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Alkusanat

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilun määräaika päättyy heinäkuussa. Kol-
mivuotinen kokeilu on ollut suuri ponnistus opiskelijoille, ammattikorkeakouluvä-
ellä ja hallinnolle. Nopeasti käynnistetyt koulutusohjelmat, opiskelijavalinta ja -oh-
jaus, arvioinnit ja raportoinnit ovat vaatineet kaikilta kokeiluun osallistuneilta suu-
ren työpanoksen, innovatiivista ajattelua ja toteuttamistahtoa.

Ponnistelu ei ole ollut turhaa - päinvastoin. Kummatkin arvioinnit, kansallinen ja
kansainvälinen, sekä kyselyjen seurantatulokset ovat kiistattomasti vakuuttaneet
järjestelmän vakinaistamisen toteuttamiskelpoisuutta.

Jatkotutkintokokeilun myötä on tullut esiin monta tärkeää tämän ylemmän tut-
kinnon tarpeellisuutta puoltavaa seikkaa. Jo alkuvaiheessa todettiin, että ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneet yhä suuremmassa määrin ovat halukkaita myös
myöhemmin, työssä käyntinsä ohessa, täydentämään osaamistaan ja nostamaan
sen laatua. Tieteellisesti suuntautuneet yliopistojen maisteriohjelmat eivät voi tur-
vata tätä tarvetta. Koulutuspolitiikkamme tärkeä periaate on, että kaikilta koulu-
tusjärjestelmän tasoilta on luonteva mahdollisuus opintojen jatkamiseen. Ammat-
tikorkeakouluissa on myös paljon koulutusohjelmia, joita yliopistoilla ei ole lain-
kaan. Lisäksi ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen omaleimaisuus perus-
tuu työkokemukseen ja työelämäyhteistyöhön, johon jokainen ammattikorkea-
kouluopiskelija perehtyy jo opintojensa alkuvaiheissa. Ammatillisen osaamisen sy-
ventäminen jatkamalla opintoja ja suorittamalla korkeampitasoinen tutkinto lisää
opiskelijan ja työpaikan vuorovaikutusta ja kehittää yhteistyötä. Eri elinkeinoalueilla
jatkotutkintokokeilu on tuonut esiin myös näiden aikuisopiskelijoiden hyödyn työ-
yhteisönsä kehittäjinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ammattikorkeakouluissa jatkotutkinnon suorittajat ovat samalla edellyttäneet opet-
tajiltaan ja ohjaajiltaan ajanmukaista ja hyvää asiantuntemusta alansa työtehtävis-
tä ja suoritustasoista. Tämän vuoksi opettajatkin ovat entistä enemmän hakeutu-
neet työkokemustaan kartuttamaan. Uusi korkeampi opetustaso on ollut kim-
mokkeena myös pohdinnoille ammattikorkeakoulujen soveltavasta tutkimus- ja ke-
hittämistyöstä. Enää ei vain pidetä tärkeänä vaan myös välttämättömänä oman
koulutusinstituutin ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön ohessa kehittää moni-
puolista ja innovatiivista toimintaa muiden ammattikorkeakoulujen, tutkimuslai-
tosten ja yliopistojen kanssa. Alueelliset painotukset ja kärkiosaamistavoitteet kan-
nustavat yhteistyöverkostojen ja liikkuvuuden lisäämiseen rajojen yli. Näiden mer-
kitys vielä korostuu soveltavassa tutkimus- ja kehittämistyössä edellyttäen amma-
tillista korkeatasoista korkeakoulujärjestelmää, jonka rakenne on kansainvälisesti
vertailukelpoinen.

Hyvät kokeilutulokset ovatkin antaneet pohjan vakinaisen, ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon lakisääteiselle valmistelutyölle. Kevään kuluessa toivotaan edus-
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kunnan käsittelyn antavan tälle korkeakoulututkinnolle erinomaiset lähtökohdat
koulutuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Tarkoituksena on, että ylempiin am-
mattikorkeakoulututkintoihin tähtäävä vakinainen koulutus alkaisi välittömästi syk-
syllä heti kokeilukauden päättyessä.

Opetusministeri Tuula Haatainen



Uudistuva
korkeakoulujärjestelmä
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                                              ________________________________ Uudistuva korkeakoulujärjestelmä

Veijo Hintsanen, KL
Rehtori, Hämeen ammmattikorkeakoulu

Ideasta innovaatioksi 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisprosessin 
kuvaus

Suomi oli 1980-luvun puolivälin jälkeen tullut uuteen vaiheeseen. Keskiasteen kou-
lunuudistuksessa käytetty hyvin keskitetty hallinto- ja ohjausjärjestelmä sai väistyä.
Koulutuspolitiikassa tapahtui samalla merkittävä käänne. 1970-luvun alussa hylly-
tetty insinöörikorkeakouluajatus oli puolittain toteutunut ammatillisena korkea-as-
teen koulutuksena. Samalla se oli synnyttänyt ammatillisen koulutuksen monialai-
seen kenttään eriarvoisuuteen pohjautuvan jännitteen, jota osaltaan lisäsi myös
monessa Keski-Euroopan maassa jo 1970-luvulla tapahtunut ammattikorkeakou-
lu-uudistus ja voimistunut Euroopan yhtenäistymiskehitys.

Finlandia-talossa vuonna 1989 järjestetty uuden koulutuspolitiikan julkistamisse-
minaari oli lähtölaukaus suomalaisen ammattikorkeakoulun kehittämiselle. Suun-
nittelu ja toteutus etenivät tuon linjauksen jälkeen nopeasti. Perinteisen keskitetyn
komiteatyön korvasi  varsin väljästi ohjattu kokeilu, johon liitettiin tiukka laadun
arviointi ja siihen perustuva lupamenettely. Onnistuneen prosessin mallia on käy-
tetty myös meneillään olevassa ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilussa,
jonka tavoitteena on selvittää edellytykset ja toimintamallit ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon järjestämiselle. 

Jatkotutkintokokeilun taustat ja kokeilun valmistelu
Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilun taustoja ja tarpeita sekä kokeilua
edeltävää valmisteluvaihetta on käsitelty yksityiskohtaisesti tämän julkaisusarjan
ensimmäisessä osassa (Salminen 2003). Myös kokeilun koulutusalakohtaisten val-
misteluryhmien työtä on kuvattu samassa julkaisussa (Tenhunen 2003, Paulin 2003,
Hintsanen 2003). Ensimmäinen julkaisu sisältää myös useita muita kokeilun läh-
tökohtiin ja haasteisiin liittyviä näkökulmia ja asiantuntija-artikkeleita (Okkonen
2003). Myös ammattikorkeakoulujen kehittämisen ensimmäistä kymmenvuotis-
jaksoa käsittelevässä teoksessa Omalla tiellä annetaan monipuolinen kuva sekä am-
mattikorkeakoulujen että jatkotutkintojen kehittämisen taustoista (Liljander 2002,
Salminen 2002).

Kokeiluprosessin keskeiset haasteet
Kokeilun valmisteluvaihe venyi pitkäksi ja monivaiheiseksi. Ammattikorkeakoulu-
järjestelmän rakentamiseen liittyneet koulutuspoliittiset jännitteet eivät vielä olleet
ehtineet laantua, kun esitys jatkotutkinnoista tuotiin keskusteluun. Jännitteet vai-
keuttivat oleellisesti jatkotutkintoajatuksen eteenpäin viemistä ja johtivat lopulta



Uudistuva korkeakoulujärjestelmä                                               _______________________________

9

useilla kompromisseilla maustettuun kokeilulainsäädäntöön. Ilmeisesti jännitteitä
lisäsi osaltaan myös ajatuksia harhaan johtanut jatkotutkintokäsite. Yliopistosekto-
rilla tämä käsite on perinteisesti liitetty ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin
tutkintoihin. Nyt sitä käytettiin kokeiluun, jolla tähdättiin ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon tasoisiin tutkintoihin. Tässä vaiheessa on helppo todeta, että käsitteen
valinnassa tehtiin virhe.

Kokeilulainsäädäntö (L 645/2001) asetti kokeilulle hyvin tiukat reunaehdot ja jät-
ti keskeiset tutkinnon tasoa ja tutkintonimikkeitä koskevat kysymykset täysin auki.
Myös ehdottomaan muotoon kirjattu ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisen työ-
kokemuksen vaatimus oli alusta alkaen ongelmallinen ja epäoikeudenmukainen
erityisesti pitkään työelämässä olleiden kohdalla.

Työelämäyhteydet ovat olleet keskeisessä asemassa sekä kokeilujen suunnittelussa
että toteutuksessa. Työelämän edustajat ovat olleet mukana lähes kaikkien kokei-
lukohteiden suunnittelu- ja ohjausryhmissä sekä huomattavassa määrin myös itse
kokeilun toteutuksessa. Myös tutkinnon rakenne on alusta alkaen linjattu siten, et-
tä työelämäyhteys erottaa sen perinteisistä yliopistotutkinnoista. Lähes kaikki ko-
keilussa mukana olevat opiskelijat ovat tehneet tutkintoa työn ohella opiskellen.
(Okkonen 2004.)

Tiukkoihin reunaehtoihin kuului myös monivaiheinen laadun varmistus, jossa ar-
viointivastuut määrättiin Korkeakoulujen arviointineuvostolle. Sekä kokeiluhake-
musten ja kokeilukohteiden laadun arviointi että kokeilun toteutuksen ja tulosten
arviointi on tapahtunut arviointineuvoston toimesta. Arvioinnissa on käytetty myös
kokeneita kansainvälisiä asiantuntijoita. 

Tuskin missään muussa suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisprosessissa on
laadun varmistukseen paneuduttu sellaisella hartaudella kuin tässä ammattikor-
keakoulujen jatkotutkintokokeilussa. Asetelma on alusta alkaen ollut hyvin haas-
teellinen. Ammattikorkeakoulut ja erityisesti kokeilussa mukana olevat ovat vas-
tanneet haasteeseen suurella innolla ja hyvin määrätietoisella kehittämisotteella.

Kokeilun toteutuksen koordinointi ja seuranta

Kokeilun koordinoinnista ja seurannasta on vastannut opetusministeriön asettama
koordinaatio- ja seurantaryhmä, jossa on työelämän keskeisten järjestöjen, am-
mattikorkeakoulujen, opiskelijoiden sekä opetusministeriön edustus. Päätoiminen
projektipäällikkö ja työjaosto ovat valmistelleet asiat ja vastanneet myös seuranta-
tietojen järjestelmällisestä kokoamisesta ja analysoinnista sekä niiden julkaisemi-
sesta. Hyvin oleellinen tehtävä on ollut myös kokeilun vetäjien yhteistyön edistä-
minen ja siihen liittyvien verkostojen rakentaminen. Myös kokeilun www-sivusto
on toiminut tehokkaasti sekä verkostojen muodostamisessa että kokemusten ja tie-
tojen välittämisessä. Vuosittain järjestetyt jatkotutkintofoorumit ja niiden yhtey-
dessä esitellyt julkaisut ovat edistäneet laajempien joukkojen perehdyttämistä ko-
keiluun ja sen tuloksiin.
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Säännöllisin väliajoin järjestetyt kokeiluohjelmien vastuuyliopettajien yhteiset ta-
paamiset, pyöreän pöydän dialogit, ovat toimineet sekä yhteisen suunnittelun et-
tä kokemusten vaihdon foorumeina. Näitä on täydennetty koulutusohjelmakoh-
taisilla yhteistyörenkailla, joissa samojen koulutusohjelmien toteuttajat ovat yh-
dessä suunnitelleet toteutuksia ja vaihtaneet kokemuksia. Osa kokeilussa mukana
olleista toteutuksista on järjestetty useamman ammattikorkeakoulun yhteistyönä. 

Jatkotutkintokokeilussa on ammattikorkeakouluihin rakentunut uusi toimintamal-
li, jossa usean ammattikorkeakoulun yhteistyö sekä avoin tiedon ja kokemusten
vaihto on saatu toimimaan erittäin hyvin. Tämä selittää osaltaan myös kokeilun
onnistumista.

Kokeilun organisointi ja toteutus ammattikorkeakouluissa
Jatkotutkintokokeilu on ollut ammattikorkeakouluille niin tärkeä prosessi, että sen
toteutuksessa on pystytty ylittämään monia perinteisiä raja-aitoja. Edellä kuvattu
ammattikorkeakoulujen aktiivinen yhteistyö sekä avoin tietojen ja kokemusten vaih-
to ovat tästä hyviä esimerkkejä. Myös ammattikorkeakoulujen sisäisissä järjeste-
lyissä on useimmissa tapauksissa päästy uudelle tasolle. Missään muussa toimin-
nassa eivät ammattikorkeakoulujen eri alojen parhaista osaajista koostuneet tiimit
ole päässeet niin syvälliseen ja tuloksia tuottavaan yhteistyöhön kuin tässä kokei-
lussa. Ilahduttavaa on myös hyvin toiminut yhteistyö yliopistojen ja yritysten huip-
puosaajien kanssa.

Kokeilussa on pystytty rakentamaan myös perinteisistä toimintatavoista poikkea-
via ja hyviä tuloksia tuottaneita opetusjärjestelyjä, joissa myös virtuaalitoteukset
ovat olleet vahvasti mukana. Työelämän vaativissa tehtävissä toimivien opiskeli-
joiden monipuolista osaamista ja kokemusta on pystytty hyödyntämään. Useissa
tapauksissa myös opiskelijoiden omat työyhteisöt on saatu aktiivisesti mukaan se-
kä tukemaan opiskelijaa että hyödyntämään erityisesti opinnäytetyöprosessia omis-
sa kehittämistarpeissaan. Työelämäyhteydet ovat toimineet kokeilussa poikkeuk-
sellisen hyvin. Samalla on luotu toimintamalleja, joilla on käyttöä myös kokeilu-
kauden jälkeen.

Kokeilun seurantatiedot ja tulosten arviointi

Jatkotutkintokokeilun toteutuksia, kokemuksia ja tuloksia on monipuolisesti käsi-
telty tämän julkaisusarjan toisessa osassa (Okkonen 2004). Kokemusten ja tulos-
ten esittely jatkuu tässä kolmannessa julkaisussa, joka painottuu edellisiä julkaisu-
ja voimakkaammin työelämäyhteyksiin ja työelämän edustajien näkemyksiin ja ko-
kemuksiin.

Korkeakoulujen arviointineuvosto on saamansa tehtävän perusteella arvioinut ko-
keilua ja sen tuloksia. Arviointineuvoston suorittamien arviointien tulokset, johto-
päätökset ja suositukset ovat hyvin rohkaisevia. Käynnistysvaiheen arvioinnin tu-
lokset ja niiden perusteella tehdyt suositukset (Kekäle ym. 2004) on voitu ottaa
huomioon kokeilun toteutuksessa. Erityisesti opinnäytetyöhön liittyvät suositukset
ovat selkiyttäneet sekä tavoitteita että opinnäytetyön järjestelyjä.
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Vuoden 2004 lopussa valmistunut kokeilun kansainvälinen loppuarviointi (Pratt
ym. 2004) tukee voimakkaasti vakinaiseen järjestelmään siirtymistä ja tutkintojen
rinnastamista ylempään korkeakoulututkintoon. Myös avoimena olevaan tutkin-
tonimikkeeseen ja tutkinnon tuottamaan kelpoisuuteen otetaan arvioinnissa hyvin
selkeä kanta.

Arviointien perusteella kokeilu on onnistunut hyvin ja tuottanut erinomaisia tu-
loksia. Tältä pohjalta pitäisi olla helppoa laatia lainsäädäntö vakinaista järjestelmää
varten.
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Juha Arhinmäki
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Korkeakoulujen tutkintojärjestelmä 
uudistuu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen. Am-
mattikorkeakoulut ovat onnistuneella tavalla vakiinnuttaneet asemansa osana kor-
keakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoululaki antaa hyvät mahdollisuudet am-
mattikorkeakoulujen kehittämiseen omaleimaisina korkeakouluina. Niiden tehtä-
vät liittyvät työelämäläheisen korkeakouluopetuksen järjestämiseen ja kehittämi-
seen sekä opetusta palvelevaan ja työelämää sekä aluekehitystä tukevaan sovelta-
vaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Ammattikorkeakoulujen aluekehitysrooli on voi-
mistunut.

Ammattikorkeakoululain myötä korkeakouluille ominainen itsehallinto on vahvis-
tunut, ja sisäisen hallinnon ja ylläpitäjähallinnon roolit ovat selkeytyneet. Opetus-
ministeriön, ammattikorkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien kesken sovittavissa ta-
voitteissa korostuvat kansallisen korkeakoulupolitiikan kannalta keskeiset kysy-
mykset. Valtion ohjaus on saanut entistä strategisemman otteen, jolle on ominaista
läpi vuoden jatkuva vuoropuhelu.

Tämän päivän näkökulmasta on helppo sanoa: juuri tämä oli ammattikorkeakou-
lu-uudistuksen tarkoitus. Tavoitteena oli luoda yliopistojen rinnalle vahvoja am-
mattillisesti suuntautuneita korkeakouluja, jotka antavat korkeatasoista, mutta yli-
opisto-opinnoista poikkeavaa tutkintoon johtavaa koulutusta sekä kykenevät omil-
la alueillaan vahvaan vastuunottoon kehityksestä ja työelämän uudistamisesta. Tä-
mä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman johdonmukaista korkeakoulupoli-
tiikkaa, mutta ei myöskään ilman ammattikorkeakoulujen tietoista toimintaa oman
profiilinsa mukaisesti. Lisäksi korkeakoulukentän uusi tulokas on joutunut tekemään
hartiavoimin työtä ansaitakseen paikkansa koulutusjärjestelmässä ja sen tehtävän,
joka sille on säädetty ammattikorkeakoululaissa.

Kansainvälinen viitekehys

Kansainvälisessä yhteistyössä keskeisessä roolissa ovat ymmärrettävät ja yhden-
mukaiset tutkintorakenteet. Kaksiportaisen tutkintojärjestelmän toimeenpano tul-
laan käynnistämään kaikissa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen maissa. Vaikka
eri Euroopan maiden korkeakoulupoliittiset uudistukset ovat yhä enemmmän Bo-
lognan julistuksen tavoitteiden mukaisia, poikkeavat kansalliset toteutukset kui-
tenkin merkittävästi toisistaan. Tutkintorakenteet vaihtelevat maittain ja kaksipor-
tainen tutkintojärjestelmä hahmotetaan kussakin maassa sen omista lähtökohdis-
ta käsin. Erot ensimmäisen ja toisen syklin tutkintojen painotuksissa ja laajuuksis-
sa heijastavat sitä monimuotoisuutta, joka toisaalta tuo järjestelmään joustavuut-
ta ja toisaalta mahdollistaa yksilölliset valinnat korkeakoulutuksessa.
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Suomalaisten korkeakoulujen tutkintojärjestelmä uudistuu. Tässä uudistustyössä
on ollut keskeistä, että tutkintojärjestelmämme kansainvälinen kilpailukyky kehit-
tyy siten, että suomalaisten tutkintojen kansainvälinen vertailtavuus paranee ja
opiskelijoiden kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus helpottuu.

Yliopistoissa siirrytään kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen lukuvuoden 2005-2006
alussa, jolloin opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon, ja vasta sen jäl-
keen maisterin tutkinnon. Yliopistojen tutkintorakenteen uudistamisen yhteydes-
sä vahvistetaan kaikkien yliopistollisten tutkintojen kytkentää tieteellisen tutki-
mukseen ja tieteellisen työn menetelmiin.

Tarkoituksena on säilyttää kahden pilarin korkeakoulujärjestelmän tutkintojen pro-
fiilierot. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa hyväksilukemisen käytäntöjen paran-
tamisen ja sektorien välillä tapahtuvan yksilöiden liikkumisen kanssa. Ammattikor-
keakoulututkinto ja yliopistossa suoritettu alempi korkeakoulututkinto tuottavat ta-
sollisesti samanlaisen muodollisen jatko-opintokelpoisuuden. Kun tutkintojen ta-
voitteissa ja sisällöissä on ja niissä tulee olla eroja, joutuu sektorilta toiselle siirtyvä
suorittamaan täydentäviä opintoja jatko-opinto-oikeuden saamiseksi.

Vahvat ja korkeatasoiset tutkinnot ovat ilman muuta ammattikorkeakoulujen kes-
keisin tavaramerkki. Kansainvälinen kehitys ja tutkintorakenteiden yhdenmukais-
tuminen eurooppalaisella tasolla eivät edellytä ammattikorkeakoulun perustutkin-
non tason tai laajuuden muuttamista Suomessa. On tärkeää pitää kiinni tutkinto-
jen korkeasta laadusta eikä lähteä alentamaan vaatimustasoa, etenkään kun kan-
sainvälinen kanssakäyminen ei sitä edellytä. Ammattikorkeakoulun perustutkinnon
tulee olla jatkossakin niin vahva ja työelämään orientoitunut, että se on tutkinnon
suorittajien selvälle pääosalle riittävä pohja pitkäaikaiselle työelämässä työskente-
lylle.

Miksi ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot?

Ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmää kehitetään siten, että osalle ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneista luodaan mahdollisuus työelämässä saavute-
tun kokemuksen jälkeen syventää ammatillista osaamistaan jatkamalla  opintoja ja
suorittamalla tutkinto ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulussa suoritetta-
via tutkintoja olisivat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkea-
koulututkinnot. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot olisi-
vat mahdollisia kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa ammattikorkeakouluissa. Pitkän
aikavälin tavoitteena on, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorit-
taa noin 20 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista.

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa - jota nyt kutsutaan ylemmäksi ammattikor-
keakoulututkinnoksi - koskeva keskustelu käynnistyi jo vuonna 1997. Vaikka tämän
keskustelun historia on pitkä, vaikuttaa siltä, että tutkinnon luonne ja tarkoitus ei
ole avautunut kaikille keskustelijoille. 

Jatkotutkintokokeilut ja uusien tutkintojen kehittäminen käynnistettiin, jotta osal-
la ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista olisi mahdollisuus suorittaa oman
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orientaationsa puitteissa työelämäläheinen tutkinto syventääkseen ja laajentaak-
seen osaamistaan työelämässä. Kaikki tarvitsevat täydennyskoulutusta, mutta osa
haluaa kehittääkseen osaamistaan suorittaa vaativan tutkinnon. Tutkinnolla vasta-
taan työelämän kasvaviin osaamisvaatimuksiin. Tutkinnon voi suorittaa joustavas-
ti työn ohella ja siirtymättä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Näin on voitu luoda te-
hokas ja taloudellinen tapa suorittaa uudentyyppinen tutkinto. Tutkinnot mah-
dollistavat ammattikorkeakoulujen osaamispohjan vahvistamisen sekä syvenevän
yhteistyön ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä, myös tutkimus- ja kehi-
tystyön alueella. Uusi tutkinto vahvistaa kahden pilarin korkeakoulujärjestelmää ja
ammattikorkeakoulusektorin profiilia.

Ammattikorkeakoulupolitiikassa ei perusteiltaan ole mikään muuttunut: perustut-
kinnon suorittaneiden halutaan sijoittuvan suoraan työelämään ja vasta työelä-
mässä työskentelyn jälkeen siirtyvän -  jos osaamistarpeet sitä vaativat - tutkintoon
johtaviin jatko-opintoihin. Tavoitteena ovat sisällölliseltä profiililtaan, tavoitteiltaan
ja lähtökohdiltaan yliopistojen maisteriopinnoista poikkeavat, mutta korkeatasoi-
set ja kansainväliset mitat täyttävät toisen syklin tutkinnot. Yliopistojen maisteri-
opintojen ja ammattikorkeakoulun jatko-opintojen välillä on selkeä perusero: yli-
opistojen maisteriopinnoissa pyritään antamaan hyvä koulutus työelämään siirty-
mistä varten, sen sijaan uudet ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoi-
tettu jo työelämässä oleville kokeneille asiantuntijoille.
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Ossi V. Lindqvist, Professori (emeritus)
Puheenjohtaja, Korkeakoulujen arviointineuvosto

Korkeakoulujen tehtävät – 
ja varsinaiset tehtävät

Yritän tässä hahmotella ja kuvata korkeakoulujen ‘virallisten’ tehtävien lisäksi myös
niiden sellaisia tehtäviä, jotka voidaan lukea vain lakitekstien ‘rivien välistä’ tai jot-
ka myös seuraavat niiden historiallisesta roolista. Hyvän tietoyhteiskunnan raken-
taminen on enemmänkin kuin pelkkää ‘tiedon’ omaksumista tai hankintaa.

Ammattikorkeakoulut ovat osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Sekä yliopis-
tot että ammattikorkeakoulut ovat uuden lainsäädännnön mukaan saaneet myös
ns. kolmannen tehtävän; ammattikorkeakoulujen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tä-
ten sen opetusta palveleva sekä työelämää ja aluekehitystä tukeva ja alueen elin-
keinorakenteen huomioon ottava soveltava tutkimus ja kehitystoiminta. Sekä yli-
opistot että 1990-luvulla kehitetyt ammattikorkeakoulut ovat jo selkeästi omaksu-
neet tämän uuden toiminta-alueen ja -kulttuurin; suomalaisilla yliopistoilla, van-
hoilla ja uusilla, se on ollut aina osa niiden keskeistä strategiaa, joskaan se ei ole ai-
na ollut selkeästi uloskirjoitettu. Sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ovat tie-
tenkin vastuussa opetuksesta ja tutkimuksesta, toki duaalimallin mukaan eri tavoin
painottuen, mutta näiden lakisääteisten tehtävien lisäksi painottaisin myös kor-
keakoulujen vastuuta oppilaidensa henkisestä kasvusta ja inhimillisen pääoman kas-
vattamisesta. Tämä seuraa ei vain opetustapahtumista, vaan myös siitä henkises-
tä ympäristöstä, jossa oppiminen tapahtuu. Myös terminä ‘aluekehitys’ on saa-
massa aivan uusia ulottuvuuksia laajenevan globalisaatio-ilmiön myötä, mikä ke-
hitys saattaa olla erittäin haastavaa erityisesti ammattikorkeakouluille ja niiden kou-
lutukselle ja tutkimustoiminnalle. 

J.V. Snellman (Wilenius ym. 1983) 1850-luvulla kirjoitti yliopistokoulutuksen pe-
rimmäisestä luonteesta ja tarkoituksesta; hän jo tällöin puhui kasvatustehtävästä;
hän oli koulutuksen sisällön suhteen monella tapaa aikaansa edellä, ainakin Suo-
messa, jollei koko Euroopassa. Hän oli interaktiivisen ja kriittisen opetuksen puol-
taja, vastakohtana asioiden ulkoa oppimiselle. “Harkinta ja kokemus osoittavat, et-
tä tieteellinen opetus luo halua ja kykyä omin päin opiskelemiseen, mutta että ul-
koluku ne tuhoaa.” Ja myös, “oppilaan työskentely omin neuvoin, on oikeastaan
etu, koska hän silloin hyvissä ajoin aloittaa työn, jota hänen tulee jatkaa [urallaan]”.
Näin Snellman jo hyvin ennakoi sekä elinikäisen oppimisen tärkeyttä että myös
kriittisen ja luovan näkökulman merkitystä opetuksessa ja oppimisessa.

Vasta runsaan kymmenen vuoden aikana myös Euroopan korkeakouluissa on siir-
rytty opetus- ja opettajakeskeisestä prosesseista painottamaan itse oppimista, jos-
kin siinäkin suhteessa monissa maissa ja osin Suomessakin matkaa on edelleen pa-
rempaan maaliin. ‘Vanhat’ opettajat ovat menettämässä entisen monopoliase-
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mansa opettajina, ja samalla oppimisesta on tulossa hyvin interaktiivinen, taval-
laan kaksisuuntainen katu! Ja kuitenkin tämä kaksisuuntaisuus on välttämätön pait-
si opettajan omalle työlle ja omalle uudistumiselle myös samalla koko ammatti-
korkeakoululle ja sen strategialle. Yliopistot nojaavat vahvasti perustutkimuksen
tuomaan pohjaan, mutta nekin osaltaan joutuvat reagoimaan yhteiskunnan pai-
neisiin ja vieläpä  globaaleihin markkinoihin. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja
kehitystyö liittyy olennaisesti sitä ympäröivän elinkeinoelämän tukemiseen ja ke-
hittämiseen, ja samoin enenevässä määrin kansainväliseen yhteistyöhön ja sitä kaut-
ta myös aluekehitystyöhön.

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinto alkoi syksystä 2002 kolmivuotisena kokeilu-
na, jota korkeakoulujen arviointineuvosto on kahteenkiin otteeseen jo arvioinut.
(Tämän uuden tutkinnon nimike on vielä auki, mutta tutkinto itse vakinaistetta-
neen vuoden 2005 aikana.) Amk-jatkotutkinnot on tarkoitettu työelämän ohessa
suoritettaviksi tutkinnoiksi, joskin tulevaisuudessa saattaa olla tarvetta myös koko-
päiväiseen opiskeluun. Näin amk-jatkotutkinto muodostuu erinomaiseksi sillaksi
työelämän ja koulutuksen välille; korkeakoulu siis joutuu huolehtimaan hyvinkin
interaktiivisesta ja kaksisuuntaisesta tietojen ja taitojen vaihdosta yhteiskunnan ja
yritysmaailman kanssa. Tässä mielessä suomalaista amk-jatkotutkintoa voidaaan
pitää jopa merkittävänä eurooppalaisena innovaationa, jolla on muusta korkea-
koululaitoksesta poikkeava rakenne ja tarkoitus; sehän tarkoittaa yksilön tietojen ja
henkilökohtaisten taitojen edistämistä juuri siinä työympäristössä, jossa hän toimii
ja työskentelee. Se vaatii ja mahdollistaa, että samalla myös ammattikorkeakoulu
itse oppii lisää tuosta suhteesta. Kun esim. yritysmaailmassa harva käytännön on-
gelma voidaan ratkaista kovin kapean näkökulman tai yhden tieteenalan sisällä,
niin sekin tulee lisäämään paineita monialaiseen ja -tieteiseen toimintaan ja yh-
teistyöhön. Tämäkin voi vahvistaa ammattikorkeakoulujen etuasemaa niiden vä-
littömillä työmarkkinoilla, myös verrattuna yliopistoihin.

Yliopistotutkinnot yleensä ja varsinkin maisteritutkinto tuottaa asiantuntijoita, jot-
ka vasta valmistumisen jälkeen siirtyvät työelämään. Miten verrattain pitkäaikai-
nen koulutus vastaa muuttuviin työmarkkinoihin ei ole ongelmatonta, ja siksi useil-
la aloilla myös yliopistoissa on koettu laajentaa ja lisätä työelämälähtöistä koulu-
tusta ja tutkintoja. Uusi kaksivaiheinen, Bolognan mukainen tutkintorakenne yli-
opistoissa voi edelleen nopeuttaa niiden reagointia työelämän muutoksiin. Am-
mattikorkeakoulujen uusi tutkinto vastaa Bolognan prosessin vaatimukseen kaksi-
portaisesta tutkintojärjestelmästä kansainvälisen tutkintojen vertailtavuuden edis-
tämiseksi.

Näen myös ammattikorkeakouluille koituvan sen lisäedun, että niillä on opettaja-
ja hallintorekrytoinnissa suhteellista joustavuutta; ne voivat palkata paitsi niitä, jot-
ka hallitsevat oman alansa myös muita, laaja-alaisia ja kokeneita yhteiskunnallisia
osaajia, omien tarpeidensa ja markkinoiden vaatimusten mukaan. Vastaavasti yli-
opistot ‘joutuvat’ palkkaamaan opettajansa ja tutkijansa pääosin heidän julkaisu-
jensa ja tieteellisen työnsä perusteella. Tämä ammattikorkeakoulujen liikkumatila
tuo hyvää joustavuutta niille; ne voivat näin myös sitouttaa opettajansa paremmin
yhteiseen strategiaan, ja oikein käytettynä tämä vahvistaa edelleen duaalimallin
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tarjoamia suhteellisia etuja sekä ammattikorkeakouluille että myös yliopistoille.

Tuo korkeakoulujen ns. kolmas tehtävä on niille hyvin haastava monella tapaa. Voi-
daan myös kysyä, että kuinka lähelle esim. yritysmaailmaa korkeakoulujen on syy-
tä tai sopivaa tulla tai pyrkiä! Olen joskus kuullut yritysmaailman edustajien kri-
tisoivan korkeakoulujen tuotosta siksi, että se ei tuota ‘valmiita’ työntekijöitä nii-
den tarpeisiin. Tuo kaksisuuntainen ja luova vuorovaikutus voidaan toteuttaa vain,
jos kummallakin osapuolella on selkeä oma roolinsa ja tehtävänsä. Lisäksi Suomessa
ja muualla Euroopassakin näyttää olevan yleinen käsitys, että innovaatiotoiminta
merkitsee ja kohdistuu vain kaupallisiin ja materiaalisiin tuotteisiin, ja se unohtaa
ns. palvelusektorin ja erityisesti sosiaaliset innovaatiot. Pikemminkin suomalaises-
sa yritysmaailmassa ja teknologian siirtoon littyvissä kysymyksissä ratkaiseviksi tu-
levat liikkeen johtoon, markkinointiin ja kansainvälistymiseen liittyvät ongelmat;
tästä on olemassa aivan viimeaikaisiakin analyysejä. Euroopan ja Yhdysvaltain ta-
louksien tuottavuuserot näyttävät liittyvän myös siihen, että Eurooppa on painot-
tanut tutkimus- ja tuotekehityspanoksiaan ‘manufaktuuri’-sektorille, Yhdysvallat
taas suhteellisesti enemmän palvelusektorille.

Mutta tuo kolmas tehtävä ei ole vain taloutta. Haluan painottaa uudelleen kor-
keimman opetuksen sivistystehtävää, jota tämän artikkelin alussa myös suositte-
lin. Jos haluamme, että olemme mukana aidosti yhteiskunnan ja yritysmaailman
innovaaatio- ja palvelusektorilla ja sitä kehittämässä, niin kaiken takana kurkistaa
aidon luovuuden vaatimus ja laajan sivistyksen tarve. Sivistyksen joka vie kanta-
jansa luontevasti erilaisiin kulttuureihin ja toiminaan menestysellä niissä. Jopa eräät
yritysjohtajat ovat julkisesti todenneet, että hyvin koulutettu ja sivistynyt työvoi-
ma on niille menestyksen avainkysymys.

Koko korkeakoululaitoksemme saa siis varautua jatkuvasti hyvin dynaaamisiin työ-
markkinoihin ja tyoelämän vaatimuksiin. Kysymys ei ole enää vain ns. kolmannes-
ta tehtävästä, vaan neljännestä, viidennestä jne. Unohtamatta myöskään niitä tär-
keää kahta ensimmäistä!

Lähde

Wilenius R., Ojanen E. & Oksala P. (toim.) 1983. J.V. Snellman. Teokset IV, siv. 65-74. Gummerus.
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Hyvinvointiteknologian jatkotutkinto
osa alueellista verkostoa, monialaista
osaamisen vahvistamista ja 
hyvinvointiteknologia-alan kehitystä 

Hyvinvointiteknologiaosaamisen ja sitä tukevan koulutuksen kehittämisen kannal-
ta on oleellista, että tunnistetaan keskeisiä hyvinvointialaan liittyviä alueellisia toi-
mijoita ja niiden toimintatapoja. Artikkelissa tarkastellaan alueellisia yhteistyö-
muotoja muutaman eri toimijan näkökulmasta. Kaikki kirjoittajat ovat aktiivisesti
mukana eri alueellisissa kehittämistyöryhmissä.

Johdanto

Hyvinvointiteknologia on verraten uusi ala ja siihen liittyy läheisesti innovaatiotoi-
minta. Innovaatio tarkoittaa idean tai keksinnön käyttöä siten, että se johtaa muu-
tokseen yksilön tai tuotantoprosessin käyttäytymisessä; esimerkiksi uuden tuot-
teen, tuotantoprosessin tai organisaatiotekniikan hyväksikäyttäminen. Innovaatio-
ympäristöllä tarkoitetaan kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat osaamiseen, uuden tie-
don ja teknologian tuottamiseen sekä niiden leviämiseen ja hyödyntämiseen. (Ståh-
le ym. 2004, Impiö ym. 2003) Toimiva innovaatioympäristö on kehittämisen ja kil-
pailukyvyn tärkeimpiä edellytyksiä (Osaava, avautuva... 2004, Ståhle ym. 2004).
Eri toimijat tasapainoilevat, ettei kilpailu lisäisi eikä vähentäisi yhteistyön mahdol-
lisuuksia. Tällöin tulisi pyrkiä omaan huippusuoritukseen eikä kilpailijan päihittä-
miseen, koska yhdellä hetkellä kilpakumppanina oleva toimija saattaa olla toises-
sa tilanteessa yhteistyökumppani. (Ståhle ym. 2004.) Verkostoitumisen ajatukse-
na on se, että yhteistyöorganisaatiot edistävät omia kehittämistarpeitaan verkos-
totoiminnalla (Lines 2004.)
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Tiedosta, sen soveltamisesta ja osaamisesta on tullut yhä keskeisempi tuotannon-
tekijä, jolloin tarvitaan entistä enemmän monen toimijan verkostoja (Osaava, uu-
distuva... 2004, Ståhle ym. 2004, Impiö ym. 2003). OECD:n mukaan (2001) so-
siaalinen pääoma alueiden kehityksessä tarkoittaa verkostoja sekä niiden yhteisiä
arvoja ja käsityksiä, jotka helpottavat yhteistyötä ryhmien sisällä tai välillä. Kun ryh-
missä asiat ymmärretään samalla tavalla, sopimuksia on helppo solmia. Aito yh-
teistyö edellyttää osaamista, luottamusta sekä kaikkien osapuolten sitoutumista ta-
voitteelliseen toimintaan (Henneman 1995). Onnistunut kumppanuus muodos-
tuu osapuolten toisiaan täydentävästä osaamisesta, kyvystä työskennellä itsenäi-
sesti, keskinäisestä luottamuksesta, kunnioituksesta, tuesta sekä riittävän avoimes-
ta vuorovaikutuksesta ja tiedonjaosta (Korhonen & Paavilainen 2002, Manion
1998).

Henkilökohtaisilla kontakteilla on myös tärkeä merkitys; “kahvipöytäkeskustelu tai
pörinä” voi johtaa uusiin ideoihin todennäköisemmin kuin työskentely omassa työ-
huoneessa’. Ståhlen ym. mukaan (2004) pörinä voi viitata mm. jollekin toimialal-
le syntyneeseen tieto- ja kommunikaatioympäristöön, jossa tutkimus ja käytäntö
kietoutuvat toisiinsa organisaatioiden kehittämistyössä. Pörinä synnyttää sekä tie-
toista että sattumanvaraista oppimista, mutta myös systemaattisia ja spontaaneja
kommunikointikanavia alueellisten organisaatioiden välille.

Pohjois-Savossa on käynnissä voimakas ja monitasoinen hyvinvointisektorin kehit-
täminen. Kuopion hyvinvointiosaamisesta ja asemoitumisesta kansallisesti on teh-
ty tuore nk. benchmarking-projektin raportti, jonka mukaan seudulla on laaja-ala-
ista ja korkeatasoista hyvinvointiosaamista. Hyvinvointipalvelujen ja -palvelumal-
lien kehittämisessä ja informaatioteknologian soveltamisessa hyvinvoinnin tuotta-
miseen seudun koulutus ja tutkimus, palvelujen tuottajat sekä yritystoiminta ovat
valtakunnallisesti maan kärkitasoa. Suurimmat haasteet hyvinvointiosaamisen ke-
hittämisessä liittyvät verkostoitumiseen, markkinointiin ja kaupallistamiseen. (Nii-
ranen 2004.)

Tässä artikkelissa kuvataan yhden ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkea-
koulun alueellisesta hyvinvointialan yhteistyöverkostoa ja esitellään lyhyesti muu-
tamaa toimijaa. Lopuksi pohditaan hyvinvointiteknologian jatkotutkinto-koulu-
tuksen merkitystä alueellisen osaamisen vahvistajana. 

Ammattikorkeakoulu alueellisena toimijana

Ammattikorkeakoulut ovat mukana alueensa kehittämistyössä ja osaamisen vah-
vistajana (Impiö ym. 2003). Osaamista vahvistaa omalta osaltaan myös hyvin-
vointiteknologian jatkotutkinto, jonka päämääränä on kouluttaa sekä kansallisesti
että erityisesti alueellisesti kyvykkäitä hyvinvointialan informaatioteknologia-sovel-
lusten osaajia. Opiskelijat ovat tekniikan- sekä sosiaali- ja terveysalalta, jolloin kou-
lutuksen aikana monen alan edustajan verkottuvat. (Savonia-ammattikorkeakou-
lu 2005.)

Ståhlen ym. mukaan (2004) tekniikan termi “hubi” tarkoittaa keskitintä, johon in-
formaatiota saapuu useasta paikasta ja josta edelleen lähtee tietovirtoja useaan
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paikkaan. Savonia-ammattikorkeakoulu on omista lähtökohdistaan tiedon keskit-
tymä sekä myös välittäjäorganisaatio. Välittäjäorganisaatiolla on eräänlainen alu-
eellisen katalysaattoriin rooli (Ståhle ym. 2004, Impiö ym. 2003). Kansallisen ta-
son välittäjäorganisaatiot painottuvat ohjausmekanismien kehittämiseen, alueelli-
sen tason välittäjäorganisaatiot puolestaan keskittyvät verkostoihin ja yhteistyö-
dynamiikkaan ja paikallisen tason välittäjäorganisaatiot kehittävät ensisijaisesti in-
novaatioympäristön osaamista. (Taulukko 1.) Eri tasot ovat toisiinsa vuorovaikut-
teisessa suhteessa. (Ståhle ym. 2004, Advansis Oy & Tekel ry 2004.)

Taulukko 1. Välittäjäorganisaatio-esimerkkejä (mukaillen Ståhle ym. 2004, 32)

Tavoite Perustehtävä Esimerkki

Kansallinen Suomen Ohjausmekanismien Tekes, Sitra,
taso menestyminen rakentaminen Akatemia, Stakes

Alueellinen Alueen Visiot, strategiat ja Kuntien toimielimet, 
taso menestyminen verkostoituminen lääninhallitukset, 

maakuntaliitot
teknologiakeskukset,
osaamiskeskukset

Paikallinen taso Yritysten  Osaamisen Teknologiakylät, 
menestyminen kehittäminen KIBS-yritykset *, 

ammattikorkeakoulu-
ja yliopistoverkosto

* KIBS-yritykset = Knowledge Intensive Business Services

Kytkösten tulee olla sekä tuottaja-kehittäjä-innovaatioverkostojen välisiä ja ylittää
kansallisten, alueellisten ja paikallisten tasojen rajoja aina globaaleihin verkostoi-
hin saakka (Ståhle ym. 2004, Niiranen 2004). Advansis Oy & Tekel ry (2004) te-
kemän selvityksen mukaan kansallisella tasolla on tarvetta selkeämpään keskinäi-
seen yhteistyöhön ja edelleen alueellisella tasolla kunkin toimijan erityisosaamisen
tehokkaampaan verkottamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointitek-
nologian jatkotutkinnon yhtenä tavoitteena on, että valmistumisen jälkeen kou-
luttautuneet toimivat hyvinvointialan teknologiayritysten sekä informaatiotekniik-
kaa hyödyntävien tahojen tutkimus- ja kehitystoiminnan avainhenkilöinä ja he ky-
kenevät tunnistamaan uusia hyvinvointiteknologian innovaatioita edeten ideasta
tuotetasolle. Tämä edellyttää myös välittäjäorganisaatiotasojen tunnistamista se-
kä hyödyntämistä.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyö alueellisessa
verkostossa

Kuopiossa tietotekniikan ja tiedonhallinnan alueellinen yhteistyö käynnistyi 1990-
luvulla perustetun Chirdek -yhdistyksen (Center for Health Informatics Research,
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Development and  Education in Kuopio) verkostossa. Chirdekiin kuului yliopiston
ja ammattikorkeakoulun lisäksi terveydenhuollon ja yrityselämän edustajia. Yhdis-
tyksen yleisenä tavoitteena oli edistää hyvinvointipalveluja, erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluja tietotekniikan ja tiedonhallinnan keinoin. Chirdekin yh-
teistyö painottui alussa alueelliseen kehittämistoimintaan, kuten hanketoiminnan
käynnistämiseen, mutta vähitellen hyvinvointialan koulutustarve sai aikaan mo-
nialaisen koulutusyhteistyöverkoston. (Chirdek 2005.)

Chirdek yhdistyksen jälkeen vuonna 2000 alueellinen informaatioteknologian yh-
teistyö jatkui yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Kuopion Teknologiakeskus Tek-
nia Oy:n muodostamassa Centek (Kuopion informaatioteknologian koulutus- ja
tutkimuskeskus) konsortiossa. Centekiin koottiin merkittävä määrä sekä yliopiston
että ammattikorkeakoulun ylläpitämiä perus-, muunto-, ja täydennyskoulutusko-
konaisuuksia. Näiden toteuttamisessa alueellisella opettajayhteistyöverkostolla on
ollut merkittävä rooli. Monitasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon informaatiotek-
nologian koulutuksen asiantuntijaverkosto on pystynyt optimoimaan sekä asian-
tuntija- että tilaresursseja. Tutkimusympäristönä Centek on koostunut yliopiston
tutkimusyksiköistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun sovelluslaboratorioista. Cen-
tek muodostaa myös hyvinvointiteknologiayrityksille ja -hankkeille soveltuvan ym-
päristön, jossa yliopiston tutkimusyksiköt ja ammattikorkeakoulun sovelluslabora-
toriot toimivat yhteistyössä yritysten ja rahoittajien kanssa. Ainutlaatuisessa yh-
teistyökuviossa on yhdistynyt ammattikorkeakoulun soveltava tutkimus ja pitkä-
jänteinen yliopiston perustutkimus. Vuonna 2005 Centekin painopistettä tullaan
suuntaamaan jatkossa enemmän yritysyhteistyöhön ja kansainvälistymiseen. Vaik-
ka uudet kasvualat kuten sensoriteknologia ja langaton tiedonsiirtoteknologia vah-
vistuvat, niin hyvinvointiosaaminen säilyy jatkossakin verkoston vahvuutena. (Cen-
tek 2005.) 

Pohjois-Savon yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluekehittämisen strategia
vuosille 2003-2006 tehtiin aluevaikutusten edistämiseksi sekä korkeakoulujen roo-
lin selkiyttämiseksi. Strategian valmistelun lähtökohdaksi otettiin osaaminen ja ke-
hittäminen Pohjois-Savon hyväksi. Yhteisiä kärkihankkeita ovat mm. tekniikan alan
opetus- ja tutkimustyön lisääminen, virtuaaliopetuksen, tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön kehittäminen sekä osallistuminen alueen innovaatiotoiminnan ke-
hittämiseen ja hyvinvointialan yhteistyön tiivistäminen (Pentti & Jokela 2003).

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston jatkuvaa hyvinvointialan kehittämistarpeeseen
vaikuttaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtyminen entistä enem-
män sähköisiin palveluihin. Erityisesti koulutuksellisia haasteita aiheuttaa vuonna
2007 käyttöönotettava sähköinen potilasasiakirjajärjestelmä. (STM 2005.) Tieto-
tekniset taidot ovat oleellinen osa terveydenhuollon ammatillista osaamista. Tuo-
reet tutkimukset ovat todenneet terveydenhuollon henkilöstön tietoteknisten val-
miuksien olevan puutteellisia (Jauhiainen 2004,  Immonen ym. 2003, Saranto ym.
2003, Saranto ym. 2002). Tietokoneen käytön perusvalmiudet, viestintä- ja tieto-
järjestelmien käyttövalmiudet sekä asiakkaan yksityisyyden turvaamiseen liittyvä
tietotekninen osaaminen ovat edellytyksiä tietojärjestelmien hyväksikäyttöön (Jau-
hiainen 2004, STM 2005). Lisäksi laajemminkin tarkasteltuna hyvinvointiteknolo-
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giaan liittyvä kehittämistyö on tavallisimmin monialaista projektityöskentelyä, jol-
loin tarvitaan tietoa projektiosaamiseen liittyvistä asioista. (vrt. Jauhiainen 2004,
Aro ym. 2002.) 

Hyvinvointi on keskeinen osa-alue Pohjois-Savon liiton
suunnittelussa

Hyvinvointi liittyy aluekehitykseen, esimerkiksi elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
siin, ja erityisesti kuntien toimintaan asukkaiden hyväksi.  Ensimmäisessä lakisää-
teisessä MAASUn (Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma v. 2020) hyvinvointipal-
veluosassa haetaan ratkaisua ikärakenteen (ikääntyminen) myötä kasvavan palve-
lutarpeen, Itä-Suomen hyvinvointivajeiden ja mahdollisesti niukkenevien resurs-
sien yhtälöön. Klusteritoiminnalla pyritään maakunnan eri osaamisten avulla syn-
nyttämään uutta, nykyaikaista yritystoimintaa, jonka tuotoilla mm. verorahoittei-
sia julkisia palveluja voidaan kehittää.  Maakuntaohjelman avulla suunnataan han-
kerahoitusta painopistealueille. Hankerahoituksen ohjaamisessa tarvitaan yhtey-
denpitoa maakuntaliiton, lääninhallituksen ja osaamiskeskusten välillä. (MAASU
2002.)

Pohjois-Savon liitto toteutti myös kaksivaiheisen hyvinvointiklusterihankkeen v.
2000 - 2003. (Pohjois-Savon hyvinvointiklusteri... 2002.) Klusterit ovat toisiinsa
kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä
joillain erityisillä osa-alueilla (Sölvell ym. 2003.) Pohjois-Savon hyvinvointikluste-
rilla tarkoitetaan erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin ja yrityssektorin uudenlaista,
verkostomaista yhteistyötapaa. Siihen kuuluu sosiaali- ja terveyssektorilla käytet-
tävien teknologia- ja palvelutuotteiden tutkimus, kehittäminen, tuotanto ja käyt-
tö. Tähän sisältyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden kehittä-
minen osana tietoyhteiskunnan kehitystä. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen
vahvistaminen ja osaajien koulutus sisältyy palvelurakenteiden kehittämiseen. Hy-
vinvointiklusteri verkottaa alan toimijoita ja luo uusia yhteyksiä ja synergiaa palve-
lutuottajien, yritysten ja tutkimuksen välille. (Pohjois-Savon hyvinvointiklusteri
2002.)

Yhteisöllinen osaaminen on kohtalaisen lähellä verkostoyhteistyön kautta tapah-
tuvaa osaamisen kehittymistä. Pohjois- Savon liiton asettamat klusteriryhmät ovat
yksi yhteisöllisen oppimisen väline. Klusterin toimintatapoja ovat: osallistuminen
maakunnallisten toteuttamisohjelmien laadintaan antamalla asiantuntijalausunto-
ja, esitysten tekeminen hyvinvointialaa kehittävistä hankkeista, klusterin toiminta-
alan hankkeiden seuranta ja arviointi, seminaarien järjestäminen ja osallistuminen
niihin sekä selvitysten tekeminen ja tuloksista tiedottaminen. Tähän mennessä klus-
terityö on lisännyt vuorovaikutusta mm hyvinvointipalvelujen tuottajien ja käyttä-
jien välillä. Hyvinvointiklusteri jatkaa toimintaa osana Pohjois-Savon liiton työtä ja
asiantuntijaryhmää hyödyntäen. (Pohjois-Savon hyvinvointiklusteri 2002.)
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Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto ja
alueen hyvinvointikehittäminen

Itä-Suomen lääninhallituksen (ISLH) sosiaali- ja terveysosasto on valtion aluehal-
lintoviranomainen, joka toimii läänin asukkaiden parhaaksi lainmukaisesti yhden-
vertaisuutta ja tasa-arvoa noudattaen. Se toimii hajautettuna verkko-organisaatio-
na Itä-Suomen läänin kaikissa maakunnissa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-
Savo). Lääninhallitus on verkostoitunut alueellisen hyvinvointitoimijoiden kanssa
(mm. maakuntaliitot, TE-keskukset, ISO, yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjes-
töt).  Hyvinvoinnin edistämiseksi ISLH ohjaa, valvoo, suunnittelee, kehittää ja ar-
vioi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysosastot ovat keskeisiä toimi-
joita sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjelmien jalkauttamisessa (STM 2005,
STM 2004, STM 2001, STM 1996). Ohjaus on informaatio- ja resurssiohjausta. Ai-
kaisemmin resurssiohjaus kohdistui sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamiseen,
mutta nykyisin se tapahtuu pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja
EU-hankkeiden avulla.  Valvonta kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-
töön sekä yksityisiin ja julkisiin palvelujen tuottajiin. Arviointi kohdistuu kuntien pe-
ruspalveluihin.

Hyvinvointialan kehittäminen tapahtuu pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon
hankkeiden avulla. ISLH osallistuu valtionapuhankkeiden hallinnointiin päättäjänä,
valvojana ja asiantuntijana sekä erillismäärärahojen hallinnointiin ja seurantaan.
Jotta hankkeistaminen olisi toimiva ja jatkuvuutta tukeva menetelmä toiminnan
kehittämisessä, on tärkeää, että hankkeet kohdentuvat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon keskeisille kehittämisalueille. Hankkeita suunnitellessa ja niitä toteutettaessa on
tärkeää, että hakijoilla on käytettävissä sekä projektinhallinnan että substanssin
asiantuntijoita. Pohjois-Savon suurimmissa kunnissa asiantuntijoita on ja kunnat
pystyvät mielekkäästi hankkeistamaan kehittämisen ja kilpailemaan hankerahoi-
tuksesta. Sen sijaan pienissä kunnissa tilanne on huonompi. Sen lisäksi, että han-
ke on hyvin kohdennettu ja suunniteltu on tärkeää, että se etenee suunnitelman
mukaan ja että hankkeessa kehitetty hyvä toiminta saadaan juurrutettua sosiaali-
ja terveydenhuollon toiminnan osaksi. Tämän alueen asiantuntijoiden koulutta-
minen on hyvinvointialan, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, jatkokoulutuk-
sen yksi haaste.

Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla on rooli myös paikallisten ja alueel-
listen tarpeiden viestijänä keskushallintoon. Tarpeiden tunteminen edellyttää tie-
toa paikallisesta ja alueellisesta tilanteesta. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveystoi-
messa tarvitaan asiantuntemusta ja taitoa koota sekä yhdistää sähköisten tieto-
kantojen tietoja paikallisten olojen kuvaamiseksi. Lisäksi esimerkiksi peruspalvelu-
jen arvioinnissa tarvitaan tietoa kuntatason palveluista. Kun sähköinen kirjaaminen
alkaa tuottaa tietoa tietokantoihin, mahdollistuu uudenlainen toiminnan analy-
sointi ja tutkimus. Tietojen analysointi ja jatkohyödyntäminen vaatii sosiaali- ja ter-
veydenhuollon substanssiosaajilta tutkimus- sekä tietojenkäsittelytaitoja. (STM
2005, STM 2001.)
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Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen työntekijöiltä vaaditaan uudenlaisia yhteis-
työtaitoja. Hyvinvointiteknologian alalla tapahtuu kehitystä jatkuvasti ja kehitys vai-
kuttaa työhön sosiaali- ja terveysalalla. Sähköinen ja mobiili asiointi sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa lisääntyy innovaatioiden ja kokeiluiden myötä. Näin myös palve-
lut ja työympäristö muuttuu. Uuteen ympäristöön sopeutuminen ei liene nuorien
opiskelevien tai vasta valmistuneiden ammattilaisten vaan työssä olevien van-
hempien työntekijöiden ongelma. Kouluttaminen uuden tyyppisiin ratkaisuihin ja
toimintaympäristöihin on haaste täydennyskoulutukselle sekä jatkotutkinnoille.

Ammattikorkeakoulujen rooli alueellisessa toiminnassa on mahdollistanut yhteis-
työn kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja johtamisen ke-
hittämisestä (kt. TEJO -hanke 2005). Lisäksi ISLH selvittää yhteistyössä Savonia-am-
mattikorkeakoulun kanssa läänin alueella hyvinvointiteknologisten tuotteiden ym.
saatavuutta, käyttöä, edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä, joka on erillinen jatkohanke
valtakunnallisen Juuria hankkeen jälkeen. Juuria-hanke edisti sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tietoteknologiahankkeiden tulosten hyödyntämistä. Käytännössä tämä
tarkoitti viestintää, koulutusta sekä verkostoitumista (Juuria-hanke 2005). Kaksi hy-
vinvointiteknologian jatkotutkinto-opiskelijaa tekee alkuvuodesta 2005 työelämän
asiantuntijakehittämistehtävänään selvityksen, jossa myös arvioidaan alueellisen
Juuria hankkeen toteutumista. 

Valvontatehtävänsä kautta lääninhallitus saa sellaista tietoa alueensa kunnista se-
kä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoilta, joka ei kerry muille alueellisille toi-
mijoille. Tätä tietoa voidaan käyttää muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutusta ja kehittämishankkeita suunnitellessa. 

Osaamiskeskustoiminta - Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy

Suomessa innovaatiopolitiikassa on perinteisesti painotettu kansallista näkökulmaa
ja valtakunnallisia järjestelyjä. Vaikka innovaatiotoiminnan kehittäminen on ta-
pahtunut maan eri osissa, siltä on edellytetty valtakunnallista näkökulmaa. (Ad-
vansis Oy & Tekel ry. 2004, Lievonen & Lemola 2004, Osaava, avautuva...2004.)
Vuonna 1994 aloitettu osaamiskeskusohjelma (OSKE) on alueiden kehittämislain
mukainen määräaikainen erityisohjelma. Palvelumielessä teknologiakeskusten toi-
minta voidaan nähdä kahdensuuntaisena: yhtäältä se on palvelujen tuottamista
kansallisia, alueellisia ja paikallisia innovaatiojärjestelmän tarpeita varten. Toisaalta
se on yritysten, korkeakoulujen ja alueen vahvuuksien kansainvälistä verkottamis-
ta ja menestyksen edistämistä kansainvälisillä markkinoilla. (Advansis Oy & Tekel
ry. 2004.) Osaamis- ja teknologiapohjaiselle aluepolitiikalle on ominainen oma-
aloitteisuus (Advansis Oy & Tekel ry. 2004, Lievonen & Lemola 2004).

Kuopion seutukunnan osaamisaloiksi määriteltiin terveydenhuollon teknologia, ag-
robioteknologia ja lääkekehitys. Nämä valitut alat ja niitä tukevat alat kuten infor-
maatioteknologia yhdessä muodostavat Kuopion seutukunnan hyvinvointiosaa-
misen rungon. (Teknia 2005.) Osaamiskeskustoiminnan painopistealoja ovat kan-
sainvälisyys ja vetovoimaisuus, osaamisintensiivisten yritysten aktivointi kasvu-ural-
le sekä kansallinen ja osaamispohjaisen yhteistyön lisääminen alueellisen, kansalli-
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sen ja kansainvälisen verkottumisen kautta.  Painopistealoista kenties huomionar-
voisin on verkottuminen, sillä poikkeuksellisen hyvin toimiva verkottuminen ja yh-
teistyö eri toimijatahojen- ja tasojen välillä on kansainvälisessä vertailussa suoma-
laisen innovaatioympäristön kiistaton vahvuus.

Kuopiolainen innovaatioympäristö konkretisoituu Savilahden tiedelaaksoon. Pie-
nellä maantieteellisellä alueella sijaitsevat yliopisto, kasvava osa ammattikorkea-
koulua, yliopistollinen sairaala, tutkimuskeskukset ja Teknia, jonka tiloissa on noin
180 yritystä ja organisaatiota. Yrityksistä suurella osalla on kytkentöjä hyvinvoin-
nin alueelle. Näin vahva, selkeästi profiloitunut keskittymä on ainutlaatuista niin
kansallisessa kuin kansainvälisessä vertailussa. 

Kuopiolaisen hyvinvointiyhteisön vahvuus on myös verkottumisessa. Voimakas kes-
kittyminen hyvinvointisektorille tekee alueellisen verkottumisen helpoksi ja tehok-
kaaksi. Eri organisaatioiden avainhenkilöt tuntevat toisensa ja toistensa vahvuus-
alueet, jolloin yhteistyö on luontevaa (vrt. Ståhle ym.  2004). Verkottuminen il-
menee erityisesti hankkeiden ja ohjelmien ohjausryhmätyöskentelyssä. Esimerkik-
si Teknian asiantuntijat ovat olleet mukana alueella yli sadassa ohjaus- ja johto-
ryhmässä. Tilanne on luonnollisesti organisaatiota työllistävä, mutta antaa loista-
van pohjan toimia myös eräänlaisena välittäjäorganisaationa ja sitä kautta raken-
taa hankkeiden välistä yhteistyötä ja estää päällekkäisyyksien muodostumista.

Tiedelaakson keskittymästä on luonnollisesti liittymät ympäröivään yhteisöön. Hy-
vänä esimerkkinä Terve Kuopio-ohjelma, joka osaltaan toteuttaa Kuopion kau-
pungin strategiaa kehittää kaupungista Euroopan johtava hyvinvoinnin keskitty-
mä vuoteen 2012. Terve Kuopio-ohjelmaan ovat sitoutuneet kaikki seutukunnalli-
set hyvinvointialaan liittyvät merkittävät organisaatiot. Sitoutuminen on osaltaan
edesauttanut mm. WellTeknian laboratoriokokonaisuuden kehittämisessä. Hank-
keeseen kuuluvat innovointi- ja  eHealth-laboratoriot sekä kehitettävien tuotteiden
ja palvelujen kaupallistamista avustavan WellTeknia Akatemian. (Terve Kuopio
2005.)

Kansainvälisyys on olennainen osa verkottumiskokonaisuutta. Teknia on myös EU:n
innovaatiokeskuksen palvelupiste, jonka kautta yritykset voivat hakea omiin kehi-
tyshankkeisiinsa eurooppalaisia yhteistyökumppaneita ja teknologiaa. Teknian kan-
sainvälisiä verkostoja ovat mm. Baltian alueella toimiva Finesse-ohjelma, Euroopan
laajuinen IRC (partnerointiohjelma) ja maailmanlaajuinen teknologiakeskusten liit-
to IASP. Kansainvälisiä strategisia kumppaneita ovat mm. Shanghain Pudongin
alue, USAn Minneapolis, Englannin Surrey, Saksan Izehoe ja Ruotsin Västeros.

Vaikka hyvinvointisektorilla Kuopiossa tehty työ on jo tähän mennessä tuottanut
paljon, on tulevaisuus erittäin haasteellinen. Globalisaation edistyminen nostaa
vaatimus- ja osaamistasoa entisestään. Yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on ol-
tava valmiudet toimia kansainvälisillä markkinoilla. Tämä edellyttää uuden tyyp-
pisten osaajien rekrytoimista, joka puolestaan heijastuu paineina koulutusohjel-
mien kehittämiseen. 
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Kansainvälistymisen toinen puoli on Kuopioon tulevaisuudessa sijoittuvat yritykset
ja niiden tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt. Niiden paikkakunnalle sijoittumisen edel-
lytyksenä on koulutetun ja kansainväliseen toimintaan tottuneen ja valmiin työ-
voiman saatavuus. Kuopion on myös pystyttävä tarjoamaan ulkomailta muutta-
ville asiantuntijoille ja heidän perheilleen kansainvälinen palvelu- ja asuinympäris-
tö.

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)

Hyvinvointiteknologian ja tietoteknologian käyttö sekä hyödyntäminen tulevat ole-
maan sosiaalialan keskeinen haaste tulevaisuudessa niin julkisella sektorilla kuin yk-
sityisten yritysten ja järjestöjen tuottamissa palveluissa. Tietoteknologiaa on so-
siaalialalla käytetty perinteisesti kuntien sosiaalitoimien tietojärjestelmissä, lähinnä
ammattilaisten käytössä. Tuore Itä-Suomessa tehty sosiaalialan tietoteknologian
selvitys osoittaa, että esimerkiksi kuntien sosiaalityöntekijöillä on nykyisin miltei kai-
killa käytössään tietokoneet ja sosiaalihuollon tietojärjestelmät. (Kuusisto-Niemi &
Lehmuskoski 2004.) 

Vaikkakin tekniikka alkaa olla kunnossa, selvitys osoittaa, että ohjelmistojen kehi-
tys sosiaalityön työprosesseja ja ylikunnallista toimintaa tukeviksi on vielä vajavaista.
Samoin henkilöstön tietoteknologiaan liittyvässä koulutuksessa on puutteita. Kan-
sallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoitus osoitti vuonna 2002,
että tietoteknologiaan liittyvä täydennyskoulutus oli jopa vähentynyt 1990-luvun
lopulta vuoteen 2001 mennessä (Hartikainen, Kuusisto-Niemi & Lehtonen 2002).
Näkymä on hieman ristiriitainen, koska tietoteknologian hallintaan liittyen tarvit-
semme pysyvää ja riittävää sosiaalialan tietoteknologian peruskoulutusta, jatko-
koulutusta ja täydennyskoulutusta. 

Sosiaalialaa ajatellen hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä on nähtävissä kaksi
merkittävää asiakokonaisuutta: ensinnäkin mahdollisuudet ja vaatimukset, joita tie-
toteknologian kehittymisen myötä on asetettu palvelujen modernisoinnille, sekä
toiseksi tiedon ja teknologian käytön hallinta sosiaalialalla. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisemassa Tietotekniikan hyödyntämisstrategiassa (1996) etsittiin jo
kymmenen vuotta sitten suuntaa tietoteknologian kehittymiselle sosiaali- ja ter-
veysalalla. Tekniikan ja tietojärjestelmien kehittämisen ohella strategiassa kiinni-
tettiin huomiota tietoverkkojen hyödyntämiseen ammattilaisten työn tukena, tie-
don keräämiseen ja tallentamiseen sekä kansalaisten palvelujen kehittämiseen.

Sosiaalialan nykytilaa tarkasteltaessa voimme huomata, että tehokas paikallinen ja
alueellinen verkostojen hyödyntäminen sekä erityisesti kansalaisille suunnatut säh-
köiset palvelut ovat vielä kehittymättömällä asteella. Tietojärjestelmien edelleen
kehittämisen ohella näihin kysymyksiin on kiinnitetty huomiota kansallisesti so-
siaalialan kehittämishankkeessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004).

Tiedon ja teknologian käytön hallinta on monitasoinen haaste sosiaalialalla, joka
nousee esiin niin johtamisessa, suunnittelussa kuin käytännön työssäkin. Edelly-
tyksenä tekniikan käytölle on se, että tiedämme mihin sitä voi käyttää, miten se
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hyödyttää toimintaa ja onko sen käyttö inhimillisesti tai taloudellisesti järkevää. Tä-
män takia tarvitsemme teknologian ymmärtämistä ja hallitsemista sosiaalialan subs-
tanssissa. Tietoteknologian käyttö tulee väistämättä merkitsemään sitä, että orga-
nisaatioiden palvelutuotannon prosessit ja yksittäiset työprosessit muovautuvat uu-
denlaisiksi. Muutosten ei tarvitse olla yllättäviä ja sattumanvaraisia. Oikealla osaa-
misella ja tiedolla niitä voidaan johtaa haluttuun suuntaan, ottaa teknologia hal-
tuun osaksi omaa työtä.

Itä-Suomessa hyvinvointiteknologian toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottumi-
nen on nähty koko aluetta koskettavana synergiaetuna (esim. Kortelainen & Ris-
sanen 2004). ISO on toiminut Itä-Suomessa sosiaalialaan liittyvän tietoteknologi-
sen yhteistyön virittäjänä ja kokoajana.  Syksyllä 2004 järjestettiin Kuopiossa en-
simmäinen Itä-Suomen tason sosiaalialan tietoteknologian kehittämiskokous (SO-
TIKE), jossa oli mukana kuntien, maakuntaliittojen, koulutusorganisaatioiden sekä
muiden alan toimijoiden edustajia. Kaksipäiväisessä tapaamisessa viriteltiin yhteis-
työtä sekä kuultiin näkymiä sosiaalialan kehittämisestä maakunnittain (ks.
http://www.isonetti.net). 

Hyvinvointiteknologia näyttäisi olevan uusi tietoyhteiskunnan kehittämisen suun-
ta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin (Himanen 2004). Monet sosiaalialan
keskeisistä toiminnoista kytkeytyvät läheisesti hyvinvointiteknologian aihepiireihin,
esimerkiksi vanhustenhuolto, lapsille ja lapsiperheille suunnatut palvelut sekä vam-
maisten ja vajaakuntoisten palvelut. Uutena toimintakenttänä voidaan nähdä myös
yksityisten sosiaalipalvelujen, esimerkiksi hoivayrittäjyyden laajeneminen kansalli-
sesti ja alueellisesti (Kortelainen & Rissanen 2004).

Hyvinvoinnin tuottamisen monopoli on perinteisesti ollut yhteiskunnan tehtävä
Suomessa. Hyvinvointiteknologia on kuitenkin siinä mielessä erityinen alue, että
siihen liittyy myös yritystoiminnan ja laajemmin elinkeinopolitiikan kehittämisen
aspekti. (Kortelainen ja Rissanen 2004.) Hyvinvointiteknologia on kansallisen ja alu-
eellisen kehittämisen suunta, mutta myös tie, joka yhdistää monien erilaisten toi-
mijoiden polkuja.  Tavoitteiden saavuttamiseksi joudutaan tekemään ja opettele-
maan entistä enemmän yhteistyötä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuopion seudun aluekeskusohjelma

Aluekeskusohjelman tavoitteena on kehittää aluekeskusten omia vahvuuksia, eri-
koistumista ja yhteistyötä kaikki maakunnat kattavan aluekeskusverkoston vahvis-
tamiseksi. Aluekeskukset muodostuvat pääosin toiminnallisesti yhtenäisistä, työs-
säkäyntiin, asumiseen sekä palvelujen tuottamiseen ja kysyntään perustuvista kau-
punkiseuduista. Aluekeskusohjelmien kautta tehostetaan resurssien kohdentamis-
ta sekä poistetaan turhia päällekkäisyyksiä Vuoden 2003 alusta tuli voimaan aluei-
den kehittämisestä annettu laki (2002), jonka nojalla aluekeskusohjelma määritel-
tiin lakisääteiseksi toiminnaksi. Ohjelmakausi kestää vuoden 2006 loppuun. Kuo-
pion seudun ohjelma-alue kuuluvat Kuopion kaupunki, sekä Karttulan, Maanin-
gan, Siilinjärven ja Vehmersalmen kunnat. Ohjelman tavoitteena on mm. uudis-
taa palvelujärjestelmiä sekä soveltaa palvelutuotantoon teknologiaosaamista. Ke-
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hittämisen painopistealueena on osaamispohjaisen hyvinvoinnin vahvistaminen,
joka tarkoittaa mm. korkeatasoista opetusta, nykyaikaisia yrityksiä, jotka antavat
työtä osaajille ja teknologiaa hyödyntäviä hyvinvointipalveluja. Kehitystyön kei-
häänkärjet käynnistyvät Terve-Kuopio -ohjelman kautta. (Kuopion seudun alue-
keskusohjelma 2005.)

Alueellinen työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus)

Pohjois-Savon TE-keskus toiminnan tavoitteita ovat mm edistää yrittäjyyttä, tukea
ja neuvoa pk-yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa, edistää yritysten teknologis-
ta kehittymistä, avustaa ja neuvoa vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä asiois-
sa, toteuttaa alueellista työvoimapolitiikkaa, tehtävänä luoda uusia työpaikkoja,
suunnitella ja organisoida työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja osallistua EU:n 1-
tavoiteohjelman toimeenpanoon keskeisellä tavalla. Pohjois-Savossa pk-yritysten
kehittämisen pahimpia esteitä ovat yleinen suhdannetilanne ja maailmantilanne,
kireä kilpailutilanne sekä resurssitekijöistä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.
(TE-keskus 2005.) Tämä on haaste myös ammattikorkeakoululle, jotta se vastaa
opetuksellaan alueen koulutustarpeisiin. 

Pohdinta

Tässä artikkelissa kuvatut toimijat määrittelevät itsensä osaksi kansallista, alueellis-
ta ja/tai paikallista innovaatiojärjestelmää. Toimijat ovat jo itsessään välittäjäorga-
nisaatioita koulutus-, kehittämis-, yritys- ja tutkimusmaailman muodostamassa yh-
teisessä välimaastossa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta on ymmärrettävä,
että innovaatioiden syntyminen ja niiden eteenpäinvieminen ei tapahdu vain esi-
merkiksi ammattikorkeakoulujen tai hyvinvointiteknologiayritysten toimesta vaan
on yhtälailla muidenkin julkisten toimijoiden harteilla. Usein tuottavuutta paran-
tavissa innovaatioissa kyse on teknologioiden ja prosessi-innovaatioiden yhdistä-
misestä. Yksi ongelma kasvavien mahdollisuuksien hyödyntämisessä on hyvin-
vointialan toimijoiden ja yrityskentän sirpaleisuus sekä kotimarkkinoiden toimi-
mattomuus erityisesti hyvinvointipalveluihin liittyvillä liiketoiminta-alueilla. (Wal-
lenius & Hjelt 2005.) 

Monen toimijan verkostossa korostuvat eri toimijoiden roolit, keskinäinen tiedon-
vaihto, menettelytapojen yhdenmukaisuus sekä verkostoissa toteutettavan yhteis-
työn ja toimenpiteiden samansuuntaisuus. Tällöin eri toimijoiden tavoitteita saa-
daan toteutettua ja osallistujat hyötyvät tuloksista. Verkostotyön ongelmat olisi
tunnistettava ja haettava ratkaisuja niihin. Kaikki kuvatut toimijat ilmaisivat huo-
lensa hyvinvointialan, erityisesti poikkialaisen, osaamisen saamisesta ja riittävyy-
destä sekä alueellisesti että osin kansallisestikin. Hyvinvointiteknologian jatkotut-
kinto monialaisena toteuksena tavoittelee osin tätä. Koulutus on myös esimerkki
Centekin verkostoituneesta koulutuksesta. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat
yhdessä mm. tuottaneet luennoitsijoita alueelle sekä koonneet eri koulutusryhmiä
oppimaan samaan seminaarisaliin. Tällöin kustannuksia on jaettu yhdessä. 

Hyvinvointiteknologiaa kehitetään ohjelmien ja erilaajuisten hankkeiden avulla.
Kansallinen terveyshanke on lisännyt ja myös mahdollistanut ammattikorkeakou-
lun ja yliopiston tutkimusyhteistyötä (Terveyshanke 2005). Artikkelissa kuvatut toi-
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mijat ovat keskeisiä hanketoiminnan resursoinnissa, ohjauksessa, valvonnassa se-
kä tulosten levittämisessä. Jatkossa hyvinvointiteknologian projektiosaamisen mer-
kitys kasvaa. Kehittämistoimintaa on juurrutettava paikallisesti, alueellisesti ja kan-
sallisesti sekä kehitettyjä hyvinvointialan tuotteita on levitettävä. Levittämiseen liit-
tyy läheisesti myös hyvinvointialan yritysten kannattavan toiminnan edistäminen
ja tukeminen kansanvälisille markkinoille. Alueellisesti laajat kehittämisohjelmat,
kuten Terve Kuopio - ohjelma, tarjoavat osaprojektien kautta myös ammattikor-
keakouluopiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua kehittämistyöhön se-
kä opinnäytetöiden ja erilaisten selvitysten tekemiseen.

Yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on oltava valmiudet toimia kansainvälisillä
markkinoilla. Teknologiakeskus Teknian mukaan koulutusta on kansainvälistettävä,
sillä globalisaation edistyminen nostaa työikäisen väestön osaamisen vaatimusta-
soa entisestään. Tämä tarkoittaa, että myös hyvinvointiteknologian jatkotutkinnon
tarjoamista osin tai kokonaan englanninkielisenä on tulevaisuudessa harkittava.
Hyvinvointiteknologia-alan osaavista työntekijöistä on jatkossakin pulaa, johon kou-
lutuksen olisi vastattava. Hyvinvointiala kehittyy teknologian kehittymisen myötä
ja alueelliset koulutustarpeet on arvioitava säännöllisesti. Jatkotutkinto on kokeilu,
jota arvioidaan monipuolisesti. Opetussuunnitelmia on kehitettävä sekä alueelta
että jatkotutkinnon toteutuksen ajalta kerätyn ja analysoidun palautteen perus-
teella.

Lähteet

Advansis Oy & Tekel ry. 2004. Teknologiakeskusten toiminnalliset ja rakenteelliset haasteet. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriölle tehty selvitys suomalaisten teknologiakeskusten asemasta ja kehitysnäkymistä innovaatiojärjestel-
mässä. Verkkojulkaisu. http://www.ktm.fi. Haettu 11.1.2005.

Alueiden kehittämislaki. 602/2002. Verkkojulkaisu. http://www.finlex.fi/. Haettu 15.1.2005.

Aro T, Laiho M & Saari M. 2002. Mitä opittiin ESR-projekteista ensimmäisen rakennerahastokauden jälkeen? - Ca-
se-tapauksena Satakunta. Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2002 Verkkojulkaisu. http://www.mol.fi. Haettu 2.1.2005.

Centek 2005. http://www.pspt.fi/centek/. Haettu 11.1.2005.

Chirdek 2005. http://www.uku.fi/proj/chirdek/. Haettu 11.1.2005.

Hartikainen K, Kuusisto-Niemi S & Lehtonen E. 2002. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoitus 2001.
Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2002. http://www.oskenet.fi. Haettu 11.1.2005.

Henneman E. Collaboration: a concept analysis. Journal of advanced nursing. 1995:21:103-109.

Himanen P. 2004. Välittävä, kannustava ja luova Suomi - Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin. Tule-
vaisuusvaliokunta, teknologian arviointeja 18. Eduskunnan kanslian julkaisu 4/2004.

Immonen A, Ruotsalainen P, Saranto K. 2003. Terveydenhuollon ammattilaisten tietotekniikka- ja tietoturvaval-
miudet. Suomen Lääkärilehti 2:195-197.

Impiö I, Laiho U, Mäki M, Salminen H, Ruoho K, Toikka M & Vartiainen P. 2003. Ammattikorkeakoulut aluekehittä-
jinä. Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2003-2004. Korkeakoulujen arviointineuvos-
ton julkaisuja 12:2003.



32

                                              ___________ Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto

Jauhiainen A. 2004. Tieto- ja viestintätekniikka tulevaisuuden hoitotyössä. Asiantuntijaryhmän näkemys hoitotyön
skenaarioista ja kvalifikaatioista vuonna 2010. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. 

Juuria-hanke. 2005. http://www.stakes.fi/alue/Juuria.htm. Haettu 30.1.2005.

Korhonen V & Paavilainen E. Learning and networks: using information technology as a means of managing work
process development in healthcare organizations. Journal for nurses in staff development. 2002:18: 267-273.

Kortelainen P & Rissanen S. 2004. Hyvinvointiteknologia ja hyvinvointiyrittäjyys Itä-Suomessa - Strategisista pai-
notuksista toimenpiteiksi. Erillisselvitys, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Etelä-Savon liitto (julkaisema-
ton).

Kuopion seudun aluekeskusohjelma. 2005. http://www.kuopionseutu.fi/.  Haettu 11.1.2005.

Kuusisto-Niemi S & Lehmuskoski A. 2004. Tietohallinto Itä-Suomen sosiaalitoimessa - Selvitys sosiaalitoimen tie-
totekniikasta ja tiedonhallinnasta keväällä 2004. Raportti. Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja -talouden laitos ja
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 

Lievonen J & Lemola T. 2004. Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita - tutkimustulosten tulkintaa

Alueiden kehittäminen. Sisäasianministeriön julkaisu 16/2004.

Lines K. 2004. Management informations systems, knowledge production and legitimacy. Verkkojulkaisu.
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/hicss/hicss2004-6.html#Lines04. Haettu 11.1.2005

MAASU. 2002. Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma v. 2020. Pohjois-Savon liitto.

Manion J, Sieg M & Watson P.  Managerial partnerships: the wave of the future. Journal of nursing administration.
1998:28:47-55.

Niiranen P. 2004. Hyvinvointi ja Kuopion seudun tulevaisuus. Kilpailukyky ja asemoituminen kansallisesti vuosina
2003-2004. Terve-Kuopio ohjelman teettämä raportti. Savonia-ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu. http://www.ter-
vekuopio.fi/. Haettu 11.1.2005.

OECD. 2001. The Well-being of Nations. The role of human and social capital. Executive summary. (Organisation
for economic co-operation and development). Verkkojulkaisu. http://www1.oecd.org/. Haettu 2.1.2005.

Pentti J & Jokela M. (toim.) 2003. Pohjois-Savon yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aluekehittämisen strate-
gia 2003-2006. Suunnittelu ja kehittäminen. Kuopion yliopiston julkaisuja F. Kuopion yliopiston painatuskeskus.
Kuopio.

Pohjois-Savon hyvinvointiklusteri - TOIMINTAOHJELMA 2002-2006.  2002. Verkkojulkaisu. http://www.pohjois-
savo.fi. Haettu 11.1.2005.

Saranto K, von Fieandt N, Klami P, Luostarinen J, Sulonen H & Nissilä L (toim.). 2002. Terveydenhuollon ja var-
haiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus.
Stakes, Aiheita. 29/2002, Stakes, Helsinki. 

Saranto K, Eriksson E, Kärkkäinen H & Rouvala C. Hoitohenkilökunnan näkemyksiä tietoteknisestä osaamisestaan.
Tutkiva Hoitotyö 2003:1:4-9.

Savonia- ammattikorkeakoulu. 2004. Hyvinvointiteknologian jatkotutkinto, tekniikan koulutusala yhdessä sosiaali-
ja terveysalan kanssa. Opetussuunnitelma (versio 2.0). Kuopio. Savonia-ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö.



Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto          _________________________________

33

Savonia-ammattikorkeakoulu. 2005. Tutkimus- ja kehitystyön strategia eli Seleviytymissapluuna kaekenlaesten ky-
syjiin varalle. Verkkojulkaisu. http://www.savonia-ammattikorkeakoulu/intranet. Haettu 11.1.2005.

STM. 1996. Tietotekniikan hyödyntämisstrategia.  Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 1995:27. Verk-
kojulkaisu. http://www.stm.fi. Haettu 1.11.2004.

STM. 2001. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 - kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista
yhteiskuntaa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:3. Helsinki.

STM. 2004. Hakijan opas - Valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille vuosi-
na 2005-2007. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:15. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

STM 2005. Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien toteuttamista ohjaavan työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja
terveysministeriön työryhmämuistioita 2004:18  Verkkojulkaisu. http://www.stm.fi/  Haettu 11.1.2005.

Ståhle P, Smedlund A & Köppä L. 2004. Välittäjäorganisaatioiden rakenteelliset ja dynaamiset haasteet: osaselvi-
tys innovatiivisesta johtamisesta monen toimijan verkostossa. Verkkojulkaisu. http://www.ktm.fi/ Haettu 21.1.2005

Sölvell Ö, Lindqvist G & Ketels C. 2003. The cluster initiative Greenbook. Bromma Tryck AB. Stockholm.

TE-keskus 2005. http://www.te-keskus.fi/web/tepos.nsf/FrameSetFIN?OpenFrameSet Haettu 20.1.2005.

TEJO-hanke. 2005. http://www.stakes.fi/hyvinvointi/khs/johtamishanke/. Haettu 30.1.2005

Teknia. 2005. http//www.teknia.fi. Haettu 11.1.2005

Terve Kuopio -ohjelma. 2005. http://www.tervekuopio.fi/. Haettu 11.1.2005.

Terveyshanke 2005. http://www.stm.fi. Haettu 11.1.2005.

Wallenius T & Hjelt M. 2005. Uhasta mahdollisuudeksi?: väestön ikärakenteen muutokset ja sen seuraamukset Suo-
men elinkeino-, teknologia- ja innovaatiopolitiikalle. Verkkojulkaisu. http://www.ennakointifoorumi.fi. Haettu
8.1.2005.



34

                                              ___________ Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto

Juha Siitonen, DI
Teknologiajohtaja, Mitron Oy

Miten AMK-tutkinto vastaa
PK-yrityksen kansainvälistymiseen?

Tämä kirjoitus käsittelee, miten AMK-insinööritutkinto ja AMK-jatkotutkinto sopi-
vat kansainvälistyvän kasvuyrityksen tarpeisiin ja miten “Osaamisen johtaminen”
-ohjelma soveltuu asiantuntijaorganisaation johtamiseen. PK-yritysesimerkkinä on
Mitron Oy, joka toimii ohjelmisto- ja elektroniikka-alalla.

Tausta

Mitron Oy on kansainvälistyvä ja kasvava PK-yritys päätoimipaikkanaan Forssa. Yri-
tys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi asiakaslähtöisesti ohjelmistoja ja elektro-
niikkaa vaativiin olosuhteisiin, pääasiassa Eurooppaan.

Mitron Oy työllistää lähes 150 henkilöä, joista noin 60 on tuotekehityksen parissa
työskenteleviä. Tuotekehittäjät suunnittelevat ohjelmistoja, elektroniikkaa ja me-
kaniikkaa. Osa kehittäjistä toimii läheisessä yhteydessä asiakkaisiin. Teknisen pe-
ruskoulutuksen saaneita henkilöitä on noin sata. Asiakkaat ovat enenevässä mää-
rin ulkomailta ja tällä hetkellä pääosin Euroopasta, mutta myös Pohjois-Amerikas-
ta. Viennin osuus on yli puolet liikevaihdosta. Yritys on perustettu 1988.

Mitron Oy:n asiakkaita ovat ajoneuvojen tai niiden osakokonaisuuksien valmista-
jat Ajoneuvoelektroniikka-liiketoimintayksikössä (Vehicle Electronics). Julkisen lii-
kenteen informaatiojärjestelmät (Passenger Information Systems) muodostavat toi-
sen liiketoimintayksikön, jonka pääasiakkaina ovat globaalit järjestelmäintegraat-
torit ja julkiset liikennelaitokset.

Osaamistarpeiden muutostrendi

Valtaosa Mitron Oy:n työntekijöistä on tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä.
Useimmiten uusi AMK-tutkinnon suorittanut henkilö palkataan ensin tuotekehitys-
tai testaustehtäviin, mutta kokemuksen karttuessa toimenkuva muuttuu henkilö-
kohtaisten edellytyksien ja halujen mukaan. Tällöin perustutkinnon monipuolisuus
ja kielitaito ovat tärkeitä kriteereitä.

Muuttunut toimenkuva tai tehtävä voi olla jonkin alueen asiantuntija, ryhmän esi-
mies tai projektipäällikkö. Usein myös osasto tai toimialue vaihtuu suunnittelusta
myyntiin, ostoon tai tuotannonsuunnitteluun. Viimeaikoina asiakaspalvelu ja laa-
tu ovat tarvinneet uusia osaajia. Mitron Oy:n tarpeista katsottuna urakehitys suun-
tautuu mieluusti myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtäviin, jos henkilöllä on siihen
edellytyksiä. Näiden tehtävien osaajista on varsin usein pulaa.
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Edellä mainittua Mitron Oy:n trendiä tukee Insinööriliiton Työmarkkinatutkimus
TMT X-2003, jonka mukaan joka toisella insinöörillä toimiasema on muuttunut eri-
laisiksi johtotehtäviksi 16-20 ammattivuoden aikana. Kuitenkin 40 % insinööreis-
tä pysyy asiantuntijana koko uran ajan. Samoin kyseinen muutos kuvastaa nuoren
yrityksen elinkaarta ja osaamisen muuttumista sen aikana.

Uudet osaamistarpeet

Kansainvälistymisessä osaamistarpeet muuttuvat voimakkaasti. Vuorovaikutustai-
tojen tarve kasvaa, etenkin kielitaidon. Tähän vaikuttaa johtamis- ja organisaa-
tiorakenteen muutokset, jolloin yhä useampi henkilö on yhteydessä asiakkaisiin,
toimittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Verkostoituminen lisääntyy ja etäi-
syyksien vuoksi kommunikointi lisääntyy erityisesti kirjallisessa muodossa. Fyysinen
etäisyys ja eri kulttuuritaustat lisäävät dokumentoinnin, toimintatapojen ym. tar-
vetta. Kielitaidon ja kirjallisen esityksen taito näyttäisivät olevan paljon riippuvaisia
peruskoulutuksesta ja henkilöstä, vaikka ammatillinen tutkinto olisikin sama.

Asiakaspalvelun tarve kasvaa teollisuudessa, kun asiakaspalvelu käsitetään laajassa
merkityksessä. Tämä johtuu siitä, että rutiinitoiminta automatisoituu nopeasti. Esi-
merkkinä on tarjous-tilaus-toimitus-laskutus -ketju, joka sähköistyy ja osin auto-
matisoituu perustoimituksien osalta nopeassa tahdissa. Näiden perustapahtumien
määrä kasvaa. Kuitenkin poikkeustapauksien hoito vaatii yhä ihmisiä ja nämä teh-
tävät ovat yleensä monimutkaisempia ja kommunikointia vaativia. Enää ei riitä, et-
tä tuntee oman alueensa tai tuotteensa, vaan pitää hallita toiminnan prosessi ja
tuntea myös asiakkaan, kumppanin tai toimittajan aluetta ja toimintaa. Ihmissuh-
detaidot, itsensä tunteminen ja palveluosaaminen tulisi olla osa tutkintoa.

Pyrittäessä edelleen parempaan kustannustehokkuuteen palvelun tai tuotteen val-
mistustoiminta tarvitsee isompia valmistusmääriä kehittyäkseen. Tuotantoa jou-
dutaan keskittämään maantieteellisesti. Tämä johtaa suurempaan jakelutarpeeseen
ja logistiikan hallitsijoita tarvitaan enemmän.

Koulutuksen tarve

Nykyisiä koulutuksia ja osaamistaitoja tarvitaan jatkossakin ja niitä tulisi kehittää
jatkuvasti. Kuitenkin painopiste olisi Mitron Oy:n näkökulmasta enemmän myyn-
ti-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitojen puolella edellä esitetyistä syistä joh-
tuen. Asiantuntijoiden määrä lisääntyy suhteellisesti verrattuna esimies- ja johto-
tehtävissä toimiviin. Samalla koulutustasovaatimus nousee.

Jostakin syystä kansainvälisiä myynti-insinöörejä ei taideta kouluttaa AMK-tutkin-
noissa eikä AMK-jatkotutkinnoissa.

Koulutustarpeen painopisteet ovat Mitron Oy:n näkökulmasta:
•  Vuorovaikutustaidot
•  Markkinointi ja talous, myynti ja osto
•  Johtamistaito 
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•  Tekniikka: tuotekehitys ja valmistusprosessit
•  Laatu, logistiikka ja ympäristö

Erityinen pula on henkilöistä, jotka hallitsevat useampia alueita, kuten myynti ja
tekniikka, talous ja juridiikka, johtamistaito ja tekniikka jne.

Vaikka korkeasti koulutettuja tarvitaankin enemmän, koulutuksen tason ei tulisi sii-
tä kärsiä. 

Kehitysajatuksia

JatkoAMK-tutkinto voisi olla yksi koulutusväylä syventää erityisasiantuntijuutta tai
laajentaa ammatillista osaamista. Jotta tällainen syventävä kouluttautuminen olisi
tehokasta ja lähellä työelämän tarpeita, yhteistyön tulisi lisääntyä yritysten ja AMK:n
välillä. Mahdollisuuksia on monella eri alueella ja tavalla mm. projekteissa, koulu-
tuksessa, uusissa osaamisalueissa ja tutkimuksessa.

Seuraavassa on listattuna joitakin yhteistyömahdollisuuksia:
•  Yritys - AMK yhteistyö
•  Euroopan AMK yhteistyön lisäys/vaihdot
•  Kansainväliset yhteisprojektit, tutkimushankkeet
•  Dynaamisuutta, rohkeutta ja yksilöllisyyttä opetukseen
•  Vuorovaikutustaitojen ja kansainvälisyyden lisäys

Oleellista olisi mitata näiden yhteistöiden tuloksia ja aikaansaannoksia. Pelkkä yh-
teydenpito ja vierailut ovat vasta ensimmäinen askel.

Tuleville opiskelija- ja työntekijäsukupolville kansainvälisyys, yhteistyö ja kommu-
nikaatio on toivottavasti itsestään selvyys tietoteknisiä välineitä hyväksikäyttäen.
Yritysmaailman käsite “Born Global” voi silloin sopia uusiin opiskelijoihin kuin työn-
tekijöihin.
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Ilkka Jahkonen, rakennusinsinööri (AMK), MSc (Eng) 
Toimitusjohtaja, YIT Tolonen Oy

Huomisen tuloksentekijöitä 
jatkotutkinto-ohjelmista

Artikkelissa pohditaan jatkotutkinnon merkitystä rakennusalan amk-insinöörille ja
hänen työnantajalleen. Millä tavalla tutkinnon suorittaminen vaikuttaa työnteki-
jän ammatilliseen kehittymiseen ja uralla etenemiseen? Koituvatko työnantajan
joustavuus ja panostukset lopulta työyhteisön menestykseksi ja yrityksen taloudel-
liseksi hyödyksi?

Työelämän muuttuvat vaatimukset

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja työelämään kohdistuvat odotukset lisääntyvät
vuosi vuodelta yhä kiivaammassa tahdissa. Tässä myllerryksessä on yrityksen me-
nestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että työntekijöiden tiedot ja taidot py-
syvät ajan tasalla ja vastaavat aina työelämän senhetkisiin tarpeisiin. Rakennusalalla
vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti mm. viranomaismääräyksien muuttuessa, suh-
danteiden vaikutuksesta ja myös yleisten arvostuksien muuttuessa esimerkiksi ym-
päristöasioissa. Rakennusala on haastavassa tilanteessa miettiessään mistä löytää
tulevat osaajat suhdanneherkälle matalan teknologian alalle, kun työikäisten mää-
rä yleisesti vähenee suurten ikäluokkien siirtyessä pois työelämästä. Kaikista alalle
tulevista vain harvat päätyvät urallaan siihen vaiheeseen, että voivat edes harkita
amk-jatkotutkinnon suorittamista. Alalla kuitenkin tarvitaan lisääntyvässä määrin
käytännönläheisiä monitaitoisia osaajia mm. esimiestehtäviin ja tuotannon johtoon
sekä erityisasiantuntijoita kehittämistehtäviin. Käytännön rakentamisen hallitsevat
ammattilaiset vastaavat siitä, miten rakennuksiin sitoutuvaa kansallisomaisuut-
tamme kartutetaan ja millainen elinkaari olemassa olevilla rakennuksilla on edes-
sään. Tiedekorkeakoulut ja yliopistot eivät vastaa tulevaisuudessakaan tähän haas-
teeseen, vaan eläkkeelle jääviä rakennusmestareita korvaamaan tarvittavat työ-
maapäälliköt ja työnjohtajat koulutetaan ammattikorkeakouluissa.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja osaamisen syventäminen

Nykypäivänä opiskelu päättyy rakennusalallakin vain harvoin ensimmäiseen suo-
ritettuun tutkintoon. Alan nopea kehitys edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa uudis-
tumista ja opiskelua. Insinöörien täydennyskoulutus on tähän saakka ollut pääosin
erilaisten kurssien suorittamista ja osaamisen syventämistä määrätyn erikoisalueen
osalta. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen opisto- tai ammattikorkea-
koulututkinnon jälkeen edellyttää niin paljon lisäopintoja, että vain pieni osa työ-
elämässä jo pitempään olleista insinööreistä ryhtyy niin suureen urakkaan. Se vaa-
tisi jäämistä pois työstä tai työn ohessa suoritettuna veisi kohtuuttoman pitkän ajan
ja edellyttäisi työnantajalta poikkeuksellista joustavuutta töiden järjestelyissä jopa
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useiden vuosien ajaksi. Mahdollisuus suorittaa amk-jatkotutkinto on tervetullut pa-
rannus tähän tilanteeseen. Nyt opiskelu-ura ei pääty enää umpikujaan, kun am-
mattikorkeakoulututkinnon jälkeen voi suorittaa jatkotutkinnon.

Parhaiten työelämässä menestyvät ne työntekijät, jotka pitävät huolen omasta am-
mattitaidostaan ja sen kehittymisestä kulloinkin muuttuvien tarpeiden mukaan.
Työnantajat edellyttävät henkilöstöltään aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja uusiu-
tumiskykyä. Työn ohessa tapahtuva omaehtoinen kouluttautuminen on osoitus
työntekijän kyvystä ja halusta ottaa suuriakin haasteita vastaan. Nykyaikaisessa ih-
mistä arvostavassa työyhteisössä tuetaan varauksettomasti henkilöstön kouluttau-
tumista. Siihen järjestetään aina mahdollisuus ja muutetaan tarvittaessa jopa teh-
täväkuvaa opiskelujen ajaksi. Jatkokoulutus onkin yhä useammin työn ohessa ta-
pahtuvaa aikuisopiskelua. Se on opiskelijalle vaativaa, mutta toisaalta työelämässä
kertynyt kokemus ja hankittu ammattitaito helpottavat asioiden omaksumista ja
ovat varmasti muutenkin avuksi monissa tilanteissa. Yhtenä etuna aikuiskoulutuk-
sessa on mahdollisuus hyödyntää opetuksessa koko opiskelijaryhmän kokemusta
ja ammattitaitoa. Sen vuoksi virtuaaliopinnot ja etätyöskentely eivät tule koskaan
täysin korvaamaan lähiopetusjaksoja.

Vastaako tutkinto työelämän haasteisiin?

Opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien ajankohtaisuus on suuri haaste am-
mattikorkeakouluille. Mikäli tutkinto-ohjelmat vastaavat ajankohtaisiin ja odotet-
tavissa oleviin työelämän tarpeisiin, tutkinnon suorittaneet työllistyvät paremmin
ja myös etenevät urallaan. Tällöin yleinen luottamus ja kiinnostus jatkotutkintoi-
hin kasvaa myös yrityksissä ja tutkintoa mahdollisesti harkitsevissa työntekijöissä.
Sen lisäksi, että oppilaitosten tulee pysyä ajan tasalla koulutuksessa, pitää työnan-
tajilla olla mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmien sisältöihin. Kun opetus-
suunnitelmat vastaavat työelämän tarpeisiin, voidaan varmistaa opiskelijoiden kiin-
nostus jatkotutkinnon suorittamiseen ja siten saada tarpeeksi hakijoita osallistu-
maan pääsykokeeseen. Suuri hakijamäärä johtaa opiskelijoiden karsintaan ja var-
mistaa tutkinnon suorittaneiden ammatillisen tason pysymisen korkeana. Kun li-
säksi sisäänpääsyvaatimukset ovat tarpeeksi tiukat, opintonsa keskeyttäneiden mää-
rä todennäköisemmin pysyy alhaisena. Silläkin on suuri merkitys työssä olevien
opiskelumotivaatioon ja siten myös valmistumismahdollisuuksiin, että työkokemus
huomioidaan opetussuunnitelmissa. Koulutusohjelmien pitää olla joustavia ja tar-
jota opiskelijoille mahdollisuuksia valita erilaisista suuntautumisvaihtoehdoista it-
selleen sopiva. Myös ammattitaitoa syventäviä ja erityisosaamista lisääviä vaihto-
ehtoja tulee olla valittavissa.

Riittävä työkokemus jatko-opiskelua aloitettaessa on tärkeä asia ja vaatimus on syy-
tä säilyttää sisäänpääsyehdoissa. Työnantajan kannalta vanhan opistoinsinöörin ko-
kemus ennen amk-tutkinnon suorittamista on kuitenkin yhtä arvokasta kokemus-
ta kuin tutkinnon jälkeen hankittukin. Rakennusalan itsensä tehtävänä on nostaa
alan yleistä imagoa ja kiinnostavuutta siinä määrin, että aloituspaikat saadaan täy-
teen, sillä kilpailu työvoimasta tulee kiristymään tulevaisuudessa merkittävästi suur-
ten ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta.
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Menestyminen työelämässä edellyttää hyvin erilaisia taitoja eri tilanteissa. Yrityk-
set tarvitsevat toisaalta laaja-alaisia ja monitaitoisia esimiehiä ja toisaalta hyvinkin
kapealle sektorille suuntautuneita erikoisasiantuntijoita. Kansainvälistyvä maailma
ja työvoiman vapaa liikkuvuus edellyttävät myös vieraiden kulttuurien ymmärtä-
mistä ja kielitaitoa. Pääosa jatkotutkinnon suorittaneista tulee toimimaan kuiten-
kin kotimarkkinoilla, joten oman äidinkielen suullisen ja kirjallisen taidon merki-
tystäkään ei voi jättää huomiotta. Peruskoulussa äidinkielen oppitunnit ovat saat-
taneet tuntua ajan haaskaamiselta, mutta harva pystyy kuitenkaan työssään ko-
konaan välttymään erilaisten raporttien ja kirjeiden laatimiselta. Oman asiansa esil-
letuominen selvällä ymmärrettävällä suomen kielellä suullisesti tai kirjallisesti siten,
että vastapuoli sen ymmärtää, on tärkeä taito. Jatkotutkintoa suorittavien kohdal-
la vaatimustason tuleekin olla korkealla tältäkin osin viimeistään opinnäytetöiden
kieliasua arvioitaessa.

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen

Amk-jatkotutkinto tulee voida suorittaa aina myös työn ohella. Tämä vaihtoehto
tuleekin varmasti olemaan pääasiallinen opiskelutapa, jolloin suurin osa opiskeli-
joista jatkaa myös normaalia päivätyötään. Opiskelun ja työn yhdistäminen on vaa-
tiva tehtävä. Useimmiten aikuisopiskelijalla on myös perhe, jonka tarpeet tulee ot-
taa huomioon. Työn ohessa opiskeleminen edellyttää joustavuutta kaikilta osa-
puolilta. Kaikkien opiskelijoilla teetettävien tehtävien ja opinnäytetöiden aiheiden
tulee löytyä opiskelijan päivätyöstä. Tehtävien pitää olla todellisia työyhteisöä ja
sen menestystä tukevia kehittämistehtäviä. Näin menetellen varmistetaan opiske-
lijan motivaatio ja kehittyminen sekä huolehditaan ajallisten resurssien riittävyy-
destä. Kun harjoitustyöt edistävät työyhteisön tavoitteiden saavuttamista, kokee
työnantajakin saavansa todellista vastinetta opiskeluun käytetylle työajalle ja suh-
tautuu varmemmin myönteisesti tarvittaviin järjestelyihin.

Maistereitako rakentajina?

Jatkotutkinto-ohjelmiin hakeutuvat insinöörit ovat yleensä yrityksen parasta työn-
tekijäainesta. He ovat työssään kunnianhimoisia ja elämässään tavoitehakuisia ja
suunnittelevat omaa työuraansa etukäteen. Amk-jatkotutkinto on heille oivallinen
mahdollisuus täydentää osaamistaan ja vahvistaa omaa substanssiaan työmarkki-
noilla. Jatkotutkinnon suorittanut työntekijä on mielessään sitoutunut pitkään työ-
suhteeseen ja hänellä on usein edessään nousujohteinen ura, jota hän suunnitte-
lee myös itse. Hän on niitä parhaita työntekijöitä, jotka kehittävät toimintoja, huo-
lehtivat kannattavuudesta ja varmistavat yrityksen menestyksen tulevaisuudessa.
Yhteiskunnan tulee puolestaan muuttaa tutkintokokeilu pysyväksi ja luvata, että
nimikkeestä päätetään ja sen asema tutkintohierarkiassa määritetään mahdolli-
simman pian.



40

                                              ___________ Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto

Riitta Iivonen, THM
Erityissuunnittelija, Espoon kaupunki

Kokemuksia jatkotutkinnon 
opinnäytetyön ohjaamisesta

Kokemukseni ammattikorkeakoulun Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon
-jatkokoulutusohjelmasta ja sen tavoitteista palvella työelämän tarpeita ovat myön-
teisiä. Näkemykseni on, että tutkinnon mahdollisuudet hyödyntää työelämän ja
koulutuksen yhteistyötä ovat laaja-alaiset.

Yhteistyö oppilaitoksen, opiskelijan ja työelämän ohjaajan kanssa on ollut vuoro-
vaikutteista ja toimivaa.  Erityisen antoisaksi sen on tehnyt työelämän näkökulmasta
opiskelijan motivaatio kehittää omaa työtään, yhteinen tavoite ja vahva tunne sii-
tä, että kaikkien näkemykset on oppimisprosessin eri vaiheissa huomioitu tasa-
puolisesti. Arviointi ja mahdolliset muutokset opinnäytetyöhön on tehty hyvässä
yhteisymmärryksessä, päämääränä tukea opiskelijan oppimista ja työn etenemistä. 

Omia kokemuksiani työelämästä olen kartuttanut sosiaali- ja terveystoimen alalta,
niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin palveluksessa. Toimiessani ylihoitajana/asian-
tuntijana kunnallisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, olen tehnyt yhteistyötä op-
pilaitosten kanssa sekä ohjannut eritasoisia oppimisprosesseja ja opinnäytetöitä
työelämässä sekä toisen asteen koulutuksesta yliopisto-opintoihin.

AMK-jatkotutkinto on työelämälähtöinen

Opiskelijat valitsevat opinnäytetyön aiheen omasta työstään tai työyhteisöstään.
Näin ollen valintaperusteena toimii jokin omaa työtä lähellä oleva mielenkiintoi-
nen ilmiö tai muulla tavoin keskeinen haaste, jota tarkastelemalla on mahdollista
helpottaa arkirutiinien sujumista, kehittää toimintaa ja saada lisää työvälineitä laa-
dunhallintaan. Omaan arkityöhön liittyvien ilmiöiden systemaattinen tutkiminen
lisää motivaatiota ja säilyttää mielenkiinnon työhön koko prosessin ajan.

Lisäksi opinnäytetyö mahdollistaa vaikeiden ja arkaluontoistenkin kehittämishaas-
teiden toteuttamisen objektiivisen lähestymistavan kautta, koska ongelmaa lähes-
tytään ilmiötasolla, tutkimusten kautta. Kehittämisestä hyötyy koko työyhteisö ja
asiat eivät henkilöidy. Oman työn arvioinnissa ollaan työelämässä tänäkin päivänä
vielä hyvin eri vaiheissa.

Työntekijät sosiaali- ja terveystoimessa ovat kuormittuneita ja siksi erityisen herk-
kiä kritiikille. He joutuvat usein kokemaan riittämättömyyden tunteita; jos olisi
enemmän aikaa tai käsiä, niin olisi mahdollista palvella asiakkaita vieläkin parem-
min ja yksilöllisemmin. Työvoimaresurssit eivät lähiaikoina kasva, mutta toiminnan
laatu on tavalla tai toiselle kyettävä pitämään riittävän hyvänä ja työtapoja on jat-
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kuvasti pyrittävä uudistamaan. Näin asiakastyytyväisyys ja ammatillinen itsekun-
nioitus säilyvät. Työelämälähtöinen opinnäytetyö palvelee mielestäni näitä mo-
lempia, aitoa työniloa tuottavia tavoitteita erittäin hyvin. Tutkimusperinteen ja tut-
kimustiedon lisääntymisen voisi olettaa myös edesauttavan kehittävän työotteen
ja uusien työmenetelmien innovoimista koko työyhteisössä.

Koska jatkotutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on jo takanaan aikaisempi koulutus
ja työelämän kokemusta, niin opinnäytetöiden aiheetkin nousevat juuri niistä  päi-
vänpolttavista kysymyksistä, joihin työyhteisössä kipeimmin kaivataan muutosta.
Työtapoja uudistamalla työn laatu paranee ja työn mielekkyys lisääntyy. Mielen-
kiintoista olisikin seurata ja analysoida opinnäytetöiden aiheita kansallisella tasol-
la. Jatkuva seuranta ja arviointi voisi antaa mielenkiintoisen poikkileikkauksen työ-
elämän keskeisistä haasteista eri aikoina. Haasteita voitaisiin näin ollen hyödyntää
eri tavoin ja pyrkiä hakemaan niihin ratkaisuja esimerkiksi jo korkeakoulujen pe-
rusopetuksessa. Entistä laaja-alaisempaa työelämän ja korkeakoulujen tutkimuk-
sellista yhteistyötä ja uusien, innovatiivisten toimintatapojen syntymistä voidaan
edesauttaa erityyppisten hyvinvointilaboratorioiden ja osaamiskeskusten avulla.
Yhteistyön koordinointi on tällöin keskeistä ja edellyttää riittävää panostusta sii-
hen.

Aikuisopiskelu, itsensä kehittäminen ja oman ammattiosaamisen syventäminen pal-
velevat tarkoituksenmukaisella tavalla elinikäistä oppimista, jossa jokainen voi ede-
tä oman perhetilanteensa, mahdollisuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Jatko-
tutkinto myös rikastaa viisaasti toteutettuna työntekijöiden ammatillista urakier-
toa. Työnantajalle se tarjoaa välineitä kertyvän erityisasiantuntijuuden systemaat-
tisempaan hyödyntämiseen. Sosiaali- ja terveysalalla erityisosaamisen ja urakierron
yhdistäminen on haasteellinen tehtävä, mutta onnistuessaan varmasti kaikille osa-
puolille ja viimekädessä asiakkaalle palvelun laatua parantava tekijä.

Jatkotutkinnon mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista
työelämän näkökulmasta

Jatkotutkinnon lisäarvo tulee työelämälähtöisyydestä. Lisäarvo ei kuitenkaan ole it-
sestäänselvyys, vaan se edellyttää, että osaamista ja opinnäytetöitä hyödynnetään
ja niistä tiedotetaan riittävän arvovaltaiselle foorumille. Työorganisaatioissa opin-
näytetyöt tulee  esitellä oman työyhteisön lisäksi myös palveluyksiköiden johto-
ryhmille. Tämä esittely antaa heille arvokasta lisätietoa oman vastuualueen tilasta.
Vasta ylimmän johdon sitoutuminen opinnäytetöiden arviointiin luo edellytykset
tulosten laajempaan hyödyntämiseen organisaatiossa, esimerkiksi työn vaikutta-
vuuden arvioinnissa, laadunhallinnassa tai asiakastyytyväisyyden seurannassa.

Laaja-alainen verkottuminen on myös välttämätöntä työorganisaatioiden ja kor-
keakoulu-järjestelmän sisällä sekä näiden välillä.  Käynnistynyt täydennyskoulu-
tusvelvoite voisi osaltaan toimia yhdistävänä tekijänä aihepiiriltään keskeisten opin-
näytetöiden systemaattisessa hyödyntämisessä myös osana sosiaali- ja terveyden-
huollon yleistä osaamisen kehittämistä, jatko- ja täydennyskoulutusta tai mo-
niammatillista johtamiskoulutusta. 
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Työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista on tärkeätä, että ammattikorkea-
koulu ja yliopisto selkiyttävät perustehtävänsä ja ammattikorkeakoulun jatkotut-
kintonimike vahvistetaan. Jatkotutkinnon suorittamisen tulee lisäksi olla riittävän
houkutteleva ja mahdollistaa myös muutoksia oman työn sisällössä. Elinikäisen op-
pimismotivaation ylläpitämiseksi on välttämätöntä tietää, missä ja minkä tasoista
koulutusta hankkimalla on mahdollista määrätietoisesti edetä kohti omaa unel-
maansa työelämässä.

Korkeakoulujärjestelmän profiloituminen parhaimmillaan myös selkiyttää tehtävä-
kokonaisuuksien luokittelua ja palkkaus- sekä palkitsemisjärjestelmien käyttöä työ-
elämässä. Osaaminen, tiedot, taidot, vastuu sekä työtehtävien edellyttämät yh-
teistyö- ja ongelmanratkaisutaidot ovat keskeisiä perusteita työn vaativuuden ar-
vioinnille sekä työstä maksettavalle palkalle. Motivaatiota työelämän taitojen ker-
ryttämiseen vahvistaa aina mahdollisuus myös lisäkertymään palkkapussissa.
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Airi Jaro, KTM
Erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Jatkotutkinnon haasteet opettajille

Mitä opettajilta vaaditaan ammattikorkeakouluissa?

Ammattikorkeakoulun kehittyminen on ollut merkittävä haaste ammattikorkea-
koulujen opetushenkilöstölle. Ehkä vastuullisin tehtävä on ollut uudentyyppisten
korkeakoulujen synnyttäminen siten, että löydetään se omaleimainen rooli, joka
ammattikorkeakouluille on annettu korkeakoulujärjestelmässä.

Voimassa oleva ammattikorkeakoululaki (4 §) määrittelee ammattikorkeakoulun
tehtäväksi antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja
taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantunti-
jatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakoulu-
opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus-
ja kehitystyötä. Lisäksi edellytetään (5 §), että tehtäviään suorittaessaan ammatti-
korkeakoulun tulee olla omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelä-
män sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppi-
laitosten kanssa.

Opettajien tehtävistä ja kelpoisuuksista säädetään asetuksessa ammattikorkeakou-
luista. Opettajien tulee (24 §) opetus- ja ohjaustyönsä sekä niihin liittyvien muiden
tehtäviensä ohella kehittää alansa opetusta ottaen huomioon työelämän kehitys,
osallistua opetussuunnitelmien laatimiseen ja opiskelijavalinnan hoitamiseen, hoi-
taa tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä tehtäviä, kehittää itseään ammatillisesti, pe-
rehtyä työelämään jne.

Jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa vastaavasti määritellään jatko-opintojen
tarkoitus sekä kokeiluluvan myöntämisen edellytykset. Jatkotutkintoon johtavien
opintojen tarkoituksena on lain 3 §:n mukaan antaa riittävä tieto- ja taitoperusta
sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja muis-
sa tehtävissä toimimista varten työelämän kehittämisen ja ammattikorkeakoulu-
tutkinnon asettamien vaatimusten pohjalta.

Kokeiluluvan myöntämisen yhdeksi kriteeriksi kokeilulaki (5 §,1 mom, 3.kohta)
määrittelee sen, että ammattikorkeakoulussa on asianomaisella alalla yliopettajat,
jotka voivat ottaa vastatakseen jatko-opinnoista ja jotka täyttävät yliopettajien toh-
torin tai lisensiaatin tutkintoa tai taiteellisia ansioita koskevat ammattikorkeakou-
luopinnoista annetussa asetuksessa/ nykyisin ammattikorkeakouluasetuksessa sää-
detyt kelpoisuusvaatimukset.

Näihin keskeisenä kuuluu ammatillisia opintoja antavilla vähintään kolmen vuo-
den työkokemusvaatimus elinkeino- ja työelämästä.



44

                                              ___________ Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto

Mitkä ovat jatkotutkinnon tuomat uudet haasteet?

Kokeilun erityispiirteinä on ollut se, että se on toteutuksessa on ollut mukana vain
joitakin koulutusaloja, tosin suurimmat koulutusalat, vain osassa ammattikorkea-
kouluja sekä se, että kokeilussa opiskelijamäärät ja opetusryhmät ovat olleet hyvin
pieniä. Kokeilut on myös usein toteutettu panostamalla kokeiluun huomattavasti
sekä työtä että rahaa. Kokeilua on voitu hoitaa pitkälti kokeilusta vastaavien yli-
opettajien toimin. Osin resursointipaineet vähenevät, kun perusrakenteet, toi-
mintatavat ja tutkintojen tunnettuus vakiintuvat. Toisaalta voidaan sanoa, että opis-
kelu suhteellisen pienissä ryhmissä, työn ohella, työelämän tarpeista lähtien ja opin-
tosuunnitelmat ja ohjaus sekä työelämän kehittämistehtävät henkilökohtaisesti rää-
tälöiden, vaativat jatkossakin huomion kiinnittämisen siihen, miten jatkotutkinto-
jen/ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laatu turvataan. Keskeiseksi tässä
työssä muodostuu opettajien osaamisen monipuolisuus ja kehittymisestä sekä työ-
ajan resursoinnista huolehtiminen.

Kokeiluun osallistuvissa ammattikorkeakouluissa ei koko opettajisto ole ollut aina
kovin hyvin perillä jatkotutkintokokeilusta ja jatkotutkintojen kehittämisestä. Vas-
tuu on ollut pienellä osalla opettajia ja pääsääntöisesti kokeilusta vastaavalla yli-
opettajalla.

Jatkossa tulee nähdä se, että kun kokeilussa suunnittelusta, kehittämisestä ja ope-
tuksesta ovat huolehtineet pääosin vastuulliset yliopettajat, opettajina ja ohjaajina
tulee voida jatkossa käyttää laajasti koko opettajakuntaa eli yliopettajien lisäksi leh-
toreita ja tuntiopettajia. Tällä varmistetaan ammattikorkeakoulun koulutustehtä-
vän kokonaisuuden hahmottaminen ja opettajien ammattitaidon ja kokemuspii-
rin monipuolisuus ja sen täysimääräinen hyödyntäminen.

Korkeakoulujen Arviointineuvoston suorittamassa väliarvioinnissa (Kekäle ym. 2004)
todetaan yhdeksi keskeiseksi haasteeksi ammattikorkeakoulun henkilöstön kehit-
täminen. Kokeilussa on todettu, että tärkeinä asioina pidetään opettajien koulu-
tustasoa, tutkijakoulutusta, pedagogisia taitoja, työelämäkokemuksen kautta muo-
dostuvaa substanssiosaamista, monitieteisyyttä, monialaisuutta sekä yrittäjämäis-
tä toiminta-asennetta. Tärkeänä pidettiin myös kehittämiseen liittyvää menetel-
mäosaamista. Väliarvioinnissa painotettiin myös sitä, että jatkotutkinnon kehittä-
misessä henkilöstöltä edellytetään syvällistä ymmärrystä siitä, mitä on ammatti-
korkeakoulun praktinen osaaminen ja miten se suhteutuu yliopistosektorin osaa-
miseen. Jatkotutkinnon toteuttaminen aikuiskoulutussovellutuksena pääosin työn-
sä ohessa opiskeleville edellyttää myös uudenlaista pedagogista lähestymistapaa,
joka vaikuttaa jatkotutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Miten haasteisiin vastataan?

Voidaan todeta, että lähtökohdat opettajien työssä onnistumiselle ovat hyvät. Koor-
dinaatio- ja seurantatyöryhmän kyselyjen avulla on selvitetty kokeilusta vastaavien
yliopettajien koulutustasoa, opettajakokemusta, työkokemusta ja työelämäyhteis-
työtä. Kaikilla on ollut joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, opettajakokemuksen
pituus on ollut keskimäärin 13,6 vuotta ja muun työelämän kokemusta keskimää-
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rin 9 vuotta. Lisäksi kaikilla vastuuyliopettajilla oli merkittävä määrä työelämäyh-
teyksiä yhteishankkeiden, työelämän ryhmien jäsenyyksien ja tutkimushankkeiden
kautta. Nämä yliopettajat osoittivat myös erittäin suurta aktiivisuutta kehittää it-
seään, osallistua yhteisiin seminaareihin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin jatkotutkin-
tojärjestelmän kehittämiseksi. (Okkonen 2004.) Onnistumiselle on edellytykset luo-
tu nykyisessä lainsäädännössä hyvin määriteltyjen kelpoisuusvaatimusten kautta.
Nämä ovat toimivia jatkossakin.

Opettajat ovat toteuttaneet kokeilua ammattikorkeakouluissa tiimeinä työsken-
nellen ja hyödyntäen monipuolisesti tiimin jäsenten erikoisosaamista ja kokemus-
ta. Kokeilussa on todettu, että se on antanut opettajille hyvän mahdollisuuden in-
tegroida teoriaa ja käytäntöä, tunnistaa ja käsitteellistää käytännön ilmiöitä ja ar-
vioida niitä suhteessa työn tarkoitukseen ja tavoitteisiin. (Okkonen 2004.) 

Jatkotyöskentely on kuitenkin edelleen haastavaa ja opetuksen kaikinpuolinen ke-
hittäminen vaatii kaikkien ammattikorkeakoulun opettajien mukanaoloa sekä pe-
rustutkintojen että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen / jatkotutkintojen tai
kehittämisessä ehjän ammattikorkeakoulujärjestelmäkokonaisuuden aikaansaami-
seksi.

Valtakunnallinen koordinaatio- ja seurantaryhmä on tehnyt jatkotutkinnon kehit-
tämisehdotuksia. Niissä on otettu kantaa mm. tutkinnon kehittämisen perusvaa-
timuksiin, opetuksen laatuun ja henkilöstön kehittämiseen. (Koordinaatio- ja seu-
rantaryhmä 2004.)

Kehittämisehdotuksissa todetaan:

Opetuksen ja opiskelun laadun merkitystä on syytä korostaa jatkotutkintojär-
jestelmää kehitettäessä. 

Jatkossa on perusteltua pitää erityistä huolta opetushenkilöstön korkeatasoisis-
ta opillisista ansioista sekä työelämäyhteyksien jatkuvuudesta, tiiviydestä ja laa-
dusta.

Jatkotutkintoa järjestävän tiimin jäsenten erilaiset taustat ja osaaminen tuovat
koulutukseen uudenlaista moniammatillisuutta, jota tulee tukea. Tätä tulee edis-
tää esim. mahdollistamalla opettajille liikkuvuus ammattikorkeakoulun sisällä
erilaisissa tehtävissä.

On myös pidettävä huolta henkilöstön uuden osaamispääoman lisäämisestä
esimerkiksi uusien ratkaisujen kehittämisessä opetusmenetelmiin, ohjaukseen
ja muutosprosessien läpiviemiseen työelämässä. Yhtenäinen ja korkea opetuk-
sen laatu edellyttää opetuksen ja ohjauksen pohjautumista vakinaiseen henki-
löstöön, jota tarvittaessa täydennetään luennoitsijoilla ja muilla asiantuntijoilla. 

Uudenlainen korkeakoulujärjestelmän osa (ammattikorkeakoulujärjestelmä) ja en-
tistä enemmän innovointia vaativa elinkeino- ja työelämä edellyttävät opettajien
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innovointikykyihin ja muutosten tunnistamiseen ja analysointiin liittyviin taitoihin
panostamista.

Yhtenä varteenotettavana mahdollisuutena voisi olla esimerkiksi sapattivapaan
tyyppisen järjestelmän luominen, jossa annetaan aikaa henkilökohtaisen kehittä-
misohjelman puitteissa vahvistaa osaamista ja monipuolistaa ammattitaitoa.

Tulisi mahdollisimman pian valtakunnallisesti kartoittaa ammattikorkeakoulun opet-
tajiston työn vaatimukset ja niiden edellyttämät lähitulevaisuuden osaamistarpeet.
Niiden pohjalta tulisi laatia ammattikorkeakoulun opettajien kehittämisohjelma,
jolla näihin tarpeisiin vastataan.
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Hannu Saarikangas, insinööri (AMK)
Koulutus- ja teollisuuspoliittisen yksikön johtaja, Insinööriliitto IL ry
Osaamisen johtaminen -koulutusohjelma, jatkotutkinto-opiskelija
Hämeen ammattikorkeakoulu

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
osana insinöörin elinikäistä oppimista ja
työuralla kehittymistä

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja, tai ylempiä ammattikorkeakoulututkinto-
ja, joiksi ne on esitetty nimettävän, voidaan tarkastella monestakin lähtökohdasta.
Minulla on ollut mahdollisuus tarkastella kokeilua kokeilun koordinaatioryhmän jä-
senenä, ammattikunnan edustajana sekä jatko-opiskelijana. Lisäksi olen kokeilun
aikana voinut tehdä varsin läheistä yhteistyötä useiden ammattikorkeakoulujen
kanssa, jolloin olen jossain määrin voinut perehtyä siihenkin ajatusmaailmaan, jo-
ka koulutuksen järjestäjillä on ollut kokeilun toteutuksien taustalla. Tarkastelen täs-
sä artikkelissa kokeilua pääosin opiskelijan ja ammattikunnan näkökulmista.

Taustaa

Tätä kirjoitettaessa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat viittä vaille vaki-
naistamista. Lain muutosesitys on valmisteilla, eikä kokeilun vakinaistamiselle näy-
tä olevan enää järkisyin perusteltavia esteitä. Mutta miten tästä eteenpäin? 

Insinööriliitto oli järjestämässä 13.2.1998 seminaaria “Jatkotutkinnot ammattikor-
keakouluissa - tekniikka tien avaajana”. Seminaarin avauksessa silloinen opetusmi-
nisteri Olli-Pekka Heinonen totesi, että asiassa on syytä lähteä hiihtämään umpi-
hankeen. Nyt runsaat kuusi vuotta myöhemmin ensimmäiset opiskelijat ovat val-
mistuneet kokeiluvaiheen koulutusohjelmista. Myös kansainvälinen arviointi ko-
keilun toteutuksesta on valmistunut. Seuraavaksi on paikallaan pysähtyä mietti-
mään, mitä kokeilusta opittiin ja käynnistää selvitys siitä, minkälainen jatkotutkin-
tojen käyttökelpoisuus työelämässä on.

Keskustelu ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tarkoituksesta ja käyttökel-
poisuudesta samoin kuin niiden sisällöstä oli kokeilun käynnistymisen aikaan var-
sin sekavaa. Käsitykset, mitä oikeastaan oltiin hakemassa, vaihtelivat varsin paljon
riippuen siitä, keneltä asiasta kysyi. Nyt mielestäni koulutuksen tarkoitus on mer-
kittävästi selkiytynyt ja lähes kaikilla tahoilla on tunnistettu se ero mikä hyvin to-
teutetulla ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla ja yliopiston maisteritutkin-
nolla sisällöllisesti on. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat profiloitumas-
sa tavoitteidensa mukaisesti työelämälähtöisiksi siten, että niiden avulla jo työelä-
mässä olevat henkilöt parantavat valmiuksiaan selviytyä vaativimmista asiantunti-
ja- ja johtotehtävistä ja paneutuvat samalla työelämän kehittämistehtäviin syvälli-
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semmin. Yksilön näkökulmasta tarkastellen on syntynyt uusi tapa nopeuttaa ja
suunnata omaa urakehitystään haluamaansa suuntaan.

Perustutkinnolla työelämään

On kysytty, mikä erottaa tekniikan alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
diplomi-insinööritutkinnosta. Keskeinen ero tulee esiin siinä, kun tarkastellaan ti-
lannetta vastavalmistuneen kohdalla. Diplomi-insinööritutkinto on tutkinto, jolla
tullaan työelämään aivan samoin kuin insinööritutkinto niillä, jotka ovat valinneet
ammattikorkeakouluväylän. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei ole työhön tu-
lotutkinto vaan jo työssä olevan asiantuntijan oman osaamisen kehittämistä niin,
että koulutuksessa on otettu yksilön tarpeiden lisäksi samanaikaisesti huomioon
myös työpaikan kehittämistarpeet. Kun tutkintoja tarkastelee tästä näkökulmasta,
on niiden ero helppo havaita.

Olen kuviossa 1 pyrkinyt kuvaamaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon käyt-
tökelpoisuutta ammattitaidon kehittämisen ja suuntaamisen näkökulmista. Olen
jakanut ammattitaidon eri osa-alueet nelikentän lohkoihin. Kentän keskellä oleva
neliö kuvaa insinööritutkinnon sisältöä yleisellä tasolla. Koska insinööritutkinto pe-
rustuu vahvaan matemaattisluonnontieteelliseen perustaan, on neliön sijainti pai-
nottunut vasempaan yläneljännekseen. Sijainti ei ole stabiili, vaan voi jossain mää-
rin liikkua sekä vaaka- että pystytasossa koulutusohjelmasta ja suuntautumisvaih-
toehdosta riippuen. Oleellista katsannossa kuitenkin on, että vasen yläneljännes
painottuu. Muissa tapauksissa ei pidä puhua enää insinööritutkinnoista.

Tällä tutkinnolla tullaan työelämään. Saavutettu ammattitaito riittää elinkeinoelä-
män erilaisten asiantuntijatehtävien hoitoon. Tämä näkyy myös vastavalmistunei-
den insinöörien työllistymisselvityksistä. Insinööriliiton vastavalmistuneiden sijoit-
tumistutkimuksen mukaan noin kaksi kolmasosaa vastavalmistuneista saa ensim-
mäiseksi työtehtäväkseen asiantuntijatehtävän, joka pääsääntöisesti on suunnitte-
lu- tai tuotekehitystehtävä.

Kuvio 1. Insinööritutkinto

Insinööritutkinto

Tekniikka, käytöntö
- harjoittelu
- opinnäytetyö

Tekniikka, teoria
- matemaattisluonnontieteelliset 

aineet
- ammattiaineet

Muut taidot
- kielet
- kommunikaatiotaidot
- kulttuuri

Johtaminen
- leadership
- management
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Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tekniikan koulutusalalla -
tukea työelämässä olevalle

Valmistuminen ja työelämään siirtyminen merkitsee melkoista muutosta nuoren
elämään. Viimeistään silloin pitää ottaa vastuu omasta ammattitaidosta, sen yllä-
pidosta ja kehittämisestä. Työnantajalla on toki velvollisuus perehdyttää ja koulut-
taa työntekijät niin, että tehtävien hoito onnistuu, mutta viime kädessä vastuu on
kuitenkin yksilöllä itsellään - minkälaisen uran hän haluaa itselleen luoda. Ammat-
titaitoa karttuu työkokemuksen mukaan ja joissakin työpaikoissa sen karttumista
vauhditetaan jopa mittavallakin työnantajan kustantamalla henkilöstökoulutuksella.

Pelkän työkokemuksen kautta karttuva ammattitaito on kuitenkin suhteellisen hi-
das tapa ja se kohdentuu yleensä sen hetkisistä tehtävistä selviämiseen. Ammatti-
taidon syventäminen ja laajentaminen tätä reittiä ei ole helppoa. Pelkästään hen-
kilöstökoulutuksen kautta tapahtuva ammattitaidon kartuttaminen taas usein suun-
taa uuden osaamisen puhtaasti työnantajan näkökulman mukaisesti. Edellä kuvattu
on tietoinen kärjistys mutta auttaa tekemään eroa selvemmäksi mielessäni olevan
yksilön kehittymisen näkökulman kanssa.

Urakehitys on nähty ennen muuta hierarkkisena nousuna organisaatioportaalta
toiselle. Insinöörienkin kohdalla se on ollut tyypillistä. Asiantuntijatehtävistä on siir-
rytty johtotehtäviin siten, että noin 10 vuoden työkokemuksen omaavista insi-
nööreistä jo noin 45 prosenttia ja yli 20 vuotta töissä olleista insinööreistä lähes 60
prosenttia toimi vähintäänkin alemman keskijohdon tehtävissä (Insinööriliitto, Työ-
markkinatutkimus 2003). Uutta sen sijaan tulee olemaan se, että valmistuneiden
insinöörien vuotuisen määrän kasvun takia läheskään kaikille halukkaille ei tulevai-
suudessa enää riitä johtotehtäviä, vaan uraa pitää luoda asiantuntijatehtävissä. Ura-
kehitys tapahtuu organisatorisesti vaakasuorassa, jolloin ammattitaidon syventä-
minen ja laajentaminen edellyttää toisentyyppistä koulutustarjontaa. Johtamisop-
pien sijaan tarvitaan tekniikan osa-alueilla syvemmälle menevää tietoa tai eri tek-
niikan alojen epäsovinnaistenkin yhdistelmien luomista.

Lähdettäessä kehittämään tekniikan koulutusalan ylempää ammattikorkeakoulu-
tutkintoa, on mielestäni muistettava molemmat urakehitysvaihtoehdot - genera-
listinen ja spesialistinen vaihtoehto. Generalistisella vaihtoehdolla tarkoitan tässä
yhteydessä sellaista koulutusohjelmaa, jossa sisällön pääpaino on muussa kuin tek-
niikassa ja spesialistisella sellaista, joka pitäytyy yhden tekniikan osa-alueen, vaik-
kapa rakennustekniikan, piirissä.

Olen itse opiskelijana osaamisen johtaminen -koulutusohjelmassa, jossa opintojen
pääpaino on nimensä mukaisesti muussa kuin tekniikassa. Näkemykseni mukaan
siinä on toteutunut ajatus sellaisesta koulutusohjelmasta, joka on “immuuni” ai-
emmin suoritetulle insinööritutkinnolle. Käsityksenäni on, että ainakin kokeiluvai-
heessa ja vakinaistamisen jälkeen alkuun tulisi tekniikan alan ylempien ammatti-
korkeakoulujen jatkotutkintojen painottua tälle sektorille.
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Koulutusohjelman profiili muuttuu sen mukaan, miten teoriaopintoja halutaan pai-
nottaa. On selvää, että sellaisissa tapauksissa, joissa kaikilla opiskelijoilla on saman
tekniikan alan insinööritutkinto ja tavoitteena on kyseisen alan tekniikan syventä-
minen, kuvio muuttuu. Tähän saakka tekniikan osa-alueiden syventäminen on ta-
pahtunut ennen muuta erikoistumisopintojen kautta. Se lienee ylempien ammat-
tikorkeakoulututkintojen vakinaistamisen alkuvaiheessa edelleen suositeltava tapa,
joskin toteutettuna niin, että opinnot ovat hyväksi luettavissa, jos opiskelija jossain
vaiheessa haluaa suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Viime aikoina julkistetut erilaiset raportit, joilla on pyritty arvioimaan Suomen mah-
dollisuuksia selviytyä yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa tai Kiina-ilmiötä
vastaan, ovat olleet tässä suhteessa mielenkiintoista luettavaa. Kaikissa selvityksis-
sä - samoin kuin elinkeinoelämän järjestöjen osaamistarveselvityksissä - on yhtä pi-
tävästi vannottu osaamisen ja sen kasvattamisen puolesta. Nähdään, että työnte-
kijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kasvattaminen kilpailijamaita nopeammin
antaa meille mahdollisuuden selvitä. Kun tämä viesti yhdistetään niihin sekä insi-
nöörien itsensä ilmaisemiin osaamistarpeisiin, ollaan varsin lähellä sellaista koulu-
tuksellista ratkaisua, joka insinööreille tarkoittaa edellä kuvaamaani generalistista
vaihtoehtoa. Tätä näkemystäni vahvistavat vielä omat kokemukseni ja opiskeluai-
kana käymäni keskustelut kollegojen kanssa.

Vakinaistamisen yhteydessä kehitettävää

Kokeiluvaihe on tuonut esiin myös joukon asioita, joissa on kohentamisen varaa.
Kehityksen varaa on ja sellaisia tulee tehdä. Jo kokeilua käynnistettäessä kritisoin

Kuviossa 2 olen havainnollistanut sitä osaamislisää, jonka ylempi ammattikorkea-
koulututkinto tuottaa insinööritutkinnon päälle. Kuvion 2 malli voisi kuvata esi-
merkiksi nyt kokeilussa olevaa osaamisen johtamisen koulutusohjelmaa, jossa pää-
paino teoriaopinnoista on suunnattu johtamisen osa-alueelle tekniikan jäädessä
vähemmälle. Työelämän kehittämistehtävä tuo sitten esiin sen käytännön osaa-
mislisän, joka on syntynyt opintojen yhteydessä.

Kuvio 2. Esimerkki jatkotutkinnon profiilista tekniikan koulutusalalla

Insinööritutkinto

Tekniikka, käytöntö
- työelämän 

kehittämistehtäviä

Tekniikka, teoria
- matemaattisluonnontieteelliset 

aineet
- ammattiaineet

Muut taidot
- kielet
- kommunikaatiotaidot
- kulttuuri

Johtaminen
- leadership
- management



itsekin niitä rajauksia, joita kokeilulle asetettiin. Suurin piirtein kaikki etukäteen ar-
vatut ongelmat myös konkretisoituivat opiskelijavalinnasta ja koulutusohjelmien
sisällön rajauksista alkaen. Toisaalta tässäkin yhteydessä tulee muistaa, että vertai-
lukohtia muualta maailmasta ei juurikaan ollut, mistä ottaa mallia. Suomalainen
malli vaadittavine työkokemuksineen on varsin poikkeuksellinen toteutus mutta
uskoakseni myös tutkinnon vahvuus tulevaisuudessa. Nyt vakinaistamisen yhtey-
dessä tulisi kuitenkin koulutusohjelmien sisällön suunnittelu jättää ammattikor-
keakouluille ja opetusministeriön rooli muuttaa vastaamaan käytäntöä, joka on pe-
rustutkintojen osalla. Sen lisäksi tulisi vahvistaa yleiset “pelisäännöt” koulutusoh-
jelmien sisällön laadun ja tason turvaamiseksi, jota ministeriö sitten voi käyttää pe-
rusteena käynnistämislupia myöntäessään. Tähän työhön sopii esimerkiksi kor-
keakoulujen arviointineuvosto.

Opiskelijan näkökulmasta tarkastellen koulutusohjelmien käytännön toteutuksiin
tulee kiinnittää huomiota. Oma ryhmämme “äänesti” heti alkuun sitä vastaan, et-
tä perjantaisin pidettäisiin lähiopetusjaksoja. Esimerkiksi itselleni se olisi tuottanut
likimain ylivoimaisia esteitä. Samoin pelkät arki-illat olisivat olleet hankalia epäile-
mättä myös muille kaltaisilleni, joilla matkaa työ- tai kotipaikalta opiskelupaikka-
kunnalle on 100 kilometriä tai enemmän. Opiskelijan motivaation ylläpitämiseksi
ja opiskelujen sujuvuuden kannalta pedagogisten ratkaisujen miettimiseen tulisi
todella kiinnittää huomiota. Tämä on erityisen tärkeää työn ohessa opiskeleville,
koska työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on joka tapauksessa hanka-
laa. Se näkyi omassakin opiskeluryhmässäni.

Koulutusohjelmien sisällön kehittäminen on jatkon onnistumisen suhteen tärkeää.
Koin, että koulutusohjelmassa tulisi olla mahdollisuus yksilökohtaisiin painotuksiin.
Nyt tarjolla ollut koulutusohjelma oli kaikille sama ilman vaihtoehtoisia opinto-
moduuleja.  Esimerkiksi itselläni olisi ollut mahdollisuuksien salliessa ollut halu pa-
neutua joihinkin tarjolla olleisiin kokonaisuuksiin vielä perusteellisemmin ja jättää
joitain muita hieman vähemmälle.

Tulevien jatko-opiskelijoiden valinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota heidän
motivaatioonsa ja selvittää ennalta ne kehittymistarpeet, joiden hankkimiseksi he
ovat hakeutumassa opintoihin. Nyt kokeiluvaiheessa olen ollut havaitsevinani, et-
tä opintojen sujuvuus sekä opiskelijoiden tyytyväisyys opintojen kulkuun tuntuu
korreloivan siihen, miten hyvin he ennakkoon olivat miettineet syyt ja tarpeet opis-
keluun. Työn ohessa opiskelu vie kuitenkin sen verran paljon aikaa ja henkistä ener-
giaa, että päätös opintojen keskeyttämisestä syntyy liian helposti, jollei opinnois-
ta koe saavansa riittävän paljon.

Yhtä lailla opiskelijoiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden aiem-
paan työkokemukseen. Nyt käyty keskustelu siitä, paljonko nuorisoasteelta val-
mistunut insinööri tarvitsee työkokemusta ennen kuin voi hakeutua jatko-opiske-
lijaksi, tuntuu omien kokemusten jälkeen hieman omituiselta. Omiin tuntemuksii-
ni vedoten pitäisi ennemminkin puhua siitä riittääkö viisi vuotta vai ei. Erityisesti
osaamisen johtaminen -koulutusohjelman kaltaisissa toteutuksissa omakohtaiset
kokemukset strategisesta suunnittelusta, visiotyöskentelystä, henkilöstön kehittä-
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misestä tai toimimisesta monikulttuurisissa ympäristöissä ovat avainasemassa ym-
märryksen synnyssä. Tarkoituksenahan ei mielestäni ole päntätä päähän ulkoa jo-
tain teoriatietoa, vaan saada niistä elävää käytäntöä omalle työpaikalle. Jos asiat
nähdään näin, kuten tässä kuvaan, voidaan samalla helposti ymmärtää se ero, mi-
kä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopiston maisteritutkinnon välillä
tulisi olla.

                                              ___________ Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto



Minna Suutari, YTT
Asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Jatkotutkinnot elinkeinoelämässä

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tuottamalle osaamiselle on kysyntää tu-
levaisuuden työmarkkinoilla, jos tutkinnoilla on työelämän tarpeista lähtevä ja suo-
malaisen koulutusjärjestelmän muihin tutkintoihin nähden omaleimainen profiili.
Uuden ja erilaisen korkeakoulututkinnon kehittäminen on ollut jatkotutkintoko-
keilun haasteellinen tavoite, joka ei ole kokeilukauden päättyessä vielä täysin kir-
kastunut.

Jatkotutkintojen omaleimaisuus on ehkä jo selvää kokeilussa mukana olleille am-
mattikorkeakouluille, opiskelijoille ja työnantajillekin, mutta ulkopuoliselle niiden
erottaminen esimerkiksi yliopistojen maisteritutkinnoista ei välttämättä ole yksin-
kertaista. Pulmatilanteita voi tulla paitsi yrityksissä myös niissä ammattikorkeakou-
luissa, jotka eivät ole olleet mukana kokeilussa. Kun jatkotutkinnot vakinaistetaan,
niiden omaleimaista luonnetta on kehitettävä tarmokkaasti tulevina vuosina.

Menestyminen globaaleilla kiristyvän kilpailun markkinoilla edellyttää yrityksiltä
monipuolista ja laadukasta osaamisrakennetta. Monipuolisuus toteutuu parhaiten
silloin kun henkilöstö koostuu erilaisista osaajista. Jatkotutkintojen on tuotava oma,
erityinen lisänsä jo tällä hetkellä olemassa olevaan ammatillisten ja korkeakoulu-
tutkintojen kenttään. Erinomaisia lähtökohtia erilaisuuden kehittämisessä ovat tut-
kintojen työelämälähtöisyys ja ammatillisuus. 

Työelämälähtöisyys ja ammatillisuus haasteina

Työelämälähtöisyys on ollut avainsana, jolla ammattikorkeakoulujen jatkotutkin-
tojen erilaisuutta suhteessa yliopistojen maisterintutkintoihin on perusteltu kokei-
lun aikana. Kokeilussa on luotu toimivia käytäntöjä työelämälähtöisen koulutuksen
toteuttamiseen. Tiivis yhteys työelämään on säilytettävä myös kokeilun päättymi-
sen jälkeen. Perustaksi ammattikorkeakoulut tarvitsevat jatkuvia, luottamukseen
perustuvia yhteistyöverkostoja työelämään.

Toinen avainsana jatkotutkintojen omaleimaiseen profiiliin on ammatillisuus. Jat-
kotutkintoja on kehitettävä entistä voimallisemmin ammatillisina erikoistutkintoi-
na, jotka kehittävät ja syventävät perustutkinnon tuomaa ja työelämässä karttu-
nutta osaamista. Ammatillisen erikoisosaamisen tuottaminen erottaa ammattikor-
keakoulujen jatkotutkinnot selkeästi akateemisista maisterintutkinnoista.

Työelämän tarpeet ja erityisesti niiden kehittyminen pitkällä aikajänteellä on olta-
va kaiken koulutussuunnittelun, niin määrällisen kuin laadullisenkin, perusta. Tä-
mä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koulutuksen sisältöjä ja tarjontaa suunnitellaan
yksinomaan työelämän tarpeiden mukaisesti tai niiden ehdoilla. 
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Kestävä ja tarkoituksenmukainen koulutussuunnittelu ei voi perustua pelkästään
työelämän joskus nopeastikin muuttuviin tarpeisiin, muttei myöskään voi olla ko-
konaan näistä tarpeista irrallista. Keskeinen edellytys ammattikorkeakoulujen jat-
kotutkintojen työelämälähtöisyyden toteutumiselle on se, että tutkintojen mää-
rällinen mitoitus pohjautuu ajantasaiseen ja perusteltuun ennakointitietoon elin-
keinoelämän kehityssuunnista eri aloilla ja alueilla. 

Toinen tärkeä edellytys jatkotutkintojen työelämälähtöisyyden toteutumiselle on
se, että jatkotutkinnot tuottavat opiskelijalle valmiuksia niin oman työnsä ja osaa-
misensa kuin yleisemmin työelämän kehittämiseen. Työelämälähtöisyyden peri-
aate on kirjoitettava jatkotutkintojen opetussuunnitelmien sisälle niin, että se lä-
päisee tutkinnon eri vaiheet. Aito työelämälähtöisyys ei toteudu yksinomaan tut-
kintoon kuuluvan kehittämistehtävän kautta vaan on horisontaalisena teemana
mukana kaikessa jatkotutkintokoulutuksessa. 

Kolmantena edellytyksenä työelämälähtöisyyden toteutumiselle voidaan pitää si-
tä, että jatkotutkinnot suunnataan myös tulevaisuudessa työelämässä jo oleville
henkilöille. Kolmen vuoden työkokemus aiemman tutkinnon jälkeen on siksi pe-
rusteltu vähimmäisvaatimus opiskeluoikeuden saamiseksi jatkotutkintoon. Kun tut-
kinnon suorittajat ovat jo työelämässä, siirtyy jatko-opiskelun kautta saatava osaa-
misen lisäys myös hyödyttämään välittömästi työelämää.

Työelämälähtöisyys ongelmana?

Työelämälähtöisyyden vaatimusta on jatkotutkintokokeilun aikana toisinaan kriti-
soitu siitä, että se kaventaa - ja ehkä joidenkin arvioiden mukaan myös heikentää
- tutkintojen tuottamaa osaamista. Esimerkiksi työelämän kehittämistehtäviä on
toisinaan kritisoitu niiden kapea-alaisuudesta, jos ne pureutuvat liiaksi yksittäisten
yritysten ongelmiin tai hankkeisiin. 

Ongelman ydin ei kuitenkaan välttämättä ole liian tiivis sidos yksittäiseen yrityk-
seen. Pikemmin kyse voi olla siitä, ettei kehittämistehtävissä ehkä osata ottaa yh-
den yrityksen tasolta haastavaa askelta yleisemmälle tasolle. Yksittäiset, käytäntöön
liittyvät oivallukset eivät siirry yleistettäviksi, laajemmalle leviäviksi innovaatioiksi.

Kehittämistehtävien on jatkossakin voitava liittyä yritysten spesifeihin hankkeisiin
tai ongelmiin. Samalla niiden on kuitenkin tuotettava osaamista, joka on siirrettä-
vissä myös muualle työelämään. Kehittämistehtävien on luotava käytäntöjä ja me-
kanismeja, joista hyötyvät yrityksen ja henkilön lisäksi myös työelämä yleisemmin
ja ammattikorkeakoulu itse. Näiden käytäntöjen kehittämiseen ammattikorkea-
koulut tarvitsevat innovatiivisia pedagogisia käytäntöjä ja uutta luovaa t&k-toi-
mintaa.

Työelämälähtöisyyttä ei pitäisi nähdä jatkotutkintojen kehittämisessä taakkana. Se
on ennen muuta voimavara, jota ammattikorkeakoulujen on opittava hyödyntä-
mään monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Jos työelämälähtöinen ote jää si-
vuosaan, se voi kääntyä myöhemmin tutkintoja itseään vastaan ammattikorkea-
kouluissa.

                                              ___________ Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto



Osaamisen sovellettavuus

Yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä ensisijaisesti osaamisen perusteella. Tut-
kinto on yksi tapa arvioida yksilön osaamista, mutta se ei ole ainoa eikä aina edes
tärkein rekrytointikriteeri. Yleensä rekrytointipäätös perustuu kokonaisuuteen, jo-
ka muodostuu tutkinnon lisäksi aiemmasta kokemuksesta ja henkilökohtaisista omi-
naisuuksista.

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen asema työmarkkinoilla määräytyy lopul-
ta sen perusteella, millaista osaamista tutkinto tuottaa. Olennainen kysymys on se,
millaista lisäarvoa jatkotutkinto tuo yksilön inhimilliseen pääomaan ja mikä merki-
tys tällä lisäarvolla on kulloinkin kyseessä olevan tehtävän kannalta.

Elinkeinoelämän näkökulmasta ammattikorkeakoulun jatkotutkinto ei sinänsä tuo-
ta pätevyyttä mihinkään työelämän tehtävään. Tutkinto antaa henkilölle osaamis-
ta, jonka perusteella hän voi hakeutua erilaisiin tehtäviin. Ammattikorkeakoulujen
jatkotutkintojen ja maisterintutkintojen samanarvoisuuden tai eriarvoisuuden mää-
ritteleminen on rekrytointia tekevän yrityksen tehtävä. Siksi ei ole perusteltua tai
realistista vaatia, että jatkotutkinto automaattisesti rinnastettaisiin työnhakutilan-
teessa maisterintutkintoon.

Jatkotutkintokoulutuksen kehittämisessä tulisi kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksien
sijaan keskittyä huolehtimaan tutkinnon tuottaman osaamisen laadusta ja korkeasta
tasosta. Ne ovat lopulta ratkaisevia tekijöitä siinä, millaisiin tehtäviin jatkotutkin-
non suorittaneet sijoittuvat työelämässä. 

Toteutus

Jatkotutkintokokeilun toteutusta on seurattu tarkasti eri tahoilla. Kolmikantainen
seurantaryhmä ja kokeilusta tehdyt arvioinnit ovat tuottaneet hyvää aineistoa am-
mattikorkeakoulujen, opiskelijoiden ja työelämän kokemuksista. Näitä kokemuk-
sia on syytä hyödyntää, kun siirrytään vakinaisten jatkotutkintojen aikakauteen.

Jatkotutkintojen vakinaistamisessa on tärkeintä huolehtia siitä, että tutkintojen ta-
so on korkea. Jatkotutkinnot on suunniteltava niin, että laadukkaan korkeakoulu-
tuksen edellytykset täyttyvät. Laadunvarmistuksesta huolehtiminen on keskeistä
varsinkin niissä ammattikorkeakouluissa, jotka eivät ole olleet mukana kokeiluvai-
heessa. Kokeiluvaiheen hyvät ja huonot kokemukset on voitava tunnistaa niin hy-
vin, että niistä voidaan oppia ilman että toistetaan samat virheet.

Myös kokeilussa mukana olleiden koulutusohjelmien osalta on syytä arvioida uu-
delleen, miten ne vastaavat ympäröivän elinkeinoelämän tarpeisiin. Kokeiluohjel-
miakin on voitava lopettaa ja kehittää tarpeiden mukaisesti.

Jatkotutkintojen laatuun voidaan vaikuttaa myös laajentamalla koulutusta erittäin
maltillisesti. Jokaiselle koulutusalalle ja jokaiseen ammattikorkeakouluun ei pidä au-
tomaattisesti perustaa omaa jatkotutkinto-ohjelmaa vaan tarvetta on harkittava
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tarkoin. On tärkeää, että ammattikorkeakoulut keskittyvät toteuttamaan jatkotut-
kintoja omien vahvuusalueidensa pohjalta. Luontevimmillaan nämä vahvuusalu-
eet ovat samoja, joihin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta perus-
tuu. Erikoistumisen kautta resurssien käyttö tehostuu ja myös päällekkäisyys ja kes-
kinäinen kilpailu vähenee. 

Keskinäisellä verkostoitumisella ammattikorkeakoulut voivat etsiä uusia tapoja jat-
kotutkintojen toteuttamiseen ilman, että jokaiseen ammattikorkeakouluun perus-
tetaan jokaiselle koulutusalalle oma koulutusohjelma. Verkostoitumisesta on saatu
hyviä kokemuksia jo kokeiluvaiheessa. 

Alueellista koulutustarjontaa suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös sii-
hen, millaista korkeakoulutusta alueella on jo tarjolla ja mitä uutta jatkotutkinnot
tähän kokonaisuuteen toisivat. Tämä edellyttää kunkin alueen yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisäämistä. Jotta niukat koulutusresurssit oli-
sivat tehokkaassa käytössä, on kahden korkeakoulupilarin välillä sovittava alueen
kannalta järkevästä työnjaosta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ei tulisi olla
toistensa kilpailijoita vaan pikemminkin toimia toisiaan täydentäen.

Työelämän näkökulmasta perustutkintoihin johtava koulutus on ammattikorkea-
koulujen ydintoimintaa. Jatkotutkinnot voivat tuoda tähän oman lisänsä, jos ne to-
teutetaan harkiten ja hyvin. Koulutuksen resurssoinnissa on kuitenkin huolehdit-
tava siitä, etteivät jatkotutkinnot vie resursseja perustutkintoihin tähtäävästä kou-
lutuksesta.

                                              ___________ Työelämän tarpeet ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
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Mika Koivupuisto, tradenomi (AMK)
Toimitusjohtaja, Koivupuisto Oy
PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkotutkinto-opiskelija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jatkotutkinto - Yritysjohdon 
korkeakoulutusta parhaimmillaan

Jatkuvasti muuttuva liike-elämä luo yritysjohdolle haasteen kehittää tietämystään
vastatakseen yritysten muutostarpeisiin. Ei riitä, että hallitsee asioita pelkästään teo-
rian tai käytännön kannalta, vaan on kyettävä yhdistämään molemmat näkökul-
mat myös tiiviiksi kokonaisuudeksi. Yritysjohdolla on suoranainen velvollisuus lisä-
tä, uudistaa ja kehittää omaa tietämystään, johtamiensa yritysten hyväksi. Am-
mattikorkeakouluihin kehitetty korkeatasoinen jatkotutkintokoulutusohjelma tu-
kee tätä päämäärää tehokkaasti, koska se auttaa opiskelijoita luomaan organisaa-
tioihinsa uutta, osaavaa ja tehokasta tietopääomaa.

Jatkotutkintokoulutuksen aloittamisen syyt

Valmistuin Seinäjoen ammattikorkeakoulusta tradenomiksi vuonna 2000, talou-
den ja hallinnon suuntautumisvaihtoehdosta. Ammattikorkeakoulututkinto vasta-
si mielestäni siihen tavoitteeseen, jolla opiskelijoita pyrittiin kouluttamaan käytän-
nönläheisellä opetuksella suoraan työelämän palvelukseen. Omalta kohdaltani tra-
denomitutkinnon soveltaminen käytäntöön konkretisoitui, kun siirryin perheyri-
tyksemme toimitusjohtajaksi 25-vuotiaana. Rehellisesti voin todeta, että tuolloin
liikkeenjohdollinen kokemukseni oli vähäistä mutta uskon, että ammattikorkea-
koulun liiketalouden koulutusohjelman tuomat käytännönläheiset tiedot auttoivat
nopeasti omaksumaan vaativan tehtävän tuomat haasteet.

Keväällä 2003 hain Seinäjoen ammattikorkeakoulun jatkotutkintokoulutusohjel-
maan. Yksi tärkeimmistä hakuperusteistani oli se, että koulutuksessa pyrittiin pai-
nottamaan käytännönläheisyyttä, teoriaa kuitenkaan unohtamatta. Tästä syystä
koin, että jatkotutkinto oli se vaihtoehto, jolla halusin kehittää sekä itseäni että yri-
tystäni kohtamaan nykypäivän haasteet paremmin.

Toinen merkittävä syy oli uuden ja laajemman näkökannan luominen yrityksen joh-
tamiseen. Nykyisessä toimessani, perheyrityksen toimitusjohtajana, ei riitä, että
osaa vain omat tehtävänsä vaan johtajan on kyettävä kehittämään riittävän laaja
näkökulma jokaiseen yrityksen osatoimintoon. Ja että yrityksemme menestyisi jat-
kossakin, on muun muassa osaamisen johtamiseen kiinnitettävä erityistä huomio-
ta, jotta oikeat henkilöt tekisivät oikeita asioita. Näitä osa-alueita vahvistaa hyvin
esimerkiksi jatkotutkintokoulutuksen osaamisen johtamisen luentokokonaisuus.
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Kokemuksia jatkotutkintokoulutuksesta

Jatkotutkintokoulutuksen yksi merkittävimmistä pääsyvaatimuksista oli vähintään kol-
men vuoden työkokemus. Tämä vaatimus antoi jatkotutkintokoulutuksesta jo heti ha-
ku vaiheessa sellaisen kuvan, että opiskelijoiksi haluttiin selkeästi työkokemuksen omaa-
via, oman alansa osaajia ja ammattilaisia. Jatkotutkintokoulutuksen edetessä tämän pää-
syvaatimus on myös käytännössä osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi.

Työkokemus edesauttaa jatkotutkinto-opiskelijoita ymmärtämään paremmin toistensa
organisaatioita sekä kokemuksia työelämästä, sillä monet luennoilla esiin tulleet asiat on
pyritty peilaamaan joko omaan tai muiden opiskelijoiden yrityksiin. Työkokemuksen
myötä jokaiselle opiskelijalle on muodostunut selkeä käsitys oman organisaation toi-
minnoista, tavoitteista sekä kehittämiskohteista, mikä helpottaa huomattavasti luen-
noilla esiin tulleiden asioiden omaksumista sekä soveltamista omiin yrityksiin. Tämän
vuoksi kolmen vuoden työkokemusvaatimuksesta ei tulisi tinkiä uusia opiskelijoita valit-
taessa, jotta koulutukseen hyväksyttyjen opiskelijoiden tietopääoma olisi jo heti alussa
riittävän korkealla tasolla.

Jatkotutkinnon erityisvahvuutena on ollut panostaminen korkeasti koulutettuihin luen-
noitsijoihin. Jokainen heistä on ymmärtänyt sen, että he ovat tekemisissä oikeasti mo-
tivoituneiden, oman alansa osaajien kanssa ja ovat antaneet panoksensa myös sen mu-
kaisesti. Tämän vuoksi opetuksen taso on pysynyt korkeana ja jatkotutkinnon perusidea,
tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista opetusta, on onnistunut suunnitelmien
mukaisesti.

Moni jatkotutkintoa opiskelevista opiskelijoista on organisaatiossaan korkeassa asemas-
sa. Heidän joukossaan on muun muassa pörssiyrityksen johtajia, Suomen laajuisen yri-
tyksen talousjohtajia, kansainvälisten yritysten Suomen maajohtajia, juristeja sekä mo-
nia muita hyvin oman alansa osaavia ihmisiä. Jo opiskelijasegmentti kertoo jotain jat-
kotutkintokoulutuksen arvostuksesta. Monet heistä ovat aloittaneet ja jatkaneet opin-
tojaan, koska ovat kokeneet jatkotutkintokoulutuksen hyödyttävän organisaatiotaan se-
kä itseään kehittymään entistä paremmiksi osaajiksi.

Positiivista on myös se, että lähes jokaisen opiskelijan organisaatio tukee jatkotutkinto-
koulutusta. Ehkä siksi, että organisaatioissa ymmärretään opinnoista saatava hyöty ko-
ko työyhteisöön. Samalla panostetaan väistämättä muun muassa tulevaisuuden ris-
kienhallintaan entistä parempien osaajien muodossa.

Miten jatkotutkinto on hyödyttänyt omassa organisaatiossa

Jatkotutkintokoulutuksen aikana yksi tehokkaimmista tavoista oppia ja soveltaa uusia
asioita ovat olleet lukuisat ryhmätyöt ja keskustelut. Niiden aikana on pyritty löytämään
uusia ratkaisuja esimerkiksi ongelmakohtiin organisaatiossa sekä etsimään uusia toi-
mintatapoja tehokkuuden lisäämiseksi. Juuri tästä ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-
koulutuksessa on kysymys. Muilta oppiminen on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä
omaa tietopääomaa sekä siirtää sitä edelleen eri organisaatioihin.
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Omaan organisaatioomme on jatkotutkinto-opintojen kautta omaksuttu muun
muassa tehokas työnkiertosysteemi, joka on merkittävästi vähentänyt yrityksen
haavoittuvuutta esimerkiksi sairastapausten sattuessa. Tulevaisuudessa tarkoituk-
sena on luoda yritykseen myös kattava laatukäsikirja, jonka avulla organisaation
prosesseja pyritään saamaan joustavammiksi sekä tehokkaammiksi.

Jatkotutkintokoulutuksen yhteiskunnallinen hyöty

Suomi on tunnetusti pienyritysvaltainen maa. Jo pitkään suurena ongelmana on
ollut se, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ei ole saatu yksityisyrit-
täjiksi. Tämä on väistämättä johtanut siihen, että tärkeää tietopääomaa on karan-
nut muun muassa suuryrityksiin. Jatkotutkintokoulutus onkin vastaus siihen, mi-
ten ylemmän korkeakoulutuksen tietopääomaa saadaan siirrettyä myös pieniin yri-
tyksiin.

Pääsääntöisesti jatkotutkintoon hakeva opiskelija-aines on jo hankkinut työkoke-
musta muutaman vuoden. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat tulevat työelämästä,
suorittavat opintojaan työn ohessa ja palaavat valmistuttuaan työelämään. Tämän
tyyppinen opintomalli ei syö esimerkiksi työpaikkoja yliopistosta valmistuvilta vaan
molemmista oppilaitoksista valmistuneet tulevat työllistymään ja etenemään ural-
laan nopeasti, lukuisia organisaatioita hyödyttäen

Lopuksi

Jokin aika sitten saavutettiin tärkeä etappi ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-
koulutusohjelmassa, kun kansainvälinen arviointikomitea antoi oman lausuntonsa
jatkotutkinnosta. Siinä todettiin muun muassa koulutuksen vastaavan selkeästi
maisteritason tutkintoa ja että jatkotutkintokoulutus tulisi vakinaistaa. Nämä lau-
sunnot toivat selkeästi esille sen, jonka jo jatkotutkinto-opiskelijat sekä työelämä
tiesivät entuudestaan; jatkotutkinnolla on selvä tarve ja kysyntä suomalaisessa kor-
keakoulujärjestelmässä.

Arviointikomitea ehdotti myös maisteri-nimikkeen vahvistamista valmistuville jat-
kotutkinto-opiskelijoille. Toivottavasti ehdotus otetaan vakavasti, sillä jatkotutkin-
to vastaa kiistatta ylempää korkeakoulututkintoa, joka Suomessa tunnetaan ni-
menomaan maisteri nimikkeellä ja ulkomailla Masters Degree:nä.

Jotta jatkotutkintokoulutus saataisiin tulevaisuudessakin pysymään yhtä korkeata-
soisena kuin se nyt on, on luennoitsijoiden ja opiskelijoiden valintaan kiinnitettä-
vä erityistä huomiota. Toinen tärkeä tekijä olisi saada ammattiopettajien lisäksi
muutamia yrityselämän huippujohtajia luennoimaan jatkotutkinnon eri osa-alueil-
le. Tämä antaisi varmasti lisäsyvyyttä kokonaisoppimistulokseen ja tekisi tutkin-
nosta entistä arvostetumman.
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Sanna Anttila, tradenomi (AMK)
Johdon assistentti, Talentum Media Oy 
PK-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen -koulutusohjelma,
valmistunut 2004
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu

Yritysilmeen kehittäminen ja 
tutkiminen. Case: Talentum 

Jatkotutkinto-opintojen alkaessa työnantajani Talentumin yritysilme uusiutui ja sain
siitä idean työelämän kehittämishankkeelleni. Hankkeeni päätavoite oli tutkia Ta-
lentumin uuden ilmeen läpimenoa lähimmissä sidosryhmissä ja ison mediatalon
yleistä tunnettuutta muiden suomalaisten mediatalojen joukossa.

Johdanto

Talentum on kehittynyt vuosien varrella perinteisestä lehtikustannustalosta isoksi
ja menestyväksi mediataloksi. Kaikkien näiden vuosien ajan Talentumia ilmentä-
neen yritysilmeen haluttiin myös uudistuvan ja viestivän uudesta yrityskuvasta. 

Tarve uudistukselle oli jo kypsynyt pidemmän aikaa ja suurin syy siihen oli se, että
Talentumista välittynyt julkisuuskuva ei vastannut enää todellisuutta. Ydinliiketoi-
minnan todettiin olevan kunnossa, mutta epäonnistuneiden uusmediatoiminto-
jen takia imago oli jonkin verran kärsinyt ja yritysilme aikansa elänyt.

Talentumissa oli joka tapauksessa tarkoitus teetättää tutkimus uudesta yritysil-
meestä, joten sain näistä lähtökohdista hyvän syyn alkaa tehdä tutkimusta Talen-
tumin uudesta yritysilmeestä ja yrityksen yleisestä tunnettuudesta sen tärkeimmissä
sidosryhmissä. 

Tutkimuksen vaiheet

Tutkimusmenetelmänä kehittämishankkeessa käytin kvantitatiivista tutkimusta. Täl-
lä tutkimusmenetelmällä selvitetään muun muassa tuote- ja yrityskuvaa eli teh-
dään erityyppisiä imagotutkimuksia. Kun esitin samanlaisia kysymyksiä samalle koh-
deryhmälle, samalla menetelmällä ja säännöllisin väliajoin, niin sain tietoa mieli-
kuvan kehittymisestä. Muutosten seuraaminen yrityskuvatutkimuksessa on kui-
tenkin paljon tärkeämpää kuin kertatutkimuksella saatu poikkileikkaustulos. (Rope
2001, 151.) 

Käytännössä tein siis kyselytutkimuksen huomionarvon selvittämiseksi alkusyksys-
tä 2002 Talentumin viidelle tärkeimmälle kohderyhmälle ja vuotta myöhemmin
seurantatutkimuksen vertailutiedon saamiseksi. Kyselytutkimuksessa käytin Kyse-
ly.com-nimistä internet-kyselyohjelmaa. Päädyin valitsemaan tämän tavan, koska
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se tavoittaa helposti kyselyyn osallistuvat henkilöt ja siihen vastaaminen sujuu vai-
vattomasti.

Molempina vuosina kyselyssä oli mukana viisi eri Talentumin sidosryhmää; lukijat,
mainostajat, kirjailijat, kirjakaupat ja henkilökunnan edustajat. Näistä sidosryhmis-
tä oli olemassa valmiit rekisterit, joissa kussakin oli eri määrä yhteyshenkilöitä. Otan-
tamenetelmänä käytin systemaattista otantaa ja otin kyselyyn mukaan noin 150 -
500 vastaajaa kustakin ryhmästä.

Tulokset ja niiden merkitys

Varsinaisen yritysilmetutkimuksen ja seurantatutkimuksen tulosten perusteella ke-
hittämishankkeeni keskeisin tavoite saavutettiin eli Talentumin uuden yritysilmeen
tunnettuus parani vuosien 2002 - 2003 välisenä aikana. 

Monet työelämän edustajista olivat yllättyneitä tuloksista kuullessaan siitä, miten
lyhyen ajan kuluessa Talentumin sidosryhmät olivat ylipäätään huomioineet uu-
den yritysilmeen ja omaksuneet uudelle ilmeelle määritellyt arvot, joista keskei-
simpiä ovat: erikoistunut, positiivinen ja ammattimainen.

Yritysilmetutkimukset ja tekemäni erillinen imagotutkimus vakuuttivat myös siitä,
että Talentumin tunnettuus mediatalona on hyvällä tasolla sen kilpakumppanei-
hin verrattuna. Ainoa varsinainen pettymys oli se, miten vähäisenä Talentumin ni-
men merkitys kustantajana koettiin asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavana teki-
jänä, muun muassa kirjoja hankittaessa.

Levikki- ja tutkimusjohtajamme Kari Tervosen mielestä kehittämishankkeeni istui
saumattomasti Talentumin ilmeuudistuksen toteuttamisen kokonaisuuteen. “Ta-
lentumissa on kuitenkin jo pitkät perinteet hyvin laajan tutkimustoiminnan teke-
misestä, joten varsinaista uutta tapaa toimia ei syntynyt. Sellaisen odottaminen oli-
si ollut epärealistista”, toteaa Tervonen (2004).

Kehittämishankkeeni tuloksista voi kuitenkin päätellä, että Talentumin yritysilmeen
muutos kannatti ja sen kehittämiseksi tehdyt sijoitukset tuottivat tulosta, sillä uusi
yritysilme sai kaikissa sidosryhmissä paremmat arviot verrattuna vanhaan ilmee-
seen. Juuri tällainen lähimmiltä sidosryhmiltä saatu palaute on erittäin arvokasta
Talentumin yritysilmeen kehittämiselle myös tulevaisuudessa.

Tärkein kehitystoimenpide jatkossa on Talentumin uuden yritysilmeen ja tunnet-
tuuden jatkuva kehittäminen - etenkin niissä sidosryhmissä, joissa tunnettuus ei
ole vielä riittävän korkea. Päällimmäisenä kehittämishankkeestani jäi mieleen se,
miten herkkä ja haavoittuva yrityksen imago on sen sidosryhmien silmissä, ja mi-
ten arvokasta ja lähes korvaamatonta on sen hyvän mielikuvan ylläpitäminen jo-
kapäiväisessä työssä.

Näin jälkikäteen koen, että opin sekä jatkotutkinnon opiskelun että työelämän ke-
hittämishankkeeni avulla yhä syvemmin ymmärtämään Talentumin liiketoimintaa
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ja tapaa toimia. Se oli aikoinaan myös yksi tärkeä syy, miksi hain opiskelemaan jat-
kotutkintoa.

“Jo organisaatiossa työskennelleen kanssa hankkeen tekeminen on aivan toista,
kuin ulkopuolisen projektityön avustaminen”, toteaa kehittämishankkeessani mu-
kana ollut työelämän edustaja, Tervonen (2004) Hänen mielestään hanke oli kai-
ken kaikkiaan positiivinen kokemus. 

Lähteet

Rope T. & Mether J. 2001. Tavoitteena menestysbrandi - onnistu mielikuvamarkkinoilla. Porvoo: WS Bookwell Oy.

Tervonen K. Levikki- ja tutkimusjohtaja. Talentum Oyj. 9.5.2004. Haastattelija: Sanna Anttila.
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Marko Palmgrén, sosionomi (AMK)
Erityisnuorisotyön ohjaaja, Kemin seurakunta
Sosiaalialan jatkotutkinto-opiskelija
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Kadonneiden opiskelijoiden arvoitus? 
- Kansalais- ja aluelähtöinen kehittämishanke Kemi-Tornion 
ammattiopistossa

Kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen on matka kohti tuntematonta määrän-
päätä. Matkalla esille tulevia kehittämiskohteen ongelmia ei voi ratkaista ulko-
puolelta, koska muutoksen subjekteja ovat toimijat itse. Myös ylempi ammatti-
korkeakoulututkinto oli matka kohti tuntematonta. Valmistuin joulukuussa 2004,
mutta en vielä tiedä ammattinimikettäni, enkä kelpoisuuttani jatko-opintojen tai
työmarkkinoiden suhteen. Ovatko ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suo-
rittaneet myös subjekteja, jotka ottavat itse paikkansa työmarkkinoilta kehittäjä-
osaamisellaan?

Prologi

“Oli synkkä tammikuun ilta vuonna 2003. Pakkanen paukkui nurkissa ja ikkunat
nitisivät pakkasen ja kotoisen lämmön välisessä jännityksessä. Lämpökynttilä oli
juuri sammunut savisen lyhdyn sisällä ja kylmä katuvalojen hohde tunkeutui pi-
meään huoneistoon. Aloittaisin muutaman päivän päästä Kemi-Tornion ammat-
tikorkeakoulun sosiaalialan koulutusyksikössä jatkotutkinto-opintoja. Mietin hiljaa
mielessäni, minkä arvoituksen valitsisin ratkaistavaksi? Jatkotutkinnossa näet vaa-
ditaan, että jokaisella opiskelijalla tulee olla kehittämisen kohde, jonka problema-
tiikkaan hän opintojen aikana syventyy.” (Palmgrén 2004, 7.)

Uran uurtajan tehtävä koulutus- ja työmarkkinoilla oli minulle ennestään tuttua.
Valmistuin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmasta
syksyllä 1996 tietämättä tutkintonimikettäni ja työmarkkinakelpoisuuttani. Sosio-
nomi (AMK) -tutkintonimikkeen sain vuonna 1998, ja ammattikorkeakoulujen ase-
ma työmarkkinoilla on vakiintunut ja tarkentunut koko työhistoriani ajan. Olen ol-
lut todella tyytyväinen perusammattikorkeakoulututkintooni. Olen saanut koko
ajan olla mukana työelämässä tehtävissä, joista pidän ja joissa koen olleen riittä-
västi haasteita. Olen toiminut erityisnuorisotyöntekijänä, jengityöntekijänä, pro-
jektivastaavana ja kriisityöntekijänä. En ole kuitenkaan pätkätyön uhri, vaan oltua-
ni vuoden Kemin kaupungin jengityöntekijänä siirryin Kemin seurakunnan erityis-
nuorisotyön ohjaajaksi, josta olen ollut yli neljä vuotta virkavapaalla hoitamassa
projektivastaavan ja kriisityöntekijän työtä. Myönteinen kokemukseni sosionomin
koulutuksesta ja työmarkkinakelpoisuudesta motivoi minut jatkamaan opintojani
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.
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Kansalais- ja aluelähtöisen dekkarin lähtökohdat

Kadonneiden opiskelijoiden arvoitus on kansalais- ja aluelähtöinen kehittämishanke
Kemi-Tornion ammattiopistossa, jonka toteutin 13.1.2003 - 31.5.2004 (ks.
Palmgrén 2004). Kehittämishanke on toiminnallinen osa ammattikorkeakoulun so-
siaali- ja terveysalan jatkotutkinto-opintojeni (60 ov) opinnäytetyössä (20 ov). Ke-
mi-Tornion, Seinäjoen ja Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttaman sosiaali- ja ter-
veysalan koulutusohjelman ideologisena perustana on sosiaalialan käytäntöjen kan-
salais- ja aluelähtöinen kehittäminen (Opinto-opas 2003-2004, 3).

Perehtyessäni kansalais- ja aluelähtöiseen kehittämiseen luin Alasuutarin Johdatus
yhteiskuntatutkimukseen (2001) -teosta. Alasuutarin (2001, 5-6) mukaan yhteis-
kuntatutkimusta verrataan salapoliisikertomuksiin, koska dekkareiden viehätys pe-
rustuu samanlaisiin päätelmiin sosiaalisesta kanssakäymisestä. Dekkareiden ja yh-
teiskuntatutkimuksen rinnastaminen on oikeutettua monella tasolla. Etsivän ja tut-
kijan työssä on paljon yhteistä. Molemmat kokoavat faktoja, punnitsevat niitä vih-
jeinä ja jutun ratkaisemisen jälkeen esittävät ne todistusaineistona. (Alasuutari 2001,
5-6.) Myös kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä ja dekkarissa on paljon yh-
täläisyyksiä. Niinpä dekkarityyppinen lähestymistapa opinnäytetyössäni ja sen ke-
hittämishankkeessa on perusteltua. Kehittämishankkeen tavoitteena oleva arvoi-
tuksen ratkaisu on pitkä prosessi, jossa johtolankoja kerätään jatkuvasti. Yllättävät
tapahtumien kulun käänteet ja ennalta odottamattomat tulokset kuuluvat kansa-
lais- ja aluelähtöiseen kehittämiseen. Kukaan ei voi etukäteen tietää, mikä on lop-
putulos, ei edes kehittäjä itse. Dekkarissa puolestaan kirjoittaja oletettavasti päät-
tää murhaajan etukäteen, jotta hän osaa antaa sopivia johtolankoja lukijoilleen ko-
ko lukuelämyksen aikana. 

Ihmistieteellisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavien ihmisten so-
siaalista todellisuutta. On tärkeämpää ymmärtää ihmisten toiminnan merkityksiä
ja motiiveja, kuin havainnoida toimintaa ulkoisesti. (Raunio 1999, 242, 310.) Toi-
mintatutkimus keskittyy Hartin ja Bondin (1995, 33) mukaan tuomaan esille tut-
kittavien oman näkökulman. Toimintatutkimuksen lähtökohtia ovat ongelmakes-
keisyys, käytäntöön suuntautuminen ja muutokseen pyrkiminen (Hart & Bond
1995, 40-43; Kuula 1999, 10). Valitsin toimintatutkimuksen kehittämishankkeeni
tutkimusmenetelmäksi, koska toimintatutkimus mahdollistaa toimimiseni kehittä-
jänä, antaa vapauden valita tilanteisiin sopivia tutkimus- ja kehittämismetodeja se-
kä pyrkii tavoittamaan kehittämishankkeen kohteiden oman näkökulman. Vastaus
Kadonneiden opiskelijoiden arvoitukseen on olemassa - se on vain löydettävä (vrt.
Client Guide to the Focus Group 2000, 7).

Idea kehittämishankkeen kohteesta syntyi kentän tarpeesta. Kemi-Tornion am-
mattiopiston Opintieltä Työelämään -projektin eli OTTE-projektin projektivastaa-
van Kaija Peunan kanssa keskusteltuani päädyimme siihen, että Kemi-Tornion am-
mattiopistossa on tarve kehittämishankkeelle. Yhteistyömme kehittyi tiiviiksi, kos-
ka kehittämishankkeeni palveli OTTE-projektin tavoitteita. (Lisää tietoa OTTE-pro-
jektista ja sen luomista hyvistä käytännöistä osoitteessa: www.ktao.fi/otte.) Ka-
donneiden opiskelijoiden arvoitus oli ratkaistava salapoliisin työllä siten, että Kemi-



66

Opiskelijoiden kokemuksia työelämän kehittämisestä

Tornion ammattiopiston opiskelijat, henkilökunta sekä yhteistyökumppanit val-
taistuvat itse ehkäisemään katoamista. 

Opintoni sekä Kemi-Tornion ammattiopiston aikataulut asettivat minulle ajalliset
raamit, joiden sisällä kehittämishanke tuli suorittaa. Lähdin suunnittelemaan ke-
hittämishankettani projektimuotoisesti. Projektikirjallisuuden mukaan projekteilla
ja hankkeilla on elinkaariluonne, joka etenee tarvekartoituksesta, ideoinnin ja toi-
minnan kautta arviointiin. Käytännössä projektin vaiheita on vaikea erottaa toisis-
taan ja ne etenevät osittain päällekkäin. Erityisesti arviointia on tehtävä koko ajan
eikä pelkästään loppuvaiheessa. (Vrt. Jalava & Virtanen 1995, Lööw 2002, Rissa-
nen 2002, Silfverberg 1996 ja 2000.) 

Kehittämishankkeeni kansalais- ja aluelähtöisen ideologian toteuttaminen projek-
timuotoisen toimintatutkimuksen avulla tarvitsi tuekseen ideologiaan sopivia me-
todeja. Arviointimenetelmistä valitsin realistisen monitahoarvioinnin. Monitaho-
arvioinnin avulla käynnistettiin muutokseen tarvittava dialogi intressiryhmien vä-
lillä ja realistisen arvioinnin kehällä yhdistyi projektimuotoisuus, toimintatutki-
muksellisuus ja salapoliisimainen työskentelytapa. Rakensin Pawsonin ja Tilleyn
(1998, 85) sekä Kazin (2003a, 806 ja 2003b, 29) esittelemästä realistisen arvioin-
nin kehästä kehittämishankkeelleni rungon, jossa huomioidaan kansalais- ja alueläh-
töisen näkökulman mukaisesti arvioitavan todellisuuden konteksti (Kuvio 1.). 

Kuvio 1. Realistisen monitahoarvioinnin kehä kehittämishankkeeseeni sovellettuna. 
(vrt. Pawson & Tilley 1998, 85; Kazi 2003a, 806 ja 2003b, 29)

Teoria
(epäily)

Kokeiluvaihe

• Tarvekartoitus
(ratkaistava arvoitus)

• Tulokset (arvoituksen ratkaisu)

• Mikä toimii, keiden kanssa ja
missä kontekstissa?
(johtopäätökset)

• Mikä saattaisi toimia,
keiden kanssa ja
missä kontekstissa?
(todistusaineisto)

• Toimintamallien kokeilu
• Palautteen kerääminen

kokeilusta
• Tiedon kerääminen 

syrjäytymisproblematiikasta
(rekonstruktio)

Ennakko-oletusMallintaminen
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Minulla oli salapoliisin työssäni aluksi epäily, hypoteesi, kadonneiden opiskelijoi-
den arvoituksesta, jonka muodostin Kemi-Tornion ammattiopiston avainhenkilöi-
den ryhmähaastatteluiden perusteella. Epäilyn tueksi keräsin todistusaineistoa, jot-
ta saisin ennakko-oletuksen siitä, mikä saattaisi toimia Kemi-Tornion ammattiopis-
tossa opiskelijoiden katoamisen ehkäisyssä. Kokeiluvaiheessa testasin toiminta-
malleja opiskelijoiden katoamisen estämiseksi. Keräsin palautetta toimintamalleis-
ta, sekä hankin lisää todistusaineistoa opiskelijoiden syrjäytymisproblematiikasta
Kemi-Tornion ammattiopiston opiskelijoilta, henkilökunnalta ja yhteistyökumppa-
neilta voidakseni suorittaa rekonstruktion. Rekonstruktiolla tarkoitan salapoliisin
työssä käytettävää nykyisen tilanteen vertaamista toimenpidettä edeltävään tilan-
teeseen. Toisin sanoen tarkastelin sitä, oliko ennakko-oletus oikea saamani palaut-
teen ja lisäinformaation valossa. Rekonstruktion jälkeen tein johtopäätökset siitä
mikä toimii, keiden kanssa ja missä kontekstissa. 

Kehittämishankkeeni tavoitteeksi kiteytyi kadonneiden opiskelijoiden arvoituksen
ratkaiseminen. Arvoituksen ratkaisun keskeisiksi kysymyksiksi muodostuivat:

• Millä keinoilla Kemi-Tornion ammattiopistossa voidaan ehkäistä opiskelun
keskeyttämistä?

• Mitkä toimintamallit parhaimmillaan tukevat Kemi-Tornion ammattiopiston
opiskelijoiden ammatillista opiskelua?

• Mitä mieltä ovat itse opiskelijat ja heidän parissaan työskentelevä Kemi-Tor-
nion ammattiopiston henkilökunta ja yhteistyökumppanit opiskelun kes-
keyttämisen ehkäisytoimenpiteistä?

Kemi-Tornion ammattiopiston avainhenkilöiden ryhmähaastattelujen perusteella
minulle muodostui ennakko-oletus opiskelijoiden katoamista ehkäisevistä mene-
telmistä. Kehittämishankkeeni kokeiluvaihetta varten kehitin yhdessä Kemi-Tornion
ammattiopiston henkilökunnan kanssa neljän oppitunnin ryhmäytymisohjelman
ja “Kun jokin mättää” -esitteen. Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan Aallon (2000, 69)
mukaan erilaisiin toiminnallisiin tehtäviin perustuvaa prosessia, jonka avulla ryh-
män turvallisuus vaiheittain kasvaa. Opiskelijoiden ryhmäyttämisellä opintojen al-
kuvaiheessa sekä Kemi-Tornion alueen auttavista tahoista (mm. A-klinikasta ja mie-
lenterveyspalveluista) tiedottamalla oletimme opiskelijoiden sitoutuvan paremmin
opiskeluun ja opiskeluyhteisöön sekä osaavan hakea tarvittaessa apua varhaisessa
vaiheessa.

Kokeilin ryhmäytymisiä yhdessä Kemi-Tornion ammattiopiston henkilökunnan ja
yhteistyökumppaneiden kanssa neljässä opiskelijaryhmässä heidän ensimmäisellä
opiskeluviikollaan syksyllä 2003. Ryhmäytymisen välineenä käytimme toimintako-
kemusmenetelmiä (ks. Aalto 2000). Opiskelijoita ryhmissä oli yhteensä 78. “Kun
jokin mättää” -esitteet jaettiin opiskelijoille parin ensimmäisen opiskeluviikon ai-
kana ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmäytymisissä tutuiksi tulleiden työntekijöiden,
kuten koulukuraattorin, A-klinikan nuorisoterapeutin ja jengityöntekijöiden, yh-
teystiedot tulivat “Kun jokin mättää” -esitteen kautta uudelleen esille.
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Johtopäätökset ja pohdinta

Opiskelijoiden ryhmäytymisistä ja “Kun jokin mättää” -esitteestä on saamani pa-
lautteen mukaan ollut hyötyä opintojen keskeyttämisen ehkäisemisessä Kemi-Tor-
nion ammattiopiston opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Myös
opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen problematiikasta tekemäni fokusryhmä-
haastattelut opiskelijoille ja sähköpostikyselyt oppilashuoltohenkilöstölle tukevat
näkemystä siitä, että verkostojen vahvistaminen ja apupalvelujen markkinoiminen
ovat tekijöitä, jotka ehkäisevät opintojen keskeyttämistä (Kuvio 2.).

Kuvio 2. Opiskelijoiden katoamisen ehkäisystrategiat (Vrt. Junttanen 2004, 5-9)

Kemi-Tornion ammattiopiston opiskelijoiden katoamisen ehkäisystrategioiksi muo-
dostui Kuvion 2. mukaisesti neljä toimintastrategiaa. Kun “kaveria ei jätetä” -men-
taliteetti saadaan paremmin hyödynnettyä, opiskelijat huolehtivat vertaisistaan ja
osaavat tarvittaessa hakea ajoissa apua kaverilleen. Opiskelijoiden ottaessa yhteyt-
tä Kemi-Tornion ammattiopiston henkilökuntaan pystyy henkilökunta, aputaho-
jen verkostoitumisen myötä, paremmin tarjoamaan opiskelijoille juuri oikeanlais-
ta tukea. Tutustuttamalla opiskelijat heti opintojen alkuvaiheissa opiskeltavan alan
työhön opiskelijoiden opiskelumotivaatio vahvistuu, koska opiskelijoilta saamani
palautteen mukaan he kaipaavat konkreettista otetta työelämästä. Jos opiskelijat
huomaavat jo opintojensa alkuvaiheessa olevansa väärällä alalla, voidaan tehdä
“positiivinen keskeyttäminen” ja ohjata opiskelija jatkamaan opintojaan esimer-
kiksi toisella alalla Kemi-Tornion ammattiopistossa.

Realistisen arvioinnin oleellisin asia on Pawsonin ja Tilleyn (1998, 57-63) mukaan
kehittämishankkeen tavoiteltuun tulokseen vaikuttaneiden osatekijöiden löytämi-
nen. Kehittämisen tuloksella ei ole merkitystä, jos ei tiedetä sen muodostumisen
salaisuutta. Vaikka realistinen arviointi on sidoksissa toteuttamisympäristön kon-
tekstiin, osatekijöiden löytäminen antaa mahdollisuuden arvioida hyväksi havait-
tujen toimintamallien siirtämistä toiseen kontekstiin, sekä kehittää toimintamallia
vastaamaan paremmin toteutuskontekstin tarpeisiin. (Vrt. Pawson & Tilley 1998,
57-63.) Paasion (2003, 30-31) mukaan palvelut tai interventiot eivät tuota tai ai-
kaansaa muutosta, vaan ne mahdollistavat tietyissä tilanteissa ihmisten elämään
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Tulevaisuus

Mahdollisuudet Uhat

Vahvuudet Menestymisstrategia Varautumisstrategia
(mitä?, miten?) (mitä?, miten?)

Heikkoudet Kehittämisstrategia Selviytymisstrategia
(mitä?, miten?) (mitä?, miten?)
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kuuluvien muutosvoimien toiminnan. Kadonneiden opiskelijoiden arvoituksen rat-
kaisun avaimena toimii opiskelijoiden sosiaalinen vahvistaminen (Kuvio 3.).

Kuvio 3. Arvoituksen ratkaisuprosessi (vrt. Pawson & Tilley 1998, 58; Tissari 2001, 
15)

Sekä ryhmäytyminen että “Kun jokin mättää” -esite ovat toimintaa, jotka edistä-
vät opiskelijoiden tutkinnon suorittamista, mikäli nämä toiminnot sisältävät so-
siaalista vahvistamista tietyssä kontekstissa. Toimintakokemusmenetelmien käyt-
täminen vahvisti ryhmäytymisprosessia ja samalla toi auttavien tahojen työnteki-
jöitä opiskelijoille tutuksi. Tämän kokemuksen perusteella sosiaalinen vahvistami-
nen tulee sisällyttää opiskelijoiden kanssa toimimiseen opintojen keskeyttämis-
prosentin pienentämiseksi.

Esittelin kehittämishankkeeni tulokset Kemi-Tornion ammattiopiston rehtorille ja
toimialajohtajille huhtikuussa 2004. Kemi-Tornion ammattiopiston rehtori ja toi-
mialajohtajat tekivät päätöksen kehittämishankkeeni keskeisten tulosten käyttöön
ottamisesta. Päätös kehittämishankkeeni hyödyntämisestä muodostui seuraavan-
laiseksi:

• Ryhmäytymiset ja realistisen kuvan muodostaminen tulevasta ammatista li-
sätään oppimaan oppimisen opintoihin.

• “Kun jokin mättää” -esite liitetään osaksi opinto-opasta.
• Lisäksi voidaan: kouluttaa “ryhmäyttäjiä” yksiköihin, hyödyntää Humanisti-

sen AMK:n opiskelijoita ryhmäytymisissä sekä tutustuttaa opiskelijat tule-
vaan ammattiin esimerkiksi tutustumiskäyntien ja live action roolipelien avul-
la.

Kehittämishankkeeni tulokset eivät kuitenkaan siirtyneet odottamallani tavalla Ke-
mi-Tornion ammattiopiston käytännöiksi syksyllä 2004. Kohosen (2002, 365) mu-
kaan muutokset lähtevät oppilaitoksen todellisuudesta ja etenevät riittävän hitaasti,

Ammatillisessa
koulutuksessa opinnot
keskeytyvät muita
helpommin

Sosiaalinen
vahvistaminen

Ryhmäytyminen ja
“Kun jokin mättää”

-esite

TUTKINNON
SUORITTAMINEN
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jolloin myös oppilaitoksissa on aikaa syventyä niihin. Oppilaitoksissa tarvitaan li-
säpaineiden sijasta työrauhaa ja tukea meneillään olevien prosessien toteutukseen
ja kiireettömään arviointiin (Kohonen 2002, 365). Sahlbergin ja Shlomon (2002,
375) mukaan yhden kurssin käyminen tai kirjan lukeminen eivät anna vielä riittä-
viä taitoja käytäntöä varten. Odotukseni kehittämishankkeen tulosten käytäntöön
siirtämisen aikataulusta olivat liian suuret. Kemi-Tornion ammattiopistossa tarvi-
taan lisää ryhmäytymiskoulutusta ja positiivisia kokemuksia ryhmäytymisten eduis-
ta, jotta ryhmäytymisistä tulee arjen käytäntöjä ja ne liitetään oppimaan oppimisen
opintoihin. Yhteenvetona totean merkittäväksi tulokseksi sen, että osa kehittämis-
hankkeeni tuloksista siirtyi Kemi-Tornion ammattiopiston käytäntöön ja henkilö-
kunnan ryhmäytymiskoulutukset jatkuvat. 

Kemi-Tornion ammattiopiston OTTE-projektin projektivastaava Kaija Peuna (2004)
opinnäytetyöni työelämäohjaajana arvosti kehittämishankkeeni asiakaslähtöisyyt-
tä ja Lapin läänin sekä Kemi-Tornio alueen nuorten ammatillisen koulutuksen haas-
teiden huomioimista. Peuna (2004) jatkaa kehittämishankkeeni arviointia lausun-
nossaan:

“Työyhteisön ulkopuolisen henkilön tekemästä kehittämishankkeesta saadaan mal-
lia siitä, miten hankkeiden tuloksia voidaan juurruttaa organisaation normaalitoi-
mintaan. Samoin hankkeesta voi saada vihjeitä siihen, miten eri toimijoiden välil-
le voidaan rakentaa kaikkien intressejä palvelevaa toimintaa. Siksi erityisen ansio-
kasta olikin se, että tekijällä oli riittävästi rohkeutta lähteä kokeilemaan hankkeen
vetämistä oman organisaationsa ulkopuolelle.” (Peuna 2004.)

Lisäksi Peunan (2004) mukaan kehittämishankkeeni erityisiä ansioita ovat eri int-
ressiryhmien tarpeiden ja tavoitteiden yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi
sekä konkreettisen hyödyn tuottaminen oppilaitokselle. Kemi-Tornion ammatti-
opisto sai ryhmäytymisistä ja “Kun jokin mättää” -esitteestä työkaluja opiskelijoi-
den katoamisen estämiseen. Kehittämishankkeeni myötä oppilaitoksen kontaktit
muihin nuorten kanssa toimiviin organisaatioihin lisääntyivät ja henkilökunta op-
pi tuntemaan uusia yhteistyökumppaneita. Kehittämishankkeen kirjallista tuotos-
ta (Palmgrén 2004) hyödynnettiin Kemi-Tornion ammattiopistoon palkatun va-
paa-ajanohjaajan työn suunnittelussa. (Peuna 2004.)

Epilogi

Tämän päivän yhteiskunnassa muutokset ovat arkipäivää ja työelämän pitää ke-
hittyä vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin. Sosiaalialan työ muuttuu, on-
gelmat moninaistuvat ja kasvavat, mutta resurssit pysyvät ennallaan. Kehittämis-
hankkeet ja -projektit ovat tämän päivän työmuoto. Kansalais- ja aluelähtöinen ke-
hittäminen oli kipinä, joka innosti minut jatkamaan opintojani. Ylempi ammatti-
korkeakoulututkinto ei saa olla kapea-alainen yhden ikäluokan tai väestöryhmän
problematiikkaan pohjautuva koulutusohjelma. Ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon tulee olla laaja-alainen kehittämisorientoitunut koulutusohjelma. Sillä,
työskenteleekö lasten tai vanhusten kanssa vai ovatko kohderyhmänä alkoholistit
tai työttömät, ei ole merkitystä. Kehittämistyö on samantyyppistä, mutta mene-
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telmät ja toimintatavat on valittava kohteen mukaisesti. Ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon vahvuus on erityisesti kehittämistyössä. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto opetti minut oppimaan, hakemaan uutta tie-
toa ja kehittämään sekä itseäni että työkäytäntöjäni. Mielestäni on tärkeää, että
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pääsemisen ehtona on työkokemus pe-
rusammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Työelämälähtöinen kehittäminen vaatii
kokemusta työelämästä. Työelämäkokemukseni auttoi minua ymmärtämään teo-
riaa ja teoria antoi minulle lisää ymmärrystä työelämään.

“On synkkä marraskuinen yö vuonna 2004. Pakkanen pyrkii taas nurkista sisään
ja tuuli vinkuu tuuletusikkunan kuluneiden tiivistenauhojen välistä. Lukemattomia
lämpökynttilöitä on ehtinyt jatkotutkinto-opintojen aikana syttyä ja yhtä monta
on sammunut. On helpompi laskea kynttilöiden sijasta näitä pohjoisen öitä ja päi-
viä... Yötön yö on ehtinyt tummua kaamokseen jatkotutkinnon aikana kahdesti,
ja välillä se on kääntynyt jatkuvan valon puolelle. Kadonneiden opiskelijoiden ar-
voitus on viimeinkin ratkaistu. Vai onko sittenkään...”(Palmgrén 2004, 107-108.)
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Hyvinvointia etsimässä

Takana on kaksi ja puoli vuotta hyvinvoinnin etsimistä ensimmäisessä Diakonia-
ammattikorkeakoulun jatkotutkintoryhmässä. Näin jälkeenpäin ymmärrän, että jat-
kotutkintoprosessi on ollut minulle hyvinvointiprojekti. Hyvinvointi on poikkeuk-
setta subjektiivinen kokemus, siksi en halua tässä artikkelissa määritellä hyvinvoin-
nin käsitettä. Tämä artikkeli on syntynyt subjektiivisesta kokemusmaailmasta ja sen
tehtävä on luoda muutamia näkökulmia opiskelijan hyvinvointiin sekä opinnäyte-
työn esittelyn kautta antaa näkökulma päihdehuollon asumispalveluyksikön asiak-
kaan hyvinvointiin. Artikkeli ei ole kriittinen kannanotto jatkotutkintojen toteutta-
jia kohtaan, vaan pikemminkin toiveiden esittämistä jatkotutkintojen jatkuvalle laa-
dun kehittämiselle.

Oma hyvinvointi

Työssä ja opiskelussa hyvinvointi on minulle haasteita ja innostumista uudesta. Tar-
vitsen jaksaakseni uusia ongelmia ratkaistavaksi. Aikuisena opiskelijana kaipaan
opiskelulta älyllistä haastavuutta, mutta sen rinnalla tunnetason keskusteluyhteyt-
tä. Myös uuden oppiminen pitää olla haastavaa, itsestään selvyyksien ja vanhan
kertaaminen ei saa olla jatkotutkinnon sisällöllistä antia. Riittävän haastava opis-
kelu vaatiikin todellista panostamista henkilökohtaiseen oppimis- ja opetussuun-
nitelmaan.

Onnistunut opiskelu luo mahdollisuuden opiskelijan etenemiselle omalla urallaan
ja sitä kautta uusien haasteiden löytymisenä myös työelämässä. Osittain opiskelu
varmasti vaikuttikin siihen, että minulla syntyi halu myös työelämässä päästä vas-
taamaan uusiin haasteisiin. Sain onnekseni mahdollisuuden vaihtaa työpaikkaa
opiskeluprosessin aikana. Uuden työn mukanaan tuoma innostus paransi hyvin-
vointiani työelämässä ja innostus näkyi myös opiskelussa.

Jatkotutkinnon onnistumisen edellytykset näen toteutuvan parhaiten opiskelijan
hyvinvoinnin, työn kehittämisen ja työelämän tarpeiden synteesinä. Opiskelijan
rooli tässä synteesissä on olla aktiivinen suhteessa oppimisprosessiin ja työelämään.
Oppilaitoksen tehtävä puolestaan on luoda edellytykset opiskelijan mahdollisuuk-
sille toimia aktiivisesti ja tarjota yksilöllisiä kullekin soveltuvia riittäviä haasteita. Oma
hyvinvointi opiskeluprosessissa ei ole pelkästään itsestä kiinni. Oppilaitosten olisikin
hyvä tiedostaa merkityksensä suhteessa opiskelijan omaan hyvinvointiin.
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Opiskelijan hyvinvointi

Opiskelijan hyvinvoinnin kannalta motivaatio on keskeinen elementti. Ilman mo-
tivoitumista on vaikea saada aikaiseksi tuloksia ja onnistua opiskelusuorituksissa.
Opinnäytetyön tekeminen tuntuu pakko pullalta, oppimistehtävät jäävät aivan vii-
me hetkeen tai tekemättä, opiskelun sisällöt tuntuvat turhanpäiväisiltä.

Opiskeluun motivoitumisen lähtökohta on tietysti opiskelijan itsensä tekemät va-
linnat. Opiskelijan pitää valita itselleen mielekäs oppimispolku motivaation löyty-
miseksi. Opiskelijan motivoinnissa vastuu on kuitenkin myös oppilaitoksella.

Oppilaitoksen tulee pystyä täyttämään odotukset ja lupaukset, jotka opiskelija on
ennen opiskelun alkamista tai opiskelun aikana saanut. Opiskelija voi olla monien
turhien odotusten ja lupausten uhri. Ehkä opiskelija toisinaan odottaa opiskelulta
liian paljon, ehkä odotukset eivät ole realistisia. Mikäli oppilaitos ei voi tai kykene
toteuttamaan annettuja lupauksia, ovat huonot oppimistulokset ja opiskelijoiden
turhautuminen ymmärrettävää. Oppilaitoksen onkin tarvittaessa kyettävä opiske-
lijoiden uudelleen motivointiin. Kokonaisuuden ymmärtäminen opiskeluryhmäm-
me tapauksessa voi kuitenkin löytyä pilottiryhmän ajattelun kautta, eihän silloin
edes oppilaitoksessa voida tietää, mihin opiskeluprosessi tulee johtamaan. Ensim-
mäisen ryhmän kanssa kokeillaan ja etsitään oikeita ja toimivia työskentelysisältö-
jä ja -tapoja.

Toinen opiskelijan motivaatioon keskeisesti vaikuttanut tekijä on ollut epävarmuus
tutkintonimikkeestä, tutkinnon antamista pätevyyksistä ja rinnastettavuudesta. Jat-
kotutkintoryhmämme opiskelijat luulivat tai uskoivat suurelta osin tietävänsä, mi-
hin valmistuvat opiskelun myötä, mutta luulot ja usko horjuivat monesti matkan
varrella. Eipä ollut harvinaista, että jatkotutkintoryhmässämme joku oli valmis pis-
tämään hanskat naulaan. Tässä vaiheessa esiin astuu jälleen oppilaitoksen vastuu.
Oppilaitoksen tulee kyetä antamaan opiskelijoille oikeita vastauksia. Toisinaan vai-
kutti siltä, että eihän meistä mitään tule. Sama tunne ja epävarmuus vaivaavat tie-
tysti edelleenkin. Amk-jatkotutkintoon liittyvää lakiesitystä ja sen käsittelyä odo-
tellessa ei voi kuin toivoa parasta. Ehkä sitä ei sittenkään tullut turhaan opiskeltua,
ehkä meistä tulee sittenkin jotain.

Olen saanut opiskelun ajan mahdollisuuden toimia näköalapaikalla Korkeakoulun
arviointineuvoston amk-jatkotutkintojen arviointiryhmässä. Minulla on sitä kautta
ollut monipuolinen näkökulma ensimmäisen vaiheen jatkotutkintoihin ja niiden
toteutustapoihin. Hyvät käytännöt, joita todellakin löytyy monista amk-jatkotut-
kinnoista, toivottavasti leviävät koko ammattikorkeakoulukentälle. Jokainen oppi-
laitos varmasti haluaa tuottaa mahdollisimman hyviä ja onnistuneita oppimisko-
kemuksia ja sitä kautta taata opiskelijan hyvinvoinnin opiskelujen suhteen.

Asiakkaan hyvinvointi

Edellä kuvatut ajatukset hyvinvoinnista ovat vaikuttaneet väistämättä opinnäyte-
työn prosessiin. Ajatus omasta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista on peilautunut pyr-
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kimyksiini parantaa asiakkaideni hyvinvointia. Loppujen lopuksi opiskelun pyrki-
myksenä on tietoja ja taitoja lisäämällä parantaa työn laatua sekä tuloksellisuutta.
Opiskelu on turhaa ilman parantunutta työskentelyn laatua ja parempia työn tu-
loksia. Sitä vartenhan työnantaja kouluttaa työntekijää, sitä vartenhan opiskelija
haluaa oppia uutta. Työskenneltäessä ihmisten parissa laadun parantuminen ja tu-
loksellisuus näkyy asiakkaan hyvinvoinnissa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöni on ollut kehittämistyö asiakkaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Ke-
hittämistyön lähtökohtana oli asiakkaan kokemus hyvinvoinnista. Tyypillisimmil-
lään tämä kokemus kiteytyy erään asiakkaan lauseeseen: “Sillon mul on hyvä olla
ku mul on katto pään päällä, tarpeeks rahaa ja jaksaa tehä jotain järkevää.”

Opinnäyte oli Keravan Suojakotiyhdistys ry:n uuden päihdeongelmaisten asumis-
palveluyksikön, Päihteettömän talon, kehittämiseen tähdännyt työ. Tämä asumis-
palveluyksikkö on tarkoitettu keravalaisille asunnottomille päihdeongelmaisille, jot-
ka haluavat sitoutua päihteettömään elämäntapaan. Päihteettömän talon on tar-
koitus olla tuetun asumisen välivaihe siirryttäessä kohti itsenäistä normaalia asu-
mista. Opinnäytetyö tarjosi mahdollisuuden kehittää uusi tuetun asumisen muo-
to täydentämään Keravan Suojakotiyhdistys ry:n ja Keravan kaupungin päihde-
ongelmaisten asumispalveluja.

Tavoite ja kehittämismenetelmä

Kehittämistyön ensimmäisenä tavoitteena oli löytää ja kehittää Päihteettömän ta-
lon palvelumalli. Asukkaiden päihteettömyyttä ja arkielämää tukevan mallin teh-
tävänä oli toimia Keravan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toteuttaman kun-
toutuksen ja hoidollisten toimenpiteiden rinnalla. Palvelumallin yksinkertainen tar-
koitus oli parantaa asiakkaan hyvinvointia. Toisena tavoitteena oli kehittää toi-
mintamalli uudelle päihdeongelmaisten tukiasumisen palveluyksikölle.

Kehittämistyön menetelmänä käytettiin toimintatutkimusta. Kehittämistyön mu-
kanaan tuomaan asuinyhteisön prosessiin kuului olennaisena osana yhteisöllisyys.
Käytännössä tämä on tarkoittanut asuinyhteisön jäsenten tiivistä mahdollisuutta
vaikuttaa asuinyhteisön asioihin. Kehittämistyön menetelmänä käytetty toiminta-
tutkimus on luonut erinomaiset edellytykset yhteisöllisyyden synnyttämiselle, vah-
vistamiselle ja käyttämiselle käytännön tasolla. Jokaisen asukkaan ääni on voitu
kuulla yhteisessä päätöksenteossa ja kehittämistyön eri vaiheissa. Suunnitelman,
toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin mukainen toimintatutkimuksen spiraa-
li on toiminut tutkimuksen kantavana metodina. Malli reflektiivisen spiraalin ta-
voin etenevästä toimintatutkimuksesta on antanut vain periaatteellisen yleiskuvan
toiminnan etenemisestä. Todellisuudessa prosessi eteni koko ajan niin, että eri vai-
heet olivat toistensa lomassa. Spiraalimallin heikkous on se, että se antaa toimin-
nasta progressiivisen, eteenpäin menevän ja kehittyvän kuvan. Käytännössä ke-
hittämistyö tapahtui ympäristössä, jossa tapahtui niin monenlaisia prosesseja, et-
tei niitä voinut tiivistää yhteen ajassa etenevään spiraaliin.
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Aineisto

Tutkimuksen aineisto koostui asukastietolomakkeista, henkilökohtaisten tavoittei-
den kartoituslomakkeesta, yksilöllisten keskustelujen ja yhteisöllisten kokoontu-
misten muistiinpanoista sekä havainnoista. Vaikka osa kehittämistyön aineistosta
on kerätty yksilöllisen toiminnan seurauksena, niin kyseessä on koko kehittämis-
työn ajan ollut erityisesti yhteisöllinen prosessi, johon jokaisella yksilöllä on annet-
tavanaan oma panoksensa. 

Aineistonkeruuta koskevat ratkaisut ovat kehittyneet koko prosessin ajan. Tutki-
musasetelma on tarkoituksellisesti ollut toimintatutkimukselle tyypilliseen tapaan
vapaamuotoinen. Tutkimuksessa toiminta ja suunnittelu ovat edenneet käsi kä-
dessä, yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Näin koko prosessi on saatu pidettyä
luonteeltaan avoimena ja alttiina reagoimaan toiminnassa ilmeneviin muutostar-
peisiin. Aineistonkeruussa on tärkeänä menetelmänä ollut osallistuva havainnoin-
ti, tosin prosessin aikana on täytynyt tutustua suureen määrään kirjallisia lähteitä
sekä luonnollisesti käyttää asukastietolomakkeista saatavaa aineistoa hyödyksi. Osal-
listuvaa havainnointia on tehty siten, että olen ollut sekä havainnoijana osallistu-
va että osallistuva havainnoija. Käytännössä ulkopuolinen tarkkailu on ollut kui-
tenkin mahdotonta, olinhan koko ajan työntekijän roolissa kaikissa havainnointiti-
lanteissa.

Tulokset

Kehittämistyön tuloksena syntyi ensinnäkin hyvinvointisuunnitelma tukemaan siir-
tymistä itsenäiseen päihteettömään elämään. Hyvinvointisuunnitelmasta muo-
dostui työskentelymalli yksilölliseen työskentelyyn asiakkaiden kanssa, jossa pää-
paino on asukkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa työskentelyllä. Asiak-
kaan henkilökohtainen hyvinvointi voidaan siis löytää tässä mallissa henkilökoh-
taisten tavoitteiden toteutumisen kautta. Yksilöllistä näkökulmaa tukee Päihteet-
tömän talon yhteisöllinen toimintatapa, joka luo omalta osaltaan yhteisöllistä hy-
vinvointia. Toisena tuloksena syntyi Päihteettömän talon palveluprosessin kuvaus.
Päihteettömän talon palveluprosessi painottaa yksilöllistä ja joustavaa suunnitel-
mallisuutta sekä tavoitteellisuutta läpi koko asumisen aikaisen tukityön. 

Kehittämistyön tulokset syntyivät pitkällisen oppimisprosessin seurauksena, jossa
prosessille asetetut tavoitteet ovat ohjanneet työskentelyä määrätietoisesti kohti
tavoitteiden toteutumista. Kuviossa 1 on esitetty koko opinnäytetyön prosessi eri
vaiheineen.

Työyhteisössä tapahtuva kehittämistyö vaatii luonnollisesti koko työyhteisön osal-
lisuutta prosessiin. Kehittämistyön tulokset vastaavat työyhteisön odotuksia ja toi-
veita. Lisääntyvä asiakkaiden hyvinvointi tarkoittaa työyhteisössä ilmapiirin ko-
hentumista. Näin voidaan sanoa asiakkaan hyvinvoinnin lisäävän myös työyhtei-
sön hyvinvointia.
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Kuvio 1. Opinnäytetyön prosessikuvaus

Pyrkimys tuottaa hyvinvointia ympärilleen on aina haastavaa. Työtehtävissä ta-
pahtuva hyvinvoinnin eteenpäin vieminen edellyttää työntekijän omaa hyvin-
vointia. Olen tässä artikkelissa tuonut esiin näkemyksiäni hyvinvoinnista, jättäen
tarkoituksellisesti sivuun henkilökohtaiseen elämään liittyvän hyvinvoinnin. Tosi-
asia on kuitenkin, että ilman ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ei voi kokea
työelämässä tai opiskeluprosesseissa toteutuvaa hyvinvointia.

Opinnäytetyö:

Jari Savola, 2004. Hyvinvointisuunnitelma - Päihteettömän asumisen tukemista. Keravan Suojakotiyhdistys ry:n
Päihteettömän talon palveluiden kehittämistyö. Opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto, Diakonia-am-
mattikorkeakoulu. Järvenpään yksikkö.

Kehittämistyö

Millainen palvelumalli?    Millainen toimintamalli?

Kehittämisprosessi

Mallinnus

Hyvinvointisuunnitelma Palveluprosessi

Teoria Käytäntö Teoria Käytäntö

Palvelumalli Henkilö-
kohtaiset
tavoitteet

Toimintamalli Suunnitel-
mallisuus ja

tavoitteellisuus
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Kuntoutumista edistävän hoitotyön 
toimintamallin kehittäminen 
palvelukeskuksessa

Väestön ikääntyminen lisää dementoituneiden ihmisten määrää. Heille suunnat-
tujen avopalveluiden kehittäminen on suuren haasteen edessä (Koskinen 2002).
Tämän kehittämishankkeen tarkoitus oli pyrkiä löytämään dementoituneille ja muis-
tihäiriöistä kärsiville palvelukeskuksen asukkaille, heidän omaisilleen ja hoitohenki-
lökunnalle toimivia kuntoutumista edistäviä hoitotyön ratkaisuja. Kehittämistyös-
sä pyrittiin parantamaan dementoituneiden asukkaiden hoidon laatua ottamalla
huomioon heidän hoitonsa erityispiirteet. Kehittämisprosessi saadaan kevään 2005
aikana päätökseen.

Kehittämishankkeen lähtökohdat

Kehittämistehtävän valintaan oli ratkaisevasti vaikuttamassa palvelukeskuksen joh-
tajan toive kehittää dementoituneiden asukkaiden hoidon laatua. Dementoitu-
neiden asukkaiden määrän lisääntyessä palvelukeskuksessa huomattiin, ettei de-
mentoituneiden hoidon erityispiirteitä oltu otettu huomioon eikä hoidon laatua
oltu arvioitu tältä osin. Dementoituneita hoidettiin samoin periaattein kuin palve-
lukeskuksen monisairaita vanhuksia. Dementoituneiden asukkaiden hoidon laadun
kehittäminen koettiin tärkeäksi. Kehittämistä jäsentämään valittiin kuntoutumista
edistävä hoitotyön malli. Kuntouttava työote käsitteenä oli hoitohenkilökunnalle
tuttu, mutta sen laajentaminen fyysisestä toimintakyvyn tukemisesta psyykkiseen
ja sosiaaliseen toimintakyvyn tukemiseen olikin suurempi haaste.

Muistihäiriöt ovat merkittävä ikäihmisen toimintakykyä ja elämänhallintaa heiken-
tävä oire (Viramo & Sulkava 2001). Suurin osa kohteena olevan palvelukeskuksen
asukkaista kärsi eriasteisista muistihäiriöistä sekä dementiasta. Koko työyhteisö oli
yhtä mieltä siitä, että palvelukeskuksen toimintaa käsittävä laatuhanke on perus-
teltua kohdentaa dementoituneiden asiakkaiden hoidon kehittämiseen. Tavoit-
teena oli saada koko hoitohenkilökunta mukaan luomaan uusia toimintamalleja.
Alussa tutkija selosti työyhteisön eri palavereissa henkilökunnalle kehittämistutki-
muksen suunnitelman ja sopi henkilökunnan kanssa hankkeen etenemisen peri-
aatteista. Kirjallinen suunnitelma ja pienryhmien muistiot sekä muu oheismate-
riaali oli henkilökunnan nähtävillä koko kehittämistyön ajan. 



Opiskelijoiden kokemuksia työelämän kehittämisestä           _________________________________

79

Kuntoutumista edistävä hoitotyön malli teoreettisena viitekehyksenä

Kuntoutumista edistävä hoitotyön malli pohjautuu Routasalon ja Laurin mukaan
yksilö- ja terveyslähtöiseen hoitamiseen, jossa hoitotyöntekijän toiminta on kun-
toutujan itsenäistä selviytymistä tukevaa. Hoitotyöntekijältä edellytetään tavoit-
teellista ja sitoutunutta otetta kuntoutumisen edistämiseen. Kuntoutumista edis-
tävässä toiminnassaan hoitotyöntekijät huolehtivat potilaan perushoidosta, tuke-
vat motivaatiota ja arvioivat potilaan kuntoutumisen edistymistä. (Routasalo, 2002.)
Tavoitteellisuus hoidossa on kaiken toiminnan perusta. Kuntoutumistavoitteet tu-
lee laatia yhdessä kuntoutujan, omaisen ja kuntoutustiimin jäsenten kanssa. Kun-
toutumista edistävällä hoitotyöllä ylläpidetään tai palautetaan toimintakykyä, mak-
simoidaan elämään tyytyväisyyttä, kohotetaan psyykkistä hyvinvointia ja ylläpide-
tään iäkkään henkilön statusta. (Routasalo & Lauri, 2001.)

Eteneminen konstruktiivisen kehittämistutkimuksen mallin mukaan

Kehittämisprosessi on edennyt konstruktiivisen tutkimuksen mallin mukaan. Sen
avulla kehittämistehtävä on ollut helppo hahmottaa. Malli on luonut selkeän struk-
tuurin hankkeelle. Konstruktiivisella tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan ongel-
manratkaisua mallin, kuvion, suunnitelman, organisaation koneen tms. rakenta-
misen avulla. Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu olennaisena osana ongelman
sitominen aiempaan tietämykseen sekä ratkaisun uutuusarvon ja toimivuuden osoit-
taminen. (Kasanen, Lukka & Siitonen, 1991.) 

Konstruktiivinen tutkimus etenee seuraavien vaiheiden kautta: 1)Relevantin ja tut-
kimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen. 2) Esiymmärryksen hankki-
minen tutkimuskohteesta. 3) Innovaatiovaihe eli ratkaisumallin konstruoiminen.
4) Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen. 5)
Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun uutuusarvon
osoittaminen. 6) Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. (Kasanen ym.
1991.)

Kehittämishankkeen toteutus

Henkilökunnan orientoiva koulutus

Kehittämishankkeen idean esitteleminen motivoivasti suurelle työyhteisölle ei ole
helppoa. Kolmivuorotyö, työn päivittäinen rytmitys sekä muutosvastarinta vaikut-
tavat usein hankaloittavasti hoitohenkilökunnan motivaatioon sitoutua uuteen ke-
hittämishankkeeseen. Tämän vuoksi koko henkilökunnalle järjestettiin aluksi kol-
me koulutusta kehittämishanketta pohjustamaan. Ensimmäinen orientoiva koulu-
tus aiheeseen järjestettiin draamapedagogin ohjaamana palvelukeskuksen liikun-
tatilassa syksyllä 2003 ja sen aiheena oli vuorovaikutus ja luova ilmaisu. Noin puo-
let henkilökunnasta osallistui toimintailtapäivään. Kaksi seuraavaa koulutusta pi-
dettiin tammikuussa 2004. Niissä alustajana toimi Jyväskylän keskussairaalan de-
mentianeuvoja. Ensimmäisessä koulutuksessa aiheena oli, mitä muisti on, muisti-
sairaudet uuden tutkimustiedon valossa sekä muistihäiriöihin liittyvät käytösoireet.
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Toinen koulutus käsitteli kuntouttavaa hoitotyötä dementoituvien hoidossa. Tar-
kastelu painottui psyykkiseen ja sosiaaliseen näkökulmaan. Koulutuksiin osallistui
keskimäärin noin puolet henkilökunnasta.

Pienryhmien muodostaminen

Palvelukeskuksen henkilökunta työskentelee kahdessa eri ryhmässä vastaten aina
kahden kerroksen 26 asukkaasta. Kuitenkin muun muassa ruokailutilanteissa ja
muissa yhteisötapahtumissa henkilökunta ottaa vastuuta myös toisen moduulin
asukkaista. Kehittämistehtävää varten tutkija jakoi henkilökunnan viiteen pienem-
pään ryhmään aihealueittain siten, että kuhunkin pienryhmään tuli mukaan hen-
kilökuntaa molemmista ryhmistä. Näin varmistettiin, että jokaisen pienryhmän
konstruoimat toimintamallit tulevat käyttöön koko palvelukeskuksessa. Pienryh-
mät muodostuivat 6-7 hoitajasta tutkija mukaan lukien. Kolmivuorotyöstä johtuen
kaikki hoitajat eivät päässeet aina osallistumaan ryhmiin. Tutkija valitsi viiden pien-
ryhmän kehittämisaiheet tutustumalla tutkimuksiin ja kirjallisuuteen dementiahoi-
dosta sekä kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä, myöskin Alzheimerin keskuslii-
ton laatima dementoituneiden hyvän hoidon elementit -kriteeristö oli käytössä.
Pienryhmien teemat löytyivät sen perusteella, mitkä aiheet olivat tärkeitä demen-
toituneiden kuntoutumisen tukemisen kannalta ja mitä oli mahdollista muuttaa.
Kehittämisaiheiksi valikoituvat: 1) fyysisten ympäristötekijöiden huomioiminen, 2)
omaiset voimavarana, 3) hoitosuunnitelman ja hoidon arvioinnin kehittäminen,
4) omahoitajuuskäytännön vahvistaminen ja 5) yhteisöllisyyden tukeminen.

Pienryhmätyöskentely

Kukin ryhmä kokoontui sovitusti 3-4 kertaa kevään 2004 aikana, riippuen siitä,
kuinka oman ryhmän tuotos saatiin konstruoitua toteuttamiskelpoiseen malliin.
Ryhmätapaamiset kestivät ajallisesti noin puolitoista tuntia. Tutkija toimi jokaisen
ryhmän ohjaajana ja piti samalla työryhmämuistioita. Tutkija puhtaaksikirjoitti muis-
tiot heti kokousten päätteeksi, jolloin keskusteltu tieto oli tuoreesti muistissa. Tut-
kija lähetti sähköpostitse muistiot kaikille työryhmien jäsenille luettavaksi ja kom-
mentoitavaksi. Näin pyrittiin varmistamaan tiedon luotettavuus. Palvelukeskuksen
uusi esimies sai myös työryhmämuistiot luettavaksi. Prosessin aikana esimies antoi
hyvää, rakentavaa palautetta työryhmien tekemästä kartoitustyöstä. Muistioista oli
puolestaan hänelle uutena työntekijänä apua hoitotyön arjen hahmottamisessa.

Nykyisen hoitokäytännön arvioinnin pohjana kolmessa pienryhmässä käytettiin de-
mentoituneiden hyvän hoidon elementit-laatukriteeristöä. Kriteeristö johdatti loo-
giseen ja sisältörikkaaseen työskentelyyn. Kahden muun ryhmän aihealueeseen laa-
tukriteeristöstä ei saatu apua. Niissä alkutilannekartoitus toteutui tutustumalla kir-
jallisuuteen ja pohtimalla ja arvioimalla palvelukeskuksen hoitokäytäntöjä sen poh-
jalta. Kukin ryhmä kuvasi ensiksi toiminnan nykykäytännön, sen heikkoudet ja vah-
vuudet. Näiden pohjalta sovittiin kehittämistoimenpiteistä. Uudet ideat hiottiin to-
teuttamismuotoon ryhmien edetessä. Ryhmien valmiita tuotoksia pyrittiin esitte-
lemään mahdollisimman pian työryhmäpalavereissa ja motivoimaan muuta hoi-
tohenkilökuntaa niiden käyttöönottamiseen. Tämä vaihe oli selvästi haastavin. Ku-
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kin ryhmä oli kyllä kiitettävän motivoitunut oman ryhmänsä tuotoksen kehittämi-
sessä ja käyttöön otosta, mutta muiden ryhmien tuotoksiin suhtautuminen kii-
reellisessä hoitotyön arjessa ei ollut helppoa. Hoitotyön arjen pirstaleisuus hajotti
välillä hyvää ryhmätyöskentelyä. Eritoten uusien tuotosten käyttöönottamisen vai-
keus oli välillä todella haastavaa.

Keväällä 2004 kaikkien pienryhmien tuotokset olivat valmiita ja yhteisesti hyväk-
syttyjä kokeiltavaksi käytännössä. Tutkija esitti kehittämishankkeen koonnin koko
työyhteisölle kesäkuussa 2004. Tilaisuudessa esiteltiin jokaisen työryhmän tuotok-
set. Sovittiin, että kukin työryhmä pyrkii kannustamaan muuta henkilökuntaa
uusien ideoiden kokeilussa. Tutkija jäi itse tässä vaiheessa virkavapaalle, mutta ta-
pasi sovitusti jokaisen työryhmän lokakuussa 2004. Silloin kartoitettiin yhdessä ke-
hittämishankkeen senhetkinen tilanne. Pohdittiin mitkä ideat olivat yhä käytössä,
mitkä eivät ja miksi. Kaikkien ryhmien kanssa sovittiin vielä viimeinen tapaaminen
helmikuussa 2005. Siinä tilanteessa tarkastellaan vielä kehittämishanketta koko-
naisuutena toisin sanoen, mitä lopulta saimme aikaan.

Kehittämishankkeen tuotokset työryhmittäin 

Kukin työryhmä työskenteli kiitettävän motivoituneesti. Tutkija saattoi havaita, et-
tä hoitotyöntekijöissä on paljon luovuutta ja kehittämishalua. Työryhmien kaikki
ideat kirjattiin, mutta prosessin edetessä vain osa niistä kiteytyi toteuttamiskel-
poisiksi kokonaisuuksiksi. Ohessa on kirjattu kunkin ryhmän kohdalta vain ne eh-
dotukset, jotka otettiin käyttöön tai joita yritetään vielä juurruttaa käyttöön.

Fyysisten ympäristötekijöiden huomioiminen

Tämä ryhmä käytti lähtötilanteen arvioimisessa apuna Alzheimerin keskusliiton laa-
tukriteeristön osiota “Toimiva fyysinen ympäristö hyvän hoidon pohjana”. Ryh-
män ideoimana laadittiin myös asukaskysely palvelukeskuksen viihtyvyydestä. Ky-
selyn tarkoituksena oli saada asukkaiden omaa näkökulmaa kehittämistyöhön mu-
kaan.

Asukkaiden orientoitumista tukemaan ja oman huoneen oven löytämistä helpot-
tamaan työryhmä ehdotti ovikoristeiden tekemistä yhdessä asukkaiden kanssa. Päi-
väkeskusohjaaja aloitti koristeiden tekemisen niiden asukkaiden kanssa, jotka sitä
halusivat. Jokainen asukas sai vaikuttaa ovikoristeensa aiheeseen. TV:n turhaa ja
häiritsevää aukioloa alettiin rajoittaa. Tilalle järjestettiin asukkaiden toivemusiikkia.
Asukkaiden vaatetuksella on pyritty erottamaan arki ja pyhä. Myös ruokasalissa ar-
ki ja pyhäliinat vaihdetaan. Asuinkerrosten päihin on tehty viihtyisät istuinnurk-
kaukset. Viherkasveja on lisätty asuinkerroksiin asukkaiden toiveesta. Kesäistä ul-
koilua varten pihalle hankittiin aurinkovarjoja. Asukkaiden ja päiväkeskusasiakkai-
den tekemiä kädentöitä sekä päiväkodin lasten piirroksia laitettiin esille. Asuinker-
rosten seinille sekä yhteisiin tiloihin hankittiin tauluja asukkaiden toiveiden mukai-
sesti. Suunnitteilla on myös jokaiseen kerrokseen kerrosnumeroinnin viereen maa-
lattavat kauniit kerrostunnisteet sekä seinämaalauksen tekeminen ruokasaliin. Ta-
lon toimintoja kuvaavat opasteet sijoitettiin selkeästi esille eri kerroksiin. Kulunval-
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vontaa parannettiin sulkemalla pääovi klo 18 ja kiinnittämällä nimikoidut demen-
tiahälyttimet asukkaiden ranteisiin tarvittaessa sairaalarannekkeella.

Omaiset voimavarana

Tämä ryhmä käytti lähtötilanteen arvioimisessa apuna Alzheimerin keskusliiton laa-
tukriteeristön osiota “ Omaiset osana hyvää hoitoa”. Ryhmä toteutti myös asuk-
kaiden omaisille suunnatun kyselyn kyseisen laatukriteeristön pohjalta.

Työryhmä laati omaistiedotteen, johon päivitettiin kaikki omaisille tarjolla olevat
mahdollisuudet osallistua omaisensa hoitoon, yhteystiedot sekä peruskuvaus pal-
velukeskuksen toiminnasta. Tiedotteen tarkoituksena on informoida omaisia. Hoi-
tajat ovat tehostaneet viestivihkojen käyttöä. Omaisten iltoja on alettu järjestää
kahdesti vuodessa. Niitä kehitetään avoimiksi keskustelutilaisuuksiksi. Hoitajien ja
omaisten käyttöön on laadittu dementiatietopaketti. Asuinkerrosten ilmoitustau-
luille on kiinnitetty tiedotteet omahoitajista ja eri ryhmien toiminta-ajoista. Viik-
kotiedotteisiin on liitetty teksti “Tervetuloa omaiset ja ystävät mukaan ryhmiin”.
Omaisten toiveesta on sovittu kahdesti vuodessa järjestettävästä omahoitajan, asuk-
kaan ja omaisen tapaamisesta. 

Hoitosuunnitelman ja hoidon arvioinnin kehittäminen

Lähtötilanteen arvioimisessa käytettiin Alzheimerin keskusliiton laatukriteeristön
osiota “Dementoituvan hyvä hoito edellyttää kokonaisvaltaista työotetta”. Työ-
ryhmä arvioi palvelukeskuksen toimintaa yhteensä 15 kriteerin avulla.

Työryhmä päätti päivittää asukkaan tulohaastattelulomakkeen yksisivuiseksi ja li-
sätä siihen muutamia tarkennuksia. Tiedot pyrittiin kiteyttämään lomakkeelle hel-
posti luettavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena oli, että seurantatietojen kirjaami-
nen pohjautuu asukkaan hoitosuunnitelmaan ja kuvaa dementoituneen asukkaan
hoitoa ja arkea mahdollisimman tarkkaan. Kuntoutus- ja päiväkeskushenkilökun-
nan antamat asukkaiden ryhmiin osallistumista koskevat tiedot päätettiin kirjata
päivityksineen raporttikansioiden etulehdelle, mistä ne löytyvät helposti. Mini-
mental- ja toimintakykymittarit on otettu säännölliseen käyttöön. Muistitesti teh-
dään kaksi kertaa vuodessa ja toimintakykymittaukset kerran vuodessa ja lisäksi ai-
na tarvittaessa. Jokaiselta asukkaalta kerätään elämänkulkutiedot ja ne päivitetään
tietokoneelle kotihoitoeffica-ohjelmaan. Hoitosuunnitelmia arvioidaan aina asuk-
kaan voinnissa tapahtuvien muutosten yhteydessä ja muutokset kirjataan. Näin
hoitosuunnitelmat saadaan paremmin elämään hoitokäytännössä.

Omahoitajuuskäytännön vahvistaminen

Tämän ryhmän työskentely pohjautui osallistujien vankkaan kokemukseen oma-
hoitajana toimimisesta sekä muiden työryhmien ehdotuksiin. Niiden pohjalta ryh-
mä valitsi yhteensä kymmenen kriteeriä nykykäytännön arviointia varten. 

Työryhmä esitti, että siirrytään käytäntöön, jossa omahoitaja vastaanottaa uuden
asukkaan työvuorojen näin salliessa ja esittäytyy samalla myös omaisille. Omahoi-
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taja pyrkii yhä tarkemmin ja rohkeammin kirjaamaan seurantatiedot hoitosuunni-
telman mukaisesti ja raportoimaan asukkaiden vointia dementoivan sairauden kan-
nalta. Hoitosuunnitelma päivitetään koneelle aina asukkaan voinnissa tapahtuvien
muutosten yhteydessä. Omahoitaja tekee Minimental -muistitestin kaksi kertaa
vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Viestivihkokäytäntöä tehostetaan niiden asukkaiden
hoidossa, joilla se on käytössä. Omahoitaja tiedottaa omaisille talon toimintaan
osallistumisesta. Omahoitajalistat liitetään jokaisen asuinkerroksen ilmoitustaulul-
le. Omahoitaja, asukas ja omainen tapaavat kaksi kertaa vuodessa.

Yhteisöllisyyden tukeminen

Tämän työryhmä käytti lähtötilanteen arvioimisessa kolmea eri tutkimusta, jotka
käsittelivät auttavaa vuorovaikutusta, terapeuttisia ryhmätoimintoja, yhteisöhoi-
dollista mallia sekä psykososiaalista kuntoutusta. Näistä nostettiin 16 teemaa, joi-
den mukaan nykykäytäntöä arvioitiin ja esitettiin kehittämisehdotukset.

Työryhmä kiteytti ehdotuksensa muutamiin toimintoihin. Työryhmä ideoi kootta-
vaksi pieniä saunaporukoita ja ruokailuporukoita niistä asukkaista, jotka tuntuivat
viihtyvän yhdessä. Päätettiin, että opiskelijat tai päiväkeskusohjaaja toteuttavat jo-
ka aamu lehdenlukuhetken alakerran oleskelutilassa aamupalan jälkeen.

Kehittämishankkeen merkitys 

Merkitys opiskelijan kannalta

Kehittämishankkeen toteuttaminen omalla työpaikalla oli sekä mielenkiintoista et-
tä varsin haastavaa. Merkittävin tavoite oli saada henkilökunta motivoitumaan ja
sitoutumaan uuden kehittämishankkeen sisällön toteuttamiseen. Tärkeää oli myös
luoda ympäristö sellaiseksi, että tutkija /kehittämishankkeen vetäjä saattoi vähitel-
len siirtyä taka-alalle muun henkilökunnan ottaessa vastuuta ideoimistaan uusista
käytännöistä ja niiden eteenpäin viemisestä. Koko tämä prosessi suunnittelusta to-
teutukseen on ollut antoisa ja monikerroksinen oppimisen kannalta katsottuna.
Oman työyhteisön näkeminen uudesta perspektiivistä on avannut paljon uusia aja-
tuksia mm. johtamisesta, eri hoitotyön prosesseista, henkilökunnan koulutuksen
vaikutuksesta kehittämismotivaatioon, yhteistyön ja kannustamisen merkitykses-
tä, uusien ideoiden kokeilemisen haastavuudesta ja oman hoitajan roolin etsimi-
sestä sekä uusien tavoitteiden asettamisesta omalla työuralla. Koen, että kyseinen
kehittämishanke on sytyttänyt sellaisen kipinän, joka vie minua vain eteenpäin.
Olen valmiimpi ottamaan uusia haasteita vastaan. Tiedän oppineeni tärkeitä asioi-
ta henkilöstön kanssa yhdessä työskentelystä. Merkittävää on ollut esimieheni kan-
nustus ja tuki. Ilman sitä koko kehittämishankkeen toteutuminen ja juurtuminen
hoitoyhteisöön olisi ollut miltei mahdotonta.

Merkitys työpaikan kannalta

Projektin alkaessa palvelutalossa dementoituvien asukkaiden kuntoutumisen tar-
peita ei erityisemmin otettu huomioon. Nyt asuinympäristössä on tehty lukuisia
kuntoutumista edistäviä muutoksia. Kuntoutumisen tukeminen on otettu huomi-
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oon myös hoitotyön arvioinnissa ja dokumentoinnissa, yhteistyössä omaisten kans-
sa ja yhteisöllisyyttä tukevissa toimintakäytännöissä. Muutosten toteuttaminen yh-
teistoiminnallisesti varmistaa käytäntöjen jatkumisen myös hankkeen päätyttyä.

Arviointikeskustelussa palvelukeskuksen esimies arvioi hankkeen merkitystä. Hänen
mukaansa hanke on toiminut merkittävänä eri hoitotyön kehittämisprosessien alul-
le panijana. Hän koki, että työryhmissä työskentely on antanut työntekijöille uut-
ta näkökulmaa hoitotyön prosessien kehittämiseen ja vastuun ottamiseen. Erityi-
sesti hän mainitsi mm. uuden asukkaan tuloprosessin ja omahoitajan vastuuno-
ton. Omahoitajan vastuu on tullut tiiviimmäksi. Myös muut kehittämisteemat elä-
vät hoitotyön arjessa ja niiden merkitys painottuu nyt eri tavoin kuin ennen. Yh-
teisöllisyyden-teema on löytänyt uudenlaista merkitystä. Myös toisessa moduulis-
sa työskentelevät hoitajat ovat omissa palavereissaan alkaneet pohtia, miten luo-
da yhteisöllisiä hetkiä asukkaille. Yhteisöllisyyttä ja omaisten huomioimista on pai-
notettu palvelukeskuksen ensimmäisissä asukkaiden ja omaisten yhteisissä tilai-
suuksissa. Fyysistä ympäristöä kehitetään edelleen. Ruokasaliin tulee seinämaalaus
ja joka kerrokseen tunnuskuva kerrosnumeron viereen. Esimies totesi käyttävänsä
työryhmämuistioita johtamistyössään ja eritoten tarkastellessaan eri hoitotyön-
prosesseja.
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Att växa genom förändring

Föreliggande artikel baseras på upplevda erfarenheter vid ett projekt som en stu-
derande inom påbyggnadsutbildningen “Vård av åldrande patienter och lång-
vårdspatienter” deltar i inom ramen för sitt lärdomsprov. Erfarenheterna ses ur den
studerandes, projektledningens och den handledande lärarens perspektiv.

Bakgrund till projektet

Under tiden 1.3.2004 - 31.8.2005 genomförs ett utvecklingsprojekt i Korsholms
kommun i Österbotten under namnet “För att utveckla aktiverande och rehabili-
terande vårdmetoder inom äldreomsorgen”. Uppdragsgivaren och finansiären är
social- och hälsovårdsministeriet och projektledare är Mary Andrén-Pada. Syftet
med projektet är att öka välbefinnandet hos klienterna genom att utveckla grund-
vården och använda rehabiliterande vårdmetoder som tar hänsyn till klienternas
individuella behov. Syftet är även att öka personalens arbetstillfredställelse och
kompetens samt att få kunskap om hur förändringsåtgärderna kan höja de äldres
livskvalitet och personalens arbetstillfredställelse. I projektet används den s.k. ge-
nombrottsmetoden (Lau, 2004) som har sitt ursprung i Boston och som har an-
vänts bla. i Sverige med framgång. Metoden bygger på att det finns kunskap som
inte utnyttjas tillräckligt i det dagliga arbetet och att ny kunskap inte sprids till-
räcklig snabbt. Grundtanken i metoden är därför att man på ett systematiskt sätt
sprider kunskap och förändrar den praktiska verksamheten. Enligt Uneståhl (1996)
är det träning, övning och praktisering som gör att kunskaper blir till färdigheter
som leder till förändring och utveckling. Vuxenpedagogiska principer, människans
förmåga till aktivitet och lärande utgör även grunden för metoden. Den personal
som arbetar inom projektet deltar i s.k. lärandeseminarier där de problem som
identifierats diskuteras och förändringsidèer framläggs. Alla bör vara medvetna om
hur förändringarna skall introduceras, dokumenteras och utvärderas. Vid läran-
desemiarier utbyter man också erfarenheter med andra team om hur och på vil-
ket sätt man tillsammans med klienterna lyckats förändra deras aktivitet i varda-
gen till det bättre. Eftersom det finns flere problem som skall åtgärdas bestämmer
projektets styr- och ledningsgrupp under vilken tidsperiod de olika problemen åt-
gärdas och utvärderas. Projektet genomförs på två institutioner och inom den öpp-
na vården. Den studerande som deltar i projektet utför sin andel inom öppna vår-
den.
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Att vara studerande och arbeta i projekt

Enligt den studerande är det intressant och lärorikt att arbeta i projekt. Det är int-
ressant att se hur olika personalgrupper reagerar på förändringar som införs i de-
ras dagliga arbete. Först uppstår motstånd mot det nya och okända, därefter kom-
mer en nyfikenhetsfas som övergår antingen i ett accepterande av eller avstånds-
tagande till de förändringar som skall införas.

Teoretiskt utgår lärdomsprovet från principerna vid aktionsforskning (Strebert &
Carpenter 1999). Genombrottsmetoden som används i projektet har många lik-
heter med principerna för aktionsforskning vilket innebär att den teoretiska struk-
turen kan förverkligas i det praktiska genomförandet av lärdomsprovet. Vid ge-
nombrottsmetoden har personalen möjlighet att känna sig delaktig och uppleva
att allas åsikter tas i beaktande. Eftersom man i genombrottsmetoden arbetar med
praktiska problem som skall åtgärdas kan man under det dagliga arbetet obser-
vera förändringar och utvärdera för att se om man strävar mot rätt mål eller om
man på något sätt måste förändra sitt arbetssätt för att uppnå målen. Processen i
sig är mycket viktig eftersom man ser resultatet direkt och kan förändra arbets-
sättet ifall det inte ger det resultat man förväntat sig.

I lärdomsprovet har använts fokusgrupp (Bloor, Frankland, Thomas & Robson
2001) och enkät (Ejvegård 1993). Personalen har samlats i fokusgrupp och dis-
kuterat vilka problem som finns, vilka förändringar man borde införa och hur de
skall förverkligas. Resultatet av diskussionen var att personalen ville koncentrera
sig på att förbättra deltagarnas grov-och finmotorik, granska deras läkemedel, kart-
lägga riskfaktorer för fallolyckor, förbättra “Activity of Daily Living” funktionerna
och öka det sociala välbefinnandet. De klienter som var villiga att delta i projektet
fick via en enkät med öppna och slutna frågor beskriva sin situation. Utgående
från personalens och klienternas åsikt planerades de förändringar som skulle ut-
föras och utvärderas. För detta ändamål har ett instrument för kartläggning av
problem och utvärdering av de förändringar som gjorts utvecklats. Viktigt i den-
na process har varit att personalen känt sig delaktig i processen.

Den personalgrupp som arbetar inom projektet deltar i s.k. lärandeseminarier. Vid
dessa lärandeseminarier tar man fasta på det problemområde som man kommer
att arbeta med och diskuterar hur man stegvis skall planera och genomföra fö-
rändringsarbetet. Den problemlösningsmodell som man kommer överens om do-
kumenteras och det fortsatta arbetet sker utgående från denna modell. Eftersom
personalen varit med om att utveckla problemlösningsmodellen har alla en klar
bild av hur förändringsarbetet skall ske. Alla dokumentations- och utvärderingsb-
lanketter gås igenom och oklarheter utreds. Det första problemområdet i projek-
tet som man tog fasta på och önskade förändra var att förbättra deltagarnas grov-
motorik. Detta problemområde kommer närmare att beskrivas i lärdomsprovet.
Efter en skriftligt kartläggning av klientens situation inleddes förändringsarbetet
som också dokumenterades skriftligt. Förändringsarbetet inom problemområdet
grovmotorik och rörelse förverkligades genom att man tränade klienternas grov-
motorik med hjälp av gymnastikövningar i grupp och enskilt hemma. Gymnasti-
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kövningarna utgick från ett individuellt fastställt schema som studerande uppg-
jorde tillsammans med fysioterapeuten. Man granskade klientens läkemedel och
vätskeintag för att få en uppfattning om huruvida dessa kunde inverka på balan-
sen. Dessutom kontrollerade man ifall det i klientens hem fanns risk för fallolyckor.
På basen av granskningarna åtgärdade man ev.olägenheter för att förbättra klien-
tens situation.

Under projektets gång har man fört dagbok över diskussionerna med personalen,
klienterna och sakkunniga. Ansvarsfördelning och tidsåtgång under projektets oli-
ka delar har också dokumenterats. Dokumentationen är en mycket viktig del av
projektet och därför har olika instrument utvecklats för att personalen så enkelt
som möjligt skall kunna utföra dokumentationen i sitt arbete under olika skeden
av förändringsprocessen. Det största problemet i projektet har varit tidsbristen.
Det tar längre tid än beräknat både att konstruera olika instrument för kartlägg-
ning och utvärdering och att fungera tillsammans med klienten. En annan utma-
ning har också varit att på rätt sätt kunna uppmuntra personalen att delta i pro-
jektet.

Utbildningen skall ge den studerande en god grund i forsknings- och utveck-
lingsmetodik och hjälpa den studerande ifall det uppstår problem i forsknings- och
utvecklingsprocessen. Den studerande måste själv ta ansvar för att målen med lär-
domsprovet förverkligas, lära sig tänka kreativt och hitta lösningar på problem.
Det är en viktig mognadsprocess som man genomgår och handledande lärare skall
finnas till och stöda när den studerande behöver det. Viktigt är att den handle-
dande läraren håller kontakt med arbetsfältet och den studerande samt är närva-
rande på möten som berör utvecklingsprojekt. På detta sätt kan handledaren ob-
servera hur den studerande fungerar i olika situationer som uppstår och ge res-
pons och konstruktiv kritik för att man skall kunna utveckla sitt arbetssätt.

God erfarenhet av studerande inom påbyggnadsutbildning

Projektledaren anser att det är en fördel för ett projekt att ha en studerande som
deltar i projektet samtidigt som hon tillhör organisationens personal. En av för-
delarna är att den studerande känner personalen och personalen henne. Detta in-
ger trygghet för båda parterna och underlättar kommunikationen som är mycket
viktig i förändringsarbetet. Den studerande känner till den kultur där förändrin-
gen planeras ske och har personalens förtroende vilket är en förutsättning för att
personalen skall kunna fungera optimalt. Den studerande har unika möjligheter
att under projektets gång delta i lärandeprocessen och således kombinera teore-
tiska kunskaper med praktiska åtgärder för att uppnå ännu bättre vård för klien-
ten. Förändringsprocessen i sig bidrar till ett annat tänkande och synsätt vilket är
minst lika värdefullt som det erhållna resultatet ur den studerandes synvinkel.

Den studerande har under projektets gång varit kreativ, blivit alltmera engagerad
och tagit allt större ansvar. Hennes position inom arbetsteamet har varit trygg och
hon har vågat framföra sina tankar och idéer. Hon har också vågat ifrågasätta och
ställa sig utanför det traditionella arbetssättet. Hon har förmåga att se på hem-
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vårdens vardagsverklighet med andra ögon och har vid flera tillfällen med peda-
gogisk skicklighet framfört nya perspektiv och annorlunda idéer.

Utgående från projektet har vi sett en klar fördel med att ha samarbete mellan yr-
keshögskola och fält. Detta samarbete kunde utvecklas i och med att man tro-
ligtvis kommer att utveckla lärandekulturen i organisationerna.

Att förena teori och praktisk verksamhet

Påbyggnadsutbildningen vid Svenska yrkeshögskolan ger unika möjligheter att fö-
rena teori och praktisk verksamhet eftersom den studerande kan utföra sitt lär-
domsprov på sin egen arbetsplats. Hon kan tillämpa kunskap från valda teorier
och vetenskapliga metoder i det planerade förändringsarbetet. Resultatet av des-
sa val kan den studerande följa med under projektets gång och vid behov även
modifiera sina val.

Idealet för en handledande lärare skulle vara att kunna ta aktivt del i samma pro-
jekt som den studerande. Eftersom detta oftast inte är möjligt är det bra att lära-
ren kan delta i olika möten där projektet diskuteras. Projektledaren och den hand-
ledande läraren bör komma överens om vilken arbetsfördelning som gäller vid
handledning av den studerande. Av förklarliga skäl har handledande lärare mera
ansvar för det teoretiska och vetenskapliga i den studerandes lärdomsprov medan
projektledaren har mera ansvar för det praktiska förverkligandet av projektet. Ett
s.k. trepartssamtal (jfr. Hakala 1996) är fruktbart eftersom alla parter kan bidra med
sin kunskap. Handledande lärare kan bidra med sin erfarenhet och sin teoretiska
kunskap, projektledaren med kunskap om projektet när det gäller mål och för-
verkligande och studerande med sin erfarenhet av projektet. I diskussionen har
den studerande möjlighet att ta upp aktuella frågor som berör sambandet mellan
teori och praktisk verksamhet. I handledningen bör den studerandes inlärnings-
och utvecklingsprocess vara i fokus. Handledningen kan ges i en specifik situation
som till exempel när olika instrument utarbetas eller i efterskott genom att disku-
tera utförda åtgärder och utvärdera åtgärdernas resultat. Handledningsbehovet
utgår från den studerande och har i detta fall varit mest påfallande när det gäller
att utveckla olika datainsamlings- och utvärderingsinstrument. Den studerande
har fungerat mycket självständigt och har på ett förtjänstfullt sätt tagit ansvar för
sin del av projektet samt visat prov på mognad.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är mycket fruktbart för både vård-
verkligheten och yrkeshögskolan att den studerande kan utföra sitt lärdomsprov
på den egna arbetsplatsen. Det är motivationshöjande för den studerande att kun-
na förena teori och praktik i sitt dagliga arbete. Genom att den studerande har
möjlighet att delta i ett projekt ges en unik möjlighet till kommunikation och vä-
xelverkan mellan den praktiska verkligheten i vård och omsorg och utbildning-
sinstitutionens teoretiska utgångspunkter.
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Sähköisen henkilövarmenteen ja siihen
liittyvän palveluprosessin käyttöönotto
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä 

Artikkeli kuvaa työelämän kehittämistehtävää, jossa selvitetään edellytyksiä tehdä
‘Julkisen avaimen menetelmä’ eli Public Key Infrastructure (PKI) yhden sairaan-
hoitopiirin alueella. Työelämäkehittämistehtävä on Pekka Nevalaisen hyvinvointi-
teknologian jatkotutkinnon opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuo-
piossa.

Johdanto

Tietoteknologiaa käytetään apuvälineenä entistä enemmän tiedon hallinnassa, jär-
jestelemisessä ja jakelussa. Kehittynyt teknologia vaikuttaa palvelujen tarpeen tun-
nistamiseen, niiden järjestämiseen, tuottamiseen, toimintojen johtamiseen sekä
tietosuojaan. (Terveyshanke 2002, Ensio 1999.) Terveydenhuollossa käsitellään
suurta, jatkuvasti uusiutuvaa tietomäärää. Tietomäärän ominaispiirteitä ovat tie-
don luottamuksellisuus, kiistämättömyys, tiedon saatavuus, tiedon omistus sekä
pitkä käyttö- ja säilytysaika turvallisessa arkistossa. Terveydenhuollon tieto muo-
dostuu potilaan tiedoista, joita ovat mm. kertomustiedot, kuvat ja biosignaalit. (En-
sio 1999.)

Reaaliaikaiset tietoverkot sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä luovat
uusia mahdollisuuksia asiakkaiden auttamiseen saumattomien palveluketjujen muo-
dossa. Terveydenhuollon toiminta ja tietosuoja edellyttävät turvallista tiedonsiir-
toa tietoverkkojen välityksellä sairaaloiden, terveyskeskusten ja apteekkien välillä.
Siirrettävät tiedot ovat yksityisyyden suojan kannalta kriittisiä ja siksi tiedot ovat
suojattava siten, ettei kukaan ulkopuolinen taho ei pääse tietoihin käsiksi.  Sekä
viestin saajan että lähettäjän on pystyttävä täysin luottamaan tiedon muuttumat-
tomuuteen ja alkuperäisyyteen. Lisäksi vastaanottajan pitää luottaa siihen, että lä-
hettäjä ei voi kiistää lähettämänsä tiedon aitoutta. (Penttonen 2002.) 
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Terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittäminen on laaja ja vuosia kestävä
sekä kompleksinen kokonaismuutos (Lodder & Bakker 2000). Pohjois-Karjalan sai-
raanhoitopiiri on toteuttanut useita eri projekteja (Kuvio 1.), joiden yhteinen pää-
määrä on ollut sähköisen potilaskertomusdokumentaation kehittäminen sekä säh-
köisessä muodossa olevien dokumenttien sähköinen arkistointi. Projektit ovat saa-
vuttaneet sen vaiheen, että jatkossa toteutettavat ratkaisut vaativat käyttäjän vah-
vaa tunnistamista, lainvoimaista kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta sekä turval-
lista tiedonsiirtoa tietoverkkojen välityksellä. Nämä edellä mainitut seikat osaltaan
mahdollistuvat PKI-infrastruktuurin avulla. Kehitetyt ratkaisut vaikuttavat välittö-
mästi ja välillisesti monen ihmisen arkiseen työhön. Sairaanhoitopiirin palveluja
käyttää vuosittain noin 58 000 ihmistä ja sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 2
100 työntekijää. (Pkshp 2004.)

Kuvio 1. Potilasasiakirjojen muodostuminen ja projektit 

Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti hyvinvointiteknologian jatkotutkintoon liitty-
vän kehittämistehtävän teoreettista taustaa, kehittämistehtävän tavoitteet sekä osa
toteutusta.

Terveydenhuollon turvallinen sähköinen palveluprosessi -
osa tulevaisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima nk. kansallinen terveyshanke perustuu
valtioneuvoston huhtikuussa 2002 tekemään periaatepäätökseen Suomen tervey-
denhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Periaatepäätöksellä halutaan taata jokai-
selle kansalaiselle varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumattomat yhdenvertaiset
ja laadukkaat terveyspalvelut. (Terveyshanke 2002.)

Yksi kansallisen terveyshankkeen keskeisiä tavoitteita on, että vuoden 2007 lop-
puun mennessä on koko maassa käyttöönotettavissa valtakunnallinen potilasker-
tomus-toimintamalli. Sähköiset potilasasiakirjat -hanke sisältää osahankkeita ja pro-
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jekteja, jotka vaikuttavat sähköisen potilaskertomuksen sisällön määritykseen. Tie-
toturvallinen kommunikaatioalusta - osahanke antaa suosituksen mm. siitä, miten
terveydenhuollon varmennepalvelut tulee toteuttaa (Kuvio 2.). Kansallisena var-
mentajana toimii Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO). (STM työryhmä-
muistio 2003:38 2004.) 

Kuvio 2. Terveydenhuollon varmennepalvelut (Ruotsalainen 2002)

Sähköisellä asioinnilla ymmärretään minkä tahansa palvelun käyttöä, jossa sähköi-
set tietoliikenneyhteydet ovat osana tiedonsiirtoa (Ruotsalainen 2002, Linden
2002). Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) asettaa oi-
keudelliset perusvaatimukset sähköiselle asioinnille, joka on vaihtoehto perinteisil-
le asiointitavoille.

Laki sähköisestä allekirjoituksesta (14/2003) jakaa sähköiset allekirjoitukset sähköi-
seen allekirjoitukseen ja kehittyneeseen sähköiseen allekirjoitukseen. Sähköinen al-
lekirjoitus tarkoittaa sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on liitettävissä alle-
kirjoittajaan. Kehittynyt sähköinen allekirjoitus perustuu vahvaan tunnistukseen ja
laatuvarmenteella tehtyyn allekirjoitukseen. Se takaa asiakirjojen aitouden ja ehey-
den sekä kiistämättömyyden. (Järvinen 2003.) 

Perustaa, jolle tärkeiden asioiden ja luottamuksellisten tietojen käsittely rakentuu,
kutsutaan tietoturvaksi. Laajasti ymmärrettynä tietoturva käsittää kaikki ne osa-alu-
eet, jotka vaikuttavat tiedon saatavuuteen, oikeellisuuteen sekä tietojen luotta-
muksellisuuden säilymiseen tiedon käsittelyn, säilytyksen ja siirron aikana. Luotta-
muksellisuus edellyttää todentamista (Järvinen 2002). Todentamisen tehtävänä on
varmistaa eri osapuolten henkilöllisyys (ihmisen ollessa kyseessä) tai aitous (kyse
tietokoneesta ja ohjelmasta) (Järvinen 2003). Todentaminen voi pohjautua kol-
meen eri tekijään:

• Jotakin, mitä sinulla on (esim. pankkikortti) 
• Jotakin, mitä sinä tiedät (esim. tunnusluku) 
• Jotakin, mitä sinä olet (esim. sormenjälki) 

Vahva todennus edellyttää, että kaksi kolmesta todennusmenetelmästä toteutuu
yhtä aikaa. (Järvinen 2003.) Vahvasta todennuksesta käytetään myös käsitettä vah-
va tunnistus. 
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Julkisen avaimen menetelmä osa terveydenhuollon tietoturvaa

Potilaan tietosuojaa ja terveydenhuollon henkilörekisterejä koskeva keskeinen lain-
säädäntö sisältyy lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), henkilötieto-
lakiin (523/1999) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjojen
laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä
(99/2001). Lisäksi monet muut lait kuten laki viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta (621/1999) ja erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) sisältävät potilasasiakirjo-
jen tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Lait sähköisestä allekirjoituksesta (14/2003) ja sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa (13/2003) määrittelevät reunaehdot varmennepalvelulle, sähköisille
allekirjoituksille ja sähköiselle tunnistamiselle verkossa. Viestintäviraston ohje 8/2003
M (Viestintävirasto 2003) ohjeistaa yleisölle laatuvarmenteita tarjoavien varmen-
tajien tietoturva- ja luotettavuusvaatimukset. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sau-
mattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta (811/2000) määrittelee
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun sosiaaliturvan saumattoman palveluket-
jun järjestämisen alueellisesta kokeilusta. Laki on kokeilulaki ja on voimassa vuo-
den 2005 loppuun.

Julkisen avaimen menetelmä (PKI) on teknologisten ratkaisujen ja menettelyiden
sekä hallinnollisten toimien kokonaisuus, jolla mahdollistetaan arkaluonteisen tie-
don vaihto turvattomassa ympäristössä. Se muodostaa alustan, jonka päälle voi-
daan rakentaa sähköisen asioinnin palveluita ja sovelluksia. (Ruotsalainen 2002,
Linden 2002.)

PKI yhdistää digitaaliset sertifikaatit eli varmenteet, julkisen avaimen salauksen se-
kä varmenneviranomaiset yhdeksi kokonaiseksi tietoturva-arkkitehtuuriksi. Julkisen
avaimen menetelmän tarjoamilla ratkaisuilla on mahdollista kattaa organisaatioi-
den tietoturvallisuuteen liittyviä tarpeita. Julkisen avaimen menetelmä ei muodostu
pelkästään ohjelmista, laitteista ja tietotekniikasta, vaan sen tulee olla osana käyt-
töön otettavaa perusinfrastruktuuria, jossa loppukäyttäjien asenteilla ja ennalta
suunnitellulla tietoturvastrategialla on suuri merkitys. (Linden 2002, Ruotsalainen
2002.)

Teknisesti PKI käyttää digitaalisia avaimia. Käytössä on kaksi avainta - julkinen ja
yksityinen avain. Ne muodostavat avainparin, jotka liittyvät toisiinsa matemaatti-
sen kaavan avulla. Kaava on sellainen, että avaimilla salattu tieto voidaan avata
vain näiden kahden avaimen kesken. (Ruotsalainen, 2002; Järvinen, 2003.) Yksi-
tyinen avain säilytetään turvallisessa paikassa, niin ettei kenelläkään ulkopuolisella
ole mahdollisuutta päästä avaimella olevaan tietoon käsiksi. Turvallisimpana paik-
kana pidetään erillistä laitteistomoduulia, kuten toimikorttia. (Ruotsalainen, 2002,
Linden 2002, Järvinen 2003.)

Varmentaja on julkisen avaimen järjestelmässä luotettu taho, joka antaa järjestel-
män käyttäjille avainparit ja tuottaa, allekirjoittaa, jakelee sekä tarvittaessa peruut-
taa varmenteet. Varmenne on tietokokonaisuus käyttäjästä tai organisaatiosta, jon-
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ka varmentaja on muodostanut ja allekirjoittanut omalla yksityisellä avaimellaan.
Rekisteröijä on julkisen avaimen järjestelmässä taho, joka tarkastaa varmenteen ha-
kijan henkilöllisyyden sekä vastaa toimikorttien, varmenteiden ja tunnistekoodien
kuten PIN/PUK-koodien jakelusta käyttäjille. (Tietoturvasanasto 2004.)

Laatuvarmenne käsitettä voidaan käyttää silloin, kun varmenne on EU:n sähköisen
allekirjoituksen direktiivin ja Suomen lain sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 mu-
kainen varmenne. Varmenteen tulee täyttää laatuvarmenteelle asetetut standardit
ja se on hyväksytty Viestintäviraston laatuvarmentajien listalle.

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä viitekehyksen muodostavat kansallisen terveysprojektin eri osa-
hankkeiden tulokset sekä henkilön tietosuojaa, sähköistä asiointia ja terveyden-
huollon toimintaa ohjaavat yleiset lait ja asetukset. Tässä artikkelissa kuvataan sel-
vitystyötä, miten Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella on toteutettavissa Kan-
sallisen terveyshankkeen mukainen PKI-infrastruktuuri. Kehittämistehtävän tulok-
sena saadaan malli PKI-infrastruktuurista ja joistakin siihen liittyvistä palveluista,
jotka testataan vuoden 2005 aikana PKI-osaprojektissa. Tulokset ovat kansallisesti
hyödynnettävissä.

Kehittämistehtävän tavoitteet ovat: 
1. Esiselvitys PKI-infrastruktuurin käyttöönoton edellytyksistä Pohjois-Karjalan

sairaanhoitopiirissä
2. Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus Kansalliselle terveysprojektille
3. PKI-projektin 1. vaiheen toteutus (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Kehittämistehtävän vaiheet

Esiselvitys 03–08/2003
Kirjallisuuskatsaus PKI-infrastruktuuriin

Vaatimusmäärittely käyttäjille
Käyttöönoton edellytykset Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä

Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus 12/2003
Kansallinen terveysprojekti

Päätös 29.4.2004

Projektin 1. vaihe 7–12/2004
Vaatimusmäärittelyn päivitys

Suunnitelma PKI-infrastruktuurista

Kehittämistehtävän tulos
Testattava malli PKI-infrastruktuurista Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella joka perustuu

kansallisen terveysprojektin suunnitelmiin ja vaatimusmäärittelyn tuloksiin.

Käyttäjän vahvan tunnistuksen hyödyntäminen sairaanhoitopiirin tietojärjestelmissä.
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Kehittämistehtävän eteneminen 

Kehittämistehtävän ensimmäisessä vaiheessa koottiin esiselvitys PKI-infrastruktuu-
rin käyttöönoton edellytyksistä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä. Esiselvityksen
aluksi tehtiin kirjallisuuskatsaus PKI-infrastruktuurista ja sen soveltamisesta tervey-
denhuoltoon. Seuraavana PKI-ratkaisun tuleville käyttäjille toteutettiin vaatimus-
määrittely, jossa selvitettiin käyttäjien yleisiä toiveita ja ajatuksia PKI-infrastruktuu-
rista. Vaatimusmäärittely toteutettiin yhteistyössä yritys Secgo oy:n kanssa. Vaati-
musmäärittelyn tuloksena oli dokumentti Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin PKI-
vaatimusmäärittely (Secgo 2003). Vaatimusmäärittelyssä auki jääneitä ja uusia, esil-
le tulleita kysymyksiä täydennettiin työntekijöiden (n=5) ja asiantuntijoiden (n=5)
haastatteluilla. Haastateltavat valittiin yhdessä ATK-päällikkö Seppo Soinisen kans-
sa siten, että he edustivat parhainta tietämystä auki jääneiden ja uusien kehittä-
misprosessin etenemisen myötä nousevien kysymysten kohdalla. Haastattelu to-
teutettiin tarkoitusta varten laaditulla erillisellä lomakkeella. Dokumentointi suori-
tettiin heti haastattelun jälkeen muistiinpanojen pohjalta.

Esiselvitystyön aikana tutustuttiin laite- ja korttivalmistajien sekä eri PKI-infrastruk-
tuuria tarjoavien yritysten palveluntarjontaan. Yritykset valittiin ennakkotietojen ja
internethakujen avulla. PKI- tekniikkaa ja palvelun tarjoavia yrityksiä on vain muu-
tama Suomessa, joten valintamenetelmän katsottiin riittävän esiselvityksen tar-
peisiin.

Esiselvitystyön pohjalta työstettiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus Kansal-
liselle terveysprojektille. Hakemus jätettiin joulukuussa 2003. Rahoituspäätös PKI-
projektille hyväksyttiin 29.4.2004 ja varsinainen PKI-projekti käynnistyi 1.7.2004.
PKI-projekti päättyy hankesuunnitelman mukaisesti 31.12.2005. Kehittämistehtä-
vään sisällytettiin esiselvitystyötä ohjaajien kanssa, hankesuunnitelman laatiminen
sekä kuvaus PKI-projektin ensimmäisestä vaiheesta.

Koko PKI-projektin päämääränä on kehittää ja testata alueellista terveydenhuollon
PKI-infrastruktuurin mallia. PKI-projekti on osa Kansallisen terveyshankkeen to-
teuttamista, jolloin sen tulokset hyödynnetään valtakunnallisesti. (PKI-projekti
2004.)

Pohdintaa kehittämistehtävästä ja koulutuksesta

Hyvinvointiteknologian jatkokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa hyvinvointialan
it-sovellusten osaajia. Opetus perustuu sosiokonstruktivistiseen ja ongelmalähtöi-
seen ajatteluun. Osaaminen on sidoksissa siihen tilanteeseen, jossa se on tuotettu
- osaamista tuotetaan samassa tilanteessa, jossa sitä käytetään. Koulutus yhdistää
sekä tekniikan että sosiaali- ja terveysalan osaamista. (Opetussuunnitelma 2004.)
Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon tavoitteena on antaa riittävä tieto- ja taito-
perusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis-
tehtävissä (Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta 645/2001.)
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Terveydenhuollossa tapahtuvan tietotekniikan käytön lisääntyessä on entistä tär-
keämpää pystyä hyödyntämään kokeneiden hoitotyöntekijöiden mukanaolo ja
toimiminen vastuullisissa kehitystehtävissä. Tietotekniikan osalta hyvinvointitek-
nologian koulutus antaa erinomaisen pohjan kehitystehtävissä toimimiseen. Opis-
kelijan tukeminen ja mahdollisuus osallistua kehitystehtäviin on terveydenhuollon
organisaatiolle edullinen tapa lisätä erityisosaamista erilaisissa tietotekniikan ja po-
tilashoidon yhteisissä kehittämishankkeissa. 

Kuinka edellä mainitut tavoitteet toteutuivat opiskelijan näkökulmasta? Olen erit-
täin tyytyväinen siihen, että pääsin työskentelemään tulevaa tutkintoa vastaavas-
sa työssä jo opiskelujen varhaisesta vaiheesta lähtien. Näin olen pystynyt sovelta-
maan oppimaani käytännön työhön sekä pystynyt ohjaamaan omaa oppimista
niille sektoreille, joista minulle on ollut hyötyä myös nykyisessä työtehtävässä. Eten-
kin kehittämistehtävän tekeminen koko opiskelun mittaisena hankkeena on ollut
antoisaa. Toinen merkittävä tekijä oman oppimisen ja kehittymisen kannalta on ol-
lut jatkuva työskentely niiden ihmisten kanssa, joilla on jo pitkä kokemus tervey-
denhuollon tieto- ja viestintäteknisten sovellusten kehittämisestä. Se, olisinko pys-
tynyt hyödyntämään opintojani perustyössäni teho-osaston sairaanhoitajana ja po-
tilastietojärjestelmän pääkäyttäjänä, jää arvailujen varaan. Todennäköisesti olisin
pystynyt laajentamaan omaa osaamista pääkäyttäjätyössä, mutta laajempi näke-
mys koko terveydenhuollon tietotekniikasta olisi jäänyt saamatta.

Yleisesti opintojen opetussuunnitelmaa tulisi muuttaa siten, että siinä painottuisi
enemmän ne säädökset ja määräykset, jotka ohjaavat sosiaali- ja terveysalan tie-
tosuojaa ja - turvaa. Opiskelun tulisi sisältää myös erillinen opintojakso, joka käsit-
täisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet. Nyt palvelurakenteiden opis-
kelu oli osana pienryhmätehtävää, joka siten toteutettuna ei anna kokonaisnäke-
mystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta. 

Jatkotutkintoon liittyvä kehittämistehtävä on erittäin haastava ja samalla opetta-
vainen prosessi. Opetussuunnitelma (2004) kuvaa kehittämistehtävää seuraavalla
tavalla: “Oppija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajan hyvinvointitekno-
logian kehittämishankkeen yhteistyössä työelämän kanssa”. Opetussuunnitelmas-
sa kehittämistehtävä on sijoitettu opiskeluajan loppuun. Mielestäni kehittämisteh-
tävän suunnittelu tulisi kuitenkin aloittaa heti opiskeluajan alkuvaiheessa. Näin se
tukisi ja ohjaisi opiskelijaa paremmin koulutuksen tavoitteessakin mainittua asian-
tuntijuutta kohti. 

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon vakinaistuessa ja tarpeen lisääntyessä tulee
miettiä eri vaihtoehtoja opintojen suorittamiseen. Opiskelijoille tulee tarjota mah-
dollisuutta myös kokopäiväiseen opiskeluun nykyisen monimuoto-opiskelun rin-
nalle. Tutkintonimike, joka on keskusteluttanut huomattavasti eri alojen asiantun-
tijoita, on mielestäni sivuseikka. Tärkeämpää on se, että koulutus pystyy nyt ja tu-
levaisuudessa osoittamaan paikkansa ja tarpeensa koulutus- ja työelämäsektorilla.
Työelämän kehittämistehtävä voi aidosti kehittää työelämää ja tuottaa uutta tie-
toa sekä vahvistaa yksilön ammatillista osaamista. Parhaiten se tapahtuu siten, et-
tä koulutus tuottaa laadukkaita asiantuntijoita työelämän palvelukseen.

Opiskelijoiden kokemuksia työelämän kehittämisestä
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               _____________ Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut

Jyrki Konkka, VTT
Lehtori, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

Työelämän kehittämisen metodologia:
ongelmien määrittelyn ja ratkaisemisen
ongelmia

Työelämän kehittäminen on ammattikorkeakouluissa harjoitettavan tutkimus- ja
kehittämistoiminnan olennainen kohde. Viimeaikaisissa keskusteluissa on kiinni-
tetty runsaasti huomiota ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan sekä sen metodologisiin ominaispiirteisiin. Saman keskustelun voidaan kat-
soa koskevan myös työelämän kehittämistä koskevia kysymyksiä. Tässä kirjoituk-
sessa nostan esille tutkimukselle keskeisiä sitoumuksia, joiden tiedostaminen on ke-
hittämistoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeätä. Esitän nämä sitoumukset kui-
tenkin itselleni tutusta näkökulmasta. Toivon näin tuovani yhden kehittämistoi-
minnan näkökulman kunnolla esille ja muiden osapuolien tietoisuuteen. Ensisijai-
sena päämääränäni on osoittaa tutkimuksellisen osaamisen ja asiantuntijuuden
merkitys ammatilliselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle eritoten haastavissa ja
kompleksisissa sosiaalisen vuorovaikutuksen konteksteissa.

Johdanto

Yksi keskeisimmistä rajoitteista työelämää koskevassa kehittämistoiminnassa on,
että mitään patenttiratkaisua tai yksiselitteistä ratkaisukaavaa työelämää koskevil-
le konkreettisille ongelmille ei ole olemassa, ja että ratkaisut tehdään aina rajalli-
sen informaation ja ajan olosuhteissa. Jokainen ratkaisuehdotus on räätälöitävä
erikseen kutakin kontekstia ja kehitysvaihetta varten. 

Työelämälähtöisessä käytäntötutkimuksessa tutkijankoulutuksen saaman tutkijan
rooli metodologisen taidon ja tiedon haltijana korostuu. Tässä roolissa tutkija voi
toimia tukea antavana asiantuntijana ja konsulttina työelämää koskevan kehittä-
mishankkeen läpiviennissä. Työelämälähtöisen tutkimuksen tarpeen kartoitus ja ta-
voitteiden asetanta tapahtuu yleensä arkikäytäntöjen ja konkreettisten ongelmien
näkökulmasta. Tällainen näkökulma on väistämättä kapea, tapauskohtainen ja var-
sin jäykkä. Tutkijan rooliin tällaisessa tapauksessa kuuluu systemaattisen, rationaa-
lisen ja kriittisen viimeisimpään tutkimustietoon ja käytännön tutkimukselliseen tai-
toon perustuvan näkökulman laajennuksen sekä asiaankuuluvien välineiden avul-
la luovien ratkaisujen mahdollisuuden luominen. Samalla hän saa työelämää kos-
kevista konkreettisista ongelmista tapauskohtaista tietoa ja tutkimusmateriaalia.

Työelämän kehittämisen kannalta keskeisiä lähtökohtia, ja tässä kirjoituksessa eh-
dottamaani lähestymistapaa, voidaan luonnehtia naturalismin ja kontekstualismin
käsittein. Toisin sanoen, työelämän kehittämistä koskevien ongelmien määrittely
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sekä mahdollisten ratkaisujen hakeminen perustuu (väljästi ymmärrettynä) koke-
muksellisiin tekijöihin, evidenssiin, ja mahdollisten ratkaisujen oikeutus ja arvioin-
nin kriteerit määritellään tapauskohtaisesti siinä ympäristössä, jossa konkreettisia
ratkaisuja haetaan.

Kehittämisongelman asetannan lähtökohdat

Tutkimuksen tekemistä on usein verrattu ongelmanratkaisuun. Tämä on hyvä läh-
tökohta tarkastelulleni, vaikkei sen paikkansapitävyydestä olekaan yksimielisyyttä.
(Ks. kuitenkin esim. Langley ym. 1987.) Mutta tämän näkökulman valinnan kes-
keinen anti on, että se tekee mahdolliseksi huomion kiinnittämisen niihin inhimil-
lisiin tekijöihin, joita ongelman ratkaisemisessa vaaditaan. Charles Sanders Peirceä
mukaillen voisi sanoa, että tutkimus- ja kehittämistoiminta lähtee liikkeelle epäilyn
lietsomasta ärtymyksen tunteesta, ongelmasta, josta pyritään muodostamaan aluk-
si jonkinlainen käsitys, ja johon sitten pyritään etsimään ratkaisua erilaisten järjen
tottumusten tuomien ratkaisumallien, heuristiikkojen, avulla. Peircen mukaan rat-
kaisun voidaan sanoa löytyneen silloin, kun epäilyn lietsoma ärtymys on hälven-
nyt. Peircen kuvaus on kuitenkin sellaisenaan liian yksioikoinen, eikä sen tarjoama
malli aina riitäkään konkreettisten ratkaisujen synnyttämiseen. Tässä kirjoituksessa
pyrinkin avaamaan niitä tekijöitä, jotka ovat kriittisiä työelämän kehittämiselle olen-
naisten nopeiden ratkaisujen tekemisen kannalta.

Keskeistä tässä tarjoamassani kuvassa on, että ongelman määrittelyn ja ratkaise-
misen kriteerit ovat tapauskohtaisia. Peircen proosallisessa esimerkissä tapauskoh-
taisuus määrittyy tutkijan ärtymyksen asteen mukaan, mutta vakavasti puhuen kä-
sityksen muodostaminen ongelmasta ja ongelman ratkaisun kriteerien määrittele-
minen, silloin kun kysymys on konkreettisista ongelmista, riippuu kulloisestakin
kontekstista - kontekstia koskevista erityispiirteistä. Kontekstista riippuen tyydyttä-
vä ratkaisu kehittämisongelmaan vaihtelee. Tässä ei ole mitään kiistanalaista. Eri-
laisissa keskusteluyhteyksissä, konteksteissa, toisistaan poikkeavat kriteerit määrit-
tävät sen, milloin tarjottu ratkaisu on tyydyttävä. (Ks. esim. DeRose, 1992.) 

Työelämän kehittämistä koskevan ongelmanratkaisun voidaan ajatella sijoittuvan
jonnekin arjen ongelmanratkaisun ja tieteellisen ongelmanratkaisun välimaastoon.
Tämä välimaaston konteksti määrittää osaltaan yleisesti niitä kriteereitä, joiden avul-
la tapauskohtainen ongelma tunnistetaan ja joiden avulla sen voidaan sanoa rat-
kenneen. Arkiongelman ratkaisuista poiketen työelämän kehittämisongelman rat-
kaiseminen on sosiaalista tai kollektiivista toimintaa, joka usein edellyttää verrat-
tain pitkää aikaperiodia verrattuna yksittäisen ihmisen arjen ongelmien ratkaise-
miseen. Tässä suhteessa työelämän kehittämisongelmien ratkaiseminen on ohja-
tumpaa ja systemaattisempaa kuin yksityisen ihmisen arjen ongelmien ratkaise-
minen. Toisaalta työelämän kehittämisen ongelmanratkaisu poikkeaa tieteellises-
tä ongelmanratkaisusta siinä suhteessa, että ratkaisuja haetaan selkeästi rajoite-
tussa ajassa konkreettisiin ongelmiin. Tieteellistä ongelmanratkaisua sen sijaan voi-
daan pitää prosessina, joka saattaa jatkua epämääräisen ajan. (Ks. esim. Langley
ym. 1987.) Toisin sanoen, tieteellisen tutkimusprosessin kesto on avoin, ainakin
jos sitä verrataan työelämän välittömien kehittämisongelmien ratkaisua vaativiin
prosesseihin.
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Haluan myös tähdentää, että tapauskohtaisten työelämän kehittämistä koskevien
ongelmien ratkaiseminen tutkimuksen keinoin on ennen kaikkea rationaalista toi-
mintaa. Rationaalinen ongelmanratkaisu edellyttää ongelman kannalta relevant-
tien vaihtoehtojen kartoittamista sekä ongelman ratkaisua koskevien kriteerien aset-
tamista. Työelämää koskevien kehittämistehtäviä koskevien ongelmien ollessa ky-
symyksessä ratkaisuvaihtoehtoja on aina vähintään kaksi ja sosiaalisen todellisuu-
den kompleksisen luonteen huomioon ottaen useimmiten useita. Esimerkiksi eet-
tisesti relevanttien ongelmien ratkaisemisessa äärimmäinen valinta tapahtuu uu-
den vaihtoehdon ja silleen jättämisen välillä. Mutta yhtä hyvin ratkaisuongelma
saattaa koskea valintaa tasavahvojen vaihtoehtojen välillä tai eri osapuolten eri lail-
la preferoimien vaihtoehtojen välillä tai kriteerit täyttävän huonon vaihtoehdon ja
kriteerit täyttämättömän hyvän vaihtoehdon välillä, joitakin mahdollisuuksia mai-
nitakseni.

Jos asetetuilla ongelmilla voidaan odottaa olevan useampia vaihtoehtoisia ratkai-
suja, pahimmassa tapauksessa on myös mahdollista, että vaihtoehtojen välillä ei
löydetä yksiselitteistä ratkaisua, tai sellaista ei edes ole olemassakaan. (Ks. esim.
Konkka, 2000.) Toisin sanoen, ei löydetä tai ei ole olemassa keinoa evidenssin, rat-
kaisumallien ja kriteerien nojalla päättää, mikä käsillä olevista vaihtoehdoista on
annettujen kriteerien valossa paras ratkaisu työelämän kehittämistä koskevaan on-
gelmaan. Tällöin ehdotettu ratkaisu saattaa vaihdella ratkaisun esittäjän, tilanteen
tai ajankohdan tms. tekijän mukaan. Ongelmallisissa tapauksissa on syytä palata
ongelmanratkaisun kannalta keskeisiin taustasitoumuksiin. Tässä tehtävässä tutki-
jan kriittinen rooli nousee keskeiseksi tekijäksi ongelmien ja niiden ratkaisujen ar-
viointia ajatellen.

Tutkijan näkökulmasta on järkevä olettaa, että työelämän kehittämistä koskeva on-
gelma on tilaajalle todellinen. Julkilausuttu työelämän kehittämistarve viittaa sii-
hen, että tarkasteltava ongelma on tutkijan kannalta ainakin metodologisessa mie-
lessä objektiivinen (tai ainakin intersubjektiivinen). Tämä objektiivisuus seuraa osal-
taan ns. suopeuden periaatteesta. (Ks. Quine, 1960; Davidson, 1984.) Tutkijan läh-
tökohtana on ajatus, että kehittämistehtävä heijastaa rationaalisten toimijoiden to-
dellista tarvetta, joka on syytä ottaa vakavasti. Tällöin ongelma, jota ollaan ratkai-
semassa, on lähtökohtaisesti tutkijasta riippumaton, siis objektiivinen, ja tutkija tar-
joaa tietonsa, taitonsa ja välineensä työelämän kehittämisen tarkoituksiin. Suos-
tuessaan antamaan kykynsä käytettäväksi tutkija hyväksyy kysymyksessä olevan on-
gelman ratkaisun tarpeen. Hän jakaa kyseisen ongelman ongelman asettajan kans-
sa. Yksinkertaisesti sanottuna, toimintaympäristö ja sen vaatimukset ovat tällöin
osin tarkastelijasta riippumattomia ja niitä koskevat käsitykset ovat (ainakin alus-
tavasti) osapuolten jakamia. 

Tutkimuskohteen objektiivisuuden olettaminen ei ole metodologisesta näkökul-
masta triviaali seikka. Jos tutkittavalla asialla ei ole minkäänlaista objektiivisuutta -
tai se on täysin subjektiivinen yksittäisen ihmisen idiosynkrasioiden tulos, sen tut-
kiminen ei sellaisenaan ole järkevää. Tällöin asiassa ei ole mitään uutta selvitettä-
vää tai keskusteltavaa, vaan kysymyksessä on ihmisen subjektiivinen todellisuus,
jonka suhteen hän ei voi erehtyä. Tämä ei sulje pois sitä, ettemmekö voisi tutkia



Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut    _______________________

103

esimerkiksi esteettistä kokemusta, ja tässä tutkimuksessa voisi ajautua harhaan. Es-
teettinen kokemus voi olla subjektiivisuudestaan huolimatta metodologisessa mie-
lessä objektiivinen asia. (Ks. myös Konkka, 2004a.) Toisin sanoen, subjektiivinen-
kin todellisuus voi olla tutkijayhteisön sekä tutkijan ja työelämän kehittämisen kan-
nalta relevantti tutkimuskohde, jota lähestytään jonkin omintakeisen käsitejärjes-
telmän näkökulmasta. Työelämän kehittäminen voi lähteä liikkeelle toimijoiden ko-
kemuksellisesta todellisuudesta, mutta tutkijan näkökulmasta tällainen todellisuus
ei kuitenkaan ole vain kokemuksellinen asia, vaan ratkaistava ongelma.

Työelämän kehittämisen kannalta keskeisen ongelman määrittely on kuitenkin vain
lähtökohta varsinaiselle luovalle ongelmanratkaisutoiminnalle. Ongelman määrit-
telyn taustalla on ajatus, että emme etukäteen tiedä, mikä tai minkälainen löy-
dettävä ratkaisu viime kädessä on. Tarkasteltavan ongelman ratkaisu ei ole ennal-
ta annettu, emmekä me voi siten ennalta lyödä lukkoon sitä minkälaisia ongel-
manratkaisun kannalta relevantit tekijät viime kädessä ovat. Vasta kokemus ja kon-
tekstin tuntemus auttavat oikeiden ratkaisujen löytämisessä. Ratkaisujen etsimisen
prosessissa ratkaisun kriteerit tarkentuvat ja täsmentyvät. (Vrt. Langley ym. 1987.)
Emme kuitenkaan voi perustaa todellisuutta koskevaa tietoamme puhtaaseen ais-
tihavaintoon. Todellisuuden tavoittamiseksi tarvitaan käsitteitä, välineitä todelli-
suuden ymmärtämiseksi. (Vrt. Sellars, 1963.) Toisin sanoen, työelämän kehittä-
mistä koskevassa käytännöllisessä ongelmanratkaisussa toimivat samat lainalai-
suudet kuin tieteellisessä tutkimuksessa. Tarvitaan todellisuutta ja tarkasteltavaa ta-
pausta koskevaa empiiristä tietoa, mutta kyseisen tiedon tavoittamiseksi tarvitaan
ongelman tunnistamisen ja ratkaisemisen kannalta relevanttia käsitejärjestelmää,
ymmärryksen kehikkoa.

Eri aikoina ja eri konteksteissa kehittyneet käsitejärjestelmät käsitteellistävät todel-
lisuutta eri tavoin. (Vrt. Kuhn, 1962.) Todellisuutta koskeva kielenkäyttö on sidot-
tu jonkin yhteisön jakamaan käsitejärjestelmään. Käsitteiden merkitys määräytyy
niiden käytön kautta, kontekstissa, ja käsitejärjestelmässä mahdollisten tosiasioita
koskevien väitteiden totuus, ja siten ongelman ratkaisun kannalta relevantit pe-
rusteet määräytyvät sen mukaan miten tosiasiat sattuvat kulloinkin olemaan. (Ks.
esim. Wittgenstein, 1953.)

Termin käyttöyhteyteen viittaaminen sen merkityksen ymmärtämiseksi merkitsee
sitoutumista naturalistiseen näkemykseen ongelman ratkaisua ajatellen. Toisin sa-
noen, ongelman asettajan konteksti ja historiallinen sijainti osoittavat ne välineet,
joiden avulla ongelma määritellään ja jaetaan. (Ks. Quine, 1969.) Nojatuolin nä-
kökulmasta kielen käyttäjän käsitykset ja termeille annetut merkitykset eivät avau-
du. Kielen kulloinenkin käyttö ei ole käsitteellinen vaan kontingentti seikka. Se on
todellisuuden piirre, josta saadaan tietoa todellisuutta tutkimalla.

Naturalismi on tarkastelussani ymmärrettävä kuitenkin väljästi. Toisin sanoen, tar-
koitan sillä sitä, että kehittämisen kohteet ovat luonnollisia asioita, joista saadaan
tietoa inhimillisin tiedonhankintamenetelmin. Tällaisia asioita ovat niin materiaali-
set, mentaaliset kuin sosiaalisetkin tosiasiat tai mahdollisuudet. Työelämän kan-
nalta relevantti ongelmanratkaisu ei siten kohdista pääasiallista huomiotaan siihen,
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kuinka osapuolet kokevat tai ymmärtävät ongelman käsitteen tai kehittämisen mer-
kityksen. (Vrt. Kincaid, 1996.) Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö eri ratkai-
suvaihtoehtojen merkityksen pohtiminen olisi päätöksenteon kannalta tärkeätä.
Ennen kaikkea kuitenkin tutkijan perustava lähtökohta työelämän kehittämisen on-
gelmien ratkaisemisessa on, että hän ottaa asetetun tai koetun ongelman vaka-
vasti.

Ratkaisukriteerien moninaisuus

Työelämän kehittämistä koskevia ongelmia ja niiden ratkaisuja voidaan tarkastella
useasta eri näkökulmasta ja niitä voidaan lähestyä useiden erilaisten lähestymista-
pojen avulla.

Tarkasteltavan ongelman objektiivisuuden olettamisesta ei seuraa, että olisimme
sitoutuneita määrättyyn ongelman rakennetta koskevaan olettamukseen tai lä-
hestymistapaan. Pikemminkin on järkevä olettaa, että kutakin ongelmaa ja sen rat-
kaisua voidaan lähestyä monin eri tavoin ja monesta eri näkökulmasta. (Ks. esim.
Nagel,1986.) Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ongelman ratkaisu voi to-
teutua monissa eri muodoissa. Ajatus on analoginen mielen filosofiasta tutun mo-
ninkertaisen tai vaihtelevan toteutuvuuden ajatuksen kanssa. (Ks. Putnam, 1975.)
Alkuperäisen Putnamin esittämän ajatuksen mukaan kivun tunteminen voi toteu-
tua useissa erilaisissa organismeissa eikä sitä voida palauttaa vain esimerkiksi ni-
säkkäille ominaisen rakenteen ominaisuudeksi. Tämän ajatuksen mukaan tietoi-
suus voi siten todentua useissa erilaisissa, ihmisillekin vieraissa tai tuntemattomis-
sa, organismeissa. Samoin hyvinkin erilaiset käsitteelliset viitekehykset voivat an-
taa relevanttia tukea ja erilaisia vaihtoehtoja kulloisenkin ongelman ratkaisemiseen.
On järkeenkäypää olettaa, että yhtä ainoaa tapaa ratkaista todellisuutta ja konk-
reettisia työelämän arkea koskevia ongelmia ei ole. Tämä ei tietenkään tarkoita si-
tä, etteikö yksittäiselle ongelmalle voisi löytyä yksiselitteinen ja kelpo ratkaisu. Yleen-
sä kuitenkin konkreettinen ongelmanratkaisu tapahtuu hyvin kompleksisessa ym-
päristössä, eivätkä yleiset ratkaisumallit ehkä tavoita kaikkia tämän ympäristön eri-
tyispiirteitä. Tarvitaan tapauskohtaista metodologiaa - ns. räätälintyötä.

Työelämän kehittämisen kannalta tällainen lähtökohta on keskeinen. Arjen komp-
leksisuus viittaa mahdollisuuteen, että yksiselitteisiä ratkaisuja ei voida osoittaa,
vaan ratkaisut riippuvat niin kontekstista, näkökulmasta kuin ratkaisijastakin, ja vaik-
ka olosuhteet olisivat ihanteelliset, niin silloinkaan ei yksiselitteisestä ratkaisusta ole
takeita. (Ks. Konkka, 2000.) Tällöin tutkijan roolissa korostuu vaihtoehtoisten tut-
kimuksen välineiden hallinta ja kommunikatiiviset kyvyt, joiden avulla kehittämis-
tehtävän tavoitteiden asetanta voidaan rajata ja täsmentää.

Naturalistisesta sitoumuksestakaan ei seuraa, että tarkastelutapa ja sen tuottamat
tulokset olisivat ennalta lukkoonlyötyjä. Kuten aiemmin sanoin, naturalismi on esi-
tyksessäni ymmärrettävä väljästi. Ennen kaikkea se merkitsee sitä, että tarkastellut
ilmiöt ja ongelmat määritellään kontekstuaalisesti, sen tiedon ja kokemuksen poh-
jalta, joka ongelman asettajalla on. (Vrt. Quine, 1969.) Työelämän kehittämisen
kannalta kuitenkin on lisäksi keskeistä, että tutkija omassa roolissaan pyrkii syste-
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matisoimaan ongelmaa koskevaa ymmärrystä siten, että asetettu ongelma voidaan
ratkaista, tai vähintäänkin tämän systematisoinnin perusteella voidaan sanoa, mik-
si sitä ei annetuilla eväillä voida ratkaista. 

Työelämän kehittämistä koskevien ongelmien ratkaiseminen ei kuitenkaan etene,
ellei kontekstikohtaiset ratkaisukriteerit ole selvillä. Kriteerien asettaminen tuo tar-
kasteluun normatiivisen elementin. Vaikka ongelman ratkaisemisen lähtökohtana
olisikin naturalistinen lähestymistapa, se ei vielä tarkoita sitä, että ongelman rat-
kaisemisen myöhemmässä vaiheessa ei voisi tuoda tarkasteluun mukaan norma-
tiivisia elementtejä. (Ks. Langley ym. 1987.) Työelämän kehittämisen kannalta nor-
matiivisuus on itse asiassa välttämätöntä. Ongelman ratkaisemisen kriteerit osoit-
tavat ne normit, jolloin kehittämistehtävä on ongelman osalta tyydyttävästi rat-
kaistu. Yleisimmillään nämä kriteerit määrittyvät rationaalisuuden, eettisyyden ja
totuudellisuuden suhteen. Voidaan sanoa, että ongelmat ja niiden ratkaisut ovat
tiheitä arvojen ja tosiasioiden suhteen. (Ks. Williams, 1985.) Kehittämisongelman
tiheydellä tarkoitan sitä, että tosiasiallisia ongelmia ja niiden ratkaisua koskevat väit-
tämät ovat arvolatautuneita. Todellisuuden konkreettisissa ongelmissa arvot ja to-
siasiat ovat erottamattomasti kietoutuneet toisiinsa. Tämän kiinteän suhteen sel-
vittäminen on ennenkaikkea empiirinen tehtävä. Siten ongelmien ja niiden ratkai-
sujen tiheys ei ole mitenkään ristiriidassa naturalistisen sitoumuksen kanssa. (Ks.
myös Konkka, 2004b.)

Asetetut kriteerit saattavat kuitenkin vaihdella ja vaihtelevatkin kontekstista toiseen
siirryttäessä. (Ks. DeRose, 1996.) Yhdelle kontekstille soveltuvat kriteerit eivät vält-
tämättä sovellu toisessa kontekstissa. Tämä vaihtelevuus kriteereissä voi olla niin
lateraalista kuin horisontaalistakin. Lateraalinen kriteerien vaihtelu koskee esimer-
kiksi sitä, onko kysymyksessä arkipäivän ongelma vai tieteellinen ongelma vai jo-
takin siltä väliltä. (Ks. De Rose, 1996.) Horisontaalinen vaihtelu koskee sen sijaan
eroja toimintakulttuureissa eri työelämän aloilla. (Vrt. Walzer, 1994.) Kirjoituksen
alussa tekemäni ehdotuksen mukaan työelämän kehittämisen kannalta relevant-
tien ongelmien ratkaisemisen kriteerien vaatimustaso sijoittuu jonnekin yksityisen
ihmisen arkipäivän ongelmien ratkaisemisen ja tieteellisten ongelmien ratkaisemi-
sen välimaastoon. Suhteessa tieteelliseen ongelmanratkaisuun työelämän kehittä-
mistä koskeva ongelmanratkaisu voi lähtökohtaisesti pitää itsestäänselvänä joita-
kin sellaisia olettamuksia, jotka tieteellisestä tai filosofisesta näkökulmasta ovat kiis-
tanalaisia. (Vrt. Williams, 1999.) Tässä suhteessa työelämän kehittämisen kannal-
ta relevanttien ongelmien ratkaiseminen on olennaisesti pragmaattista toimintaa.
Liian tiukat standardit ongelman ratkaisulle saattavat saada aikaan sen, että on-
gelma jää ratkaisematta sille asetetussa ajassa. Tällöin ongelman ratkaisemiseen
käytetyt resurssit vaikuttavat hukkaan heitetyiltä. Naturalistinen sitoumus päästää
tutkijan ja praktikon paljosta semanttisesta keskustelusta ongelman merkityksen
suhteen. Pääpaino on ongelman ratkaisemisessa, ja ratkaisun löytämisessä on jo
riittävästi haastetta konkreettisistakin ongelmista puhuttaessa.

Ongelma kuitenkin monimutkaistuu horisontaalisten kriteerien selvittämistä kos-
kevassa tehtävässä. Tutkijan on oltava selvillä siitä, että hän on ymmärtänyt oikein
ne vaatimukset, jotka koskevat kontekstin ongelmanratkaisua. Alakohtainen omin-
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takeisuus tuo omat haasteensa kehittämistehtävälle. Esimerkiksi sosiaalialan työ-
elämän kehittämistä koskevat haasteet voivat poiketa huomattavasti terveyden-
hoitoalan työelämän kehittämisen haasteista. Keskeiset päämäärät ja niiden ta-
voittelun keinot voivat poiketa toisistaan radikaalistikin. Se mikä on yhdessä kon-
tekstissa itsestäänselvää saattaa toisessa kontekstissa olla täysin mahdotonta. (Vrt.
Cherniak, 1986; Stich 1990.) Tällöin esimerkiksi kulttuurintutkimuksen välineistö
saattaa osoittautua ensiarvoisen tärkeäksi työelämän eri alojen ominaispiirteiden
ja niiden ongelmanratkaisulle tuoman lisän ymmärtämiseksi. Usein tiukka aikataulu
ei kuitenkaan salli kovin perustavaa laatua olevaa toimintakulttuurin tutkimusta.
Tällöin erikoistuminen ja alakohtainen asiantuntemus antavat tutkijalle riittävän
tiedollisen pohjan asettujen ongelmien  ja niiden ratkaisujen tarkastelemiselle. Täs-
sä esityksessä en kuitenkaan syvällisemmin perehdy horisontaalisen vaihtelevuu-
den problematiikkaan. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeätä olla tietoinen tästä han-
kalasta haasteesta.

Käsitejärjestelmän tuottamat välineet, käsitteet, saavat määrittelynsä yllä tarkas-
tellun näkemyksen mukaan kontekstuaalisesti, sen yhteisön käsityksiä ja tarpeita
ajatellen, jonka ongelmista kulloinkin on kysymys. Toisinaan voi kuitenkin käydä
niin, että käsitejärjestelmä ei käykään yksiin todellisuuden kanssa. Toisin sanoen se
ei onnistu viittaamaan oikein todellisuuden piirteisiin. Tällöin olemme joko ereh-
tyneet todellisuuden suhteen tai käsitejärjestelmä on olennaisilta osiltaan vajavai-
nen. Käsitejärjestelmä osoittautuu silloin virheelliseksi tai epätyydyttäväksi. Käsite-
järjestelmä voi olla virheellinen sen postuloimien olioiden suhteen tai se voi olla
epätyydyttävä yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan. Se voi olla kuin pyöreä puupalik-
ka, jota yritämme tunkea laatikkoon kolmionmuotoisesta reiästä. (Vrt. myös Konk-
ka, 2003.) Tämä johtuu todellisuuden kontingentista luonteesta ja oman käsitys-
kykymme ja käyttämämme käsitejärjestelmän rajallisuudesta. Tällöin tutkijan roo-
li ja vaatimukset metodologisena osaajana korostuvat entisestään. Hänen tehtä-
vänään on silloin tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia luovaan ongelmanratkaisuun.

Epätyydyttävät ja epämääräiset ratkaisut

Ylläolevan keskustelun perusteella työelämän kehittämisen metodologiaa koske-
vat ydinongelmat voidaan rajata muutamaan ongelmatyyppiin ja niitä koskeviin
kysymyksiin. Työelämän kehittämisen kannalta tyydyttävän ratkaisun saaminen
asetettuihin ongelmiin äärellisessä ajassa on keskeinen ongelma. Tähän ongelmaan
tuo lisävärinsä vielä alakohtainen omintakeisuus. Tarkastelen työelämän kehittä-
misen metodologiaa tässä yhteydessä kuitenkin lateraalisesta näkökulmasta, yh-
teistoiminnallisena ja määrätyt rationaalisuuskriteerit täyttävänä ongelmaratkaisu-
toimintana. Toisin sanoen, työelämän kehittämisen metodologiassa sitoudutaan
kollektiivisen toiminnan problematiikkaan, jossa osapuolina yhteistoiminnassa toi-
mivat tutkija ja ongelmanasettaja. Näin tarkastelu saadaan pelkistettyä kahden osa-
puolen vuorovaikutustilanteeksi. Tyypillisesti kehittämisongelman ratkaisemiseen
osallistuu kuitenkin useampia toimijoita. Lisäksi tarkastellussa kontekstissa ongel-
mien ratkaisua odotetaan tarkasti määritellyn aikataulun puitteissa. Pelkistetysti
voidaan myös ajatella, että tutkijan ja ongelmanasettajan yhteistoiminnassa löy-
tämiä ratkaisuvaihtoehtoja on aina vähintään kaksi, ja noita ratkaisuvaihtoehtoja



Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut    _______________________

107

voidaan tarkastella aina useammasta näkökulmasta. Yksinkertaisuuden vuoksi voi-
daan olettaa, että tarkastelunäkökulmia on kaksi. Lisäksi voidaan olettaa, että mää-
rätyt rationaalisuuskriteerit ovat voimassa. Tällöin tutkijan ja ongelmanasettajan
vuorovaikutustilanne voidaan pelkistetysti nähdä pelinä, jossa osapuolet yrittävät
toteuttaa omia intressejään eri ratkaisuvaihtoehtojen suhteen. Tällaista pelitilan-
netta voisi parhaiten luonnehtia ehkä eräänlaiseksi tutkijan ja ongelmanasettajan
väliseksi neuvottelutilanteeksi, jossa ratkaisuun pitäisi päästä säädetyssä ajassa. (Ks.
Harsanyi, 1977.)

Valtaosassa kuvatunlaisia neuvottelutilanteita ratkaisu löytyy otaksuttavasti helposti.
Kahden tasavahvan vaihtoehdon välillä on helppo löytää neuvotteluratkaisu edel-
lyttäen, että osapuolet ymmärtävät toisiaan. Toisinaan ratkaisuun pääseminen ei
kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Näin voi käydä vaikka muutoin osapuolia tyy-
dyttävät vaihtoehdot olisivatkin löytyneet, jos kuitenkin vaihtoehtojen parem-
muuden välillä on pientäkin erimielisyyttä. Tällaiset ongelmat voidaan jakaa kar-
keasti kahteen luokkaan. Yhtäältä ongelma voi johtua siitä, että yksiselitteinen rat-
kaisu on sittenkin osapuolten näkökulmasta epätyydyttävä. Toisaalta ongelma voi
johtua siitä, että asetetut kriteerit tuottavat epämääräisen tai moniselitteisen rat-
kaisun, jonka oikeasta tulkinnasta osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen. (Ks. Konk-
ka, 2000.)

Edellisessä tapauksessa neuvotteluosapuolet näkevät tilanteen kumpikin omasta
näkökulmastaan, ja itselle parempi vaihtoehto johtaa yhteisesti epätyydyttävään
ratkaisuun. Yhteisesti tyydyttävän ratkaisun syntyminen edellyttää osapuolten vä-
listä luottamusta. Usein luottamus toki löytyy helposti. Monissa neuvottelutilan-
teissa olisi kuitenkin naiivia ajatella, että yhteisesti tyydyttävä sitova ratkaisu syn-
tyisi ilman mitään ongelmia. On pidettävä mielessä, että yhteisesti tyydyttävään
ratkaisuun pääseminen edellyttää tällöin asetetuista ratkaisukriteereistä luopumis-
ta. Joskus kriteerien korjaaminen ei tuota suurempia lisäongelmia, mutta toisinaan
taas kriteerien korjaaminen ei tule kysymykseen, vaikka se tässä tarkasteltujen osa-
puolten kohdalla olisi edullista. Esimerkiksi lainsäädäntö voi estää tämän kaltaisen
kriteerien uudelleen muokkaamisen.

Epämääräisyysongelma päätöksenteossa merkitsee sitä, että annetut kriteerit eivät
tuota yksiselitteistä ratkaisua (Ks. Konkka, 2000). Toisin sanoen, kriteerien valossa
ei voida tehdä päätöstä oikeasta toimintavaihtoehdosta. Ongelmana on usean kri-
teerin täyttävän ratkaisun olemassaolo. Työelämän kehittämisen kannalta tämän
tyyppiset ongelmat asettavat vakavan haasteen. Lukkiutuneista neuvottelutilan-
teista irtipääseminen saattaa osoittautua hyvinkin työlääksi tehtäväksi. Epämääräi-
syysongelmat ovat erittäin hankala haaste rationaaliselle päätöksenteolle. Tässä kir-
joituksessa tarkastelemani yleiset ongelmat saavat usein ratkaisunsa, jos ratkaisun
tekemiselle annetaan aikaa. Monesti ongelman tyydyttävän ratkaisemisen estee-
nä on juuri ajanpuute. Mutta aina ajankaan antaminen ratkaisulle ei auta. Tällöin
ratkaisua tulisi hakea ratkaisun kriteerien uudelleen arvioinnista, sikäli kuin sellai-
nen on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista.
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“Ehkä kasvuni on sarja heräämisiä 
muutokseen”
- prosessiportfoliotyöskentely osana uuteen asiantuntijuuteen kasvua

Tässä artikkelissa tarkastelemme ammattikorkeakoulun jatkotutkintoon sisältynyt-
tä portfoliotyöskentelyä1 ja sen pohjana olevaa kerronnallista tiedon tuottamisen
tapaa osana konnektiivista oppimista uuteen, avoimeen asiantuntijuuteen. Artik-
kelin sitaattiesimerkit on koottu kokeiluvaiheessa mukana olleen sosiaalialan opis-
kelijaryhmän portfolioteksteistä. Portfoliontyöskentely on heidän kohdallaan vielä
kesken, mutta kokemukset ovat olleet rohkaisevia. 

Johdanto

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kokeiluvaihe on osoittanut, että opiskeli-
joiden aiemmat opinnot yhdessä laajan työkokemuksen kanssa luovat hedelmäl-
listä perustaa teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon yhdistämiselle ja uuden tie-
don tuottamiselle. Samalla kokeiluvaihe haastaa kehittämään sellaisia konnektiivi-
sen oppimisen välineitä, jotka vahvistavat opiskelijan valmiuksia yhdistää teoreet-
tista ja kokemuksellista tietoa niin, että hän vahvistuu kehityksessään kohti uutta,
avointa asiantuntijuutta (vrt. Tynjälä ym. 2003).

Portfoliotyöskentely ja sen pohjana oleva tarinan kertominen on yksi tapa yhdis-
tää kokemuksellista ja teoreettista tietoa ja tulla tietoiseksi omasta ammatillisesta
kehityksestään. Tarinan kertominen on myös tapa tehdä ammatillista identiteetti-
työtä. Tuottaessaan tarinoita omaa ajatteluaan, toimintaansa ja elämäntarinaansa
kuvaavaan portfolioon, opiskelija antaa ajattelulleen ja kokemuksilleen muodon
(Sava 2000, 54), tekee hiljaisesta tiedosta näkyvää.

Ricouer (1991), joka on yksi merkittävimmistä kertomuksen teoriaa systemaatti-
sesti ja monitieteellisesti kehitellyt henkilö, on puhunut 1980 -luvun alusta lähtien
ihmisen elämästä kertomuksen etsintänä: “Life in quest of narrative.” Hän näkee,
että ihmisen elämällä ja koko kulttuurilla on esinarratiivinen (pre-narrative) luon-
ne; elämänkokemuksemme ikään kuin odottavat sitä, että niistä kerrottaisiin tari-
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1 Ammattikorkeakoulujen kokeiluvaiheen jatkotutkinnoissa on sähköpostikyselyn mukaan käytetty port-
foliotyöskentelyä 16 koulutusohjelmassa 34:stä, mikä merkitsee, että lähes joka toinen koulutusohjel-
ma käyttää sitä oppimisen välineenä tavalla tai toisella. Toisissa ohjelmissa portfolio sisältyy olennaise-
na osana koko opiskeluprosessiin, toisissa enemmänkin tuotteena, esimerkiksi opiskelijan työhake-
muksen tukimateriaalina tms. 
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noita. Elämän ja tarinan suhde on mielenkiintoisesti toisiinsa kietoutuva. Tarinoi-
den kertomisen avulla saamme kosketuksen kokemuksiimme ja opimme ymmär-
tämään niitä. Tarinaa voi tarkastella mielen instrumenttina; merkityksellisen ja tar-
koituksellisen etsimisenä. Mikseivät siis myös ihmisen työ- ja opiskelukokemukset
odottaisi kertomistaan? 

Opiskelija suhtautuu itseensä, työhönsä ja opiskeluunsa pohtien. Hän kuuntelee
omia tuntemuksiaan, kyselee itseltään, kuka minä olen, mistä tulen ja mihin olen
menossa. Portfoliossaan hän kertoo itsestään sisäisiä ja ulospäin suunnattuja tari-
noita ja rakentaa samalla omaa identiteettiään. Kerronnassaan hän ottaa käyttöönsä
kulttuurisia tarinoita ja tulkintoja. (Julkunen 2003, 57; Hänninen 1999.) Hän voi
tarinan kerronnan keinoin tehdä näkyväksi sitä, mitä hän on koulutuksessaan si-
säistänyt, mitä hänen työyhteisössään ajatellaan, ja miten alalla toimitaan. Mutta
myös toisinpäin. Tarina sisältää aina myös aktiivisen, uutta luovan elementin, jol-
la on seurauksensa. Toisen tarinaan eläytyminen herättää kuulijassa uusia ajatuk-
sia ja antaa virikkeen tarkastella tuttuja asioita uudella tavalla. Siten tarina voi myös
rakentaa ja uudistaa ammatillista kulttuuria ja siihen sisältyvää merkitysmaailmaa.
(vrt. Hänninen 1999, 14.)

Konnektiivinen oppiminen

“Olen aina ollut sellainen, että haluan itse kokeilla, kuinka teoria toimii käytän-
nössä. Nyt tahdon myös oman ääneni kuuluviin.” (Ote opiskelijan portfolioteks-
tistä.)

Länsimaiden traditionaalinen koulutuksen tutkimus on pitkään kiinnittänyt huo-
mionsa teoreettiseen tietoon ja sen soveltamiseen käytännön työhön. Aina on kui-
tenkin tiedetty, että asiantuntijuuden kehittymiseen tarvitaan teoreettisen tiedon
rinnalle myös kokemuksellista ja kulttuurista tietoa ja ennen kaikkea taitoa yhdis-
tellä näitä tiedon eri lajeja. Fook ym. (2000, 11-13) kuvaa Collin’siin viitaten asian-
tuntijuuteen sisältyvää tiedonkenttää kuviossa 1. 

Kuvio 1. Neljä tiedon tyyppiä (soveltaen Fook 2002, 13, viite Collins 1990, 115)
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Asiantuntuntijuuden kehittymistä koskeva tutkimus on osoittanut, kuinka kokeneet
työntekijät käyttävät työssään teoriatietoa hyvin kompleksisesti. Fook (2000) ku-
vaa asiantuntijatiedon tuottamista prosessina, jossa tietoa ensin kerätään para-
doksaalisena sekoituksena monista erillisistä lähteistä. Tieto integroidaan omalle
persoonalle soveltuvaksi ja usein abstraktiksi ohjeeksi, joka on hyvin joustava ja jon-
ka siirtovaikutus on yleensä suuri. Siirtovaikutus tarkoittaa sitä, että asiantuntija
muuntelee jokaisen uuden tilanteen kohdalla aikaisempaa ajatteluaan sellaisiksi
uusiksi käsitteiksi ja merkityksiksi, joiden avulla on helpompi toimia uudessa tilan-
teessa. Fook (2000) viittaa Lipman’iin ja karakterisoi: järkeily on totuutta tulkitse-
vaa, siirtovaikutus on merkityksiä tulkitsevaa. Tämä, että siirtovaikutus vaatii mer-
kitysten uudelleen tulkintaa uudessa tilanteessa, edellyttää taitoa rakentaa van-
hoista kontekstuaalisista merkityksiä uusia. (mt. 191-192.) Opiskelija pohtii port-
foliossaan:

“Opiskelussa uusi asia asettuu omissa skeemoissani dialogiseen yhteyteen jonkun
toisen asian kanssa eli jatkuvasti konstruoin niitä aiemmin opittuja juttuja pääs-
säni ja uusi asia rakentuu sen vanhan sekaan.” (Ote opiskelijan portfoliotekstistä.) 

Prosessiportfoliotyöskentelyn avulla opiskelijoilla on mahdollisuus tarkastella op-
pimistaan ja kehitystään sekä harjaannuttaa eri tiedon lajien yhdistämisen taitoa.
Työskentely mahdollistaa yksilöllisten tavoitteiden asettamisen ja tarjoaa moni-
puolisia välineitä, joiden avulla opiskelija pystyy lisäämään tietoisuuttaan omista
vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan. Työskentely auttaa opiskelijaa asettamaan
omalle oppimiselleen ja ammatilliselle kehittymiselleen uusia tavoitteita ja haas-
teita. (Niikko 2001, 18, 108 - 109.) Jotta opiskelijat pystyvät sitoutumaan proses-
siportfolion vaatimaan henkilökohtaiseen ja pitkäjänteiseen oppimisprosessiin, on
tärkeää, että heidän kanssaan selvitellään opintojen alussa syvällisesti, mitä pro-
sessiportfolion työstäminen tarkoittaa, ja mitä sen avulla pyritään saavuttamaan.
Portfolion tarkoitus ei ole valmistua hetkessä, vaan kysymyksessä on koko opiske-
lun ajan etenevä prosessi. Prosessiportfolion tarkoituksena on toimia oppimisen
matkakertomuksena, johon on kirjattu erilaisia, oman oppimisen kannalta merkit-
täviä tapahtumia ja kokemuksia. Portfoliotekstissään opiskelija voi palata matkan
varrella kokemaansa ja nähdä muutoksen omassa toiminnassaan ja oppimisessaan.
Esimerkiksi tutkimusopinnoissa edistymistään pohtiessaan opiskelija voi oivaltaa,
kuinka:

“Opiskelun alkaessa tuntui tutkimusopinnoista suoriutuminen jopa utopistiselta
haasteelta. Sisäinen puheeni oli vahvistanut vain osaamattomuutta ja kyvyttö-
myyttä. On tuntunut hienolta seurata esiripun aukeamista, kun ideapaperi alkoi
muovautua tutkimussuunnitelmaksi. Tuon kokemuksen muisto pitäisi pitää kirk-
kaana mielessä, kun seuraavaksi lähden aineistoa analysoimaan.” (Ote opiskeli-
jan portfoliotekstistä.)

Opiskelija puhuu koskettavasti esiripun aukeamisesta ja sisäisen puheen käänty-
misestä avuttomuus- ja kyvyttömyyspuheesta oppimis- ja selviytymispuheeksi. Hän
puhuu siirtovaikutuksen voimasta. Kun on onnistunut hyvin jossain tilanteessa, voi
hyödyntää tätä taitoa jossain toisessa ja toisenlaisessa tilanteessa. Taito siirtyy ti-
lanteesta toiseen. (Fook ym. 2000, 190.) 
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Portfoliotyöskentelyssä prosessiorientoitunut toimintamalli etenee pääpiirteissään
Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallin mukaan. Portfolion tekijä asettaa
itselleen tavoitteita ja päämääriä, joiden toteutumista hän pohtii, kerää ja valikoi
materiaalia portfolioonsa.  Hän perustelee tekemiään valintoja, arvioi ja reflektoi
keräämäänsä, ja lopulta päättää portfolioonsa valittavat tuotokset, analysoi oppi-
maansa ja tekee yhteenvetoja. Työskentely etenee konkreettisia kokemuksia ref-
lektoiden kohti ilmiöiden syvempää ymmärrystä. Portfoliotekstistä tulee esille op-
pijan tulevien oppimis- ja kasvutavoitteiden asettelu. Itsestään ja omasta työstään
kertoessaan voi esimerkiksi havahtua oivaltamaan, että: 

“...en halua enää tehdä perustyötä, sillä olen tehnyt sitä jo 20 vuotta. Minun kiin-
nostuksen kohteeni ovat nykyisin työyhteisöjen kehittämisessä ja johtamisessa.”
(Ote opiskelijan portfoliotekstistä.)

Reflektioprosessia ohjaa ja edistää omalle työskentelylle selkeästi asetetut tavoit-
teet ja tavoitteiden suuntaisesti portfolioon dokumentoitu ja valittu aineisto. Edel-
lisen opiskelijan kohdalla tavoitteet liittyvät läheisesti työyhteisön ja johtamisen te-
matiikkaan.

Portfoliotyöskentelyyn liittyvä dialogisuus

Portfoliotyöskentelyssä opiskelijat toimivat dialogisessa suhteessa sekä omaan si-
simpäänsä että toisiinsa. Prosessiin osallistuvat kartoittavat ja määrittävät alkuti-
lanteen, kuka minä olen, kuka sinä olet, mitä me teemme ja millainen on yhtei-
nen tarinamme, jota luomme (Jacobs & Gawe 1998, 148 -149). Ryhmässä tari-
noiden perusteella käyty dialogi syventää ymmärrystä itsestä, toisesta sekä maail-
masta (Peavy 1999, 88; Lehtovaara 1996, 57,74). Dialogissa jotain kulkeutuu si-
nulta minulle. Kaikilla on kokemuksia siitä, kuinka toisen tarinan kuuleminen voi
koskettaa. Koskettavuus syntyy siitä, että kertoja puhuu jostain, joka myös itselle
on merkityksellistä. Toinen kertoo minunkin tarinaani kertomalla omaansa. (Sava
2000, 54.) Kokemus koettuna pysyy yksityisenä, mutta sen merkitys tulee julkiseksi
ja jaetuksi. Dialogi on tapa ylittää kokemukseen liittyvä radikaali ei-kommunikatii-
visuus. (Ricouer 2000, 43-44.)

Tarinoiden dialogisessa jakamisessa on kysymys siitä, että on toinen ihminen, jo-
ka on valmis kuuntelemaan tarinan. Kuulluksi tulemisen avulla oma ammatillinen
tarina saa sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksytyn perustelunsa. (Sava 2000, 54,
myös Berger & Luckamnn 1994.) Dialogi myös haastaa muutokseen ja uuden löy-
tämiseen. Uuden, toisenlaisen tarinan kuuleminen saattaa hätkähdyttää ja pakot-
taa katsomaan itseään uudella tavalla. (Peavy 1999, 18.)

Prosessiportfolio toimii myös peilinä, josta voi katsella itseään. Tarinan keinoin nä-
kyväksi tehty kokemus heijastuu takaisin itselle katsottavaksi, tulkittavaksi ja ym-
märrettäväksi. Portfolion teksteissä opiskelija ilmaisee jotain itsestään, tekee jäljen
maailmaan, kokee itsensä katsomalla tekemäänsä jälkeä ja vertaa sitä itseensä ja
samalla hahmottaa millainen on (Sava 2000, 29). Työskentely ei onnistu, ellei ole
halukas kohtaamaan sisäistä hiljaisuuttaan ja sitä, mitä tuntee tässä ja nyt (Isaacs
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2001, 105–106). Giddensin (1995) mukaan identiteetin rakentaminen muistut-
taakin pitkälti juonellisen tarinan kertomista. Sitä voi verrata päiväkirjan tai oman
elämänkerran kirjoittamiseen. Oma integriteetti syntyy yhdistämällä tuoreet, tä-
män päivän kokemukset oman, elinikäisen kehitystarinan juoneen. (mt. 74-80.) 

Kriittinen reflektio portfoliotyöskentelyssä

“Polku syntyy kulkiessa... Sille, mitä teet ja miksi teet, on syynsä. Otat tärkeän as-
keleen elämäntaipaleellasi silloin, kun löydät tuon syyn...“ (Ote opiskelijan portfo-
liotekstistä.)

Opiskelijan portfolioteksti kertoo siitä, kuinka ihminen ottaa tärkeän askeleen juu-
ri silloin, kun pystyy edes hetkellisesti tiedostamaan, miten omat elämänkoke-
mukset ja elämänolosuhteet sekä yhteiskunnalliset voimat määrittelevät hänen tie-
toisuutensa rakentumista. Mezirow (1995) on kutsunut tällaista kriittistä itsetie-
toisuutta emansipatoriseksi eli itsenäistäväksi prosessiksi. Ihminen voi tulla tietoi-
seksi myös siitä, miten tietty ideologia tai yksilölliset uskomusjärjestelmät saatta-
vat vääristää todellisuutta. Näkökulman muutos – perspektiivinen transformaatio
– tuottaa uudenlaisen näkökulman. 

Kriittinen reflektio tarkoittaa sitä, että ihminen pyrkii ymmärtämään, miksi ajatte-
lee niin kuin ajattelee, miksi toimii, kuten toimii (Sava 2000, 53). Bourdieu ja
Wacquant (1995) puhuvat psykoanalyysin vastakohtana “sosioanalyysista”. So-
sioanalyysi tarkoittaa prosessia, jossa opitaan tunnistamaan oman itsen sisälle kas-
vanut ulkoisuus. Ihmiset voivat tulla ainakin jossain määrin tietoiseksi siitä, että ai-
na kun he sanovat tai ajattelevat jotakin, heihin vaikuttaa yhtä lailla sekä ulkoiset
että sisäiset syyt (causes as well as reasons). Mitä tietoisemmaksi tulee sisällään asu-
vasta ulkoisesta, sitä suuremmat ovat siitä vapautumisen mahdollisuudet. Siinä on
juuri reflektion lupaus. (mt. 95.) Oman ajattelun ja toiminnan kriittinen pohtimi-
nen edellyttää tiettyä paradoksaalista prosessia. Samalla kun kiinnostuu itsestään
ja omasta toiminnastaan, on osattava myös katsoa itseään osana laajempaa koko-
naisuutta. (Sava 2000, 53.) 

Kohti uutta, avointa asiantuntijuutta

“Kuljettava matka on pitkä. Koen matkan vuoreksi, jolle olen kiipeämässä. Vuori
on haasteellinen ja mielenkiintoinen. Jos pääsen huipulle, sieltä avautuvat uudet
näköalat.” (Ote opiskelijan portfoliotekstistä.)

Uudessa epävarmassa, kompleksisessa ja riskien kyllästämässä yhteiskunnallisessa
todellisuudessa asiantuntija on uusien haasteiden edessä. Hän joutuu turvautu-
maan johonkin sellaiseen, joka ei anna valmiita vastauksia tai reseptejä. Uusi asian-
tuntijuus on vastakohta yhden totuuden suljetulle asiantuntijuudelle, sillä on avoin
suhde todellisuuteen. Uuden asiantuntijan tehtävä ei ole korvata maallikkotietoa
vaan - vuoren huipulle kiivettyään - hänen tehtäväkseen tulee auttaa ihmisiä nä-
kemään maailmansa myös uudella tavalla. (vrt. Eräsaari 2002.)
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Uusimmissa asiantuntijuutta koskevissa tutkimuksissa on tuotu esiin, kuinka avoin
asiantuntijuus vaatii aivan toisenlaista problematisointikykyä ja ymmärrystä kuin
perinteiseen kolmijalkaan: tieteeseen, instituutioon ja professioon perustuva asian-
tuntijuus. Uusi asiantuntijuus on kommunikaatiolle, kyseenalaistamiselle ja pole-
miikille avautuvaa asiantuntijuutta. Se ei kiinnity yhden tieteen etukäteismäärityk-
siin, vaan on avoin monitieteellisyydelle, moniammatillisuudelle ja moniäänisyy-
delle. Uusi asiantuntija osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hä-
nen turvanaan ei ole traditio tai rutiini eikä hän etsi lopullista ratkaisua tai totuut-
ta. (Eräsaari 2002.) Tynjälä (1999, 161) luonnehtii uutta asiantuntijuutta progres-
siiviseksi ongelmaratkaisuprosessiksi. Asiantuntijuus ei ole vain kerran saavutettu
ominaisuus, vaan pikemminkin se on toimintatapa, jossa tunnusomaista on jatku-
va itsereflektio ja eri tilanteissa oppiminen. 

Kristevan käyttämä ‘abjektin’-käsite haastaa asiantuntijat avuttomuuden ja tietä-
mättömyyden tunnistamiseen. Se tuo asiantuntijakeskusteluun paikallisuuden ja
vuorovaikutuksellisuuden elementin ja haastaa lähtemään ulos professiohaarnis-
kasta kyselemään, ihmettelemään ja tutkimaan kohdattuja ilmiöitä avoimin silmin.
Avoimen asiantuntijan on oltava jatkuvassa neuvottelevassa vuorovaikutuksessa
kohtaamiinsa ilmiöihin, muihin saman ilmiön parissa työskenteleviin toimijoihin ja
siihen tietoon ja ymmärrykseen, jota neuvottelun eri kentillä syntyy. (Peltomäki
ym. 2002.) Giddensin (1995) mielestä jatkuvan epävarmuuden ja lisääntyvän ris-
kin yhteiskunnassa tarvitaan ambivalenttiuden, epävarmuuden ja ristiriitaisuuden
uudenlaista käsitteellistämistä ja sitä, että kokemus ja siitä kertominen tehdään jäl-
leen kerran oikeutetuksi. Avoimen asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää juuri
sellaista konnektiivista oppimista, teoreettisen, kokemuksellisen ja kulttuurisen tie-
don yhdistämisen taitoa, johon prosessiportfoliotyöskentely voi onnistuessaan har-
jaannuttaa. Matka vain on usein pitkä ja mutkikas: 

“En kulje tietäni nopeasti. Pikemminkin kuljen hitaasti, palaten aina ajoittain ta-
kaisin lähtöpisteeseen, mutta etenen silti kohti omaa päämäärääni. Omana ta-
voitteenani on oppia uusia ajattelutapoja omaa työtä ja myös henkilökohtaisia elä-
mänkysymyksiä varten.” (Ote opiskelijan portfoliotekstistä.)

Eväitä matkan varrelle 

Mentkowsky (2002) esittää kirjassaan Learning That Lasts kasvumallin, joka integ-
roi oppimisen, kehittymisen ja suorituksen. Ammatillisessa kasvussa ratkaisevia ovat
transformatiiviset oppimissyklit, jotka mahdollistavat monipuolisen kehittymisen
kasvun eri alueilla: ajattelussa, suorituksessa, itsereflektiossa ja kehittymisessä: 

- Ajattelua portfoliotyöskentelyssä kehittävät sellaiset episteemiset tehtävät,
jotka alkavat sanoilla kuvaile, selitä, ennusta, perustele, arvioi, tulkitse ja mää-
rittele.

- Suoriutumista edistäviä instruktioita portfoliotyöskentelyssä voivat olla eri-
laiset tarinat siitä, miten toimii kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, miten ana-
lysoi virheitään, miten opettaa toisia. Oppija voi laajentaa kokemustaan myös
kuvitteelliseen tulevaisuuteen. Hän voi kertoa tarinoita ennakoidusta, kehit-
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tyneemmästä työkulttuurista ja suhteuttaa omaa kertomustaan toisten ker-
tomuksiin.

- Kriittinen reflektio kehittyy suhteuttamalla tuoreita kokemuksia elämänaikai-
seen kokemustensa kirjoon (elämäntarinaan) ja laajempaan yhteiskunnalli-
seen kehitykseen. Kertoessaan tarinaansa voi kyseenalaistaa omia oletta-
muksiaan asioista, kuunnella toisten tarinoita ja oppia niistä. Merkitysten
konstruointi perustuu vahvasti itsereflektiolle. 

- Kehittyminen koskettaa minän syvimpiä ja kestävimpiä rakenteita. Siihen liit-
tyvät kertomukset persoonallisesta integriteetistä, eheydestä, elämän ja opis-
kelun tarkoituksesta. Persoonallisuuden kehittyminen merkitsee kasvua si-
säiseen eheyteen ja eettiseen vastuuseen. (Ruohotie 2003, 71.) 
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Pedagogiset ratkaisut työelämän 
kehittämiseksi jatkotutkinnon haasteena 

Artikkelissa tarkastellaan jatkotutkinnon pedagogisia ratkaisuja työelämän kehittä-
miseksi Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn koulutusohjelman nä-
kökulmasta. Pedagogisten ratkaisujen taustalla olevia oppimisnäkemyksiä käsitel-
lään artikkelissa lyhyesti. Sen jälkeen esitetään esimerkinomaisena narratiivisen lä-
hestymistavan soveltaminen työelämän kehittämiseksi. Artikkelin lopussa tuodaan
esille haasteita työelämän kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden näkemyksinä.
Jatkotutkinnon pedagogisten ratkaisujen kriittinen tarkasteleminen ja tutkiminen
ovat perusteltua ammattikorkeakoulun ja toimintaympäristön yhteistoiminnan ke-
hittämiseksi.

Jatkotutkintokokeilun taustaa

Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelmaan kuuluvan jatkotut-
kintokokeilu “Perhehoitotyö mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyden edistä-
misessä” tarkoituksena oli syventää perhe-ja perhehoitotyön tietoperustaa sekä
ammatillisia valmiuksia. Terveys- ja sosiaalialalla on kasvava tarve saada asiantun-
tijoita, joilla on näiden alojen yhteistä erityisosaamista. Sosiaali- ja terveyspolitii-
kan strategiaohjelmien tavoitteena on hyvinvointia tukevan ympäristön ja palve-
lujen toimivuuden turvaaminen ja ongelmien ehkäisy ajoissa (Terveys 2015 -kan-
santerveysohjelma, Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010). Tavoitteilla tue-
taan kansalaisten osallistumista, asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista so-
siaali- ja terveyspalveluissa, kansalaisten omatoimisuuden vahvistamista sekä itse-
määräämisoikeuden kunnioittamista. Koulutuksen tulee antaa teoreettisia ja me-
netelmällisiä valmiuksia asiakkaan kohtaamiseen, ongelmien tunnistamiseen ja voi-
mavaralähtöiseen tukemiseen terveyden edistämiseksi. Opiskelijan tulee saada val-
miudet kehittää ja arvioida systemaattisesti perhehoitotyötä ja sen työmenetelmiä
perheiden terveyden edistämisessä. Toteutettu koulutusohjelma kytkeytyi tiiviisti
työelämään. Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) ja Laurea ammattikorkeakoulu
(Laurea) suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä koulutusohjelman.

Oppimisnäkemykset pedagogisten ratkaisujen taustalla

Jatkotutkinnossa pedagogisten ratkaisujen taustalla painottuu kokemuksellinen,
yhteistoiminnallinen ja konstruktivistinen oppimisnäkemys. Kolbin (1984) koke-
muksellisen oppimisen mallissa oppiminen etenee nelivaiheisena syklinä, jossa op-



118

               _____________ Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut

pijan omakohtainen kokemus luo pohjan reflektoiville havainnoille. Tältä pohjalta
oppija muodostaa abstrakteja käsitteitä ja tapahtuu käsitteellistämistä. Nämä mah-
dollistavat uutta toimintaa koskevat ratkaisut. Kokemus muuntautuu tiedoksi ja luo
perustan ja mahdollisuuden oppimiselle. Kokemuksellisessa oppimisessa korostuu
käytännön kokemuksen ja teorian yhteen liittämisen merkitys.

Yhteisöllinen oppiminen voi kohdistua työyhteisön kehittämiskohteisiin kuten hy-
vien käytänteiden tunnistamiseen ja niiden edelleen kehittämiseen, osittain van-
hasta poisoppimiseen ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen omaksumiseen. Työn-
tekijät ovat oman työnsä tutkijoita ja kehittäjiä, jolloin kokemusten reflektointi työ-
tovereitten kanssa mahdollistuu. (Mäkisalo 2002.) Reflektiota tapahtuu sekä toi-
minnan aikana että toiminnan jälkeen. Toiminnan aikana tapahtuva reflektio on
yksittäisen työntekijän omaa ja oman toiminnan osaamisen reflektointia ja kehit-
tämistä. Työyhteisön yhteinen reflektio on toiminnan jälkeistä reflektointia, jolloin
tapahtuu palaute- ja arviointitoimintoja. Kun palaute jaetaan, tulkitaan ja käsitel-
lään, siihen yhdistyy työntekijöiden yhteinen tietotaito. (vrt. Järvinen & Poikela
2000.) Oppimista tulisikin tarkastella tilanteeseen sidottuna, jolloin oppiminen ei
ole pelkästään tiedon lisääntymistä vaan oppiminen etenee prosessina. Näin op-
pija kykenee kommunikoimaan työyhteisön jäsenten kanssa, jolloin tapahtuu yh-
teisöllistä oppimista. (Järvinen & Poikela 2000, Tynjälä & Collin 2000.) Yhteisölli-
sessä oppimisessa tärkein edellytys on yhteisön jäsenten yhteiset keskustelut. Näis-
sä keskusteluissa jäsenet yhdessä tutkivat elettyjä ja tehtyjä asioita, yhteisön tilaa
sekä ongelmia ja näin suunnataan toimintaa eteenpäin yhteisin sopimuksin. Tär-
keää yhteisöllisessä oppimisessa on se, että työyhteisön jäsenillä on yhteinen paik-
ka ja aika keskusteluille ja yhteiselle uuden toiminnan suunnittelulle. Keskeistä on,
että työntekijät uskaltavat keskustella kaikista työhön ja työyhteisöön liittyvistä
asioista. (vrt. Murto 2000). 

Konstruktivistinen oppimisnäkemyksen mukaisesti jatkotutkinnon opiskelijat tulee
nähdä itseohjautuvina ja aktiivisina osallistujina suhteessa työelämän kontekstiin ja
haasteisiin. Oppimiseen katsotaan vaikuttavan tiedon tulkinta, valikointi ja trans-
fer (siirtovaikutus) sekä oppimisen arviointi. Tiedon tulkinnan ja valikoinnin tun-
nistamiseen ja tiedostamiseen pyritään omassa oppimisessa ja asiakastyöskente-
lyssä. Oppiminen on vahvasti yhteydessä työelämään, jolloin opiskelu tapahtuu
oman työn ohella perustuen yhteiseen sopimukseen työnantajan kanssa. Oppi-
misprosessissa korostuu eettisyys, muutoksenhallinta sekä tutkiva että uutta luova
toiminta. Jatkuva arviointi on oleellinen osa oppimisprosessia koko koulutuksen
ajan. Jatkotutkintokokeiluun kuuluvan kehittämistehtävän kautta opiskelija ja ko-
ko työyhteisö ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa, jolloin toimintaa mielenterveys-,
päihde- ja huumeasiakkaiden ja perheiden terveyden edistämiseksi kehitetään työ-
todellisuudessa. Oppimisnäkemykset jatkotutkinnossa nivoutuvat yhteen ja mah-
dollistavat opiskelijan ja työyhteisön kokemuksellisen, yhteisöllisen ja konstrukti-
vistisen oppimisen mukaisen kehittymisen. 
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Narratiivinen lähestymistapa pedagogisena ratkaisuna 

Alueelliset sekä yritys- ja organisaatiokohtaiset tulevaisuuteen suuntautuvat kehit-
tämis- ja osaamistarpeet toimivat jatkotutkinnon suuntaajina. Tiivis yhteistyö alu-
eellisten toimijoiden kanssa vaikuttaa nopeasti ja joustavasti alueen palvelujen ke-
hittymiseen hyvinvointialalla. Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön uudel-
leenmuotoutuminen esimerkiksi laitoshoitopaikkojen vähetessä edellyttää henki-
löstöltä uudenlaista osaamista, jolloin jatkotutkinnossa käytetyt pedagogiset rat-
kaisut ja niiden kehittäminen edellyttävät uusia ratkaisuja. Kulttuurinen ja etninen
moninaisuus sekä väestöryhmien terveyserojen kasvu ovat haasteita hyvinvointi-
alalla niin asiakastyössä kuin koulutuksessa. Erilaisten yhteisöllisten menetelmien
ja mallien kehittäminen perheiden terveyden edistämiseksi edellyttää koko koulu-
tukseen liittyvien menetelmällisten ratkaisujen pohtimista. Kertomusten syste-
maattinen käyttö koulutuksessa tarjoaa myös asiakastyöhön erään lähestymista-
van, jolloin uusien asiakas- ja yhteisökeskeisten hoitomallien ja -menetelmien tuot-
taminen mahdollistuu yksilötasolla ja hyvinvointipalveluissa. 

Terveys- ja sosiaalialalla täydennys- ja lisäkoulutusta on tarjolla paljon, mutta se on
usein pirstoutunutta ja koordinoimatonta, mikä ei tue riittävästi työn kehittämistä
ja työntekijän kehittymistä. Kertomusten systemaattisella käytöllä jatkotutkinto-
koulutuksessa on mahdollista integroida usean henkilön erityyppiset koulutukset.
Kertomuksen näkökulma voidaan valita käytännön työtoiminnasta ja sen muu-
toksesta.

Narratiivinen lähestymistapa voidaan ymmärtää väljäksi metodiseksi viitekehyk-
seksi. Narratiivien avulla ihminen kuvaa ja jäsentää maailmaansa ja harkitsee ko-
kemuksiaan mielessään, jolloin voidaan puhua narratiivisesta työskentelystä ja nar-
ratiivisen identiteetin rakentumisesta (Polinghorne 1983). Narratiiveja voidaan pi-
tää toiminnan ymmärtämisen perusteena ja emootioiden muovaajana, jolloin asiak-
kaiden ja työntekijä välistä kohtaamista voisi tarkastella narratiivien kautta. Rico-
eur (1984) osoitti, että toiminnan perusmuodon ja narratiivin välillä on rakenteel-
lisesti samankaltaisuutta, koska kyse molemmissa on toimijan suhteesta johonkin
tavoitteeseen. Kertomusten tavoitteena on ymmärtää todellisuutta, erilaisia ta-
pahtumia ja kokemuksia. Ilmiöiden ja tapahtumien suhteita voidaan ymmärtää ja
jäsentää työtoiminnan kontekstissa kertomusten avulla.  Erilaisten tapahtumien syi-
den, perusteiden ja seurausten tarkastelu tietyssä kontekstissa tuo esille kerto-
muksen juonellisuuden merkityksen. (vrt. Alasuutari 1999.) Koulutuksessa opiske-
lija voi oman oppimisensa ja kehittämistehtävänsä kautta kuvata, tuottaa, hakea
perusteita ja arvioida toimintaa suhteessa omaan työkontekstiinsa.

Narratiiviseen lähestymistapaan voidaan soveltaa esimerkiksi van Maanenin (1990)
esittämiä tulkitsevan tutkimuksen periaatteita tai ohjeita. Näitä voidaan käyttää ku-
vattaessa narratiivista lähestymistapaa prosessina, jolloin valitaan kiinnostava ilmiö,
johon sitoudutaan. Ilmiötä tarkastellaan elettynä kokemuksena, ei niinkään käsit-
teellistetä ilmiötä. Ilmiöön olennaisesti liittyviä ja kuvaavia teemoja reflektoidaan
ja prosessikirjoittamisella kuvataan. Sen jälkeen ilmiötä tarkastellaan pedagogisen



120

suhteen ja oppimisen näkökulmasta. Näin saadaan tuotettua tutkimuksellinen ko-
konaisuus tarkastelemalla osien ja kokonaisuuden suhdetta.

Jatkotutkinnossa opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja seurantaan
voidaan käyttää myös narratiivista lähestymistapaa, mikä tarkoittaa opiskelijan
omien kokemusten reflektointia ja systemaattista tarkastelua (vrt. Järvinen & Poi-
kela 2000, Tynjälä & Collin 2000). Tärkeää on käyttää narratiiveja sekä eettisestä
että tietämisen näkökulmasta. Narratiivinen etiikka on tietämisen tapa, jota tarvi-
taan hyvinvoinnin edistämisessä ja hyvässä elämässä. Narratiivinen tietäminen, jo-
ka koskee motivaatiota ja ihmisen toimintaa, pyrkii tuomaan esille yksityisiä ta-
pahtumia kontekstualisoituna aikaan ja paikkaan. Narratiivien avulla opiskelijoiden
narratiivinen kompetenssi voi lisääntyä käyttämällä menetelminä kertomusten, ta-
rinoiden ja narratiivien kirjoittamista potilas- tai asiakastapauksista, fiktiivisten tai
historiallisten kertomusten lukemista ja omien kokemusten tunnistamista kerto-
musten avulla. (Charon 1993.) 

Narratiivista lähestymistapaa voidaan soveltaa substanssiosaamisen syventämises-
sä ja kehittämistehtävän tutkivassa työotteessa. Vuokkila-Oikkosen ym. (2001) mu-
kaan narratiiviseen tutkimusprosessiin sisältyy tutkittavan ilmiön määrittely ja ana-
lysointi, tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusongelmien nimeäminen, aineiston
keruu ja analyysi sekä johtopäätökset. Induktiivista lähestymistapaa noudattaen
tutkimustehtävä ja -kysymykset määritellään alussa väljästi. Haastattelu, osallistu-
va havainnointi ja kirjoitetut tekstit ovat tyypillisiä aineistokeruumenetelmiä. Ana-
lyysi etenee narratiivisessa tutkimuksessa laadullisia analyysimenetelmiä käyttäen.
Narratiivinen tutkimusprosessi soveltuu myös arviointitutkimukseen, jolloin esi-
merkiksi jatkotutkintokoulutuksen kehittämistehtävien vaikutusta voidaan tarkas-
tella sekä yksilön että työyhteisön näkökulmasta. Vaikutuksen seuranta edellyttää
muutoskartoitusten tekoa sekä yksilö- että työyksikkötasolla koulutuksen alkaessa
ja päättyessä. 

Pedagogiset haasteet työelämän kehittämiseksi

Pedagogisissa ratkaisuissa tulee yhdistyä ajankohtaisen monitieteisen tietotaidon
opiskelu, prosessiorientoituneena, tutkivana ja projektioppimisena. Näitä lähesty-
mistapoja yhdistää yhteistoiminnallinen oppiminen ja sen työmuodot. Konstruk-
tivistinen oppimisympäristö, jossa teoreettinen tieto yhdistyy opiskelijoiden koke-
muksiin, on asiantuntijataitojen kannalta oleellista. Näin metakognitiiviset ja ref-
lektiiviset taidot kehittyvät. Myös verkkopedagogiikan hyödyntäminen ja edelleen
kehittäminen tarjoaa väylän informaation välittämiseen, tehtävien antamiseen ja
palauttamisen, kehittämistehtävien eri prosessin vaiheiden esille tuomiseen ja nii-
den reflektointiin keskustelufoorumina. Näin asiantuntijataidot verkkotyöskente-
lyssä syvenevät.

Kehitetyt uudet työmuodot ja uuden tiedon siirtyminen perustutkinto-koulutuk-
sen ja erikoistumisopintojen opetusohjelmiin tarkoitti tässä kokeilussa esimerkiksi
sitä, että jatkotutkintoa suorittava opiskelija päivitti opetustaitojaan ja ohjausosaa-
mistaan pitämällä asiantuntijaluennon omasta työtoiminastaan ja kehittämis-
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hankkeestaan. Jatkossa opiskelijat voisivat ohjata ja toimia mentoreina oman asian-
tuntijuutensa mukaisissa kehittämishankkeissa niin perustutkinnossa kuin erikois-
tumisopinnoissa oleville opiskelijoille. Parhaimmillaan jatkotutkinnon tutkimus- ja
kehittämishakkeiden eri vaiheiden liitäminen ammattikorkeakoulun perustutkin-
toa suorittavien opiskelijoiden opiskeluun mahdollistaisi eri koulutustasoilla olevien
opiskelijoiden yhteisopiskelun ja verkostoitumisen työelämää varten.

Jatkotutkinto-opiskelijoiden kehittämistehtävien kytkeminen ammattikorkeakou-
lun tutkimus- ja kehittämistoimintaan edellyttää myös hyvää yhteistyötä alueen
toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. Yhteisprojektit alueellisesti ja kansainvälisesti liit-
tyvät oleellisesti verkostoitumiseen ja ovat edistämässä näyttöön perustuvaa toi-
mintaa. Toiminnan kautta tiedon hallinta ja käsittely syventää asiantuntijuutta, jo-
ka heijastaa ammattikorkeakoulun tuottamaa osaamista. Jatkotutkinnossa käytet-
tyjen pedagogisten ratkaisujen tutkiminen ja niiden kehittäminen suhteessa am-
mattikorkeakoulun kontekstiin mahdollistuu parhaiten ammattikorkeakoulun tut-
kimus- ja kehittämistoiminnassa.

Työyhteisön jäsenten osallistuminen kehittämistehtävään liittyviin seminaareihin
edistää yhteistoimintaa. Yhteistyösopimus sitouttaa työnantajan, työyksikön ja opis-
kelijan yhteistoiminnalliseen työssä oppimiseen. Kehittämistehtävissä opiskelijat
oppivat työssään murtautuen yksilöllisestä työstään syvemmälle yhteisen työn kon-
tekstin kautta teoreettisesti hallitun työn kontekstiin. Asiantuntijaksi kehittyminen
ja työyhteisön kehittyminen kietoutuvat toisiinsa. Näin osaaminen on työyhtei-
söspesifistä mutta myös laajempaa, jolloin kyse on työssä oppimisesta, asiantunti-
juuden ja työyhteisön ydinosaamisen tuottamisesta. (vrt. Poikela 1999.) Opiskeli-
jan itsenäinen systemaattinen tiedonhaku ja osaamisen perustana olevan tiedon
päivittäminen näkyvät parhaimmillaan kehittämistehtävän toteuttamisessa oman
työpaikan kontekstissa. Kehittämistehtävän teoreettinen viitekehys kytkeytyy täl-
löin suoraan oman osaamisen kehittämiseen ja työtoimintaan.

Koulutuksen suunnittelu, toteutus, systemaattinen arviointi ja seuranta aidossa yh-
teistoiminnassa työelämän kanssa takaavat laadukkaan ja työelämän tarpeisiin koh-
distetun koulutuksen. Verkostoitumalla työelämän kanssa voidaan innovoida ja et-
siä perusteltuja koulutusratkaisuja, työtapoja sekä vahvistaa etsivää, tutkivaa ja ke-
hittävää toimintatapaa. Yhteistyössä on mahdollisuus seurata ja hyödyntää tieto-
tekniikan, teleteknologian ja telelääketieteen uusinta tietoa ajanmukaisten palve-
lujen tarjoamisessa väestön terveyden edistämiseksi.  Jatkotutkinnossa tulee edel-
leen keskittyä menetelmiin, joiden avulla opiskelijat kykenevät systemaattisesti ke-
hittämään työtään, johtamaan erilaisia projekteja ja kehittämishankkeita sekä ar-
vioimaan niiden vaikuttavuutta työyhteisössä. Systemaattisen yhteisöllisen oppi-
misen kehittäminen opiskelijan ja hänen työyhteisönsä välillä on edelleen haaste
koulutukselle. Esimerkiksi sitoutunut vertais- ja arviointiryhmä opiskelijan omasta
työyksiköstä tukee kehittämishankkeen siirrettävyyttä työtoimintaan. Vertais- ja ar-
viointiryhmän tehtävän selkiyttäminen muutoksen ja työntekijän työtoiminnan oh-
jaamiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi edistää opiskelijan ja työyhteisön sitou-
tumista.
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Yhteenveto pedagogisista haasteista

Pedagogiset haasteet työelämän kehittämiseksi kokeilun perusteella voidaan tii-
vistää seuraavasti:

1. Jatkotutkinnon koulutusohjelman kehittäminen siten, että oppiminen to-
teutuu tiiviissä yhteistyössä työelämän, ammattikorkeakoulun ja opiskelijan
prosessimaisena oppimisena. Näin opintokokonaisuudet yhdistyvät tiiviim-
min kehittämistehtävän tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.

2. Pedagogisten ratkaisujen sopiminen yhdessä eri toimijoiden kanssa edistää
oppimista jaettuna mukanaolona ja toimintana, jolloin yhteisten merkitys-
ten etsimisen kautta löydetään innovatiivisia yhteistyömuotoja.

3. Yhden pedagogisen ratkaisun sijaan pyritään moneen, jolloin yhteisöllisyy-
den vahvistajana dialogisuus mahdollistuu. Suhteita ja prosesseja sisältävät
avoimet dialogit ja arvioinnit mahdollistavat innovatiivisen oppimisen, jol-
loin dialogi on reflektiivistä kohdistuen itsensä ja muiden ymmärtämiseen.
Tällöin luodaan jaettua ja yhteistä tietoa ja osaamista.

4. Opiskelijan syvällisemmän eettisen ja moraalisen osaamisen kehittäminen ja
arviointi on haasteena uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen valinnassa eet-
tisen sensitiivisyyden kehittymiseen.

5. Uusien pedagogisten menetelmien kehittäminen kuten narratiivisen lähes-
tymistavan soveltaminen, jolloin esimerkiksi voidaan arvioida, miten yksilö
pystyy hyödyntämään yhdessä tehtävässä tai tilanteessa oppimaansa tietoa
tai osaamista uudessa tilanteessa.

6. Oppimisen tuloksellisuuden arvioinnin kehittäminen yhdessä oppijoiden,
opettajien ja työelämän kanssa tulee tapahtua yhteisissä foorumeissa, mis-
sä yhdessä käsitellään ja arvioidaan yhteisiä kokemuksia ja osaamista. Toi-
minnan aikana tapahtuva reflektio toimii yksilöllisen työn palautteena, jol-
loin oppijan oma osaaminen kehittyy. Toiminnan jälkeisessä reflektiossa pa-
laute ja arviointi jaetaan, tulkitaan ja käsitellään yksilöiden ja ryhmän kans-
sa. Näin johtopäätösten tekeminen mahdollistaa arviointitiedon esille saa-
misen.

7. Koko koulutuksen arvioinnin tulee toteutua yhteistyössä kouluttajien, työ-
elämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa ennakointi-, arviointi- ja toimin-
tatutkimuksellisin menetelmin.

Jatkotutkintokokeilun opiskelijat antoivat palautetta pedagogisista ratkaisuista ja
niiden kehittämisestä kirjoitettuina narratiiveina. Pedagogiset haasteet jatkotut-
kintokokeilun kolmen opiskelijan näkökulmasta voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Työelämän asiantuntijoiden ottaminen mukaan sekä opetukseen että jat-
kotutkinnon kehittämiseen syventäisi substanssi- ja kehittämistehtävään liit-
tyvää osaamista.

• Työelämän ja eri ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita tulisi hyödyntää laa-
jemmin verkostoitumalla eri jatkotutkintoa toteuttavien ammattikorkea-
koulujen kanssa alueellisesti että koko maassa.
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• Työyhteisöjen mukaan ottaminen tiiviimmin koulutukseen, jolloin työyhtei-
söt kehittyisivät systemaattisemmin ja oppimisprosessit syvenisivät.

• Opiskelijat painottivat myös erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien käyt-
töä sekä prosessiarvioinnin kehittämistä. Näkemysten perusteella kannattaa
jatkossakin systemaattisesti kerätä palautetta opiskelijan näkökulmasta eri-
laisilla menetelmillä jatkotutkintokoulutuksen kehittämiseksi.
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Narratiivinen kirjoittaminen ammatilli-
sen ymmärryksen syventäjänä sosiaali-
alan jatkotutkinnossa

Tämän artikkelin aiheena on muuttuvan ammatillisuuden haasteet sosiaalialan
koulutuksessa ja ennen muuta jatkotutkinnoissa. Tarkastelun lähtökohtana on tul-
kinta reflektiivisestä ammatillisuudesta, jonka pohjalta avataan näkökulmaa nar-
ratiiviseen kirjoittamiseen. Tarinallisuuden ja narratiivisen kirjoittamisen avulla sel-
vitetään mahdollisuuksia löytää uusia tapoja ammattityön ja ammatti-identitee-
tin jäsentämiseen. Esittelemme myös jatkotutkinnon yhteyteen rakennettua tut-
kimus- ja kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa kokemuksia
jäsentävän kirjoittamisen mahdollisuuksista jatkotutkinto-opintojen ammattipe-
dagogiikan kehittämisessä. 

Johdanto

Uusien ylempien korkeakoulututkintojen suunnittelun ja pedagogiikan on täh-
dättävä muuttuvan ammatillisuuden edellyttämään asiantuntijuuteen. Koulutuk-
seen tulevat opiskelijat ovat ammattilaisia, joilla on paljon työ- ja elämänkoke-
musta sekä monia koulutus- ja elämänvaiheita takanaan. Asiantuntemuksen sy-
ventämisessä juuri heidän aikaisempia kokemuksiaan ja näkemyksiään tulisi hyö-
dyntää monipuolisesti koko koulutuksen ajan. 

Narratiivinen kirjoittaminen on yksi tapa lisätä reflektiivistä suhdetta työhön ja am-
matillisiin prosesseihin. Sen avulla työn ja muun elämän suhdetta sekä totuttuja
työtapoja on mahdollista tarkastella tietoisuutta avaavaan ja muutoksia mahdol-
listavaan suuntaan. Kirjoittamista käytetään koulutuksessa tavallisesti lähes yksin-
omaan tiedollisten valmiuksien ja ammatillisen kielen omaksumisen osoittami-
seen. Hiljainen tieto ja elämänkokemukset jäävät näkymättömiin. Narratiivisella
kirjoittamisella pyritään tuomaan esille juuri kokemuksia, emootioita ja intuitiota
ja hyödyntämään niitä ammattitaidon syventämisessä.

Reflektiivinen ammatillisuus ja kokemusten käyttö
koulutuksessa

Reflektiivisen ammatillisuuden käsite on otettu käyttöön kuvattaessa sosiaalityön
muuttuvaa luonnetta. Sosiaalialan ammateissa ja ammattikäytännöissä ei ole mää-
riteltävissä yksiselitteisiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, jotka ensin koulutuk-
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sessa opitaan ja omaksutaan ja joita sitten sovelletaan käytännön työssä. Selkeä-
rajaiset ammatit valmiiksi määriteltyinä tehtävä- ja toimintakokonaisuuksina ovat
modernin ajan professioiden merkityksessä katoamassa. Nykyisillä sosiaalialan työ-
markkinoilla, palvelutuotannon monitoimijamalleissa, työtehtävät ja käytännöt täy-
tyy usein monilta osin itse luoda ja rakentaa. (Karvinen 1993, 1996; Mutka 1998.)

Toiminnan tutkimuksen traditiossa ja monissa oppimisteorioissa on aina korostet-
tu inhimillisen toiminnan itseään säätelevää luonnetta (Dewey 1993; Giddens
1986, 1991; Järvinen 1991; Kolb 1984; Schön 1983). Modernit ammattikäytän-
nötkin ovat osaltaan seurausta reflektiivisyyden lisääntymisestä. Toimintaa ja käy-
täntöjä eivät hallitse rutiineina omaksutut perinteet ja totut tavat, vaan itse toi-
minnan kulusta etäisyyttä ottava tieteellinen maailmakuva ja menetelmät.

Asioiden reflektointi on lähellä tietoisuuden ja tiedostamisen merkitystä, jolloin se
erottuu asioihin ja ilmiöihin reagoinnista, ilman laajentuvaa näkökulmaa. Etymo-
logisesti sana reflektio on yhteydessä näkemiseen (peilikuva), ajatteluun ja mo-
raaliin, kun taas refleksio liittyy automatisoituneeseen toimintaan (esim. refleksit),
itseheijastukseen (kielioppi ja logiikka) ja erilaisiin geometrian ja fysiikan käsitteisiin
(Karvinen 1996, 27). Tultaessa tietoiseksi toiminnasta nähdään ja ymmärretään se-
kä toiminta että sille asettuvat ulkoiset ehdot ja edellytykset sekä toimijan rooli osa-
na kokonaisprosessin tavoitteita ja lopputulosta. 

Modernien professioiden arkielämästä ja maallikkotiedosta etäisyyttä ottavaa luon-
netta on sosiaalityön ammatillisuutta käsitelevässä keskustelussa haluttu purkaa ja
kyseenalaistaa. Yhä enemmän on alettu pohtia myös kuvitteellisen, koetun, aisti-
tun ja kehollisen merkitystä ihmisen toiminnassa ja ajattelussa. Modernin amma-
tillisuuden pulmana on ollut irtautuminen ajallis-paikallisista yhteyksistä ja sitou-
tuminen tekniseen ja rationaaliseen tiedon intressiin. (Mutka 1998, 164-171.) Tul-
kittaessa ja selitettäessä, mitä ammatillinen asiantuntijuus ytimeltään on, ovat ref-
lektiiviset, toimintaa havainnoivat ja tarkastelevat käytännöt olennaisia. Uusi nä-
kökulma ammatilliseen toimintaan tarjoutuu elämänhistoriaan ja kokemuksiin pe-
rustuvan tiedon kautta. 

Koulutuksessa reflektiivinen tarkastelu voidaan rakentaa viitekehykseksi, jossa yh-
täältä elämänkulku ja kokemukset sekä toisaalta ammattityö ja sen tuottama ko-
keneisuus asettuvat keskinäiseen dialogiin. Kokemuksella tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä ammatilliseen tai koulutukselliseen sisältöön liittyvää kokemusta, joka voi ol-
la luonteeltaan käytännöllistä ja toiminnallista sekä emootionaalista.  Ammattityö
on osa elämänkokonaisuutta ja oleellista on ymmärtää, miten eri elämänalueilla
kertyneet kokemukset ovat suhteessa toisiinsa. Omaksuttuja työtapoja, käsityksiä
ja ammatillisia merkitysjärjestelmiä tarkastellaan prosessina, jossa omat elämänta-
pahtumat ovat keskeisiä. 

Jäsentyneisyyttä kertomalla ja kirjoittamalla

Kertominen ja tarinointi on yksi tapa luoda reflektiivistä suhdetta omaan työhön
sekä hahmottaa ja jäsentää käsitystä ammatillisen asiantuntijuuden luonteesta. Ker-
ronta liittyy sosiaali- ja kasvatusalan työhön monella tapaa. Ihmisten kohtaaminen
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ja heidän elämäntarinoidensa kuuleminen ja ymmärtäminen on sosiaalialan työn
ydintä. Ammattilaisen tehtävä ei ole vain kuulla ja tulkita tarinoita ja niiden taus-
toja, vaan hänen tulee myös opastaa ihmisiä hyödyntämään elämänkokemustaan
ja löytämään hyvinvointiaan edistäviä toimintatapoja. Tämä edellyttää myös am-
mattilaiselta taitoa kertoa itsestään ja hyödyntää omaa kokemustaan.

Koulutuksen yksi keskeinen tehtävä on auttaa jäsentämään ja ymmärtämään laa-
ja-alaisesti ammatillisen työn ja toiminnan peruslähtökohtia. Laaja-alaisuus ei ole
vain ammatin ja tehtävien tietotaidon hallintaa. Se on ammattilaisen kykyä ym-
märtää koko elämänkulku ammattihistoriaan ja ammattilaisena kehittymiseen vai-
kuttavana, samoin kuin ammattihistoria osana elämänkulkua ja ihmisenä kehitty-
mistä. Elämäntarina ja kokemukset ovat näkökulma, josta voi tarkastella paitsi am-
matillisia pyrkimyksiä ja tavoitteita myös itseä ammattilaisena valmiuksineen, mo-
tiiveineen, arvoineen ja asenteineen. Ammatti ei enää määritä elämänkohtaloa,
mutta elämä vaikuttaa ammatissa toimimiseen. Nostamalla elämänhistoria koke-
muksineen tarkastelun kohteeksi koulutuksessa ja saattamalla se vuorovaikutuk-
seen rationaalisen tiedon kanssa on mahdollisuus tukea reflektiotaitoja ja amma-
tillista kasvua. 

Kirjoittaminen on keino tehdä näkymätöntä näkyväksi. Oman elämäntarinan ker-
tominen kirjoittamalla merkitsee eletyn ja siihen liittyvän kokemuksen tiedosta-
mista, sen jäsentämistä ja ymmärrettäväksi tekemistä. Kertomalla elämästään ker-
toja antaa eletylle merkityksen, luo jatkuvuuden tunnetta ja rakentaa identiteetti-
ään muokkaamalla yhä uudestaan käsitystään siitä, kuka hän on. (Houtsonen 1996,
217-218.) Merkityksellistä ei ole vain kerronnan lopputulos, vaan kerronnan pro-
sessi itsessään. Elämäntarina kerrotaan nykyhetkessä ja nykyhetken edellytyksin,
mutta kerronnan tähtäyspisteenä on yleensä tulevaisuus: kuinka jatkaa elämää it-
senään (Määttänen 1993, 162).

Ihminen ei voi tavoittaa minuuttaan suoraan, vaan siihen tarvitaan erilaisia ilmai-
suja, joiden kautta peilata itseään. Kirjoittaminen ja teksti tarjoavat keinon tulla tie-
toiseksi kokemuksistaan ja työstää niitä. Kirjoittaminen ilmaisullisena keinona pal-
jastaa kirjoittajalle hänen ajatuksensa ja ajatustapansa.  (Heikkinen 2002, 116; Vis-
kari 2001, 11.) Omasta elämästä kirjoittaminen antaa mahdollisuuden uusiin oi-
valluksiin ja päätelmiin tutusta ja lähellä olevasta. Eletyn elämän ja kokemusten
muistelu ja niistä kirjoittaminen on eletyn reflektointia. Lisäksi muistelun ja kirjoit-
tamisen kokemus voi tunteineen, oivalluksineen ja johtopäätöksineen olla muiste-
lijan kannalta kaikkein merkityksellisintä. (Karjalainen 2004, 57-59.)

Tarve jäsentää ja ymmärtää mennyttä herää erityisesti elämän taitekohdissa (Hy-
väri 2001; Hänninen 1999). Aikuisella opiskelun aloittaminen uudelleen on juuri
tällainen taitekohta, jolloin tehdään usein muitakin omaa elämää ja ammattia kos-
kevia ratkaisuja, mikä sekin kannustaa käymään läpi elettyä. Anna Liisa Karjalaisen
(2004) aikaisemmassa tutkimuksessa aivan sosionomiopintojensa alussa olevat opis-
kelijat kirjoittivat elämänkaarestaan. Tutkimuksen yksi tulos oli, että kokemuksista
kirjoittaminen tulkittiin ennen muuta itsetutkisteluna ja eletyn elämän tarkastelu-
na. Elämänkaarikirjoittamisen merkityksiä avannut tutkimus jätti jälkeensä kysy-
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myksen, onko menetelmää mahdollista käyttää ammatillisen kasvun tukena sys-
temaattisesti läpi opintojen.

Reflektiivisen työskentelyn soveltaminen koulutuksessa

Päihde- ja syrjäytymisteemoihin keskittyvän jatkotutkinnon ohjelmaan on, Karja-
laisen tutkimustyön jatkokehittelynä, rakennettu tiedollisen ja taidollisen prosessin
rinnalle reflektiiviseen työskentelyyn perustuva, ammatillista kokemusta luotaava
polku. Opiskelijoiden kokemuksia työstetään koulutusprosessin vaiheiden mukaan.
Narratiivisiin kirjoittamistehtäviin on annettu kunkin opintovaiheen sisältöön so-
veltuvat teemat, jolloin kokemuksia on mahdollista peilata myös tiedollisiin sisäl-
töihin.

Narratiivisen kirjoittamisen prosessi toteutuu opetussuunnitelmassa siten, että opis-
kelijat kirjoittavat joka toisen lähiopetusjakson välillä tekstin annetusta tehtävästä.
Jokainen tehtävä jakautuu kahteen osaan. Kirjoittaja kirjoittaa omasta kokemuk-
sestaan ja eläytyy toisen, kuvitellun tai todellisen henkilön rooliin. Kirjoittamisessa
näkökulman vaihdolla omasta kokemuksesta toisen kokemukseen pyritään valot-
tamaan omaa ajattelua ja käsitystapoja useammasta näkökulmasta ja harjaannu-
tetaan kykyä katsoa itseä etäämmältä ja osana laajempaa elämän kokonaisuutta.
(ks. Sava 2004, 52-54.) Sekä kirjoittamisessa että sen tutkimisessa olennaista on
kokemus itse kirjoittamistapahtumasta. Opiskelijat kirjoittavat jokaisen tekstinsä
loppuun reflektion, jossa kertovat kirjoittamisen kokemuksestaan ja niistä havain-
noista, joita he kustakin teemasta kirjoittaessaan tekivät.

Tehtävien tavoitteena on auttaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi kokemuksistaan
sekä ajattelu- ja reagointitavoistaan. Kun kokemukset kirjautuvat koko opintopro-
sessin ajan, on mahdollista palata kirjoitettuun ja koettuun ja jatkaa kokemuksien
tarkastelua ja arviointia. Kirjoittaminen yhdistää opintojen eri vaiheet prosessiksi,
ja vapaamuotoisen luonteensa vuoksi se mahdollisesti auttaa muidenkin tekstien
tuottamisessa.

Kirjoittamistehtäville on annettu teemat opiskeluvaiheen mukaan.  Ensimmäinen
tehtävä kartoitti opiskelijoiden koulutuksen hakeutumisen vaihetta. Koulutuksen
käynnistymisen jälkeen kirjoitettiin omista syrjäytymisen kokemuksista ja eläydyt-
tiin asiakastapauksiin. Tämän jälkeen jatkettiin kirjoittamalla omasta työhistoriasta
ja eläydyttiin työelämässä itselle merkityksellisen henkilön rooliin ja kirjoitettiin täs-
tä. Opinnäytetyövaiheessa paneudutaan opiskelijan kokemuksiin tutkimus- ja ke-
hittämistyöstä. Kirjoittamisprosessi päättyy tehtävään, jossa tarkastellaan eri aikoi-
na kirjoitettuja tekstejä ja kirjoitetaan niiden herättämistä ajatuksista.

Eletyt ja eläytyen koetut syrjäytymiskokemukset - esimerkkejä
narratiivisesta kirjoittamisesta

Syrjäytymisen tiedollista osaamista syventävän jakson yhteydessä opiskelijat kir-
joittivat yhtenä narratiiviseen työskentelyyn kuuluvana tehtävänä oman syrjäyty-
misensä tarinoita sekä jonkin mieleen jääneen asiakkaansa tarinan eläytymällä hä-
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nen elämäntapahtumiinsa. Näiden tekstien kirjoittamisen jälkeen kirjoitettiin vie-
lä teksti kirjoittamisen kokemuksesta. Muistoista ja kokemuksista kirjoitettaessa näi-
hin ns. reflektioteksteihin päätyy se, mikä ei kuulu varsinaiseen tarinaan: kirjoitta-
essa syntyneet tunteet, oivallukset, päätelmät, kertomisen rajaukset ja ehdot sekä
kokemusten järkeistäminen. (Reflektiotekstin käsitteestä ks. Karjalainen 2004, 182-
184.)

Seuraavissa reflektioteksteistä 1poimituissa näytteissä on nähtävissä, millaisia tun-
teita, oivalluksia ja päätelmiä kirjoittamisprosessi on tuottanut. Tarinoita kirjoitet-
taessa syrjäytymisen ymmärtäminen omana ja asiakkaan kokemuksena on ollut
keskiössä. Huomio on kiinnittynyt muun muassa siihen, kuinka subjektiivinen syr-
jäytymisen kokemus on. Tulkinnan tekee kokemusten keskellä elävä itse:

“Ihmisten kokemukset syrjäytymisestä ovat todella henkilökohtaisia ja vaihtelevat
elämäntilanteesta toiseen. Esimerkiksi xxx kokemukseni ei uhannut terveyttäni tai
muuttanut perhe- tai rahatilannetta, mutta sillä hetkellä xxx olin varma , ettei mi-
nusta ole enää mihinkään.” (ST14)

Kirjoittaja tulkitsee syrjäytymisen aiheuttaneen kokemuksen tämän päivän näkö-
kulmasta vähämerkityksiseksi. Hän kuitenkin tunnistaa menneen minän emotio-
naalisen kokemuksen, joka on hyvin perustavaa näköalattomuutta. Sinänsä vähäi-
nen tapaus voi johtaa voimakkaaseen ulkopuolisuuden tunteeseen ja kyvyttö-
myyteen hallita elämäänsä. 

Juuri tunne ja tunteet vaikuttavat olevan syrjäytymisen kokemuksessa keskeistä: 

“Syrjäytymiskokemukseni liittyvät lapsuuteen ja alle kouluikään. Itse tilanteet vai-
kuttavat näin aikuisena aika mitättömiltä, mutta kun muistaa niihin liittyneet tun-
teet (jotka pystyn yhä palauttamaan mieleeni) eivät tilanteet äkkiä olekaan niin
mitättömiä...” (ST8)

“–  – ei loppujen lopuksi ole välttämättä isoja asioita ne, jotka saavat ihmisen tun-
temaan itsensä ulkopuoliseksi. Ehkä tuossa tilanteessa aikuiset olivat ihan vilpittö-
miä, mutta joku toisten lasten teoissa, sanoissa tai jossain muussa jota en osaa
enää sanoa, teki tunteen ulkopuolisuudesta.” (ST13)

Tässäkin molemmat kirjoittajat luovat selvästi kaksi erilaista minän kokemusta jä-
sentävää tarkastelukulmaa. Nykyinen kirjoittava minä jäsentää ja ymmärtää asiat
eri tavoin kuin menneisyyteen sijoitettu minä. Pohdinnan arvoista on, miten men-
neen ja nykyisen välinen kokemus rakentuu ja miten lapsuudessa koettuja tapah-
tumia selitetään aikuisen näkökulmasta.

Tunteilla on kerronnassa keskeinen asema kokemusten kantautumisessa menneestä
tähän päivään. Muistiin tallentuneet tunteet kertovat syrjäytymisen kokemukses-
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ta vuosienkin jälkeen, eikä aika ole laimentanut niitä:

“Asiasta on kulunut yli 15 vuotta, mutta sen muistelemisen esiin nostamat tunteet
ovat vieläkin vahvoja.” (ST13)

Omat menneisyyden kokemukset ja niihin liittyvät tunteet johdattivat pohtimaan
asiakkaiden samansuuntaisia tuntoja. Omiin kokemuksiin liittyvät tunteet muo-
dostavat yhteyden asiakkaiden kokemuksiin ja itseen työntekijänä:

“Mietin tätä kirjoittaessani, että olenkohan minäkin työntekijänä joskus yhtä “jänk-
kä” (oma kokemus ammatillisesta toimijasta) ja huono kuuntelemaan sitä, mitä
asiakas haluaa kertoa ja miten hän asiat kokee?” (ST13)

“Kyllä sitä nyt taas miettii asiakastyön kannalta niin että kunkin asiakkaan henki-
lökohtainen kokemus on se, joka määrittää hänen syrjäytymisensä eikä terapeu-
tin hänelle antama mittari.“ (ST14)

Molemmissa näytteissä kirjoittajat tuovat oman kokemuksensa ja näkemyksensä
asiakaskokemuksen yhteyteen. Kun ensimmäisen näytteen kirjoittaja kuvaa koke-
mustaan “jänkästä” työntekijästä, hän sijoittaa sen asiakkaansa mahdolliseksi ko-
kemukseksi. Näin syntyy kokemuksia erittelevien tekstien välisiä peilaussuhteita,
joita tehtäviä laatiessa myös oletimme syntyvän. Toisessa näytteessä kirjoittaja pää-
tyy arvottamaan asiakkaan kokemuksen ammatillista “mittaria” tärkeämmäksi.

Kun opiskelijat kirjoittivat eläytymällä asiakkaan näkökulmaan, oli kysymyksessä
asiakkaan kokemuksen ja tunteiden tavoittaminen. Kirjoittaminen ei kuitenkaan
avaa aina kirjoittajalle toisen henkilön tunteita, varsinkaan silloin, jos toisen tilan-
ne on kirjoittajalle etäinen. Kirjoittamisen kautta on tästä huolimatta mahdollisuus
ymmärtää toisen vaikeaa ja itselle hankalasti  tavoitettavaa kokemus uudella ta-
valla:

“Syntyi myös toisenlaisia tunteita. En esim. voi ymmärtää miltä tuntuu menettää
oma lapsi ja en pysty tunnetasolla kirjoittamaan niistä tuntemuksista mitä siitä
syntyy. Kuitenkin kun luin kirjoitettuani noita ajatuksia lapsesta ja lapsen kuole-
masta heräsi minussa syvä myötätunto.” (ST4))

Opiskelijoiden teksteissä  on narratiivisen kirjoittamisprosessin alusta lähtien näky-
vissä voimakas eettinen sitoutuminen auttamistyöhön. Eettinen herkkyys tulee esil-
le myös tehtävissä, joissa eläydyttiin kirjoittamalla asiakkaan tilanteeseen. Tämä nä-
kyy reflektioteksteissä kysymyksinä ja epäröintinä, onko oikeutta kuvitella toisen
osaa, ikään kuin leikkiä sillä:

“Minua suorastaan hävetti kirjoittaa toisen ihmisen puolesta. Tuli tunne, että mi-
nä tässä vain kevyesti kirjoittelen toisen ihmisen raskaasta elämästä, jossa hän sin-
nittelee kaikesta huolimatta. Tuli tunne, että teen jotenkin väärin ihmistä kohtaan,
kun kirjoitan tällaista. Toisen ihmisen elämä on arvokas ja se kun tiedon olen toi-
selta ihmiseltä saanut on ollut luottamuksellista ja ehkä päällimmäisin tunne oli,
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että käytin väärin hänen luottamustaan. Mielessäni pyydän anteeksi häneltä.—-
Oli jotenkin helpompaa kirjoittaa itsestään kuin toisesta ihmisestä, vaikka ennen
tehtävän tekemistä ajattelin toisin. Tähän tuli vahvasti sellainen moraalinen nä-
kökulma mukaan ja se on yllättävääkin kuinka syvältä se vaitiolovelvollisuus on
kasvanut näinkin lyhyen uran aikana. Olen yllättynyt.” (ST4)

Opiskelijat kertovat kokeneensa kokemuksista kirjoittamisen osin ahdistavana ja
vaikeana, mutta mielekkäänä. Kuvatut kokemukset ovat olleet kipeitä ja niiden
muistelu on nostattanut ahdistusta ja vihaakin. Joku havaitsi järkyttyneenä omien
syrjäytymiskokemustensa vähäisyyden (ST7),  jotkut kertoivat valikoineensa muis-
tojaan ja torjuneensa kipeimpiä niistä (ST8, ST9, ST11). Omista kokemuksista kir-
joittaminen on tehnyt kipeää, mutta myös helpottanut (ST4). Oman  ja asiakkai-
den elämän yhtäläisyyksien kerrottiin helpottavan asiakkaan todellisuuteen eläy-
tymistä (ST6). Lisäksi kirjoittaminen paljasti myös omasta työstä jotain, mikä pisti
pohtimaan omaa työskentelyä ja sen muuttamista:

“Heräsi myös kirjoittaessa ajatuksia siitä, kuinka todella päihdekeskeistä kartoi-
tusta teemme potilaidemme historiasta. Taidan tehdä muutoksen työskentelyssä-
ni – –” (ST1) 

Ammatillisen kokemuksen työstäminen on tavallista työnohjaustilanteissa, tera-
peuttisissa suhteissa ja työntekijöiden ja alaisten välisissä kehityskeskusteluissa. Opis-
kelijat eivät olekaan kokeneet narratiivista työskentelyä täysin uudeksi työtavaksi,
vaan se on omaksuttu luontevaksi osaksi opintoja. Kokemuksista kirjoittaminen
edellyttää kuitenkin menetelmän kehittämistä ja arviointia varsinkin sovellettaessa
sitä ammattilaisten työskentelyyn. Koulutusprosesseissa ja ammattityössä yksi-
tyiselämän kokemuksia tulee käsitellä yksilönsuojaa kunnioittavalla tavalla.

Asiantuntijakokemuksen suuntaa etsimässä

Sosiaalialan asiantuntijuuden syventämisen yksi keskeinen tehtävä on antaa val-
miuksia ammattilaisille, jotka pystyvät kehittämään työtä itsenäisesti ja kriittisesti
työelämän muuttuvissa tilanteissa. Tähän tarvitaan monia tiedollisia ja taidollisia
valmiuksia. Ylemmät korkeakoulututkinnot ovat vain osa tähän tehtävään suun-
nattua koulutustarjontaa. Jatkotutkintojen tehtäväksi on selvästi muotoutumassa
ei pelkästään ammattilaisten tiedon ajantasaistaminen tai vaikka viimeisimpien in-
formaatioteknisten taitojen tarjoaminen, vaan nimenomaan ammatillisen ym-
märryksen syventäminen ja sille rakentuvan kehittämistyön vakiinnuttaminen osak-
si työtä ja työkäytäntöjä. Kokemuksista kirjoittamisen ja kirjoittamisen kokemuk-
sen voi olettaa kehittävän kysyvää asennetta ja emansipatorista suhdetta tietoon
(Karvinen 1993, 28).

Sosiaalialan ammattikäytännöissä yksiselitteiset tekniset, hallinnolliset tai juridiset
ratkaisut eivät riitä. Syrjäytymisproblematiikassa on aina kyse monimutkaisista yk-
silön ja yhteiskunnan välisistä suhteista. Reflektiivisessä ammatillisuudessa ei ole ky-
se vain yksilön ajattelun ja kokemusten reflektioinnin kyvystä, vaan myös sosiaali-
sesti muotoutuneiden ammattikäytäntöjen ja ammatillisen ajattelun tunnistami-
sesta (emt.).
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Narratiivinen kirjoittamistyöskentely on yksi tapa työstää ammattilaisen suhdetta
itseensä, työhönsä ja vuorovaikutusverkostoihinsa. Toisin kuin työnohjaus tai tera-
peuttinen työskentely se on ammattilaisen itsenäinen työtapa, jota hän voi sovel-
taa eri tavoin asiakastyössä ja tutkimus- ja kehittämiskäytännöissä. Ammattilaisten
monipuolisen kokemustiedon näkyväksi tekeminen on yksi keskeisiä sosiaalityön
haasteita (Pohjola 1993). Kirjoittamistyöskentelyn etuna on, että työtä koskevat
monipuoliset pohdinnat ja ajatukset dokumentoituvat ja ne voidaan ottaa myö-
hemmin uuteen käyttöön. Dokumentoitunut aineisto esimerkiksi yksilöiden tai ryh-
mien kanssa tapahtuneesta työskentelystä tarjoaa mahdollisuuden myös tutkimus-
ja kehittämistyöhön tältä pohjalta.

Narratiivinen työskentely tuo ennen muuta näkyviin koettua hiljaista tietoa, joka
eroaa monella tavalla hallinnollisista viitekehyksistä ja viranomaistiedosta. Jotta am-
mattilainen voisi vahvistaa ja tuoda näkyviin kokemustietoaan, hänen tulisi tutkia
omia yhteisöjään ja pohtia omaksumiaan roolimalleja ja identiteettejä (Hyväri 2001,
279). Parhaimmillaan reflektiivistä asiantuntijatyötä tukeva kirjoittaminen selkeyt-
tää ja syventää ammattinäkemyksiä ja -sivistystä sekä auttaa  arvioimaan kriittises-
ti omaksuttuja asenteita, arvoja ja käsitystapoja.
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Opiskelu- ja opetusympäristöjen 
toimivuus ja kehittämistarpeet 
jatko-opiskelijoiden asiantuntijuuteen
kasvattamisen näkökulmasta

“...opintojen tarkoituksena on ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän ke-
hittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperus-
ta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja
muissa tehtävissä toimimista varten.” (Laki 645/2001)

Artikkelissa tarkastellaan sitä, millä tavoin jatkotutkinnon opiskelu- ja opetusym-
päristöt sekä opetuksen didaktiset ratkaisut tukevat jatko-opiskelijan hyvinvointi-
teknologian asiantuntijaksi kehittymistä asiantuntijakulttuuriin osallistumisen ja me-
takognitiivisten taitojen kehittymisen osalta. Tarkastelut perustuvat Hämeen am-
mattikorkeakoulun, HAMKin, hyvinvointiteknologian jatkotutkinnon vastuuyli-
opettajakokemukseen ja havaintoihin sekä jatkotutkinnon yliopettajien ja opiske-
lijoiden haastatteluihin kuluneina kokeiluvuosina.

Asiantuntijuuden olennaisia osatekijöitä ovat Sternbergin (1998) mukaan henki-
lön metakognitiiviset taidot, oppimisen strategiat, ajattelun taidot, tietoperusta,
motivaatio ja kontekstuaaliset tekijät sekä jatkuva rohkea pyrkimys edetä hallittu-
jen ja saavutettujen taitojen ylitse tuntemattomammalle alueelle. Hatano ja Ina-
gaki (1992) erottelevat toisistaan rutiiniasiantuntijuuden ja adaptiivisen asiantun-
tijuuden. Rutiiniasiantuntijuudella he viittaavat tuttujen ongelmien nopeaan ja täs-
mälliseen ratkaisemiseen. Sujuvuus perustuu tilannesidonnaisuuteen ja vaiheiden
tietyssä järjestyksessä suorittamiseen. Rutiiniasiantuntijuus muuttuu laadullisesti
adaptiiviseksi sitä mukaa, kun henkilö alkaa käsitteellistää tietoa, esimerkiksi poh-
tia erilaisia menettelytapoja ja niiden merkityksiä muutosten tuottamiseksi. Asian-
tuntemus syntyi tilannesidonnaisesti, mutta on käsitteellistämisen ja mentaalisten
mallien muovautumisen myötä sujuvasti sovellettavissa tilanteesta toiseen. Adap-
tiivisella asiantuntijuudella tarkoitetaankin tarkoituksenmukaista toimintaa uusissa
tilanteissa ja haasteissa.

Nykytutkimuksen mukaan korkeatasoisen asiantuntijuuden kehittymisen taustalla
ilmenee yhä korostuneemmin osaamisyhteisö, jolle on tyypillistä mm. tiedollinen
yhteys, yhteinen kieli ja tulkintatavat yhteisen tiedon jakamisessa ja rakentamises-
sa (Lehtinen & Palonen 2001). Tulevaisuuden hyvinvointiteknologisten innovaa-
tioiden voi olettaa syntyvän monialaisissa asiantuntijatyöryhmissä, joissa on sekä
erityisosaamista että yhteinen ymmärrys päämäärästä - hyvinvoinnin edistämises-
tä teknologian keinoin. Poikkitieteellisesti orientoituneiden asiantuntijoiden keski-
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näisen vuorovaikutuksen oletetaan tuottavan uudenlaista asiantuntijakulttuuria,
jossa toimiminen edellyttää kehittyneitä metakognitiivisia taitoja. HAMKin hyvin-
vointiteknologian jatkotutkinto on poikkitieteellinen tekniikan ja liikenteen alojen
sekä sosiaali- ja terveysalojen yhteinen jatkotutkinto, jossa monialaisia opiskelijoi-
ta on rohkaistu luomaan ja toimimaan uudenlaisessa asiantuntijakulttuurissa. Opis-
kelijalla on perustutkintonsa ja työkokemuksensa myötä runsaasti rutiiniasiantun-
tijuutta ja ehkä jo hieman adaptiivista asiantuntijuutta, jota pyritään edelleen ke-
hittämään jatkotutkinnossa. Yhteiseksi asiantuntijayhteisön olemassaolon pää-
määräksi määrittyy hyvinvoinnin edistäminen teknologian keinoin. Asiantuntija-
yhteisössä välittyvät ja syntyvät yhteiset käsitteet tiedon jakamiselle, uuden tiedon
rakentamiselle ja yhteisen viitekehyksen ymmärtämiselle hyvinvoinnin edistämi-
seksi teknologian erilaisilla keskinäisillä ulottuvuuksilla. 

Hyvinvointiteknologian jatko-opiskelijan opiskelu- ja opetusym-
päristöt HAMKissa

Opiskeluympäristö voidaan hahmottaa fyysisiksi olosuhteiksi, esim. luokka, koti,
kirjasto, virtuaaliympäristö, joissa opiskellaan (Tella ym. 2001). Opiskeluympäris-
tö muuttuu oppimisympäristöksi, kun opettaja omalla toiminnallaan auttaa opis-
kelijaa tekemään ympäristöstä oppimisen kannalta mielekkään. Näin ollen varsi-
nainen oppimisympäristö syntyykin oppijan omassa mielessä hänen käydessään
dialogia ympäristön kanssa. Oppimisympäristöä voidaan kuvata oppijan sisäiseksi
representaatioksi ulkoisesta todellisuudesta. Opettaja voi muokata ja suunnitella
fyysistä opiskeluympäristöä monin tavoin, mutta oppimisympäristöksi muokkaa-
misessa opiskelijan oma vastuu, vastuuntunto ja vaikutusvalta ovat keskeisiä. 

Oppimisympäristöt voidaan nykykäsityksen mukaan (Tella ym. 2001) jakaa kar-
keasti ottaen ulottuvuuksille, jonka toisessa päässä ovat perinteiset eli suljetut op-
pimisympäristöt ja toisessa avoimet. Molempien päiden väliin mahtuu lisäksi eri-
laisia välimuotoja. Opiskeluympäristön avoimuus ja joustavuus viittaavat opetta-
jan didaktisiin ratkaisuihin, opetusjärjestelyihin, fyysiseen ja virtuaaliseen tilaan, sen
muunneltavuuteen sekä opiskelijan valinnan mahdollisuuteen ja omien ratkaisu-
jen korostamiseen opiskeluprosessissa. Avoimissa opiskeluympäristöissä yksilö voi
milloin vain missä elämän vaiheessa tahansa opiskella ja oppia uusia itselleen tar-
peellisia asioita (elinikäinen oppiminen) esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisiin väli-
neisiin tukeutuen. Parhaimmillaan opiskeluympäristö muistuttaa vahvasti asian-
tuntijakulttuuria - ihmisten yhteisö, jossa mahdollistuvat vuorovaikutus, yhteisölli-
nen oppiminen ja kulttuurin rakentaminen.

Myös HAMKin hyvinvointiteknologian jatkotutkinnossa opiskeluympäristöt vaih-
televat kaikille avoimista messu-, konferenssi- ja nettiverkostoympäristöistä sulje-
tumpiin verkko- ja luokkaympäristöihin. Monimuotoisessa opiskelussa yhdistyvät
kasvokkain tapahtuva lähiopetus ja verkkopohjainen opetus. Verkko-opetus ta-
pahtuu pääasiallisesti moodle-oppimisalustalla, jolle on rakennettu oppimisympä-
ristö Internetin kautta saatavine tai siellä olevine aineistoineen ja palveluineen.
Moodlen lisäksi opiskelijoilla on käytössään sähköpostiyhteys ja NetStorage-yhteys,
joilla opiskelija voi siirtää tiedostoja omalta tietokoneeltaan HAMKin palvelimen si-
säisiin asemiin ja kansioihin sekä päinvastoin (Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Hyvinvointiteknologian jatkotutkinnon didaktinen opiskeluympäristö

Kuviossa 2 on havainnollistettu yhden HAMKin hyvinvointiteknologian jatkotut-
kinnon verkkokurssiesimerkin avulla monimuotoisesti toteutettua opetus- ja opis-
keluprosessia (soveltaen Tella ym. 2001, 235). Verkkokurssin etenemisestä voidaan
tunnistaa erilaisia asiantuntijayhteisöön osallistamiseen rohkaisevia toimenpiteitä
eri vaiheissa. Ensinnäkin opetuksen, kurssimateriaalien ja oppimistehtävien etukä-
teissuunnittelu siten, että käsitteellinen ja käytännöllinen tieto olisi mahdollista yh-
distää ja samalla voisi virittää uuden näkökulman oman työyhteisön käytäntöihin. 
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Kuvio 2. Yksi esimerkki Hyvinvointiteknologian jatkotutkinnon verkkokurssin kulusta

Toiseksi opiskelijoiden kanssa lähijaksolla kasvokkain toteutettava yhteissuunnitte-
lu ja pelisääntöjen määrittely siten, että opiskelija osallistuu keskusteluun oman
työyhteisönsä asiantuntijana ja tehtävän sovellusnäkökulman määrittäjänä. Asian-
tuntijaopettaja luo verkkoalustalle myös hyödylliset linkit, joiden kautta opiskelijat
pääsevät ajanmukaisten tietolähteiden äärelle sekä seuraamaan kokeneempien, sa-
maan päämäärään pyrkivien asiantuntijoiden keskustelua ja toimintaa. Lisäksi opis-
kelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus myös itse osallistua tärkeistä teemoista
kommunikointiin. Lähijakson yhteydessä sovitaan myös yhteisen keskustelupals-
tan luomisesta oppimisalustalle kurssin teemojen jatkotyöskentelyä varten.

Lähitapaamiset ovat välttämättömiä myös opiskelijoiden ryhmäytymiselle, uuden
kurssin sisältöihin orientoimiselle ja monialaiseen asiantuntijatyöskentelyyn ohjaa-
valle seminaarityöskentelylle. Erilaisilta tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkintotaustoiltaan sekä erilaisissa työyhteisöissä toimivien tulevien
hyvinvointiteknologian asiantuntijoiden esittäytyminen ja yhteinen työskentely joh-
taa uuden asiantuntijayhteisön muodostumiseen. Yhteisöllä on yhteinen jaettu
päämäärä hyvinvoinnin edistämiseksi teknologian keinoin. Opiskelijat tekevät sa-
moja oppimistehtäviä, mutta hakevat soveltavan näkökulman omasta työyhtei-
söstään. Omaa työyhteisöään ja sen toimintatapoja tarkastellessa opiskelija analy-
soi käytäntöjä, hyödyntää teoreettista tietoa ja reflektoi osaamistaan. Lähijaksolla
opiskelija esittelee oman kirjallisen tuotoksensa ja jakaa näin omaa asiantunte-
mustaan toisille. Jokainen opiskelija saa toisilta opiskelijoilta ja asiantuntijaopetta-
jalta kommentteja tuotoksestaan. Näin rakentuvat yhteisölle yhteiset käsitteet ja
ymmärrys osaamisen johtamisen yhteydestä hyvinvoinnin edistämiseen teknolo-
gian keinoin. Lähiopetusta on ollut keskimäärin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa
(pe klo 16-20 ja la 9-17).

Kolmanneksi etäjaksolla tapahtuva verkkotyöskentely nojautuu lähijakson orien-
taatioluentoihin, annettuun materiaaliin ja itse etsittyyn aineistoon, moderniin tie-
to- ja viestintätekniikkaan sekä ohjaukseen ja tukeen. Etäjaksolla oppimisalustalla
tapahtuvaan toimintaan ja opiskelijan aktivointiin sisältyy työskentelyn alla olevaan
teemaan liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista tai julkaistuista tutkimusraporteis-
ta uutisointi. Opiskelijan tukena ovat verkkotyöskentelyssä opintojakson yliopet-
taja sisältöjen, materiaalien, tehtävien ja toteutuksen osalta, koulutusohjelman vas-
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tuuinformaatikko tiedonhaun osalta, jatkotutkinnon vastuuyliopettaja ammatilli-
sen kasvun ja henkilökohtaisten opintojen ohjauksen osalta, opintosihteeri opin-
tosuoritusten ja opintososiaalisten asioiden osalta ja koulutusohjelmaan nimetty
ATK-tukihenkilö tietoteknisen tuen osalta. 

Hyvinvointiteknologian jatkotutkinnon didaktiset ratkaisut
asiantuntijakulttuurissa toimimisen mahdollistamiseksi 

HAMKin hyvinvointiteknologian jatkotutkinto-opiskelijoiden opetus- ja opiskelu-
ympäristöihin sisältyviä asiantuntijuuden kehittämiseen tähtääviä didaktisia rat-
kaisuja voidaan tarkastella välineellisestä, viestinnällisestä, pedagogisesta ja yhtei-
söllisestä näkökulmasta (kuvio 3). 

Välineelliset ja viestinnälliset ratkaisut

Välineellisestä näkökulmasta kohteena ovat välineiden käyttöön, ympäristöön tai
materiaaliin rakennetut didaktiset työtavat ja käytänteet, joilla edistetään asian-
tuntijakulttuurissa toimimisessa tarvittavien metakognitiivisten taitojen kehitty-
mistä. Viestinnällisestä näkökulmasta kohteena ovat tiedonvälitys ja yhteisöllisen
tajunnan sekä yhteisöllisen muistin rakentamiseen tähtäävät didaktiset työtavat ja
käytänteet. HAMKin hyvinvointiteknologian jatkotutkinnossa opiskelijoiden opis-
keluympäristöä on pyritty tietoisesti muokkaamaan kohti tällaista asiantuntijakult-
tuurille tyypillistä toimintaa seuraavasti: 

* oppimisalustalla mm. luentomateriaalit, oheismateriaalit, asiantuntijayhteisölin-
kit, hyödylliset tietokannat, viestinnällinen ohjaus ja tietoteknisen viestinnän op-
paat, opiskelunohjausmanuaalit, kirjalliseen materiaalin tuottamiseen valmis mak-
rotoimintoihin perustuva raporttialusta, palautetut oppimistehtävät jaetussa kan-
siossa, keskustelupalstat, uutiset-foorumi, opiskelun työkalupakki, sähköpostiyh-
teydet

• NetStoragen avulla yhteys HAMKissa omiin asemiin ja jaettuihin kansioihin
• yhteiset asiantuntijaluennot HAMKin muiden jatkotutkintojen opiskelijoiden

kanssa sekä metodiopinnot yhdessä Tampereen yliopiston maisteriopiskeli-
joiden kanssa

• kasvokkain tapahtuva ja/tai verkossa tapahtuva seminaarityöskentely opin-
näytetöissä ja metodiopinnoissa
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Kuvio 3. Asiantuntijakulttuurissa toimimiseen rohkaisevien didaktisten ratkaisujen
jäsennys

Pedagogiset ratkaisut

Pedagogiikan osalta kohteena ovat opetuksellisesti tarkoituksenmukainen ja käyt-
tökelpoinen materiaali sekä oppimistehtävät, jotka tukevat asiantuntijaksi kehitty-
mistä. Adaptiivisen asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää kokemuksien kerty-
mistä monimutkaisista ja vaihtelevista ongelmanratkaisutehtävistä (Hatano & Ina-
gaki 1992). Adaptiivisen asiantuntijuuden kehittyminen on yhteydessä henkilö-
kohtaisen oppimisen kannalta merkityksellisten ongelmien tutkimiseen ja ratkai-
semiseen tilanteissa, joissa ei ole välitöntä suorituksen tai ratkaisun painetta. Asian-
tuntijan suoritusta määrittävät kehittyneet metakognitiiviset valmiudet säädellä
ongelmanratkaisua siten, että se johtaa ymmärryksen syvenemiseen ja uuden tie-
don tuottamiseen. Metakognitiolla tarkoitetaan ihmisen kognitiivisen toiminnan
suunnittelua, ohjausta ja säätelyä (Hakkarainen & Järvelä 1991). Oppimiskulttuu-
rin tulisi rohkaista tietoisesti ymmärtämisen ja metakognitiivisen ajattelun syven-
tämiseen. Ratkaisun kohteena olevista haasteista tulisi voida keskustella muiden
oppijoiden kanssa, jolloin selittämisen yhteydessä henkilö samalla selkiyttää omia
ajatuksiaan, organisoi ja jäsentelee tietoa mielessään kommunikoitavaan muotoon.
HAMKin hyvinvointiteknologian jatkotutkinnossa opiskelijoiden opiskeluympäris-
töä on pyritty tietoisesti muokkaamaan kohti tällaista asiantuntijakulttuurille tyy-
pillistä toimintaa seuraavasti: 
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• oman henkilökohtaisen oppimis- ja kehittymissuunnitelman laatiminen ja
päivittäminen yhdessä vastuuyliopettajan kanssa, 

• oppimistehtävissä työelämäyhteyden ja opinnäytetyönä toteutettavan työ-
elämän kehittämistehtävän välisten osaamisyhteyksien jäsentäminen - opet-
taja oppimistehtävien ja opiskelija vastausten laadinnassa, 

• toisten oppimistehtävien ja esitysten vertaisarvioinnit ja kommentoinnit lä-
hijaksoilla sekä keskustelupalstoilla,

• opinnäytetyösuunnitelman laatiminen ja varsinaisen työn tekeminen.

Opiskeluympäristön pedagogisessa rakentamisessa on pyritty saamaan opiskelijaa
suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan ongelmanratkaisuprosessiaan tarjoten
tukea prosessin kriittisissä vaiheissa, kun opiskelija vähitellen sisäistää korkeamman
tason tiedonkäsittelyprosessin keskeisiä osia. Asiantuntijalle ominaiset tiedonkäsit-
telytaidot eivät kehity, ellei opiskelija vähitellen ota kantaakseen vastuuta oman
toimintansa suunnittelusta, ohjaamisesta ja arvioimisesta (Bereiter & Scardamalia
1993).

Yhteisölliset ratkaisut

Yhteisöllisestä näkökulmasta kohteena ovat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen
ja yhteisön toiminnan tukemiseen tähtäävät didaktiset työtavat ja käytänteet, joil-
la edistetään taitoja osallistua asiantuntijakulttuurin tuottamiseen. Bereiter ja Scar-
damalia (1993) sekä Ericsson ja Charness (1994) korostavat, että asiantuntijuus ke-
hittyy ainoastaan yhteydessä asiantuntijakulttuuriin, jonka välityksellä yksilö saa ky-
seisestä asiasta kehittymistään edistävää tietämystä taidosta ja sen kehittymisen
menetelmistä sekä asiantuntevaa palautetta omasta suoriutumisestaan. Eli yksilöl-
le toimiminen vuorovaikutteisessa yhteydessä eriasteisesti taitavien asiantuntijoi-
den kanssa tarjoaa mahdollisuuden uusiin omaa kehitystä ohjaaviin malleihin (Hak-
karainen & Järvelä 1999).  Jatkotutkinnossa asiantuntijakulttuuriyhteisössä toimi-
miseen rohkaisevia opiskelu- ja opetusympäristöjä opetusmuotoineen ovat

• lähijaksoilla orientoiva luento-opetus, oppimistehtävien työyhteisöön so-
veltamisnäkökulman pohtiminen, palautettujen esseetehtävien vertaisar-
viointi ja kommentointi, 

• etäjaksoilla vuorovaikutteiseen tiedonjakamiseen rohkaisevat ryhmätehtä-
vät, verkkoympäristön keskustelupalstat ja www-linkit verkkolehtien ym.
asiantuntijatiimien keskustelupalstoille, 

• mahdollisiin messu- ja konferenssitapahtumiin osallistuminen ja siellä hy-
vinvoinnin edistämisnäkökulman tarkastelu 

• opiskelijoiden kehittämistehtävien aihepapereiden ja opinnäytetyösuunni-
telmien kommentointi seminaareissa, työelämäyhteisöissä, opettajatiimissä
ja työelämän asiantuntijoista koostuvassa ohjausryhmässä. 

Tavoitteena on pidetty sitä, että opiskelijat hyvinvointiteknologian tulevina asian-
tuntijoina omaksuisivat eksperteille tyypillisen toimintatavan jatkuvasti uudistaa
omaa osaamistaan.
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Asiantuntijakulttuuriin kasvattamiskokemusten arviointi

Edellisissä luvuissa olen kuvannut HAMKin hyvinvointiteknologian jatkotutkinnon
didaktisia käytäntöjä, joilla opiskelijoita rohkaistiin hyvinvointiteknologian asian-
tuntijakulttuuriin osallistujiksi ja siellä toimijoiksi. Tässä luvussa arvioin näiden käy-
täntöjen toimivuutta jatkotutkinnon opiskelijoiden ja opettajien palautteiden pe-
rusteella.

Opettajat

• Opettajat ja asiantuntijaluennoitsijat tuottivat erittäin laadukkaita oppima-
teriaaleja ja varsin niukoin edeltävin ‘evästyksin’. Asiantuntijavalinnat opin-
tojaksojen opettajiksi olivat pääosin onnistuneita.

• Toisaalta oppimateriaalien viemisessä moodle-alustalle opettajat tukeutui-
vat mieluiten opintosihteerin tai vastuuyliopettajan tukeen. Samoin linkkien
etsimisessä ja viemisessä moodleen opettajat tukeutuivat mieluiten vastuu-
yliopettajan apuun. Tämänlaisen tuen mahdollisuus opettajille rohkaisi opet-
tajia osallistumaan verkkoympäristön toimintaan “keveämminkin eväin”.

• Opettajat kokivat, että moodlella toisten opettajien opetusmateriaalien ja
oppimistehtävien sekä opiskelijoiden tehtävien palautusten näkeminen hel-
potti kohdentamaan omaa opetusta ja oppimistehtäviä tarkoituksenmukai-
semmin ja valitsemaan suuresta tietomäärästä oppimisen kannalta oleelli-
simmat. Tämä auttoi välttämään toistoa ja toisaalta viittaamaan opetuksen
yhteydessä aiemmin opittuun.

• Opettajien taidot keskustelupalstalla aktiivisuuden virittämiseen olivat niu-
kat. Keskustelupalstan toimivuus ja siellä aktiivinen toiminta edellyttää 1)
opettajan keskustelun virittämistä jostakin teemasta ja 2) opettajan sään-
nöllistä vierailua palstalla kommentoimassa keskustelua yhtenä asiantunti-
jayhteisön jäsenenä.

Opiskelijat

• Opiskelijoiden, opettajien, informaatikon ja opintosihteerin mukaan vas-
tuuyliopettajan aktiivisuus verkkoalustalla ja erityisesti uutispalstalla lisäsi
kaikkien toimijoiden aktiivisuutta, syytä ja halua mennä alustalle säännölli-
sesti.

• Aikuisopiskelijat eivät olleet halukkaita chattailemaan, vaikka tekniikka olikin
heidän mielestään helppoa ja toimivaa. Keskustelupalstan toiminta ja har-
kinta-aika vastausten kirjoittamisessa ja kommentoimisessa oli hyvä juttu. 

• Opiskelijoiden monialaisuus perustutkintojen osalta ja työelämäyhteisöjen
osalta koettiin ehdottomasti parhaaksi anniksi opiskelussa ja yhteisöllisessä
toiminnassa. Opiskelijayhteisön keskinäinen fiilinki, ryhmähenki ja opiske-
luilmapiiri koettiin erinomaisen hyväksi ja kannustavaksi. Kaikki opiskelijat
halusivat ehdottomasti pitää kiinni monialaisesta perustutkintopohjasta. Mo-
nialaisuus ja poikkitieteellisyys rohkaisivat työskentelemään aidosti erilaisel-
la asiantuntemuksella saman päämäärän saavuttamiseksi. Erilaisuus auttoi
ymmärtämään paremmin hyvinvoinnin erilaisia ulottuvuuksia asiakaslähtöi-
sestä näkökulmasta.
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• Ryhmätehtävät, joissa opiskelijoiden ryhmittelyperusteina olivat erilaiset ai-
emmat perustutkinnot ja työyhteisöt, koettiin erinomaisiksi. Samoin toisten
esitysten kuuntelu ja kommentointi koettiin silmiä ja hyvinvointiteknologian
ulottuvuuksia avaavaksi.

• Moodle-oppimisalusta koettiin teknisesti ja pedagogisesti erinomaisesti toi-
mivaksi. Opiskelualustan helppokäyttöisyys ja toiminnan luotettavuus sai-
vat suurta plussaa. NetStoragen kanssa oli koettu pieniä vaikeuksia.

• Asiantuntijayhteisöjen linkit koettiin hyödyllisiksi, vaikka niitä ei kovin pal-
jon käytettykään. Linkkivalikoima ja materiaalivalikoima koettiin opintojen
alussa liian suureksi, mutta myöhemmin tarkoituksenmukaiseksi ja hyödyl-
liseksi.

• Jatkotutkinnon tavoitteet ja erityisesti asiantuntijuuden kehittyminen hy-
vinvoinnin edistämisessä teknologian keinoin ja hyvinvointiteknologian
osaamisen johtamisen kysymyksissä koettiin saavutetun kaikin puolin. Useim-
pien opiskelijoiden tehtäväkuvat työpaikoilla olivat muuttuneet opintojen
aikana vastuullisemmiksi.

• Sähköpostin ja kännykän tekstiviestien käyttö sekä moodlen ajantasainen
kalenteri koettiin hyödyllisiksi, helppokäyttöisiksi yhteydenpitovälineiksi se-
kä ajantasaisten tapahtumien luotettaviksi tarkistusfoorumeiksi.

• Oppimistehtävät ja materiaalit koettiin erinomaisen laadukkaiksi. Erityisesti
työelämälähtöiset tehtävät saivat suurta kiitosta. Työelämän kehittämisteh-
tävistä keskustelu koettiin pääosin tarpeelliseksi aloittaa mahdollisimman
varhain. Kiitosta tuli myös sille, että oppimistehtäviä oli helppoa ja hyödyl-
listä käyttää osana kehittämistehtävän ja opinnäytetyön tekemistä.

• Opetusjärjestelyjen osalta koettiin, että rytmitys lähi- ja etäjaksojen välillä oli
sopiva. Noin yksi viikonloppu kuukaudessa sopii työssäkäyvälle opiskelijalle
hyvin.

• Vastuuyliopettajan kannustavaa ja ohjaavaa työskentelyotetta kiiteltiin ja se
koettiin merkittäväksi opiskelua ja opintojen edistymistä edistäväksi sekä kes-
keyttämisiä ehkäiseväksi tekijäksi.

Johtopäätöksiä

Artikkelissa tarkasteltiin sitä, millä tavoin jatkotutkinnon opiskelu- ja opetusympä-
ristöt sekä opetuksen didaktiset ratkaisut ovat tukeneet jatko-opiskelijan hyvin-
vointiteknologian asiantuntijaksi kehittymistä asiantuntijakulttuuriin osallistumisen
ja metakognitiivisten taitojen kehittymisen osalta. Palautteiden perusteella asian-
tuntijakulttuuriin kasvattaminen on toteutunut hyvin monella tasolla opetuksen
suunnittelua, opetusmateriaalien ja tehtävien laadintaa sekä yhteisöjen toiminnan
analysointia ohjaavan näkökulman määrittäjänä. Opiskelija ja opettaja-arviointien
perusteella toimenpiteet ja didaktiset ratkaisut ovat olleet oikeaan osuneita. Tätä
puoltaa myös se, ettei tutkinnossa ollut yhtään keskeyttänyttä opiskelijaa.

Uudenlaiseen asiantuntijakulttuuriin osallistumisen rohkaisemisen ja systemaatti-
sen tukemisen havaittavat hyödyt osoittavat omalta osaltaan ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon positiivista merkitystä toisaalta työelämän kehittämisen, toi-
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saalta yksittäisen opiskelijan ammatillisen kehittämisen välineenä. Kaiken kaikkiaan
jatkotutkintojen kehittämisen kannalta lienee aika siirtää huomio käytännön to-
teutusten tarkastelusta vähitellen enemmän teoreettisemmalle makrotasolle. Osaa-
minen, jota jatkotutkinnot tuottavat, on enemmän kuin pelkkää käytännön kehit-
tämistä. Jatkotutkinnoissa opiskelijalle mahdollistettava asiantuntijakulttuuriin pää-
sy, kulttuurissa toiminta, vaikuttaminen ja kulttuurin uusintaminen voivat merkitä
todellista mahdollisuutta muutokseen sekä opiskelijan itsensä että työelämän ke-
hittämisen näkökulmista..

Lähteet

Bereiter, C. & Scardamalia, M. 1993. Surpassing ourselves. An inquiry into the nature and implications of experti-
se. Chicago: Open Court.

Ericsson, K. A. & Charness, N. 1994. Expert performance: its structure and acquisition. American Psychologist 49,
725-47.

Hakkarainen, K. & Järvelä, S. 1999. Tieto- ja viestintätekniikka asiantuntijaksi oppimisen tukena. Artikkeli teokses-
sa A. Eteläpelto ja P. Tynjälä (toim.) 1999 Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Ju-
va: WSOY. 241-256.

Hatano, G. & Inagaki, K. 1992. Desituating cognition through the construction of conceptual knowledge. Teokses-
sa P. Light & G. Butterworth (eds.), Context and cognition: Ways of knowing and learning. The Developing Body
and Mind Series. New York: Harvester, 115-133.

Tella, S., Vahtivuori, S., Vuorento, A., Wager, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Hel-
sinki: Edita.

               _____________ Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut



Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut    _______________________

143

Leena Viinamäki, YTT
Yliopettaja, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Teemu Rantanen, VTT
Yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Timo Toikko, YTT
Yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tavoitteena sosiaalialan kriittinen 
kehittäjä

Pohdimme artikkelissamme, millaisia kehittämistyöhön liittyviä kvalifikaatioita ylem-
män ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa tulisi omaksua. Erityisesti analyy-
simme kohdistuu sosiaalialan koulutusohjelmaan ja kehittämisvalmiuksiin eli mil-
laisia kehittäjiä sosiaalialan koulutusohjelman ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon tulisi kouluttaa?

Artikkelimme perustuu “Sosiaalialan käytäntöjen kansalais- ja aluelähtöinen kehit-
täminen” -sosiaalialan koulutusohjelmasta saamiimme kokeiluvaiheen kokemuk-
siin. Koulutusohjelman opetussuunnitelma pohjautuu kehittämistoiminnan pro-
sessiin. Koulutus lähti kansalais- ja aluelähtöisyyden käsitteistä sekä tarveanalyysis-
tä, eteni siitä projektin hallintaan ja johtamiseen sekä osallistaviin menetelmiin se-
kä edelleen vaikuttamisen ja vaikuttavuuden kysymyksiin. Näihin aihealueisiin liit-
tyvien teoriaopintojen ohella koulutuksen keskeisen ytimen muodostaa opiskeli-
jan suorittama kehittämishanke, johon sisältyy myös arviointia. Ensimmäiset opis-
kelijat valmistuivat koulutusohjelmasta joulukuussa 2004. Tarkastelemme sosiaali-
ja terveysalan tulevaisuuden osaamisvaatimuksia. Erityisesti nostamme esiin kehit-
tämiskvalifikaatioiden keskeisyyden. Analysoimme erilaisia näkökulmia, joiden kaut-
ta kehittämistoimintaa voidaan lähestyä. Tällöin korostamme sosiaalialan teo-
riaperustaan pohjautuvan kriittisen kehittäjän käsitteen merkitystä. Lisäksi proble-
matisoimme erilaisia kehittämisnäkökulmia lyhyesti myös hyvinvointivaltion ja alue-
vaikuttavuuden näkökulmasta.

Kehittämisvalmiudet kvalifikaatiovaatimusten keskiössä

Viime aikoina on keskusteltu varsin runsaasti kvalifikaatioista. Keskustelussa on ero-
teltu työelämässä ja laajemmin elämässä tarvittavat kvalifikaatiot, ydin- ja reuna-
kvalifikaatiot, moniammatillisuuden horisontaaliset ja vertikaaliset ulottuvuudet,
sekä työelämärelevantit ja vapaat ammattikvalifikaatiot. (Ks. Viinamäki 1999.)  Myös
koulutuksen tuottamia kvalifikaatioita on pyritty määrittelemään. Sosiaalialalla am-
mattikorkeakoulututkinnon ydintaidoiksi on määritelty vuorovaikutus, viestintä ja
kanssakäymisen taidot; reflektointitaidot; työyhteisössä toimimisen, työn organi-
soinnin ja johtamisen taidot; sekä tutkimisen ja kehittämisen taidot (Sosionomin
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(AMK) ydinosaaminen 2001). Sosiaalialalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto
perustuu sosionomikoulutuksen ydintaidoille. Ylemmän sosiaalialan ammattikor-
keakoulututkinnon osaamisalueena korostuu kehittämistyön näkökulma. Opiske-
lussa kiinnitetään huomiota opiskelijan oman työn, työyhteisön tai hyvinvointi-
palvelujärjestelmän kehittämiseen. Koulutus tuottaa valmiuksia käytännönlähei-
seen työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön (Laki ammattikorkeakou-
lun jatkotutkinnon kokeilusta 645/2001; Laki ammattikorkeakouluopinnoista
351/2003).

Monissa kvalifikaatiotutkimuksissa ja -selvityksissä näkökulmana on ollut tulevai-
suudessa tarvittavan osaamisen ennakointi. Sosiaali- ja terveysalan kvalifikaatio-
tutkimuksissa on korostettu kykyä ammattityön systematisointiin ja kehittämiseen
sekä moniammatillisuutta tukevia tiimityön taitoja. Sosiaali- ja terveysalan työvoi-
matarpeen ennakointitoimikunnan mietinnössä (Komiteanmietintö 2001) koros-
tetaan osaamistarpeiden muutoksia, jotka liittyvät elinikäiseen oppimiseen ja jat-
kuvaan kehittymiseen sekä kehittämisen osaamiseen. Metsämuurosen (2000) mu-
kaan sosiaali- ja terveysalan tulevaisuusosaamisessa korostuu erityisesti teknologi-
nen osaaminen, kansainvälisyysosaaminen sekä yrittäjyysosaaminen. Pelttarin
(1997) mukaan sairaanhoitajan työn kvalifikaatiovaatimuksissa korostuvat tätä ny-
kyä ja tulevaisuudessa “Ihminen-ihmiselle”-vaatimukset eli vuorovaikutusvalmiu-
det, empaattisuus, ystävällisyys, vastuullisuus, huolenpito, ihmisen monien on-
gelmien kokonaisvaltainen kohtaamis- ja auttamisvalmius sekä kyky toimia asiak-
kaan/potilaan asianajajana. Keskeisiä ovat myös monikulttuuriset valmiudet, ter-
veyden edistämisvalmiudet, jatkuva itsensä ajan tasalla pitäminen ja kehittämis-
valmius sekä muutoksen hallinta. Tulevaisuudessa painottuvat entistä enemmän
moniammatilliset yhteistyövalmiudet, tutkimus- ja tiedonhankintavalmiudet, joh-
tamisvalmiudet, asiakkaan/potilaan itsehoitoa tukevat valmiudet sekä laadun hal-
linta. (emt.)

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeatutkinto pyrkii vastaamaan entisestään laajene-
viin ja monimuotoistuviin asiantuntijuuden kehittämisvaatimuksiin julkisella, yksi-
tyisellä ja kolmannella sektorilla sosiaalialan käytäntöjen kehittämisen, koordi-
noinnin sekä asiakastyön metodisuuden osalta. Sen tarkoituksena on tuottaa asian-
tuntijoita, jotka hallitsevat sosiaalialan työstä nousevien tarpeiden analysointia, am-
matillisen tiedon tuottamista ja käytäntöjen kehittämistä kansalais- ja aluelähtöi-
sesti. Koulutusohjelman ydinosaamisalueina ovat tutkiva ja kehittävä työote sekä
kansalais- ja aluelähtöinen toiminta, jotka ovat tärkeitä erityisesti projektityösken-
telyssä, tutkimus- ja kehitystoiminnassa nykyisen aluekehityksen eriyttäessä asuin-
alueita muuttovoitto- ja -tappioalueisiin.

Koulutusohjelman kansalaislähtöinen kehittämisnäkökulma on tuottanut uutta
osaamista sosiaalialalle. Erityisesti toimintatutkimukseen (esim. Fals Borda 1998,
Stringer 1999, Engeström 2004) ja arviointitutkimukseen (esim. Lumijärvi 1994,
Vartiainen 1994, Hart & Bond 1995, Mabry 1997) sekä sosiokulttuuriseen innos-
tamiseen (Kurki 2000) liittyvät orientaatiot näyttävät antavan vankan perustan
opinnäytetöissä toteutettaville kehittämishankkeille. Kehittävän työntutkimuksen
toimintajärjestelmän rakenne sekä uudistavan oppimisen kolme lajia eli ratkai-
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suinnovaatio, prosessi-innovaatio ja järjestelmäinnovaatio (Engeström 2004, 7-
311) yhdistettynä perinteiseen ja jopa mekanstiseksikin miellettyyn SWOT-analyy-
sikehikkoon on osoittautunut riittävän yksiselitteiseksi ja sovellutusarvoltaan toi-
mivaksi työkalupariksi luonteeltaan erilaissa hyvinvointi-interventionistisissa kou-
lutus- (esim. Pohjola ym. 2001, Suikkanen ym. 2004) sekä sosiaalialan koulutus-
ohjelman opinnäytetöiden kehittämishankkeissa (esim. Palmgrén 2004, Rahkola
2004), joiden toimijatahojen kvalifikaatiot voivat olla varsin heterogeeniset.

Kokemustemme perusteella sosiaalialan käytäntöjen kansalais- ja aluelähtöinen ke-
hittäminen -sosiaalialan koulutusohjelma näyttää vastaavan kansalaisten tarpeiden
ja työelämän palvelurakenteiden muutoksiin vauhdittaen nykyisten toimintamal-
lien uudistumista koulutusohjelmasta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökul-
masta arvioituna. Koulutus on tuottanut valmiuksia erityisesti tutkimus- ja kehit-
tämistyöhön. Muut opinnot ovat tukeneet opinnäytetyöhön liittyvän kehittämis-
hankkeen teoreettista kontekstointia, sen metodista toteutusta ja kriittistä arvioin-
tia. Tällainen opintojen rakenne edellyttää opiskelijalta jatkuvaa teoreettisen tie-
don soveltavaa reflektointia kehittämishankkeeseen. Sen onnistunut toteuttami-
nen edellyttää opiskelijalta myös relevantin tiedon hankkimis- ja soveltamistaidon
lisäksi suunnittelutaitoa ja kriittistä raportointitaitoa. Niin ikään on tärkeää, että ke-
hittämishanke liittyy oman alan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun sekä
tuottaa perustellun käytännöstä nousevan näkökulman ammattikeskusteluun.

Kehittämisen lähestymistavat

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeinen osa sosiaalialan ymmärtämiskehikkoa.
Sosiaalialan koulutusohjelman kehittämishankkeissa on kiinnitetty erityistä huo-
miota kehittämistoiminnan yhteiskunnalliseen asemointiin (Layder 1993). Kehit-
tämistä on lähestytty kansalaislähtöisestä näkökulmasta, mikä asettaa kehittämis-
työlle omia reunaehtojaan. Kehittämistyötä voidaan tarkastella ainakin kolmesta
näkökulmasta. Ensinnäkin kehittämistyötä voidaan tehdä vallitsevien rakenteiden
ja toimintatapojen ehdoilla, jolloin lähtökohdaksi otetaan esimerkiksi organisaa-
tion toimintajärjestelmien, laatuketjujen ja laatupiirien tarkastelu. Tavoitteena on
tällöin parantaa tai tehostaa vallitsevia toimintatapoja, kuten sosiaalipalveluiden
suhteuttamista entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tällaista lähestymistapaa
voidaan kutsua palvelujärjestelmäkeskeiseksi. Palvelujärjestelmäkeskeisessä lähes-
tymistavassa korostetaan asiantuntijuuden roolia, jolloin menetelmät ja toiminta-
tavat ohjaavat käytännön toimintaa. Toiseksi kehittämistyön tehtävänasettelussa
saatetaan arvioida kriittisemmin vallitsevaa toimintaa ja sitä tukevia järjestelmiä.
Lähtökohdaksi otetaan uusien ja erilaisten toteutusmuotojen kehittäminen. Ta-
voitteena on muokata esimerkiksi tarjottavia sosiaalipalveluja kansalaislähtöisem-
pään suuntaan, jolloin asiakkaiden osallistuminen palveluiden suunnitteluun, tuot-
tamiseen ja arviointiin mahdollistuu. Kysymys on palveluiden toiminnallisesta ja
toimintajärjestelmiä koskevasta uudelleenarvioinnista. Tällaista lähestymistapaa
voidaan kutsua kriittiseksi, jolloin korostetaan asiantuntijoiden ja asiakkaiden vä-
listä vuorovaikutusta, jossa dialogi ohjaa käytännön toimintaa. Kolmanneksi ke-
hittämistyön tehtävänasettelussa saatetaan kyseenalaistaa sekä vallitsevat toimin-
tatavat että niitä tuottavat rakenteet. Tällöin ei enää tyydytä esimerkiksi sosiaali-
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palveluiden toisinjärjestämiseen, vaan haastetaan vallitsevia toimintamuotoja ja
niitä ylläpitäviä rakenteita. Tällöin pyritään luomaan eräänlainen vastavoima ole-
massa oleville organisaatioille, tai muuttamaan niiden olennaista perustaa ja toi-
mintalogiikkaa. Tällaista lähestymistapaa voidaan kutsua radikaaliksi, jolloin ko-
rostetaan maallikoiden, tavallisten kansalaisten roolia sekä toiminnan että raken-
teiden muuttamisessa.

Palvelujärjestelmäkeskeisen, kriittisen ja radikaalin kehittämistyön orientaatiot si-
sältyvät sosiokulttuuriseen työhön, toimintatutkimukseen sekä arviointitutkimuk-
seen, jotka ovat muodostaneet koulutusohjelman teoreettisen ja metodisen pe-
rustan. Hieman samansuuntaisia jäsennyksiä on esitetty myös muun muassa so-
siaalityötä koskevassa teoreettisessa keskustelussa (vrt. esim. Payne 1996). Sosio-
kulttuurisessa kehittämisessä on nähtävissä konservatiiviset, edistykselliset ja trans-
formatiiviset suuntaukset. Konservatiivinen suuntaus korostaa yhteiskunnan tradi-
tionaalisia arvoja ja niiden säilyttämistä. Kehitettävä toiminta nivelletään olemas-
sa oleviin toimintoihin ja rakenteisiin. Edistyksellinen suuntaus pyrkii säilyttämään
olemassa olevan toiminnan ja rakenteet, mutta samalla mahdollistamaan kansa-
laisten entistä paremman osallistumisen. Transformatiivinen suuntaus pyrkii varsi-
naiseen sosiokulttuuriseen muutokseen, mikä haastaa olemassa olevat toiminnat
ja niitä ylläpitävät rakenteet. (Ks. Hämäläinen & Kurki 1997, Kurki 2000.)

Kemmisin (1994) mukaan myös toimintatutkimuksessa on nähtävissä rajalinja edel-
lä kuvatun yhteisöllisen radikalismin ja konservatiivisen yksilökeskeisen toiminnan
välillä. Konservatiivinen yksilökeskeinen koulukunta korostaa ammattilaisten asian-
tuntijuutta. Yhteisöllistä muutosta tavoittelevat korostavat esimerkiksi brasilialai-
sen Paolo Freiren ajattelua, jossa kehitettävä toiminta suunnataan yhteiskunnalli-
seen muutokseen. Kemmis on etsinyt toimintatutkimuksen linjaa näiden kahden
koulukunnan välimaastosta, jolloin hän on korostanut toiminnan kehittämistä val-
litsevissa rakenteissa kansalaisia osallistamalla. Kemmis kutsuu lähestymistapaansa
nimellä “participatory action research”, osallistava toimintatutkimus. (Ks. Heikki-
nen ym. 1999.)

Arviointi voi kehittää asioita niin, että se tukee olemassa olevia yhteiskunnallisia ra-
kenteita ja järjestelmiä. Arvioinnissa korostetaan asiantuntijoiden roolia, joka koh-
distuu usein toiminnan laatuun, tuloksellisuuteen ja ns. hyviin käytäntöihin, kuten
näyttöön perustuvassa arvioinnissa tehdään. Esimerkiksi realistisen arvioinnin ta-
voin toiminnan kontekstia ja vaikuttavia mekanismeja saatetaan analysoida, mut-
ta arvioinnin keskeisenä ytimenä on lähteminen ennalta asetetuista tavoitteista.
Toisaalta arviointi voi olla myös kriittistä ja muutosta korostavaa. Tällainen arviointi
painottaa kehittämistoiminnan prosessin ja prosessin aikana tapahtuneen oppi-
misen näkyväksi tekemistä sekä kehittämistoiminnan reflektiivistä luonnetta. Edel-
lä esitettyjä radikaalimpaa näkemystä edustaa Guban ja Lincolnin (1989) neljän-
nen sukupolven arviointi, jossa kehittämistoiminnan toimijoiden mukanaolo ar-
vioinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja johtopäätösten tekemisessä korostuu. Täl-
laisessa asetelmassa arvioija tutkijan sijasta asettuu yhdeksi tasavertaiseksi toimi-
jaksi.
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Hyvinvointipalvelut kehittämisen kohteena

Sosiaalialan henkilöstön kvalifikaatiokavalkadin laajentuessa on tärkeää erottaa yk-
silölliset hyvinvointipalvelutarpeet ja edellistä rakenteellisemmat hyvinvointipalve-
lujen tarjontaan liittyvät kysymykset. Sosiaalialalla on alkanut korostua moniam-
matillisen sosiaalialan työn merkitys kansalaisten hyvinvointipalvelutarpeen hete-
rogeenistuessa ja sosiaalisten ongelmien monimutkaistuessa sekä määrällisesti et-
tä laadullisesti. Osalla hyvinvointipalveluja tarvitsevista kansalaisista saattaa olla sa-
manaikaisesti usean eri tyyppisen sosiaali- ja terveysalan hyvinvointipalvelun tar-
peessa.

Hyvinvointipalveluja on alettu tuottaa 1990-luvulta lähtien enenevässä määrin ns.
pienissä hyvinvointiprojekteissa, korkeintaan muutaman vuoden pituisissa hyvin-
vointi-interventionististissa projekteissa. (Saari ym. 1999, 27-34.) Julkisen sektorin
(valtio ja kunnat) hyvinvointipalveluja tuottavien organisaatioiden tavoitteena on
ollut 1990-luvun varsin voimakkaankin hyvinvointivaltiokritiikin myötä vähentää
ns. hyvinvointivaltion rakentamisen suuressa projektissa valtiolle ja kunnille muo-
dostunutta merkittävää väestön hyvinvoinnin turvaajan roolia. 1990-luvun hyvin-
vointivaltiokritiikki voidaan jakaa kahteen pääsuuntaukseen. Kritiikin toinen pää-
suuntaus korostaa tarvetta lisätä yksilön vastuuta hyvinvoinnistaan ja markkinoi-
den roolia väestön hyvinvointia turvaavien palveluiden tuottajana. Tällainen kri-
tiikki kyseenalaistaa hyvinvointivaltion kykyä taata kansalaisten hyvinvointia hy-
vinvointipalveluiden passivoivan vaikutuksen ja niiden kalleuden vuoksi. Kritiikin
toinen pääsuuntaus haluaa lisätä yksittäisen kansalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa
hyvinvointiaan turvaavien palveluiden määrään ja laatuun. Tämä kritiikki puoles-
taan kyseenalaistaa hyvinvointivaltion standardipalvelut pitäen niitä kykenemät-
töminä vastaamaan kansalaisten vaihteleviin palvelutarpeisiin. (Saari 2003, 244-
260.)

Hyvinvointipalvelujen kehitystä ohjataan erilaisten ohjelmien ja strategioiden kaut-
ta (esim. Heikkilä ym. 2003), joilla yhtäältä tuetaan pohjoismaista hyvinvointival-
tiollista konseptia, mutta toisaalta jätetään avoimeksi varsinainen palveluiden alu-
eellinen ja paikallinen toteutus. Periaatteessa tämä mahdollistaa uusien ja erilais-
ten kehittämishankkeiden toteutuksen. Ns. pienten hyvinvointiprojektien idean
mukaisesti esimerkiksi kuntien sosiaalitoimessa työntekijöitä on alettu kannusta-
maan kokeilemaan uusia asioita (Kunta-alan työolobarometri 2003). Uusien asioi-
den ja työskentelymallien kehittäminen kuitenkin edellyttää vankkaa käytännön
työskentely- ja tutkimusmenetelmien metodien hallintaa. Hyvinvointipalvelujen
kehittämiseen tähtäävä projektityyppinen toiminta voi tapahtua erilaisista näkö-
kulmista. Yksi yleinen tapa on hahmottaa projekteja projektisuunnittelun, projek-
tin vaiheiden ja projektin hallinnan näkökulmasta (vrt. esim. Silfverberg 2000, Ris-
sanen 2002). Tällainen näkökulma sopii hyvin yhteen palvelujärjestelmän maltilli-
sen kehittämisen kanssa. Kriittisempi näkökulma korostaa kehittämisprojektien en-
nakoimatonta luonnetta ja tavoitteiden asettelun muutoksia.
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Aluekehittäminen kehittämisen tavoitteena

Uusi ammattikorkeakoululaki on nostanut alueellisen kehittämisen yhdeksi am-
mattikorkeakoulun perustehtäväksi, minkä vuoksi aluelähtöinen painotus on luon-
teva lähtökohta ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle. Kemi-Tornion, Seinä-
joen ja Laurea ammattikorkeakoulujen strategioissa painottuvat alueellinen vai-
kuttaminen ja innovatiivinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, miltä osin kansalais-
ja aluelähtöinen kehittäminen vastaavat ammattikorkeakoulujen omia paikallisia
strategioita sekä muita ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavia alueellisia stra-
tegioita. (Viinamäki ym. 2003.) Kansallisella tasolla sosiaali- ja terveyspolitiikan stra-
tegioista jo valmistunut Terveys 2015 -kansanterveysohjelma sekä valmisteluvai-
heessa oleva Hyvinvointi 2015 -ohjelma korostavat palvelurakenteen monipuoli-
suutta julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan
strategiat 2010, Sosiaalialan kansallinen kehittämishanke 2003). Olemme laatineet
sosiaalialan käytäntöjen kansalais- ja aluelähtöinen kehittäminen -ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelman siten, että sen tuottamaa osaamis-
ta opiskelijat voivat hyödyntää monipuolisesti erilaisissa hyvinvointipalvelujärjes-
telmissä.

Maamme alueiden erilaisuus edellyttää alueellisten erityispiirteiden huomioimista.
Maakuntaliitot ovat alueiden kehittämislain mukaisesti pyrkineet luomaan maa-
kuntaohjelmia, jotka asettavat tavoitteita maakuntien kehittämiseksi. Hyvinvointi-
palveluiden kehitystavoitteissa korostetaan alueellisella tasolla palvelurakenteen
joustavuutta. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan hajautuneiden palvelurakenteiden toi-
minnan tuntemusta, mitä myös sosiaalialan koulutusohjelman aluelähtöinen nä-
kökulma tavoittelee. Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskei-
nen sisältö perustuu aluelähtöiseen tarveanalyysiin ja sen edellyttämiin toimenpi-
teisiin hyvinvointipalveluja kehitettäessä eri kansalaisryhmille. (Viinamäki ym. 2003).

Viime aikaisessa aluekehitystä koskevassa keskustelussa on usein korostettu raken-
teellista näkökulmaa ja ohjelmallista kehittämistä. Osaamiskeskusohjelmat ja esi-
merkiksi sosiaalialan osaamiskeskukset on nähty keskeiseksi osaksi aluekehitystä.
Ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta on tarkasteltu kehittämisstrategioiden
(Rauhala 2004) ja innovaatiojärjestelmien (Maljojoki 2004) kautta. Kinnunen (2001,
11-12) erottaa korkeakoulujen alueellisessa vaikuttavuudessa neljä suuntaa: 1) alue-
kehitys- ja rakennepolitiikan näkökulma, 2) koulutuksen vaikuttavuus, 3) tiede- ja
teknologiapolitiikan näkökulma, 4) korkeakoulujen ja alueen vuorovaikutus.

Alueellista kehittämistä voidaan tarkastella myös yhteisöjen näkökulmasta, mikä
poikkeaa rakenteellisesta ja innovaatiojärjestelmiin sitoutuneesta aluekehittämi-
sestä. Kansalaislähtöinen kehittäminen tarjoaa erilaisen aluekehittämisen konsep-
tion, jossa korostetaan yhteisöjen omaa aktiivisuutta (ks. Holmila 2000, 2002). Ky-
symys on aluekehittämiseen liittyvistä pienistä projekteista, mikä edellyttää vaih-
toehtoista lähestymistapaa, eräänlaista toisin tekemisen konseptiota (Arnkil 1991).
Tätä lähestymistapaa voitaisiin luonnehtia maltillisen kriittiseksi kehittämiseksi (ks.
esim. Mullaly 1997), joka on ollut sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena. Alue-
kehittämisen näkökulmasta olennaista on kontekstoida kehittäminen kiinnosta-
vaksi osaksi sekä virallista että epävirallista järjestelmää.
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Diskussio

Toteuttamassamme sosiaalialan käytäntöjen kansalais- ja aluelähtöinen kehittämi-
nen -koulutusohjelmassa opiskelijoiden opinnäytetöissä on yhdistynyt käytännön
kehittämistyö, sen tutkiminen ja arviointi. Kehittämishankkeet ovat liittyneet sekä
kansalais- tai aluelähtöiseen toimintaan että sen arviointiin. Perinteisiä toteutta-
mismuotoja noudattava ammatillinen tutkielma tai kansalais- ja aluelähtöisen toi-
minnan pelkkä ulkoinen arviointi ei tässä koulutusohjelmassa sovellu ammattikor-
keakoulututkinnon kehittämishankkeeksi. Sen sijaan toimintatutkimuksellinen lä-
hestymistapa näyttää soveltuvan hyvin kehittämishankkeen toteuttamisen tausta-
ideaksi. Kehittämistyötä voidaan tehdä erilaisista näkökulmista. Olemassa olevien
rakenteiden maltillinen kehittäminen, johon liittyy muun muassa vaikuttavuuden
arviointia, hyvien käytäntöjen kehittämistä, johtamiskoulutuksen korostamista se-
kä uskoa kehittämisprosessien suunnitelmalliseen etenemiseen edustaa yhtä nä-
kökulmaa kehittämistyöhön. Radikaali kehittämisnäkökulma puolestaan ky-
seenalaistaa olemassa olevat rakenteet ja toimintatavat sekä pyrkii olennaisella ta-
valla muuttamaan niitä. Näiden ääripäiden lisäksi kehittämistä voidaan tarkastella
myös kolmannesta näkökulmasta. Mikäli otamme vakavasti kansalaislähtöisyyden
idean päädymme kriittiseen kehittämisorientaatioon.

Millaisia kvalifikaatioita haluamme ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kaut-
ta tuottaa? Parhaimmillaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ammatti-
laisia, jotka kykenevät sekä olemassa olevien toimintojen kehittämiseeen että nii-
den kriittiseen arviointiin. Tämä tarkoittaa kansalaisten ja alueiden tarpeista lähte-
vää kehittämistoimintaa, johon yhdistyy reflektiivinen toiminnan arviointi sekä ym-
märrys kehittämistoiminnan prosessimaisuudesta.
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Vuokko Lohiniva, TtT
Tutkimuspäällikkö, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Terveydenedistäminen
ammattikorkeakoulujen ja työelämän
yhteistyönä
Kokemuksia Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen terveyden-
edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn koulutusohjelman jatkotut-
kintokokeilusta

Tässä artikkelissa käsitellään ammattikorkeakoulujen ja työelämän välistä yhteis-
työtä jatkotutkintoon liittyvän arviointitutkimuksen pohjalta ja arvioinnin esiin nos-
tamia jatkotutkinnon kehittämishaasteita kahden ensimmäisen vuoden ajalta. 

Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyö

Terveydenedistämisen ja ennaltaehkäisevän työn jatkotutkinnon koulutusohjelman
keskeisenä tavoitteena kokeilusuunnitelman mukaan on turvata Pohjois-Suomen
alueella työelämän tarpeita vastaava osaamisen taso terveydenedistämistyössä. Ko-
keiluhankkeessa pyritään vahvistamaan ammattikorkeakoulujen ja työelämän vä-
listä yhteistyötä alueellisen työelämän kehittymiseksi. Yksilöidyt työelämäyhteis-
työhön liittyvät tavoitteet ovat 1) tiedon hankkiminen työelämän tarpeista ja työ-
elämäyhteistyön kehittäminen, 2) Pohjois-Suomen toimintaympäristöön sopivan
terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän työn koulutusmallin kehittäminen yh-
teistyössä alueen ammattikorkeakoulujen ja työelämän kanssa, 3) terveydenhuol-
tohenkilöstön ja erityisesti jatkotutkinnon suorittaneiden roolin, tehtäväalueen ja
työnjaon selkiyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. (Jatkotut-
kintokokeilusuunnitelma 2001.)

Uusiin terveydenedistämisen osaamistarpeisiin voidaan vastata entistä tehok-
kaammin yhteistoiminnallisella koulutusmallilla, jossa työelämällä on aikaisempaa
keskeisempi rooli. Ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön tehostuminen
mahdollistaa myös teoreettisen ja käytännöllisen asiantuntijuuden synergian opis-
kelijan ohjauksessa. Tiivistetyn työelämäyhteistyön avulla koulutusohjelmaa on
mahdollista kehittää niin, että terveydenedistämisen alueelliset erityispiirteet ja eri-
tyistarpeet voidaan ottaa huomioon. Erityisesti opintoihin kuuluvaa työelämän ke-
hittämistehtävää on mahdollista kehittää kokeilevan toiminnan ja siihen liittyvän
tutkimuksen avulla niin, että se perustuu opiskelijan työpaikan ajankohtaisiin ja alu-
eellisiin terveydenedistämisen ja ehkäisevän työn kehittämistarpeisiin.

Kokeilun tavoitteena on sekä terveys- ja sosiaalialan koulutusammattien että työ-
elämän ammattien kehittäminen. Uusien tietojen ja taitojen käyttöönotto työelä-
mässä on edellytys uusien kvalifikaatioiden ja kompetenssien syntymiselle. Jatko-
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tutkinto-opiskelijan näkökulmasta uusien kvalifikaatioiden ja kompetenssien ke-
hittymisen tukeminen ja hyödyntäminen merkitsee heidän urakehityksensä tuke-
mista.

Kuviossa 1 kuvataan ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisen yhteistyön osa-
tekijöitä opiskelijoiden kouluttautumisprosessissa.

Kuvio 1. Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö 

Lähtökohtana on olettamus, että opiskelijan oppimista ja työelämän kehittämis-
tehtävää ohjaa ammattikorkeakoulujen suunnasta opetussuunnitelma ja opettaja,
joiden ohjaava vaikutus ulottuu myös työyhteisöön työpaikkaohjaajien/mentorei-
den perehdyttämisenä ja ohjauksena. Parhaimmillaan työelämän kehittämisteh-
tävä on työyhteisön yhteinen tehtävä, johon opettaja tuo oman ohjaavan panok-
sensa. Työelämältä odotetaan tietoja työelämän osaamis- ja kehittämistarpeista,
joita koulu voi hyödyntää opetussuunnitelman kehittämistyössä ja opiskelijan hen-
kilökohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa. Työelämällä on tärkeä tehtävä opis-
kelijan uuden osaamisen hyödyntämisessä ja urakehityksen tukemisessa. Tavoit-
teena on, että koulutusprosessin tuloksena saadaan terveydenedistämisen asian-
tuntijoita, joille on muotoutunut uusi rooli, toimenkuva ja tehtävä työelämässä.

Paikalliset ja alueelliset kehittämishankkeet

Kansalliset ja kansainväliset kehittämisohjelmat



154

               _____________ Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut

Tuloksena tulisi syntyä myös uudenlainen yhteistoiminnallisen kouluttautumisen
malli, jossa työyhteisö käytännön yhteisönä rakentaa uutta tietoa ja osaamista vuo-
rovaikutteisessa oppimisprosessissa. Sekä ammattikorkeakoulu että työelämä pyr-
kivät vastaamaan toiminnallaan paikallisiin ja alueellisiin kehittämistarpeisiin. Ter-
veydenedistämistyön kehittämistavoitteet määräytyvät osittain myös kansallisten
ja kansainvälisten kehittämisohjelmien mukaisesti.

Arviointitutkimuksen tiedonkeruumenetelminä käytetään puolistrukturoitua kyse-
lyä ja haastatteluja. Tutkimusaineisto koottiin opintojen alkuvaiheessa jatkotutkin-
to-opiskelijoilta (n=46) ja heidän työpaikkojensa edustajilta (n=38), jotka ovat opis-
kelijoiden esimiehiä ja ohjaajia, opintojen kuluessa  tutoropettajilta (n=12) ja opin-
tojen loppuvaiheessa työelämän edustajilta (n=10). Opintojen loppuvaiheen ar-
viointitietojen keruu jatkuu. Tutkimusaineistona käytetään lisäksi kokeilun aikana
syntyneitä kirjallisia dokumentteja kuten opetussuunnitelmia, arviointeja ja valmiita
opinnäytetöitä. Aineisto on analysoitu sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia me-
netelmiä käyttäen. Tutkimuksessa käytetään siis aineisto- ja menetelmätriangulaa-
tiota, joiden käyttöä voidaan perustella riittävän monipuolisen ja kattavan kuvan
saamisella tutkimuskohteesta (esim. Eskola & Suoranta 1998, 69-71). Työelämä-
yhteistyön kuvaus ja pohdinta rajataan tässä artikkelissa työelämän koulutustar-
peiden, opintojen ohjauksen ja yhteistoiminnallisen oppimismallin kehittämisen
tarkasteluun.

Terveydenedistämisen koulutustarpeet ja jatkotutkintokoulu-
tukseen kohdistuvat odotukset työelämän näkökulmasta

Koulutuksen alkuvaiheessa työelämän edustajien kuvaukset jatkotutkintoon koh-
distuvista odotuksista jäivät hyvin yleiselle tasolle. Monien oli vaikea kuvata odo-
tuksia,  koska heillä ei ollut riittävästi tietoa jatkotutkinnoista. Useimmin ilmaistiin
toive, että jatkotutkinto-opiskelija tuo uutta tietoa ja osaamista työyhteisöön. Työ-
yhteisöt katsoivat tarvitsevansa uusia innovatiivisia ihmisiä, jotka pystyvät tuomaan
jotakin uutta ajattelua työhön. Erityisesti uusia voimavaroja katsottiin tarvittavan
kehittämis- ja projektitehtäviin. Esitettiin myös moniäänisesti, että jatkotutkinto-
koulutus todella kohtaisi työelämän ja vastaisi uusiin, ajankohtaisiin tarpeisiin. Tii-
vistäen voidaan todeta, että työelämä odottaa jatkotutkintojen tuovan jotakin uut-
ta työyhteisöihin.

Opiskelijat kuvasivat odotuksiaan huomattavasti monipuolisemmin reflektoiden ja
yksilöidymmin eritellen kuin työelämän edustajat. Opiskelijoiden ilmaisemista kou-
lutustarpeista ja odotuksista nousi esiin kaksi ulottuvuutta, yksilö - yhteisökeskei-
syys sekä laaja-alaisuus - suppeus/spesifisyys, joiden mukaan vastaukset on jaotel-
tu nelikenttään (Kuvio 2.).Vaikka opiskelijoita pyydettiin esittämään koulutustar-
peita ja koulutukseen liittyviä odotuksia lähinnä omien työpaikkojensa näkökul-
masta, useimmat toivat esiin runsaasti myös omaan urakehitykseensä ja ammatil-
liseen kasvuunsa liittyviä odotuksia. Näiden yksilökeskeisten laaja-alaisten odotus-
ten  ohella odotuksissa painottuivat  työyhteisön kehittämisvalmiudet ja laaja-ala-
inen osaaminen, jotka on luokiteltu laaja-alaisiksi yhteisökeskeisiksi odotuksiksi. Yk-
silökeskeisiä, suppeita/spesifejä odotuksia tuotiin esiin vain muutamia. Ne olivat
yksilöllisten ominaisuuksien ja yksittäisten valmiuksien kehittämistä. Jonkin verran
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enemmän esitettiin yhteisökeskeisiä spesifejä odotuksia. Ne olivat lähinnä johta-
misen- ja terveydenedistämisen menetelmien kehittämiseen liittyviä odotuksia.

Kuvio 2. Opiskelijoiden opintoihinsa kohdistamat odotukset

Aineistosta nousseilla dimensioilla on yhtymäkohtia Mentkowskin ym. (2000) ku-
vaamiin ammatillisen kasvun ulottuvuuksiin, joista ensimmäinen dimenssio kuvaa
yksilön kasvua ohjaavia mentaalisia rakenteita ja kasvuprosessia kehystäviä kon-
tekstuaalisia puitteita. Mentaaliset rakenteet  jäsentävät ajattelua, tunteita ja eetti-
siä valintoja, kun taas kontekstin osuus korostuu yksilön suorituksessa ja itsereflek-
tiossa. Toinen dimensio liikkuu yksilön orientaatiota ja fokusointia korostavan ja ul-
koista fokusointia korostavien ääripäiden välillä. Yksilöorientoituneessa ammatilli-
sessa kasvussa oppijan huomio kiinnittyy sisäiseen maailmaan, eli merkityksiin. Si-
säinen fokus tarkoittaa oppijan orientaatiota persoonallisuuden kehitykseen ja it-
sereflektioon. Ulkoinen fokusointi taas korostaa ulkoista maailmaa kuten työelä-
män vaatimuksia. Ulkoinen orientaatio tarkoittaa tavoitteellista pyrkimystä työelä-
mässä tarvittavien kompetenssien kehittämiseksi. Mentkowskin esittämä amma-
tillisen kasvun malli integroi oppimisen, kehittymisen ja suorituksen.

Jatkotutkinto-opiskelijoiden  omaan urakehitykseen ja ammatilliseen kasvuun liit-
tyvillä odotuksilla on yhteisiä piirteitä Mentkowskin mentaalisia rakenteita ohjaa-
vien ja yksilön orientaatiota korostavien  ammatillisen kasvun alueiden kanssa. Työ-
yhteisön kehittämisvalmiuksiin liittyvillä odotuksilla taas puolestaan on yhtymä-
kohtia Mentkowskin oppimisen kontekstuaalisten puitteiden ja ulkoisen orientaa-
tion painotuksiin. Tällöin ammatillisessa kasvussa korostuu suoritus ja itsereflektio,
johon liittyy tavoitteellinen toimintakäytäntöjen muuttaminen ja kollektiivinen toi-
minta.

Laaja-alaiset

Suppeat/spesifit

Urakehitys Työyhteisön kehittäminen
- vuorovaikutuksellinen ulottuvuus
- toiminnallinen ulottuvuus
Laaja-alainen osaaminen
- kognitiivien ulottuvuus
- toiminnallinen ulottuvuus

Ammatillinen kasvu

YhteisöYksilö

Yksilöllisten
ominaisuuksien ja
yksittäisten valmiuksien
kehittäminen

Johtamisen ja terveyden-
edistämismenetelmien
kehittäminen
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Sekä työelämän edustajien että opiskelijoiden vastauksista ilmenee, että tervey-
denedistämisosaamisen tarve on ilmeinen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Osaa-
mistarpeita ilmenee sekä terveydenedistämisen sisältöjen ja menetelmien että joh-
tamisen ja organisoinnin alueilla. Työelämän edustajien ja opiskelijoiden näkemyk-
set keskeisimmistä kehittämisalueista olivat yhteneväisiä. Pieniä painotuseroja oli
havaittavissa muun muassa siten, että työelämän edustajat painottivat enemmän
terveydenedistämistoiminnan organisointia ja johtamisjärjestelmän kehittämistä
sekä kliinisen hoitotyön kehittämistä kuin opiskelijat.

Työelämän osallistuminen opintojen ohjaukseen ja yhteistoi-
minnalliseen oppimiseen

Jatkotutkinto-opiskelijoiden työyhteisöjen suhtautuminen opintojen ohjaukseen oli
pääsääntöisesti myönteistä. Myös opiskelijoiden kokemukset työyhteisön suhtau-
tumisesta opiskeluun olivat suurelta osin myönteisiä. Oli kuitenkin työpaikkoja, jois-
sa työyhteisön jäsenet eivät tienneet, että työyhteisössä oli jatkotutkinto-opiskeli-
ja. Joissakin tapauksissa työtovereiden asennoituminen oli jopa negatiivista.

Kaikki kyselyihin osallistuneet työpaikat olivat valmiita tarjoamaan jatkotutkinto-
opiskelijan opinnäytetyöksi soveltuvia kehittämistehtäviä, ja työpaikkojen edusta-
jilla oli yhtenäinen näkemys opiskelijoiden kanssa tärkeimmistä kehittämiskohteis-
ta työpaikoilla. Kehittämiskohde oli valittu useimmiten opiskelijan ja työpaikan oh-
jaajan yhteisen neuvottelun pohjalta. Siitä huolimatta työelämän edustajat arvioi-
vat, että kehittämistehtävien hyödyllisyys työelämän näkökulmasta lisääntyisi, jos
työelämän edustajat olisivat tiiviimmin mukana kehittämistarpeiden määrittelyssä
ja työn tekemisen aikana opiskelijalla olisi mahdollista enemmän reflektoida sitä
työyhteisön kanssa. Jatkotutkinto-opiskelun ja työn yhteensopivuutta voitaisiin ke-
hittää siten, että koko työyhteisö tulisi mukaan alusta lähtien kehittämistehtävän
toteuttamiseen. Esimerkkinä on yhden työelämän edustajan näkemys:

“Näin saataisiin työyhteisöön kaikkia hyödyntävää tietoa ja taito mahdollisimman
tarkasti käyttöön. Yhä enemmän työyhteisöä palvelevaa kehittämistyötä kaiva-
taan, ettei tehdä tehtäviä tehtävien vuoksi”.

Sekä opiskelijat että työelämän edustajat odottivat tiiviimpää ammattikorkeakou-
lun, työpaikan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta. Monille työelämän edustajil-
le opettajat olivat jääneet vieraiksi, mutta he näkivät, että jatkotutkinto-opiskeli-
jalle opettajan henkinen tuki käytännön neuvojen ja ohjeiden lisäksi on ollut tär-
keää. Opettajat ovat avanneet uusia näkökulmia ja antaneet ajattelemisen aihetta
terveydenedistämisen käytännön työhön. Työpaikat ilmaisivat saaneensa tuutor-
apua opettajilta sitä tarvitessaan. Opettajat pitivät ajan puutetta ainoana työelä-
mäyhteistyötä vaikeuttavana tekijänä. Useimmilla opettajilla on ollut mahdollista
käydä vain kerran jatkotutkinto-opiskelijoiden työpaikoilla ensimmäisen vuoden ai-
kana.
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Jatkotutkinto-opiskelijan rooli työpaikoilla on vielä selkiytymätön ja näkemykset jat-
kotutkinto-opiskelun työpaikalle koituvista hyödyistä vaihtelivat. Joissakin työyh-
teisöissä on havaittu jatkotutkinto-opiskelun myönteisiä vaikutuksia työyhteisöön.
Seuraavassa tästä muutamia esimerkkejä:

“Opiskelun tuottamat hyödyt työpaikalla näkyvät muun muassa uudenlaisena suh-
tautumisena terveyden edistämiseen työyhteisössä käytännön tasolla.”

“ Jatkotutkinto-opiskelijan painoarvo on koulutuksen myötä noussut. Tullut näky-
vämmäksi.”

“Opiskelijat ovat saaneet rohkeutta kertoa omasta työstä ja pitää puoliaan vaik-
ka ovat vähemmistö työyhteisössä. Ovat saaneet koulutuksesta rohkeutta puolus-
taessaan mielipiteitään.”

Työpaikoilla, joissa jatkotutkinto-opintojen hyödyt oli tiedostettu, opiskelua  tuet-
tiin muun muassa siten, että opiskelija saattoi käyttää  työaikaa opiskeluunsa ja työ-
yhteisö halusi olla mukana kehittämistehtävässä. Toista ääripäätä edustivat työyh-
teisöt, joissa jatkotutkinto-opiskelijan tutkintotavoitteinen opiskelu nähtiin henki-
lön yksityisasiana.

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokoulutukseen liittyvää työpaikalla tapahtuvaa
oppimista  voidaan tarkastella sosiaalisen oppimisen teorian näkökulmasta. Sen
mukaan yhteisöön kuuluminen ja osallistuminen tukevat oppimista ja asiantunti-
jaksi kehittymistä. Oppimisen kohteena on tiedon tarkoituksellinen luominen ja
vastaavien sosiaalisten käytäntöjen kehittäminen. (Sfard 1998). Bereiterin (2002)
mukaan tiedosta on tullut tietoyhteiskunnassa työyhteisöjen tietoisen kehitystyön
ja luomisen kohde. Yhteisön jäsenet tuottavat tietoa järjestelmällisesti ja jakavat si-
tä keskenään. Omaan työyhteisöön liittyvä kehittämistehtävä tarjoaa luontevan
yhteisen oppimis- ja kehittämiskohteen koko työyhteisölle. Tulokset osoittavat, et-
tä osassa työyhteisöjä jatkotutkintokokeiluun liittyvät oppimisen perusperiaatteet
työpaikalla tapahtuvasta, työhön kiinteästi liittyvästä yhteistoiminnallisesta oppi-
misesta on oivallettu ja hyväksytty, mutta niiden käytännön toteutuksessa törmä-
tään vielä moniin esteisiin.

Työpaikan ohjaajat kokevat epävarmuutta ohjaustehtävässä, koska kyseessä on uusi
tutkinto, josta heillä ei ole riittävästi tietoa. He arvioivat tarvitsevansa tietoa koulu-
tuksesta ja sen vaatimuksista, perehdytystä opintojen sisältöihin ja oppimis-
menetelmiin, teoreettista ja metodista tietoa kehittämistyöhön sekä tukea oh-
jaukseen kouluttajilta. Toinen keskeinen haaste niukkenevien resurssien kanssa
kamppaileville sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja myös ammattikor-
keakouluille on riittävän ajan varaaminen yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Opis-
kelijat, opettajat ja työpaikan ohjaajat/mentorit sekä koko työyhteisö tarvitsevat ai-
kaa ja yhteisiä foorumeja yhteistoiminnallista kehittämistä ja oppimista varten. Kol-
mannen haasteen muodostaa uusi yhteistoiminnallisen oppimisen malli, joka ei il-
meisesti synny itsestään, vaan se tulisi asettaa tietoiseksi kehittämisen kohteeksi.
Pintrichin ja Sinatran (2003) mukaan intentionaalinen käsitteellinen muutos on si-
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doksissa metakognitiiviseen ymmärrykseen sekä tietoisuuteen siitä, että omia kä-
sityksiä täytyy muuttaa ja  tätä muutosta koskeva tavoite täytyy olla olemassa. Virk-
kunen (2002) kuvaa yhteistoiminnallista tiedonmuodostusta konseptina, jolla voi-
daan tarkoittaa jotakin uutta ideaa ja sen ensimmäisiä konkretisointeja tai hyvin
testattuja toimivaksi osoittautuneita toimintatapoja. Konseptiin sisältyy kolme yh-
teistoiminnan ulottuvuutta. Ensinnäkin se auttaa kytkemään osat ja yksilöiden pa-
nokset yhteen. Toiseksi se auttaa hahmottamaan yhteisen toiminnan kohdetta ja
luomaan synergiaa ja sitoutumista yhteiseen toimintaan. Kolmanneksi se rakentaa
siltaa eri näkökulmia edustavien tahojen välille monella tasolla muodostamalla yh-
teisen  tarkastelukehikon. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen kehittämiskonseptissa työelämän kehittämistehtä-
vä voisi muodostaa yhteisen toiminnan kohteen, joka sitouttaa eri tahot yhteis-
toimintaan, kytkee yksilöiden työ- ja osaamispanokset yhteen ja luo eri tahojen
tuomaa osaamisen synergiaa. Asiantuntijuuden kehittymisessä ja käytännön on-
gelmien ratkaisemisessa on tärkeää eri tiedonlajien hyödyntäminen ja yhteenso-
vittaminen. Työelämän edustajat odottivat opettajien tuovan teoreettista ja me-
netelmällistä tietoa työyhteisöihin. Työpaikalle viedyssä yhteistoiminnallisessa kou-
luttautumismallissa opettajat toimivat rajanylittäjänä toimiessaan sekä koulu-
tusinstituution että työelämän konteksteissa. Sosiaalisen oppimisen teorian mu-
kaan rajanylittäjä liikkuu tai hänellä on pääsy erilaisiin yhteisöihin ja kulttuureihin
(Wenger,1998). Jatkotutkintokokeilun yhteydessä opettajien rajanylittäjän rooli ko-
rostuu ja on hyvin haasteellinen, koska tavoitteena on tiivistää ammattikorkea-
koulun ja työelämän välistä yhteistyötä ja saada työelämä kiinteämmin mukaan
koulutusprosessin eri vaiheisiin, aina opiskelijan urakehityssuunnitteluun saakka. 

Hyvin vähälle huomiolle jatkotutkintokokeilussa on jäänyt niiden opiskelijoiden op-
pimismahdollisuuksien tarkastelu, jotka saavat selviytyä opiskelusta ja siihen liitty-
vistä kehittämistehtävistä ilman työpaikkojensa tukea. Vaikka oppimisteorioiden
valossa työhön kiinteästi liittyvä opiskelu edistää asiantuntijaksi kehittymistä, tuli-
si ilmeisesti mahdollistaa myös päätoiminen opiskelu, jossa kytkennät käytännön
toimintaan järjestetään muuten kuin oman työpaikan kautta.

Lopuksi

Jatkotutkinto työelämälähtöisenä tutkintona edellyttää tiivistä yhteistyötä työelä-
män kanssa. Se on lähtökohtaolettamus, jonka tärkeys on vahvistunut koulutus-
kokeilun yhteydessä. Kokeilun tässä vaiheessa on liian aikaista arvioida sitä, miten
työelämäyhteistyön kehittämisessä kokonaisuudessaan on onnistuttu. Voidaan kui-
tenkin todeta, että terveydenedistämisen ja ennaltaehkäisevän koulutuksen tarve
työelämässä on ilmeinen ja koulutusohjelma sisällöltään todennäköisesti tyydyttää
hyvin työelämän tarpeita. Ohjelma painottuu laaja-alaisiin yhteisökeskeisiin ta-
voitteisiin ja työelämässä tarvittaviin kompetensseihin, jotka korostuivat myös opis-
kelijoiden koulutusohjelmaan kohdentuvissa odotuksissa. Mentkowskin (2000) mu-
kaan ammatillisen kasvun kannalta ratkaisevia ovat transformatiiviset oppimissyk-
lit, jotka mahdollistavat monipuolisen kehittymisen kasvun eri alueilla. Tämä tar-
koittaa sitä, että työelämässä tarvittavien kompetenssien ja suoritusten kehittämi-
sen lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös yksilön kasvua ohjaavien mentaalisten
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rakenteiden kehittämiseen. Ne jäsentävät ajattelua, tunteita ja eettisiä valintoja ja
ohjaavat oppijan orientaatiota itsereflektioon ja persoonallisuuden kehitykseen.
Viimeksi mainittuihin tavoitteisiin pyrittäessä koulutusohjelman sisältöjen ohella
merkityksellisiä ovat oppimismenetelmät. 

Ammatillisen kasvun eri osa-alueiden tasapainoinen kehittäminen ja ennen kaik-
kea yhteistoiminnallisen kouluttautumismallin omaksuminen edellyttävät uusia toi-
mintamalleja ja jopa organisaatiokulttuurin muutoksia sekä sosiaali- ja terveysalan
työpaikoilla että ammattikorkeakouluissa. Jatkotutkinto-opiskelijan opiskelun hyö-
dyt koko työyhteisölle pitäisi pystyä selkeästi osoittamaan ja  vasta sitten on mah-
dollista päästä aitoon yhteistyöhön kehittämistyössä (vrt. Engeström 2003). Me-
netelmällistä kehittämistä voidaan edistää työpaikkaohjaajien ja mentoreiden kou-
lutusohjelmilla. Mentorijärjestelmästä voisi muodostua arvokas tuki opettajan työl-
le ja linkki ammattikorkeakouluilta työelämään. Mentorit voisivat toimia tietojen
välittäjinä organisaatioiden välillä ja opiskelijaohjauksen sisäisinä konsultteina omil-
la työpaikoillaan englantilaisen mallin mukaisesti (Ylipulli-Kairala & Lohiniva 2001).
Työelämän halukkuus osallistua ohjaukseen sekä ilmaistu tiedon, ohjauksen ja tuen
tarve muodostavat hyvän lähtökohdan toiminnan kehittämiselle.

Nähtäväksi jää, miten jatkotutkinnon suorittaneiden terveydenedistämisen asian-
tuntijuus pystytään hyödyntämään ja miten heidän urakehityksensä etenee. Sa-
moin vasta myöhemmin voidaan arvioida sitä, miten työelämän odotukset työ-
elämää uudistavista toimintakäytännöistä tulevat toteutumaan.
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Terveyden edistämisen ja ehkäisevän
työn jatkotutkintokokeilu Pohjois-
Suomen ammattikorkeakoulujen 
yhteistyönä

Artikkelissa kuvataan opiskelijoiden, yksikönjohtajien ja yliopettajien kokemuksia ja
niiden esiin nostamia jatkotutkinnon kehittämishaasteita ammattikorkeakoulujen
välisessä yhteistyössä. Lisäksi kuvataan opiskelijoiden kokemuksia koulutusohjel-
man onnistumisesta, koulutusjärjestelyiden sopivuudesta, työn ja perhe-elämän
yhteensovittamisesta ja työantajista opiskelun tukijoina.

Yhteistyön lähtökohdat

Kemi-Tornion, Oulun seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut toteuttavat yh-
teistyössä Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn jatkotutkintokokeilun.
Koulutuksessa hyödynnetään kolmessa eri ammattikorkeakoulussa olevaa asian-
tuntijuutta, kehitettään terveyden edistämistä ja ehkäisevää työtä sekä vahviste-
taan ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että opiskelijat
saavat valmiudet kehittää työelämään soveltuvia terveyden edistämisen ratkaisu-
ja toimintamalleja ja menetelmiä. He osaavat edistää terveyttä omalla erikoisalal-
laan ja kykenevät osallistumaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantun-
tijoina yhdyskunta- suunnitteluun ja hyvinvointiteknologian käyttöön. He hallitse-
vat projektityöskentelyn ja ovat sisäistäneet työn tutkivan kehittämisen.

Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkotutkinnon pedagogisten opetus-
järjestelyjen lähtökohtana on konstruktiivinen oppimiskäsitys. Opiskelijat nähdään
aktiivisina tiedon prosessoijina, jolloin uuden oppimisen perustana on aiemmin
opittu tieto ja opiskelijoiden kokemukset aihealueesta. Opetus toteutetaan moni-
muoto-opetuksena, itsenäisenä työskentelynä sekä lähi- ja verkko-opiskeluna.
Uusien työorientaatioiden kehittäminen edellyttää opetus- ja oppimismenetelmil-
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tä yhteistoiminnallista osaamisen jakamista, kokemusten vaihtoa, ongelmanrat-
kaisua ja asioiden kriittistä reflektointia (Jatkotutkinnon opetussuunnitelmat v 2002
ja v 2004). Yhteistyössä suunnitellun opetussuunnitelman toteutusta ohjaa ekolo-
ginen lähestymistapa, missä terveyspolitiikka ja terveyden edistämisen strategiat
ovat vuorovaikutuksessa yksilön ja hänen elinpiiriensä kanssa.

Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulut hyödyntävät
uutta koulutusteknologiaa yhteistyössä järjestettävissä opinnoissa. Opetustarjon-
taan liittyvässä työnjaossa pyritään huomioimaan kunkin ammattikorkeakoulun
osaamisvahvuudet. Kussakin koulussa on erikseen nimetyt ohjaavat opettajat. Oh-
jauksen perusmenetelmä on pienryhmätutorointi moniammatillisessa ryhmässä.
Ryhmä pyrkii toimimaan ongelmaperusteisella menetelmällä reflektoiden kriitti-
sesti opintokokonaisuuksiin liittyviä oppimistehtäviä. Ohjaukseen osallistuu opet-
tajia/ työelämän edustajia ja asiantuntijoita riippuen käsiteltävänä olevan oppi-
mistehtävän erityispiirteistä. Opetus on aikataulutettu siten, että se voidaan to-
teuttaa työn ohessa.

Yhteistyökokeilun toteutuksen kuvaus

Tämän artikkelin tiedonkeruu kohdistui jatkotutkinnon koulutusohjelman toteu-
tukseen liittyviin prosesseihin, joiden kautta selvitettiin koulutusohjelman onnis-
tumista sekä koulutusjärjestelyjen sopivuutta opiskelijoille sekä koulujen välistä yh-
teistyötä. Yhteistyötä arvioitiin syksyllä 2003 tutkimuksella, jonka tarkoituksena oli
tuottaa tietoa ammattikorkeakoulujen välisestä yhteistyöstä koulutuskokeilun ai-
kana. Tutkimuksen kohdejoukkona oli syksyllä 2002 aloittaneet jatkotutkinto-opis-
kelijat (26), yksiköiden johtajat (3), kokeilusta vastaavat yliopettajat (3), kokeilus-
sa opettaneet yliopettajat (2). Tutkimukseen vastasi kaksi yksikönjohtajaa, kolme
yliopettajaa ja kahdeksan opiskelijaa. He kirjoittivat esseen omasta työstään tai opis-
kelustaan jatkotutkintokokeilussa vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Kuin-
ka ammattikorkeakoulujen osaaminen on hyödynnetty? Kuinka yhteistoiminta on
sujunut ja millaista hyötyä siitä on ollut? Mitkä ovat toimintaympäristöjen erilai-
suuden vaikutukset yhteistyölle?

Opiskelijoiden kokemuksia opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta
sekä tietoa heidän näkemyksistään opetuksen sisältövalinnoista ja jatkotutkinnon
koulutusohjelmassa tehtyjen toteutusratkaisujen mielekkyydestä kartoitettiin lisäk-
si toisella avoimella kyselylomakkeella. Kyselyyn kohderyhmänä olivat jatkotutkin-
non ensimmäisen ryhmän opiskelijat, jotka ovat opiskelleet kaksi lukuvuotta ja
edenneet loppuvaiheen opintoihin. Tammikuussa 2004 aloittaneen ryhmän kans-
sa keskusteltiin samoista asioista. Molemmilta ryhmiltä kerätyissä tiedoissa pai-
nottuivat samat asiat. Kyselyyn vastasi 18 opiskelijaa 35 opiskelijasta. Aineistot ana-
lysoitiin sisällönanalyysillä kyselylomakkeen teemojen mukaisesti.

Ammattikorkeakoulujen osaamisen hyödynnettävyys koulujen
välisessä yhteistyössä

Moniammatillinen yhteistyö tuottaa Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluverkos-
toon ajankohtaista tietoa, hyödyntää eri ammattikorkeakouluissa olevaa asiantun-
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tijuutta ja tehostaa terveyden edistämisen yhteistyötä yhdistämällä eri ammatti-
korkeakoulujen laajan osaamisen. Opiskelijat kuvaavat laaja-alaisen osaamisen pe-
rustuvan opetustarjontaan, yhteistyön mahdollistavaan monipuolisuuteen, opet-
tajien asiantuntijuuteen ja opetusmenetelmiin. Opiskelijat olivat kokeneet, että
opetusjärjestelyt sopivat hyvin työn ohessa opiskeltaessa. Ne mahdollistivat itse-
näisen opiskelun ja henkilökohtaiset ratkaisut opiskelijoiden opintojen etenemi-
sessä. Henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia opiskelijoiden mielestä olisi voinut sel-
kiyttää ja suunnata paremmin opiskelijoiden henkilökohtaisia tarpeita palvelevik-
si. Opiskelijat toivoivat, että heidän tarpeitaan ja toiveitaan opiskelusta kartoitet-
taisiin tarkemmin.

Osa opiskelijoista toi esille, että selkeämmät instruktiot eri opintokokonaisuuksista
auttavat hahmottamaan opiskelua paremmin ja samalla ohjaavat opiskelijan ete-
nemistä terveyden edistämisessä. Opintopäivät ovat antoisia ja etätehtävät ja es-
seet koettiin hyviksi opiskelutehtäviksi, mutta aikaa vieviksi.  Opiskelijoiden ensisi-
jainen kokemus oli, että tämä järjestelmä on hyvä - itseohjautuvuus sopii aikuisel-
le. Moniammatilliseen oppimiseen liittyviä tunteja toivottiin lisää sekä asioiden run-
sasta reflektointia. Sisältöön opiskelijat olisivat toivoneet enemmän toiminnallisten
ja didaktisten menetelmien opiskelua, joita voisi käyttää terveyden edistämisessä. 

“Opiskelijoina koemme, että meille opiskelijoille tarjotaan laaja-alaista osaamista,
nykyaikaista, monipuolista ja korkeatasoista opetusta. Ammattikorkeakoulujen vä-
linen yhteistyö tekee tarjonnan monipuoliseksi. Myös opiskelijoiden välinen yhteis-
työ on rikkaampaa kuin yhden yksikön sisällä.”

“Tämä koulutusmalli on ollut rankka, opettavainen ja ajan tasalla oleva. Mene-
telmät ovat hyvät, opetettu kokonaisuus samoin, vaikka aina ei ole jaksanut ym-
märtää, mitä juuri tällä tiedolla teen (esim. tilastomatematiikka).”

Yksiköiden johtajien mielestä ammattikorkeakoulun osaamisen hyödyntämistä tu-
lisi lisätä ja tehostaa. Kokeilun edetessä toivotaan työelämäyhteistyön ja projektien
pääsevän paremmin mukaan. Yhteistyötä on nähty olevan paljon kokeilun suun-
nittelu- ja alkuvaiheessa.

“Ensimmäisen ryhmän kohdalla emme ole voineet hyödyntää täysipainoisesti so-
siaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulujen osaamista, muuta koulutustarjontaa
ja projekteja. Esim. kärkiosaamista on juuri terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
innovatiiviset palvelut, joita kehittelemme työelämäyhteistyössä painoalueina toi-
mintakyky, yhteisöllisyys ja kivunhallinta. Projekteissa tullutta osaamista tulisi hyö-
dyntää enemmän jatkotutkintojen toteuttamisessa.” 

Yliopettajien mukaan terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkotutkintoko-
keilussa käytiin yliopettajien kesken vilkasta keskustelua, mistä ammattikorkea-
koulusta ja miltä alueelta löytyy asiantuntijuutta juuri tähän tutkintoon ja näiden
opiskelijoiden tarpeisiin. Oululla isona ammattikorkeakouluna on mm. useita eri
koulutusohjelmia ja runsaasti erilaisia erikoistumisopintoja sekä lisä- ja täydennys-
koulutusta. Kemi-Tornio oli usean vuoden ajan toteuttanut hallinnon ja johtami-
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sen erikoistumisopintoja. Rovaniemellä oli puolestaan kansainvälisiä projekteja. Jat-
kotutkintokokeilusta vastaavat yliopettajat kokivat, että Kemi- Tornion- ja Oulun
seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen osaamista oli hyödynnetty ope-
tuksessa koulutuskokeilun alkuvaiheessa.

“Toteutuksessa on pyritty käyttämään tohtori- ja lisensiaattitason koulutustaustan
omaavia kouluttajia, mutta myös lehtoreiden osaamista on hyödynnetty. Toisaal-
ta on jouduttu tekemään kompromisseja opetuksen ja opettajien suhteen.”

“Osaamista on hyödynnetty myös siten, että meneillään olevat erikoistumisopin-
not on otettu opiskelijoiden opetustarjontaan mukaan ja opiskelijoille on tehty yk-
silölliset oppimistehtävät jatko-opiskelua palveleviksi. Verkon kautta opiskeltavak-
si on mahdollistunut mm. portfolion opiskelu. Lisäksi eri koulujen projekteissa ole-
via opintoja on tarjottu opiskelijoille opiskeltaviksi. Vaikeutena on vain ollut opis-
kelijoiden pääseminen opintoihin, joita ei ole tarjottu viikonloppuina.”

Yhteistoiminnan sujuvuus ja hyöty

Jatkotutkintokokeilun yhtenä tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan
poikkitieteiseen ja tieteiden väliseen yhteistyöhön. Keskeistä on, että eri koulutus-
taustan omaavat ammattihenkilöt työskentelevät yhdessä keskustellen ja oppien
toisiltaan. (McCollum & Hughes 1990.) Opiskelijat kuvasivat yhteistyötä moni-
puoliseksi, moniammatilliseksi ja hyväksi. Koulutuksen vahvuutena pidettiin juuri
moniammatillisuutta. Koulutuksen alussa koettiin epäselvyyttä yhteistyössä. Opis-
kelijat kaipasivat tasapuolisuutta opetuksen järjestelyihin kolmella eri paikkakun-
nalla. Yhteistyö opetuksessa pohjoisten ammattikorkeakoulujen kesken oli opiske-
lijoiden mielestä opintoja rikastuttava kokemus, mutta käytännössä vaikeutti opis-
kelua ja opintoihin osallistumista. Pitkien etäisyyksien vuoksi liikkuminen viikon-
loppuisin oli raskasta ja taloudellisesti kustannuksia vaativaa. Lisäksi opiskelijat toi-
voivat opiskelun ajoittamista pidemmälle ajalle.

“Moniammatillisuus on ollut juuri tämän koulutuksen vahvuus ja kantava tekijä,
joten näin aikuisopiskelijana pyrkii osallistumaan seminaareihin mahdollisuuksien
mukaan. Yhteistoiminta on sujunut melko mukavasti. Pientä epätasaisuutta on ol-
lut siinä, missä opetus on fyysisesti annettu. Kemin opiskelijat ovat kulkeneet to-
della tiiviisti Oulussa, välillä tuntui, että jopa liiankin kanssa.”

Yksiköiden johtajien mielestä ammattikorkeakoulujen osaamisen hyödyntämistä
tulisi lisätä ja tehostaa. Yhteistyötä nähtiin olleen paljon kokeilun suunnittelu ja al-
kuvaiheessa. Kokeilusta aiheutuneita korkeita kustannuksia pidettiin perusteltuina.
Opiskelijoiden osallistumista suunnittelutyöhön pidettiin vähäisenä.

“Yhteistyötä oli suunnitteluvaiheessa paljon. Toteutusvaiheessa olen myös saanut
ottaa kiitettävästi kantaa asioihin sähköpostitse, puhelinpalaverien sekä oman
suunnittelijamme kautta. Yhteistyö on ollut omasta näkökulmastani katsoen suju-
vaa ja hyödyllistä. Opiskelijoiden osallistuminen suunnittelutyöhön on mielestäni
jäänyt vähäiseksi.” 
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Yliopettajien mielestä yhteistoimintaa sekä suunnittelun että toteutuksen tasolla
oli ollut paljon.  Yhteistyö oli koskenut koulutuksen järjestämiseen ja opetusjärjes-
telyihin sekä opetussuunnitelman laatimiseen liittyviä asioita. Yhteistyö vastuu-
opettajien kesken oli sujunut hyvin. Yhteistyön kautta oli luotu yhteistä näkemys-
tä jatkotutkinnon merkityksestä, aikaansaatu yhteisiä pelisääntöjä ja löydetty sy-
nergiaetuja. Kolmen yhteistyökokeilukoulun organisaatioiden päätöksentekojär-
jestelmät olivat hyvin erilaisia, mikä oli ollut hyvin haasteellista yhteistyölle. Yh-
teistoiminnasta oli nähty olevan hyötyä mm. kustannussäästöinä, koska opetus to-
teutettiin yhdessä. Muutoin pienille ryhmille asiantuntijaluennot olisi mahdoton
taloudellisesti järjestää.

“Yhteistoiminnan määrää on tunteina vaikea arvioida, mutta yhteistoimintaa on
ollut jo haku vaiheessa ja se on jatkunut runsaana suunnittelu ja etenkin nyt to-
teutusvaiheessa. Yhteistoiminta on toteutunut osin opettajien tapaamisena eri yk-
siköissä, mutta runsaasti on käytetty sähköisiä yhteydenpitovälineitä ajan ja ra-
han säästämiseksi. Toteuttajataholla yhteistoiminta on sujunut jokseenkin hyvin.” 

“Hyötynä voisi ainakin mainita näkökulman laajenemisen ja moniammatillisen yh-
teistyön, koska on eri koulutustaustan omaavia opettajia toteutuksessa mukana.”

Toimintaympäristöjen erilaisuuden vaikutukset yhteistyölle

Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelman tavoitteena on, että
jatkotutkinto-opiskelijat omaksuvat uudenlaisia terveyden edistämisen menetel-
mien valmiuksia tehdä työtä yhdessä eri ammattiryhmien kanssa erilaisissa toi-
mintaympäristöissä. Jatkotutkintokokeilussa se merkitsee avointa ja rakentavaa yh-
teistyötä koulutuksen, työn ja elinkeinoelämän kanssa. 

Opiskelijoiden mielestä toimintaympäristöt eivät olleet rajoittaneet työskentelyä,
videoyhteydet ja WebCT- ympäristö ovat välillä olleet erinomainen vaihtoehto pe-
rinteiselle luokkaopetukselle. Osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että videoluennot
vaatisivat lisää opettajien pedagogistaosaamista toteutuakseen tasokkaina. Verk-
ko-opinnot opiskelijat kokivat suurelta osin liian normatiivisiksi, aikaa vieviksi ja hal-
litseviksi. Opiskelun koordinoinnissa käytetylle WebCT- alustalle pääsy oli ollut jos-
kus hankalaa, tämä vaikeutti eteenkin verkko-opintojen suorittamista.  Muiden
opintojen sovittaminen yhtäaikaisesti eteneviksi oli vaikeaa. Opettajien toiminta
koettiin joustavaksi ja inhimilliseksi. Kirjasto- ja tietopalvelut koettiin tukeneen jat-
ko-opiskelua hyvin. Kirjastojen aukioloaikoja toivottiin muutettavan enemmän jat-
ko-opiskelijoita palveleviksi.

“Kirjasto- ja tietopalvelu on tukenut hyvin jatko-opiskelua. Toisinaan tulee eteen
se, että joitakin lähteitä on määrällisesti aika vähän lainattavissa. Välillä tuntuu,
että kahden viikon laina-aika on lyhyt.”

“WebCT on erittäin kätevä, sen avulla tuntee opiskelevan koko ajan, vaikkei kon-
taktiopiskelua olisikaan.” 
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Yksiköiden johtajien mielestä ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöjen erilai-
suudesta ja niistä johtuvista toiminnallisista rooleista ei oltu keskusteltu riittävästi.
Erilaisuus nähtiin rikkautena ja haasteena kaikille kolmelle toimijalle. Toimintaym-
päristöä toivottiin laajennettavan alueen yliopistoihin, mikä lisäisi aluekehitystä.

Yliopettajien mukaan toimintaympäristöjen erilaisuudella ei ollut kovinkaan paljon
vaikutusta toimijoiden (yliopettajat ja opettajat) yhteistyölle, mutta ehkä enem-
mänkin hallinnollisille päätöksentekijöille. Yliopettajat kuvasivat, että yhteistoi-
mintaa oli ollut runsaasti kokeilun joka vaiheessa. Ongelmana koettiin eri organi-
saatioiden toimintamallien erilaisuus.

Työn, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen

Opiskelijoiden kokemukset opiskelun ja työn yhteensovittamisesta vaihtelivat. Isois-
sa organisaatioissa työskentelevät opiskelijat olivat kokeneet vaikeaksi saada ään-
tään kuuluville ja koulutuksen työyhteisölle tarjoamat mahdollisuudet eivät tulleet
esimiesten tietoisuuteen. Koettiin, että “isossa organisaatiossa pienen ihmisen ääni
hukkuu”.

Useat opiskelijat olivat kokeneet, että työskentely käytännön hoitotyössä sa-
manaikaisesti opiskelun kanssa helpotti uuden opitun asian sisäistämistä ja työ an-
toi uudelle tiedolle terveyden edistämisessä soveltamismahdollisuuksia. Uutta opit-
tua tietoa saattoi tarkastella käytännön kautta ja näin syntyi uusia ideoita työn ke-
hittämiseksi. Esimerkiksi eräs opiskelija totesi: “Ikääntyvien hoitotyö on antanut pal-
jon ajatuksia - ja päässä pyöriikin paljon kaikenlaista ideaa”.

Toisaalta opiskelijat olivat kokeneet, että heiltä kyseltiin työpaikoilla tutkinnon ni-
mikettä ja asemaa. He joutuivat toistuvasti selittelemään opiskelunsa tarkoitusta ja
sen mielekkyyttä. Konkreettista hyötyä opiskelusta oli joskus vaikea nähdä; työ,
asema ja palkkaus näytti pysyvän samana ja motivaatio joutui joskus koetukselle.
Tutkintonimikkeen olemassaolo olisi lisännyt opiskelumotivaatiota.

Opiskelijoiden kokemus oli, että he olivat pystyneet soveltamaan terveyden edis-
tämisen oppimista suoraan käytännön työhön. Erilaiset opiskelutehtävät olivat koh-
distuneet suoraan työelämän kehittämiseen ja näiden tehtävien kautta opiskelijat
olivat edenneet pienin osin kohden lopputyötä, joissa painottuu terveyden edis-
tämisen oppiminen. Muutama opiskelija koki, että opiskelusta on ollut erittäin suu-
ri hyöty omaan työhön “opiskelussa saadut työkalut ovat olleet hyödynnettävissä
käytännössä”. Lisäksi opiskelijat olivat päässeet osallistumaan aiempaa runsaam-
min erilaisiin palavereihin ja markkinoimaan omaa yksikköä ja siinä tapahtuvaa ke-
hitystyötä esimiehille ja lautakunnan jäsenille. Joku totesi: “opiskelu ja työ ovat liit-
tyneet toisiinsa erittäin hyvin - opiskelusta on ollut työhöni erittäin suuri hyöty, voin
todeta, että ilman opiskelua en olisi kyllä selvinnyt”.  Tietoperustan todettiin laajen-
tuneen ja muuttaneen opiskelijoiden käsityksiä moniammatillisen ja projektiluon-
toisen toiminnan kehittämisen suuntaan. Myös asiakkaan kohtaamiseen terveyden
edistämisen työssä koettiin saadun uusia työmenetelmiä.



166

               _____________ Ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen ja menetelmälliset ratkaisut

Osa opiskelijoista koki, että työn, opiskelun, perheen ja vapaa-ajan sovittaminen
yhteen onnistuu hyvin. Työn ja opiskelun yhteen sovittaminen oli vaatinut suun-
nittelua ja tiukkaa aikataulua, aikataulussa pysymistä, kurinalaisuutta ja vahvaa si-
toutumista. Opiskelijoiden viikonloput olivat olleet kovin ohjelmallisia ja töitä oli
pitänyt tehdä kaiken aikaa pysyäkseen opiskelun aikataulussa. Perheen hoidetta-
vat asiat estivätkin väliin osallistumisen viikonlopun opiskeluun

Opiskelun etenemistä auttavista tekijöistä merkittävimmäksi opiskelijat olivat ko-
keneet oman opiskelijaryhmänsä tuen. Oman etenemisen tiedostaminen oli tun-
tunut hyvältä samoin rakentava palaute sekä tietoisuus siitä, että opiskelusta on
hyötyä. Opiskeltavan “tietopankin” mielenkiintoinen ja laaja sisältö oli antanut
puhtia opiskeluun. Tärkeitä opiskelemaan kannustavia tekijöitä olivat olleet oma
motivaatio, perheen sitoutuminen mukaan, työnantajan sekä työkavereiden kan-
nustus ja halu edetä omalla uralla. Positiiviset kokemukset, korkeatasoinen opetus
ja mielenkiintoiset seminaarit veivät opiskelua eteenpäin. Loppujen lopuksi työ ei
haitannut opiskelua, eikä opiskelu työtä - oli jo valmistuneiden opiskelijoiden ko-
kemus.

Opiskelijat kertoivat kokeneensa vaikeaksi opiskelun tiiviin tahdin ja työ ja opiske-
luaikataulujen sovittelun. Ongelmia tuotti myös opiskeluaikatauluissa tapahtuvat
muutokset. Lisäksi he olisivat toivoneet tutoropettajilta enemmän ohjausta ja pi-
kaisempia vastauksia viesteihinsä. Tutkinnon epäselvä asema ja tutkintonimikkeen
puute vaikuttivat opiskelun etenemiseen hidastavasti. 

Opiskelun tukijat

Opiskelijat toivoivat, että heidän työnantajansa olisivat ymmärtäneet paremmin
opiskelun merkityksen ja opiskelun laajuuden sekä hyödyn työelämälle. Opiskeli-
joiden ensisijainen toive oli, että työantajat tulisi saada tukemaan paremmin hei-
dän opiskeluaan ja näkemään tämän opiskelun myös työyhteisönsä voimavarana.
Osa koki saaneensa riittävästi tukea tässä vaiheessa, mutta toivoi jatkossa tukea uu-
dessa ammattiroolissa ja työelämässä etenemisessä. Odotuksena oli, että palkkaus
ja toimenkuva muuttuvat ja tutkinnon suorittaminen tuo työhön uusia haasteita.
Lisäksi tukea haluttiin palkkakeskusteluihin. Koettiin, että lähiesimiehen innostu-
neisuus vaikuttaa, jos esimies ei ole myönteinen opintoihin, niin eteneminen on
mahdotonta. Valmistuvat opiskelijat totesivat, että rankkaa on ollut, mutta par-
haimmillaan työnantajan positiivinen asennoituminen on auttanut.

Opettajilta odotettiin ymmärrystä ja tarvittaessa ohjausta. Työn ohessa opiskelu ei
ole helppoa - niinpä tehtävissä voisi huomioida itse kunkin voimavarat. Toisaalta
opiskelijat totesivat, että ei voi valittaa - opettajat ovat erittäin motivoituneita ja si-
toutuneita. Opettajien tuki oli antanut uskoa omiin kykyihin - onnistumisen elä-
myksiä ja iloa sekä voimia. Tuki oli antanut suuntaa opiskeluun ja tielle jolle opis-
kelija oli lähtenyt.
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Opiskelutoverien tuen koettiin esim. seminaareissa antavan voimia ja lisäävän tun-
netta hedelmällisestä moniammatillisesta yhteistyöstä. Opiskelijat sanoivat saa-
neensa kannustusta opiskelutovereiltaan. Opiskelijat olivat keskustelujen kautta
avartuneet ajattelemaan asioita eri näkökulmista ja ohjanneet eteenpäin toisiaan
tehtävissä. Opiskeluaikataulun pitkittymisen taustalta oli usein opiskelijan aika ja
resurssipula sekä erilaiset elämäntilanteet olivat vaikuttaneet siihen samoin työn-
antajan nihkeä suhtautuminen. Useat päällekkäiset tehtävät lyhyellä aikavälillä tun-
tuivat ylivoimaisilta. Lisäksi muutama opiskelija ilmaisi, että varmuus tutkintoni-
mikkeestä puuttui - eikä hän halunnut paperia, jossa lukee suoritettujen kurssien
nimet - kuten täydennyskoulutuksessa. Esiin tuli myös toteamus: “väsymys - teh-
tävien jääminen rästiin - kiire omassa palkkatyössä - työyhteisö oli vaatinut viime ai-
koina kaikki voimavarat.”

Yhteenveto Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen välisestä
yhteistyöstä

Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkokoulutusohjelman yhtenä tavoit-
teena oli hankkia tietoa ja kokemuksia jatkotutkintojärjestelmän rakenteesta, toi-
mivuudesta ja laajuudesta. Kemi-Tornion-, Oulun seudun- ja Rovaniemen am-
mattikorkeakoulun Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkotutkinnosta vas-
taavat hallinto- ja opetushenkilöstö sekä opiskelijat kehittävät yhteistyössä toimin-
tatapoja ja vuorovaikutuskäytäntöjä. Toisten osaamista arvostamalla ja kunnioitta-
malla kehitymme ammatillisesti ja ihmisinä laadukkaiksi terveyden edistäjiksi ja yh-
teistyökumppaneiksi. Opinnoissa tarkastellaan palvelujärjestelmän rakennetta yh-
teistyön ja moniammatillisuuden näkökulmasta ja sitä, miten se mahdollistaa laa-
dukkaan terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn.

Tämän tutkimuksen mukaan opiskelijat arvostivat laaja-alaista osaamista ja kokivat
ammattikorkeakoulujen yhteistyön tarjoavan monipuolista opetusta. Opiskelijoi-
den mukaan suunnittelu, toteutus ja arviointivaiheissa eri yksiköiden laaja asian-
tuntemus voitiin hyödyntää. Moniammatillisuuden he kokivat koulutuksen vah-
vuutena. Opiskelijat kaipasivat tasapuolisuutta opetuksen järjestelyihin. Lisäksi kir-
jaston aukioloaikoihin ja yöpymismahdollisuuksien kaivattiin parannuksia. Ope-
tusjärjestelyt ovat pääosin olleet toimivia, mutta kehittämishaasteiksi nousee opis-
kelijoiden yksilöllisyyden ja heidän tarpeidensa huomioiminen enenevässä määrin
ja suunnitelluissa aikatauluissa pysyminen. Aikuisopiskelijakin kaipaa selkeää oh-
jeistusta opiskelulleen ja opettajan tukea ja positiivista palautetta. Haasteena on
myös niin opiskelijoiden kuin opettajienkin kohdalla verkko- ja video-opetuksen
oppimisen toteuttaminen opiskelua palvelevaksi. Nämä ovat tulevaisuuden oppi-
miskanavia ja helpottavat aikuisopiskelijan oppimista, koska eivät ole paikkaan ei-
kä aikaan sidottuja. Toisaalta aikuisopiskelijan oppimisessa tärkeitä ovat yhteiset
moniammatilliset seminaarit, joissa työtä tarkastellaan dialogioppimisen kautta.

Työelämän, perheen ja opiskelun yhteensovittamisessa näkyvät monet puolet. So-
siaali- ja terveysalan töissä työtahti on kiivas ja työelämän haasteet vaativia ja ne
vievät voimavaroja opiskelulta. Toisaalta opittua asiaa voi heti kokeilla ja soveltaa
käytäntöön, koska tietoperusta oli laajentunut. Osa opiskelijoista on päässyt jo kou-
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lutuksen aikana aiempaa vaativimpiin työtehtäviin, joka verottaa myös aikaa opis-
kelulta. Opetus on järjestetty ilta- ja viikonloppuopiskeluna, joka vie opiskelijoiden
voimia ja voi olla myös oppimisen este. Perhekin kärsii kiivastahtisesta työstä ja
opiskelusta, mutta toisaalta perhe on antanut myös muuta sisältöä elämään si-
toutuessaan tukemaan perheenjäsenen opiskelua.

Opiskelijat kokivat merkittävämmäksi opiskelussa etenemisessä oman opiskelu-
ryhmän tuen. Ryhmä toimii motivaation ylläpitäjänä, kehittää opiskelijan kriittistä
ajattelua, mutta myös tuo haasteita opettajille. Ryhmän työelämäkokemukset ja
taidot asettavat opettajille uusia haasteita. Kokemuksellisen oppimisen näkökul-
maa ei voi jättää huomiotta. Työnantajan tuki ryhmän tuen lisäksi nähtiin ensiar-
voisen tärkeäksi. Kuitenkin monelta opiskelijalta puuttui työnantajan tuki. Yksi syy
tähän on työelämän heikko tuntemus jatkotutkinnosta ja uusi asia herättää häm-
mennystä hierarkkisissa organisaatioissa. 

Yksiköiden johtajien mielestä ammattikorkeakoulun osaamisen hyödyntämistä tu-
lisi lisätä ja tehostaa. Kokeilun edetessä toivottiin työelämäyhteistyön ja projektien
pääsevän paremmin mukaan. Yhteistyötä nähtiin olevan paljon kokeilun suunnit-
telu ja alkuvaiheessa. Kokeilun aikana kustannuksia pidettiin puolusteltavissa. Oli
koettu, että hallinnollista tasavertaisuusperiaatetta ei oltu noudatettu riittävästi.
Yhteistoiminnan esteitä ja vaikeuksia ei ollut ilmennyt. Yhteistyössä luodun koulu-
tusmallin kehittämiseksi kaivattiin keskustelua alueellisesta kehittämisestä ja valta-
kunnallisista terveyspoliittisista linjauksista.

Jatkotutkintokokeilusta vastaavat yliopettajat kokivat, että Kemi- Tornion- ja Ou-
lun seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen osaamista oli hyödynnetty ope-
tuksessa koulutuskokeilussa. Demokraattinen päätöksenteko edellyttää keskuste-
lua, jota oli käyty runsaasti yliopettajien kesken ja yhteistyö oli ollut sujuvaa. Poh-
joisuus toi yliopettajien mielestä “yhteiseen hiileen puhaltamisen meiningin”. Ke-
hittämistehtävät pohjautuivat alueelliseen tarpeeseen ja sitä kautta pohjoisuus nou-
si esille. Opiskelijoiden ja opettajien yhteistyössä oli koettu, että aina oli ollut toi-
selle annettavaa ja vastuun jakaminen oli ollut positiivista. Yhteistyön nähtiin tuo-
van lisäarvoa, koska asioita tarkasteltiin monipuolisemmin ja osin laajemminkin
johtuen eri paikkakunnista. 

Jatkotutkintokokeilussa on kyseessä yhteiseen etuun pyrkivä terveyden edistämi-
nen ja ehkäisevä työ kaikilla tasoilla ja Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen yh-
teistyöverkoston kehittäminen. Moniammatillinen yhteistyö terveyden edistämi-
sen ja ehkäisevän työn jatkotutkintokokeilussa tuottaa ammattikorkeakouluver-
kostoon ajankohtaista tietoa. Ammattikorkeakouluissa olevaa monialaista asian-
tuntijuutta on mahdollisuus hyödyntää Pohjois-Suomen hyväksi ja tehostaa poh-
joisen alueen väestön terveyden edistämistä. 
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Kulttuurienvälinen vuorovaikutus, 
viestintä ja kielet

Kansainvälistyminen ammattikorkeakoulujen koulutusaloilla merkitsee työelämän,
asiantuntijaosaamisen ja yhteistyön kansainvälistymistä. Tämä tiedostetaan erityi-
sesti jatkotutkintoja kehitettäessä. Olemmeko varautuneet antamaan jatkotutkin-
noista valmistuville ammatillisille asiantuntijoille eväät, joita he työelämän fooru-
meilla tarvitsevat kansainväliseen yhteistoimintaan? Tutkimusten mukaan asian-
tuntijalta edellytetään kykyä osallistua aktiivisena jäsenenä kansainvälisten, ver-
kostomaisten työryhmien ja monikulttuurisen työyhteisön toimintaan. Hän osaa
hakea tietoa kansainvälisistä lähteistä ja jalostaa sitä, ja hänellä on kyky ottaa huo-
mioon eri kulttuurien toimintatapoihin liittyviä piirteitä. (Huhta 1999; vrt. Tynjälä
2003.)

Valmistuva ammattilainen tarvitsee eväät monikielisen ja monikulttuurisen työ-
ympäristön viestintään. Toisaalta eikö työ opeta tekijäänsä, kuten suomalainen sa-
nanparsi sanoo? Varmasti näin onkin, mutta haluamme korostaa, etteivät kielitai-
to, kulttuuriherkkyys ja taitava viestintä suinkaan kehity itsestään ilman opiskelua
ja tietoista kokemusperäistä oppimista. Tässä artikkelissa tarkastelemme muuttu-
van kansainvälisen toiminnan vaikutusta ammattikorkeakoulusta valmistuvien työ-
hön. Käsittelemme eräitä kulttuurin perustaitoja ja kulttuurimuuttujia sekä eräitä
tyypillisiä vaikeuksia, joita ammattiin valmistuva kohtaa monikielisessä, monikult-
tuurisessa työympäristössä. Lopuksi pohdimme kulttuurivalmennuksen perinteitä
ja valmennuskäytäntöjä ammattikorkeakoulussa. 

Kansainvälistymisen vaikutus työelämän viestintään 

Kansainvälinen toiminta vaikuttaa ammattikorkeakoulun kaikkiin koulutusaloihin,
sillä suomalaisia hyvin koulutettuja asiantuntijoita tarvitaan yhteisillä areenoilla. Eu-
roopan integraation myötä Suomen kieliympäristö muuttuu monin tavoin. Eu-
roopan keskeisten kielten tuntemus on edellytys asiantuntija- ja virkamiestehtä-
vissä toimimiselle. Osallistuminen näihin prosesseihin niin Euroopan unionin kuin
maailmanlaajuisten organisaatioiden kautta edellyttää asioiden kiinteää seuraa-
mista, pitkäjänteistä ja aktiivista osallistumista sekä taitavaa ilmaisukykyä ja vuoro-
vaikutustaitoa näissä kieliyhteisöissä.

Viestinnälliset, kielelliset ja kulttuuriset olosuhteet ovat perusteellisesti muuttuneet
ympäristön kansainvälistymisen ja Euroopan yhdentymisen myötä. Tarvitaan ky-
kyä olla aktiivisina toimijoina ja kommunikoijina laajalla rintamalla eri alojen asian-
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tuntijafoorumeilla. Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden lisääntyvä tarve vaikuttaa
työyhteisöjen ulkoiseen viestintään monin tavoin. Alan paras tutkimus on kan-
sainvälisen seulan läpikäynyttä tutkimusta. Se on esillä kansainvälisissä konferens-
seissa ja saatavilla vieraskielisistä julkaisuista oman ammattialan kielellä - usein, mut-
ta ei suinkaan aina, englanniksi. Ulkoinen viestintä käsittää myös yhteydenpidon
sidosryhmiin: asiakkaisiin, palveluntarjoajiin, tavarantoimittajiin, yhteistyökump-
paneihin ja ostajiin. Kansainvälistymisen myötä työyhteisöjen on palveltava sidos-
ryhmiään niiden kieli- ja kulttuuriodotuksiin mukautuen. Ammattikorkeakoulusta
valmistuvalla pitäisi olla tämän alueen kulttuurista ja viestinnällistä osaamista. 

Työyhteisöjen sisäinen viestintä on jo useissa maamme kaupungeissa selvästi mo-
nikulttuurista. Työyhteisöihin kuuluu ulkomaisia asiantuntijoita, ulkomaisten pää-
konttorien esimieskuntaa, maahanmuuttajakollegoita tai ulkomaisia harjoittelijoi-
ta. Koska monet organisaatiot ovat kytköksissä kansainvälisiin yrityksien tytäryh-
tiöinä, päämiehinä tai partnereina, työyhteisön viralliseksi kieleksi on valittu usein
englanti, ja asiakirjat ja viestit halutaan laatia suoraan virallisella kielellä. Siksi on
tärkeää, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on hyvät perustaidot
työyhteisön vieraskieliseen viestintään. Valmistuvan ammatillisen asiantuntijan pi-
täisi pystyä lukemaan ja tuottamaan sähköpostiviestit, kirjeet, ohjeet ja muistiot
vieraalla kielellä. Hänen tulee kyetä seuraamaan alansa kehitystä lehdistä, verkos-
ta ja kirjallisuudesta sekä huolehtimaan asiakkaista ja yhteistyökumppaneista myös
puhelimitse, asiakaskontakteissa ja kokouksissa. Mutta näissä tilanteissa eivät pel-
kät sanat riitä: tarvitaan vastapuolen kulttuurin ammattitaitoista huomioon otta-
mista.

Kulttuuriherkkyys ja sen kehittäminen

Kulttuuria voidaan pitää ihmisryhmän jakamina uskomuksina ja tapoina, jotka aut-
tavat ryhmään kuuluvia päättämään, mitä mieltä asioista ollaan, mitä tulee tehdä
ja miten toimia (Goodenough, 1971). Kulttuuriherkkyys on taas kykyä toimia te-
hokkaasti useamman kuin yhden kulttuurin edustajien kanssa siten, että pystyy ar-
vostamaan, ymmärtämään ja ottamaan huomioon toisen etnisen ryhmän edusta-
jien toimintaa. Jos kulttuuriherkkyyttä ei ole, vaarana on ennakkoluuloinen suh-
tautuminen toisiin etnisiin ryhmiin. Ihmisryhmään liitetään muuttumattomia yleis-
tyksiä ja yksinkertaistuksia huolimatta vastakkaisista todisteista.

Kulttuurissa esiintyviin yleisiin inhimillisiin ongelmiin, joita ihmisten kaikkina ai-
koina on ratkaistava, on rajattu määrä ratkaisuja. Mahdolliset ratkaisut ovat läsnä
kaikissa kulttuureissa kaiken aikaa, mutta niistä valitaan erilaisia ratkaisuja. Kussa-
kin yhteisössä on hallitseva orientaatio sekä lukuisa joukko siitä poikkeavia ja kor-
vaavia valintoja. Kulttuurista riippuu, mitkä valinnat ovat hallitsevia. Koska kult-
tuuri on syvällisesti opittua, ihmiset ovat harvoin tietoisia kulttuurin ilmenemises-
tä. Jotta kulttuurista voi tulla tietoiseksi, on havaittava oma kulttuuri, mikä tapah-
tuu esimerkiksi vertailuna toisen kulttuurin kanssa. Tiedämmekö esimerkiksi oman
suomalaisen kulttuurimme jutustelusäännöt?

1. Älä kommentoi ilmeisiä asioita.
2. Jos puhut, sano sellaista minkä jokaisen on tärkeää huomata.
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3. Älä ota esille ristiriitaa aiheuttavia asioita. Pidä yllä harmoniaa.
4. Sitoudu henkilökohtaisesti siihen, mitä sanot.
5. Sanomastasi syntyy tulevan yhteistyön pohja. (Carbaugh, 1993.)

Jos näistä säännöistä osakin toteutuu, on ymmärrettävää, miksi suomalaisen voi
olla vaikeaa toistella jutustelun vakiofraaseja englanniksi tai lausua itsestäänsel-
vyyksiä säätilasta tai lennon kulusta. Sellainen ei näytä kuuluvan suomalaiseen kult-
tuuriin.

Kulttuurit voivat perustua uskontoon, sosiaaliseen asemaan, alaan, ammattiin, su-
kupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai fyysiseen rajoitteeseen. Kulttuuria
on kuvattu jäävuorena, jossa vedenalaisina ja näkymättömissä asustavat arvot, asen-
teet ja uskomukset. Nämä perustuvat paikan maantieteellisiin olosuhteisiin ja ym-
päristöön, väestöön ja sen kokemuksiin historiassa. Jäämeren pinnalle näkyvät vain
silmille havaittavissa olevat kulttuurin piirteet kuten fyysinen ympäristö, väestön
käyttäytyminen, tavat ja tottumukset. Vaikka kaikissa kulttuureissa onkin yleisinhi-
millisiä piirteitä, moni kulttuuriin liittyvä asia jää arvioimatta kulttuurin monimut-
kaisuuden ja pitkäkestoisuuden takia. 

Työelämän viestintään vaikuttavia kulttuurimuuttujia

Monet kulttuurin syvälliset tekijät vaikuttavat siihen, miten kommunikoimme työ-
elämässä. Antropologi Edward T. Hallin perusteos The Silent Language (Hall 1957)
herätti ennennäkemättömän kiinnostuksen ja kulttuurintutkimuksen tulvan. Kä-
sittelemme seuraavassa eräitä kulttuurimuuttujia ja konkretisoimme käytännön on-
gelmia, joita syntyy, jos ammattikorkeakoulutusta valmistunut ei ole tietoinen kult-
tuuritekijöistä eikä herkisty aistimaan niiden merkityksiä toisessa kulttuurissa. 

Ajankäsityksemme liittyy siihen, miten ymmärrämme täsmällisyyden, miten pal-
jon myöhästymistä hyväksymme ja miten poikkeamiin suhtaudumme (Hall 1996).
Eteläeurooppalaisen kollegan kokoukseen saapuminen 30–40 minuuttia sovitun
alkamisen jälkeen on pohjoiseurooppalaiselle kollegalle ensi alkuun eksoottinen
kokemus, mutta jatkuvassa yhteistyössä kärsivällisyyttä koetteleva ilmiö. Ilmiön ym-
märtämiseksi tarvitaan kulttuuritaustan ja -arvojen syvällisempää tarkastelua. Kult-
tuurisiin tapoihin kuuluu myös, miten esimerkiksi ateria-ajat on sijoitettu ja milloin
on säädyllistä ehdottaa kokousaikaa. Suomalainen tekee virheen esittäessään bri-
tille kokousajaksi aamukahdeksaa, kun työhön tullaan vasta yhdeksän pintaan ja
kahvit on tietysti juotava ensin. Ajankäyttöön liittyy myös se, mikä merkitys anne-
taan menneelle, tulevalle ja nykyhetkelle. (Trompenaars 1993.) 

Välimeren maiden kulttuureissa työ tehdään moniaikaisesti (polykronisesti). Tä-
män merkitsee sitä, että esimerkiksi kokouksiin kuuluu paljon sosiaalista keskuste-
lua. Aiheeseen päästään pala kerralla sosiaalisen jutustelun lomassa. Keskustelu vie
aikaa, koska aihetta käsitellään siirtymällä kierros kierrokselta kohti keskiötä epä-
suorasti. Paljon riippuu siitä, miten myönteiseksi keskustelun henki muodostuu ja
millaisiksi ihmissuhteet muodostuvat. Puheenvuorot ovat monilta osin päällek-
käisiä, koska omaa vuoroa ei tarvitse odottaa. Oman puheenvuoron saa vain ot-
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tamalla. Keskustelun luoma vaikutelma saattaa olla kaoottinen, eritoten kun kiih-
keitäkin tunteita kuuluu osoittaa. 

Pohjois-Euroopan ja USA:n kulttuureissa toiminta on pääosin yksiaikaista (mo-
nokronisia). Tähän liittyy täsmällisyys ja asioiden hoitaminen yksi asia kerrallaan.
Sosiaalinen jutustelu minimoidaan, ja mielessä ovat aikataulut, määräajat ja toi-
minnan nopeus. Ihmiset toimivat hitaammin, ovat järjestelmällisiä, mutta eivät ko-
vin sitoutuneita. Tunteiden ilmaisu minimoidaan. (Hall 1966.) Polykronisessa kult-
tuurissa asiat saattavat kuitenkin edistyä yhtä lailla, monesti sutjakammin kuin yk-
siaikaisuutta toteuttavissa kulttuureissa. Esimerkiksi suomalainen saattaa ranskalai-
sessa tavaratalossa yllättyä, kun kauan odotettu asiakaspalvelun saanti koittaa. Myy-
jä ei suinkaan keskity yhden asiakkaan palvelemiseen, vaan hoitaa usean asiakkaan
tarpeita samanaikaisesti.

Toinen kulttuuritekijä, viestinnän konteksti, vaikuttaa suuresti työelämän viestin-
tään. Joissakin kulttuureissa melkein kaikki sanotaan, mitä on tarkoitettu ymmär-
rettäväksi (low context culture, eksplisiittinen, sanallisesti tulkitseva kulttuuri). Yh-
dysvalloissa suuri osa kaikesta tiedosta on kirjattava sopimuksiin, pantava varoi-
tuksiin ja vielä mainittava. Japani taas edustaa kulttuureja, joissa paljon informaa-
tiota välitetään rituaalien, ihmissuhteiden, lahjojen, hiljaisuuden ja kehon kielen
kautta kuin sanoina (high context culture, implisiittinen, kätketyn viestinnän kult-
tuuri; Hall 1966) Suomalainen kulttuuri sijoittunee jonnekin tälle välille: tunnem-
me hyvin hiljaisuuden kieltä ja esimerkiksi tarjoamamme yltäkylläinen vieraanva-
raisuus korvaa usein muiden eksplisiittisten kulttuurien sanallisia kehuja.

Kolmas työhön vaikuttava kulttuuritekijä, fyysinen tila, siihen liittyvä etäisyys ja
merkitys sekä koskettamiseen liittyvät asiat ovat keskeinen osa asiakasviestintää.
Tutkijoiden mukaan implisiittisissä kulttuureissa läheisyyden tarve on suurempi kuin
eksplisiittisissä kulttuureissa. Erityisesti hoitoalan ammateissa tilan tarpeen kult-
tuurinen ymmärtäminen on keskeistä. Tilan luokittelussa on voitu erottaa intiimi
etäisyys, arkipäivän etäisyys, sosiaalinen etäisyys ja julkinen etäisyys. Ne vaihtele-
vat eri kulttuureissa. Suomalainen vaatii kohtalaisen pitkän etäisyyden verrattuna
esimerkiksi Lähi-idän kulttuurien etäisyyksiin. 

Neljäntenä työhön vaikuttava tekijä on Hofsteden (1980) esittelemä ihmisten kä-
sitys valtaetäisyydestä eli epätasa-arvon tulkinta yhteisössä. Hofstede tutki ilmiötä
kysymällä pelkääkö henkilöstö ilmaista erimielisyyttä esimiehelleen työpaikalla. Kult-
tuureja, joissa havaittiin suuri valtaetäisyys, olivat muun muassa Ranska, latinalai-
set maat sekä kolmannen maailman maat. Näissä maissa katsotaan, että eriarvoi-
suuden ilmeneminen on odotettua ja toivottua. Keskittäminen on suosittua. Ne,
joilla ei ole valtaa, ovat riippuvaisia johtajistaan. Siksi on jopa luonnollista, että palk-
kaerot ovat suuria. Alaiset odottavat, että heille kerrotaan, mitä pitää tehdä. Joh-
taja on hyväntahtoinen itsevaltias.

Lyhyen valtaetäisyyden maita olivat Itävalta, Israel, Britannia, Saksa ja Skandinavia
(Suomi ei ollut mukana Hofsteden tutkimuksessa). Jos valtaetäisyys on pieni, epä-
tasa-arvo pyritään minimoimaan ja hierarkiaa välttämään. Hajauttamista suositaan.
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Palkkaerot ovat pieniä johdon ja henkilöstön välillä. Alaiset tekevät itsenäisesti työ-
tään, eikä heille tarvitse antaa tarkkoja ohjeita työtehtävien suorittamisesta. Joh-
tajan tulee olla idearikas demokraatti. (Hofstede 1980.)

Viidentenä työhön vaikuttavana kulttuuritekijänä haluamme mainita suhtautumi-
sen yksilöön ja yhteisöön. Useat Pohjois-Euroopan maista ovat kulttuureja, joissa
korostuvat yksilön suoritus, paremmuus, kilpailu, voittaminen ja yksilön palkitse-
minen yhteisön sijaan (individualismi). Sen kääntöpuolena ovat luonnollisesti hä-
viäjät, joilla yksilökeskeisessä ajattelussa on vähäinen merkitys. Aasian ja Etelä-Eu-
roopan maissa on useita kulttuureja, joissa kollektiivisesti otetaan huomioon per-
he, suku, yhteisö, niiden mielipiteet ja tarpeet, jotka menevät edelle yksilön tar-
peista. Näissä kulttuureissa on tyypillistä, että yksi johtaja ei päätä, miten asia teh-
dään, vaan ryhmä kollektiivisesti päättää yhdessä. (Hofstede 1980.) Takavuosina
Suomen liike-elämässä tehtiin sellaisiakin virheitä, että lähetettiin vastakoulutettu
insinööri neuvottelemaan tärkeästä sopimuksesta Kiinaan. Tässä ei huomattu, et-
tä tärkeässä asiassa ei kollektiivikulttuuriin voi lähettää yksilöä. Senioriryhmän lä-
hettäminen Kiinaan olisi antanut suuremman painoarvon yrityksen uskottavuu-
delle.

Kuudes merkittävä seikka ovat maskuliinisuus ja femiinisyys kulttuuritekijöinä. Mas-
kuliinisessa kulttuurissa sukupuoliroolien erojen halutaan olevan maksimaalisen
suuria, femiinisessä kulttuurissa taas osin yhteneviä. Femiinisyys korostaa yhteisössä
välittämisen ja luonnon säilyttämisen arvoja, ihmissuhteita, vaatimattomuutta,
sympatiaa osattomia kohtaan sekä työn arvoa vain toimeentulon saamisen väli-
neenä. Johtamisessa korostetaan intuitiota ja yhteisymmärryksen saavuttamista
keskustelun avulla. Toiminnassa painotetaan tasa-arvoa, solidaarisuutta ja työn laa-
tua. Ristiriidat ratkaistaan neuvottelemalla. Hofsteden tutkimusten mukaan fe-
miinisiä kulttuureja edustavat Skandinavian maat, Alankomaat, latinalaisista mais-
ta Ranska, Espanja, Portugali, Peru, Chile ja Afrikka. Maskuliinisissa kulttuureissa
ovat sen sijaan hallitsevina arvoina materiaalinen menestys, raha ja tavarat. Mies-
ten odotetaan olevan vahvoja, kunnianhimoisia, kovia ja kilpailuhenkisiä. Elämän
merkitys on työnteossa. Johtajien odotetaan olevan vahvoja ja päättäväisiä. Toi-
minnassa painotetaan tulosta, kilpailua ja suorituskykyä. Ristiriidat ratkaistaan tais-
telemalla. Maskuliinisia kulttuureja ovat Hofsteden mukaan mm. Japani, saksan-
kieliset maat, Venezuela, Meksiko, Italia. Näiden ääripäiden välille jäävät anglo-
saksiset maat ja muut Aasian maat. (Hofstede 1991.)

Edellä käsitellyt kuusi tekijää ovat vain muutamia kulttuuritutkijoitten havaitsemia
muuttujia, joiden suhteen kulttuureissa on merkittäviä eroja. Jo nämä luovat käsi-
tystä siitä, miten monimutkaisista asioista kulttuurin ymmärtämisessä on kyse. 

Viestinnän vaikeuksista kansainvälisissä yhteyksissä

Kulttuuriherkkyyden oppimisesta huolimatta työyhteisöjen viestinnässä saattaa
esiintyä esteitä, jotka vaikuttavat viestien perille menoon erityisesti silloin, kun kult-
tuurit kohtaavat. Yleisenä periaatteena työyhteisön viestinnässä on, että lähettä-
jällä on viime kädessä vastuu viestin perille menosta. Lähettäjän viestin pitäisi olla
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sopivalla kielellä, sopivalla vaikeusasteella ja lähetettynä sellaisella kanavalla (säh-
köposti, puhelin, keskustelu, kirje), jota vastaanottaja seuraa. Mikäli viesti on epäsel-
vä, vaikeasti äännetty tai sopimattomalla tyylillä ilmaistu - jos siinä on esimerkiksi
käytetty sinuttelua, vaikka vastaanottajaa olisi pitänyt teititellä - voi olla, ettei vies-
ti välity tarkoitetulla tavalla. Monille suomalaiselle tunnistamatta jäävä ongelma
on, että vaikka lähettäjän viestissä sanat ovat kohdallaan ja asia oikein, niin into-
naatio eli äänen sävelkorkeus jolla viesti sanotaan, on suomalaiseen tapaan mata-
la ja tahattomasti viestittää kiinnostumattomuutta asiaan.

Viestin perille menemättömyys voi myös johtua fyysisistä esteistä, esimerkiksi tek-
nisistä häiriöistä, keskeytyksistä, matkapuhelimen soimisesta tai siitä, että vastaan-
ottaja aikaerosta johtuen on jo lähtenyt kotiin. Viestinnän esteitä voivat olla taus-
taan liittyvät tekijät, esimerkiksi “sopimaton” koulutus, ikä, arvoasema tai koke-
mus. Vastaanottaja ei ehkä otakaan todesta viestiä, jos se ei tule (odotetulta) alan
ammattilaiselta. Jos kohdemaassa on tärkeää, että vastaus tulee oikeasta arvoase-
masta, ei sihteerin vastaus riitä, vaan tarvitaan päällikön vastaus. (Huhta 2002.)

Monet kulttuuriset tekijät voivat vaikuttaa siihen, että viesti välittyy tarkoitetussa
muodossa. Saksalainen lähettää viestin joulukuun kuudentena, koska juhlapäivää
ei Saksassa vietetä, ja suomalaisen vastaus tulee siksi viiveellä. Keskustelussa voi
esiintyy kulttuuriongelmia: suomalainen menee suoraan asiaan, kun ‘kirjoittama-
ton sääntö’ voi kohdemaassa olla tunnustella ensin persoonien yhteensopivuutta
vapaamuotoisilla aiheilla ennen asiaan menemistä. Suomalainen voi jättää mai-
nitsematta vierasmaalaisen nimen keskustelun kuluessa, mikä voidaan tulkita hen-
kilön vähättelyksi. 

Kun pohtii mahdollisia kansainvälisen viestinnän esteitä, voi itse asiassa ihmetellä
miten hyvin vaikkapa eri kulttuuritaustoja edustavat liikemiehet voivat neuvotte-
luissaan onnistua välttämään kulttuurienvälisen viestinnän karikot. Tämä edellyt-
tää kuitenkin viestinnän ja kulttuuritekijöiden tiedostamista, niistä keskustelua se-
kä harjoittelua (Vuorela 2004). Helppoa on sanoa, miten tärkeitä kulttuuritekijät ja
viestinnän ovat, mutta ellei niitä ole vieraalla kielellä harjoitellut, ne jäävät teorian
tasolle.

Kun tullaan tietoisiksi viestinnän vaikeuksista ja kulttuurisista tekijöistä, ammatti-
korkeakoulu voi auttaa ammattiin valmistuvia selviämään paremmin työelämässä.
Tämä edellyttää perusteellista pohdintaa opetussuunnitelmia luotaessa ja yhteis-
työtä ammattiaineiden ja kieltenopettajien kanssa.

Kulttuurikoulutuksen perinteitä, käytäntöjä ja kokeiluja

Vuosien varrella erityisesti yritykset ovat oivaltaneet kulttuuriymmärryksen merki-
tyksen ja kulttuurikoulutus on synnyttänyt erilaisia traditioita. Yksi niistä on ns.
opaslinja. Yritykset ovat tuottavat maaoppaita, joissa lyhyesti kerrotaan maasta ja
sen tavoista. Maaoppaiden lukeminen on varmasti parempi tapa kuin jättää etu-
käteen tutustumatta maahan, mutta henkilöt, jotka ovat oppaita lukeneet, ovat
havainneet, että käsitys kulttuurista on myös tavallaan oppaan kirjoittajan peili.
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(Byram 1989.) Siksi vaikkapa laajassa Cultural Corner -sarjassa esitellystä Suomen
kuvauksesta on Suomea monin paikoin vaikea tunnistaa. Syvennetty versio tästä
on saksalaisperäinen Landeskunde -traditio.

Kolmas kulttuurikoulutuksen traditioista on antropologinen lähestymistapa, jolla
opiskelijat perehdytetään kulttuurin taustamuuttujiin ja niiden toimintamekanis-
meihin. Lähestymistapa kehittää ymmärtämystä niistä näkymättömistä osista, joi-
ta kulttuurin ilmiasu ei kerro. Tällöin vältetään stereotyyppisten käsitysten muo-
dostumista yksittäisistä kulttuureista ja edistetään oppijan kykyä havaita, tunnis-
taa, tulkita minkä tahansa uuden kulttuurin edustajan käsityksiä: ajankäyttöä, vies-
tintätapoja, tilankäyttöä, valtarakenteita, suhtautumista yksilöön ja yhteisöön. Sa-
malla voidaan edistää suvaitsevuutta erilaisuutta kohtaan.

Kulttuurintutkija Nancy Adler toteaa, että suvaitsevuutta voidaan kehittää tiedos-
tamalla, mitä omassa mielessämme tapahtuu, kun kohtaamme vierauden: siihen
liitetään mielellään heti jokin leima, myönteinen tai kielteinen. Esimerkiksi kun
Piérre on myöhässä, on seurauksena johtopäätös tai leimaaminen - ranskalaiset
ovat aina myöhässä. Hänen käsityksensä mukaan leimaamista on tärkeää viivyttää
suvaitsevuuden lisäämiseksi. On tärkeää ensin tehdä havainto ilman tulkintaa. (Ad-
ler 1992.) Havainnon jälkeen on syytä viivyttää arvolatausta ja tiedostaa erilaisia
selitysmalleja havainnolle. Usein tässä vaiheessa reagoinnin aiheuttaneelle käyt-
täytymiselle löytyykin ymmärrettävä selitys. Näin vältytään kielteiseltä arvolatauk-
selta ja nähdään ihmiset yksilöinä eikä ennakkoluulojen tai stereotypioiden kaut-
ta.

Neljäs kulttuurikoulutuksen traditioista on kulttuurikoulutuksen liittäminen kiel-
tenopetukseen. Tätä linjaa edustaa Michael Byram, joka esittää kulttuuriherkkyy-
den kasvattamista tiedon lisäämisen kautta ja autenttisten kulttuurikokemusten
kasvattamista vieraan kulttuurin piirissä. Byramin mukaan kieltenopetuksen alku-
vaiheessa kielenopetuksen osuuden tulisi olla 80 %, kulttuuriosaamisen 20 %. Jo
viidentenä kielenopiskeluvuonna kulttuuritietouden osuuden olisi oltava 60 %, kie-
lenopetuksen 40 %. Tätä linjaa on toteutettu ammatillisessa kieltenopetuksessa
jonkin verran. (Byram 1989.) 

Suomessa kieltenopetukseen on aina liittynyt jonkin verran kulttuuriopetusta, mut-
ta ei sellaisia määriä, joita Byram on esittänyt. Joissakin ammattikorkeakouluissa on
kulttuurivalmennusta pidetty siinä määrin tärkeänä, että sille on laadittu oma eril-
linen opetussuunnitelmansa. Näin esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa,
jossa on myös tutkittu koulutuksen vaikuttavuutta opiskelijoiden kulttuurienväli-
sen kompetenssin kehittymiseen. Tutkimuksen mukaan opetus vaikutti myöntei-
sesti eniten opiskelijoiden kulttuurieroja koskeviin tietoihin, toiseksi käyttäytymis-,
viestintä- ja sopeutumistaitoihin ja kolmanneksi Suomessa asuviin ulkomaalaisiin
liittyviin asenteisiin. Tutkijan mukaan insinööriopiskelijat pitivät kulttuurienvälistä
kompetenssia ammattitaidon olennaisena osana. Opiskelijoiden mielestä englan-
nin kielen ja asiasisällön eli kulttuurienvälisen viestinnän yhdistävä koulutus oli hyö-
dyllistä ja mielenkiintoista. (Korhonen 2002.)
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Helsingin ammattikorkeakoulussa on toteutettu ammattikorkeakouluun siirtymi-
sen jälkeen Vieraat kulttuurit -opintojakso, joka on toteutettu insinöörikoulutuk-
sessa englanninkielisenä. Usean englanninopettajan voimin on laadittu oppima-
teriaali (Communication Across Cultures, 2002), joka orientoi pohtimaan kulttuu-
rienvälisiä ilmiöitä kulttuurikäsitteiden kautta. Menetelminä opintojaksolla on käy-
tetty muun muassa simulaatioita kokoustilanteista, kriittisten tapausselostusten tar-
kastelua, maaesitelmiä sekä ulkomaisia asiantuntijaluennoitsijoita. Opiskelijapalaute
on ollut myönteinen ja siinä on mainittu kulttuurivalmennuksen hyödyllisyys työ-
elämää ajatellen. 

Kun kehitetään ammattikorkeakoulututkintoja, työelämän ja toimintaympäristön
muuttuminen on otettava huomioon. Miten siis suunnittelijat varaavat mahdolli-
suuden tutkintoa suorittaville hankkia kyvykkyyden, jonka he tarvitsevat osallis-
tukseen aktiivisina jäseninä kansainvälisten, verkostomaisten työryhmien ja moni-
kulttuurisen työyhteisöjen toimintaan? Niveltämällä kulttuuriherkkyyden kehittä-
minen kielikoulutukseen? Valmentamalla kulttuuritekijöihin erikseen? Vai sisällyt-
tämällä tarpeellinen valmennus ammattialojen juonteisiin? Millaiseen ratkaisuun
tässä päädytäänkin, viestinämme on, että kansainvälistyvän työympäristön uusia
haasteita ei ole varaa jättää huomioon ottamatta ammattikorkeakoulujen tutkin-
noissa. Suunnittelijan ja toteuttajan viisauden varaan jää, onko suunnitelma oikea,
menetelmä toimiva sekä toteutus tehokas ja valmiuksia kartuttava. Erilaisia kult-
tuureja ymmärtävät ja niihin taitavasti sopeutuvat kielitaitoiset asiantuntijat ovat
kansainvälistyvän työympäristön suuri voimavara. Heitä pitäisi ammattikorkea-
kouluista valmistua lisää.
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Projektipäällikkö, AMK-jatkotutkintokokeilu
Valtakunnallinen koordinaatio- ja seurantaryhmä

Lisäpätevyyttä ja valmennusta 
tulevaisuuteen
- Ammattikorkeakoulun jatkotutkintoon hakeutumissyyt 

Mikä saa aikuisen, jo pitkäänkin työelämässä olleen ihmisen hakeutumaan am-
mattikorkeakoulun jatko-opiskelijaksi? Mikä saa viettämään aikaa kirjojen, projek-
tien ja etätehtävien parissa, sovittamaan työn, perhe-elämän, harrastukset ja opis-
kelun mielekkääksi ja sujuvaksi kokonaisuudeksi? Tässä artikkelissa tarkastellaan am-
mattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen syitä. Tiedot kerättiin
opiskelijoilta 4 - 5 kuukauden kuluttua opiskelun alkamisesta. Tuloksia eriteltiin si-
sällönanalyysillä.

Ammatillisen korkeakoulutuksen kehittäminen

Osaamisen jatkuva kehittäminen on koko yhteiskunnan, työyhteisön ja yksilön tu-
levaisuuden menestymisen perusedellytys. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-
opintojen tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan ja hänen kauttaan työ-
yhteisön ammatillista asiantuntijaosaamista. Tarvetta ammattikorkeakoulun uuden
tutkinnon luomiseen perusteltiin työelämän muuttuneilla osaamistarpeilla sekä työ-
elämän ja koulutuksen kansainvälisellä kehityksellä (Salminen 2003). Vankat pe-
rustelut jatkotutkintokoulutukselle tulevat nimenomaan asiantuntijaksi kehittymi-
sen viitekehyksistä. Jatkotutkintokoulutuksella voidaan luontevasti yhdistää toisiinsa
koulutuksen formaalista ja työelämän paljolti epäformaalista tietoa. Samoin työ-
elämän käytännön työssä syntyvä hiljainen ja dokumentoimaton tieto saadaan nä-
kyväksi ja vuorovaikutukseen teoreettisen tiedon kanssa. Tällaisessa koulutuksessa
syntyvä asiantuntijuus tuottaa esimerkiksi opinnäytetöillä välitöntä lisäarvoa myös
opiskelijoiden työpaikoille ja edistää niiden kehittymistä oppivina työyhteisöinä.
Keskeisenä avaintekijänä lisäarvon tuottamisessa on kiinteä ja kehittävä yhteistyö
opiskelijan, hänen työpaikkansa edustajien ja ammattikorkeakoulun asiantuntijoi-
den kesken (Maljojoki 2003). Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon voidaan sanoa
olevan työelämäläheinen tutkinto (Korhonen ja Okkonen 2004, Okkonen 2004).

Koulutukseen hakeutuminen

Myös yksilön näkökulmalla oli tärkeä merkitys; uudella toisen syklin ammattikor-
keakoulututkinnolla haluttiin tarjota ammattikorkeakoulusta valmistuville amma-
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tilliseen asiantuntijaosaamiseen rakentuva koulutusväylä. Yksilön tasolla koulut-
tautumispäätöstä edeltää jokin vaikutin eli motiivi, tarve, halu tai sisäinen yllyke,
joskus myös palkkio tai rangaistus (Ruohotie 1998). Ammatillisen osaamisen sy-
ventäminen ja uudet osaamistarpeet nousivat jo jatkotutkinnon valmisteluvaiheessa
joidenkin ammattikuntien jäsenkyselyissä keskeisiksi tarpeiksi (Paulin 2003, Ten-
hunen 2003). Opiskelumotiivin voi synnyttää myös muutos vallitsevissa olosuh-
teissa, epävarmuus työllisyydestä, epätyydyttävä nykytilanne tai vaikkapa liian ta-
sainen ja rutiininomainen arjen kulku (Huusko 2004, Osborne ym. 2004, Moisio
2000, Antikainen ja Huotelin 1996, Nurmi 1995, Koro 1993).

Motiivit virittävät ja ylläpitävät yksilön yleistä käyttäytymisen suuntaa. Itsensä ke-
hittäminen ja toteuttaminen ovat yhteydessä yksilön ylimpiin tarpeisiin ja niitä ku-
vataan sisäisiksi motiiveiksi. Ulkoiset motiivit puolestaan tyydyttävät alimpia tar-
peita, jolloin ne liittyvät yksilön turvallisuuden tai yhteenkuuluvuuden tarpeeseen,
tai ne voidaan johtaa työympäristöstä. (Ruohotie 1998). Salmio (1997) puhuu ko-
etuista ja normatiivisista koulutustarpeista. Koetut tarpeet ovat henkilökohtaisia
tulkintoja koulutustarpeista, normatiiviset koulutustarpeet puolestaan määrittelee
jokin ulkopuolinen taho, kuten ammattijärjestö tai kouluttaja. 

Tutkiessaan ammatilliseen koulutukseen uudelleen hakeutumisen syitä yli 40-vuo-
tialla opiskelijoilla Stenström ja Valkonen (2002) havaitsivat, että motivoivimmat
tekijät olivat itsensä kehittäminen ja halu vaihtaa työtä tai kehittyä nykyisellä ural-
la. Opiskelijat uskoivat koulutuksella olevan merkitystä uralla etenemiseen. Osa vas-
taajista koki koulutuksen myös nostavan itsetuntoa. Edellä mainitut motiivit Sten-
ström ja Valkonen luokittelevat sisäisiksi motiiveiksi. Huusko (2004) tarkasteli kou-
lutusta opiskelijoiden sille antamien merkitysten kautta ja jakoi merkitykset kol-
meen tyyppiin. Opiskelijoiden kuvauksissa koulutus oli elämänhallinnan, uran ra-
kentamisen ja statuksen nostamisen keinoja sekä elämänjanon ja uteliaisuuden tyy-
dyttäjä. Sekä Kaljonen (2004) että Myllys (2003) korostivat opiskelun merkitystä
myös opiskelijan kokonaispersoonallisuuden kehittymisessä. Opiskelijat eivät ta-
voitelleet vain uusia tietoja ja taitoja, vaan opiskelulla oli laajempaa merkitystä opis-
kelijan henkisessä kasvussa.

Gibbs työtovereineen (1984) luokittelee koulutusorientaatiot ammatilliseen, aka-
teemiseen, persoonalliseen ja sosiaaliseen suuntautuneisuuteen. Ammatillisen ja
akateemisen koulutusorientaation he jakoivat vielä sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäinen
ammatillinen orientaatio kuvaa opiskelijan halua hyvän ammattitaidon hankkimi-
seen, ulkoisessa ammatillisessa orientaatioissa opiskelun päämotiivi on tutkinnon
saaminen. Sisäisestä akateemisesta koulutusorientaatiosta voidaan puhua silloin,
kun motivoivana tekijänä on yliopisto-opiskelu sinänsä ja teoreettinen mielenkiin-
to asioihin. Ulkoisen akateemisen orientaation omaavat opiskelijat tavoittelevat
akateemista etenemistä koulutusportaalta toiselle. Puolestaan persoonallinen kou-
lutusorientaatio liittyy henkilökohtaiseen kasvuun. Koulutukseen hakeutumisen
motiivi voi olla myös sosiaalinen, tuolloin yleinen viihtyminen ja erilaiset sosiaali-
set toiminnot ovat tärkeitä.
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Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnolla avattiin uusi opiskeluväylä syventää ja ke-
hittää ammatillista asiantuntijaosaamistaan. Vielä ei ole saatu koko kokeilua kos-
kevaa tietoa siitä, millaisin odotuksin ja syin opiskelijat ovat hakeutuneet opiskele-
maan. Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata ammattikorkeakoulun jatkotutkin-
to-opiskelijoiden ilmaisemia opiskelemaan hakeutumisen syitä.

Aineiston keräys ja analysointi

Opiskelijoille suunnatut kyselyt lähetettiin kolmessa vaiheessa 4-5 kuukauden ku-
luttua koulutuksen käynnistymisestä. Kysely lähetettiin kaikille vuoden 2004 tam-
mikuun loppuun mennessä opiskelupaikan vastaanottaneelle (n=573), joista 418
opiskelijaa vastasi. Opiskelijakyselyn vastausprosentti oli 73 %, kun se lasketaan
opiskelupaikan vastaanottaneiden lukumäärästä. Avokysymykseen “Miksi hakeu-
duit opiskelemaan?” vastasi 328 opiskelijaa eli 78 % kaikista tähän kyselyyn vas-
tanneista.

Sisällönanalyysin aluksi aineisto luettiin ja alkuperäisilmaukset pelkistettiin, jolloin
etsittiin tutkimuksen kannalta olennaiset ilmaukset. Ilmaus saattoi olla yksittäinen
sana, lause tai ajatuksellinen kokonaisuus. Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin sa-
mankaltaisuuksia kuvaaviksi käsitteiksi. (vrt. Tuomi ja Sarajärvi 2003.) Opiskele-
maan hakeutumisen syyt luokiteltiin deduktiivisellä sisällönanalyysillä soveltaen
Gibbs’n jakoa sisäiseen ja ulkoiseen ammatilliseen, persoonalliseen ja sosiaaliseen
koulutusorientaatioon. Akateemisen koulutusorientaation katsottiin liittyvän enem-
män tiedekorkeakouluopiskeluun, joten se jätettiin luokittelurungosta pois. Ai-
neistosta laskettiin ilmausten frekvenssit ja prosenttiosuudet, kuinka monta kertaa
sama asia esiintyi tai kuinka moni tutkittavista ilmaisi saman asian (Burns ja Grove
1997).

Tulokset

Vastaajista 35 %:a opiskeli kaupan alan ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa, 40
%:a sosiaali- ja terveysalan jatkotutkintoa ja 25 %:a tekniikan alan jatkotutkintoa.
Naisia heistä oli 66 %:a. 

Kysymykseen “Miksi hakeuduit opiskelemaan?” vastasi 328 opiskelijaa ilmaisten
381 erilaista syytä. Kun vastaajien hakeutumisen syyt luokiteltiin Gibbs’n (1984)
koulutusorientaatioluokittelun mukaisesti, lähes puolet vastaajien antamista ilmai-
suista kuvasi opiskelijan sisäistä ammatillista orientaatiota (Taulukko 1). Noin kol-
masosassa ilmauksista kuvastui persoonallinen orientaatio. Muita harvemmin vas-
tauksissa esiintyi ulkoista ammatillista ja sosiaalista koulutusorientaatioita kuvaavia
ilmaisuja. Muita ilmaisuja oli lähes kymmenesosa, niissä opiskelijat kuvasivat pää-
tökseensä hakeutua opiskelemaan vaikuttaneen esimerkiksi lehti-ilmoituksen.
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Taulukko 1. AMK-jatkotutkinto-opiskelijoiden ilmaisemat koulutukseen hakeutumi-
sen syyt

% n
Sisäinen ammatillinen orientaatio 49 185
Persoonallinen orientaatio 32 120
Ulkoinen ammatillinen orientaatio 5 21
Sosiaalinen orientaatio 3 12
Muu 11 43

Yhteensä 100 381

Sisäinen ammatillinen orientaatio eli hyvän ammattitaidon syventäminen oli vas-
taajien yleisin syy hakeutua jatkokoulutukseen (49 %). Se ilmeni pätevöitymistar-
peena (21 %), haluna edetä työuralla (13 %) ja ammatissa kehittymisen tarpeena
(15 %). Opiskelijat kuvasivat muuttuvan työelämän uusia haasteita, joihin vastaa-
minen edellytti uutta tietoa ja tuoreita ajatuksia. He ilmaisivat haluavansa pysyä
mukana kehityksessä, laajentaa osaamista ja nostaa koulutustasoa aikaisemmasta.
Opiskelijoiden mielestä jatkokoulutuksella oli merkitystä hakeuduttaessa uusiin, pa-
rempiin tai nykyistä haasteellisempiin työtehtäviin. Lisää koulutusta hankkiessaan
vastaajat odottivat erottuvansa “massasta”. Opiskelijat kokivat jatkuvan ammatil-
lisen kehittymisen nykytilanteessa hyvin tärkeänä. Jotkut vastaajista halusivat va-
rautua mahdollista työttömyyttä vastaan kouluttautumalla lisää.

“Halusin laajentaa osaamistani.”
“Työtehtäväni muuttuivat niin paljon, että koin tarvitsevani lisäkoulutusta.”
“Halu kehittyä ammatillisesti ja päästä uralla eteenpäin.”
“Katsoin, että pelkällä AMK-insinööritutkinnolla ei ole mahdollisuutta edetä kuin
tiettyyn tasoon asti, joten jatkotutkinto on mielestäni yksi portti päästä kilpaile-
maan yliopistoinsinöörien kanssa liki samalle viivalle työnhaussa.”
“Lisäpätevyyttä nykyiseen työhön, varmennusta tulevaisuuteen.”
“Paremmat mahdollisuudet saada vakituinen työsuhde”

Koulutukseen hakeutumisen persoonallinen orientaatio (32 %), henkilökohtainen
kasvu, ilmeni haluna opiskella lisää (17 %) ja itsensä kehittämisenä opiskelun avul-
la (14 %). Ajatus opiskelemaan hakeutumisesta oli monelle vastaajalle innostavaa
ja kiinnostavaa sinänsä. Opiskelu toi myös vastapainoa työlle. Opiskelijat kokivat
jatkokoulutuksen mielekkääksi keinoksi itsensä kehittämiseen.

“Halu jatkaa opintoja”
“Kun avautui mahdollisuus jatko-opiskeluun amk:n jälkeen, niin päätin kokeilla mi-
hin rahkeet riittää” 
“Jatkuva opiskeluinto ja itseni kehittämishalukkuus laittaa minut hakemaan aina
uutta opiskelupaikkaa, kun edellinen loppuu.”
“Jatkuva itseni kehittäminen on minulle itsestään selvää ja tradenomiopintojen ai-
kaan alkoi keskustelu amk-jatkosta, josta kiinnostuin jo silloin.”
“Halusin lähteä kehittämään itseäni mielekkäällä tavalla – –”
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Ulkoista ammatillista koulutusorientaatiota kuvaavia ilmaisuja oli 5 % (n=21) kai-
kista ilmaisuista. Opiskelijoiden päämotiivi opiskelemaan hakeutumiseen oli silloin
tutkinnon hankkiminen. Vastaajat ilmaisivat ylempään korkeakoulututkintoon rin-
nastettavan, ammatilliseen asiantuntijaosaamisen syventämiseen tähtäävän jatko-
tutkinnon kiinnostavan heitä tutkintona. Ylempään korkeakoulututkintoon johta-
va koulutus oli vastaajista sopiva ja tervetullut jatkokoulutusväylä ja hyvä mahdol-
lisuus edetä koulutusuralla ammatillisen asiantuntijakoulutuksen jälkeen.

“Haluan ylempään korkeakoulututkintoon rinnastettavan tutkinnon urani etene-
misen kannalta.”
“Halusin ylemmän korkeakoulututkinnon ja sain hyvitystä ammatillisista erikois-
tumisopinnoista.”

Sosiaalista orientaatioita opiskeluun hakeutumisessa kuvasi 3 %:a (n=12) ilmauk-
sista, ne liittyivät jaettuihin sosiaalisiin kokemuksiin, opiskelijatovereiden merki-
tykseen ja yleiseen viihtymiseen. Opiskelijat odottivat saavansa uusia kokemuksia
ja näkemyksiä moniammatillisesta ryhmästä. Joissakin vastauksissa korostui kokei-
lunhalu, omien rajojen löytäminen tai pelkkä uteliaisuus uutta koulutusta kohtaan.
Opiskelu toi mielihyvää, vaihtelua ja sisältöä elämään. Joidenkin opiskelijoiden ai-
kaisemmat myönteiset opiskelukokemukset vaikuttivat myös halukkuuteen opis-
kella lisää.

“Keski-ikäisenä lasten vartuttua tarvitsee uusia kokemuksia niin ihmisenä kuin myös
työelämän tarpeita varten – –”
“Aikaisemmat myönteiset kokemukset AMK-opiskelusta.”

Muita koulutukseen hakeutumiseen syitä oli 11 %:a (n=43). Osa vastaajista ilmoitti
kiinnostuneensa koulutuksesta saatuaan esittelylehtisen tai nähtyään ilmoituksen
lehdessä. Aloitteita opiskeluun hakeutumiseen olivat tehneet myös jotkut työnan-
tajat tai lähimmät esimiehet. Näissä tapauksissa ei pystytty arvioimaan, mikä oli
perimmäinen opiskeluun hakeutumisen syy. Joillekin opiskelijoille ammattikorkea-
koulun jatkotutkinnon suorittaminen mahdollisti aikaisempien opintojen jousta-
vamman hyödyntämisen kuin opiskeltaessa yliopistossa. Opiskelua pidettiin myös
hyvänä vaihtoehtona yliopisto-opiskelulle, monelle työssäkäyvälle vastaajalle va-
lintaan vaikutti opintojen toteuttamistapa. 

“– – esimieheni ehdotti minulle tätä koulutusta– –”
“Tämä oli hyvä vaihtoehto tiedekorkeakoululle.”

Tulosten tarkastelua ja pohdintaa
Ammattitaidon ylläpito ja yhteiskunnan muutoksissa mukana pysyminen edellyt-
tävät henkilöstön jatkuvaa kouluttautumista eri koulutustasoilla ja -väylillä. Am-
mattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijoiden ilmaisemat opiskeluun hakeutumi-
sen tyypillisimmät syyt liittyivät sisäiseen ammatilliseen orientaatioon, jolloin kes-
keistä oli hyvän ammattitaidon ajan tasalla pitäminen, ammatillisen asiantuntija-
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osaamisen syventäminen ja uusien taitojen hankkiminen. Tuloksissa tulee esille
asiantuntijana kehittymisen näkemyksiä, erilaisten tietojen yhdistelyn sekä koke-
mustiedon ja teoreettisen tiedon vuoropuhelun tarpeita, joita Maljojoki (2003) pi-
tää ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokoulutuksen keskeisinä mahdollisuuksina
ja lisäarvoa tuottavina tekijöinä. Samoin tulokset vahvistavat vastuuyliopettajien il-
maisemaa käsitystä, että koulutusohjelmiin valitut opiskelijat ovat itsensä, oman
ammattitaitonsa ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneita alansa asiantuntijoita
(Okkonen 2004). Tulos on samansuuntainen myös jatkotutkinnon profiilin kanssa
(Korhonen ja Okkonen 2004). Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon alkuperäinen
idea elää niin opiskelijoiden kuin opettajienkin tavoitteissa ja toiminnassa. Am-
mattikorkeakoulun jatkotutkinto on hyvä väylä kehittää käytännön asiantuntijuut-
ta tutkien ja kehittäen yhdessä työelämän kanssa, jolloin yhteistyöstä muodostuu
opiskelijaa, ammattikorkeakoulua ja työelämää hyödyntävä kokonaisuus.

Tämän kyselyn mukaan vastaajat pitivät hyvän ammattitaidon hankkimista myös
investointina tulevaisuuteen. Epävarmuus työsuhteen jatkumisesta ja pätkätöiden
lisääntyminen edellyttävät työväestön jatkuvaa kouluttautumista. Vastaajien mu-
kaan kouluttautumistarve ilmeni myös persoonallisena orientaationa. Opiskelu ko-
ettiin persoonallisen kehityksen välineenä ja oppiminen mielekkääksi keinoksi omal-
le kasvulle. Opiskelu ja tutkinnon hankkiminen ei siten ollut vain väline elämän
muitten tavoitteiden saavuttamiseen, vaan opiskelulla oli merkitystä oman per-
soonan kehittämisessä. (vrt. Kaljonen 2004, Myllys 2003.) Stenströmin ja Valko-
sen tutkimuksessa (2002) motivoivin tekijä oli itsensä kehittäminen, joka jatkotut-
kinto-opiskelijoiden ilmaisemana oli toiseksi yleisin syy hakeutua opiskelemaan. Ero
voi johtua koulutustasosta tai -muodosta, ammattikorkeakoulun jatkokoulutus on
vahvasti sidoksissa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämiseen, jolloin suurimmat
odotukset kohdistuvat luonnollisesti ammattitaidon ylläpitämiseen ja ammatillisen
pätevyyden lisäämiseen.

Osa opiskelijoista ilmoitti koulutukseen hakeutumiseksi ulkoisen ammatillisen syyn,
eli ylemmän korkeakoulututkinnon hankkimisen. Heille työelämälähtöinen am-
mattikorkeakoulun jatkotutkinto oli selkeä vaihtoehto tiedekorkeakoulun tutkin-
noille. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on profiililtaan erilainen kuin yliopiston
maisteritutkinto, mikä voimakkaasti näkyy myös koulutukseen hakeutumisen syis-
sä. Kyselytuloksesta heijastuu suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimallin idea:
Tarkoituksena on tarjota opiskelijoille todellisia vaihtoehtoja. Suomalaisen korkea-
koulujärjestelmän duaalimallin vahvistaminen on olennaista (Pratt ym. 2004) ja se
nousi myös opetushenkilöstön ilmaisemana yhdeksi ammattikorkeakoulun jatko-
tutkinnon kehittämisen keskeiseksi tekijäksi (Korhonen ja Okkonen 2004).

Tämän kyselytutkimuksen mukaan opiskelemaan hakeutumiseen liittyi myös vah-
voja sosiaalisia ulottuvuuksia. Opiskelu tarjosi opiskelijalle mahdollisuuksia toteut-
taa sosiaalisia ja affektiivisia odotuksia, niitä ovat nostaneet esille myös Huusko
(2004) ja Tynjälä (2002). Osalle jatko-opiskelijoista opiskelu toi mielihyvää ja si-
sältöä elämään ilman, että siihen liittyi uralla etenemisen suunnitelmia. Koulutuk-
sen suunnittelijoiden ja toteuttajien on tärkeä muistaa tämäkin näkökulma, sillä se
tekee opiskelun mielekkääksi ja edesauttaa opiskelijan sitoutumista ja motivaatioi-
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ta opiskeluun. Myös Koro (1993) on pohtinut asiaa ja toteaa opiskelun mielekkyys-
kokemusten olevan merkityksellisiä oppimismotivaation kannalta.

Ammatillisen asiantuntijaosaamisen kehittyminen ja uusiutuminen on elinikäinen
prosessi. Tarve tähän viriää toisaalta yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuneista
nopeista muutoksista, ja toisaalta ihmisestä itsestään, kun ihmisolemukseen kuu-
luu pyrkimys kehittyä läpi elämän. Tämä tuli selkeästi esiin ammattikorkeakoulun
jatkotutkinto-opiskelijoiden vastauksissa. Voidaan olettaa, että jatkotutkinnolla on
mahdollisuuksia kehittyä niin työelämälle merkittäväksi kuin myös yksilölle mer-
kittäväksi koulutukseksi. Jatkotutkintokoulutus toteuttaa elinikäisen oppimisen pe-
riaatetta, oppiminen ei ole vain ammatillisten taitojen syventämistä ja laajenta-
mista, vaan se on yhteydessä yksilön koko persoonallisuuden kehittymiseen.
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Valtakunnallinen koordinaatio- ja seurantaryhmä

“Oman työnäyn kehittäminen... 
siihen on luvallinen mahdollisuus!”
- AMK-jatkotutkinto-opiskelijoiden kokemuksia opiskelun
alkuvaiheista

Artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulun jatkokoulutukseen osallistuneiden
opiskelijoiden kokemuksia opiskelustaan koulutuksen alkuvaiheessa. Tiedot kerät-
tiin kyselylomakkeella kultakin opiskelijalta ensimmäisen lukukauden lopussa.

Työelämäläheisyys ja elinikäinen oppiminen

Monimutkainen ja kansainvälistyvä työelämä asettaa uusia haasteita oppimiselle.
Työntekijän odotetaan uusiutuvan koko ammatillisen elämänkaarensa ajan ja
elinikäistä oppimista korostetaan sekä yksilön että yhteisön kehittymisessä. Työ-
elämä odottaa asiantuntijalta vahvaa ammattispesifistä tietotaitoa ja kykyä sovel-
taa. Asiantuntija on työssään analyyttinen, aloitteellinen, ennakoiva ja vastuullinen
(Ruohotie ja Honka 2003, Salminen 2003). Työhön sosiaalistava, uusintava oppi-
minen ei vastaa enää muuttuvan työelämän vaatimuksiin, vaan tarvitaan uusia ajat-
telu- ja toimintamalleja, uudistavaa oppimista (Kauppi 2003). Koulutus ei voi olla
pelkästään työelämän tarpeista lähtevää, vaan sen on toimittava nykyisten käy-
täntöjen kyseenalaistajana, kriittisenä tarkastelijana ja uudistusten käynnistäjänä,
jolloin voitaisiinkin puhua työelämäläheisestä eikä työelämälähtöisestä koulutuk-
sesta (Tynjälä ym. 2004). 

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon vahva yhteys työelämän, opetuksen, tutki-
mus- ja kehitystyön välillä korostaa oppimisen kontekstuaalista näkökulmaa. Se
mahdollistaa tiedon monipuolisen ja syvällisen integraation paremmin kuin pe-
ruskoulutus ja lisää näin työntekijän työelämävalmiuksia (Tynjälä ym. 2004, Mal-
jojoki 2003, Kauppi 2003). Koulutuksessa on tärkeää ohjata opiskelijaa itse tutki-
maan työtään, arvioimaan sen mielekkyyttä ja merkityssuhteita, jolloin opiskelu
saa myös henkilökohtaisen merkityksen (Virtanen 2000). Moniammatillinen opis-
kelijaryhmä on opetuksen sunnittelun ja toteutuksen kannalta haasteellinen. Par-
haimmillaan laajaa kokemusta ja ammattispesifistä osaamista sisältävä opiskelija-
ryhmä, opettajat ja työelämän edustajat muodostavat jatkotutkinnossa rikkaan
vuorovaikutusverkoston, jossa käytännön tieto, kokemustieto, osaaminen ja teo-
riatieto yhdistyvät tiedon tuottamiseksi, välittämiseksi ja soveltamiseksi syventäen
opiskelijan ammatillista kehittymistä (Tynjälä ym. 2004, Maljojoki 2003). 
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Hakkarainen työtovereineen (2004) korostaa asiantuntijaksi kasvamisessa eri asian-
tuntijakulttuurien välisten siltojen ja erilaisten verkostojen rakentamisen tärkeyttä.
Asiantuntijuutta jakamalla voidaan ratkoa monimutkaisempia ongelmia kuin yksi-
lötyöskentelyllä. Oppimisen kannalta on tärkeää hyödyntää opiskelijoiden erilaiset
asiantuntijatiedot ja -taidot opetus- ja oppimisprosessissa. Tiedon moninaisuus tu-
kee yhteisön toimintaa ja on sen suuri voimavara. Omien käsitysten tarkastelu ja
ryhmästä tuleva palaute tukevat uusien ajatusten syntymistä ja syventävät käsit-
teellistä ymmärrystä (Hakkarainen ym. 2004).

Opiskelija ei aina koe moniammatillista yhteisöllistä toimintaa ja sosiaalista vuoro-
vaikutusta positiiviseksi. Monissa tilanteissa yksilö pitäytyy vain omissa näkökul-
missaan ja toimii omien olettamustensa varassa, jolloin voi helposti syntyä ristirii-
toja (Hakkarainen ym. 2004). Opiskelijoiden tietotason huomioon ottaminen ja
erilaisen tiedon integroiminen mielekkääksi kokonaisuudeksi siten, että oppija ko-
kee sen osaksi omaa ammatillista asiantuntijuuden kehittymistään, tuo jatkokou-
lutukseen oman omaleimaisen piirteensä (Kaljonen 2004). 

Jatkotutkinto aikuisopiskelua

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen opetussuunnitelmat perustuvat uudistavan
oppimisen, konstruktiivisen oppimiskäsityksen ja itseohjautuvuuden periaatteille
ja koulutusta toteutetaan aikuiskoulutuksena (Salminen 2003). Oppiminen poh-
jautuu oppijan aktiiviseen osallistumiseen. Opiskelijat muodostavat koulutuksen
aikana uusia ajattelu- ja toimintamalleja, esimerkiksi opinnäytetyönä tehtävän työ-
elämän kehittämishankkeen avulla. Opiskelija rakentaa opittavista asioista merki-
tyssisältöjä, reflektoi niitä omien kokemustensa ja sen hetkisen tiedon pohjalta se-
kä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Tynjälä 2002).

Aikuisuus tuo omaleimaisen piirteensä jatko-opiskeluun. Aikuisen oppimista mää-
rittää pitkälti elämäntilanne, johon tärkeimpinä vaikuttavat perhe ja työ. (Osbor-
ne ym. 2004, Huusko 2004, Jokela 2004). Lineaarinen kouluttautumispolku, jos-
sa eri elämäntilanteet seuraavat kronologisesti ja vaiheittain toisiaan, koulutus, am-
matti, perhe ja työura, on väistymässä. Rinne ja Salmi (1998) puhuvatkin mie-
luummin sirpaleisesta elämänkulun mallista, jossa yksilö risteilee usealla elämän-
alueella samanaikaisesti ja jossa kouluttautuminen lomittuu jatkuvasti arkielämän
kuvioihin. Opiskeluun sitoutumisen kannalta on kuitenkin tärkeää toteuttaa kou-
lutusta aikuisopiskelijan henkilökohtaisen elämäntilanteen määrittämässä kon-
tekstissa. Koulutusratkaisujen tulisi tukea ja selkiyttää opiskelijan opiskelu- ja ura-
tavoitteita (Vanhanen 2000, Koro 1993).

Usein aikuisen opiskelijan ominaisuuksiin liitetään valmius itseohjautuvaan oppi-
miseen. Vastuullisuus ja oma-aloitteisuus, kriittisyys, kykenevyys valinnantekoon ja
sopeutuvuus ovat itseohjautuvan opiskelijan keskeisiä ominaisuuksia (Koro 1993,
Rogers 1983). Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan pysty käynnistämään tai ylläpitä-
mään itseohjattua opiskelua. Aikaisemmat kokemukset oppimisesta ja opettami-
sesta vaikuttavat siihen, millaista oppimista opiskelija pitää mielekkäänä, arvok-
kaana ja tavoiteltavana (Hativa ja Birenbaum 2000, Sfard 1998). Opiskelijalähtöi-
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syys, opetusjärjestelyjen suoma vapaus, oppimistilanteiden yllätyksellisyys ja oman
sisäisen vastuunoton vaatimus voi olla monelle pitkäänkin työelämässä olleelle opis-
kelijalle alussa vaikeaa ja he tarvitsevat siinä paljon tukea (Rauste - Von Wrigth ym.
2003, Koro 1993). 

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon suunnittelun ja toteutuksen onnistumista
seurataan tarkasti, opiskelijoiden kokemukset ovat yksi keskeinen indikaattori ja nii-
den avulla saamme validia tietoa myös koulutuksen edelleen kehittämiseen. Sel-
vityksen tarkoituksena oli kuvata opiskelijoiden kokemuksia opiskelunsa ensim-
mäisten neljän tai viiden kuukauden aikana. Erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä,
oliko opetus täyttänyt odotukset, mikä oli parasta ja mikä ongelmallisinta opiske-
lussa.

Aineiston keräys ja analysointi

Tiedot kerättiin kyselylomakkeella kultakin opiskelijaryhmältä ensimmäisen luku-
kauden lopussa. Kyselylomake lähetettiin 573 ammattikorkeakoulun jatkotutkin-
to-opiskelijalle, joista lomakkeen palautti 418 opiskelijaa (73 %). Vastaajista 35 %
opiskeli kaupan alan ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa, 40 % sosiaali- ja ter-
veysalan jatkotutkintoa ja 25 % tekniikan alan jatkotutkintoa. Tässä artikkelissa esi-
tellään yhden strukturoidun ja neljän avokysymyksen analyysin tulokset. Avokysy-
myksillä tiedusteltiin, mikä oli parasta ja ongelmallisinta opiskelussa. Lisäksi pyy-
dettiin perustelemaan, jos opetus ei täyttänyt odotuksia. Opiskelijoilla oli mah-
dollisuus myös vapaasti kertoa ajatuksia, jotka liittyivät koulutukseen. Kysymys-
kohtaisen vastausten määrän näkee tuloskappaleesta. 

Vastaukset luokiteltiin induktiivisesti, sisältöjä tiivistettiin ja yhdisteltiin asiakoko-
naisuuksien löytämiseksi (Tuomi ja Sarajärvi 2003). Luokittelun jälkeen aineisto
kvantifioitiin laskemalla frekvenssit ja prosenttiosuudet, kuinka monta kertaa sama
asia esiintyi ja kuinka moni tutkittavista ilmaisi saman asian. (esim. Burns ja Grove
1997.)

Tulokset

Opiskelijoiden arvio opiskelustaan

Vastaajista, joita oli yhteensä 418, 80 % arvioi ensimmäisinä 4 - 5 kuukautena saa-
mansa opetuksen korkeatasoiseksi. Viidennes opiskelijoista (n=83) koki, että kou-
lutus ei vastannut heidän odotuksiaan. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Opiskelijoiden arvio opiskelustaan 

n %
Opetus täytti odotukset ja oli korkeatasoista 335 80
Opetus ei täyttänyt odotuksia 83 20

Ilmauksia yhteensä 418 100
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Parasta opiskelussa

Kysymykseen “Mikä on mielestäsi parasta opiskelussa tähän mennessä?” vastasi
400 opiskelijaa ja ilmauksia kirjattiin yhteensä 555. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Parasta opiskelussani 

n %
Opetussisällöt ja niiden sovellettavuus käytäntöön 255 46
Opiskeluverkosto 164 30
Opiskelun aikuislähtöisyys 91 16
Oma kehittyminen 43 8
Muuta 2 -

Ilmauksia yhteensä 555 100

Oppimisen sisältöön ja sovellettavuuteen liittyvissä ilmaisuissa (46 %) vastaajat toi-
vat esille tyytyväisyytensä saatuaan uutta tietoa ja uusia taitoja. Vastauksissa ko-
rostuivat parhaimpina asioina korkeatasoiset asiantuntijaluennot, mielenkiintoiset
ja mielekkäät aihealueet, opintokokonaisuudet ja -sisällöt, monipuolinen opetus-
tarjonta sekä laadukas opetus. Myös opintojen työelämäläheisyys ja niiden hyöty
työelämälle tulivat vastauksissa selkeästi esiin.

“Korkeatasoinen ja asiantunteva opetus sekä sopivan haastavat opintokokonai-
suudet, uuden tiedon hyvä soveltuvuus käytännön työhön.”
“Paljon uutta ja syvällistä asiaa käyty läpi.”
“Aihealueet ovat olleet hyödyllisiä ja mielenkiintoisia.”
“Laadukas opetus, hyvät luennoitsijat.”
“Käytännönläheisyys ja sovellettavuus omaan työhön.”

Lähes kolmasosa (30 %) ilmauksista liittyi opiskeluverkoston muodostumiseen ja
opiskelijan saamaan tukeen. Vastaajat kuvasivat opiskeluryhmän tapaamisia ja kes-
kusteluja erittäin hyödyllisinä oppimisen kannalta. Moniammatillinen näkökulma
toi opiskeluun rikkautta, avarsi omaa ajattelua ja antoi hyvän pinnan peilata omaa
asiantuntijuutta ja muokata omia käsityksiä. Myös verkostojen ja yhteyksien syn-
tyminen opiskelijoiden välille oli vastaajista hyvä asia. Osa vastaajista kuvasi opis-
kelun ilmapiiriä kannustavana ja koki saaneensa tukea omalta organisaatiolta ja
opettajilta.

“Keskusteleva ryhmä, eri alan ammattilaisilta saamani tietotaito.”
“Nähdä ja tavata eri ammattikuntien asiantuntijoita, kollegaopiskelijoita, koolla
tosi mahtava asiantuntijaporukka.”
“Hyvä ja kannustava ilmapiiri, ryhmähenki, opettajat mukana.”

Opiskelun aikuislähtöisyyttä sekä aikuiskoulutuksen periaatteiden toteutumista ja
aikuisopiskeluun soveltuvia opetusmetodeja kuvailtiin parhaana asiana 16 %:ssa
vastauksia. Opiskelussa oli vastaajien mielestä huomioitu opiskelijoiden pitkä ja mo-
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nipuolinen työelämäntuntemus ja opinnot oli suunniteltu aikuiskoulutuksen peri-
aatteita noudattaen. Itsenäisyys ja joustavuus opintojen suunnittelussa ja toteut-
tamisessa koettiin hyvänä. Opetusmetodeihin ja -materiaaleihin oltiin tyytyväisiä
samoin kuin interaktiiviseen opetukseen ja uusiin työmenetelmiin.

“Opintojen rakentuminen työ- ja elämänkokemuksen päälle, ehdottomasti amk-
jatkon tärkeä asia.”
“Meitä kohdellaan aikuisina ihmisinä – –”
“PBL:llä työskentely, mielenkiintoiset luennot, itsenäisyys ajankäytön suhteen – – ,
voi opiskella ja työstää tehtäviä juuri silloin kun itselle sopii.”

Jotkut vastaajista kuvasivat oman kehittymisen huomaamista ja uusien näkökul-
mien löytymistä niin työ- kuin siviilielämäänkin opiskelun parhaimpana asiana (8 %).

“Parasta on ollut huomata oma innostuminen ja motivoituminen asiaan.”
“Itseoivaltamisen ilo.”
“– – oman kiinnostuksen herääminen ja näkökulmien laajentuminen.”

Opetus ei täyttänyt odotuksia

Kuten aiemmin taulukossa 1 kuvattiin, 20 %:a (n=83) opiskelijoista totesi, ettei
opiskelu täyttänyt opiskelijan odotuksia. Kun opetus ei täyttänyt odotuksia, tyyty-
mättömyys kohdistui koulutuksen suunnitteluun, opetuksen sisältöihin ja myös
opettajiin. Näitä ilmaisuja kirjattiin 103. (Taulukko 3.)

Taulukko 3. Tyytymättömyyden syyt

n %
Tyytymättömyys koulutuksen suunnitteluun ja organisointiin 50 49
Tyytymättömyys opetuksen sisältöön 32 31
Tyytymättömyys opettajiin 21 20

Ilmauksia yhteensä 103 100

Eniten tyytymättömyyttä (49 %) aiheutti opetuksen suunnitteluun liittyvät asiat.
Opiskelijat kuvasivat selkeiden tavoitteiden puuttumista ja koulutuslinjausten
epäselvyyttä. Opintokokonaisuuksien hahmottaminen oli vaikeaa ja koulutusta ku-
vailtiin hajanaiseksi. Lähiopetukseen toivottiin lisää tehokkuutta ja lähiopetuspäi-
viä lisää. Suunnittelutyö koettiin keskeneräiseksi, koska oltiin vielä kokeiluvaihees-
sa ja uusi koulutus haki vastaajien mielestä vasta muotoaan.

“Hieman hajanaista vielä, ollut aiheita joita olen vasta opiskellut, opettajilla ei vie-
lä ole itselleen muodostunut selviä linjoja.”
“Alku kankeaa, suunniteltu ennakkoon liian tiukaksi, ettei ehtinyt sovitella kursse-
ja työrytmiin, vielä epävarmuutta suoritustavoista, vähitellen alkaa löytyä yhtei-
nen sävel.”
“Alku oli joutavien asioiden pyörittelyä, oman kehitystehtävän kertomista samalle
opiskelijaryhmälle ja eri opettajille turhan monesti, olisin toivonut tehokkaampia
lähiopetuspäiviä heti alusta.”
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Opetuksen sisältöihin kohdistuvia mainintoja kirjattiin 31 %. Osa vastaajista koki,
että opiskeltavat asiat eivät syventyneet moniammatillisissa ryhmissä, kurssit oli-
vat pintapuolisia tai opiskeltava asia vanhan kertausta. Myös substanssiopetusta
toivottiin enemmän. 

“– – liian pintapuolisia kursseja. Tarvitsisi jämäkkyyttä opetukseen ja vierailevia
luennoitsijoita yrityselämästä, jotta tieto syvenisi, kun näkee miten asiat on toteu-
tettu käytännössä.”
“Lähdin hakemaan kovaa ajankohtaista tietoa taloushallinnon asioista. Syventä-
vissä opinnoissa tuntuu olevan samoja perusjuttuja kuin – – koulutuksessa jo oli.”

Moniammatilliset ryhmät ovat haasteellisia. Kritiikkiä annettiin myös yksittäisistä
opettajista tai heidän antamastaan opetuksesta (20 %). Joitakin tiettyjä opetus-
jaksoja ei pidetty laadukkaana. Enimmäkseen ilmauksissa kuvattiin opetuksen ta-
son vaihtelua.

“Ollut vaihtelevaa, osa opetuksesta korkeatasoista, osa keskitasoa, riippuu vetä-
jästä.”
“Opetuksen taso on kovin epätasaista, välillä huippuhyvää, välillä ihantyhjänpäi-
väistä pähkäilyä”

Ongelmallisinta opiskelussa

Kysymykseen “Mikä on ollut ongelmallisinta opiskelussasi tähän mennessä?” vas-
tasi 368 opiskelijaa ja ilmaisuja kirjattiin 414 (Taulukko 4.)

Taulukko 4. Ongelmallisinta opiskelussa 

n %
Ajanhallinta 227 55
Opetusjärjestelyt 93 22
Opiskelutekniset ongelmat 49 12
Matkat ja kustannukset 45 11

Ilmauksia yhteensä 414 100

Yli puolessa ilmaisuista (55 %) todettiin opiskelun suurimmaksi ongelmaksi ajan-
hallinta, aikuisopiskelijan työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen oli han-
kalaa. Opiskeluajan löytäminen ja ajankäytön priorisointi työpäivän jälkeen tuntui
vaikealta. Vastaajat kokivat myös omat voimavaransa rajallisiksi. Myöskään harras-
tuksille ei vastaajien mielestä jäänyt tarpeeksi aikaa. 

“Työn ja kaikkien harrastusten sekä koulun mahduttaminen 7vrk:een viikossa.”
“Ajan puute, kun työelämä vaatii paljon (päivystyspolilla) ja perhekin oman osan-
sa.”
“Oman ajankäytön hallinta - tehtävät aikaa vieviä kirjoitustöitä.”
“Päivässä tulisi olla 40 h 24 h:n tilalla.”
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Opetukseen tai opetusjärjestelyihin kohdistuvia lausumia sisältyi viidesosaan vas-
tauksista (22 %). Joitakin opintokokonaisuuksia pidettiin liian pintapuolisina, joi-
takin liian laajoina suhteessa opintoviikkoihin tai jo aiemmin opitun kertauksena.
Opiskelijat kuvasivat kokonaisuuksien hahmottamisen vaikeutta johtuen moniam-
matillisesta ryhmästä tai opintokokonaisuuksien monipuolisuudesta. Opintojen
pirstaleisuus tai hajanaisuus koettiin myös ongelmana. Kehitystehtävää pidettiin
liian organisaatiokeskeisenä ja ohjausta kaivattiin lisää.

“– – kurssi olisi ollut erittäin  tärkeä, se oli liian pintapuolinen eikä siitä jäänyt mi-
tään käteen.”
“Opiskelijat ovat eri aloilta, joten väkisinkin tulee juttua asian vierestä ja sellaista
joka ei välttämättä minua hyödynnä opinnoissani.”
“Monipuolisuus alussa tehnyt vähän hajanaisen vaikutelman.”

Opiskeluteknisiä ongelmia eli omia henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä hanka-
luuksia ilmeni 12 %:ssa vastauksista. Opiskelun aloittaminen pitkän ajan jälkeen oli
monelle opiskelijalle vaikeaa, opiskelurytmiin tottuminen ja opiskelutekniikan löy-
täminen veivät aikansa. Osalle opiskelijoista orientoituminen verkkotyöskentelyyn
oli opintojen alussa vaikeaa. Mielekkään opinnäytetyön aiheen löytäminen ja ke-
hittämistehtävän kytkeminen omaan oppimisprosessiin saattoi olla vaikeaa. Oppi-
kirjoja ei välttämättä ollut aina helppo saada tai kirjaston käytössä oli hankaluuk-
sia. Muutaman opiskelijan mielestä työyhteisö ei tukenut riittävästi opiskelua.

“– – opiskeluun opettelu vaatii todella sinnikkyyttä – –”
“ Orientoituminen verkko-opiskeluun.” 
“Työelämän kehittämistehtävään liittyvät aikataulut eivät ole aina noudatettavis-
sa – – kehittämistehtävää tehdään työyhteisön ehdoilla – –”
“Koulun kirjastopalveluiden käyttö mahdotonta, koska kirjasto on viikonloppuna
suljettuna.”

Joillekin opiskelijoille (11 %) ongelmaksi muodostui pitkä matka opiskelupaikka-
kunnalle ja opiskelun aiheuttamat kustannukset.

“Matkustaminen – – stä opiskelupaikkakunnalle.”
“Työttömälle käy lompakon päälle ajaa – – n ja – – n väliä sekä yöpyä – – ssa.”

Mitä muuta?

Kysymykseen “Mitä muuta haluaisit kertoa liittyen opiskeluusi tai ammattikorkea-
koulun jatkotutkintokokeiluun yleensä?” vastasi 275 opiskelijaa. Erilaisia ilmaisuja
oli yhteensä 362, joista 40 % (n=143) koski tutkintonimikettä ja 60 % (n=219)
muuta palautetta opiskelusta. Vastauksissa oli paljolti aiempien vastausten kaltais-
ta palautetta ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Seuraavaksi esitetään niitä
asioita, jotka aiemmissa tuloksissa eivät ole tulleet esille.

Opiskelijat nostivat esiin tutkinnon tunnetuksi tekemisen tarpeen. Opintososiaali-
sissa etuuksissa oli puutteita ja niitä haluttiin lisättävän. Kyselyyn osallistuneet opis-
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kelijat ilmaisivat selvästi, että jatkotutkinnon tutkintonimikkeen puuttuminen ja
tutkinnon aseman määrittelemättömyys korkeakoulutuksen alueella ja tutkinto-
järjestelmän osana oli kiusallista ja ongelmallista. Opiskelijat arvelivat selkeän tut-
kintonimikkeen puuttumisen alentavan tutkinnon arvoa ja heikentävän tutkinnon
tunnettavuutta työmarkkinoilla. 

“ Toivottavasti Suomen Tasavallan hallitus saa pikaisesti päätöksen jatkotutkinnon
asemasta ja ammattinimikkeestä, sillä luulenpa, että moni saattaa lopettaa, ellei
jatkotutkinnon painoarvo ole riittävä – –”
“Tutkinnon nimike pitäisi vahvistaa mahdollisimman pian. Myös tutkinnon asema
verrattuna yliopistotutkintoon pitäisi selvittää.”

Pohdintaa

Tämän kyselyn mukaan parhaimpana asiana opiskelussaan jatko-opiskelijat pitivät
uuden tiedon syvenemistä moniammatillisessa opiskeluryhmässä, opiskeluryhmää
ja saamaansa tukea sekä opintojen aikuislähtöisyyttä. Moniammatillinen opiskeli-
jaryhmä luo hyvät edellytykset opiskelijan oman ajattelun ja itsereflektion kehitty-
miselle, joita ominaisuuksia pidetään asiantuntijalle ominaisina ja ammatillisen kas-
vun edellytyksinä (Hakkarainen ym. 2004, Ruohotie ja Honka 2003, Tynjälä 2002).
Opiskelijoiden aikaisemmat opinnot, työ- ja elämänkokemus muodostavat rikkaan
alustan oppimiselle. Jatkokoulutuksessa teoreettinen, käytännöllinen ja kokemuk-
sellinen tieto on vastaajien mielestä saatu luonnolliseen vuoropuheluun opiskeli-
joiden, koulutusta suunnittelevien ja toteuttavien tahojen ja työelämän edustajien
kanssa. Erilaisten asiantuntijaverkostojen ja vuorovaikutussuhteiden luominen on
todettu tärkeäksi asiantuntijuuden syvenemisen edellytykseksi (Hakkarainen ym.
2004). Ammattikorkeakoulun jatkokoulutuksen merkittävimpiä tavoitteita opiske-
lijan asiantuntijaksi kehittymisessä on tiedon eri lajien ja muotojen keskinäisen vuo-
rovaikutusten ja toisiaan täydentävien sidoksien aikaansaaminen (Tynjälä ym. 2004,
Maljojoki 2003). Tässä esitettyjen tulosten valossa näyttää siltä, että edellä mai-
nittu tavoite saavutetaan.

Jopa 80 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki opetuksen laadun hyväksi, mi-
kä on yksi osoitus koulutuksen onnistumisesta. Kun opiskelu ei ollut täyttänyt odo-
tuksia, syyt liittyivät opiskelun suunnitteluun, koulutussisältöjen keskeneräisyyteen
ja selkiytymättömyyteen. Uutena koulutusväylänä ammattikorkeakoulun jatkotut-
kinto hakee luonnollisesti vielä toimintamuotojaan. Jatkotutkinnon pedagogisiin
käytänteisiin, opetuksen suunnitteluun ja sisältöihin tulee kiinnittää jatkuvasti huo-
miota ja kehittää niitä. 

Moniammatillinen opiskelijaryhmä on haasteellinen koulutuksen suunnittelijoille,
kouluttajille ja opettajille (vrt. Kaljonen 2004, Okkonen 2004). Opiskelijoiden mo-
nipuolisen ja hyvinkin erilaisen tiedon ja kokemusten integroiminen opetukseen
siten, että opiskelija kokee sillä olevan merkitystä omassa kokemusmaailmassaan,
on vaativaa. Tämä integroiminen vaatii opettajilta ja luennoitsijoilta oppimistilan-
teiden hyvää suunnittelua, hyvää opiskelijaryhmän tuntemusta, hyviä pedagogi-

Kokeilun seurannan tuloksia – idea elää ______________________________________________

195



196

sia valmiuksia ja kykyä tunnistaa oppimistarpeita. Lisäksi se vaatii tilanneherkkyyt-
tä. Tulosten mukaan tässä onnistuttiin, sillä opetussisällöt ja niiden sovellettavuus
käytäntöön olivat vastaajien mukaan opiskelun parasta antia (ilmauksia 255). Tyy-
tymättömyyden syynä se myös nousi esiin (siihen liittyviä ilmauksia oli 32).

Ammattipätevyyteen sisältyi usein ajatus tiedollisesta pätevyydestä. Opiskelu mo-
niammatillisissa ryhmässä ei opiskelijoiden mielestä välttämättä tuo lisäosaamista
ja pätevyyttä omalla ammattialalla (vrt. myös Könnilä 1999). Opiskelijat ilmaisivat
halunsa syventyä omalla alallaan, erottua perustutkinnon suorittaneista työnteki-
jöistä. Jatkokoulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on syventää asiantuntijuutta yhdis-
tämällä eri alojen erityistietämystä ja kokemusta. Olennainen osa oppimista on am-
matti- ja yhteisörajojen ylittäminen hyödyntäen opiskelijoiden, työelämän edus-
tajien ja opettajien oman alan erityisosaamista. Koulutuksen tulisi luoda edelly-
tykset tämän tiedon hyödyntämiselle (Hakkarainen ym. 2004). Asiantuntijuuteen
kuuluu erityisalan asiantuntemuksen lisäksi yleisiä työelämän ja elämänhallinan val-
miuksia, kuten valmius hallita omaa toimintaa, taito kommunikoida, taito johtaa
ihmisiä, tehtäviä ja muutosta sekä olla innovatiivinen (Ruohotie ja Honka 2003,
Tynjälä 2003). Näiden valmiuksien oppimisen keskeisiä edellytyksiä ovat meta-
kognitiiviset ja reflektiiviset taidot, joiden sisällyttäminen asiasisältöjen opiskeluun
ei aina välttämättä konkretisoidu opiskelijalle tai ne voivat jäädä opiskelijan mie-
lessä jopa koulutuksesta irralliseksi asioiksi (Rauhala ym. 2004).

Opiskelijan omat odotukset tulevista opinnoistaan ja sille asetetuista tavoitteista
vaikuttavat opiskelijan kokemaan opetuksen laatuun. Opiskelija tarkastelee tiedon
merkitystä ja oppimisen tarpeitaan oman kokemusmaailmansa kautta. Opiskelijan
käsitykset itsestään, kyvyistään ja taidoistaan oppijana vaikuttavat myös oppimi-
seen ja siihen miten opiskelija kokee onnistuneensa ja miten hän etenee opin-
noissaan (Ruohotie ja Honka 2003, Eppler ja Harju 1997). Opiskelijan aikaisemmat
oppimis- ja opettamiskokemukset sekä oppimiskäsitys saattavat olla ristiriidassa
koulutuksen opetusjärjestelyiden kanssa, jolloin esimerkiksi opettajajohtoiseen opet-
tamiseen tottuneet opiskelijat voivat kokea opiskelijajohtoisen oppimistavan tur-
hauttavana ja oppimisen sisällöllisesti “köyhänä” (Wiestra ym. 2003, Hativa ja Bi-
renbaum 2000. Nämä tekijät on tärkeää huomioida jatkokoulutuksessa ja suunni-
teltaessa koulutuksen pedagogisia linjoja. Kyky tunnistaa ja käsitellä opiskelijan eri-
laisia oppimistapoja, oppimiseen liittyviä käsityksiä ja olettamuksia asettaa haas-
teita jatkokoulutuksen opettajille ja ohjaajille. 

Tämän kyselyn mukaan ongelmallisimpana opiskelijat pitivät ajanhallintaa. Jatko-
koulutus on useimmiten aikuisopiskelua työn ohella. Tasapainoilu työn, perheen,
vapaa-ajan ja opiskelun kanssa vaatii opiskelijalta organisointikykyä ja joustavuut-
ta ja se voi olla vaikeaa. Sama asia on tullut esille myös aikaisemmisssa aikuisopis-
kelua käsittelevissä tutkimuksissa (Jokela 2004, Osborne ym. 2004, Huusko 2004).
Jatkuvan kouluttautumisen tulee lomittua luontevasti arkielämän kuvioihin (Rinne
ja Salmi 1998). Muuttuvan työelämän kvalifikaatiovaatimuksiin kuuluu myös epä-
varmuuden ja stressin hallinta. Taito hallita ajankäyttöä ja resursseja, joustavuus se-
kä sitkeys ja tarmokkuus ovat elämänhallinnan kannalta keskeisiä yksilön ja asian-
tuntijan tunnustettuja kompetensseja (Ruohotie ja Honka 2003). Onnistuessaan
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koulutus valmentaa opiskelijaa myös näiden itsesäätelytaitojen oppimisessa otta-
en huomioon aikuisen elämäntilanteen ja joustaen opintojen suunittelussa ja to-
teuttamisessa.

Opiskelijoista tutkintonimikkeen puuttuminen ja tutkinnon aseman selkiytymät-
tömyys korkeakoulukentässä oli suuri ongelma (vrt. Jokela 2004, Myllys 2003). Tut-
kinnon määärittelemättömyys aiheuttaa opiskelijoille epävarmuutta ja voi johtaa
pahimmillaan opiskelumotivaation laskuun ja jopa opintojen keskeyttämiseen. Si-
toutuminen opiskeluun ja motiivin ylläpito on pysyvämpää, jos opiskelija näkee
opiskelulla olevan merkitystä ja hyötyä omassa lähitulevaisuudessaan (Kaljonen
2004, Miller ja Bricman 2004). Toistaiseksi tutkinnon arvo ja asema niin kansalli-
silla kuin kansainvälisillä työmarkkinoilla ja koulutusjärjestelmässä on epäselvä, min-
kä opiskelijat kokivat ongelmaksi.

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon omaleimainen oppimisen ja opiskelun inf-
rastruktuuri rakentuu vastavuoroisiin kytkentöihin oppilaitoksen ja työelämän vä-
lille. On vaativa tehtävä sitoa tämä moniulotteinen, erilaisia oppimis- ja työkult-
tuureja sisältävä kompleksi toimivaksi oppimisyhteisöksi siten, että koulutukselliset
tarpeet, työelämän ja yksilön omat kehittymisen tarpeet toteutuvat. Tähän kyse-
lyyn osallistuneiden opiskelijoiden mielestä ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on
kokonaisuutena onnistunut, opetus on ollut korkeatasoista ja mahdollistanut am-
matissa kehittymisen ja opitun hyödyntämisen työelämässä. Jatkotutkinto on mer-
kinnyt myös monelle pitkään työelämässä olleelle opiskelijalle uusia oppimisen ta-
poja, avannut uudenlaisen tavan katsoa ympäröivää maailmaa ja antanut uusia
merkityssisältöjä työhön. Vastauksessaan kysymykseen “Mikä on parasta opiske-
lussasi?” eräs opiskelija kiteytti:

“Oppimisen riemu! Se aktivoi katsomaan kaikkia asioita niin työssä kuin vapaa-ai-
kanakin aktiivisemmin, osallistuvammin, luovemmin, tulee valmiutta tarttua haas-
teisiin – –” 
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Hyvä koulutus työkokemusta 
hankkineille
- Valmistuvien opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen asiantunti-
juuden syvenemisestä ja opiskelustaan 

Ensimmäiset ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijat valmistuivat keväällä
2004. Jokaista valmistujaa pyydetään vastaamaan opiskeluaan koskeviin kysymyk-
siin. Tammikuun 2005 loppuun mennessä on saatu 59 vastausta. Tuloksia tarkas-
tellaan aiempien ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilun seurantatulosten ja
koordinaatio- ja seurantaryhmän näkemysten valossa.

Johdanto

Tyypillinen kokeilussa mukana oleva opiskelija on aikuinen, pitkän työkokemuksen
omaava, vaativaa työtä tekevä alansa asiantuntijoita, joka on motivoitunut kehit-
tämään työelämää (Okkonen 2004). Koordinaatio- ja seurantaryhmä on esittänyt
kokeilussa saatujen tulosten ja kokemusten perusteella, että jatkotutkinnon kes-
keisinä tavoitteina on opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja soveltavan osaa-
misen kehittäminen, yksilönä kehittyminen sekä elinkeino- ja työelämän kehittä-
minen. Jatkotutkinto luo valmiuksia tutkimustiedon ja tieteellisten menetelmien
soveltamiseen sekä edellytykset itsenäiseen ja vaativaan työelämän kehittämiseen.
(Koordinaatio- ja seurantaryhmä 2004.) Opiskelun keskeinen osa opinnäytetyö
nousee työelämän kehittämistarpeista ja on aidosti työelämää lähellä.

Opiskelijoiden kokemukset ensimmäisen puolen vuoden opiskelun jälkeen olivat
myönteisiä, jopa 80 % opiskelijoista koki saaneensa korkeatasoista opetusta. Ne
20 %, joiden odotuksia alkuvaiheen opiskelu ei ollut täyttänyt, näkivät puutteita
opetussuunnitelman yhtenäisyydessä ja tavoitteiden selvyydessä. Oma osaaminen
ei tuntunut syventyvän moniammatillisessa ryhmässä. (Okkonen 2004.) Opiske-
lun järjestämisessä on korostettu aikuispedagogiikan periaatteita. Erityisesti on ko-
rostettu opiskelijan kokemustaustan huomioon ottamista ja interaktiivisia opetus-
menetelmiä, joilla mahdollistetaan tiedon kulku opiskeluryhmän jäsenten välillä
(Koordinaatio- ja seurantaryhmä 2004). Aiemmin ei ole julkaistu koko kokeilua kos-
kevaa seurantatietoa siitä, millaiseksi valmistumisvaiheen opiskelijat ovat opiske-
lunsa kokeneet ja miten tutkinnolle asetetut tavoitteet näyttäisivät toteutuneen.

Vastuuyliopettajat ja opetustiimin jäsenet näkivät, että työelämäläheisyys on am-
mattikorkeakoulun jatkotutkinnon kehittämistyön keskeisin painopiste, jonka va-
rassa jatkotutkinto käytännössä kehittyy ja löytää oman paikkansa koulutusjärjes-
telmässä. Tutkimuksellinen työote, ongelmanratkaisu- ja johtamistaito toisaalta it-
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senäisesti ja toisaalta moniammatillisissa ryhmissä ovat myös tärkeitä tekijöitä, kun
jatkotutkintokoulutusta kehitetään edelleen. (Korhonen ja Okkonen 2004.) On
kiinnostavaa nähdä, välittyvätkö opetushenkilöstön esiin nostamat painopistealu-
eet toteutuneeseen opetussuunnitelmaan ja opiskelijoiden kokemuksiksi oppi-
mastaan.

Kokeilu alkoi varsin epävarmoissa merkeissä ja kriittistä keskustelua on käyty koko
ajan. Artikkelin kirjoitusvaiheessa ei vielä ole tietoa, kuinka lakiesityksen eduskun-
takäsittely lähtee käyntiin ja etenee.

Tavoite

Tavoitteena oli kuvata valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden kokemuksia opis-
kelusta, opetusjärjestelyistä ja opinnäytetyön tekemisestä. Lisäksi kuvattiin työssä-
oloa, työnantajan tukea ja työuran kehittymisnäkymiä.

Tiedon keräys ja analysointi

Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Kyselyn tiedote Internet-osoit-
teineen jaettiin valmistuville opiskelijoille yliopettajien välityksellä. Vastauksia pa-
lautettiin 59 kappaletta, mikä vastaa yliopettajien ilmoittamaa määrää valmistu-
misvaiheessa olevista opiskelijoista.

Aineisto tallennettiin SPSS Windows -tilasto-ohjelmaan ja muuttujien frekvenssit ja
prosenttiosuudet laskettiin. Lomakkeissa olleita yksittäisiä puuttuvia tietoja ei pai-
kattu tilastollisesti, vaan ne jätettiin analyysien ulkopuolelle. Avokysymykset ana-
lysoitiin induktiivisella sisällön erittelyllä.

Tulokset

Vastaajien taustatiedot

Pääasiassa syksyllä 2002 opiskelunsa aloittaneista ja nyt valmistumisvaiheessa ole-
vilta opiskelijoilta (N=59) saatiin vastaukset syksyn 2004 ja tammikuun 2005 ai-
kana. Kaupan alalla heistä opiskeli 27 %:a (n=16), sosiaali- ja terveysalalla 64 %:a
(n=38) sekä tekniikan alalla 9 % (n=5). Vastaajien ikä vaihteli 29 vuodesta 58 vuo-
teen ja iän keskiarvo oli 40 vuotta. Naisia heistä oli 80 % (n=45) ja miehiä 20 %
(n=11). Vastaajista 90 %:lla (n=53) oli ammattikorkeakoulututkinto ja lopuilla yli-
opistotutkinto. Lukion käyneitä heistä oli 64 % (n=38). Korkeakoulututkinnon li-
säksi 36 %:lla (n=21) oli opistotasoinen tai korkea-asteen ammatillinen tutkinto.
Toisen asteen ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 17 % (n=10) vastaajaa.

Valmistumisvaiheessa opiskelijoilla oli kertynyt ammattikorkeakoulututkinnon tai
muun korkeakoulututkinnon jälkeistä työkokemusta keskimäärin 6,8 vuotta.
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Opetuksen ja opetusjärjestelyjen onnistuminen

Ammatillinen osaaminen
Vastaajat nimesivät ammatillisen osaamisen alueita, joilla he olivat erityisesti ke-
hittyneet opiskelunsa aikana. Vahvimpana nousi esiin ammattiin liittyvän tiedolli-
sen ja taidollisen osaamisen kehittyminen. Tähän liittyviä ilmauksia oli 40 % (n=32)
kaikista ilmauksista (n=80). Näissä vastauksissa korostuivat niin entistä syvempi
markkinoinnin tuntemus, talousosaaminen, terveyden edistäminen ja ratkaisukes-
keiset menetelmät, atk-taidot ja tiedonhallinta kuin asiakkuuksien hallinta, yhteis-
työ- ja verkostotyötaidotkin. Johtamiseen liittyvissä ilmauksissa, joita oli 17 %:a
(n=14), korostui projektin, prosessin ja it-johtamisen taidot ja esimiestyö. Osaa-
minen syveni myös työn suunnittelun ja kehittämisen osalta 15 %:lla vastaajista
(n=11), kokonaisnäkemyksen laajenemisen ja selkeytymisen osalta 12 %:lla (n=10),
projektiosaamisen 8 %:lla (n=6), tutkimuksellisen työotteen kehittyminen 5 %:llä
(n=4) ja muut 4 %:lla (n=3). 

Aiemman koulutuksen ja kokemuksen tunnustamisessa 
Vastaajista 17 %:a (n=9) arvioi, että aiempaa koulutusta ja työkokemusta ei otet-
tu lainkaan huomioon opiskelun aikana, 46 %:n (n=25) mielestä ne otettiin huo-
mioon jonkin verran ja 37 %:n (n=20) mielestä hyvin tai erittäin hyvin.

Vastaajista 45 %:a (n=23) oli hakenut aiemmilla opintosuorituksilla korvausta am-
mattikorkeakoulun jatkotutkinnon opintosuorituksista ja saanut korvattua niitä.
Korvattujen opintoviikkojen määrät vaihtelivat 2 - 12 välillä, keskiarvon ollessa 6,8
opintoviikkoa. Noin puolet oli hakenut korvausta aiemmilla opinnoillaan ammat-
tikorkeakoulussa, noin puolet yliopistossa suoritetuilla opinnoillaan. Muita koulu-
tuksia olivat esimerkiksi Psykoterapia instituutin järjestämä koulutus tai kolmannen
sektorin järjestämä koulutus ja vuoden kestävä koulutukseen liittyvä ohjaus.

Opiskelukokemukset olivat olleet hyviä. Valmistumisvaiheessa 87 % vastaajista
(n=46) koki opiskelunsa korkeatasoiseksi. Opinnot olivat ajankohtaisia, opettajat
ja luennoitsijat olivat hyvin ammattitaitoisia ja inhimillisiä, heillä oli laaja näkemys
ja kokemus asioista. Opetus koettiin opiskelijalähtöisenä. Vastauksissa korostui se,
että opettajilta sai vastauksia siihen mitä tarvitsi. Opintokokonaisuudet ja kurssi-
tarjonta olivat hyviä. Myös parannettavaa löytyi. Vastaajat olivat kokeneet jonkin
verran epätasaisuutta opetusjaksojen sisällön tasossa. Osa vierailevista luennoitsi-
joista ei ollut osannut muokata luentoaan kuulijoilleen sopivaksi: opiskelijat olivat
jo työelämässä olevia “konkareita” eikä ensimmäistä tutkintoaan opiskelemassa.
Joissakin tapauksissa oli puuteita myös palautteen saamisessa opettajilta.

Valmistumisvaiheessa 13 % (n=7) opiskelijoista ei kokenut opetusta korkeatasoi-
seksi. Näissä vastauksissa tuotiin esille opetuksen suunnittelun puutteita. Esimer-
kiksi portfoliota tai oppimispäiväkirjaa käsitteleviä luentoja ei olisi tarvittu enää täs-
sä vaiheessa. Myös muita opintojen sisältöjä voisi vastaajien mielestä tarkentaa ja
opinnäytetyöhön liittyvää opetusta toivottiin jo heti opiskelun alkuvaiheeseen.

Vastaajista 64 %:a (n=33) koki saaneensa ohjausta aina tarvitessaan, puolestaan
33 %:a (n=17) sai ohjausta jonkin verran. Ohjausta ei saanut 4 % (n=2) vastaajis-
ta, vaikka olisivat tarvinneet.
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Opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen, niiden sopivuuteen itselle, oltiin
tyytyväisiä. Ne sopivat hyvin tai melko hyvin 96 %:lle (n=51) vastaajista ja melko
huonosti 4 %:lle (n=2). Opetuksen ajoitus oli sopiva, koska aikataulut oli soviteltu
työhön sopivaksi ja etäopiskelu ei ollut aikaan eikä paikkaan sidottua. Myös työn-
antajien joustavuutta kiiteltiin. Verkko- ja monimuoto-opiskelu tuntuivat hyviltä
opiskelumuodoilta. Myös kehitettävää havaittiin. Osa vastaajista toivoi enemmän
iltaopetusta. Tutor-ryhmän toivottiin kokoontuvan useammin. Joitakin erityison-
gelmia aiheutui opiskelijan omasta elämän tilanteesta (äitiysloma tai terveydenti-
la).

Parasta opiskelussa
Kysymykseen, mikä oli parasta opiskelussa, saatiin 60 eri ilmausta. Vastauksista 35
%:ssa (n=21) parhaaksi puoleksi nostettiin moniammatillisen opiskelijaryhmän,
opettajien ja ohjaajien muodostaman asiantuntijaverkoston muodostuminen ja sen
antama tuki. Muiden opiskelijoiden tietotaito ja sen välittyminen opiskelussa mui-
den käyttöön koettiin tärkeäksi opiskelun sisällöksi.  Toisaalta opiskelussa nähtiin
parhaaksi puoleksi uuden oppiminen, oivaltaminen ja kehittyminen, niihin liitty-
viä mainintoja oli 28 %:ssa (n=17) kaikista vastauksista. Vastaajat kokivat amma-
tillisen itsetunnon kohoavan ja asiantuntijuuden vahvistuvan. Hyvät luennot,
asiasisällöt, oppimistehtävät ja opiskelujärjestelyt mainittiin 27 %:ssa (n=16) vas-
tauksista. Muutamat vastaajat mainitsivat kehittämistehtävän ja hyödyn työelä-
mälle.

Ongelmallisinta opiskelussa
Opiskelijoita kysyttiin myös, mikä oli ongelmallisinta opiskelussa, vastauksia saa-
tiin 45. Tyypillisin vaikeus oli ajanhallinta, siihen liittyviä ilmauksia oli 49 %:ssa
(n=22) vastauksessa. 22 %:ssa (n=10) vastauksista mainittiin hakaluuksia aiheutu-
neen matkustamisesta opiskelupaikkakunnalle ja muista opiskelukustannuksista.
Tyytymättömyys opetukseen tuli esille seitsemässä vastauksessa (ks. edellä kappa-
le:  Aiemman koulutuksen ja kokemuksen tunnistaminen). Neljä opiskelija toi esil-
le puutteet omissa opiskelutaidoissa. Ongelmiksi mainittiin omat atk-taidot tai
puutteellinen englanninkielen taito ja tutkintonimikkeen puuttuminen.

Opinnäytetyö

Vastaajista 60 %:a (n=33) teki opinnäytetyönsä julkiselle sektorille, 26 %:a (n=14)
yksityiselle sektorille ja 9 %:a (n=5) kolmannelle sektorille ja kolme vastaajaa muu-
alle. 51 %:ssa (n=25) opinnäytetöistä haettiin ratkaisuja organisaation uusien toi-
mintamallien, prosessien ja järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. 20 %:ssa
(n=10) kehitettiin ja suunniteltiin palvelutoimintaa, 14 %:ssa (n=7) syvennyttiin
kehittämään ammatillista yhteistyötä ja verkostoja ja 6 % (n=3) keskityttiin mark-
kinoinnin haasteisiin. Muita aiheita olivat muun muassa yrityksen omistusjärjeste-
ly tai isovanhemmuuden käyttö laitoskasvatuksessa. Vastaajien mielestä työnanta-
jat ja työelämä saivat konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja, uusia ideoita, eh-
dotuksia ja tietoa. Opiskelijan tiedot, taidot ja ammatillinen ymmärrys syvenivät ja
laajenivat. Myös tutkiva työote vahvistui ja sitä kautta opiskelijan oma kasvu ja vah-
vuudet löytyivät.
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Opinnäytetyön ohjauksen koki tasokkaaksi 86 %:a (n=44) vastaajista ja 14 %:a
(n=7) ei pitänyt ohjausta tasokkaana. Hyvänä nähtiin ohjaajien asiantuntemus ja
perehtyneisyys aiheeseen. Opiskelijan saama tieto ja ohjaus oli asianmukaista ja
täsmällistä. Ohjauksen ongelmina olivat yksilöllisyyden puuttuminen, ohjausta ei
saanut silloin kun tarvitsi, oman aktiivisuuden vähäisyys ja ajan vähyys. Myös oh-
jaajan vaihtuminen kesken opinnäytetyöprosessin oli tuottanut vaikeuksia, sillä uu-
den ohjaajan kanssa aloittaminen oli vaikeaa. 

Vastaajista 83 %:a (n=45) oli tyytyväisiä opinnäytetyönsä lopputulokseen ja 17 %:a
(n=9) oli melko tyytymättömiä lopputulokseen. Tyytyväisyys kohdistui omaan op-
pimiseen, ohjaukseen ja aikataulussa pysymiseen. Tyytymättömyys suuntautui eri-
tyisesti ajanhallintaan sekä oman opinnäytetyöprosessin hajanaisuuteen. Vastaa-
jien mukaan opinnäytetyöohjaus poikkesi edellisen korkeakoulututkinnon opin-
näytetyön ohjauksesta. Ohjaus oli aiempaa syvällisempää, monipuolista ja opiske-
lija koki, että hän pystyi hyödyntämään ohjauksen paremmin. Ohjaus oli opiskeli-
jalähtöistä ja yksilöllistä sekä ajallisesti tiiviimpää. Opiskelijoilta saatiin ehdotuksia
ohjauskäytäntöjen kehittämiseen. Vastaajat toivoivat selkeyttä, nykyistä tarkempaa
ohjeistusta ja lisää ohjausaikaa. Osa opiskelijoista toivoi entistä enemmän yhteisiä
tilaisuuksia, jolloin voisi hyödyntää tiimityön mahdollisuuksia. Myös aikataulujen
selkeyttä voisi parantaa.

Arvionsa mukaan 83 %:a (n=44) pysyi hyvin tai kohtuullisesti tehdyssä aikatau-
lussa, huonosti aikataulussa pysyi 13 % (n=7) ja kahden vastaajan aikataulu ei pi-
tänyt lainkaan työtehtävien muutoksen vuoksi. Ohjaajalta, työnantajalta, opiske-
luryhmältä ja perheeltä saatu tuki auttoi opinnäytetyön etenemistä. Ohjaajien kiin-
nostus ja tiedustelut työn etenemisestä koettiin kannustavina. Myös oman aiheen
kiinnostavuus ja työelämän tarve saada tulokset käyttöönsä ja tiukka aikataulu edis-
tivät opinnäytetyöprosessia. Puolestaan työkiireet ja ajan puute, muutokset työs-
sä sekä tuen tai motivaation puute hidastivat tekemistä.

Työssäolo, työnantajan tuki ja urakehitysnäkymät

Vastaajista 80 %:a (n=47) oli ollut opiskelunsa ajan kokopäivätyössä, 12 %:a (n=7)
oli osapäivätyössä. Työttömänä oli yksi vastaaja ja kaksi oli kokopäiväopiskelijana.
Opintovapaata oli ottanut 12 opiskelijaa, tyypillisesti vapaa oli otettu opinnäyte-
työn tekemiseen ja se kesti noin yhden kuukauden.

Työnantajan tuki näytti lisääntyneen opiskelun loppuvaiheessa, sillä 60 % (n=35)
sai konkreettista tukea. He saivat käyttää työaikaa opiskeluun tai palkkaa opiskelu-
päivistä. Työnantaja saattoi osallistua myös matka- ja majoituskustannuksiin. Hen-
kistä tai muuta tukea sai 53 %:a (n=31) vastaajista. Nämä vastaajat kokivat työn-
johdon ja työtovereiden kannustaneen heitä. Tuki oli ollut mentorointia, keskus-
telua ja ohjausta. Kuusi vastaajaa ei saanut tukea työnantajaltaan. Heidän työ-
paikkansa oli vaihtunut opiskelun aikana ja uudelle tutkinnolle, jolla ei vielä ole ni-
mikettä, oli heidän mielestään haasteellista saada tukea.

Valmistuvilta opiskelijoilta kysyttiin urakehitysnäkymiä. Oman arvionsa mukaan 34
%:lla (n=17) näytti jatkotutkinto edistävän uraa paljon tai hyvin paljon. Tehtävä-
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kuva oli muuttunut vaativammaksi ja palkka oli noussut. He kertoivat saaneensa
uusia haasteita ja esimerkiksi kirjoittaneensa artikkeleita ammattilehtiin. Vastauk-
sissa näkyi myös usko omaan ammattitaitoon ja parempaan työpanokseen yrityk-
sessä.

Vastaajien mukaan 54 %:lla (n=27) ura näytti edistyvän jonkin verran. Näissä vas-
tauksissa tuli esille halu tehdä ja hakea uusia, entistä vaativampia tehtäviä, jolloin
myös palkka nousisi. Tutkinnon rinnastaminen ylempään korkeakoulututkintoon
tuli myös ilmi. Kuusi vastaajaa totesi, että opiskelun merkitystä uraan oli “vaikea
sanoa tässä vaiheessa” tai ettei tuntenut tarvetta uralla etenemiseen.

Konkreettiseen kysymyksen työtilanteesta koulutuksen loppuvaiheessa annettujen
vastausten mukaan, 67 % (n=37) kertoi jatkavansa entisessä työpaikassaan, 24
%:lla (n=13) oli uudet tehtävät, uusi työnantaja tai oli yrittäjänä. Kolme oli työt-
tömänä ja kahdella oli tilanne vielä epävarma ja suunnitelmat vielä kesken. 

Suositteletko opintoväylää muille?

Valmistumisvaiheessa olevista opiskelijoista kaikki tähän kysymykseen vastanneet
(n=53) suosittelivat ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa opintoväyläksi muille. Pe-
rusteluina olivat koulutus antaa ammatillisia asiantuntijuusvalmiuksia, se on työ-
elämäläheistä, avartavaa ja yksilöllistä. 

“– – Hyvä koulutus niille, joilla jo merkittävää kokemusta työelämästä. Antaa val-
miuksia työelämän jatkuvasti muuttuviin tehtäviin.”
“– – jotka haluavat kehittäjiksi, lähtevät ammattikorkeakouluun, jotka haluavat
tutkijoiksi, lähtevät tiedekorkeakouluun – –”

Kooste

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilusta valmistuvat opiskelijat ovat noin nel-
jäkymmentävuotiaita alansa asiantuntijoita, joilla oli pitkä työkokemus. Valtaosal-
la on ammattikorkeakoulututkinto taustalla, joka kymmenennellä on yliopistolli-
nen tutkinto. Runsaalla kolmasosalla on myös alempi ammatillinen tutkinto. 

Valmistuvista opiskelijoista 87 % oli tyytyväisiä ja kokivat opetuksen korkeatasoi-
seksi, opetus oli ammattitaitoista ja inhimillistä, opetushenkilökunnalla oli laaja ja
ajantasainen näkemys opettamistaan asioista. Parasta opiskelussa oli moniamma-
tilillisen asiantuntijaverkoston muodostuminen ja sen antama tuki. Verkostossa jä-
senen oma asiantuntijaosaaminen ja ammatillinen itsetunto vahvistuivat. Vahvim-
min olivat opiskelun aikana kehittyneet omaan ammattiin liittyvät tiedot, taidot ja
asenteet, jotka Ruohotien (2003) mukaan määrittävät yksilöllistä tehokkuutta työ-
tehtävissä. Opiskelijat arvioivat kehitystä tapahtuneen myös strategisessa kyvyk-
kyydessä (esimerkiksi verkostotyöskentely), joka Ruohotien (2003) mukaan mak-
simoi organisaation menestymisen. Voidaan sanoa, että opiskelijoiden näkemyk-
set oppimastaan ovat samansuuntaisia opetushenkilöstön antaman kuvan kanssa
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(vrt. Korhonen ja Okkonen). Molemmissa korostuu läheisyys työelämään, mo-
niammatilliset ryhmät, johtamisosaaminen ja tutkimuksellinen työote. Tulosten
mukaan näyttäisi myös, että opiskelu oli vahvasti edennyt Koordinaatio- ja seu-
rantaryhmän (2004) esittämien tavoitteiden suuntaisesti.

Vaikka valtaosa opiskelijoista piti opetusjärjestelyjä ja ajoitusta sopivana itselleen ja
joustavuutta kiiteltiin, yleisin ongelma opiskelun alusta lähtien on ollut ajanhallin-
ta. Tähän ongelmaan on syytä paneutua ja pohtia niin pedagogisia ratkaisuja kuin
työjärjestelyjä, jotta työn ohessa opiskelu olisi entistä joustavampaa (vrt. Koordi-
naatio- ja seurantaryhmä 2004). On huomattava, että valmistujista yli 90 % kävi
joko kokopäivätyössä tai osapäivätyössä. Tuskin pedagogisilla ratkaisuilla voidaan
kokonaan poistaa ajanhallinnan ongelmia. Voisiko ratkaisu löytyä muutaman kuu-
kauden opintovapaasta, jota jotkut opiskelijat käyttivät? Opiskelijoiden kokemista
vaikeuksista huolimatta voitaneen sanoa, että opetus on toteutunut kuten kokei-
lun suunnitteluvaiheessa oli ideoitu: opiskelu järjestetään niin, että sen voi suorit-
taa työn ohella. 

Opiskelijat, joiden mielestä opetus ei ollut korkeatasoista, nostivat esiin tärkeitä ke-
hittämiskohteita. Parannettavaa löytyi kurssien sisällöissä, sillä osa luennoitsijoista
ei ollut onnistunut muokkaamaan sisältöä asiantuntijoille sopivaksi, vaan sisältö ko-
ettiin sopivan ennemminkin ensimmäistä tutkintoaan opiskeleville. Myös palaute-
järjestelmää ja palautteen antamista tulee vastaajien mielestä kehittää. Nämä pa-
lautteet ovat tärkeitä viestejä ja opiskelijoiden kokemustausta on tämän koulutuk-
sen voimavara, joka osaltaan syventää opiskelun antia (vrt. Koordinaatio- ja seu-
rantaryhmä 2004).

Aiemman opitun tunnustamisessa ja hyväksymisessä ammattikorkeakoulun jatko-
tutkinnon osaksi oli tapahtunut parantumista verrattuna opiskelun alkuvaiheen ti-
lanteeseen, mikä onkin opetusministeriön antamien kehittämislinjausten mukais-
ta (Opetusministeriö 2003).

Yli 80 % vastaajista uskoi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon edistävän omaa
työuraa. Tosin valmistumisvaiheessa opiskelijoista lähes 70 % jatkoi entisessä työ-
paikassaan, noin 25 % kertoi muutoksista työssään ja työtehtävissään. Monet vas-
taajat kertoivat odottavansa tutkintonimikkeen vahvistumista ja tutkinnon aseman
määrittelyä ennen kuin tekevät uusia urasuunnitelmia. 

Saadut tulokset ovat voittopuolisesti myönteisiä ja opiskelijat suosittelivatkin am-
mattikorkeakoulun jatkotutkintoa opintoväyläksi myös muille. Ensimmäisten val-
mistuneiden opiskelijoiden kokemukset opinnäytetyöprosessista ovat pääosin
myönteisiä. Opinnäytetöillä haettiin ratkaisuja organisaation kehittämiseen, pal-
velutoiminnan suunnitteluun sekä yhteistyön ja verkostojen vahvistamiseen. Am-
mattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelu lähtee aidosti sekä työelämän kehittä-
mistarpeista että oppijan tarpeista. Jatkossa on syytä tarkastella, millainen tasa-
paino löytyy oppijan tavoitteiden, työelämän kehitystarpeiden ja toisen syklin kor-
keakoulututkinnon laatuvaatimusten välille. Tuloksissa nousee esille myös tärkeitä
kehittämiskohteita, joihin on syytä paneutua perusteellisesti.
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Tulosten luotettavuutta voi tarkastella monelta kannalta. Oletettavasti kyselyihin
vastasivat juuri ne henkilöt, jotka ovat saaneet opiskelulta, mitä ovat odottaneet
saavansa. Mutta yhtä todennäköisesti vastaajina ovat myös ne, joiden odotuksia
opiskelu ei ole täyttänyt. Tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, ne täydentyvät,
kun opiskelijoita valmistuu lisää. Nämä valmistumisvaiheen seurantatulokset vah-
vistavat sitä kuvaa, minkä opiskelijat antoivat ensimmäisen puolen vuoden opis-
kelustaan, minkä vastuuyliopettajat ja opetustiimin jäsenet antoivat ja minkä työ-
elämän edustajien ensimmäiset vastaukset antavat. Tulokset ovat samansuuntai-
sia Korkeakoulujen arviointineuvoston arviointien kanssa (Kekäle ym. 2004, Pratt
ym. 2004). Pratt ym. (2004) korostivat ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kou-
lutusohjelmien vastaavan vaatimustasoltaan toisen syklin koulutusohjelmia, joita
järjestetään muiden maiden korkeakouluissa (toinen sykli tarkoittaa master-tason
tutkintoja). Niin opetushenkilöstön, opiskelijoiden kuin työelämän edustajienkin
näkökulmista ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilu näyttää onnistuneen ja
työ tutkinnon parissa jatkuu. 
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Voimavarana työelämäläheisyys

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilusta valmistui tammikuun 2005 loppuun
mennessä lähes 60 opiskelijaa liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan
jatkotutkinnoista. Tässä artikkelissa tarkastellaan heidän työelämän yhteyshenki-
löidensä kokemuksia ja näkemyksiä jatkotutkinnosta. Tutkimuksessa keskitytään ky-
symyksiin, jotka kuvaavat jatkotutkinnon merkitystä ja tarkastellaan, kuinka työ-
elämäläheinen oppiminen jatkotutkinnossa näyttäytyy. Aluksi pohditaan asian-
tuntijuuden uudistumista, koulutuksen työelämäläheisyyttä ja alueellista vaikutta-
vuutta.

Asiantuntijuuden uudistuminen

Työelämän jatkuva kehittyminen ja kehittäminen vaativat muutoksia oppimisjär-
jestelyissä, asiantuntijuuden tunnistamisessa ja työelämän toimintatavoissa. Lau-
nis ja Engeström (1999) esittävät asiantuntijuuden olevan enemmän toiminnan
kuin yksilön ominaisuus, sillä työelämän haasteet vaativat työyhteisöiltä uusien toi-
mintamallien, sääntöjen ja työnjaon rakentamista eivätkä nämä ole pelkästään yk-
silöstä riippuvia tekijöitä. Tästä lähestymistavasta seuraa se, että tarvitaan välinei-
tä ymmärtää ja analysoida toimintajärjestelmiä, suunnitelmia, periaatteita ja arki-
sia tapahtumia työyhteisössä. Tynjälä (1999) arvioi asiantuntijan työtä saman-
suuntaisesti ja katsoo, että asiantuntija joutuu jatkuvasti määrittelemään uudelleen
tehtäviänsä ja toimintaa. Asiantuntijuus on tällöin prosessi, joka määrittää yksilön
lisäksi tiimejä, työryhmiä ja työyhteisöjä. Jos edellä esitetyt väitteet hyväksytään,
on luonnollista, että asiantuntijan koulutus järjestetään ainakin osin toiminnalli-
sessa kontekstissa, kuten ammattikorkeakoulun jatkotutkinnossa on pyrkimyksenä
opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen osalta. 

Työn ja koulutuksen yhteyttä on tarkasteltu yleisesti monissa aiemmissa tutkimuk-
sissa ja nyt on alettu korostaa uusia pedagogisia ratkaisuja. Esimerkiksi Kaupin
(2004) mukaan oppimisessa yhä keskeisemmälle sijalle nousevat yksilöjen, yhtei-
söjen ja verkostojen oppimista linkittävät lähestymistavat, jotka antavat välineitä
ymmärtää ajattelun, uuden tiedon luomisen ja uudenlaisten toimintakäytäntöjen
kehittämisen yhteyttä.  Asiantuntijuutta on alettu pohtia myös ammattikorkea-
koulujen omista lähtökohdista ja viitekehyksestä, samoin hyötynäkökohdat ovat
herättäneet keskustelua. (Ks. esim. Kotila & Mutanen 2004). On mielenkiintoista
tarkastella, onko työnantajien vastauksissa viitteitä siirtymistä työyhteisöjen oppi-
misen suuntaan.
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Työelämälähtöisyys vai -läheisyys?

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintokoulutus tähtää ammatillisen asiantuntijuuden
ja soveltavan osaamisen kehittämiseen sekä elinkeino- ja työelämän kehittämiseen
(vrt. Laki 645/2001, Koordinaatio- ja seurantaryhmä 2004). Työelämälähtöisyys
on kiinnitetty ammattikorkeakoulujen erityispiirteeksi ja toimintaa ohjaavaksi pe-
riaatteeksi esimerkiksi opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelmissa (1999, 2003) kuin myös OECD:n arvioinnissa (2002). Samoin jat-
kotutkintokokeilun virallisissa arvioinneissa on keskeisesti arvioitu työelämälähtöi-
syyden toteutumista ja pidetty sitä keskeisenä elementtinä kyseisessä koulutuksessa
(Kekäle ym. 2004, Pratt ym. 2004). Työelämäläheisyys on yksi niistä tekijöistä, jot-
ka tekevät tästä tutkinnosta varsin ainutlaatuisen eurooppalaisessa kontekstissa
(Pratt ym. 2004). Opinnäytetyö on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka opiskelija
toteuttaa aidossa työympäristössä 

Kun työelämälähtöisyydestä puhutaan korkeakoulutuksen yhteydessä, siihen liit-
tyy ongelma. Korkeakoulutus ei voi eikä pidä olla kokonaisuudessaan työelämän
tarpeista lähtevää. Koulutuksen tehtävä on olla aiempien työkäytäntöjen ja toi-
mintamallien kyseenalaistaja, kriittinen arvioija ja uudistusten käynnistäjä. (Tynjä-
lä ym. 2004.) Jatkotutkinnon kehittämisen yhteydessä onkin selkeämpää puhua
työelämäläheisyydestä: Tällöin korostuu ajatus, että koulutus toteutetaan lähei-
sessä yhteistyössä työelämän kanssa ja koulutus täyttää kyseisen ammattikorkea-
koulututkinnon laatu- ja tasovaatimukset.

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot kehittävät korkeatasoisia kompetensseja ja
vastaavat työelämän tarpeisiin, kehittämishankkeet edistävät työelämän ja työ-
käytäntöjen kehittämistä. Opiskelijoiden palautteen mukaan työnantajat tukivat
opiskelua. Arvioinnissa ja seurannassa on havaittu toimivia yhteyksiä koulutusoh-
jelmien ja työelämän väliltä. (Pratt ym. 2004, Okkonen 2004.)

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilussa on työelämäulottuvuus ollut tiiviis-
ti mukana koko ajan suunnitteluvaiheesta lähtien. Työelämäläheisyys näyttää ko-
keilun kuluessa toteutuneen monella tavalla: opiskelijavalinnassa työkokemusvaa-
timuksena ja opetussuunnitelman tekemisessä, sillä työelämän edustajat olivat mu-
kana lähes kaikkien opetussuunnitelmien teossa. Työelämäyhteys toteutui ope-
tuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. (Ok-
konen 2004.) Myös kokeilun yliopettajat ja opetustiiminjäsenet korostivat vahvaa
yhteyttä työelämään ja yhteyden kehittämistä yhtenä keskeisenä tämän tutkinnon
ominaispiirteenä (Korhonen ja Okkonen 2004). Lisäksi on nähty, että jatkotutkin-
not vahvistavat ammattikorkeakouluja asiantuntijayhteisöinä ja niiden tutkimus- ja
kehitystyötä (Maljojoki 2003), jolloin merkitys näkyy myös toiminta-alueella ja nii-
den työyhteisöissä. Toistaiseksi ei ole ollut valtakunnallisesti koottua tietoa siitä, mi-
tä koulutus antaa työelämälle ja toteutuuko tavoiteltu työelämäläheisyys siitä nä-
kökulmasta katsottuna.

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon keskeinen osa on työelämän kehittämisteh-
tävä (opinnäytetyö), jonka laajuus on 20 opintoviikkoa ja jonka ohjaamiseen työ-
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elämän edustajat osallistuvat. Rissasen (2003) mukaan opinnäytetyön1 työelämä-
lähtöisyys merkitsee oppimisen siirtymistä työelämän oppimistilanteisiin ja kon-
tekstiin, joka on tilannesidonnainen, käytännön sovelluksia ja yleisiä työelämän val-
miuksia sekä yhteistoiminnallista tiimiosaamista korostavaa. Opinnäytetyön kehit-
tämiskohteeksi tulee tiedon sijasta toiminta ja ammattikäytännöt. Työyhteisön kon-
tekstin luonne näkyy Rissasen (2003) mukaan siinä, millä tavoin työyhteisö osal-
listuu opinnäytetyöhön ja millainen on opiskelijan rooli työyhteisössä. Näihin ky-
symyksiin liittyy myös pohdinta siitä, mitä menetelmiä opinnäytetyössä käytetään
ja millaista tietoa se tuottaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan työyhteisön konteks-
tiin liittyviä kysymyksiä. Saatuja tuloksia peilataan Rissasen saamiin tuloksiin ja ar-
vioinneissa esiin nostettuihin haasteisiin.

Aluevaikuttavuus

Asiantuntijuuden uudistumisen ja työelämäläheisyyden lisäksi ammattikorkeakou-
lun jatkotutkinto kiinnitetään usein ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitys-
työn kautta myös aluevaikuttavuuteen, joka puolestaan yhdistetään innovaatio-
järjestelmään. Kiinnekohta onkin luonteva, koska jatkotutkinnot on suunniteltu
työn ohessa opiskeleville aikuisille, jotka verkostojensa kautta ovat osa aluetta. Toi-
mijoiden vuorovaikutus näyttäisi tutkijoiden mukaan generoivan alueellisia ja ala-
kohtaisia innovaatioverkostoja, joiden tavoitteena on tiedon, tuotteiden tai palve-
lujen kehittäminen (Ståhle ym. 2004). Alueellisten innovaatioverkostojen perus-
lähtökohtina pidetään fyysistä läheisyyttä, joka voi toteutua eri tavoin, maan-
tieteellisenä, tuotannollisena, organisatorisena, kulttuurisena ja ajallisena läheisyy-
tenä (Tulkki ja Lyytinen 2001). Läheisyyttä olettaisi vaativan myös Halttusen (2004)
ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuuteen sisällyttämät asiat. Niitä ovat uusi tie-
to, osaajat, uusien toimintamallien soveltaminen, teknologia, liiketoimintaosaa-
minen ja yrittäjyys sekä yrittäjyyshankkeet. Toisaalta korkeakoulujen palvelutehtä-
vää voidaan tarkastella innovaatiotoiminnan mahdollistajana, siirtäjänä ja lähtee-
nä (Marttila ym. 2004). Myös nämä roolit ja tehtävät edellyttävät tiivistä vuoro-
vaikutusta asiakkaiden, yritysten ja verkostojen kanssa. Tätä jatkotutkinnon työ-
elämäedustajille tehtyä kyselyä ei suunniteltu näistä näkökulmista, mutta tarkas-
telemme vastausten perusteella näitä ulottuvuuksia ja ominaisuuksia. Opinnäyte-
työ, työelämän kehittämistehtävä, yhdistää niin ammattikorkeakoulua ja työelä-
mää kuin opetusta ja oppimista.

Tavoite

Tämän kartoituksen tavoitteena oli selvittää työelämän edustajien näkemyksiä ja
kokemuksia ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelusta, suositeltavuudesta ja
opiskelun tukemisesta. Työelämän edustajat olivat valmistuvien opiskelijoiden työ-
paikkojen yhteyshenkilöitä, työnantajia, esimiehiä ja mentoreita. Tutkimuskysy-
mykset olivat:

– Mitkä ovat ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon keskeiset piirteet?
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1 Rissanen on tutkinut tradenomin tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä, jonka laajuus on 10 opinto-

viikkoa.



– Millä ammatillisen osaamisen alueilla valmistunut opiskelija oli kehittynyt
opiskelunsa aikana?

– Mihin työelämän haasteeseen opinnäytetyöllä haettiin ratkaisua?
– Mitä hyötyä opinnäytetyöllä nähtiin olevan yritykselle ja työyhteisölle?
– Voiko työelämän edustaja suositella ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-

koulutusta muille työnantajille ja työntekijöille?
– Miten työnantaja tuki opiskelua?

Aineiston keräys ja analyysi
Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa oli kaikkiaan 18 kysymystä,
joista tässä selvityksessä tarkastellaan erityisesti edellä mainittuja. Tässä tarkastel-
tavia avokysymyksiä oli viisi. Tiedote ja Internet-kyselyn osoite jaettiin yliopettajien
kautta työelämän edustajille, kun opiskelija oli valmistumisvaiheessa. Niitä työelä-
män edustajia, joilta ei saatu vastausta, muistutettiin vastaamisesta vielä uudelleen
joko suoraan tai koulutusohjelman yliopettajan välityksellä. Heille annettiin myös
mahdollisuus vastata suullisesti, tätä mahdollisuutta ei kukaan käyttänyt.

Yliopettajilta saadun tiedon mukaan tammikuun 2005 loppuun mennessä valmis-
tuneita opiskelijoita oli 58. Osa opiskelijoista oli lykännyt valmistumistaan ja jää-
nyt odottamaan lopullista tutkintonimikettä. 48:lla oli nimetty työelämän mento-
ri. Kyselylomake palautui 27 vastaajalta, joten vastausprosentiksi muodostui 56 %.
Kaikilla opiskelijoilla ei opiskelun loppuvaiheessa ollut työelämän yhteyshenkilöä
tai mentoria työpaikan vaihtumisen tai työttömyyden vuoksi. Yhdeksi syyksi pal-
jastui myös, että opiskelija ei halunnut työpaikallaan tiedettävän hänen opiskelus-
taan. Kaksi vastaajakenttää yhdistettiin, koska vastausten perusteella voitiin pää-
tellä vastaajan olleen yksi ja sama henkilö. 

Aineisto talletettiin ja analysoitiin SPSS 11.0 -ohjelman avulla. Muuttujien suoria
jakaumia tarkasteltiin frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla. Avovastaukset ana-
lysoitiin sisällön erittelyllä, ajatukselliset kokonaisuudet tiivistettiin ja ryhmiteltiin
(Tuomi & Sarajärvi 2002). Tulososiossa esitetään suoria lainauksia vastauksista.

Tulokset

Vastaajista 52 % (n=14) toimi julkisella sektorilla, 37 % (n=10) yksityisellä ja 11 %
(n=3) kolmannella sektorilla. Kaupan alalla opiskeli 30 %:a (n=8) opiskelijoista, so-
siaali- ja terveysalalla 44 %:a (n=12) ja tekniikan alalla 26 %:a (n=7). 

Tutkinnon ominaispiirteet ja kehittyvät osaamisen alueet

Vastaajien esittämiä ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon keskeisinä ominaispiir-
teinä tai ominaisuuksina, joilla tutkinto erottuu muista tutkinnoista, erityisesti muis-
ta korkeakoulututkinnoista, on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon keskeiset ominaispiirteet työ-
elämän edustajien mukaan

% n
Työelämäläheisyys 39 30
Ammatillisuus ja soveltava osaaminen 23 17
Opiskelun käytännön toteutus 10 8
Kehittävä työote 7 5
Yhteistyö ja vuorovaikutus 5 4
Muut 16 12

Yhteensä 100 76

Keskeisin ominaispiirre liittyi työelämäläheisyyteen, työelämälähtöisyyteen ja käy-
tännön läheisyyteen. Vastaajat totesivat, että tutkinto on konkreettisesti muita kor-
keakoulututkintoja lähempänä käytännön työelämää ja opitut asiat voidaan ottaa
käyttöön saman tien. Tämä etu on saavutettavissa, kun opiskelijat ovat aikuisia ja
opiskelu tapahtuu työn ohessa.

Myös vahvaa ammattiosaamista ja soveltavaa osaamista korostettiin, jolloin nou-
si esiin opiskelijoiden oman ammattitaidon ja kokemuksen hyödyntäminen opis-
kelussa. Opiskelun käytännön järjestelyistä korostui joustavuus, opintosuunnitel-
ma oli suunnattu aikuisille työssä käyville henkilöille. Myös kehittävä työote tuli
esiin jatkuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen liittyvien ilmauksien kautta. Yhteis-
työhön ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmauksia oli muutama.

Työelämän edustajat erittelivät opiskelemassa olleen työntekijänsä ammatillisen
osaamisen alueita, joilla he näkivät työntekijän kehittyneen opiskelunsa aikana.
Näihin liittyviä ilmauksia oli yhteensä 36. Vastaajat olivat havainneet kehitystä ta-
pahtuneen suunnittelu- ja kehittämistaidoissa kuten analysoinnissa, syy ja seuraus
-suhteiden selkeämmässä ymmärtämisessä, projektiosaamisessa ja tutkimukselli-
sessa työotteessa. Myös ammattiin liittyvien spesifien taitojen katsottiin kehitty-
neen. Vastausten mukaan asiantuntijuuteen liittyvä yleisosaaminen, kuten oman
työn reflektointi, kokonaisuuksien hallinta, kirjallinen esittäminen ja tiedonhallin-
ta, näytti vahvistuneen. Osaaminen kehittyi myös tiimi- ja verkostotyöskentelyssä
esimerkiksi niiden luomisessa ja koordinoinnissa. Samoin persoonallisten valmiuk-
sien ja asenteiden, kuten itseluottamuksen ja varmuuden, nähtiin parantuneen.

Opinnäytetyö ja työelämän haasteisiin vastaaminen

Työelämän edustajien antamien vastausten mukaan 85 %:a (n=23) opinnäytetyön
aiheista valittiin opiskelijana olleen työntekijän ehdotuksesta. Työnantaja ja joku
muu (esimerkiksi kunta) havaitsi kehittämiskohteen tai oli mukana aloitteenteossa
30 %:ssa (n=8) opinnäytetyön aiheen valinnoista.

Vastaajilta kysyttiin millaiseen työelämän haasteeseen työntekijän tekemällä opin-
näytetyöllä haettiin ratkaisua. Tyypillisesti erilaiset toiminnan kehittämiseen liitty-



vät tarpeet olivat kehittämishankkeen taustalla. Näistä esimerkkejä ovat muutos-
tilanteen hallinta, lainsäädännön edellyttämä asiakirjan sisältöjen kehittäminen, li-
säksi erilaisten selvitysten ja suunnitelmien avulla kehitettiin työtä ja toiminta-aluet-
ta. Myös asiakkaan parempaan palveluun tähtäävät tarpeet ohjasivat kehittämis-
hankkeiden valintaa. Jonkin verran kehittämishankkeiden taustalla olivat myös
asiantuntijuuden ja ammatillisuuden kehittämiseen liittyvät hankkeet.

“Sukupolven vaihdokseen – –.”
“Jälleenmyyjän valinnan tehostaminen.”
“Verkostojen kunnossapidon taloudellisuuden ja ympäristökuormituksen vähentä-
misen kehittäminen.”
“Terveyden edistämisessä viemällä se asianomaisten ihmisten jokapäiväiseen ar-
keen eli meidän tapauksessa suun terveyden ylläpitäminen kotipalvelun piirissä ole-
vien vanhusten normaaliin päivittäiseen palveluun.”
“Yöhoidon kehittäminen.”

Työelämän edustajilta tiedusteltiin, millaista hyötyä opiskelijan tekemällä työelä-
män kehittämistehtävällä oli yritykselle ja työyhteisölle. Tyypillisesti kehittämisteh-
tävän katsottiin luoneen uusia ja konkreettisia ratkaisuja ja toimintamalleja tai vah-
vistaneen kehittämissuuntia. Tulosten katsottiin olevan käytäntöön sovellettavia.
Lisäksi kehittämishankkeita arvioitiin hyvin tehdyiksi, tuottaneen yhteistyötä, kou-
lutusta ja joustavuutta. 

“Auttaa varmistumaan siitä, että kehitämme toimintaa oikeaan suuntaan.”
“Uuden toiminnan kehittäminen verkostoja luomalla.”
“Sen toiminnan avulla on helppo kehittää osaston toimintatapoja.”
“Vahvisti jo sovittua kehittämissuuntaa ja -strategiaa sekä toi uusia lähestymis-
kulmia ongelmakohtiin.”
“Kehittämistehtävä toi projektiin syvällisemmän ja perusteellisemman otteen.”
“Erittäin merkittävä yrityksen tulevaisuuden kannalta. Saatiin sukupolvenvaihdos
suunniteltua.”
“On yleistettävissä sellaisenaan tai osittain koko organisaation vanhustenhuoltoon.
Myös laajemmin hyödynnettävissä.”
“Haastatteluanalyysit antoivat kuvaa henkilöstön käsityksistä kosketelluissa asiois-
sa.”

Tutkinnon suositeltavuus ja työnantajan tuki

Kaikki vastaajat voivat suositella ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa muille työn-
antajille. 96 % (n=26) vastaajista näki jatkokoulutusohjelmat erittäin hyvin tai hy-
vin suositeltavina ja 4 % (n=1) jonkin verran suositeltavina. Perusteluissa korostui
työelämän tarve ja osaamisen kehittämisen tarve. 

“Kun on selkeä tarve saada tietoa tai rakentaa systeemiä havaittuun ongelmaan,
apua voi saada mielekkäällä tavalla amk-jatko-opiskelijan opinnäytetyönä.”
“Motivoitunut opiskelija suorittaa jonkin työpaikalle tärkeän kehittämistehtävän.”
“Oikean ongelman ratkaiseminen uusimmilla tiedoilla.”
“Työelämälähtöisyys. Laadukkaita opinnäytetöitä voisi hyödyntää myös osana or-
ganisaation täydennyskoulutusjärjestelmää. Siinä hyvä kehittämisen kohde.”
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Vastaajista 78 % (n=21) pystyi tukemaan työntekijänsä opiskelua konkreettisesti.
Tämä tarkoitti sitä, että jatko-opiskelija sai käyttää työaikaansa harjoitustöiden ja
kehittämistehtävän tekemiseen sekä koulutukseen osallistumiseen. Muutamassa
tapauksessa myös opiskelukuluja korvattiin. Henkistä ja tiedollista tukea antoi 74
%:a (n=20) vastaajista. Se oli keskustelua opiskeluun ja opinnäytetyöhön liittyvis-
tä asioista, mentorointia ja tietojen välittämistä. Opinnäytetyölle oli saatettu jär-
jestää myös ohjausryhmä. Työnantaja saattoi joustaa myös työaikajärjestelyissä.

Vastaajat totesivat voivansa suositella ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa myös
muille työntekijöilleen. Niistä työelämän edustajista, joilla oli tämän tutkinnon va-
lintakriteerit täyttäviä työntekijöitä (n=21), erittäin tai hyvin suositeltavana tämän
opintoväylän näki 57 %:a (n=12) vastaajista ja jonkin verran suositeltavana 43 %:a
(n=9) vastaajista. Osa vastaajista korosti, että oma yritys oli pieni tai että jatkotut-
kintoja tarjotaan vain aloilla, jotka eivät sovellu heille.

“Uusinta tietoa ja kuitenkin aktiivisesti mukana työelämässä.”
“Jatkotutkinto antaa teoreettista tietoa lisää ja syventää aiemmin opiskeltua = 
mahdollisuudet paranevat työn kehittämiseen - oma sekä koko työyhteisö.”
“Mahdollisesti eri koulutusohjelmaan johtuen yrityksen pienestä koosta.”
“Jos omaa opiskeluhalua löytyy, niin kyllä.”

Yhdessä vastauksessa korostettiin myös erikoistumisopintojen merkitystä työelä-
mälle.

“(Jatkotutkinto) laajentaa ajattelukulmia ja parantaa kokonaisuuksien hallintaa.
Kuitenkin ammatillisessa mielessä esim. ammatilliset erikoistumisopinnot ovat työ-
elämän kannalta selvästi tehokkaampi tarvelähtöisen osaamisen lisäysväylä.”

Työelämän edustajilta kysyttiin, miten ko. jatkotutkintoa pitäisi kehittää, jotta se
vastaisi heidän tarpeisiinsa. Ehdotuksia saatiin 17. Eniten kehitettävää löytyi työ-
elämän ja ammattikorkeakoulun välisestä yhteistyöstä, jota toivottiin enemmän.
Esimiesten näkemysten tulisi olla vahvemmin mukana ja tapaamisia pitäisi järjes-
tää säännöllisesti. Parannettavaa havaittiin myös tiedonkulussa. Myös opetuksen
laatua tulee jatkuvasti kehittää, sisältökokonaisuuksia selkeyttää ja erityisesti me-
todologian sekä tutkimus- ja kehittämistyön valmiuksia tulisi vahvistaa. Muutama
vastaaja totesi, että pikaisesti tulisi päättää tutkinnon nimikkeestä ja statuksesta.
Kymmenen vastaajaa ei havainnut kehitettävää tai ei osannut sitä eritellä.

Pohdinta

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa  työelämän yhteyshenkilöiden käsityksiä
ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilusta ja jatko-opinnoista työelämän nä-
kökulmista. Vastaajat olivat valmistuvien opiskelijoiden työnantajia, esimiehiä ja
mentoreita. Tulosten perusteella voimme päätellä työelämän edustajien olevan
pääsääntöisesti tyytyväisiä jatkotutkintoon ja sen myötä saatuihin hyötyihin. Vas-
taajat katsoivat voivansa suositella tätä tutkintokoulutusta myös muille työnanta-
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jille, joilla on tarvetta henkilöstön ammatillisen asiantuntijaosaamisen kehittämi-
seen.

Keskeisimpiä ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa kuvaavia ominaispiirteitä olivat
vastaajien mielestä työelämäläheisyys, ammattiosaamisen ja soveltavan osaamisen
kehittyminen ja opiskelun järjestäminen siten, että sen voi suorittaa työn ohella
opiskellen. He nimesivät ammatillisen osaamisen alueita, joilla opiskelijana ollut
työntekijä oli kehittynyt opiskelunsa aikana. Niitä olivat suunnittelu ja kehittämis-
taidot, verkosto-osaaminen, ammattiin liittyvät spesifit taidot ja persoonallinen ke-
hittyminen. Tulos vahvistaa käsitystä, että kokeilun perusidea on toteutumassa
myös työelämän näkökulmasta. Tuloksista saatiin viitteitä siitä, että ammattikor-
keakoulun jatkotutkinnossa kehittyvät sekä yksilölliset että yhteisölliset taidot (vrt.
Launis ja Engeström 1999, Tynjälä 1999 ja Kauppi 2004).

Kehittämishankkeena tehty opinnäytetyö on selkeästi keskeinen ja hyödyllinen osa
jatkotutkintoa työelämän edustajien näkemysten mukaan. Tämä on luonnollista,
ovathan he useimmiten osallistuneet nimenomaan tähän osaan opiskelusta oh-
jauksen muodossa. Työelämän edustajat (Rissanen 2003) odottivat työelämäläh-
töiseltä opinnäytetyöltä käytännöllisyyttä ja hyödynnettävyyttä. Jatkotutkinnon
opinnäytetyön osalta tämä odotus näyttäisi toteutuvan hyvin, sillä vastaajat saivat
opinnäytetyöstä vähintäänkin tukea kehittämiseen ja samoin he saivat tukea työ-
yhteisön valitsemalle tielle tai menetelmälle. Joissakin tapauksissa vastaajat pitivät
opinnäytetyötä ratkaisevan tärkeänä työyhteisön kannalta, esimerkkeinä mainit-
tiin uusien toimintamallien kehittyminen, konkreettisia ratkaisuja esimerkiksi liike-
toiminnalle. Vaarana voi olla, että opinnäytetyö rajoittuu liikaa yhden työyhteisön
ainutlaatuiseen tapaukseen (Kekäle ym. 2004). Tähän on ammattikorkeakouluis-
sa paneuduttu ja opinnäytetöiltä vaaditaan muun muassa teoreettinen viitekehys
ja perusteltu tutkimus- ja lähdeaineisto (Asikainen 2004, Kallioinen 2004). Opin-
näytetyön teoreettinen  taso nostetaan yhtä työpaikkaa yleisemmälle tasolle. Työn-
antajat tukivat opiskelemassa olevaa työntekijäänsä järjestämällä aikaa opiskella,
ohjaamalla ja keskustelemalla. Osa opiskelijoista halusi tehdä tai joutui esimerkik-
si työpaikan vaihtamisen vuoksi tekemään opinnäytetyönsä ilman työelämätukea,
nämä opiskelijat saavat tukea opiskelijaryhmältä ja tutor-opettajiltaan.

Ammattikorkeakoulujen, opiskelijoiden ja työelämän keskinäisen yhteistyön kehit-
tämisen ja syventämisen tarve sekä jatkuva opetuksen laadun kehittäminen nousi
vastauksissa esille. Vastaajat toivoivat yhteydenpitoa ja aitoa yhteistyötä, vaikkei
näitä toiveita juuri yksilöity tämän pidemmälle. Yhteistyötä tehdään pääosin opis-
kelijan välityksellä, mikä on luonnollista. Haasteeksi muodostuukin kolmikanta-
suhteen kehittäminen (myös Rissanen 2003, Korhonen ja Okkonen 2004), johon
vaaditaan aikaa ja systemaattista panostusta sekä työelämältä että ammattikor-
keakoululta. Tämä kehitystyö on pitkä prosessi, johon osapuolten on vahvasti si-
touduttava. Tärkeää on kehittää myös yliopistoyhteistyötä, joka onkin jo virinnyt
(Okkonen 2004), myös sen tulee perustua kumppanuuteen.

Kokeilun seurannan tuloksia – idea elää ______________________________________________

215



216

Aluekehityksen ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta kehittämishankkeet näyttäi-
sivät hyödyttävän aluetta. Yrittäjäopiskelijoiden osalta tätä voidaan vain arvella,
koska tämä kysely ei kohdistunut heihin. Läheisyysperiaate on tärkeä tekijä kolmi-
kantasuhteen kehittämisessä (vrt. Tulkki ja Lyytinen 2001). Jos opiskelijan opiske-
lupaikka ja työpaikka on kaukana toisistaan, fyysinen etäisyys tekee yhteistyön jär-
jestämisen hankalaksi ja lisää kaikkien osapuolten kustannuksia. Kun kolmikantais-
ta kehittämistä halutaan edistää, on ensiarvoisen tärkeää suunnitella ja organisoi-
da se koulutusohjelmaan kuuluvana toimintatapana. 

Kyselylomake toimitettiin kaikille tutkimuksen piiriin kuuluville työelämän edusta-
jille, vastaukset saatiin yli puolelta heistä, tämä heijastanee työpaikkojen kiirettä.
Lisäksi monet vastaukset ovat lyhyitä ja jäävät yleiselle tasolle, mikä vaikeuttaa nii-
den tulkintaa. Saadut tulokset ovat suuntaa antavia, ne täydentyvät sitä mukaa
kun opiskelijoita valmistuu ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon koululutusohjel-
mista.

Ensimmäiset seurantaohjelman tulokset työelämän kokemuksista ammattikorkea-
koulun jatkotutkinnon suorittamisesta ja suorittajista ovat positiivisia. Tulevaisuu-
den haasteena on tämän tutkinnon, erityisesti opinnäytetyönä tehtävän kehittä-
mishankkeen, ja työelämäyhteyden syventäminen ja systemaattinen kehittäminen.
Haasteena on myös tutkimuksellisen työotteen ja opinnäytetyön hyödyllisyyden
yhdistäminen laadukkaassa toisen syklin ammattikorkeakoulututkinnossa.
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