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Tiivistelmä

Artikkelissa kartoitetaan ja analysoidaan, millaista tutkimusta Hämeen 
ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivassa ammatillisessa opettaja-
korkeakoulussa on tehty vuosina 2000–2015.  Tutkimuksia tarkastellaan 
tutkimusaiheiden, -ongelmien ja -menetelmien näkökulmista. Tulokset on 
ryhmitelty kahdeksaan kategoriaan: ammatillisen ja korkeakoulutuksen 
tutkimus, työelämän tutkimus, verkkopedagogiikan ja digitalisaation tut-
kimus, ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimus, erityisopetuksen ja 
erityisopettajankoulutuksen tutkimus, opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaa-
jankoulutuksen tutkimus, oppilaitosten kehittämisen ja johtamisen tut-
kimus sekä monikulttuurisuuden tutkimus. Jatkossa näyttäisi olevan pe-
rusteltua vahvistaa erityisesti ammatillisen opettajan-, erityisopettajan- 
ja opinto-ohjaajan peruskoulutuksen tutkimusta.

Avainsanat: ammatillinen opettajankoulutus, tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatiotoiminta, kehittäminen, arviointi
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Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja 
tutkimustoiminta

 
Ammatillisen osaamisen syntyprosessissa keskeisessä asemassa ovat 
ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut. Suomalainen kou-
lutusjärjestelmä peruskoulusta aina yliopistoihin asti on saanut kansain-
välistäkin arvostusta. Paitsi menestyvänä Pisa-maana, suomalainen am-
matillisen koulutuksen järjestelmä, ammatillinen erityisopetus ja opin-
to-ohjaus ovat kiinnostuksen kohteena. Jatkuva menestys kansainväli-
sillä markkinoilla ja World Skills-kilpailuissa kiinnittävät huomiota. Suo-
mi on niitä harvoja eurooppalaisia valtioita, joissa ammatillinen koulutus 
on suositumpaa kuin lukiokoulutus. Ammatillisten opettajien osaami-
sella ja koulutuksen sekä työelämän välisellä yhteistyöllä on tässä mer-
kittävä rooli.

Työelämän jatkuvasti muuttuvat ja kasvavat osaamistarpeet, koulutuk-
sen ja työelämän tiivistyvä yhteistyö sekä oppimisympäristöjen siirtymi-
nen luokasta verkkoihin ja työelämäympäristöihin tuovat muutoksia am-
matillisen oppimisen muotoihin. Kun tähän vielä lisätään kansainvälis-
tyminen, erilaiset oppijat oppimisvaikeuksineen ja huippuosaamisineen 
sekä elinikäisen oppimisen haasteet, ollaankin jo hyvin moniulotteisen 
yhtälön kanssa tekemisissä. Tämän yhtälön ratkaisemisessa ammatilli-
set opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat ovat keskeisessä roolissa.

Ammatillisilla opettajakorkeakouluilla (AOKK) on vahva erityisasema 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. AOKK:t tarjoavat ammatillis-
ta opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutusta. Ammatil-
lisen opettajakorkeakoulun opiskelijoilla on lähes pääsääntöisesti ollut 
korkeakoulututkinto. Opiskelija-aines jo sinällään tuo mahdollisuuden 
ja toisaalta edellyttää tutkimuksellista orientaatiota. Ammatillisen opet-
tajakoulutuksen opetussuunnitelman ja toteutussuunnitelman rakenne 
pyritään rakentamaan tutkimukselliselle sekä kehittävälle otteelle, joka 
mahdollistaa opiskelijoiden oman työn tutkimisen ja kehittämisen.  Pe-
rusopintojen lisäksi AOKK:lla on laajaa täydennyskoulutus-, tutkimus- 
ja kehittämistoimintaa. 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja tutkimustoiminta
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Ammatilliset opettajakorkeakoulut toimivat ammattikorkeakoulujen yh-
teydessä. Kun ammattikorkeakoululaki muuttui vuonna 2003 (Ammat-
tikorkeakoululaki 351/2003), tutkimus- ja kehittämistoiminta tuli osak-
si ammattikorkeakoulun toimintaa. Tämä muutos aiheutti tarpeen kehit-
tää opettajan perinteisesti opetustyössä käyttämiä työvälineitä luokka-
huoneopettamisesta kehittämistyön ja projektitoiminnan suuntaan. Li-
säksi opettajan työn kohdetta on joutunut tarkastelemaan uudelleen.  Op-
pijat ovat edelleen keskeinen työn kohde, mutta yhä useammin opiskeli-
jan oppimisympäristönä ja kehittämisen kohteena ovat alueen yritykset 
ja organisaatiot. Opettajan työ- ja toimintayhteisö on laajentunut oppilai-
toksen ulkopuolelle. Toisaalta muutosta opettajuuteen on luonut työväli-
neiden kehittyminen. Nämä muutokset ovat heijastuneet myös opettajan-
koulutuksen haasteisiin. 

AOKK:n täydennyskoulutus- ja tki-toiminnan pääasiallisena kohdejouk-
kona ovat ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut alueellisine 
verkostoineen. Kumppanuusoppilaitostemme toimintaa ja opettajien työtä 
kehittämällä tuotetaan jatkuvasti aineistoa, arviointeja ja analyysejä am-
matillisen koulutuksen kehittämiseen. AOKK:n tki-toiminta on luonteel-
taan soveltavaa, toimintatutkimuksellista ja ennakoivaa.  Sitä voidaan tar-
kastella myös AOKK:n henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmas-
ta. AOKK:n henkilöstöstä suurin osa osallistuu täydennyskoulutus-, tut-
kimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka mahdollistavat oman osaamisen 
syventämisen ja laajentamisen aidossa työelämän ympäristössä. Samalla 
tuotetaan tietoa tulevaisuuden opettajien kouluttamiseksi.
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Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö  
– työelämälähtöisen tutkimuksen laajentuminen

 
Vuosi 2014 toi tulleessaan muutoksia Ammatillisen opettajakorkeakou-
lun toimintaan ja toimintaympäristöön. Uusi ammattikorkeakoululaki 
astui voimaan. Ammattikorkeakoulun tehtäväksi määriteltiin opetuksen 
lisäksi ”harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelä-
mää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa 
soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä 
taiteellista toimintaa. ”Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tu-
lee edistää elinikäistä oppimista. TKI –toimintaan kuuluu siis lainsää-
dännöllisessä mielessäkin myös innovaatiotoiminta.

Lakimuutosten jälkeenkin ammatillinen opettajankoulutus jatkuu vii-
dessä ammattikorkeakoulussa tuottaen opettajien, opinto-ohjaajien ja 
erityisopettajan kelpoisuuksia. Ammatillisen opettajankoulutuksen 
opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on 
valmiudet:

1. Ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista

2. Kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammatti-
en kehittyminen.

 
HAMK määritteli omassa strategiassaan visiokseen toteuttaa innosta-
vinta koulutusta ja työelämälähtöisintä tutkimusta. HAMKiin perustet-
tiin neljä tutkimusyksikköä: Ammatillinen osaaminen, Biotalous, Ohut-
levykeskus ja Älykkäät palvelut. Tavoitteena on, että yksiköt tuottavat 
työelämälähtöistä tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimintaa paitsi 
oman alansa verkostoissa, myös monialaisesti keskenään yhteistyötä teh-
den. Ensimmäisiä avauksia tässä suhteessa onkin jo tehty. 

Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö jatkaa Ammatillisen opetta-
jakorkeakoulun yhteydessä HAMK strategian mukaisesti toimien. Tut-
kimusyksikön toiminta integroituu ammatillisen opettajakorkeakoulun 
prosessien lisäksi vahvasti ammatillisen ja korkeakoulutuksen, yritysten 
ja julkisten organisaatioiden kehittämiseen tuottaen samalla uusia in-
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novaatioita ja tuotteita sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoil-
le. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksiköllä on selkeä tavoite toisaalta 
kehittää omaa aluetta, mutta toimia myös alueiden kehittäjänä sekä koti-
maassa että kansainvälisesti.
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Tutkimustehtävä

Tämän artikkelin tarkoituksena on kartoittaa ja analysoida, millais-
ta tutkimusta ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on tehty vuosina 
2000–2015¹ .  Tutkimuksia tarkastellaan tutkimusaiheiden, -ongelmi-
en ja -menetelmien näkökulmista. Tutkimuksiksi rajattiin ammatillises-
sa opettajakorkeakoulussa virkatyönä tehdyt julkaistut tutkimukset sekä 
henkilöstön tekemät, ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtäväaluee-
seen kuuluvat väitöskirjat, muut opinnäytetyöt ja tutkimukset. Myös yh-
dessä muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa toteutetut 
tutkimukset on sisällytetty tarkasteluun. Ennen vuotta 1999 valmistu-
neet väitöstutkimukset on sisällytetty tarkasteluun silloin, kun ne muo-
dostavat temaattisen jatkumon myöhempiin tutkimuksiin.

¹  Tähän artikkeliin on sisällytetty tutkimukset toukokuun 2015 loppuun asti.
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Menettely

Nykyiseltä henkilöstöltä pyydettiin sähköpostitse tiedot omista ja yhteisis-
tä toteutetuista tutkimuksista. Kirjoittajat täydensivät saadut tiedot am-
mattikorkeakoulujen julkaisutietokannasta²  sekä korkeakoulujen muilla 
Internet- ja tietokantahauilla.

Tutkimuksista kirjoitettiin tiiviit kuvaukset, joista ilmenivät tutkimuksen 
aihe, tutkimustehtävä tai -ongelmat ja keskeiset menetelmälliset ratkaisut. 
Tämän jälkeen artikkelin kirjoittajat ja kaksi alkuperäisten tutkimusten 
tekijää kokoontui ryhmänä neuvottelemaan ryhmittelyn perusteista, ryh-
mittelystä ja ryhmien nimeämisestä.

Tutkimukset ryhmiteltiin tutkimusaiheiden ja -teemojen perusteella kah-
deksaan kategoriaan: ammatillisen ja korkeakoulutuksen tutkimus, työ-
elämän tutkimus, verkkopedagogiikan ja digitalisaation tutkimus, amma-
tillisen opettajankoulutuksen tutkimus, erityisopetuksen ja erityisopetta-
jankoulutuksen tutkimus, opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajankoulutuk-
sen tutkimus, oppilaitosten kehittämisen ja johtamisen tutkimus sekä mo-
nikulttuurisuuden tutkimus. Tutkimusaineiston ryhmittely oli aineistoläh-
töistä ja sisällönanalyysia. 

Tulososiossa esitetään katsaus tutkimuksiin kategorioittain. Pohdintaosi-
ossa arvioidaan tutkimusten merkitystä eri näkökulmista. 

² 

² VanaiCat-järjestelmä (https://vanaicat.amkit.fi/cgi-bin/uusijulkaisurek.cgi), johon on tallennettu julkaisutiedot vuodesta 
2006 alkaen. Järjestelmä mahdollistaa tieteellisten artikkelien ja erillisjulkaisujen monitasoisen haun.
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Tulokset 

 
Ammatillisen ja korkeakoulutuksen tutkimus

Tähän kategoriaan sisältyy seitsemän ammatilliseen peruskoulutukseen 
ja neljä ammattikorkeakoulutukseen kohdistuvaa tutkimusta.

Martti Majuri ja Ilkka Vertanen (2001) mallinsivat Teollisuuden ja työn-
antajain sekä teollisuusyritysten näkemyksiä työssäoppimisesta ja kou-
lutuksenvälisestä työelämäyhteistyöstä kvalitatiivisessa haastattelutut-
kimuksessa vuonna 2000. Tutkimuksen tehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, 
miten yritysten tulisi varautua työssäoppimisen aiheuttamaan toiminta-
kulttuurin muutokseen sekä millaista yrityksen ja oppilaitosten välistä 
yhteistyötä tarvitaan. Kolmanneksi tavoitteena oli kuvata yritysten käsi-
tyksiä oppilaitosten roolista.

Tuomas Eerolan ja Martti Majurin (2005) tutkimuksessa selvitettiin kou-
lutuksen työelämäyhteistyön toimivuutta alueen, työpaikkaohjaajan ja 
opettajan työn sekä opiskelijan näkökulmista. Tutkimuksessa haasta-
teltiin oppilaitosjohtoa, elinkeinoelämän edustajia, työpaikkaohjaajia ja 
opetta-jia (yht. n=67).  Aineisto käsiteltiin laadullisesti sisällönanalyysil-
lä ja tuotettiin kuvaus oppilaitosyhteistyön muodoista, yhteistyön haas-
teista ja onnistumisista sekä vaatimuksista opettajan työlle ja oppilai-
tosyhteistyölle. Tukena oli kolmannen vuoden opiskelijoille tehty kyse-
ly (n=247). 

Majuri ja Eerola (2007) selvittivät tutkimuksen jatkona työpaikkaohjaa-
jien koulutuksien toimivuutta ja kehittämistarpeita. Tutkimus perus-
tui haastatteluaineistoihin ja työpaikkaohjaajakoulutuksista tehtyihin 
raportteihin. Samassa yhteydessä analysoitiin työelämäjaksojen toimi-
vuutta. Aineisto koottiin vuonna 2006 ja selvitys valmistui vuonna 2007. 

Seppo Helakorpi ja Tauno Tertsunen (2006) selvittivät, millaista am-
mattitaitokäsitystä WorldSkills-ammattitaitokilpailujen kilpailutehtävät 
edustavat. Tutkimus kohdistui ammatillisen peruskoulutuksen alueelle.
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Heikki Saarinen (2007) tarkasteli ammattitaitovalmennusta ja pyrki ku-
vaamaan valmennuksen keskeisiä osa-alueita ja vaatimuksia. Tarkastelun 
jäsennys perustui kokeneille ammattitaitovalmentajille tehtyihin haas-
tatteluihin sekä ammattitaitovalmentajakoulutuksissa syntyneisiin koke-
muksiin.

Ulla Nuutisen (2007) lisensiaatintutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
fysioterapiaopiskelijoiden työharjoittelun ohjaustilanteiden rakentumista.  
Tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen, miten opettajan, opiskeli-
jan ja ohjaajan ohjaustilanne työharjoittelussa rakentui. Ohjausta koskeva 
tutkimus toteutettiin etnografiana. Nuutinen (2009) toteutti ammattikor-
keakoulun erikoistumisopintojen ammatillisen kasvun ohjausta käsitte-
levän tapaustutkimuksen. Keskeinen tutkimuskysymys oli, miten amma-
tillisen kasvun opintojakson voi aikuisten opiskelijoiden opintosuunnitel-
maan rakentaa ja toteuttaa.

Keijo Hakalan (2009) opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ta-
lonrakennusalan perustutkinnossa opetussuunnitelman tavoitteet toteu-
tuvat työpaikoilla tapahtuvassa opiskelussa. Kehittämistyö toteutettiin toi-
mintatutkimuksena ja kerättyjä aineistoja verrattiin oppilaitoskohtaiseen 
toteutus- ja opetussuunnitelmaan sekä opetussuunnitelman perusteisiin.

Liisa Vanhanen-Nuutinen, Sirpa Laitinen-Väänänen ja Martti Majuri 
(2009) tarkastelivat ammattikorkeakouluopettajan työtä työelämän ke-
hittämistehtävissä. Tarkasteluperspektiivinä oli opettajan näkökulma työ-
elämän kehittämiseen ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyössä. 

Irma Kunnari tutki yhdessä Lasse Lipposen (2010) kanssa opiskelijan oh-
jausta pedagogisena käytäntönä. Tutkimuskysymyksinä olivat millä tavoin 
opiskelijan ohjaus edistää oppimista ja hyvinvointia opiskelussa sekä mil-
lä ehdoin ja edellytyksin tämä voi toteutua ammattikorkeakoulun muuttu-
vassa oppimisympäristössä. Tutkimus toteutettiin Hämeen ammattikor-
keakoulussa. Tutkimusote oli fenomenografinen. 

Jaana Kullaslahti ja Ritva Mäntylä (2013) kartoittivat millaisia laaja-alai-
sia osaamiskokonaisuuksia ammattikorkeakouluissa järjestetään tutkin-
non jälkeisen osaamisen kehittämiseksi. Selvitys tehtiin kyselynä sekä ti-
lastotietojen avulla.

Correia, Aarreniemi-Jokipelto, Joyce, Pacheco ja Ryymin (2015) toteutti-
vat interventio- ja seurantatutkimuksen brasilialaisten toisen asteen tieto-
tekniikan ja tietojenkäsittelyn opiskelijoista, jotka opiskelevat lukukauden 
ajan oppilas- ja ongelmakeskeisillä menetelmillä oppilaitoksessaan Brasi-
liassa. Tutkimuksessa analysoitiin intervention vaikuttavuutta opiskelijoi-
den oppimisprosessiin, motivaatioon ja opintojen keskeyttämiseen. Tutki-
musmenetelminä olivat laadullinen tulkinnallinen analyysi sekä kvantita-
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tiiviset menetelmät. Interventio on suunniteltu Suomessa järjestetyssä 
VET Teachers for the Future –täydennyskoulutuksessa.

Työelämän tutkimus

Työelämän tutkimus -kategoria kattaa 13 tutkimusta.

Outi Kallioinen (2001) tarkasteli väitöstutkimuksessaan kadettien peda-
gogista asiantuntijuutta ja sen kehittämistä. Hermeneuttinen toiminta-
tutkimus toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sotilaspedagogii-
kan näkökulmasta tutkimuksessa korostui erityisesti oppiminen ja soti-
laan toi-mintakyvyn kehittäminen sen avulla.

Ritva Mäntylän (2002) väitöstutkimuksessa kuvattiin tiimin kehittymis- 
ja oppimisprosessia opettajien omaa työtä ja oppilaitoksen toimintaa ke-
hittävien opintojen aikana. Kehittämistyö toteutettiin Vaasan ammatil-
lisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Tutkimus toteutettiin toimintatutki-
muksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kertovan muutosselonte-
on menetelmää. 

Tia Isokorven (2003) väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kehittää sel-
lainen työyhteisön koulutusprosessi, joka antaa valmiuksia kehittää tun-
neälyä työyhteisössä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Hämeen ammat-
tikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun liikenneopettajan-
kouluttajien koko työyhteisö. Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimin-
tatutkimusta.

Leena Nikanderin (2003) väitöstutkimuksen tehtävänä oli tutkia johta-
mista Hämeen ammattikorkeakoulussa. Johtajuutta tutkittiin ammat-
tikorkeakoulun johtajien ja esimiesten käsityksinä johtamisesta. Tutki-
musmenetelmänä käytettiin fenomenografiaa. 

Riitta Metsäsen (2006) väitöstutkimuksessa tavoitteena oli ymmärtää 
uuteen kulttuuriin sopeutumista sekä selvittää sopeutumiseen yhteydes-
sä olevia tekijöitä. Tutkimus sijoittuu akkulturaatiotutkimuksen aluee-
seen, jonka keskiössä on yksilön sopeutuminen uuteen kulttuuriin ja so-
peutumiseen yhteydessä olevat tekijät. Lisäksi uudistavan oppimisen teo-
reettisesta lähtökohdasta tarkastellaan sopeutumista uuteen kulttuuriin 
sosialisaatioprosessissa sisäistettyjen kulttuurisesti sidonnaisten ennak-
ko-olettamusten kautta. 

Tuomas Eerola (2007) tarkasteli lisensiaatintutkimuksessaan opettajien 
työelämäjaksoja osaamisen ylläpitäjinä ja ammatillisen peruskoulutuk-
sen työelämäyhteistyön kehittäjinä. Tutkimuksen tarkoituksena oli täy-
dentää aiempien tutkimusten muodostamaa kuvaa ammatillisen perus-
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koulutuksen työelämäyhteistyöstä ja samalla tuottaa tutkimustietoa opet-
tajien osaamisen ylläpitämisen käytänteiden kehittämiseksi, työelämäyh-
teistyön edelleen syventämiseksi sekä ammattiinopiskelevien oppimistu-
losten parantamiseksi. Tutkimusote on kvalitatiivinen ja metodina teori-
asidonnainen sisällönanalyysi. Eerola (2010) kuvaa tutkimustulosten so-
veltamista myöhemmin toteutetussa Kokeva Osaaja -hankkeessa.

Seppo Seinä ja Jaakko Helander (2007) tarkastelivat työn organisointia, 
toiselta oppimista ja ammatillista kehittymistä parityön näkökulmasta. 
Teoksen tutkimuksellisen osan muodostaa katsaus työparityön käytäntöi-
hin eri ammattialoilla. Tutkimusmenetelmät olivat laadullisia: kirjallisuu-
den, artikkeleiden ja verkkoaineiston analyysia ja sitä täydentäviä haas-
tatteluja.

Seija Mahlamäki-Kultanen, Marko Susimetsä, Taru Dorra, Sanna Ruha-
lahti, Asko Fagerlund ja Kirsi Pajula (2008) kartoittivat, miten kansainvä-
linen toiminta toisen asteen oppilaitosten käytännön työssä, mitä toimin-
tamuotoja on käytössä ja miten kansainvälisyyden hyödyt ilmenevät. Kol-
mivaiheinen tutkimus sisälsi dokumenttianalyysin, kyselytutkimuksen ja 
haastatteluosuuden.

Kari Kähkösen ja Virpi Valtosen (2009) tavoitteena oli selvittää amma-
tillisen opettajakorkeakoulun ja HAMK täydennyskoulutuksen vuosina 
2006–2008 järjestämän täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta. Kohde-
ryhmänä olivat yhteistyöoppilaitosten täydennyskoulutuksesta vastaavat 
johtohenkilöt. Vaikuttavuuden arviointi kohdistui pääosin työyhteisö- ja 
organisaatiotasolle. Tiedonhankintamenetelminä käytettiin sekä kyselyä 
että haastattelua.

Markku Kuivalahden, Matti Kurikan ja Martti Majurin (2011) tavoittee-
na oli selvittää miten työpaikkaohjaajat valmennetaan työssäoppimisen 
toteuttajiksi. Selvityksessä käytettiin kyselytutkimusta ja haastatteluita 
sekä tehtiin vertailua Euroopan muihin maihin.

Kari Korpelaisen, Hannele Louhelaisen, Seija Mahlamäki-Kultasen, Mart-
ti Majurin, Leena Nikanderin, Seija Raskun, Soili Saikkosen, Inkeri Toi-
kan ja Pirjo Tuusjärven (2013) tavoitteena oli selvittää miten ammatillisen 
koulutuksen organisaatioiden innovatiivisuus vastaa tavoitteeseen ”Suo-
mi, maailman osaavin kansa 2020”. 

Ulla Nuutinen ja Jaana Kullaslahti (2013) kokosivat työnantajien koke-
muksia amk-tutkinnon jälkeisestä osaamisen kehittämisestä, osaamistar-
peista ja toimintamalleista. Selvityksen aineiston muodostivat yksilö- ja 
ryhmähaastattelut ja ne analysoitiin sisällönanalyysin avulla.
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Jaakko Helander (2014) analysoi työntekijöiden monialaisen ohjausosaa-
misen kehittämiselle antamia merkityksiä laajassa ammattiopiston ke-
hittämishankkeessa. Tutkimusote oli laadullinen tapaustutkimus.

Verkkopedagogiikan ja digitalisaation tutkimus 

Kategoria kattaa yksitoista tutkimusta.

Helena Aarnion (1999) väitöstutkimuksen tavoitteena oli kehittää am-
matillisen opettajankoulutuksen kontekstissa verkossa tapahtuvaa vuo-
rovaikutustaitoisuutta erityisesti dialogin osalta. Jouni Enqvistin (1999) 
väitöstutkimuksen tavoitteena oli kehittää opettajaopiskelijoiden verk-
kotyöskentelyn osaamista, verkkolukutaitoa siten, että he pystyvät oh-
jaamaan omia opiskelijoitaan verkkoympäristön tavoitteelliseen ja tar-
koituksenmukaiseen hyödyntämiseen. Sekä Aarnion että Enqvistin tut-
kimuksellinen lähestymistapa oli kriittisemansipatorinen toimintatut-
kimus.

Aarnion ja Enqvistin väitöstutkimusten pohjalta syntyi verkossa oppimi-
sen toimintamalli DIANA ammatillisen osaamisen rakentamiseen (Aar-
nio & Enqvist 2001a; Aarnio & Enqvist 2001b; Aarnio & Enqvist & Hele-
nius 2002). Aarnio ja Enqvist (2003; 2004) jatkoivat tutkimusprojektil-
la, jossa he kehittivät DIANA -toimintamallin verkossa oppimista ja opet-
tamista varten. Tutkimus perustui toimintatutkimukselliseen otteeseen.

Aarnio (2006), Aarnio, Enqvist ja Koli (2007) ja Aarnio ja Enqvist (2007a 
ja b) tutkivat verkkomuotoisen opettajankoulutuksen kehittämistä toi-
mintatutkimuksen keinoin. Tutkimus kohdistui mielekkäiden verkko-op-
pimisprosessien suunnitteluun ja toteutukseen.

Aarnion ym. (2008) ja Aarnion (2009; 2010) Syvätehoa oppimiseen –
kehittämishankkeen päätavoite oli rakentaa verkkoon verkkopedagogi-
seen tutkimukseen perustuva julkinen web-palvelu ja tutkia sen hyödyn-
tämistä opettajaopiskelijoiden ja ohjaavien opettajien dialogiosaamisen 
kehit-tämisessä. 

Aarnio (2011) jatkoi dialogisten menetelmien soveltamista tarkastele-
malla dialogiosaamista vertaisryhmävalmennuksessa. Helena Aarnio 
ja Hanne Mäki-Hakola (2012) analysoivat dialogisten menetelmien so-
veltamista mentoroinnissa. Aarnio (2013) tarkasteli dialogisia menetel-
miä huippuosaamisen kontekstissa. Tutkimusjulkaisujen lisäksi syntyi-
vät menetelmäkortit.
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Jaana Kullaslahden (2011) väitöstutkimuksen tutkimusongelmina olivat 
millainen on verkko-opettajan, kompetenssi ammattikorkeakoulussa, mit-
kä ovat keskeiset verkko-opettajan kompetenssin kehittymistä ohjaavat te-
kijät, ja millainen on verkko-opettajaksi kehittymisen prosessi. Tutkimus 
oli monimenetelmällinen: aineistona oli verkkokyselynä toteutettu opet-
tajien itsearviointi ja kokeneiden verkko-opettajien kerronnallinen haas-
tattelu. Kyselyaineisto analysoitiin tilastollisten perusmenetelmien avul-
la, ja lisäksi hyödynnettiin bayesilaista mallinnusta. Kertomukset käsi-
teltiin sekä narratiivien analyysinä että soveltaen narratiivistä analyysiä.   

De Melo Filho, Gomes, Joyce, Korhonen ja Ryymin (2015) selvittivät bra-
silialaisten ja suomalaisten korkea-asteen opettajien kokemuksia infor-
maaleista ja henkilökohtaisista oppimisympäristöistä osana muodollista 
ja pätevöittävää verkkokoulutusprosessia. Tutkimusmenetelminä käytet-
tiin kvantitatiivisia menetelmiä sekä laadullista tulkinnallista analyysiä. 
Tutkimusprosessissa on kehitetty uudenlaista tiedonkeruun ja analysoin-
nin metodia ja käsitteistöä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimus

Kategoriaan sisältyy 13 tutkimusta.

Ilma Tahvanaisen (2001) väitöstutkimuksessa tehtävänä oli selvittää opet-
tajiksi opiskelevien kasvatustietoisuuden sisältöä ja rakennetta sekä niiden 
kehittymistä ammatillisen opettajankoulutuksen aikana. Tutkimus oli laa-
dullinen ja aineisto analysoitiin yksilökohtaisesti siten, että jokainen hen-
kilö muodosti yhden tapaustutkimuksen.

Olli Luukkaisen (2004) väitöstutkimuksen päätehtävänä oli rakentaa kuva 
opettajuudesta vuonna 2010. Kyseessä oli laadullinen tutkimus, joka pe-
rustui keskeisiltä osiltaan delfoi-menetelmään.

Heikki Hannula on tarkastellut yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta laajas-
ti vuodesta 2011 alkaen. Heikki Hannula, Jaana Seikkula-Leino ja Jaana 
Lepistö (2011) kartoittivat suomalaisten ammatillisten opettajakorkeakou-
lujen strategioissa olevat yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta tukevat mai-
ninnat. Menetelmänä tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysiä. Hannu-
la (2011) selvitti myös yrittäjyyskasvatusta tukevat maininnat suomalais-
ten ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmissa tutki-
musmenetelmänä sisällönanalyysi. 

Hannula (2012, 2013) on tarkastellut yrittäjyyskasvatuksen tilaa amma-
tillisessa opettajankoulutuksessa. Tutkimus toteutettiin käsiteanalyyttise-
nä tarkasteluna. Hannula (2012) toteutti myös kvantitatiivisen tutkimuk-
sen siitä, kuinka ammatilliset opettajankouluttajat arvioivat omaa yrittä-
jyyskasvatustoimintaansa. Heikki Hannula, Taru Dorra, Markku Kuiva-
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lahti ja Tarja Hallavainio (2013) tutkivat lisääntyneen vastuun ottami-
sen vaikutusta ammatillisten opettajaopiskelijoiden opiskeluun. Tutki-
mus pohjautuu kokeiluun, jossa ammatilliset opettajaopiskelijat suun-
nittelevat, toteuttavat ja arvioivat itsenäisesti omat opintonsa. Tutkimuk-
sessa kuvaillaan tämä kokeilu ja sen tulokset. Tutkimus toteutettiin toi-
mintatutkimuksena.

Hannula (2014) on tutkinut myös yrittäjyyskasvatuksen integrointia am-
matillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan Hämeen ammat-
tikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Toimintatutki-
muksen tehtävänä on kuvata ammatillisessa opettajankoulutuksessa 
tehdyn opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksia opiskelijoiden koke-
muksina.

Seikkula-Leinon, Satuvuoren, Ruskovaaran ja Hannulan (2015) tavoit-
teena oli tuottaa tietoa siitä, miten suomalaiset opettajankouluttajat arvi-
oivat omaa yrittäjyyskasvatusta edistävää toimintaansa. Viitekehyksenä 
käytettiin kolmijakoa siitä, kuinka opettajat kokevat tukevansa oppimis-
ta yrit-täjyydestä, yrittäjyyttä varten ja yrittäjyyden kautta. Aineisto ke-
rättiin kyselylomakkeen avulla 100 suomalaiselta opettajankouluttajalta. 

Seija Mahlamäki-Kultanen ja Petri Nokelainen (2014) tekivät analyysin 
ammatillisten opettajien pedagogisen kelpoisuuden antavan koulutuksen 
opetussuunnitelmista. Tutkimus pohjautui kaikkien ammatillista opet-
tajankoulutusta järjestävien korkeakoulujen opetussuunnitelmiin. Tutki-
musmenetelmänä oli sisällönanalyysi ja tarkastelussa olivat muun muas-
sa oppimiskäsitys, opetuksen tavoitteet ja toteutustavat.

Anne-Maria Korhosen ja Sanna Ruhalahden (2014) kehittämis- ja pi-
lotointityön yhteydessä selvitettiin miten erästä opettajankoulutuksen 
opintojaksoa voitaisiin kehittää mobiilimpaan ja yhteistoiminnalliseen 
muotoon. Kartoituksessa selvitettiin 33 opettajaopiskelijan näkemyksiä 
ja kokemuksia kehittämistyön kohteena olevasta opintojaksosta struktu-
roidun verkkokyselyn avulla. Lisäksi selvitettiin myös opintojakson opet-
tajien näkemyksiä oppimistuloksista.

Kimmo Mäki, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Tomi Guttorm, Ritva Mänty-
lä, Antero Stenlund ja Kirsti Weissmann (2015) toteuttivat Ammatilli-
sen opettajakouluttajan työ ja tulevaisuus–tutkimuksen viiden ammatil-
lisen opettajakorkeakoulun yhteishankkeena 2013 – 2014. Tutkimus koh-
distui opettajakouluttajan työn painopisteisiin ja toimintaympäristöihin, 
osaamishaasteisiin ja osaamisen johtamiseen. Tutkimuksen tavoitteena 
oli kuvata ammatillisen opettajankouluttajan osaamisprofiili ja tuottaa 
kehittämisehdotuksia opettajankouluttajien työn kehittämiseen ja osaa-
misen johtamiseen. Tutkimuksessa analysoitiin tulevaisuusskenaarioita 
suhteessa muutostekijöihin ja tuotettiin ammatillisen opettajankoulut-
tajan osaamisskenaario.
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Kunnarin ja Ryyminin (2015) case-tutkimuksessa selvitettiin 20 brasilia-
laisen opettajan, jotka osallistuivat Suomessa järjestettyyn VET Teachers 
for The Future –täydennyskoulutukseen, kokemuksia koulutuksen inno-
vaatioihin ja niiden soveltamiseen omassa koulutusorganisaatioissaan ja 
oppimisympäristöissään. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen, tulkin-
nallinen analyysi. 

Erityisopetuksen ja erityisopettajankoulutuksen tutkimus

Kategoria käsittää viisi erityisopetusta ja yhden erityisopettajankoulutus-
ta koskevaa tutkimusta.

Seppo Helakorpi, Jaakko Helander ja Markku Jahnukainen (2005) toteut-
tivat Itä-Suomen työkoulu 2000 -hankkeen ulkoisen arviointitutkimuk-
sen, joka muodostui kahdesta osasta. Opiskelijatason vaikutusten arvioin-
ti oli otteeltaan pääosin tilastollista poikittaisaineistojen analyysia, jossa 
käytettiin työkouluopiskelijoiden rinnalla verrokkeja. Toinen osa keskit-
tyi hankkeen verkostokoulutavoitteen arviointiin, joka oli otteeltaan haas-
tatteluaineistojen laadullista verkostoanalyysia. Opiskelijatason koulutus-
kokemusten arvioinnista on julkaistu myös erillisartikkeli (Jahnukainen 
ja Helander 2007). Verkostokoulun kokoavasta tarkastelusta on myös jul-
kaisu (Helakorpi 2005, 131–163). 

Anu Raudasojan (2006) väitöstutkimuksessa pyrittiin arvioimaan autis-
min kirjon opiskelijoiden toimintataitojen kehittymistä työhön ja itsenäi-
seen elämään valmentavassa koulutuksessa. Kyseessä oli määrällinen pit-
kittäistutkimus.

Kaksi väitöstutkimusta, Eija Honkasen (2006) ja Kaija Miettisen (2008), 
muodostavat toisiaan täydentävän, valtakunnallisen ammatillisen pe-
ruskoulutuksen erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevan opiskeli-
jan opinto-ohjauksen kokonaistutkimuksen. Honkasen (2006) väitöstut-
kimus keskittyi kuvamaan, miten opetussuunnitelman mukainen opin-
to-ohjaus toteutuu ammatillisen perustutkinnon erityisopetuksessa kou-
lutuksen järjestäjän tasolla. Miettisen (2008) väitöstutkimuksen tarkoi-
tuksena oli selvittää, miten ammatillista erityisopetusta koskevat määrä-
ykset näkyvät koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmissa. Tavoittee-
na oli myös tutkia, millä tavalla ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat 
käsitelleet ammatillista erityisopetusta opetussuunnitelmissaan ja millai-
sia ne ovat sisällöltään. Molemmissa väitöskirjoissa tutkimusote oli sekä 
määrällinen että laadullinen evaluaatiotutkimus.

Jaakko Helander, Reija Keltomäki, Piia Kokko-Parikka ja Seija Sajalahti 
(2008) tutkivat, millaisia lisäkoulutustarpeita on kehitysvammaisilla tai 
vastaavasta syystä osatyökykyisillä työntekijöillä. Tutkimus toteutettiin 
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kyselyin ja haastatteluin. Tutkimusote oli sekä määrällinen että laadul-
linen.

Eija Honkanen ja Päivi Pynnönen toimivat tutkijoina hankkeessa (Hir-
vonen ym. 2010), jossa tutkittiin ammatillisten erityisopettajien työn si-
sältöä, tehtäviä ja rooleja sekä näiden muutoksia ja tulevaisuudenhaas-
teita. Tutkimusaineisto kerättiin kysely-, haastattelu- ja päiväkirjamuo-
dossa. Tutkimusote oli sekä määrällinen että laadullinen. 

Opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen tutkimus

Kategoria sisältää neljä opinto-ohjausta ja viisi opinto-ohjaajan tai muun 
ohjausammattilaisen koulutusta käsittelevää tutkimusta.

Jaakko Helanderin (2000) väitöstutkimus käsitteellisti ratkaisusuun-
tautunutta ohjausta ja terapiaa yksilön oppimisnäkökulmasta. Artikke-
liperustaisen kokonaisuuden kolmas osatutkimus keskittyi ammatillisen 
peruskoulutuksen opiskelijoiden henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. 
Tutkimuksellinen lähestymistapa oli interventio- ja tapaustutkimuksel-
linen. Helander jatkoi teeman kehittelyä epäinstitutionalisoituneen etsi-
vän ohjaustyön interventiotutkimuksessaan (2004), joka kohdistui nuo-
risojengiläisiin.

Jaakko Helander ja Anna Raija Nummenmaa (2003) tutkivat ohjausta 
moniammatillisena osaamisena. Toiminta- ja tapaustutkimuksena toteu-
tettiin ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) otteella koulutusprosessi. 

Helander ja Seinä (2005) peilasivat artikkelissaan suomalaisessa opin-
to-ohjauksessa sovellettavia ja opinto-ohjaajankoulutuksessa opetetta-
via yleisimpiä ohjausteorioita opinto-ohjauksen ammattikäytäntöön. Ky-
seessä oli ohjausteorioiden historiallis-teoreettinen analyysi.

Johanna Annalan (2007) väitöstutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja 
tutkia korkea-asteen koulutukseen soveltuvaa henkilökohtaista opinto-
suunnitelmaa (hops) ja sen ohjausta pedagogisena käytäntönä. Tutki-
muksellinen lähestymistapa oli toimintatutkimus, ja tutkimusmenetel-
mänä käytettiin kertovan muutosselonteon menetelmää. 

Jaakko Helander, Jukka Lerkkanen ja Seppo Seinä (2007a ja b) analy-
soivat opinto-ohjaajaopiskelijoiden omissa oppilaitosorganisaatioissaan 
toteuttamia kehittämishankkeita. Helander ja Seinä (2006) tarkasteli-
vat opinto-ohjauksen kehittämistä myös ammatillisen peruskoulutuksen 
opettajille ja ryhmänohjaajille suunnatussa Kokeva Start -hankkeen oh-
jauskoulutuksessa. He (2013) jatkoivat ohjauksen kehittämishankkeiden 
analyysiä myös aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön kehittämishankkees-
sa. Tutkimusote hankkeiden analysoinnissa oli aineistolähtöinen laadul-
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linen sisällönanalyysi ja tulosten suhteuttaminen ohjauksen kansainväli-
siin kompetenssitutkimuksiin.

Helander (2015) avasi valtakunnallisen näyttöön perustuvan ohjauskäy-
tännön ja -päätöksenteon keskustelun katsausartikkelissaan. Tarkastelun 
keskiössä olivat ohjaajan työn vaikuttavuus ja ohjauksen organisointi.

Oppilaitosten kehittämisen ja johtamisen tutkimus 

Kategoriaan sisältyy neljä tutkimusta.

Seija Mahlamäki-Kultanen ja Martti Majuri (2013) tarkastelivat muutosta 
ammatillisen koulutuksen johtamisessa rehtori-instituutioista kumppa-
nuuksiin. Artikkeli on analyysi aiemmin julkaistuista tutkimuksista op-
pilaitosjohtamisesta Suomessa. 

Seija Mahlamäki-Kultanen (2014) selvitti miten ylemmän korkeakoulutuk-
sen johto koki Hämeen ammattikorkeakoulun strategiaprosessin. Aineis-
tona tutkimuksessa käytettiin sähköpostilla kerättyjä kirjoitelmia.

Anu Raudasoja (2014) tutki oppilaitosjohtajien osaamisen kehittämistä ke-
hittävän työntutkimuksen kautta. Tutkimus kohdistui ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen.

Irma Kunnarin ja Liisa Ilomäen (2014) case-tutkimuksessa selvitettiin 
46 opettajan kokemuksia, haasteita ja organisatorisen tuen tarvetta kou-
lutukseen liittyvien innovaatioiden osalta, erityisesti R&D-toiminnan ja 
koulutuksen yhdistämisessä. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tul-
kinnallinen analyysi iteratiivisella prosessilla. 

Monikulttuurisuuden tutkimus

Kategoria kattaa kolme tutkimusta.

Anne Tornberg (2012) tarkasteli opettajien monikulttuurista osaamista ai-
kuiskoulutuksessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat erään organisaati-
on aikuiskouluttajat, joiden monikulttuurisen osaamisen haasteita selvi-
tettiin opettajien itsearvioimina tavoitteena hyödyntää tuloksia organisaa-
tion henkilöstökoulutuksen suunnittelussa.

Leila Nisula (2010, 2012, 2013) selvitti väitöskirjassaan ja siihen pohjau-
tuvissa artikkeleissa miten vuorovaikutuskulttuuri jäsentyy pitkäaikais-
työttömille maahanmuuttajille suunnatussa työllistämisvalmennuksessa, 
ja miten tätä vuorovaikutuskulttuuria ylläpidetään ja rakennetaan. Tutki-
musmenetelmänä oli havainnointi yksilö- ja ryhmähaastatteluissa.
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Riitta Metsänen (2015) selvitti, minkälaisia haasteita opettajat koki-
vat arvioidessaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamista 
haku- ja valintavaiheessa. Tutkimuksen aineistona käytettiin From Ac-
cess to Success – Esteettä eteenpäin-projektiin osallistuneiden opettaji-
en kuvauksia kokemuksistaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
osaamisen arvioinnin haasteista haku- ja valintavaiheessa. Tutkimusme-
netelmänä oli sisällönanalyysi. 
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Tulosten tarkastelua

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 2000-luvulla toteutetuista tutki-
muksista on julkaistu kaikkiaan 54 artikkelia ja 31 erillisjulkaisua. Näis-
tä väitöskirjojen ja muiden opinnäytetöiden osuus on 19. Julkaisuista 19 
on englanninkielisiä.

Osoittautui, että ammatillisen ja korkeakoulutuksen, työelämän ja verkko-
pedagogiikan tutkimus ovat vahvemmin edustettuina kuin ammatilliseen 
opettajankoulutukseen kohdistuva perustutkimus. Toisaalta edellä mai-
nitut tuottavat sekä suoraan että välillisesti tietoa opettajankoulutuksen 
osaamis- ja kehittämistarpeista. Aivan viime vuosina on opettajankoulu-
tuksen tutkimus vahvistunut. 

Ammatillisen erityisopetuksen ja erityisopettajankoulutuksen sekä opin-
to-ohjauksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen tutkimus kattavat sekä työ-
elämän- että kyseisten koulutusten tutkimusta. Menetelmällisesti valta-
osa töistä on otteeltaan arviointi- ja kehittämistutkimuksia. Laadullinen 
tutkimus on määrällistä edustetumpaa. 

Osin edellisille painotuksille voi etsiä selitystä tutkimusten teon rahoitus- 
ja muusta perustasta: Osa tutkimuksista on yksittäisen tutkijan intresseis-
tä virinneitä, osa on rahoitettuja tilaustutkimuksia.

AOKK:n henkilöstön omat opinnäytetyöt, joita analysoidussa aineistos-
sa on lähes puolet, liittyvät useimmiten keskeisiin ammattikasvatuksen 
teemoihin. Useissa tapauksissa tutkimusaineistot on kerätty ammatilli-
sen opettajakorkeakoulun hankkeista, täydennyskoulutuksista tai opet-
tajien peruskoulutuksesta. Opinnäytetyöprosessit ovat tuottaneet tietoa 
myös itse opettajankoulutuksesta. Etenkin toimintatutkimuksellisella ot-
teella tehdyissä töissä myös kehittämiskohteita on havaittu ja toiminto-
ja mallinnettu.
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Näkymiä ja suuntaviivoja

Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö jatkaa ammatillisen opetta-
jakorkeakoulun vahvaa perintöä arviointi- ja kehittämistutkimukselli-
sen tiedon tuottajana. Keskeiset tutkimusteemat tulevina vuosina kyt-
kevät ammatilliseen huippuosaamiseen ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen, 
digiosaamisen ja kompetensseihin, ohjaus- ja erityisopetusosaamiseen, 
osaamisen johtamiseen ja globaaliin koulutukseen. Global Education –
tutkimusryhmä aloitti elokuussa 2014 toimintansa ja ensimmäisiä tut-
kimusjulkaisua tulee painosta kesällä 2015. Tutkimusryhmän erityise-
nä tehtävänä on tuottaa tutkimuksellista tietoa osaamisen viennin edis-
tämiseksi, hyödyntää kansainvälisistä verkostostohankkeista saatavil-
la olevaa potentiaalia. Digitalisaatio integroituu vahvasti kaikkiin tutki-
musteemoihin, vaikka on myös omanaan. 

Tulevaisuuden kannalta olennaista on tuottaa ennakoivalla otteella mo-
nipuolista tietoa ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Nuorison tu-
levaisuuskäsitykset, tulevaisuuden työ ja kompetenssit sekä uudet oppi-
misratkaisut työssä oppimista hyödyntäen avaavat tutkimusyksikön tut-
kimuspotentaalille hienoja työmahdollisuuksia.
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