokemukselliset ilmiöt sellaisenaan kuin ne ovat. Mielestämme onnistuimme 

tässä. Teemahaastattelua suunnitellessa ja aineistoa käsitellessä pystyimme irrottau-

tumaan meillä olevista ennakkokäsityksistä. Fenomenologisen ajattelutavan mukaan 

opinnäytetyön tekijän asenteita ei voi koskaan täysin irrottaa tuloksista, ne eivät kuiten-
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kaan saa olla hallitsevana elementtinä.  Loppujen lopuksi opinnäytetyön tekijän ihmis-

käsitys ja maailmankuva vaikuttaa vääjäämättä tulosten tulkintaan. Fenomenologisen 

näkökulman mukaisessa tutkimuksessa ei ole olemassa mustavalkoisesti ajateltuna 

oikeaa ja väärää tulkintaa. 

 

Toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneiden muutosten kokemuksista ei ole 

olemassa lähdekirjallisuutta. Teemahaastattelu oli työn tärkein aineisto. Teoriaosi-

ossa kokemuksen tutkimuskirjallisuus oli oleellinen tietolähde, josta saimme perus-

teluja kokemuksen ymmärtämiseen. Toimintaterapeuttikoulutuksesta on kirjoitettu 

paljon ulkomailla, mutta halusimme rajata aiheen nimenomaan suomalaiseen toi-

mintaterapeuttikoulutukseen. Kokemuksen tutkimuskirjallisuus oli paikoittain melko 

vaikeaselkoista luettavaa. Kyseessä ei ole ehkä tyypillinen toimintaterapian koulutus-

ohjelmassa tehty opinnäytetyö, sillä emme käyttäneet työssä toimintaterapian omia 

teorioita. Koimme, että se olisi tuntunut väkinäiseltä. Toimintaterapian teorian sijaan 

tunsimme tarkoituksenmukaisemmaksi hyödyntää kokemuksen tutkimisen teoriaa. 
 

Opinnäytetyön tekemistä kannusti informanttien innokkuus osallistua työhön: lomake-

haastattelun vastausprosentti oli sata prosenttia, eikä teemahaastatteluun osallistuvia 

informantteja tarvinnut suostutella haastateltaviksi. Informantit kokivat tärkeäksi kertoa 

omia kokemuksiaan koulutusohjelmassa tapahtuneista muutoksista. Suurin osa infor-

manteista oli meille ja toinen toisilleen ennalta tuttuja. Millaista aineistoa teemahaastat-

telusta olisi saatu, jos informantit eivät olisi tunteneet toisiaan ja meitä? Entä jos oli-

simme tehneet tämän opinnäytetyön jollakin toiselle ammattikorkeakoululle? Uskom-

me, että ennakkoasenteiden unohtaminen olisi ollut helpompaa, mutta olisiko motivaa-

tio tekemiseen ollut samanlainen kuin nyt? Koska toimeksiantaja on meille tuttu, tuntui 

työn tekeminen perustellulta, sillä meillä on toimeksiantajasta konkreettinen ja omakoh-

tainen käsitys. Yhteydenpito toimeksiantajaan ja informantteihin oli yleisesti ottaen tut-

tavallisempaa, sillä tiesimme toinen toisemme.  

 

Opinnäytetyön toteuttaminen työparin kanssa tuntui lähtökohtaisesti haasteelliselta: 

kuinka aikataulut sovitetaan yhteen, ovatko työskentelytavat yhteensopivia ja toimivat-

ko henkilökemiat. Parityöskentely osoittautui voimavaraksi tiedonkeruussa ja aineiston 

analyysissa. Työparin kanssa käyty ajatustenvaihto ja pohtiminen osoittautuivat tär-

keiksi metodeiksi opinnäytetyötä kirjoitettaessa. Kokemukseen perehtyminen ja sen 

tulkitseminen vaatii mielestämme vapaata ajatustenvaihtoa, jotta päästään käsittele-

mään aineistoa sen vaatimalla tavalla.  
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Opinnäytetyö täydentää toimintaterapeuttikoulutuksen tarinaa uudenlaisesta näkökul-

masta. Toimintaterapeuttikoulutuksessa tapahtuneiden muutosten yleisesti tiedossa 

olevien asioiden lisäksi haluamme tehdä näkyväksi yksilön henkilökohtaisia kokemuk-

sia. Toivomme, että työ auttaa toimintaterapian parissa työskenteleviä tai siitä kiinnos-

tuneita henkilöitä ymmärtämään kokemusta: se on jokaiselle omanlaisensa ja aina 

henkilökohtainen. 
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Mahdollisille informanteille lähetetty sähköposti opinnäytetyöstä 
 

Hei, 
 
Teemme opinnäytetyötä toimintaterapiakoulutukseen liittyen. Aihe on tullut Metropolia 
ammattikorkeakoululta. Tarvitsemme työhömme informantteja, jotka opettavat tai ovet 
opettaneet toimintaterapiaa Helsingissä. Toivomme, että teillä olisi halukkuutta vastata 
sähköpostitse lähetettävään, maksimissaan A4 mittaiseen, opinnäytetyöaiheeseen 
liittyvään esitietokyselyyn? Kyselyn jälkeen järjestetään informanteille myöhemmin syk-
syllä yhteinen haastattelutilaisuus, jossa syvennetään esitietokyselyssä esiinnousseita 
aiheita.  
 
Haastattelutilaisuuden ajankohta on syyskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myö-
hemmin, kunhan informantit ovat varmistuneet. Haastattelun kesto on maksimissaan 
kaksi tuntia. Emme odota informanteilta ennakkovalmistautumista haastattelua varten, 
tärkeintä on, että mahdollisimman moni teistä osallistuu. 
 
Toivomme, että mahdollisimman monella teistä on mahdollisuus osallistua projektiin. 
Työn tarkoituksena on saada tallennettua opettajien näkökulmia ja mielipiteitä, joita ei 
ole dokumentoitu.  
 
Odotamme vastausta tähän viestiin mahdollisimman pian. 
 
Yhteistyöterveisin: 
 
Outi Leinonen ja Tiina Oksanen 
Metropolia amk 
SG11s1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 

  1 (1) 

 

  

Sähköpostitse lähetetty lomakehaastattelukutsu  
 
Saaja: [Email] 

Lähettäjä: "tiina.m.oksanen@metropolia.fi via surveymonkey.com" <mem-
ber@surveymonkey.com>  

  
Aihe: Lomakehaastattelu: muutokset toimintaterapiakoulutuksessa 
Tekstiosa: Hei,  

 
Tämä lomakehaastattelu on osa opinnäyteyötä, jonka tarkoituksena on tut-
kia Helsingin alueen toimintaterapeuttiopettajien kokemuksia muutoksista, 
joita toimintaterapiakoulutuksessa on tapahtunut työurasi aikana.  
Lomakehaastattelua käytetään esitietojen keräämiseen ryhmämuotoista 
teemahaastattelua varten.  
 
Ohjeet lomakehaastattelun täyttöä varten:  
Vastaa kohtiin toimintaterapiaopettajan näkökulmasta ajatellen omien koke-
mustesi perusteella.  
 
Lisätietoja:  
Pyydämme vastaamaan lomakehaastatteluun mahdollisimman pian.  
Teemahaastattelu järjestetään syyskuussa: tarkempi ajankohta ja haastatte-
lupaikka ilmoitetaan sinulle myöhemmin sähköpostitse.   
 
Tässä on linkki tutkimukseen.  
https://fi.surveymonkey.com/s.aspx  
 
Linkki toimii vain tämän tutkimuksen ja sinun sähköpostiosoitteesi välillä. Älä 
lähetä viestiä eteenpäin.  
 
Kiitos osallistumisesta, ystävällisin terveisin Tiina Oksanen ja Outi Leinonen  
 
Huomio: Jos et halua meiltä enää sähköpostia, napsauta alla olevaa linkkiä. 
Osoitteesi poistetaan postituslistaltamme automaattisesti.  
https://fi.surveymonkey.com/optout.aspx 

 



Liite 3 

  1 (1) 

 

  

Lomakehaastattelu SurveyMonkeyssa 
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Sähköpostikutsu ryhmämuotoiseen teemahaastatteluun 
 
Hei kaikki!  
 
Teemme opinnäytetyötä Metropolian AMK:lle toimintaterapiakoulutuksessa tapahtuneiden muu-
tosten kokemisesta. Olemme lähettäneet teille sähköisen alkukyselyn, jonka pohjalta ryhmä-
muotoisen teemahaastattelun aiheet määrittyvät. Haastattelu ei vaadi teiltä ennakovalmistautu-
mista. Toivomme että pääsette paikalle! Haastattelu videoidaan aineiston analysointia varten.  
Tarjolla on pikkupurtavaa ja kahvit.  
 
Ajankohtana on keskiviikko 24.9 klo 13.00–14.00. Paikkana on Metropolian AMK:n Sofian-
lehdonkadun toimipiste, Sofialehdonkatu 5, Helsinki.  Haastattelu tehdään luokassa 
S311.  
 
Pyydämme ilmoittamaan jos olet estynyt saapumaan paikalle! 
 
Lisätietoja: tiina.m.oksanen@metropolia.fi tai puh. 040 xxx xxxx 
 
Tapaamisiin!  terv. Tiina Oksanen ja Outi Leinonen 
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Teemahaastattelurunko 
 

 

Aloitus 
- Tervetulleeksi toivottaminen, haastattelijoiden esittäytyminen, kahvi-

tarjoilu ja nimilappujen jako 
- Aiheen esittely, toimeksiantajan esittely 
- Haastattelun tallentamisesta kertominen ja haastattelumateriaalin käy-

töstä kertominen 
- Suostumuslomakkeen esittely ja allekirjoittaminen 
- Haastattelun aikataulu, haastattelijoiden roolit, haastattelun kulku 
- Haastattelussa keskitytään kokemuksiin  
- Lomakehaastattelun merkitys teemahaastattelulle  
- Teemojen esittely taululta  
  

 

Käsiteltävät teemat 

 

- Opistosta amk:ksi 
• Mitä tunteita tähän liittyi? Miten se koettiin? 

- Opetussuunnitelman jatkuva muuttuminen 
• Yhtenäistäminen, oppilaitosten välinen yhteistyö, itsenäinen 

opiskelu 
- Työelämäyhteistyön lisääntyminen 

• Liittyy myös edelliseen teemaan eli yhteistyö elinkeinoelämän 
kanssa, harjoittelut, projektit,  

- Opiskelijat, uudet sukupolvet 
• nuorempia, eri arvomaailma, tapa toimia 

- Lopputeemana toimintaterapeuttikoulutuksen tulevaisuudennäkymät 
• Mikä tunne tulee 

 

Yksityiskohtaisten kysymysten alkujen esimerkkejä: Mitä ajattelit silloin kun..? Voisitko 
kertoa yksityiskohtaisemmin..? Mitä teit kun..? 
 

Lopetus  

 

- Haastattelun lopetuksen pohjustaminen, vapaa sana 
- Kiitokset  
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Haastattelijoiden roolit 
 

 Haastattelija 1: 

- Päähaastattelija 
- Palauttaa keskustelun valittuihin teemoihin 
- Jakaa puheenvuoroja 
- Huolehtii ajankulusta 

 

Haastattelija 2: 

- Huolehtii haastattelun videoinnista 
- Tekee muistiinpanoja 
- Esittää tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä 
- Palauttaa keskustelun tarvittaessa valittuihin teemoihin 
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Ryhmämuotoisen teemahaastattelun kulku 
 

Ajankohta: 24.9.2014 klo 13.00 – 14.00 

Paikka: Metropolia ammattikorkeakoulu, luokka S311 

 

Klo 12.00 - 13.00 

 

1. Istumapaikkojen tarkistus 
2. Nimilappujen teko 
3. Kahvitarjoilun kattaus 
4. Tallentamisvälineiden paikat ja testaus 

 

n. klo 12.50 informanttia vastaan parkkipaikalle 

 

1. klo 13.00 haastateltavat paikalle, kahvitarjoilu alkaa 
2. Haastattelijoiden esittely, opinnäytetyön esittely: 
- Mitä tehdään ja miksi 
- Teemahaastattelun ”säännöt” 
• Haastattelija palauttaa keskustelun tarpeen mukaan takaisin aiheeseen -> 

haastattelun jälkeen voi jäädä vaihtamaan ajatuksia  
• Haastattelija tekee muistiinpanoja 
• Haastattelussa keskitytään kokemuksiin 
• Kehotetaan vuorovaikutukseen haastateltavien välillä 
• Vastausjärjestys on vapaa, haastattelija osoittaa kysymyksiä haastateltavalle 

tarpeen mukaan 
3. Suostumuslomakkeiden esittely ja allekirjoitus 
4. Haastattelun aloitus 
5. Haastattelun lopetus 

 

Huomioitavaa: 

 

- Haastattelun loppua voi pohjustaa esim. ”puhutaan vielä hetki tästä” 
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Suostumuslomake haastattelun videoinnista ja materiaalin säilyttämisestä 

 

Suostumuslomake 
Teemahaastattelun videointi 24.9.2014 
 

Teemahaastattelun	  aihe	  
Toimintaterapeuttikoulutuksessa	  tapahtuneiden	  muutosten	  kokemukset	  
	  
Tekijät	  
Tiina	  Oksanen	  ja	  Outi	  Leinonen	  
	  
Toimeksiantaja	  
Metropolia	  amk	  
	  
	  
	  
	  
	  
Annan	  luvan	  haastattelun	  videointiin	  
	  
Kyllä	   	   	   	   	   	   Ei	  
	  
	  
	  
Annan	  luvan	  käyttää	  haastattelun	  videomateriaalia	  myöhemmissä	  toimintaterapi-‐
an	  opinnäytetöissä	  tai	  muissa	  tuotoksissa.	  Materiaali	  säilytetään	  oppilaitoksen	  ar-‐
kistossa.	  
	  
	  
Kyllä	  	   	   	   	   	   	   Ei	  
	  
	  
	  
Paikka	  ja	  aika	   	   Allekirjoitus	  ja	  nimenselvennys	  
	  
	  
_____________________________________	   ____________________________________ 
 
 
 

 


