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Kehittämisprojekti oli osa valtakunnallista ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”- 
verkostohanketta ja hankkeen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke oli jaettu neljään eri 
työpakettiin ja Turun ammattikorkeakoulun vastuulla oli työpaketti neljä. Kyseisen työpaketin 
teemana oli YAMK-opettajuus sillanrakentajana. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kokeilujen 
kautta uudenlaista roolitusta toimijoiden kesken, tiimiopettajuusmallia sekä kolmikantamallia. 

Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli määrittää sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajan 
tulevaisuuden osaamiskuvaus. Tavoitteena oli kuvata YAMK- opettajan tulevaisuuden 
osaamisvaatimukset. Kehittämisprojektin tuotoksena syntyi sosiaali- ja terveysalan YAMK-
opettajan tulevaisuuden osaamisprofiili, jota voidaan käyttää materiaalina määriteltäessä YAMK- 
opettajan tulevaisuuden kompetenssivaatimuksia. 

Tutkimusaineisto koostui kahdesta fokusryhmähaastattelusta (n=14 ja n=7) sekä ylemmän 
ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäälliköistä koostuvasta asiantuntijapaneelista (n=4). 
Kerätty aineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällön analyysillä. Osaamisprofiilia mallinnettiin koko 
kehittämisprojektin ajan kirjallisuuteen ja saatuihin tuloksiin peilaten. Lopulliseen muotoonsa 
osaamisprofiili saatettiin asiantuntijapaneelin arvioinnin jälkeen.  

Tulevaisuuden työelämän muutokset tuovat uudenlaisia haasteita YAMK- opettajuudelle. 
Tulevaisuudessa YAMK- opettajat tarvitsevat visionäärisyyttä, sisäistä yrittäjyyttä ja monipuolista 
Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatio-osaamista (TKI) perinteisten opetusmenetelmien lisäksi. 
Erityisesti sitoutuminen, vuorovaikutustaidot sekä sisäiset- ja ulkoiset yhteistyötaidot tulevat 
korostumaan tulevaisuuden YAMK- opettajan työssä. Kehittämisprojektin tuotoksena syntynyt 
YAMK- opettajan osaamisprofiili tuo lisäarvoa tulevaisuudessa niin YAMK- opiskelijan, YAMK- 
opettajan kuin työelämän näkökulmasta. Osaamisprofiili voi parhaimmillaan antaa 
valtakunnallisen viitekehyksen YAMK- opettajuudelle ja toimintamallien yhdenmukaistamiselle. 
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THE MASTER'S DEGREE TEACHER'S FUTURE 
COMPETENCE PROFILE IN SOCIAL- AND 
HEALTH CARE SECTOR  

This was a nationwide “YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”-   network project with Turku 
University of Applied Sciences being one of the partisipants. Ministry of Education and Culture 
acted as the sponsor of the project. The aim of this nationwide project was to refresh Master’s 
degree education and profile Research, Development and Innovation activities, bring closer 
teaching and working life as well as increase innovations.  

The purpose of this project was to define Master’s degree teacher’s future competence framework 
in social and health care sector. The aim was to describe Master’s degree teacher’s future 
competences. The result of this project was the Master’s degree teacher’s future competence 
profile in social- and health care sector. This material may be used to define the requirements of 
the Master’s degree teacher’s future competences. 

The data included two focus group- interviews (n=14 and n= 7) and one R&D- expert panel (n=4). 
The data was recorded, transcribed and analyzed by qualitative content analysis. The Master’s 
degree teacher’s competence profile was modeled based on literature and two focus group 
interviews. The final version of the competence profile was published after the R&D- expert panel 
evaluation. 

Changes in the future working life will bring new challenges to Master’s degree teachers. In the 
future, Master’s degree teachers need visionary skills, competence in internal entrepreneurship 
and diversification in Research, Development and Innovation activities in addition to traditional 
teaching methods. In particular, commitment, interpersonal skills, as well as internal and external 
co-operation skills will be emphasized in the Master’s degree teacher’s work in the future. 
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1 JOHDANTO 

Ammattien nopeat muutokset ja globalisaation haasteet korkeakoulutettujen 

jatko- ja täydennyskoulutukselle tuovat haastetta ja globalisaatiokehitys sellaise-

naan voi toimia monen ammattialan muutoksen liikkeellepanevana voimana (Do-

wer ym. 2001; Lehtinen ym. 2012). Sosiaali- ja terveysalalla toimintaympäristön 

muutokset ja uudet palvelukonseptit muuttavat toimintaa ja toimintaympäristöä 

itsenäisemmäksi, vaativammaksi sekä edellyttävät vahvaa verkostoitumista. (Su-

rakka ym. 2008, 17; STM 2009, 11). YAMK- opettajuudelle nopeat muutokset niin 

sosiaali- ja terveysalalla kuin koulutuksenkin toimintaympäristöissä luovat uuden-

laisen osaamisen tarpeita tulevaisuudessa.  

 

 

Tulevaisuuden YAMK- opettajuuden haasteisiin on osaltaan vastaamassa valta-

kunnallinen, Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama ”YAMK-koulutus vahvaksi 

TKI-vaikuttajaksi”- verkostohanke, joka on Hämeen ammattikorkeakoulun koor-

dinoima (HAMK 2014). Hankkeen tavoitteena on uudistaa YAMK- toimintoja, pro-

filoida YAMK- tutkinnon TKI- toimintaa, lähentää opetustyötä työelämään ja lisätä 

työelämäinnovaatioiden monialaisuutta. Tarkoituksena on kehittää kokeilujen 

kautta uudenlaista roolitusta toimijoiden kanssa, tiimiopettajuusmallia sekä kol-

mikantamallia. (Ahonen ym. 2014.)  Kolmikantamallilla tarkoitetaan työelämäyh-

teistyötä tavoitteellisesti ja konkreettisesti edistävää toimintamallia, jossa eri osa-

puolten (opiskelija, opettaja ja työelämänedustaja) asiantuntijuus ja osaamisen 

vahvuudet, voivat tuottaa innovatiivista toimintaa ja tuloksia. Tarkoituksena on, 

että innovaatiot ja tulokset hyödyntävät työelämää projektin kohteena olevaa or-

ganisaatiota laajemmin. (Ahonen & Koivuniemi 2010, 42- 43.)  

 

Tämä kehittämisprojekti on osa ”YAMK- koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”- 

verkostohanketta ja sen työpakettia neljä, jonka teemana on YAMK- opettajuus 

sillanrakentajana. Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli määrittää sosiaali- 

ja terveysalan YAMK- opettajan tulevaisuuden osaamiskuvaus. Tavoitteena oli 
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kuvata YAMK-opettajan tulevaisuuden osaamisvaatimukset. Kehittämisprojektin 

tuotoksena syntyi sosiaali- ja terveysalan YAMK-opettajan tulevaisuuden osaa-

misprofiili, jota voidaan käyttää materiaalina määriteltäessä YAMK- opettajan tu-

levaisuuden kompetenssivaatimuksia. 
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämisprojektin tarve 

Alueelliset koulutusstrategiat tukevat aluevaikuttavuutta ja sitä voidaan edelleen 

lisätä koulutuksen ennakoinnilla. Ennakoinnilla selvitetään alueellisen elinkei-

noelämän ja julkishallinnon sekä kolmannen sektorin työvoima- ja osaamistar-

peita niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Varsinais- Suomen ELY- keskuksen 

koulutusstrategia 2015+:ssä tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi Varsinais-Suo-

messa valittiin ennakointi, hanketoiminta sekä koulutuksen työelämä- ja yritysyh-

teistyö. Ennakoinnista saadun tiedon perusteella kehitetään koulutuksen raken-

teita, opetussuunnitelmia, oppimismenetelmiä, opintojaksokohtaisia sisältöjä ja 

yhteistyötä oppimisprosessissa työelämän kanssa. (Vesterinen 2009, 7; Haarikko 

& Kuhmonen 2013, 16.) 

 

Laissa ja säädöksessä kerrotaan ammattikorkeakoulun tehtävistä, opetus- ja tut-

kimushenkilöstöstä sekä kelpoisuusvaatimuksista, joita Turun ammattikorkea-

koulu noudattaa kaikessa toiminnassaan. Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 

kertoo ammattikorkeakoulun tehtävistä: ”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on an-

taa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja 

sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asian-

tuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun 

tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työ-

elämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa so-

veltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toi-

mintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä 

oppimista.” 

 

Laki ammattikorkeakoulusta 932/2014 kertoo ammattikorkeakoulun opetus- ja 

tutkimushenkilöstöstä sekä kelpoisuusvaatimuksista: ”Ammattikorkeakoulussa 
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on yliopettajia, lehtoreita ja muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Opettajien kel-

poisuusvaatimuksista ja tarvittaessa tehtävistä säädetään valtioneuvoston ase-

tuksella.” Lisäksi Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 8.12.2014 ker-

too opettajien kelpoisuusvaatimuksista: ”Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaa-

ditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto 

ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Erityisestä syystä yliopettajan 

toimeen voidaan 1 momentin estämättä ottaa ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittanut henkilö ja lehtorin toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää 

korkeakoulututkintoa, jos henkilö on erittäin hyvin perehtynyt toimen tehtävä-

alaan.”  Huomioitavaa on, että ammattikorkeakouluissa työskenteleviltä YAMK- 

opettajilta vaaditaan vähintään 60 opintopisteen suuruiset opettajan pedagogiset 

opinnot sekä tohtorin tutkinto. Ammatillinen opettajakoulutus suoritetaan tutkin-

non ja vaadittavan työkokemuksen (vähintään 3 vuotta) jälkeen. Eri koulutus-

aloilla on erilaiset kriteerit, jotka määrittelevät hakukelpoisuuden. (Emmes & Pi-

silä 2013, 5.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tahtotila on, että terveydenhuoltoalan korkeakou-

lutusta kehitetään ja selkiytetään, jotta varmistetaan koulutuksen työelämävas-

taavuus. Lisäksi tutkinnon tunnettuutta työelämässä parannetaan. Ammattikor-

keakoulututkinnon suorittaneiden ensisijaisena jatkotutkintona säilytetään 

YAMK- tutkinto. YAMK- tutkintoa kehitetään edelleen työelämälähtöisenä koulu-

tuksena. (OKM 2011, 45.) Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa uudenlaisen 

YAMK- koulutuksen merkityksen lisäämistä aluekehittäjänä ja työelämäyhteis-

työssä. Tavoitteena on YAMK- koulutusohjelmissa työskentelevien opettajien 

TKI- osaamisen lisääminen. Tavoitteena oleva parempi TKI- osaaminen sisältää 

työelämälähtöisen tutkimuksen lisäämistä, kehittämisen ja innovoinnin painotta-

mista, julkisuuskuvan rakentamista ja parantamista. (Lampinen 2014.) 

 

Turun amk:n strategiassa vuosille 2015- 2025 korostetaan osaavien ammattilais-

ten tuottamista työelämän kehittämiseen. Turun ammattikorkeakoululla on tärkeä 
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rooli alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman rakentamisessa kumppanuuteen ja yh-

teistyöhön nojaten. Tavoitteina korostetaan kansainvälisen tason ammattimaisen 

tekemisen huippuosaamisen tuottamista ja käyttämistä. Kolmikantainen kehitty-

minen opiskelijoiden, kumppanien ja henkilökunnan alansa mestariksi tulevaisuu-

den globaalissa toimintaympäristössä mitataan em. tahojen menestyksellä. Si-

sältöalueiltaan strategia sisältää neljä aluetta: tulevaisuuden käytäntöläheisen 

teknillisen innovaatiokorkeakoulun, hyvinvoinnin kehittämisen, toimintatapana 

TKI- toiminnallinen oppimisjatkumo alueen työelämän kehittämistarpeisiin ja tu-

loksellinen innostava yhteisö.  

 

Turun ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinnon pedagogisten opetusjärjestelyjen 

lähtökohtana on sosiokontruktivistinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuot-

tava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Innovaatio tarkoittaa jatkuvaa 

parantamisen periaatteelle nojaavaa osaamisen vahvistamista, joka johtaa työ-

elämässä hyödynnettävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön. Inno-

vaatiopedagogiikka Turun ammattikorkeakoulussa määritellään oppimisotteeksi, 

joka määrittää uudella tavalla, kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään 

siten, että aikaansaadaan innovaatioita. (Turun amk, SoleOps- koulutussuunni-

telma 2015.)  

2.1.1 YAMK-vahvaksi TKI-vaikuttajaksi- verkostohanke 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi- verkostohanke oli jaettu neljään työ-

pakettiin ja Turun ammattikorkeakoulun vastuulla oli ylialaisesti työpaketti neljä, 

jonka teemana oli YAMK-opettajuus sillanrakentajana. Tarkoituksena oli kehittää 

kokeilujen kautta uudenlaista roolitusta toimijoiden kanssa, tiimiopettajuusmallia 

sekä kolmikantamallia. (HAMK 2014.) Työpaketti neljä sisälsi eri teemoja ja Tu-

run ammattikorkeakoulu osallistui teemoihin kaksi ja kolme. Teeman kaksi tavoit-

teena oli suunnitella, pilotoida ja evaluoida kaikkien YAMK-opintojen projek-

tinomainen opintokokonaisuus, jolloin TKI- hanke toimii koko tutkinnon oppimis-

ympäristönä. Teema kolme tavoitteli eri ammattikorkeakouluissa jo kehitettyjen 
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kolmikantamallien lisäkehittämistä ja käytön laajentamista valtakunnallisesti sekä 

evaluoi mallien toimivuutta yhteistyössä julkisten ja yksityisten organisaatioiden 

kanssa. (Ahonen ym. 2014.) 

2.2 Kehittämisprojektin tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli määrittää sosiaali- ja terveysalan 

YAMK- opettajan tulevaisuuden osaamiskuvaus. Tavoitteena oli kuvata YAMK-

opettajan tulevaisuuden osaamisvaatimukset. Kehittämisprojektin tuotoksena 

syntyi sosiaali- ja terveysalan YAMK-opettajan tulevaisuuden osaamisprofiili, jota 

voidaan käyttää materiaalina määriteltäessä YAMK- opettajan tulevaisuuden 

kompetenssivaatimuksia. 

2.3 Projektiorganisaatio 

Hankkeen ohjausryhmä (seitsemän jäsentä) oli ylialainen ja puheenjohtajana 

toimi Turun amk:n Terveys ja hyvinvointi toimialueen KT- päällikkö. Lisäksi oh-

jausryhmän jäseniä olivat liiketalouden-, sosiaali-, tekniikan- ja terveysalan 

YAMK- opettajat (neljä) sekä kaksi YAMK- opiskelijaa. Ohjausryhmän lisäksi pe-

rustettiin terveysalan teemojen osalta projektiryhmä (viisi jäsentä). Siihen kuului-

vat projektipäällikkö, Terveys ja Hyvinvointi toimialueen KT- päällikkö (TtT), kaksi 

sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajaa (TtT) sekä yksi YAMK- vertaisopiskelija. 

YAMK- opettajat toimivat kehittämisprojektissa tuutorina ja mentorina. Sekä oh-

jaus- että projektiryhmä kokoontuivat kerran kuukaudessa. 

2.4 Kehittämisprojektin vaiheet ja aikataulu 

Projekti käynnistyi syyskuussa 2014 aiheen valinnalla. Projektipäällikkö perehtyi 

aihealueeseen, tutustui tulevaisuuden työelämämuutoksiin liittyvään kirjallisuu-

teen sosiaali- ja terveysalan YAMK-opettajuuden näkökulmasta, tehden samalla 
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alustavia suunnitelmia kehittämisprojektinsa toteutuksesta. Keväällä 2015 pro-

jekti rajattiin projektisuunnitelman mukaisesti ja hyväksytty suunnitelma johti toi-

meksiantosopimuksen (Liite 1.) allekirjoittamiseen Turun ammattikorkeakoulun 

kanssa toukokuussa 2015. 

 

 

Projekti toteutettiin neljässä vaiheessa: Toteutuksen vaihe 1) toteutui huhti-

kuussa 2015 ensimmäisellä fokusryhmähaastattelulla. Aineiston analyysi ja tu-

losten kuvaus YAMK- opettajan osaamisen näkökulmasta valmistui elokuussa 

2015. Toteutuksen vaihe 2) toteutettiin syyskuussa 2015 toisella fokusryhmä-

haastattelulla. Aineiston analyysi ja tulosten tarkastelu ja lopullinen haastattelu-

aineiston tulosten kuvaus YAMK- opettajuuden osaamisen näkökulmasta. Toteu-

tuksen vaihe 3) sisälsi YAMK- opettajan osaamiskuvauksen laadinnan kirjallisuu-

teen pohjautuen ja analysoimalla kahden fokusryhmähaastattelun tulokset. To-

teutuksen vaihe 4) toteutui lokakuussa 2015 YAMK- opettajan osaamisprofiilin 

alustavan version arvioinnilla KT- päälliköiden asiantuntijapaneelissa. Lopullinen 

YAMK- opettajan osaamisprofiili valmistui asiantuntijapaneelin antaman palaut-

teen jälkeen lokakuussa 2015. Kehittämisprojektin raportointi toteutui marras-

kuussa 2015 ja projektin tulosten virallinen julkaiseminen tapahtui 9.12.2015 Tu-

run ammattikorkeakoulun järjestämässä laivaseminaarissa.  Kehittämisprojektin 

etenemisen vaiheet ovat kuvattuna kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Kehittämisprojektin etenemisen vaiheet 
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3 TULEVAISUUDEN YAMK- OPETTAJUUS 

Ammattikorkeakouluopettajien muuttuneita osaamisvaatimuksia ammattikorkea-

koulujärjestelmän muutoksessa tarkasteltiin ajanjaksolla 1992- 2010 (Auvinen 

2004). Auvisen mukaan amk- opettajan työnkuva monipuolistui ja laajentui perin-

teisen opetustyön ulkopuolelle. Erityisesti tutkimus- ja kehitystoiminnassa syväl-

lisen erikoisosaamisen ja perinteisen opettajan työn lisäksi, amk- opettajan odo-

tetaan kykenevän uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen. Haasteita amk- opet-

tajuudelle asettaa pedagogisten ratkaisujen muuttuminen, nopea tietotekninen 

kehitys, vaatimus työelämäyhteyksien vahvistamiseen, kasvanut projektitoiminta, 

suunnittelu- ja kehittämistehtävät, kansainvälistyminen sekä kirjallisen viestinnän 

painottuminen puheviestinnän kustannuksella. 

 

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet painottuvat ja opettajalta vaaditaan tulevaisuu-

dessa entistä enemmän sisäistä yrittäjyyttä, kykyä oman työnsä arviointiin ja 

osaamisensa kehittämiseen, monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tois-

ten ihmisten yksilölliseen kohtaamiseen (Auvinen 2004). Opettajuudessa tärkeä 

seikka on huomioida, miten vuosien kokemus opettajan työstä ja opettajan peda-

goginen pätevyys korreloivat voimakkaasti menestyksellisiin tuloksiin opetuk-

sessa. Tulevaisuudessa tulee korostumaan opettajan oma ammatillinen, jatkuva 

(elinikäinen) kehittäminen sekä aktiivisuus ovat tärkeässä roolissa arvioitaessa 

opettajan osaamista. (Henard & Leprince- Ringuet 2008; Davies ym. 2011, 1.) 

 

 

Työelämän tulevaisuuden yleisiä osaamisvaatimuksia ovat mm. johtamisosaami-

nen, vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen/ sosiaalinen älykkyys, innovatiivinen 

ja sopeutumiskyky nopeasti muuttuvissa tilanteissa, virtuaalinen yhteistyö ja tie-

totekninen ajattelu. Erityisesti tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksissa 

korostuvat teknologiaosaaminen ja kykyä käyttää erilaisia sähköisiä viestimiä 

monin eri tavoin. (Luukkainen 2007; Vesterinen 2011, 7; Heinonen 2010; Davies 
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ym. 2011, 1; Kekkonen ym. 2011; Heinonen & Ruotsalainen 2014.) Tulevaisuu-

den ennakointia tehdään monesti tarkoin ammattirajauksin, mutta niin on vaikeaa 

ennustaa. Tulevaisuuden osaamisessa tulisi keskittyä enemmän työn ennusta-

misen sijaan työntekijän henkilökohtaiseen kyvykkyyteen ja pätevyyteen ajatellen 

tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. (Davies ym. 2011, 1.) 

 

 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on laaja-alaista ja sy-

vällistä, joka vastaa nopeasti työelämän tarpeisiin (European commission 

2008,14; Caena 2011, 3; Turun amk:n strategia 2010- 2013). Korkeakoulujen ar-

viointineuvoston tekemässä jatkotutkintokokeilun väliarvioinnissa (Kekäle ym. 

2004) todetaan yhdeksi keskeisimmäksi haasteeksi ammattikorkeakoulun henki-

löstön kehittäminen. Väliarviointi painotti, miten jatkotutkinnon kehittämisessä 

henkilöstöltä edellytetään syvällistä ymmärrystä siitä, mitä tarkoittaa ammattikor-

keakoulun praktinen osaaminen ja miten se suhteutuu yliopistosektorin osaami-

seen. Kokeilussa todettiin, että tärkeinä asioina pidetään opettajien koulutusta-

soa, pedagogisia taitoja, työelämäkokemuksen kautta muodostunutta substans-

siosaamista, tutkijakoulutusta, monitieteisyyttä, monialaisuutta sekä yrittäjä-

mäistä toiminta- asennetta. Kehittämiseen liittyvää menetelmäosaamista pidettiin 

myös tärkeänä. Jatkossa huomiota pitää kiinnittää siihen, miten jatkotutkintojen 

ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laatu turvataan. Keskeiseksi asiaksi 

muodostuu opettajien osaamisen monipuolisuus sekä kehittymisestä ja työajan 

resursoinnista huolehtiminen (Jaro 2005, 44). 

 

 

Tulevaisuuden ammattikorkeakouluissa tarvitaan sellaista oppimisotetta, joka ko-

rostaa erityisesti erilaisten taitojen merkitystä ja monimuotoisemman tiedon syn-

tymistä oppimistilanteissa. Ainoastaan sisältöosaaminen ei ole riittävä suoritetta-

essa työtehtäviä erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Tarvitaan kykyä ymmärtää 

ihmisten ja ryhmien toimintaa, kykyä motivoitua ja motivoida muita, luovan ajat-

telun kykyä, ongelmanratkaisukykyä, erilaisuuden ja epävarmuuden sietämisen 
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kykyä. Oppimisen tulee olla yhteisöllistä toimintaa, perustuen sosiaaliseen vuo-

rovaikutukseen. Siinä tarkastelukulma muuttuu muistavasta ja toistavasta oppi-

misesta kohti uutta kehittelevää ja soveltavaa oppimista. Alakohtaisten rajalinjo-

jen kumoaminen on keskeistä ja ymmärrys monialaisten toimintaympäristöjen 

merkityksestä ja kyky toimia niissä. Nämä lähtökohdat ovat tausta- ajatuksena 

innovaatiopedagogiikalle, jossa tavoitteena on löytää sekä määrittää muutoksen 

vaatimia opettamisen ja oppimisen tapoja. (Räsänen ym. 2014, 5.) 

 

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen yhtenä kehittämiskohteena on 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä opetuksen välinen sujuva integraatio, jossa 

myös työelämän edustajat ovat mukana. Haasteena on tutkimus- ja kehittämis-

toiminnan sekä erilaisissa oppimisympäristöissä tehtävien opinnäytetöiden kyt-

keminen luontevaksi toteutukseksi. Tutkimus- kehitystyön harjoittamiseen osal-

listuvat niin opettajat ja opiskelijat kuin erillinen projekti- ja tutkimushenkilökunta. 

(Ahonen & Nurminen 2009, 77–79;  Similä-Lehtinen 2008.) 

 

 

YAMK- Opiskelijoista, YAMK- opettajista ja työelämän edustajista koostuvan kol-

mikantamallin kehittämiskohteina ovat opiskelijan, tutoropettajan roolien selkiyt-

täminen ja työyhteisön osaamisvahvuuden tunnistaminen sekä henkilöstön si-

touttaminen kehittämishankkeen eri vaiheisiin. (Ahonen & Nurminen 2009, 89- 

93.) Kolmikantamallin mukaista yhteistyötä tehdään eniten YAMK – opiskelijoi-

den opinnäyte- ja kehittämistöiden yhteydessä. Ajatus on, että kaikki kolmikan-

nan osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. YAMK- opiskelijoiden opinnäyte- ja kehittä-

mistöitä on tärkeää muokata sellaiseksi, että ne vastaavat työelämän tarpeisiin. 

Tämän edellytyksenä on tiivis ja systemaattinen yhteistyö työelämän edustajien 

ja ammattikorkeakoulun YAMK- opiskelijoiden ja YAMK- opettajien välillä ja edel-

lyttää osallisten roolien selkiyttämistä. (Neuvonen-Rauhala 2009, 124.) 
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YAMK- opettajan rooli on keskeisessä asemassa toimia työelämälähtöisen opin-

näytetyön ohjaamisessa konsulttina, opiskelija on työelämän kehittämisen toteut-

taja/ tutkija ja työelämäsuhteiden välittäjä. Työelämän edustaja on projektissa ke-

hittämistyön toimeksiantaja, ohjaaja (mentori) ja oppimisen arvioija. YAMK- opin-

noissa opettaja on tärkeä linjanvetäjä eri toimijoiden kesken, jolloin projekti mu-

kailee opetussuunnitelman viitekehystä ja asetetut tavoitteet täyttyvät. (Neuvo-

nen-Rauhala 2009, 124.)  

 

 

YAMK-tutkinnon ja -koulutuksen tulevaisuudennäkymät ovat osiltaan uuden-

laista, tulevaisuuden YAMK-opettajuutta. Tulevaisuuden opettajan ammatillinen 

osaaminen kiteytyy verkosto-osaamiseen, tulevaisuuden muutososaamiseen 

sekä ohjaus- ja opetusosaamiseen ollen keskeisiä tulevaisuuden YAMK- opetta-

jan osaamisvaatimuksia. Verkosto-osaamisella tarkoitetaan työelämälähtöistä 

opetusosaamista, korkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteistyötä sekä 

ylialaista, ammattien välistä työskentelyä. YAMK- opettajan käytännön kokemus 

sekä työelämätuntemus ovat työskentelyssä avainasemassa, jotka eivät synny 

eivätkä pysy ajantasaisina ilman työelämäverkostoja. Verkostomaiseen työsken-

telyyn sisältyvät niin ikään TKI-taidot, opiskelijoiden ja työelämän olemassa ole-

van osaamispääoman hyödyntäminen ja näiden integroiminen osaksi opetta-

juutta. (Salonen ym. 2015, 19.) 

 

 

Tulevaisuuden YAMK- opettajat työskentelevät nykyistä tiiviimmin erilaisissa työ-

elämä-, korkeakoululiittoumissa ja -kokoonpanoissa. Sen edellytyksenä on vahva 

pedagoginen osaaminen eli näkemys siitä, mitä YAMK-opettajuus on ammatilli-

suutena ja asiantuntijuutena. Opettajuutena tämä tarkoittaa yrittäjämäistä otetta 

ja työskentelytapaa. (Salonen ym. 2015, 19.)  Muutosjohtajuus on keskeinen osa 

uudenlaista YAMK-opettajuutta. Tärkeitä kompetenssialueita ovat tulevai-

suusorientoitunut työskentelyote, strateginen johtaminen, näkemys ammattien 

tulevaisuudesta ja johtamisosaaminen. Muutos edellyttää YAMK- opettajalta luo-
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vaa ajattelua ja ”kellumista epävarmuusalueilla”, ”on the edge” – asennetta. Li-

säksi tulevaisuuden ennakointi, omien mukavuusalueiden uudelleenarviointi ja 

epävarmuuden sietäminen kuuluvat muutosjohtajuuteen. (Salonen ym. 2015, 

20.) 

 

 

Kuviossa 2 on esitettynä tulevaisuuden verstaan- työpajatyöskentelyn keskeiset 

tulokset. Huomionarvoista kuviossa 2 on se, että integraation osa-alueet YAMK-

opettajuus, YAMK-tutkinto ja -koulutus, TKI-toiminta sekä työelämän verkostot ja 

yhteistyö ovat rinnakkaisia, limittäisiä ja päällekkäisiä. Jokainen osa- alue sisältää 

siis elementtejä toisista osa-aluista. Tämän merkitys on se, ettei yhtä osa- aluetta 

voi nyt eikä tulevaisuudessa irrottaa toisistaan, vaan niitä tulee aina tarkastella 

suhteessa toisiinsa. Näin esimerkiksi YAMK- tutkintoja on vaikeaa kehittää ilman 

kytkentöjä opettajuuteen, TKI-toimintaan tai työelämäverkostoihin. (Salonen ym. 

2015, 22. ) 

 

 

Kuvio 2. Tulevaisuuden- verstas- työpajatyöskentelyn keskeiset tulokset (Salo-

nen ym. 2015, 22). 

•
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Tulevaisuuden YAMK- opettajuuteen sisältyvät keskeisenä tekijänä kansainväli-

syysosaaminen ja kielitaito, koska työskentely- ympäristö laajenee nykyistä 

enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle. Nämä kuuluvat pedagogisen osaamisen 

tunnusmerkkeihin. Tulevaisuudessa kansainvälisyys täydentyy uudentyyppisen 

median käytöllä, viestintäratkaisuilla ja tietotekniikalla. YAMK- opettajan pedago-

ginen pätevyys tulee myös tulevaisuudessa olemaan keskeinen edellytys uuden-

laisen YAMK- opettajuuden viitekehyksessä. (Salonen ym. 2015, 20.) 

 

Visio, tulevaisuuden tavoitetila ja strategia ovat organisaation osaamisen hallin-

nan ja toiminnan kehittämisen ydin. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoimi-

nen ja osaamisen hallinta arjessa sekä uudistusta ja oppimista edistävän kulttuu-

rin luominen ovat osaamisen hallinnan ja kehittämisen osa-alueita. Ennakoidessa 

tulevaisuuden osaamistarpeita, tulee tuntea organisaation oma strategia nykyi-

sine ja tulevaisuuden toimintojen kohdalla. Toimialan kehittyminen pitkän aikavä-

lin ennakoinnilla on kilpailuyhteiskunnassa erittäin tärkeää. Asiakaslähtöinen toi-

mintamalli tulee huomioimaan asiakkaan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. (Sihvo 

ym. 2011.) Suomen hallitusohjelmassa todetaan, että jatkokoulutuksen enna-

kointitoimintaa kehitetään, jotta sekä määrälliset että laadulliset osaamistarpeet 

kyetään nykyistä paremmin tunnistamaan. Kehittämisohjelmassa painotetaan 

mm. että määrällisen ennakoinnin rinnalle tarvitaan hyviä ennakointimalleja työ-

elämän laadullisen ja työn sisältöjen muutoksen ymmärtämiseksi. (Vesterinen 

2009, 7.) 

 

Osaamisen hallinta on näkökulmaltaan strategialähtöistä ja systemaattisuutta ko-

rostava. Osaamisella ja osaamisen hallinnalla voi organisaatio tehokkaasti koor-

dinoida ja kehittää organisaation osaamista ja oppimista sekä hallita riskejä ko-

konaisvaltaisesti. (Sihvo ym. 2011; Viitala 2005.) Työntekijä kokee osaamisen ja 

sen kehittämisen positiivisesti työnhallinnan sekä työtyytyväisyyden kautta. 
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Osaamisen hallinnan onnistuessa tulokset tulevat näkyviin strategian toteutumi-

sella, kehittyneinä toimintatapoina, asiakaslähtöisyytenä, innovatiivisuutena sekä 

taloudellisina tuloksina. (Sihvo ym. 2011; Lehtonen 2002; Viitala 2005.) 

 

Asiantuntijan osaaminen (Helakorpi 2006) muodostuu neljästä osa-alueesta. Ku-

viossa 3. on esitetty asiantuntijan/ ammattilaisen osaamisaluekartta, joka on 

osaamisen hallinnassa ja kehittämisessä suuntaa- antava apuväline. Asiantunti-

juuden osaamisalueet- kuvio voidaankin nähdä prosessuaalisena esityksenä si-

ten, että yksilöiden työstä syntyy yhteisöllinen kokonaisuus, jonka toiminnasta 

syntyy uudistamistarpeita prosessien ja koko organisaation kehittämiseksi. Tämä 

puolestaan asettaa yksilöille osaamis- ja kehittymisvaatimuksia. Näiden seurauk-

sena uuden osaamisen ja työtoiminnan kautta organisaatio toimii toisin ja taas 

syntyy uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi. 

 

 

Kuvio 3. Asiantuntijuuden osaamisalueet (Helakorpi 2006) 
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Osaamisen kehittämisen prosessi sisältää kolme vaihetta: 1) Osaamisen tunnis-

taminen ja määrittely 2) Osaamisen arviointi ja vertailu tulevaisuuden tarpeisiin ja 

3) Osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Kehittämisprosessissa osaamisen tun-

nistaminen ja määrittely luovat lähtökohdan kehittämistyölle. On selvitettävä mitä 

osaamista on jo olemassa ja mitä tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. Strate-

gisesti tärkeän jo olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ja edelleen rakentami-

nen tulevaisuudessa ovat rinnakkain ja lomittain kulkevat alueet. (Viitala 2005, 

86- 87.) 
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4 SOVELTAVAN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tässä kehittämisprojektissa tarkastelun kohteena olivat tulevaisuuden YAMK- 

opettajuus ja tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin tulevaisuuden YAMK- opettajuu-

den näkökulmasta: Minkälaista uudenlaista osaamista edellytetään YAMK – 

opettajalta toimia ylemmän ammattikorkeakoulutuksen yhdistäjänä työelämän, 

opiskelijan ja koulutuksen välillä sosiaali- ja terveysalalla? 

4.2 Menetelmänä fokusryhmähaastattelu 

Fokusryhmähaastattelu on haastattelijan ylläpitämää ryhmäkeskustelua. Se on 

laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla pyritään ymmärtämään tutkittavaa 

ilmiötä. Fokusryhmähaastattelu on aito keskustelutilanne, jolla on fokus ja selke-

ästi tunnistettava eteneminen. Haastateltavien valinnassa tavoitteena on saada 

kokoon ryhmä, joka pystyy tuomaan tutkittavaan ilmiöön eri näkökulmia. (Li-

amputtong 2011.)  Fokusryhmähaastattelut soveltuvat hyvin ideoiden kehittämi-

seen. Tällaisessa keskustelussa saadaan enemmän ideoita ja vuorovaikutuksen 

kautta syntyy monipuolisempi lopputulos kuin yksilökeskusteluissa. Luottamuk-

sellinen ja rento ilmapiiri edesauttaa monipuolisen aineiston tuottamista. Koke-

mus fokusryhmähaastattelujen vetämisestä on eduksi. (Eriksson & Kovalainen 

2008; Silverman 2012.) Fokushaastattelussa kysymysten tulisi olla avoimia ja 

keskusteluun kannustavia. Pelkkiä kyllä / ei – kysymyksiä tulisi välttää. Keskus-

telu voidaan nauhoittaa tai videoida tai kirjata ylös. Tällöin on hyvä, että kirjuri on 

joku muu kuin ryhmän vetäjä. (Parviainen 2005.) 

 

Fokusryhmähaastattelussa hyödynnetään tulevaisuuden muistelun toimintata-

paa, jonka avulla haetaan vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseen (esimer-
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kiksi millainen on ihanteellisesti toimiva kolmikantamallia hyödyntävä toiminta-

tapa vuonna 2016 tutkimukseen osallistujien tulevaisuuden muistelun perus-

teella?).  Seikkulan ja Arnkilin (2005) mukaan tulevaisuuden muistelu on vuoro-

puhelu, jossa osallistujilla on mahdollisuus laajentaa näkemyksiään ja vahvistaa 

toiveikkuutta tarkastelemalla asioita tulevaisuuden näkökulmasta ja kuulemalla 

toisten osapuolten näkemyksiä. 

 

Tulevaisuuden muistelu luo mahdollisuuden kuulla näkemyksiä toivottavasta toi-

minnasta ja tarvittavista teoista sekä tulla itse kuulluksi lähitulevaisuuden suun-

nittelussa (Kokko 2006). Sitä voidaan soveltaa erilaisiin suunnittelutilanteisiin, ku-

ten kehittämistyön aloittamiseen, toimintasuunnitelmien tekoon, projektien käyn-

nistämiseen. Se sopii myös kehittämistyön lopussa tulosten hyödyntämisen 

suunnitteluun. Tärkeää on, että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tuoda tu-

levaisuuteen suuntaavat ajatuksensa esille. Tulevaisuuden muisteluun ei kuulu 

asioiden kriittinen tarkastelu, vaan mahdollisuus spontaanien ajatusten ilmaise-

miseen. Ajatukset ja ideat kannattaa joko kirjata tai nauhoittaa. Fokusryhmähaas-

tattelun ohjaajista toinen voi tehdä tulevaisuuden muistelukeskustelusta haastat-

telun loppupuolella sanallisen yhteenvedon, jonka osallistujat kuuntelevat ja voi-

vat kommentoida. Kehittämistyön käynnistämiseksi ja jatkamiseksi osallistujilta 

voi kysyä, mikä on kunkin seuraava toimi hyvin toimivan kolmikantamallin edistä-

miseksi. (Kiviniemi ym. 2015, 24.) 

 

Aineistojen keruut tässä kehittämisprojektissa toteutettiin opiskelijoista, työelä-

män edustajista ja YAMK- opettajista koostuvasta kahdesta fokusryhmähaastat-

telusta sekä yhdestä asiantuntijapaneelista. Fokusryhmähaastattelut suoritettiin 

etukäteen sovittuina aikoina Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja niiden ajalli-

nen kesto oli kaksi tuntia. KT- päällikköistä koostuva asiantuntijapaneeli toteutet-

tiin myös Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja sen ajallinen kesto oli yksi tunti. 

Kaikkiin tilaisuuksiin osallistujat oli kutsuttu henkilökohtaisesti sähköpostitse kut-
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sukirjeellä, joissa oli tietoa tutkimuksesta ja tilaisuudesta (liitteet 3, 6 ja 9). Fokus-

ryhmähaastatteluihin osallistujat olivat tarkoin valittu ja heidät kutsuttiin osallistu-

maan joko YAMK- opettajan, YAMK- opiskelijan tai työelämäedustajan asiantun-

tijuuden perusteella. Hankkeessa mukana olleet liiketalouden, sosiaalialan-, ter-

veysalan ja tekniikan YAMK-opettajat toimivat aktiivisesti osallistujien rekrytoin-

nissa. Osallistujat edustivat sekä Turun ammattikorkeakoulua YAMK- opettajina, 

opiskelijoina että ulkopuolisia organisaatioita työelämän edustajina, joilla koke-

muksenaan yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

Aineiston keruun ensimmäisen vaiheen fokusryhmähaastattelu toteutui 

16.4.2015. Osallistujat (14) edustivat ylialaisesti YAMK-opettajia (seitsemän), 

YAMK- opiskelijoita (viisi) ja työelämän edustajia (kaksi). Ryhmähaastattelutilai-

suuden alussa määritellään ohjeistukset (esimerkiksi keskustelun ohjaus, tavoite 

saada jokaisen ääni kuuluviin, toisen puheenvuoron kunnioittaminen) tilaisuuden 

kulusta auttavat haastattelun kulkua (Vilkka 2009, 208- 212). Tilaisuuksissa osal-

listujille kerrotaan aluksi lähtökohdat, täsmennetään käytettyjen termien merkitys 

ja käydään läpi ryhmähaastatteluiden teemat ja kysymykset. (Kylmä & Juvakka 

2012, 149). Tilaisuudessa ryhmä jaettiin kolmeen pienempään pöytäkuntaan. Jo-

kaisella pöytäkunnalla oli puheenjohtaja ja osallistujat osallistettiin keskusteluun 

haastattelulla, jolloin kuultiin heidän näkemyksiään YAMK- opettajuuden nykyti-

lanteesta ja kehittämisajatuksiaan jatkossa. Ensimmäisessä haastattelutilaisuu-

dessa projektipäällikkö toimi lisäksi koko tilaisuuden puheenjohtajana. Fokusryh-

mähaastatteluina toteutetuissa tilaisuuksissa käytetyt teemat ja niitä tarkentavat 

kysymykset ovat esitettynä liitteissä 4 ja 7. 

 

Teemat ja tarkentavat kysymykset (liite 4.) olivat muodostettu vastaamaan mah-

dollisimman tarkasti tutkimuskysymysten asettelua: Teema 1) Tulevaisuuden 

muistelu. Eletään huhtikuuta 2016. Olette saavuttaneet ihanteellisen tavan tehdä 

yhteistyötä. Kuvailkaa millainen tilanne on nyt. a) Kuvailkaa miten tähän tilantee-

seen on päästy b) Mikä on oma osuutesi ihanteellisen tilanteen saavuttamisessa 
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c) Mitä hyötyä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toiminnassa on? d) 

Mitä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toiminnassa on vielä kehitet-

tävä? e) Mitä kompastuskiviä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toi-

minnassa on? 

Teema 2: Kuvailkaa työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden yhteis-

työtä? a) Miten projektimaisuus näkyy yhteistyössä? b) Minkälaista hyötyä pro-

jektimaisuus tuo yhteistyöhön? c) Minkälaisia haasteita projektimaisuus tuo yh-

teistyöhön? 

Teema 3: Mitkä ovat yhteisen toiminnan keskeiset sisällöt omasta näkökulmas-

tanne? a) Mikä on toimivaa yhteistyössä? b) Mitä kehittämisideoita fokusryhmällä 

on yhteisen toiminnan kehittämiseksi? 

Teema 4: Minkälaisia tavoitteita teillä on kolmikantamallin mukaiselle toimin-

nalle? a) Työelämän edustajilla? b) opettajilla? c) opiskelijoilla? 

Teema 5: Kuvailkaa toimintaanne kolmikantamallin mukaisessa yhteistyössä? a) 

opiskelijat? b) työelämän edustajat? b) opettajat? 

 

Aineistonkeruun toisen vaiheen fokusryhmähaastattelu toteututettiin 16.9.2015. 

Toisessa fokusryhmähaastattelussa oli seitsemän osallistujaa, joista yksi osallis-

tuja oli työelämän edustaja ja kuusi osallistujaa olivat YAMK- opettajia ylialaisesti 

eri toimialoilta. Toteutus oli Jauhin- menetelmällä ensin parityöskentelynä ja sen 

jälkeen viimeinen vaihe (vaihe kolme) toteutettiin koko ryhmän keskusteluna, joka 

nauhoitettiin. Toisen fokusryhmähaastattelun tarkoitus oli käydä asiantuntijaryh-

mässä läpi ensimmäisen fokusryhmähaastattelun tuloksia. 

 

Jauhin- menetelmän perusideana on koota induktiivista ajattelutapaa mukaillen 

ryhmissä paperille kirjoitetuista ajatuksista yhteenveto yleisemmällä tasolla. Siten 

osallistujien näkemykset jalostuvat työskentelyn kuluessa käsitteiksi ja laajem-



27 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Seppänen 

miksi ajattelukokonaisuuksiksi. Ideoiden auki kirjoittamisen lisäksi jauhimeen si-

sältyy ryhmäläisten ajatusten vaihto, ryhmissä tehtävä yhteenveto ja priorisointi-

perusteella tehtävä yhteenveto. Näin toimien syntyvä tieto jalostuu syklisesti, ku-

mulatiivisesti ja yhteistoiminnallisesti hyödyntäen ryhmän osallistujien näkemyk-

siä ja kokemuksia. (Rosberg & Laakso 2012.) Osallistujille jaettiin tilaisuudessa 

ohjeistus ja ensimmäisen fokusryhmän tuloskuvaus, joka oli myös lähetetty kut-

sukirjeessä.  

 

Toinen fokusryhmähaastattelu oli jaettu kahteen teeman (liite 7.) mukaiseen ky-

symykseen (A ja B). Kysymyksessä A kysyttiin osallistujilta, miten he tarkentaisi-

vat ja/ tai mitä he lisäisivät edellisen fokusryhmän tuloksiin? Vaiheessa 1) pien-

ryhmät keskustelivat annetusta aiheesta 10 minuuttia. Vaiheessa 2) keskeiset 

asiat nostettiin yhteisesti esille, kirjattiin fläppitaululle ja jokainen pienryhmä pis-

teytti numeroin (1 ja 2) kaksi omasta mielestään tärkeintä asiaa. Tilaisuus eteni 

kysymyksen A osalta vaiheeseen 3) jossa jokainen ryhmä valitsi esiin nostetuista 

keskeisistä ja tärkeimmistä vaihtoehdoista yhden. Tilaisuus jatkui puheenjohtajan 

johdolla kysymykseen B, jossa osallistujilta kysyttiin mitä keinoja on päästä yh-

teistyössä edellisen kerran tuloksiin? Tilaisuuden toimintamalli toistui kuten kysy-

myksen A kohdalla. 

 

Aineistonkeruun kolmantena vaiheena toteutui 8.10.2015 KT- päälliköistä (neljä) 

koostuva asiantuntijapaneeli. Asiantuntijapaneelin tehtävänä oli arvioida projek-

tipäällikön mallintama sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajan tulevaisuuden 

osaamisprofiilin alustava versio. Tilaisuuden aluksi osallistujat haastettiin itsenäi-

sesti kahden minuutin ajan miettimään tulevaisuuden YAMK- opettajan tulevai-

suuden kriittisintä kärkiosaamisaluetta. Sen jälkeen tilaisuus jatkui keskustelulla 

ja osaamisprofiilin arvioinnilla. Arvioinnista tulleen palautteen perusteella projek-

tipäällikkö viimeisteli osaamisprofiilin lopulliseen muotoonsa. 
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4.3 Tutkimuksen aineiston analyysi 

Soveltavan tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen. Aineistot muodostuivat 

YAMK- koulutus vahvaksi vaikuttajaksi – hankkeen tutkimusaineistoista ja – tu-

loksista. Tutkimuksista saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. 

 

Analysoinnissa käytettyjen menettelytapojen ja sääntöjen ilmaisemista seikkape-

räisesti raportissa pidetään tärkeänä. Tutkittaessa inhimillisiä näkemyksiä niiden 

analysoinnin avulla kuvataan merkityksiä, sellaisenaan kuten ihmiset ovat ne ko-

keneet tai ihmisten kokemuksilleen antamien eksplisiittisten (suoraan ilmaistuna) 

tai implisiittisten (johonkin epäsuorasti sisältyvänä) merkitysten avulla. Laadulli-

sen aineiston analyysi, jossa sovelletaan tieteellisiä menettelytapoja ja sääntöjä 

alkaa usein jo aineistonkeruuvaiheessa ja päättyy joskus vasta lopullisen raportin 

kirjoittamiseen. (Eskola & Suoranta 2000.)  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston käsittelyllä eli litteroinnilla tarkoitetaan teksti-

materiaalin kuten nauhoitetun ja muistiinpanoihin perustuvien aineistojen muok-

kaamista tekstimuotoon ennen varsinaista analysointia. (Vilkka 2009, 115- 

116,140; Hirsjärvi ym. 2012, 222; Kylmä & Juvakka 2012, 110- 113; Creswell 

2012.) Projektipäällikkö oli tutustunut nauhurin käyttöön etukäteen välttääkseen 

mahdolliset ongelmat haastattelutilanteessa ja jälkikäteen tiedostojen siirtämisen 

osalta. Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin kokonaisuudessaan 

sekä analysoitiin käyttäen sisällönanalyysiä. Aineisto kuunneltiin nauhurilta use-

aan kertaan. Aineiston analyysi perustui pelkästään nauhoitettuun aineistoon, 

eikä ulkopuolista kirjuria käytetty. Kehittämisprojektin tekijä litteroi haastatteluai-

neiston kokonaisuudessaan itse, joka helpotti aineiston jatkokäsittelyä, vaikka te-

kijällä ei ollut entuudestaan kokemusta laadullisesta sisällön analyysistä. 
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Analysointiprosessi noudatteli sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin keskeisenä 

seikkana on aineistolähtöisyys ja eteneminen yksittäisistä havainnoista yleisem-

piin merkityssisältöihin (Vilkka 2009, 140; Hirsjärvi ym, 2012, 266). Sisällönana-

lysointi käynnistyy ilman teoriaa, aineiston ehdoilla. Analyysiprosessia ohjaavat 

aineisto, tutkimuksen tarkoitus ja haastattelun kysymykset. Aineistoa kuvaavat 

luokat muodostetaan kysymysten avulla, jotka kehitetään aineistosta, tutkimuk-

sen tarkoituksesta ja tutkimustehtävästä. Tällainen kysymys voi koskea sanaa, 

lausumaa, ajatuskokonaisuutta, lausetta tai teemaa. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

3-12; Latvala & Vanhanen- Nuutinen 2003, 21- 43.) Tässä aineistossa osallistu-

jien puheenvuoroja ei eritelty, vaan jokainen puheenvuoro oli painoarvoltaan sa-

manarvoinen. 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä keskitytään aluksi aineistoon ja tutkitta-

vaan ilmiön olemukseen. Tämä tapahtuu lukemalla aineisto useaan kertaan. Näin 

muodostetaan kokonaiskuva siitä, pohdiskellaan sen sanomaa, yritetään selvit-

tää, mikä on tutkittavalle ilmiölle tunnusomaista. Tämä auttaa luokitusjärjestel-

män luomisessa. Seuraavassa vaiheessa tekstistä erotellaan värikoodeja käyt-

täen tutkimuskysymysten ja käytettyjen teemojen kannalta olennaiset ilmaisut, 

jotka ryhmitellään omiin luokkiinsa. Kun alkuperäiset ilmaisut on kokonaan koo-

dattu pelkistettyihin ilmaisuihin, ne siirretään sarakkeeseen pelkistetyt ilmaisut. 

Seuraavaksi analysoidaan pelkistetyt ilmaisut kysyen niiltä, mitkä näistä ilmai-

suista kuuluvat yhteen ja millä perusteella tai mitkä ilmaisut eivät kuulu yhteen ja 

millä perusteella ne eivät kuulu yhteen. Näin muodostuvat alaluokat, jotka nime-

tään abstrahoimalla (yleiskäsitteen luomista pelkistämällä) niiden sisältöä kuvaa-

villa nimillä. (Vilkka 2009, 140; Kylmä & Juvakka 2012, 112; Kyngäs & Vanhanen 

1999, 3-12; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21–43.) 

 

Aineistosta luotiin yleiskuva lukemalla teksti useaan kertaan, jolloin projektipääl-

likkö sai vankan kokonaiskuvan aineistosta. Aineistoa kuvaavat luokat muodos-

tettiin kysymyksen - Minkälaista uudenlaista osaamista edellytetään YAMK – 
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opettajalta toimia ylemmän ammattikorkeakoulutuksen yhdistäjänä työelämän, 

opiskelijan ja koulutuksen välillä sosiaali- ja terveysalalla?- avulla, joka kehitettiin 

aineistosta, tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimustehtävistä. 

 

Alaluokkia muodostettaessa on tärkeää analysoida, mitkä pelkistetyistä ilmai-

suista ovat samanlaisissa merkityksissä ja konteksteissa ja siten muodostavat 

alaluokan. Alaluokkia verrattaessa, on päätettävä miten eri ilmaisut eroavat toi-

sistaan ja miten alaluokat siten ovat toisensa poissulkevia. Yhteys alkuperäiseen 

aineistoon turvataan yleensä merkitsemällä tutkimukseen osallistujan tunnukset 

asiayhteyden löytämiseksi. Kun tutkimustehtävää vastaava aineisto on uskotta-

valla tavalla analysoitu alaluokkiin ja niiden ominaispiirteisiin, siirrytään seuraa-

vaan analysointivaiheeseen eli muodostettujen alaluokkien vertailuun. Tässä vai-

heessa muodostetuilta alaluokilta kysytään, mitkä näistä luokista kuuluvat yhteen 

ja millä perusteella? Yhteen kuuluvat alaluokat liitetään niitä yhdistävään pää-

luokkaan. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Eskola 2001; Kiviniemi 2001; Latvala & 

Vanhanen- Nuutinen 2003, 21- 43.) Esimerkki ensimmäisen fokusryhmähaastat-

telun aineiston analyysistä on esitettynä liitteessä 10.  

 

Vertailun jälkeen samoihin käsitteistöihin tai aineiston keruun aikana jo havaittui-

hin yhteenkuuluvuuksiin kuuluvat alaluokat, liitetään yhteen ja yhdistetään niitä 

kuvaavaan pääluokkaan. Pääluokkien nimeäminen tapahtuu myös abstrahoinnin 

avulla. Ryhmittelyssä yhdistetään yksittäiset ominaisuudet yleisiin, minkä seu-

rauksena aineisto pelkistyy ja pienene edelleen. Tutkija muodostaa alaluokkien, 

pääluokkien ja luokkia yhdistävän ydin- eli yhdistävän luokan avulla kuvauksen 

tutkimuskohteestaan. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Eskola 2001; Kiviniemi 2001; 

Latvala & Vanhanen- Nuutinen 2003.) Aineistosta saatuja vastauksia käytettiin 

olennaisena osana osaamisprofiilin kehittämisessä. Kehittämisprojektin tekijän ja 

aineiston vuoropuhelun kautta saatiin vastaus tutkimuksen tarkoitukseen ja ta-

voitteisiin sekä muodostettiin alustava mallinnus osaamiprofiilista asiantuntijapa-

neelin arviointia varten. 
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5 FOKUSRYHMÄ- HAASTATTELUJEN TULOKSET JA 

ASIANTUNTIJAPANEELIN ARVIOINNIN TULOKSET 

5.1 Ensimmäisen fokusryhmähaastattelun tulokset 

Teema 1) Tulevaisuuden muistelu. Eletään huhtikuuta 2016. Olette saavuttaneet 

ihanteellisen tavan tehdä yhteistyötä. Kuvailkaa millainen tilanne on nyt (liite 4.). 

Osallistujien (työelämän edustajat, opettajat ja opiskelijat) keskuudessa nousivat 

useasti esille luottamus, avoimuus uusia asioita kohtaan ja vuorovaikutuksen 

merkitys onnistuneessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Esille tulleet asiat 

ovat tulevaisuuden YAMK- opettajuudessa, sillanrakentajuudessa, keskeisessä 

roolissa, jotta yhteistyö on toimivaa kaikkien osapuolten kesken. Vuorovaikutuk-

sen osalta tärkeäksi koettiin vuoropuhelu, tiedon jakaminen ja avoin kommuni-

kaatio koko prosessin aikana. Ryhmässä nähtiin, että jokaisen toimijan täytyy olla 

osana ihanteellista yhteistyötä. 

”Se ainakin se luottamus ja avoimuus, ne olivat semmosia yhteistyön 

onnistuvan yhteistyön perusta” 

”ja sit varmaan ihan vuorovaikutus on aika tärkee, että sit et siihen ei 

jää roikkumaan mihinkään ideat ja ajatukset” 

Rohkeus, sitoutuminen ja jokaisen osapuolen oikeanlainen asenne nousivat 

haastattelussa ensimmäisen teeman kohdalla esille hyvän yhteistyön merkkeinä. 

Kehittämistöiden tarvelähtöisyys ja tavoitteiden vs. lopputuloksen yhteneväisyys 

sekä hyvät käytänteet koettiin tärkeiksi asioiksi tämän teeman osalta. Niin ikään 

opettajan ja työelämän yhteistyö, strategiatavoitteellisuus ja win-win-ajatus nou-

sivat esille haastattelussa tärkeinä asioina. 

”…mut niinku ihanteellisia, niin siitä näkökulmasta, mitä itse edustan, 

niin ihanteellinen yhteistyö olisi sellaista, sellaista, jossa olisi myös, 
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ei pelkästään tietojen jakamista, vaan myös tietämättömyyden jaka-

mista, tietämättömyyden jakamisesta syntyy jotain uutta, ei siitä että 

jaetaan sitä mitä osataan” 

 ”et jos mä ajattelen työelämän kannalta, niin se ihanteellinen yhteis

 työ on sit sellaista, että siinä oppii tosiaan, yksilö oppii, työyhteisö 

 oppii jotakin, ja sit vieläpä se organisaatio oppii…” 

Ongelmakohtina ihanteellisessa yhteistyössä tulivat esille työelämän ja opintojen 

erilainen aikaresurssi. Se käsittää niin yritysmaailman kuin julkisen sektorin orga-

nisaatiot, joissa työelämän aikatavoitteet ja jaksotus kulkevat nopeassa tahdissa, 

jolloin opiskelijan kehittämisprojektin toteutus ei välttämättä sovi aikataulultaan 

työpaikan aikatauluihin. Lisäksi jatkuvuus ja tulosten juurruttaminen nähtiin on-

gelmallisena, jolloin opiskelijan valmistuttua, tulokset ns. jäävät implementoi-

matta käytäntöön ja projektin todellinen hyöty jää käyttämättä. Nämä asiat tuotti-

vat vilkasta keskustelua ja nämä asiat asiantuntijat näkivät ihanteellisen yhteis-

työn kehittämiskohteina. 

 ”…opiskelija valmistuu, työ on kansissa, saavutettiin ehkä ne tavoit-

 teet, jotka asetettiinkin, mut tästähän puuttuu seuranta” 

 ”ja sit toisaalta, jos mä ajattelen, nytten kun että meillä on hirveen 

 hyvä yhteistyö opiskelijan kanssa, niin hän häviää jonnekin” 

 

Teema 2) Kuvailkaa työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö-

tä? (liite 4.) Teeman kaksi kohdalla ensimmäisenä selkeänä haasteena keskus-

teluun nousivat projektimaisuuden kytkeminen yhteistyöhön. Nähtiin, että tärkeää 

on, että projektin tulokset olisivat paremmin implementoitavissa käytäntöön ja tu-

loksia pystyttäisiin hyödyntämään projektin päättymisenkin jälkeen. YAMK- opet-

tajuuden näkökulmasta projektimaisuus tuo opettajan työhön moniuloitteista toi-

mintaa, jonka hallitseminen on tärkeä YAMK- opettajan tulevaisuuden osaamis-

alue. Lisäksi haastateltavat toivat uudelleen esiin toimijoiden erilaiset aikataulu-

syklit ja -tavoitteet, jotka tuovat projektimaisuuden selkeästi näkyväksi haasteeksi 
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yhteistyössä. Projektimaisuus nähtiin tavoitteena, jota kohti aikataulussa ede-

tään, jossa on tarkistuspisteitä, joilla voidaan määritellä yhteistyön onnistumista 

ja työelämän kehittämistä. Haastateltavat olivat yhteneväisellä kannalla, että pro-

jektimaisessa yhteistyössä tulee eteen ennakoimattomia tilanteita, jotka jokaisen 

toimijan tulisi tiedostaa onnistuneen yhteistyön kannalta. 

 ”ehdottomasti tää projektien juurruttamisen, tai tulosten juurruttami-

 sen ongelma on haaste” 

 ”…on edettävä siinä mitä on suunniteltu, ja sit tehtävä niitä arvioin-

 teja, ja miten sitä tavoitetta kohti päästään” 

Keskustelu jatkui projektimaisuudesta ja sen haastateltavat näkivät työkaluna, 

jonka täytyy selkeästi jäsentää kokonaisuutta. Koettiin, että projektimaisessa toi-

minnassa ja yhteistyössä asioita katsotaan monen eri toimijan näkökulmasta ja 

siitä syystä täytyisi olla standardoidut toimintamallit onnistuneen ja joustavan yh-

teistyön saavuttamiseksi. Tärkeänä koettiin myös, että projektin tarvelähtöisyys 

on linjassa isomman strategian kanssa, jolloin projektin toteutus on perusteltu. 

 ”ja projektiorganisaatio on, projektirakenne ja selkee, aikataulut” 

”ja mitä mä olen ainakin, et mun mielestä koulu pitää hyvin tän työ-

kalun kasassa, mä en tiedä kuin paljon se on kiinni itse opiskelijasta, 

mut selkeesti te vahditte jollakin tapaa” 

  

Teema 3) Mitkä ovat yhteisen toiminnan keskeiset sisällöt omasta näkökulmas-

tanne? (liite 4.) Kolmannen teeman osalta haastateltavat lähtivät purkamaan ai-

hetta projektin aiheen ja valinnan näkökulmasta. Siitä, miten esimerkiksi opiske-

lijan omalla aktiivisuudella ja henkilökohtaisilla resursseilla on merkitystä, te-

keekö hän kehittämisprojektin omaan organisaation, saman alan eri organisaa-

tioon, ulkopuolisen organisaation tilaustyöprojektiin vai hankkeeseen. On erilaisia 

lähtökohtia, miten opiskelija valikoituu projekteihin. YAMK- opettajuudessa tulee 

tulevaisuudessa korostumaan yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot opiskelijoiden 

kanssa, jotta opettaja pystyy havaitsemaan opiskelijan vahvuudet opinnoissa. 
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Ryhmässä keskusteltiin, että sellaista tilaustyötoimintaa yritysten kanssa on jo 

olemassa, mutta yhteistyötä voisi lisätä ja edelleen kehittää. 

”…tulee ehkä semmonen tietynlainen aspekti siihen, että lähteekö 

sitä toteuttamaan sinne jo tuttuun työpaikkaan tai organisaatioon vai 

lähteekö sit johonkin tämmöseen jo meneillään olevaan hankkee-

seen, mikä onkin ehkä jo tämmönen uusi maailma sitten opiskelijal-

lekin, ja silloin se ehkä yhteistyökin on erilaista kuin se, että lähtee 

sinne oman organisaation pariin…vaikka opiskelija on se yksi ja 

sama ihminen, niin lähtökohdat ovat hiukan erilaiset, niin silloin se 

yhteistyö pakostakin muotoutuu ihan opiskelijan näkökulmasta aina-

kin” 

 ”…jos joku opiskelija sattumoisin eksyy tutkimaan kyseistä organi-

 saatiota, niin siellä on valmiiksi niitä tarpeita jo vähän eritelty, niin 

 sinne, että tarjolle olisi opinnäytetyöaiheita esimerkiksi”. 

Opiskelijoiden asemasta tutkimusprojekteissa tuli vilkasta keskustelua ja osal-

taan opiskelijan osallistaminen koettiin ongelmallisena, koska opiskelijalla ei ole 

tarvittavaa tietoa/taitoa ja ajallisia resurssejakaan toimia laajoissa projekteissa/ 

hankkeissa. Opettajat sen sijaan ovat oman työnsä ja asiantuntijuutensa kautta 

koulutettuja toimimaan tutkimusprojekteissa ja olleet usein jo hankkeen rahoituk-

sen hakuvaiheessa mukana. Vastuullisuus ja opettajan sitoutuneisuus nousivat 

suureen merkitykseen ja nähtiin, miten opettajan pitäisi olla pitkäjänteisesti tuke-

massa opiskelijaa koko projektin aikana ja jakamassa asiatuntijuuttaan. Lisäksi 

nykyisen osaamispotentiaalin hyödyntäminen ja verkostoitumisen lisääminen 

osana opettajan työtä koettiin tärkeäksi sekä mentor – toiminnan ja valmennus-

ohjelman ottaminen kiinteäksi osaksi kolmikantamallia. 

 ”mut kyllä ne varmasti on pitkäjänteisempiä tällaiset projektit, joissa 

 se opettaja itse on niin kuin päätettykin” 

 ”on, on, kyllä, kyllä, ja mä uskon, että ne juurtuukin ehkä paremmin, 

 koska siellä säilyy se, se ei oo se projekti, joka sit laitetaan sinne 
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 hyllylle, vaan se automaattisesti jo sen opettajatutkijan roolissa jat-

 kuu ja jatkuu” 

Haastattelun jatkuessa, nousivat jälleen esiin kommunikoinnin, asenteen ja luo-

tamuksen tärkeys toimijoiden kesken. Aikataulun pitäminen, roolien selkeytys ja 

ns. saman kielen puhumisen merkitys nähtiin myös tärkeänä. Henkilökohtainen 

hyötyolettama tuli yhteistyön muotona esiin, jossa peräänkuulutettiin toimijoiden 

sitoutuneisuutta ja sen tärkeyttä onnistuneen projektin ja yhteistyön kannalta. 

Projektin tarpeen synty koettiin lähtevän erilaisista lähtökohdista ja haasteena on 

löytää juuri oikeanlainen opiskelija, oikeaan aikaan tekemään projektia. Ryhmä 

keskusteli siitä, miten monesti työelämälähtöinen projektin lopputulos ei ole 

pelkkä opinnäytetyö, vaan tarveperusteinen tuote, joka parhaimmassa tapauk-

sessa tulee työelämän käyttöön. Tulosten juurruttaminen koetaan kuitenkin haas-

teeksi ja sen kehittäminen olisi tärkeää, kuten myös yhteistyö opiskelijan valmis-

tumisen jälkeen. Yhtenä ajatuksena tuli puheeksi alumnitoiminta, jota tiedettiin 

olevan jonkin verran käytössä ja sitä toimintaa kehitetään. Alumnitoiminnalla tar-

koitetaan oppilaitoksen entisille opiskelijoille järjestettävää toimintaa. Tavoitteena 

alumnitoiminnassa voi olla esimerkiksi yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja 

sen entisten opiskelijoiden välillä tai yhteyksien luominen alumnien välille. 

”ja ehkä se just, että se projektitarve pitää syntyä ennen sitä opiske-

lijaa, eikä niin, että se opiskelija marssii, ja kysyy, että oisko projekti?” 

”mutta mä uskon, että työelämän puolella on varmasti paljon asioita, 

joista voisi tehdä hyviä projekteja, kun vain löydettäis se kytkös” 

 

Teema 4) Minkälaisia tavoitteita teillä on kolmikantamallin mukaiselle toimin-

nalle? (liite 4.). Teemassa neljä käsiteltiin kolmikannan eri osapuolten (työelämän 

edustajat, opettajat ja opiskelijat) tavoitteita. Tämän teeman osalta haastateltavat 

kokivat, miten uuden oppiminen ja tiedon jakaminen avoimesti ja ylialaisesti on 

tärkeää. Lisäksi YAMK- opettajien ”työharjoittelu” voisi luoda uudenlaista näke-

mystä opettajuuteen ja työelämäyhteistyöhön. YAMK- opettajalla suuri haaste tu-

levaisuudessa tulee olemaan avoimuus uusille asioille, mutta samalla päivittää 
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olemassa olevaa tieto-taitoaan. Haastateltavat kokivat asemastaan riippumatta, 

että tärkeää on myös koulutuksen uudistuminen maailman muuttuessa, työelä-

mäyhteydet ja verkostoituminen sisältäen yhteistyöverkoston luomisen ja ylläpi-

tämisen. Opettajuuteen liittyen haastateltavat haluaisivat vahvistaa YAMK- opet-

tajien osaamispääomaa kolmikantaan ja projektimaisuuteen liittyen ja saada 

osaamisen tasot näkyväksi osaamisen kuvauksin. 

”…parhaimmillaan se, kyl mä odotan, että kaikesta, on ne sitten muo-

dollisia projektia tai jotain epävirallisempia verkostoja, että kyllä mä 

odotan sitä, yhtäältä mä saisin ideoita, oppisin, ja tietysti myös sitä, 

että saisi jakaa sitä mitä on oppinut, molemminpuolista, molemmin-

puolista, se kai on yleisesti ottaen” 

”…se oppiminen, yksilötasolla, työyhteisö ja organisaatiotasolla, ja 

ehkä sitten ryhmätasollakin tässä, että kait se täytyy olla se, että opi-

taan uutta” 

Haastateltavat kokivat, että yhteinen tavoitteellisuus yhteistyössä on tärkeää ja 

sen ymmärrys kaikilla osapuolilla parantaa yhteistyötä. Yhteistyö tulisi nähdä win-

win- ajatuksella siten, että yhteisen tavoitteen saavuttaminen on kaikkien hyöty 

toimijan asemasta riippumatta. Esimerkiksi ylialainen yhteistyö ryhmätöissä tuo 

uutta aspektia toimintaan. Yhteistyö pitäisi nähdä myös suurempana kokonaisuu-

tena kuin pelkkänä yksittäisenä projektina. Se pitäisi nähdä prosessina, joka 

määrittää ajan ja vastuun onnistuneessa yhteistyössä. 

 ”…että on ihan turhaa rakentaa opiskelijoiden ja henkilökunnan vä-

 lille talon sisällä, se on kaikkein absurdinta, rakentaa siihen mitään, 

 en halua sanoa vastakkain asettelua, mutta sellaista keinotekoista 

 linjaa…” 

 ”se on ehkä enemmän myös vähän semmosta ylialaista, että ei olla 

 ihan niin sektorikeskeisiä”. 
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Teema 5) Kuvailkaa toimintaanne kolmikantamallin mukaisessa yhteistyössä? 

(liite 4.). Viimeisessä teemassa viisi osallistujat keskustelivat yleisesti, miten kol-

mikanta on laaja-alainen oppimisen malli kaikille osapuolille. Myös viestinnän tär-

keyttä ja sillanrakentajuutta toimijoiden välillä korostettiin. Opiskelijan roolista kat-

sottuna toiminnan kerrottiin kasvattavan opiskelijaa projektipäällikkyyteen hänen 

toimiessaan oman kehittämisprojektinsa koordinaattorina. Opiskelija pystyy työ-

elämälähtöisessä ympäristössä kehittämään asiantuntemustaan, viestintätaito-

jaan toimijoiden välillä ja verkostoitumistaan. Varsinkin opiskelijalle työelämäläh-

töinen toiminta tarkoittaa konkretiaa, joka mahdollistaa urakehityksen ja poikii li-

sämahdollisuuksia. 

”opiskelijana ainakin saan olla jonkinlainen koordinaattori, että se 

ehkä kuvaa tietyllä lailla, toisaalta kehittää sellaista asiantuntemusta 

siinä työstettävässä asiassa, ja sit tavallaan jakaa sitä tietoa sinne 

työelämään myös koulun puolelle, ja nostaa ehkä vähän semmosia 

ongelmakohtia yhteisen pöydän ääressä esiin, josta pääsee sit taas 

eteenpäin jatkamaan, pitkälti semmosta projektipäällikkömäistä toi-

mintaa, koordinoimista, viestintää moneen suuntaan…” 

Mentorin asemasta puhuttaessa nousi esiin, miten mentorin roolin laajentamista 

tulisi lisätä koko amk:n tasolla. Työelämän edustajana mentori on opiskelijalle 

mahdollistaja, tukija, arvioija joka antaa oman asiantuntijuutensa opiskelijan käyt-

töön kehittämisprojektin aikana oikeassa työympäristössä. 

”kyllä mä näkisin, että se on se mahdollistaja, ja ennen kaikkea tukija, 

että kyllä, kyllä, en mä usko, että se opiskelija siellä ihan yksin siellä 

projektissa pärjää, ja en mä tiedä, että liittyykö näihin aina se men-

torointisuhde, ja kyllähän siinä sitä ammatillista kasvua siinä tuetaan, 

ja se on aika tärkeetä mun mielestä”. 

Opettajan roolina nähtiin ennen kaikkea pitää koko projektin viitekehys hallin-

nassa, koska työelämälähtöinen kehittämisprojekti prosessina koettiin eri asiana 

kuin opiskelijan opinnäytetyön prosessi. Tätä pidettiin tärkeänä asiana opettajan 

roolin näkökulmasta. Opettajan roolista puhuttaessa esiin nousivat jälleen työelä-

män yhteyksien luomisen ja ylläpitämisen tärkeys sekä yhteistyössä laaja ja 
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ylialainen verkostoituminen. Opettaja nähtiin prosessissa sekä oppija että tiedon 

jakajana. 

 ”…mun mielestä on kauheen hyvä, että te opettajat pidätte sen pro-

 jektin viitekehyksen siellä tarkasti näpeissä, siellä pitää olla tausta-

 kirjallisuus, joka pitää olla tarpeeksi laaja ja muu, niin se tuo helpos-

 tusta, että tietää, että sieltä se tieteellinen osuus, julkaisut on luettu, 

 ja te syötätte sen pureskellussa muodossa, niin se on aivan loista

 vaa” 

”sen prosessin ohjaaminen, yksilöllinen ohjaaminen, koska ne on hir-

veen erilaisia, ne jutut, mitä tehdään työelämän kanssa, ja varmista-

minen, toisaalta opettaja arvioitsee myös se, mehän myös sit arvioi-

daan se…” 

5.2 Toisen fokusryhmähaastattelun tulokset 

Kysymys A: Miten tarkentaisitte ja/ tai mitä lisäisitte edellisen fokusryhmän tulok-

siin? (liite 7.). Kysymyksen A osalta keskeiset tulokset olivat ja tärkeimpinä asi-

oina tulevaisuuden YAMK- opettajuudessa pidettiin 1) uudenlaista ammatillista 

osaamista, 2) toiminnan heijastustumista organisaatioon ja asiakkaaseen sekä 

3) käyttäjäyhteisön saaminen mukaan heti alussa. Kuviossa 4 on esitettynä toi-

sen fokusryhmähaastattelun kysymyksen A vaiheet ja tulokset. 

 ” Minun mielestä se lopputulema on se, että syntyy uudenlaista am-

 matillista osaamista, jos se, tää kolmikantamalli onnistuu ja sitten, 

 siitä uudenlaisesta ammatillisesta osaamisesta on hyötyä, ei vaan 

 sille ammattikorkeakoululle ja sitten sen kumppaniorganisaatioille, 

 vaan myöskin yhteiskunnalle laajemmin…” 

 ”…mua puhututtaa nyt tää YAMK-opettajuuden uudenlainen amma-

 tillinen osaaminen hyvinkin vahvasti ja olin kauheen ilonen, ku täält 

 löyty, ehdin just sanoaki, et ku tätä (fokusryhmä 1 tuloskuvausta) luki, 

 niin täältä löyty tuloksista nyt semmosta selvää evidenssiä siihen, 
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 miksi me voimme pitää hyvin vahvast kiinni siitä, että YAMK-opetta-

 juutta tarvitaan, ihan erikseen. Sit suhteutettuna tietty, integroituna 

 myöski TKI-toimintaan, et ku lukee tätäki pedagogist uudistumista, 

 mikä täällä on, niin tääl tulee kyl must hienosti esille semmosii teki-

 jöitä...” 

 ”…tää TKI-toiminta, joka haastaa meitä tähän uudenlaiseen osaami

 seen, ja monilla se on jo olemassa olevaa osaamista, ja niin edel-

 leen. Niin tää mua entistä voimakkaammin vaan vahvistaa siihen, 

 että me ei voida ajatella, että YAMK esimerkiksi, toiminta-, teko- ja 

 integraatiomallissakaan toteutuisi vaan sen tutkimusryhmän kautta, 

 jos siel ei ole tätä YAMK-opettajuutta…” 

 ”…opettajalla pitää olla myöski semmosta visionäärisyyttä siinä, että 

 se tieto ja kokemus tuovat sen, et näkee asioita vähän laajemmin, et 

 usein se oppija näkee sen aika kuitenki kapeesti, ja työelämäki tie

 tysti katsoo sitä sen arjen näkökulmasta, mut et ehkä opettajal tää 

 tuo semmosen, teil onki tääl se visionäärisyys, mut et semmonen…” 

 

Kysymys A/ Vaihe 1 Kysymys A/ Vaihe 2 Kysymys A/ Vaihe 3 (tulokset) 

•Uudenlainen ammatillinen osaa-
minen 
•Lisäarvon täsmentäminen 
•Heijastus organisaatioon ja asiak-
kaaseen (1) 
•Kolmikantatoiminnan perusfiloso-
fian selkeyttäminen  
(1, 1) 
•Ketterä kehittäminen 
•Joustavuus prosessin aikana 
•Käyttäjäyhteisöt mukaan heti, 
Loppukäyttäjä 
•Jatkuvuuden takaaminen jatko-
projekteilla (2,2,2) 
•Projektin laadukas toteuttaminen 
•Geneeriset polut 

•Heijastus organisaatioon 
ja asiakkaaseen (1) 
 
•Kolmikantatoiminnan pe-
rusfilosofian selkeyttämi-
nen (1, 1) 
 
•Jatkuvuuden takaaminen 
jatkoprojekteilla (2,2,2) 

●Uudenlainen ammatillinen 
osaaminen 
 
●Heijastus organisaatioon ja 
asiakkaaseen 
 
●Käyttäjäyhteisöt mukaan 
heti, loppukäyttäjä 
 
 
 
 

 

Kuvio 4. Toisen fokusryhmähaastattelun Kysymys A: vaiheet ja tulokset 
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Kysymys B: Mitä keinoja on päästä yhteistyössä edellisen kerran tuloksiin? (liite 

7.). Kysymyksen B osalta keskeiset tulokset olivat 1) Proaktiivista johtajuutta, 2) 

osallistumista erilaisiin toimintaympäristöihin ja 3) Rahoittajan rooli koettiin tär-

keänä asiana (”nelikenttä/ nelikanta-malli”), jonka osuus korostuu tulevaisuu-

dessa. Tulevaisuuden YAMK- opettajuuteen tulokset tulevat vaikuttamaan myös 

keskeisesti. Kuviossa 5 on esitettynä toisen fokusryhmähaastattelun kysymyksen 

B vaiheet ja tulokset.  

 ”Vastuullinen toimijuus” 

 ”Ja tässä, ainaki mun mielestä tää proaktiivinen johtajuus ei liity mi

 hinkää tämmösiin, ikään ku organisatoriseen asemaan, et se lähtee 

 myös itsensä johtamisesta, että sul on näkemys siitä, että missä sä 

 oot mukana ja sillon sä johdat itseäsi ja sitten oot mukana, jaettuna 

 tai keskustelevana, mitä se ikinä onkin, mut se on osa sitä tavallaan

 isoa johtamisen linjaa” 

 ”Elikä se kieli ja kommunikaatio, millä keskustellaan, niin se on aika 

 tärkee tässä, ja tässä varmaan vielä tärkeempi on se, et tavallaan 

 täs ikään kuin koulun, ammattikorkeakoulun kielestä päästään siihen 

 työelämäkieleen. Kuvittelisin.” 

Kysymys B/ Vaihe 1 Kysymys B/ Vaihe 2 Kysymys B/ Vaihe 3 (tulokset) 

•Proaktiivinen johtajuus 1,1,1 
•Kannustavuus ja palkitsevuus 
•Työn rikastaminen ja työuran kir-
kastaminen 
•Työn vaativuuden arviointi 
•Osallistuminen erilaisiin toimin-
taympäristöihin 2. 
•Kommunikaatio 
•Ajan hermolla oleminen, visi-
onäärisyys (osaamisprofiiliin) 
•Rahoittajan rooli, ”nelikenttä-
malli”, ”nelikantamallia” 2,2 
•Avoimuuteen pääsemisen haaste 
•Vakuuttavuus 
•Organisaation sovittaminen 
hankkeeseen 

•Proaktiivinen johtajuus 
(1,1,1) 
 
•Osallistuminen erilaisiin 
toimintaympäristöihin (2) 
 
•Rahoittajan rooli, ”neli-
kenttämalli”, ”nelikanta-
mallia” (2,2) 

●Proaktiivinen johtajuus 
 
●Osallistuminen erilaisiin toi-
mintaympäristöihin (osaa-
misprofiiliin) 
 
●Rahoittajan rooli, ”neli-
kenttä/nelikanta”-malli 
 

 

Kuvio 5. Toisen fokusryhmähaastattelun kysymys B: vaiheet ja tulokset 
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5.3 Asiantuntijapaneelin arvioinnin tulokset 

Panelistien valitsemat tulevaisuuden YAMK- opettajan tärkeimmät osaamisalu-

eet ovat 1) Jatkuva itsensä kehittäminen ja itsearviointi 2) sisäinen ja ulkoinen 

yhteistyöosaaminen 3) visionäärisyys sekä 4) kyky käyttää TKI- työtä hyödyttä-

vänä osana omaa opetuskäytäntöään. 

 

Reflektointi on opettajan työssä tärkeää ja tulee olemaan keskeisessä asemassa 

myös tulevaisuudessa. Moniammatillisen tiimityön taito ja uutta luovan tiimityön 

osaaminen nousivat keskustelussa tärkeäksi asiaksi ajatellen tulevaisuuden 

YAMK- opettajuutta. Tärkeänä asiana tuli myös esille, että YAMK- opettajan pitää 

pystyä vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin opetuksessa ja opiskelijoiden 

ohjauksessa. Uudenlaisen ammatillisen osaamisen hankkiminen ja oman osaa-

misen soveltaminen koettiin niin ikään tärkeänä. Keskustelua herätti seikka, että 

em. osaamiskuvaus esiintyi osaamisprofiilissa sekä pedagogisen- että substans-

siosaamisen kohdassa. Panelistit päätyivät lopputulokseen, että siten asia voi-

daankin esittää, koska YAMK- opettajuus on moniulotteista. 

 

Kansainvälisyys tuli esille keskustelussa ja miten YAMK- opettajuudessa pitäisi 

olla ymmärrys, että toiminta-alueena on Suomen lisäksi koko Eurooppa. Panelis-

tit halusivat tuoda esiin kansainvälisyys näkökulman, jonka pitäisi tulevaisuu-

dessa korostua myös YAMK- opettajan toiminnassa. Tulevaisuudessa osaamis-

tasoa pitäisi pystyä mittaamaan paremmin ja takaamaan, että projektit olisivat 

laadultaan vertailukelpoisia. Panelistit olivat yhtä mieltä, että tulevaisuuden haas-

teisiin täytyy varautua ja tarvitaan sisäistä yrittäjyyttä, jota ilman kolmikantamallin 

mukainen YAMK- opettajuus ei voi toteutua. 
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6 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YAMK- OPETTAJAN 

TULEVAISUUDEN OSAAMISPROFIILI 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajan tulevaisuuden osaamisprofiilin kehittä-

misessä on mukailtu osaamisen kehittämisen prosessia (Viitala 2005, 86). Kehit-

tämisprojektissa käytettyjen tutkimusten aineistot projektipäällikkö analysoi sisäl-

lön analyysillä, joiden perusteella muodostettiin sosiaali- ja terveysalan YAMK- 

opettajan tulevaisuuden osaamisprofiili. Osaamisprofiilin mallinnus tapahtui vai-

heittain ja kehittelyssä käytettiin 1. vaiheessa pelkästään kirjallisuuteen perustu-

vaa tietoa. 2. vaiheessa oli käytettävissä aineistoa tutkimuksista ja kahdesta fo-

kusryhmä- asiantuntijahaastattelusta ja vaiheeseen sisältyi kokonaisvaltaista ai-

neiston synteesiä. 3. vaiheessa osaamisprofiilin kehittelyssä oli julkaisematto-

man, alustavan osaamisprofiilin arviointi asiantuntijapaneelin toimesta. Asiantun-

tijapaneelin arvioinnin ja palautteen perusteella tehtiin korjauksia, jonka jälkeen 

4. vaiheessa osaamisprofiili sai lopullisen muotonsa. Osaamisprofiilin kehittämis-

vaiheet ovat esitettynä kuviossa 5. 

 

Kuvio 6. Osaamisprofiilin kehittämisvaiheiden kuvaus. 
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Osaamisprofiilin mallinnuksessa projektipäällikkö käytti pohjana kirjallisuutta 

sekä ammatillisen korkeakouluopettajan osaamiskuvausta (OAMK 2015) YAMK- 

opettajuuden osaamisvaatimusten näkökulmasta. Fokusryhmä- haastatteluiden 

(2) ja asiantuntijapaneelin analyysien avulla saatiin näkyväksi, millaisia ovat so-

siaali- ja terveysalan tulevaisuuden YAMK- opettajan osaamisvaatimukset. Näi-

hin aineistoihin pohjautuen on mallinnettu tulevaisuuden osaamisprofiili sosiaali- 

ja terveysalan YAMK- opettajuudesta. Taulukossa 1. on esitettynä tämän kehit-

tämisprojektin tuotoksena syntynyt sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajan tu-

levaisuuden osaamisprofiili. 

 

Taulukko 1. Sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajan tulevaisuuden osaamispro-

fiili (Seppänen 2015). 

 

Sosiaali- ja terveysalan 
YAMK-opettajan tule-
vaisuuden kompetens-
sivaatimukset 
 

Osaamisalueen kuvaus  

 

 

                                                             © Hanna Seppänen 2015 

Pedagoginen osaaminen  

(Pedagogisen osaamisen 

alueita ovat: suunnittelu-

osaaminen, toteutusosaa-

minen, arviointi- ja palau-

teosaaminen, koulutustek-

nologiaosaaminen, ope-

tuksen kehittämisosaami-

nen, opiskelijan kohtaami-

seen ja oppimista edistä-

vään vuorovaikutukseen 

liittyvä osaaminen, erityis-

pedagoginen osaaminen) 

 

• syvällinen opetus-, ohjaus- ja oppimisprosessien teoreettinen/ 
käytännöllinen hallitseminen opetuksen suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja arvioinnissa 

• hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuoliset ohjaustaidot  

• kykyä ottaa huomioon erilaisia oppijoita 

• laaja-alaista taitoa rakentaa monipuolisia yksilöllisiä/ yhteisöl-
lisiä oppimista edistäviä ja opiskelijaa motivoivia ajanmukaisia 
oppimisympäristöjä 

• tieto- ja viestintätekniikan koulutusteknologisten sovellusten 
tarkoituksenmukainen käyttökyvykkyys oppimisen edistä-
miseksi (informaatioteknologia- osaaminen) 

• kykyä hankkia uudenlaista ammatillista osaamista ja kykyä so-
veltaa omaa osaamistaan 

  

Opettajan arvo-osaami-

nen 

 

• tiedostaa ammattietiikan ja opetuksen eettisten periaatteiden 
taustalla olevat arvot huomioiden ne niin työssä kuin erilaisissa 
eettisissä tilanteissa 
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• kantaa opettajan vastuun ja tehtävät kasvattajana sekä opis-
kelijan eettisen kasvun ohjaajana 
  
• tunnistaa oman henkilökohtaisen arvomaailman merkityksen 
ja sen tärkeyden 
 
• osallistuu opettajuuteen liittyvään arvokeskusteluun  
 

Substanssiosaaminen 

(on tieto- taitoperusta, 

joka on hankittu alan am-

matillisen koulutuksen ja 

työkokemuksen perus-

teella ja opettajan työssä 

se yhdistyy pedagogiseen 

osaamiseen) 

• taito yhdistää oppisisällöllinen syvällinen osaaminen koulutus-
alan tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin 
  
• laaja-alainen valmius kehittää koulutus- ja ammattialaansa 

• kykyä hankkia uudenlaista ammatillista osaamista ja kykyä 
soveltaa omaa osaamistaan 

 

Yleinen työelämäosaami-
nen 
kolmikantamallissa 
(sisältäen työelämän ra-

kenteiden, yhteistyön pe-

riaatteiden, liiketalouden, 

yrittäjyyden ja ammatilli-

sen toiminnan mahdolli-

suuksien tuntemusta) 

 

 

 

 

• jatkuva itsensä kehittäminen ja itsearviointi (reflektointi) 

• osaamisen eettisyys 

• rakentamisen ja kehittämisen taitot työelämäyhteistyötä am-
matti- ja koulutusalan yhteistyöverkostojen kanssa (→ kykyä 
tuottaa ja kehittää palveluosaamista ja verkostoitumista) 

• kykyä integroida työelämätuntemus opetus- ja oppimispro-
sesseihin 

• tulevaisuuden muutososaaminen, proaktiivisuus 

• kykyä toimia innovatiivisesti (rohkeus uuteen näkökulmaan) 

• viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (dialogisuuden taito 
korostuu) 

• kyky moniammatilliseen tiimityöhön (uutta luovan tiimityön 
osaaminen) 

• organisaatio-, strategia- ja yhteiskuntaosaaminen( → osaa 
kuvata organisaation strategian, ydinprosessit sekä kehittää 
niitä laadukkaasti) 

• kehittämistoimintaosaaminen  

• kansainvälisyysosaaminen sisältäen monipuolisen kielitaidon 

• informaatioteknologia- osaaminen työssä ja opetuksessa  

• vastata työelämän osaamistarpeisiin opetuksessa ja opiskeli-
joiden ohjauksessa 

• omaa sisäistä yrittäjyyttä 



45 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Seppänen 

• luottamuksellisuuden vahvistaminen toiminnassaan (vas-
tuunsa tiedostaminen) 

• kykyä sitoutua yhteistyöhön 

• kykyä olla toiminnassaan avoin 

• omaa oikeanlaisen asenteen 

• kykyä jakaa tietoa ja tietämättömyyttä (rohkeutta epäonnis-
tua) 
 

Työyhteisöosaaminen 

(Työyhteisöosaaminen on 

joukko työyhteisöllisiä tai-

toja, kuten vuorovaikutus- 

ja yhteistyöosaamista sekä 

alais- ja johtamistaitoja 

erilaisissa työyhteisöissä) 

 

• organisaatiotoiminnan perusteiden, toimintaperiaatteiden 
sekä ohjausjärjestelmien ja talouden hallinnan taidot  

• oppilaitoksen toimintaa ohjaavien lakien, ohjesääntöjen ja 
määräysten perusteellinen tuntemus  

• kykyä ohjata ja johtaa ryhmän toimintaa  

• kykyä edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa 

• osallistuminen ja vastuu työhyvinvoinnin edistämiseen 

• kykyä toimia ryhmän johtajana ja/ tai ryhmän jäsenenä 

Viestintäosaaminen • osaa rajata ja perustella tietolähteiden käytön tutkittuun tie-
toon perustuen 

• kykyä arvioida käyttämiään tietolähteitä monipuolisesti ja 
kriittisesti  

• kykyä arvioida viestinnän merkitystä ja tärkeyttä 

• kykyä kehittää aktiivisesti sekä sisäisten, että ulkoisten yh-
teistyökumppanien välisiä vuorovaikutussuhteita  

• yhteistyöosaaminen (sisäinen ja ulkoinen) 
 

Projektiosaaminen • tuntee TKI:n perusteet ja menetelmät sekä osaa toteuttaa 
TKI-hankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoutta  

• tuntee projektiosaamisen osa-alueet ja osaa toimia projekti-
tehtävissä ryhmän johtajana ja/ tai ryhmän jäsenenä 

Tutkimus-, Kehittämis- ja 

Innovaatio-osaaminen 

(TKI) 

 (tarkoittaa tutkimus- ja 

kehittämisprosessien teo-

reettista ja menetelmäl-

listä hallintaa, oman am-

matti- ja koulutusalan ke-

• osaa käyttää TKI- työtä hyödyttävänä osana omaa opetuskäy-
täntöään 
 
• osaa ohjata opiskelijoiden opinnäytetöitä oppimista edistä-
vällä tavalla 
 
• projektiosaamisen taitojen hyvä hallinta 
 
• yhteistyökyky työelämän projekteissa ja niiden integroiminen 
osaksi työyhteisöjen kehittämistoimintaa 
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hittämistoiminnan aktii-

vista seuraamista ja siihen 

osallistumista) 

 

• kyky visionäärisyyteen toiminnassaan (”ajan hermolla olemi-
nen”) 
 
• kykyä toimia erilaisissa toimintaympäristöissä(”monitaitaja”) 

Kansainvälisyysosaami-
nen 

• toimii kansainvälisyyden eri tasoilla → eri tasot tarkoittavat 
myös toisesta kulttuurista lähtöisin olevien ihmisten kanssa toi-
mimista erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä.  
 
• soveltaa kansainvälistä osaamistaan → osallistumalla kansain-
väliseen toimintaan työskentelemällä niin kotimaassa kuin ulko-
mailla oppilaitoksen verkostoissa (esimerkiksi monikulttuurisen 
ryhmän ohjaajana ja opettajana) 
 
• Ymmärtää, että toiminta-alueena on koko Eurooppa 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen kriteerejä ovat uskottavuus, riippumattomuus, siirrettä-

vyys ja yhdenmukaisuus. Uskottavuus taataan, kun tutkijalla on riittävästi aineis-

toa sekä riittävä käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Myös tutkimukseen osallistuvat voi-

vat arvioida tutkimustulosten uskottavuutta, jolloin arviointi sisällytetään tutkimus-

prosessiin. Tutkimusprosessin looginen kuvaaminen ja dokumentointi takaavat 

riippumattomuuden. Siirrettävyys tarkoittaa mm. sitä, että tutkimustulosten yhteys 

empiriaan ja aiempiin tutkimukseen tunnistetaan. Yhdenmukaisuus puolestaan 

tarkoittaa tulosten ja niistä tehtyjen tulkintojen sitomista aineistoon ymmärrettä-

vällä tavalla. (Eriksson & Kovalainen 2008, 291.) 

 

 

Edellytyksenä luotettavuudelle on, että tutkimus on suoritettu tieteen sääntöjä 

asianmukaisesti noudattaen. Yleisesti käytettyjä kriteerejä ovat tutkimusasetel-

man vahvuus, tutkimusten määrä ja laatu, yhdenmukaisuus tutkimustuloksissa, 

merkittävyys ja sovellettavuus. Myös useat tuloksiltaan samansuuntaiset tutki-

mukset ovat näytöiltään vahvempia kuin yksittäinen tutkimus tai useat tuloksil-

taan ristiriitaiset tutkimukset. Näytön etsintä vaatii taitoa ja menestyminen edel-

lyttää tietoutta näytön lajeista, tiedonlähteiden tuntemista, tiedonhakutaitoa eri-

tyyppisistä tietokannoista ja ennen kaikkea näytön kriittisen arvioinnin kykyä. Esi-

merkiksi aloitettaessa tiedonhakua internetistä, täytyy tietää, miten muotoilla ha-

kukriteerit ja luoda tarkoituksenmukaisin hakustrategia ja hakusanat. Tällaisilla 

hakuprosesseilla ja – menetelmillä on taattua saada tarkempia ja käyttökelpoi-

sempia hakutuloksia. (Elomaa & Mikkola 2006, 51; Ackermann & Hartmann 

2000.)  
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Löytynyt tieto arvioidaan luotettavaksi lähteiden luotettavuuskriteerien mukai-

sesti, joita ovat mm. tutkimusasetelman vahvuus, tutkimusten määrä ja laatu, yh-

denmukaisuus tutkimustuloksissa, merkittävyys ja sovellettavuus (Elomaa & Mik-

kola 2006, 51). Tämän tutkimuksen perusolettamukseen liittyi kysymys siitä, mi-

ten ylempää ammattikorkeakoulusta voidaan kehittää määrittämällä YAMK - 

opettajan osaamisvaatimukset. Tämän kehittämisprojektin teoreettinen tieto pe-

rustuu luotettaviin lähteisiin käyttäen sekä kotimaisia, että ulkomaisia lähteitä. 

Projektipäällikkö muodosti aiheeseen liittyvät hakusanat suomeksi (ylempi am-

mattikorkeakoulutus, opettajuus, osaamisprofiili, tulevaisuuden osaaminen) ja 

englanniksi (master’s degree education, teacher, competence profile, future com-

petencies), jonka perusteella löytyi käyttökelpoista tietoa. Lähteiden valinnassa 

projektipäällikkö on kriittisesti kiinnittänyt huomiota aineiston luotettavuustekijöi-

hin.  

 

 

Tutkimuksen etiikkaan liittyy oleellisesti kysymys sen hyödyllisyydestä (sen käyt-

tökelpoisuus ja johtopäätösten esittäminen) ja velvollisuuksista tiedon tuottami-

seen osallistuneita kohtaan hyvän tutkimustavan mukaisesti. Lisäksi tutkimuk-

seen osallistujille täytyy selvittää kirjallisesti tutkimuksen tekijä, tarkoitus, tutki-

muksen tavoite/ hyötytekijät, luottamuksellisuus, osallistumisen vapaaehtoisuus, 

aineiston käyttötarkoitus/ tulosten esittäminen, tutkimuksen tulosten hyödyt ja ai-

neiston säilyttämisen sekä hävittämisen käytäntö. (ETENE 2012; Ryan & Bernard 

2000; Saaranen - Kauppinen & Puusniekka 2006.) Sekä fokusryhmähaastatel-

luilla että asiantuntijapaneelin osallistujilla oli mahdollisuus tutustua kutsun muo-

dossa lähettyyn tutkimustiedotteeseen (liitteet 3, 6 ja 9) ja tehdä tietoinen päätös 

(suostumus) tutkimukseen osallistumisesta. Fokusryhmä- haastatteluiden tee-

mat ja kysymykset ovat esitettynä liitteissä 4 ja 7. Tässä tutkimuksessa tietoinen 

suostumus katsottiin saaduksi, kun henkilö osallistui kyselyihin ja haastatteluihin 

sekä luovutti aineiston hankkeen ja sen toimijoiden käyttöön. 
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Eettisesti on tärkeää, että osallistuminen on vapaaehtoista, tutkittavien anonymi-

teetti eli tunnistamattomuus säilyy ja ettei tutkimus vahingoita osallistujaa. Osal-

listujien anonymiteetti täytyy turvata tutkimuksen jokaisessa vaiheessa siten. Eet-

tiseen toimintaa kuuluvat aineistojen säilyttäminen tutkimusprosessin ajan asian-

mukaisesti lukittuna, niiden hävittäminen raportoinnin jälkeen paperisilppurissa ja 

poistamalla tiedot tietokannoista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 22; ETENE 2012; 

Kuula 2006.) Tietoiseen suostumukseen liittyvät tiedot koskien anonymiteettiä 

sekä itsenäisyyden periaatteen toteutumista (vapaa ja riippumattoman valinta 

osallistumisesta) kuvattiin kyselyn/ haastattelun saatekirjeissä. Haastatteluun 

osallistuneet henkilöt olivat asiantuntijoita teeman suhteen, joko ammatillisesti, 

opiskelijoina tai kokemuksellisesti, jonka voidaan katsoa lisäävän tutkimuksen 

luotettavuutta. 

 

Kun tutkimusmenetelmänä on haastattelu, tulee laatua ja luotettavuutta tarkkailla 

ja arvioida koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimusprosessissa arvioidaan rehelli-

syyttä, yksinkertaisuutta, avoimuutta ja tarkkuutta luotettavuuden tarkastelun yh-

teydessä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 184; Kylmä & Juvakka 2007, 130; Vilkka 

2009, 159.)  Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden eli uskottavuuden arviointi 

kohdistuu koko tutkimusprosessiin, sen eri vaiheisiin ja raportointiin. Arvioitaessa 

laadullisen tutkimuksen uskottavuutta oo pohdittava metodin tarkoituksenmukai-

suutta ja hallintaa, jolloin koko analysointiprosessi kuvataan yksityiskohtaisesti, 

kirjataan luokitteluvaiheet, jotka havainnollistetaan esimerkein. (Hammersley 

2008, 158; Creswell 2012, 255.) Arvioijina tässä tutkimuksessa toimivat projekti-

päällikkö, ohjausryhmä, projektiryhmä, tutoropettaja, työelämämentori sekä ver-

taisarvioijat. Tämän laadullisen aineiston luotettavuutta lisättiin siten, että luok-

kien muodostaminen raportoitiin vaihe vaiheelta ja esimerkit eri vaiheista on lii-

tetty raporttiin. Lisäksi luotettavuutta lisäsi se, että toinen tutkija rinnakkaisanaly-

soi aineiston. 
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Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu liittyy siihen, kuinka pätevää, yleisluon-

toista ja käyttökelpoista tietoa saadaan. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

tarkastelun kriteereinä käytetään siirrettävyyttä/ sovellettavuutta, totuudellisuutta, 

vahvistettavuutta ja uskottavuutta. (Hirsjärvi ym. 2012, 232; ETENE 2012; Eskola 

& Suoranta 2000.) Tutkimusraportissa kuvattiin tavoitteen asettamiseen ja toteut-

tamiseen, aineiston keruuseen, analysointiin, sekä tuloksiin ja tulosten esittämi-

seen liittyvät ratkaisut ja perustelut yksityiskohtaisesti. Tällöin lukijalla on mahdol-

lisuus arvioida ratkaisujen eettistä kestävyyttä. Luotettavuutta ja eettisyyttä lisä-

sivät kehittämistyön tekijän tekemien päätösten läpinäkyvyys ja tutkimuksen pro-

sessin tarkka selostaminen, jolloin lukijalla itsellään on mahdollisuus arvioida eet-

tisten periaatteiden toteutuminen. Kehittämisprojektin raportissa noudatettiin ja 

arvioitiin rehellisyyttä, yleistä tarkkuutta ja huolellisuutta tutkimustyössä, tulosten 

esittämisessä ja tallentamisessa sekä soveltavan tutkimuksen tuloksia. 

 

Soveltavan tutkimuksen uskottavuutta ja luotettavuutta vahvistivat kehittämistyön 

tulosten tarkka kuvaus ja käytetyt suorat lainaukset ryhmähaastattelutekstistä. 

Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetin säilymisen varmistamiseksi suorista 

lainauksista poistettiin yksilönsuojaa uhkaavat ilmaisut. Tämän tutkimuksen te-

kemisessä noudatettiin tutkimuseettisiä ohjeita ja periaatteita. Turun ammattikor-

keakoulu oli hakenut hankkeelle asianmukaiset tutkimusluvat. Soveltavan tutki-

muksen aineiston analyysiä kuvattiin sekä tekstikappaleessa että liitteessä 10 

(fokusryhmähaastattelu 1 teeman 1 analyysitaulukko). 
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7.2 Kehittämisprojektin arviointi 

Ulkoisilla riskitekijöillä tarkoitetaan asioita, joihin ei projektilla ole mahdollisuutta 

vaikuttaa. Sisäisillä riskitekijöillä tarkoitetaan muuttujia, joihin projektilla pystytään 

vaikuttamaan. (Silfverberg 2005, 32- 33.) Kehittämisprojektin toteuttamisproses-

siin vaikuttivat sekä sisäiset että ulkoiset riskitekijät. Riskeihin varauduttiin pro-

jektin alussa riskianalyysein (SWOT), joihin projektipäällikkö listasi projektinsa 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Projektipäällikkö huomioi ris-

keissä ulkoiset ja sisäiset riskit ja muodosti kaksi riskianalyysiä sekä projektin että 

henkilökohtaisesta näkökulmasta katsottuna. 

 

Projektipäälliköllä oli monen vuoden kokemus projektityöstä, jolloin projektityön 

luonne, mahdolliset muuttuvat suunnitelmat ja aikataulumuutokset olivat etukä-

teen tiedossa. Sen ymmärrys helpotti sopeutumista uuteen tilanteeseen. Ulkoi-

sista riskitekijöistä ennalta oli tiedossa, että fokusryhmähaastatteluihin ja asian-

tuntijapaneeliin osallistuvat eri alojen asiantuntijat (sidosryhmät) olivat kiireisiä ja 

asiaan täytyi suhtautua joustavasti. Asiaan pystyi vaikuttamaan hyvissä ajoin lä-

hetettävillä kutsukirjeillä ja muistutusviesteillä, jotka toivat kaikkiin haastatteluti-

laisuuksiin hyvän osanottajamäärän. Hankkeen ennalta sovitut tiukat aikataulut 

ja etenemistahti eivät olleet projektipäällikön hallittavissa, mutta oman projektin 

hallintaan hän pystyi vaikuttamaan tarkalla suunnittelulla. 

 

Projektin alusta alkaen sisäisiin riskitekijöihin varauduttiin ja tiedostettiin, että pro-

jektipäällikön haasteena tulee olemaan käytettävissä olevan ajan niukkuus. Ole-

massa olevaan riskiin varauduttiin alusta asti tarkalla ajankäytön suunnittelulla, 

työaika- ja lomajärjestelyin. Huolellisella ajankäytön hallinnalla projekti pysyi 

suunnitellussa aikataulussa. Kehittämisprojektin aihe oli projektipäällikön oman 

ammatillisen (bioanalytiikan) asiantuntijuuden ulkopuolella. Kiinnostus opettajuu-

teen auttoi motivoimaan, mutta varsinkin alussa perehtyminen laajaan ja vieraa-
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seen aiheeseen oli haasteellista. Hankkeen aikataulut olivat tiukat, joka toi osal-

taan lisäpainetta. Tavoitteellisella otteella sekä tuutor- opettajan ja mentorin 

avulla projektipäällikkö onnistui kuitenkin saavuttamaan suunnitellut tavoitteensa. 

 

Kehittämisprojektin vahvuutena oli, että se kuului osana laajaa kansallista han-

ketta. Turun ammattikorkeakoulun ollessa osana hanketta, YAMK- koulutusohjel-

man opettajat olivat samalla myös osa projektiorganisaatiota, joka edesauttoi 

projektin etenemistä ja projektipäällikkö sai tarvitsemansa tuen. Projektiorgani-

saatiossa ei ollut henkilömuutoksia, joka oli hyvä asia toiminnan tehokkuuden ja 

jatkuvuuden näkökulmasta. Kaikki toimijat tiesivät oman tehtäväalueensa ja olivat 

sitoutuneita projektiin. Tiedonkulku toimijoiden kesken oli sujuvaa ja projektipääl-

likön työkaluna oli keskeisessä roolissa myös sähköposti, jonka avulla pystyi hoi-

tamaan asioita etänä. Projektipäällikkö käytti apunaan projektihallintaan tarkoitet-

tua kaupallista, Project-Timeline®- internetsovellusta, jonka avulla projektin 

suunnittelun ja etenemisen hallinta helpottui. 

 

Projektin tarkistuspisteinä olivat etukäteen määritetyt idea-, esiselvitys- ja suun-

nitelmavaiheen, väliraporttivaiheen ja loppuraportti seminaarit niihin liittyvine ar-

viointeineen. Arvioinnit toteutuivat vertaisarviointina väliraporttivaiheeseen asti 

siten, että oman tutorryhmän vertaisopiskelijat (viisi) arvioivat työn edistymistä ja 

laadukkuutta. Sen jälkeen opponentiksi valikoitui vertaisopiskelija aikaisemman 

ryhmän opiskelijasta. Myös opettajatuutori ja työelämämentori arvioivat kirjalli-

sesti työn etenemistä ja laatua koko prosessin ajan. Lisäksi suullista arviointia 

tapahtui säännöllisissä projektiryhmän ja ohjausryhmän tapaamisissa, joihin pro-

jektipäällikkö osallistui aktiivisesti. Tarvittaessa projektipäällikkö, tuutori ja men-

tori olivat yhteydessä sähköpostitse ja ohjaustapaamisia järjestettiin säännölli-

sesti tuutoroinnin ja/ tai mentoroinnin merkeissä. Kehittämisprojektin etenemisen 

aikataulua ja arviointia on kuvattu liitteessä 2. 
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Kehittämisprojektin arviointia tapahtui koko prosessin ajan ja säännölliset palaut-

teet tuutor-opettajalta ja mentorilta auttoivat viemään projektia eteenpäin sen eri 

vaiheissa. Lisäksi projektipäällikön kriittinen ja rehellinen itsearviointi olivat kes-

keinen arvioinnin ja laadun mittari koko prosessin ajan. Hankkeen näkökulmasta 

projekti eteni suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Projektipäällikön osalta 

muutoksia tuli vain aikataulun osalta. Projektin/ opintojen aikatauluja täsmennet-

tiin projektipäällikön omasta aloitteesta keväällä 2015 siten, että projekti saatiin 

raportointivaiheeseen ja opinnot valmiiksi puoli vuotta etuajassa. Projektissa ase-

tetut tavoitteet saavutettiin ja suunniteltu aikataulu pysyi loppuun asti. Kehittämis-

projektiin valitut menetelmät olivat onnistuneita ja vastasivat kehittämisprojektin 

asetettuihin tavoitteisiin. Oma henkilökohtainen kehittyminen projektipäällikkönä 

vahvistui ja tuntui luontevalta. Tämä projekti antoi projektipäällikölle vahvistuk-

sen, miten hän pystyy tarttumaan annettuun projektiin ja viemään sen loppuun 

asti nopealla aikataululla. Tulevalla urallaan, kansainvälisissä tehtävissä, tämä 

oppimiskokemus on tärkeä, koska tehtävässä tarvitaan nopeaa omaksumiskykyä 

ja tehokasta projektinhallintakykyä. 

7.3 Kehittämisprojektin tulosten tarkastelu 

Nopeat ja ennakoimattomat muutokset toimintaympäristössämme aiheuttavat 

suuria haasteita koulutusorganisaatioille, joiden tehtävänä on varmistaa, että alu-

eella riittää oikeanlaisia osaajia työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja kaikki haluk-

kaat saavat tarvitsemansa koulutuksen (Haarikko & Kuhmonen 2013, 2). Enna-

kointitoimintaa tarvitaan jatkossa niin lyhyen tähtäimen koulutuksen ja työelämän 

kohtaanto- ongelman lievittämiseksi kuin pidemmän tähtäimen ennakointina Var-

sinais-Suomen ELY-keskuksen tulevaisuuden koulutusstrategia 2015+ tukee 

tätä ajatusta, koska painopisteet strategiassa ovat osaamisen vahvistaminen, 

koulutuksen laadun varmistaminen sekä alueellinen ja valtakunnallinen vaikutta-

minen. (Vesterinen 2009, 7; Haarikko & Kuhmonen 2013 16.)   
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Ennakointitoimenpiteillä on tärkeä merkitys koko yhteiskunnallemme ja ne vaikut-

tavat myös sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajuuteen. Sosiaali- ja terveysalan 

työmarkkina- ja korkeakoulutusjärjestelmät ovat muutoksessa ja ne määrittävät 

YAMK-opettajan osaamisvaatimuksia myös tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa 

jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmää pitäisi alusta saakka organisoida osana 

kansainvälistä yhteistyötä. (Lehtinen ym. 2012.) Kansainvälisyys tulee lisäänty-

mään ja YAMK- opettajalla täytyy olla ymmärrys ja kyky toimia kansainvälisissä 

verkostoissa. 

 

Ammattikorkeakoulujen tehtävät ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Suomen 

lait (laki ammattikorkeakoulusta 932/2014) ja asetukset (Valtioneuvoston asetus 

ammattikorkeakouluista 8.12.2014) määrittävät tarkasti ammattikorkeakoulujen 

toimintaa ja opettajien pätevyysvaatimuksia. Turun ammattikorkeakoulun strate-

giset linjaukset (strategia 2015- 2025) vaikuttavat osaltaan YAMK- koulutukseen 

ja YAMK- opettajan toimijuuteen. Jotta ammattikorkeakoulut pystyvät palvele-

maan mahdollisimman hyvin alueensa työ- ja elinkeinoelämää, niillä on oltava 

edellytykset osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, tiedon tuottamiseen ja sen hy-

väksikäyttöön (Similä-Lehtinen 2008). Ammattikorkeakoulujärjestelmää kehite-

tään jatkuvasti vastaamaan paremmin työelämän muuttuvia tarpeita. Näihin tar-

peisiin ammattikorkeakoulut vastaavat aluevaikuttavuutta tuottavalla tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla. Tarkoituksena on, että TKI- toiminta integroi-

daan opetukseen, jolloin YAMK- opettaja osallistuu perinteisen opettamisen li-

säksi projekteihin ja työelämäyhteistyöhön. TKI- toiminnasta YAMK- opettajuus 

tulee saamaan uutta ja laajempaa näkökulmaa. Uudet tehtävät vaativat YAMK- 

opettajilta uudenlaista ja monipuolista ammatillista osaamista, sen kehittämistä 

ja osaamisen ylläpitämistä. YAMK- opettajien täytyy päivittää substanssiosaa-

mistaan ja kehittää työelämäyhteistyötaitojaan jatkuvasti. Koulutusrakenteiden 

kehittämisen seurauksena YAMK- opettajuudessa täytyy myös varautua muutok-

siin ja uudistuksiin.  
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Nykyisissä opettajuuden kompetensseissa korostetaan, miten opettajalla täytyy 

olla kykyä työskennellä ryhmässä (working with others). Kykyä työskennellä tie-

don, teknologian ja informaation kanssa (working with knowledge, technology 

and information) sekä työskennellä yhteiskunnassa ja yhteiskunnan kanssa yh-

teistyössä (working in and with society). (Caena 2011, 3). Nykyiset kompetenssit 

pätevät myös ajatellen tulevaisuuden YAMK- opettajuutta ja osaamisvaatimuk-

sia.  

 

Olli Luukkainen (2007) Opetusalan ammattijärjestöstä on kiteyttänyt opettajan 

asiantuntijuuden yksinkertaisesti, mutta hyvin selkeästi: ”asiantietäjyys + asian-

taitajuus = asiantuntijuus”. Tämä lause sisältää laajaa ja syvällistä tietotaitoa ja 

määrittää YAMK- opettajuutta nyt ja tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysalan 

YAMK-opettajuudessa kyse on pitkästä prosessista oman substanssiosaamisen 

ja pedagogisten opintojen kautta opettajaksi. Opettajan jatkuva, ammatillinen ke-

hittäminen ja kokemus luovat pohjan toimia asiantuntevana YAMK-opettajana, 

joka omaa syvällistä sekä laajaa tietoa yli oman substanssiosaamisensa. 
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8 POHDINTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Tulevaisuuden YAMK- opettajan oletetaan olevan moniosaaja ja perinteinen 

opettajan rooli tulee moniulotteisemmaksi kolmikantamallin mukaisen projekti-

maisen työskentelyn lisääntymisen seurauksena. Kansainvälisyys, kansallinen ja 

alueellinen vaikuttavuus ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa on tärkeää ja 

tulevat korostumaan ammattikorkeakoulujen toiminnassa sekä YAMK- opettajuu-

dessa. 

 

YAMK- opettaja tulee olemaan tulevaisuudessa innovaattori, joka hallitsee syväl-

lisesti niin perinteisen opettajuuden kuin projektiosaamisen taidot. Tulevaisuuden 

YAMK- opettaja tarvitsee verkosto- ja yhteistyöosaamista sekä tulevaisuuden 

muutososaamisen taitoa. TKI- osaaminen yhdistettynä YAMK- opettajan peda-

gogiseen- ja substanssiosaamiseen, saavat aikaan uudenlaisen näkökulman 

YAMK- opettajuuteen. Opettajan pedagogisen- ja substanssiosaamisen integ-

rointi TKI- toimintaan voidaankin nähdä keskeisenä osaamisalueena tulevaisuu-

den YAMK- opettajuudessa. 

 

Tulevaisuudessa YAMK- opettaja käyttää ennakkoluulottomasti erilaisia viestimiä 

työssään ja opetuksessaan. Opettaja toimii itse ja samalla kannustaa opiskelijoita 

toimimaan kansainvälisessä yhteistyössä. Parhaimmillaan omalla esimerkillään 

opettaja motivoi opiskelijoita ja saa aikaan tärkeää verkostoitumista, joka on tu-

levaisuuden työelämän keskeinen osaamisalue. Tulevaisuuden YAMK- opetta-

juudessa on tärkeää ymmärrys, että toiminta-alueena on Suomen lisäksi koko 

Eurooppa. Kuviossa 6 on kuvattu kehittämisprojektissa käytettyjen aineistojen 

keskeiset tulokset ja merkitykset tulevaisuuden YAMK- opettajuuden näkökul-

masta. 
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Kuvio 6. Kehittämisprojektissa käytettyjen aineistojen keskeiset tulokset ja mer-

kitykset tulevaisuuden YAMK- opettajuuden näkökulmasta. 

 

YAMK- opettajan henkilökohtaiset ominaisuudet nousevat merkittävään rooliin 

tulevaisuuden työelämäosaamisessa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, avoi-

muus sekä oikeanlainen asenne ovat tärkeitä opettajan osaamisalueita. Erityi-

sesti sitoutuminen sekä sisäiset- ja ulkoiset yhteistyötaidot tulevat korostumaan 

tulevaisuuden YAMK- opettajan työssä. YAMK- opettajan osallistuminen erilaisiin 

toimintaympäristöihin on tulevaisuudessa tärkeää, koska se antaa opettajalle 

mahdollisuuden käyttää monipuolisesti osaamistaan perinteisen opetustyön li-

säksi. TKI- ja projektiosaamisen taidot tulevat korostumaan ja YAMK- opettaja 

tarvitseekin laaja-alaista uudenlaista ammatillista osaamista, visionäärisyyttä ja 

sisäistä yrittäjyyttä tulevaisuuden toimintaympäristöissä. Jatkuva itsensä kehittä-

minen ja itsearviointi ovat tulevaisuuden YAMK- opettajuudessa merkittävässä 

roolissa. Ne auttavat opettajaa pitämään tiedot/taidot ajantasalla ja parantamaan 
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toimintaa niin opetuksessa kuin muillakin työelämän osaamisalueilla. Sosiaali- ja 

terveysalan tulevaisuuden YAMK- opettajan osaamisprofiili antaa viitekehyksen, 

jota voidaan hyödyntää optimaalisen YAMK- opettajan toimintamallin saavutta-

misessa tulevaisuuden haasteellisissa toimintaympäristöissä. 

 

Tässä kehittämisprojektissa tarkoituksena oli määrittää sosiaali- ja terveysalan 

YAMK- opettajan tulevaisuuden osaamiskuvaus. Kehittämisprojektin soveltavan 

tutkimuksen tulokset sekä kirjallisuudesta saatu aineisto toimivat osaamisprofiilin 

kehittämisprosessin keskiössä. Sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajan tulevai-

suuden osaamisprofiili (Taulukko 1.) kehitettiin viitekehykseksi määrittelemään 

tulevaisuuden YAMK- opettajan osaamisalueita ja – vaatimuksia. 

 

Osaamisprofiili antaa selkeät raamit YAMK- opettajan tulevaisuuden osaamisalu-

eista ja - vaatimuksista. Osaamisprofiilin käyttömahdollisuudet voivat tulevaisuu-

dessa olla ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa ja YAMK- opettajien täy-

dennyskoulutuksessa. Lisäksi osaamisprofiilia voidaan käyttää materiaalina 

määriteltäessä sosiaali- ja terveysalan YAMK- opettajan tulevaisuuden kompe-

tenssivaatimuksia. Jatkotutkimuksen aiheena osaamisprofiilin pilotointi käyttä-

jäyhteisössä, esimerkiksi ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoilla, toisi 

näkyväksi osaamisprofiilin käyttökelpoisuuden. Parhaimmillaan osaamisprofiili 

voisi antaa kansallisen viitekehyksen ammatillisessa opettajakorkeakoulutuk-

sessa niin toimintamallien yhdenmukaistamiselle kuin sosiaali- ja terveysalan 

YAMK- opettajan käytännön työhön. 
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Liite 1. Toimeksiantosopimus 
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Liite 2. Kehittämisprojektin vaiheiden ja arvioinnin 
aikataulu 

  2014       2015                       

  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aiheen valinta                                 
Projekti- ja ohjausryhmän 
valinta                                 
Ideavaihe (esittely ja hy-
väksyminen)                                  
Esiselvitys (esittely ja hy-
väksyminen)                                 
Projektisuunnitelma ja so-
veltavan tutkimuksen 
suunnitelma                                 

Toimeksiantosopimus                                 
Projektiryhmän tiedotta-
minen                                 
Ohjausryhmän tiedottami-
nen                                 
Asiantuntijahaastattelut 
(Fokusryhmä-haastattelu 
1)                                 
Aineiston laadullinen ana-
lysointi (Fokusryhmä 1)                                 
Asiantuntijahaastattelut 
(Fokusryhmä-haastattelu 
2)                                 
Aineiston laadullinen ana-
lysointi (Fokusryhmä 2)                                 
Väliraportti (esittely ja hy-
väksyminen)                                 
YAMK- opettajan tulevai-
suuden osaamisprofiilin 
mallinnusta                                 

Asiantuntijapaneeli                                 

Osaamisprofiili valmis                                 

Raportin kirjoittaminen                                 

Raportti valmis                                 
Projektin tulosten julkai-
seminen (2.12.15 
9.12.2015)                                 

Arviointi   X       X X X X X   X X X X X 
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Liite 3. Fokusryhmähaastattelu 1. kutsukirje 

 

           

Hyvä vastaanottaja, 

 

Meillä on ilo kutsua Sinut osallistumaan Opetusministeriön rahoittamaan valta-

kunnalliseen hankkeeseen Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi Tki – vaikut-

tajaksi (Tki = tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotyö).  

 

Toivomme, että antaisit panoksesi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehit-

tämiseen ja sitä kautta työelämän kehittämiseen Varsinais-Suomen alueella. 

 

Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa toteutettavan tutkimuksen tar-

koituksena on kuvata opiskelijoista, työelämän edustajista ja opettajista muodos-

tetun fokusryhmän kokemuksia kolmikantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylem-

män ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisym-

päristöissä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa työelämän edustajien, 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden ja opettajien yhteistyöstä 

ja sen kehittämisestä. 

 

Järjestämme työelämän edustajille, opiskelijoille ja opettajilla yhteisen teemoite-

tun keskustelutilaisuuden yhteistyön kehittämiseksi ja aineiston keräämiseksi: 

 

Torstaina 16.4.2015 klo 14.00 -16.00 Turun ammattikorkeakoulun Tervey-

den- ja hyvinvoinnin yksikössä, Ruiskatu 8, 20720 Turku, neuvotteluhuo-

neessa 429. Tilaisuus tullaan äänittämään ja videoimaan. 
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Keskustelu jäsentyy seuraavien teemojen avulla: 

 

 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan nykytilan kuvaus 

 Työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia ke-
hittämistyöhön liittyvästä yhteistyöstä, sen tavoitteista, keskeisistä 
sisällöistä ja omasta osallistumisesta yhteistyöhön. 

 

Kehittämisideat 

 Työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö tulevai-
suudessa, menetelmänä tulevaisuuden muistelu. 

 

Esteen sattuessa toivomme Teidän ilmoittavan siitä mahdollisimman pian, mie-

lellään pe 10.4.2015 mennessä. 

Ilmoittautumiset Hanna Seppäselle hanna.seppanen@edu.turkuamk.fi 

 

Yhteistyöterveisin, 

 

Hanna Seppänen   Satu Leinonen 

hanna.seppanen@edu.turkuamk.fi  satu.leinonen@edu.turkuamk.fi 

Ruiskatu 8, 20720 Turku   Ruiskatu 8, 20720 Turku 

 

Pia Ahonen                        

pia.ahonen@turkuamk.fi        

Ruiskatu 8, 20720 Turku 

 

Raija Nurminen   

raija.nurminen@turkuamk.fi 

Ruiskatu 8, 20720 Turku 

 

Johanna Berg                       

johanna.berg@turkuamk.fi        

Ruiskatu 8, 20720 Turku 
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Liite 4. Fokusryhmä-haastattelu 1. teemat 

 

Teema 1. Tulevaisuuden muistelu. Eletään huhtikuuta 2016. Olette saavuttaneet 

ihanteellisen tavan tehdä yhteistyötä. Kuvailkaa millainen tilanne on nyt. 

 a) Kuvailkaa miten tähän tilanteeseen on päästy 

 b) Mikä on oma osuutesi ihanteellisen tilanteen saavuttamisessa. 

 c) Mitä hyötyä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toimin-

 nassa on? 

 d) Mitä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toiminnassa on 

 vielä kehitettävä? 

 e) Mitä kompastuskiviä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa 

 toiminnassa on? 

 

Teema 2. Kuvailkaa työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden yhteis-

työtä? 

 a)Miten projektimaisuus näkyy yhteistyössä? 

 b)Minkälaista hyötyä projektimaisuus tuo yhteistyöhön? 

 c)Minkälaisia haasteita projektimaisuus tuo yhteistyöhön? 

 

Teema 3. Mitkä ovat yhteisen toiminnan keskeiset sisällöt omasta näkökulmas-

tanne? 

a) Mikä on toimivaa yhteistyössä? 

b) Mitä kehittämisideoita fokusryhmällä on yhteisen toiminnan ke-

hittämiseksi?  
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Teema 4.  Minkälaisia tavoitteita teillä on kolmikantamallin mukaiselle toimin

 nalle? 

 a) työelämän edustajilla 

 b) opettajilla 

 c) opiskelijoilla 

 

Teema 5. Kuvailkaa toimintaanne kolmikantamallin mukaisessa yhteistyössä?  

 a) opiskelijat 

 b) työelämän edustajat 

 c) opettajat 
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Liite 5.   Fokusryhmä- haastattelu 1. toteutus 

Focusgroup- haastattelu 16.4.2015 klo 14.00- 16.00 

● Osallistujat otetaan vastaan ja toivotetaan tervetulleiksi heti paikalle saapues-

saan. 

● Kahvitarjoilu → menevät omille, merkityille (nimilaput) paikoilleen, jolloin ryh-

män jäsenet saavat pienen hetken aikaa tutustua toisiinsa. Perustetaan kolme 

ryhmää: ryhmässä opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja (jaetaan mahdolli-

simman tasan) 

● Kaikkien ollessa omilla paikoillaan, haastattelun vetäjät esittäytyvät (nimi ja 

rooli) ja esitellään lyhyesti osallistujat. 

→ orientaationa aiheeseen ja tulevaisuuteen, esitetään Oivallus-hankkeen 5 mi-

nuutin pituinen videoclip: Millaista on työ tulevaisuuden Suomessa? 

● Satu ja Hanna ohjeistavat toimintatavoista: 

 • Koko tilaisuuden puheenjohtajana Hanna 

• jokaisella pöytäkunnalla on puheenjohtaja, jotta keskustelua pys-

tytään pitämään hallinnassa (Satu, Hanna ja Raija).  

 • kysymyksistä: aloitus tulevaisuusmuistelussa - kysymys 5, sen jäl

 keen 1 – 4;  kysymykset esitetään yksitellen (kysymykset nähtävillä 

 myös screenillä ja jaettuna jokaiselle ryhmälle paperisena). Satu ja 

 Hanna huolehtivat 

 haastattelun etenemisestä ja esittävät vuorotellen seuraavan kysy-

 myksen kaikille yhteisesti → fokusryhmät siirtyvät samaan aikaan 

 eteenpäin.  

• aikaa jokaiselle teemalle on _____ min 
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• äänenkäytöstä: selkeä, kuuluva ääni ja ennen omaa puheenvuo-

roa sanotaan oma nimi, äänityksessä voidaan eritellä puhujat litte-

rointia varten 

 • ryhmien keskustelusta nostetaan ryhmittäin keskeiset asiat fläppi-

 taululle. 

• jokainen ryhmä esittelee em. keskeiset asiat kaikille. 

• kaikista kolmen ryhmän tuotoksista valitaan kolme keskeisintä eli 

jokainen ryhmä valitsee kaikista kolme tärkeintä ja kirjaa ne 

fläpille 

• yhteenvetokeskustelu 

● Tilaisuuden virallisen osuuden ollessa ohi → kerrotaan syksyn seuraavasta 

focusgroup- tilaisuudesta ja kysellään alustavasti osallistujien halukkuutta osal-

listua siihen.  
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Liite 6. Fokusryhmähaastattelu 2. kutsukirje 

 

Hyvä vastaanottaja, 

  

Kiitos Sinulle, että osallistut torstaina 16.9.2015 järjestettävään tutkimustulosten 

tulkintafoorumiin, fokusryhmähaastatteluun II. Tämän kutsun liitteenä on tulosku-

vaus kevään fokusryhmähaastattelusta. Foorumin teemat muodostuvat Turun 

ammattikorkeakoulussa pidetyn fokusryhmähaastatteluiden tutkimustuloksista. 

Tilaisuus tullaan äänittämään. Paikka on Turun ammattikorkeakoulun Terveyden- 

ja hyvinvoinnin yksikkö, Ruiskatu 8, 20720 Turku. Foorumin tila on 429 ja kellon-

aika 14.00 – 16.00. Osallistumisesi avulla voimme kehittää ylempää ammattikor-

keakoulututkintoa ja sitä kautta työelämän kehittämistä Varsinais-Suomen alu-

eella. 

  

Haastattelu on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista 

Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi Tki – vaikuttajaksi (Tki = tutkimus-, ke-

hittämis-, innovaatiotyö) - hanketta. Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakou-

luissa toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena on kuvata opiskelijoista, työelä-

män edustajista ja opettajista muodostettujen fokusryhmien kokemuksia kolmi-

kantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäristöissä. Hankkeen yhtenä tavoit-

teena on tuottaa tietoa työelämän edustajien, ylemmän ammattikorkeakoulutut-

kinnon opiskelijoiden ja opettajien yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. 

  

  

Yhteistyöterveisin 

  

Satu Leinonen                                                                Hanna Seppänen 
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Liite 7. Fokusryhmä- haastattelu 2. saatekirje ja kysy-

mykset 

Hyvä vastaanottaja, 

Lähetämme Sinulle keväällä 2015 toteutetun fokus-ryhmän ja sen tuottaman ai-

neiston tuloskuvauksen. 

Olet osallistunut Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa toteutettavaan 

tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvata opiskelijoista, työelämän edustajista 

ja opettajista muodostetun fokus-ryhmän kokemuksia kolmikantamallin mukai-

sesta yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja inno-

vaatio- (TKI) oppimisympäristöissä. Tarkoituksena on myös selvittää fokusryh-

män mielipiteitä kolmikantamallin mukaisen yhteistyön kehittämisestä sekä ihan-

teellisesti toimivasta kolmikantamallista.  

Toivomme Sinun tutustuvan tuloskuvaukseen (seuraavat sivut). Kuvaus on jä-

tetty tietoisesti tiettyyn vaiheeseen. Sisällöllisesti tulokset kuvataan tässä vai-

heessa kolmen tarkasteltavan teeman kautta ja siten samaa sisällöllistä näkökul-

maa voidaan käsitellä useassa eri kohdassa.  

Kuvauksen lopussa on esitetty Sinulle kaksi kysymystä, joiden näkökulmista toi-

vomme sinun pohtivan tuloskuvausta. Käsittelemme tuloskuvausta esitettyjen ky-

symysten valossa ke 16.9.2015 kello 14–16 toteutuvassa fokus-ryhmässä (katso 

saatekirje). Lopullinen analyysi valmistuu viikolla 39. 

 

KYSYMYKSET 

A. MITEN TARKENTAISITTE JA/TAI MITÄ LISÄISITTE EDELLISEN FO-

KUSRYHMÄN TULOKSIIN?  

 

B. MITÄ KEINOJA ON PÄÄSTÄ YHTEISTYÖSSÄ EDELLISEN KERRAN 

TULOKSIIN?
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Liite 8. Fokusryhmä- haastattelu 2. toteutus 

Fokusryhmä- haastattelu 16.9.2015 klo 14:00- 16:00  

 
 
Kysymys A otetaan esille näkyvälle paikalle ja annetaan työpareille paperitulos-
teena (kuvattu työskentelyn eri vaiheet ja kysymykset). Satu ohjeistaa sanallisesti 
koko haastattelun ajan. 

 vaihe 1: keskustelu käynnistetään kahden henkilön työparikeskusteluna  

→ kerrotaan kaikille yhteisesti, jokaisen työparin kuvaus erikseen.   

→ Hanna koostaa yhdelle fläpille kaikkien kuvaukset = koonti.  

Aikaa varataan 10 min keskustelulle + 5 min kuvaukset koontia varten 

 

 vaihe 2: työparit käsittelevät koonnin keskustellen ja nimeävät kaksi  

tärkeintä/merkittävintä asiaa yhteiseltä koonnilta  

→ Hanna kirjoittaa osallistujien puolesta numerot 1 ja 2 koontifläppiin.  

Aikaa varataan 5 min keskustelulle + 5 min valinnalle 

 

 Vaihe 3: Valitaan kolme tärkeintä/merkittävintä (jokainen työpari  

valitsee yhden) 

→ Hanna kokoaa ne erilliselle fläppitaululle 

→ yhteiskeskustelu Sadun johtamana. Nauhoitus päälle (Hanna hoitaa) 

Aikaa varataan 15 - 20 min haastattelu- keskusteluun. 

(Vaiheeseen 1 varataan aikaa max. 60 min > vaiheeseen 2 siirrytään klo 15.10) 

 

Kysymys B samalla tavalla kuin kysymyksen 1 toteutuksessa 
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Liite 9. Asiantuntijapaneelin kutsukirje 
 
 
Hyvä asiantuntijapaneeliin 8.10.2015 klo 13.00- 14.00 osallistuva KT- päällikkö, 
 
Minulla on ilo kutsua Sinut osallistumaan Opetusministeriön ja Kulttuuriministeriön ra-
hoittamaan valtakunnalliseen hankkeeseen Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi 
TKI – vaikuttajaksi (TKI = Tutkimus-, Kehittämis-, Innovaatiotyö).  Turun ammattikor-
keakoulussa on toteutettu 2 fokusryhmä- haastattelua ja tutkimuksen tarkoituksena on 
kuvata opiskelijoista, työelämän edustajista ja opettajista muodostetun fokus-ryhmän 
kokemuksia kolmikantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (TKI) oppimisympäristöissä. Tarkoituksena on 
myös selvittää fokusryhmän mielipiteitä kolmikantamallin mukaisen yhteistyön kehit-
tämisestä sekä ihanteellisesti toimivasta kolmikantamallista.  
 
 
Fokusryhmä- haastattelut ovat nyt tehty ja tulokset ovat analysointivaiheessa. Tulok-
siin sekä kirjallisuuteen pohjautuen on valmistumassa sosiaali- ja terveysalan YAMK- 
opettajan tulevaisuuden osaamisprofiili osana opintoihini kuuluvaa kehittämispro-
jektia. KT- päälliköistä koostuva asiantuntijapaneeli on kutsuttu koolle evaluoimaan 
osaamisprofiilin pilottiversiota ja siten panelistien ideat, kommentit, korjausehdo-
tukset jne. huomiodaan osaamisprofiiliin lopullisen version mallinuksessa. Jos olet 
estynyt saapumaan paikanpäälle, niin ilmoitathan siitä minulle. Siinä tapauksessa voin 
lähettää osaamisprofiili- version sähköpostilla arvioitavaksi viikolla 41. 
 
Tilaisuuden toteutuspaikkana on Ruiskatu 8, kokoustila 124. 
 
 
Kiitos, että annat panoksesi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämiseen ja 
sitä kautta työelämän kehittämiseen Varsinais-Suomen alueella.   
 
 
Kunnioittavasti, 
 
 
Hanna Seppänen 
 
Laboratoriohoitaja, Bioanalyytikko AMK, YAMK-opiskelija 
Terveys- ja Hyvinvointi toimialue 
Sosiaali -ja Terveysalan kehittäminen ja johtaminen 
Turun ammattikorkeakoulu 
Ruiskatu 8 
20720 Turku 
hanna.seppanen@edu.turkuamk.fi 
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Liite 10. Ote analysoinnista. Fokusryhmä- haastattelu 1, 
teema 1.  

 
ALKUPERÄINEN ILMAISU 
 

 
PELKISTETTY ILMAISU 

 
ALALUOKKA 

 
YLÄLUOKKA 

- kaikessa yhteistyössä mun mie-
lestä se tärkein asia kuitenkin on 
kun on erilaisia tarpeita, niin kukaan 
ei lähde siihen yhteistyöhön jos siitä 
ei koe, että mä saan tästä, mä opin 
uutta 
 
-ja mä saan vastinetta, mun kannat-
taa olla tässä mukana, että se on 
aina se tärkein lähtökohta, koska 
jokainen joutuu tarkkaan pohti-
maan, että mihin lähtee ja millä ta-
valla lähtee mukaan, mutta se, että 
hyvä yhteistyö on aina sellaista, 
että siinä kannattaa olla mukana, 
koska muuten jää jostain paitsi 
 
-ja se, että se tapa tehdä sitä yh-
teistyötä on sellainen, missä sää 
saat ite jotain uusia oivalluksia 
 
-mut tässä tulee mieleen heti toi vii-
meinen kysymys, mitä kompastus-
kiviä siinä ihanteellisessa mallissa 
sitten on, mut se on just mielenkiin-
toista, kyl hyvä jos työtilanteessa on 
se työpaikan edustaja on halukas ja 
avoin näille kaikille haasteille just 
tietämättömille aiheille, joka voi kai-
vata ja tulee esille, ja pohtia, ja 
kaikki, aika usein kuitenkin ei käy 
näin, turvaudutaan just tommoseen 
selkeään ja suoraan ja varmaan, ja 
varmaksi jo etukäteen tietoinen lop-
putulos 
 
-ahaa, mä en allekirjoittaisi, tai en 
mä tiedä, en voi puhua kuin omasta 
itsestäni tai omasta tästä projek-
tista, kun me esimerkiksi siis ollaan 
ihan meidän omaa johtamiskulttuu-
ria muuttamassa 
 
 
- Se ainakin se luottamus ja avoi-
muus, ne oli semmosia yhteistyön 
onnistuvan yhteistyön perusta 

Yhteistyö, erilaisia tarpeita, 
oppia uutta 
 
  
 
 
 
Saa vastinetta, joutuu tark-
kaan pohtimaan, hyvä yhteis-
työ - kannattaa olla mukana- 
jää jostain paitsi 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyön tapa, uudet oival-
lukset 
 
 
Työpaikan edustajan haluk-
kuus ja avoimuus uusille 
haasteille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omat kokemukset, johtamis-
kulttuurin muutos 
 
 
 
 
 
 
Luottamus ja avoimuus on-
nistuneen yhteistyön perusta 
 

Yhteistyön erilaiset 
tarpeet, uuden op-
piminen 
 
 
 
 
Uudet mahdollisuu-
det 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uusia ajatuksia 
 
 
 
Ennakkoluulotto-
muus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johtamiskulttuurin 
muutoksen ymmär-
täminen 
 
 
 
 
 
Luottamus, avoi-
muus 
 

AVOIMUUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUOTTAMUS 
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-eli tulee taas se luottamus, ja toi-
saalta se avoimuus kanssa, nii 
mikä on aika tärkeä 
- joo, ja mä uskon, että toi tuo sen, 
että tuo ne yhteistyöhenkilö, niin ne 
voi luottaa toisiinsa 
 
-se on se vaikeus monta kertaa, 
että sillä alueelle pääseminen, sii-
hen ei ole mitään oikotietä, se vaatii 
aika paljon yhteistä tekemistä, just 
sä puhuit siitä luottamuksesta, että 
se luottamus ei synny tosta noin, 
vaan se syntyy niinku tekemällä, ja 
silleen niinku, et sehän on se, että 
se luottamuksen tunne, niin se vaa-
tii tekoja taaksensa. 
 
-se mikä on varmaan on jatkossa 
tärkeetä, että sit vaikka sulla on se 
oma rooli, niin se, että jos sulle on 
hyvää tekemistä, niin sä pystyt tar-
kastelemaan sitä vähän niinku si-
vusta sitä omaa rooliasi, niinku nä-
kemään tavallaan, ettei sinne 
mennä pelkästään niinku, että mä 
nyt huolehdin siitä, että mä nyt 
edustan täällä tätä koulua, vaan 
siinä voi oikeesti, että jos se on 
semmosta dialogista keskustelua 
niin silloinhan siinä syntyy tää muu, 
että sä et pelkästään pitäydy koko 
ajan siinä, että mää nyt teen tätä 
tästä omasta roolistani, vaan voi jol-
lain tavalla oppia siitä, että katsoo 
omaa tehtäväänsä vähän niin kuin 
toisen silmin 
 
-ja sit varmaan ihan vuorovaikutus 
on aika tärkee, että sit et siihen ei 
jää roikkumaan mihinkään ideat ja 
ajatukset 
 
-yhteistyö on aina jollain tapaa ta-
voitteellista, yhteiseen päämäärään 
pyrkimistä, niin silloin ehkä sem-
moinen selkeä rooli, toisaalta ehkä 
semmonen, että kaikki on jollain ta-
valla asiantuntijoita siinä omassa 
pestissään, että työelämän edus-
taja, opettaja, opiskelija, niin kuiten-
kin yamk-tutkinnossa niin on kuiten-
kin kanssa oman alansa siihen asti-
sen uransa asiantuntija, ehkä sem-
moinenkin ajattelu siinä, että toi-
saalta on ne roolit, mutta toisaalta 

 
Yhteistyössä luottamus ja 
avoimuus, yhteistyöhenkilö 
 
 
 
 
 
Onnistunut yhteistyö vaatii ai-
kaa ja tekoja, avoin dialogia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oman roolin ymmärrys koko-
naisuudessa, omasta tehtä-
västä ja roolista oppiminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuorovaikutuksen tärkeys 
ideoiden ja ajatusten osalta 
 
 
 
Tavoitteellista yhteistyötä, jo-
kaisen asiantuntijuus, vasta-
vuoroinen jakaminen, selkeät 
roolit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luottamuksellinen 
yhteistyö henkilöta-
solla 
 
 
 
 
Luottamus ei synny 
itsestään 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avoin dialogia, uu-
den oppimista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuoropuhelu 
 
 
 
 
Selkeät roolit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUOROVAIK-
UTUS 
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sit semmoinen vastavuoroinen ja-
kaminen ja semmoinen, että ollaan 
kuitenkin, toisaalta samalla tasolla 
 
 
-Pitäiskö nyt ensin kiteyttää millai-
nen se tilanne nyt sitten on, ihan-
teellinen 
-Näkisin yhtenä ihanteellisuuden 
elementtinä myös sen, että niissä 
erilaisissa yhteistyökuvioissa olisi 
rohkeutta sitten myös, vähän klii-
seemäistä , mut rohkeutta epäon-
nistua, niin rohkeutta tavoitella sel-
laisia tuloksia, joiden saavuttami-
sessa ei nyt välttämättä olla, joiden 
saavuttaminen ei ole mitenkään 
varmaan, niin semmonen, tutkimuk-
sen tekemistä, ja se mikä meitä 
aina vähän vaivaa näissä yhteistyö-
kuvioissa on se, että ei nähdä sen 
kulman taakse, vaan lähdetään rat-
kaisemaan usein aina ilmeisiä asi-
oita 
 
-siinä on puolensa, ehdottomasti 
siinä on puolensa, mutta sillä on 
myös rajoitteensa, ja se saattaa 
olla, että se johtaa pidemmän 
päälle siihen, että niistä tulee vaan 
sellaisia esimerkiksi tällaisista yhtei-
sistä projekteista tulee tällaisia toi-
meksiantotyyppisiä juttuja, että sitä 
arvioidaan hyvin selkeästi sellaisten 
etukäteen asetettujen tavoitteiden 
näkökulmasta, vaikka ne tavoitteet 
sinällään ei välttämättä olisi rele-
vantteja siinä kyseisessä ilmiöken-
tässä, mutta se on kauheen vai-
keeta tietysti, koska se on kuiten-
kin, niin siis siinä on monia vaikeita 
asioita, mitkä estää sitä, niinku sitä 
luottamusta niinku peräänkuulutit, 
niin se on varmaan yksi sellainen 
liima, joka pitää yhdessä yhteis-
työosapuolia, mutta mistä se luotta-
mus syntyy, niin se on sitten se toi-
nen kysymys, että mistä se luotta-
mus syntyy on taas toinen kysy-
mys, että syntyykö yhteistyö luotta-
muksesta vai luottamus yhteis-
työstä, niin sehän on vähän täm-
möinen muna-kana ongelma, että 
varmaan siinä sekä-että. mutta 
tässä varmaan erilaisia tarpeita, 
varmaan pitäisi ymmärtää se, tässä 
on, että yhteistyön muotoja on hy-

 
 
 
 
 
Rohkeutta epäonnistua, roh-
keutta tavoitella epävarmoja 
tuloksia, joiden saavuttami-
nen on epävarmaa, ei pysytä 
ilmeisissä asioissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arviointia vain selkeästi etu-
käteen asetettujen tavoittei-
den näkökulmasta, vaikka ei-
vät olisi relevantteja.  
Tarpeiden erilaisuus eri toi-
mijoiden osalta ja erilaisia yh-
teistyön malleja, tiedon jaka-
mista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tiedon jakamista, 
tietämättömyyden 
jakamista, rohkeus 
epäonnistua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomaa saa-
neensa enemmän 
kuin uskalsi antaa 
ja odottaa (→ uusia 
innovaatioita), 
Tietämättömyyden 
jakamista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ROHKEUS 
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vin erityyppisiä. mut niinku ihanteel-
lisia, niin siitä näkökulmasta, mitä 
itse edustan, niin ihanteellinen yh-
teistyö olisi sellaista, sellaista, jossa 
olisi myös, ei pelkästään tietojen ja-
kamista, vaan myös tietämättömyy-
den jakamista, tietämättömyyden 
jakamisesta syntyy jotain uutta, ei 
siitä että jaetaan sitä mitä osataan 
 
-niin se varmaan vähän liittyy sii-
hen, kun mä puhuin siitä, että 
omassa roolissa pitäytymisestä, 
että hirveen turvallista aina mennä 
omaa rooliin kohdistuvien odotus-
ten mukaisesti että mä olen tässä 
nyt tämän organisaation edustajana 
tässä työroolissa ja silloin tavallaan 
lähtee siitä omasta näkökulmastaan 
ratkaisemaan sitä annettua ongel-
maa mutta se että kun uskaltaisi 
katsoa sitä jollain tavalla, että pys-
tyttäisiin työskentelemään niin, että 
tavallaan niinku, ihan sellaisesta 
niin kuin sää sanoit, että jakamaan 
tietämättömyyttä, että tavallaan 
niinku tutustumaan myöskin siihen, 
että no mä en tunne sitä sun tapaa 
ajatella, että jollain tavalla pääsisi 
siihen tilanteeseen, että niinku oi-
keesti olisi aitoa kiinnostusta siihen, 
että sää näet sen, että näkisi sen, 
että miksi toinen näkee tämän 
asian eri tavalla 
 
 
-jokaisen pitää siitä jotakin yhteis-
työstä saada 
 
 
-se täytyy tehdä sit se motiivi, että 
lähtee mukaan, miksi lähtee mu-
kaan yhteistyöhön, jos kokee sen jo 
lähtökohtaisesti vastenmieliseksi tai 
jotakin, hyödyttömäksi 
 
-se tyypillistä, että jotenkin miettii 
tarkkaan, että ketä mää edustan ja 
millä tavalla, ja tää on nyt, niinkun 
mulla on tämmöinen siivu tässä, 
mutta se on vasta yhteistyön opet-
telua mun mielestä siinä vasta 
 
-on, on, ja se luo kuitenkin sieltä 
semmoset taustaodotukset se teh-
tävä jossa sä olet, että vaikka se 
maali on yhteinen, niin kuitenkin nä-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omaan rooliin kohdistuvat 
odotukset, oman roolin näkö-
kulmasta toimimista, uskal-
lusta tutustua erilaiseen ta-
paan ajatella, omasta roolista 
irrottautuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokaisen pitää hyötyä yhteis-
työstä 
 
 
Motiivi yhteistyön perustaksi 
 
 
 
 
 
Mitä jokainen edustaa koko-
naisuudessa ja yhteistyössä. 
 
 
 
 
 
Taustaodotukset, erilaiset 
näkökulmat yhteisessä yh-
teistyössä, yhteinen tavoite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omasta roolista ir-
rottautumista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyötynäkökulma, 
hyötyolettama 
 
 
Tarpeellisuus, mo-
tiivi 
 
 
 
 
Ymmärrys yhteis-
työstä 
 
 
 
 
 
Yhteinen tavoite 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASENNE 
(kaikkien toimi-
joiden ja eri 
näkökulmista) 
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kökulma on varmasti jokaiselle hiu-
kan erilainen, mikä sitten tietysti, 
oppisit muiden uusia näkökulmia ja, 
ja näin. 
 
-et jos mä ajattelen työelämän kan-
nalta, niin se ihanteellinen yhteistyö 
on sit sellaista, että siinä oppii tosi-
aan, yksilö oppii, työyhteisö oppii 
jotakin, ja sit vieläpä se organisaa-
tio oppii, että ettei se ole pelkästään 
ratkaisukeskeinen, että meillä on 
projekti joka alkaa tästä ja päättyy 
jonnekin, ja se oli tässä 
 
-ja tää projekti on siis hyvin hyvin 
pieni alku sille siemen, ja oikees-
taan se kompastuskivi, että mä 
ehkä pelkäsin etukäteen sitä, että 
opiskelija ei ehkä uskallakaan 
haastaa meitä, ja että hänellä on se 
opiskelijan rooli, ja semmonen, että 
mä olen vaan tää opiskelija, ja että 
me ollaan vaan siellä, ja me tiede-
tään kuinka tää homma kuuluu 
mennä, niin että se roolijako on sel-
lainen, että kyllä mä nään että aina-
kin oman roolin, että mun pitää  ni-
menomaan auttaa tätä opiskelijaa, 
niin että hän uskaltaa tuoda niitä 
hullujakin ajatuksia, ja sellasia, 
jotka ei ole tuttuja ja turvallisia. se 
tietysti, että johtaako se siihen, että 
jotakin sellaista sitten hyödynne-
tään, niin se on toinen juttu 
 
-itse asiassa tää kolmikanta on tie-
tyssä määrässä vähän turhan sup-
pea ajattelutapa, koska jos me kat-
sotaan nyt taas vaikka tutkimus-ke-
hittämishankkeita, meillä on opiske-
lija, sit meillä on joku amk ja sitten 
on joku yritys tai muu organisaatio, 
nää kolmestaan harvoin tekee vält-
tämättä mitään kauheen merkittä-
vää, siihen tulee neljäntenä kan-
tana rahoittaja, ja se rahoittaja on 
silloin joku tekes tai eu, joku rahoi-
tusinstrumentti jne, ja sit tulee sel-
laisia perverssejä tilanteita, joissa 
liittoudutaan eri tavalla, ja pelataan 
vähän useammilla korteilla, että ra-
hoittajalla luodaan odotuksia, jotka 
jo niitä odotuksia luodessa tiede-
tään 
-ja se avoimuus, se on mun mie-
lestä on erittäin tärkeä 
 

 
 
 
 
 
Ihanteellinen yhteistyö, jossa 
kaikki oppivat, nähdään hyö-
dyttävänä (ei vain projektina). 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelijan uskallus haastaa 
opiskelijan roolissa, työelä-
mämentorin roolina auttaa 
opiskelijaa projektissaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolmikantamallin liian sup-
pea ajattelu, koska rahoittaja 
4. osapuolena luo uudenlai-
sia odotuksia, avoimuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kokonaiskuvan 
hahmottaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelijan asian-
tuntijuuden huomi-
oiminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymmärrys organi-
saatiorakenteista, 
hankkeista 
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-aina vähän erilaisia, erilaisia ja 
muuta, mutta tota, jos nyt yleistää, 
niin taas jos joku tutkimuksen näkö-
kulmasta, ja hyvin tällainen ka-
peesti asiaa katsoen niin yks ero, 
tai yks semmonen niinku ongelma-
kohta, joka yhteistyössä yritysten ja 
miksei myös muiden organisaatioi-
den kanssa on kun tehdään, yrite-
tään tehdä sellaisia yhteistyötutki-
musprojekteja, joissa on mukana 
opiskelijoita, ja sitten tota noin palk-
kaasaavien, niin on toi erilainen ai-
kahorisontti niissa asioissa, et se 
on niinku yritysten tehtävä on huo-
lehtia kassavirrasta, palkanmaksu-
kyvystä ja omistajien oma sijoituk-
sista jne ja sitten taas tutkimukselli-
sesti usein pyritään tavoittelemaan 
jotain sellaista, joka ei nyt välttä-
mättä näy heti kassavirrassa, ja se 
on yks mikä on ihan käytännön on-
gelma tutkimusorientoituneessa yh-
teistyössä. Kärjimmilleen vietynä 
niinku tietysti pörssiyrityksissa niin 
se on se kvartaali lähestulkoon aina 
 
-eikä tää on mikään yritys, ja sama 
se on julkisen sektorin organisaa-
tiossa se on se sama ongelma, 
näyttäytyy vaan pikkasen erityyppi-
senä mutta se ongelma, ja sit taas 
siitä saatetaan tehdä vääränlaisia 
johtopäätöksiä, sitten että jossain 
eletään liian verkkaisesti, voi sitäkin 
olla, mutta se on ehkä se, että rat-
kaistaan erityyppisiä asioita, niin et 
se on siellä se aikahorisontti, pitäisi 
niin kuin aidosti kommunikoida ja 
aidosti keskustella niistä, mut se on 
hankalaa, se on hankalaa. 
 
-se on hankalaa joo, mut se pitäisi 
tehdä näkyväksi, ja semmosen yh-
teisen keskustelun avulla niin kuin 
löytää just se, että ymmärretään se, 
että meillä on tässä tämmönen ta-
voite, että me eletään vähän niinku 
eri syklissä tässä kuitenkin ja, että 
tota, mutta silti siinä on se yhteinen-
kin tavoite kehittää jotain uutta esi-
mies, siinä nyt opiskelija on mu-
kana, että hän tekee tässä omaa 
rajattua hankettaan, ja hän raportoi 
sen koululle ja niin poispäin, ja sit 
taas se toimeksiantaja elää omassa 
aikajanassaan, mutta se että siinä 
on silti siitä huolimatta se tavoite 

Yritysmaailman erilainen nä-
kemys aikahorisontaalisesti 
vs. tutkimusprojektit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työelämäyhteistyössä (julki-
sella puolella) kommunikaa-
tio tärkeää, jotta ymmärre-
tään erilaiset odotukset pro-
jekteissa, erilaiset aikahori-
sontit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteisen keskustelun avulla 
ymmärretään yhteinen ta-
voite, erilaisissa aikahorison-
teissa työskennellessä voi-
daan kuitenkin löytää yhtei-
nen tavoite ja työskentely 
tapa, vaatii avointa keskuste-
lua 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työelämän (yritys-
maailma) kokonais-
valtainen ymmärtä-
minen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työelämän (julki-
nen sektori) koko-
naisvaltainen ym-
märtäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aikarajoitteet, ete-
neminen, lopputu-
lema (aikahori-
sontti, odotushori-
sontti) 
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siellä, se on löydettävis se yhtei-
nen, mutta sitten jossei sitä käsi-
tellä avoimesti, että täs on tämmö-
nen niinku erilaisuus, niin sit sitä 
välttämättä ei saada sitä hyötyä nä-
kyviin, niin siitä voi tulla tämmöstä 
pettymystä ja muuta. Ne on aika 
tyypillisesti kuitenkin niinku tulee 
vastaan niitä tilanteita, että törmä-
tään johonkin siinä, että tavallaan 
halutaan ihan hyvää lopputulosta, 
mut sit justiinsa johtuen näistä, sää 
puhuit aikahorisontista, ja vähän 
sen tapaista, että odotushorisontit 
ovat vähän niinku erityyppiset, että 
sit ne ei ihan kohtaa, mutta se onko 
niistä sitten koskaan puhuttu avoi-
mesti ihan heti alussa, että me ka-
totaan tätä niinku vähän eri per-
spektiivistä 
 
-niin sehän tietysti sitten asettaa 
hänet työelämän puolella, että 
vaikka siellä ois mitä meneillään, 
niin täytyy muistaa, että toki tää on 
se opinnäytetyö. ja itse mietin sitä 
kanssa, et okei, opiskelija valmis-
tuu, työ on kansissa, saavutettiin 
ehkä ne tavoitteet, jotka asetettiin-
kin, mut tästähän puuttuu seuranta, 
 
-että jos miettii meidänkin projektia, 
että se on se alku, mihin se sitten 
johtaa, amk saa valtion tuet, opis-
kelija saa paperit, ja työnantaja jo-
takin 
 
-ja juurruttaminen, tulosten juurrut-
taminen eri puolille 
 
-ja sit toisaalta, jos mä ajattelen, 
nytten kun että meillä on hirveen 
hyvä yhteistyö opiskelijan kanssa, 
niin hän häviää jonnekin 
 
-toisaalta sinne voisi vähän ujuttaa 
sitä semmosta asenne, asenne 
 
- Niin sit tietysti kyllähän me taas 
kouluna halutaan ensisijaisesti 
myös ylläpitää hyviä yhteistyösuh-
teita jotenkin, ja kannetaan just 
tästä huolta, että se jatkuu, ja miten 
me voitaisiin olla vaikuttamassa sii-
hen, että ei tuu semmosta kuvaa, 
että satunnaista, ja että me ollaan 
saatu se mitä me haettiin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelija asettuu opinnäyte-
työnsä kautta työelämän 
puolella, mutta valmistuttu-
aan seuranta puuttuu. 
 
 
 
 
 
 
Projektissa jokainen osapuoli 
saa jotakin hyötyä 
 
 
 
 
Tulosten juurruttaminen eri 
puolille 
 
Hyvä yhteistyö opiskelijan 
kanssa häviää valmistumisen 
myötä 
 
 
Asenne kaikilla osapuolilla 
 
 
Hyvien yhteistyösuhteiden yl-
läpitäminen ja jatkuvuus 
opiskelijan valmistumisen jäl-
keen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuvuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyötyolettama 
 
 
 
 
 
Tulosten juurrutta-
minen 
 
Jatkuvuus 
 
 
 
 
Oikea asenne kai-
killa osapuolilla 
 
Yhteistyö, verkos-
toituminen 
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-kyllä kai viime kädessä asiakkaita 
on tää meidän ympäröivä yhteis-
kunta eikä virheellisesti ajatellen 
opiskelijat, 
-sieltä se raha tulee, sieltä se oi-
keutus tulee viimekädessä 
-niin, niin mutta usein ajatellaan 
vaan sitä ensisijaista asiakasta, sitä 
välitöntä palvelua, että toi on hoi-
dettu, mutta et tavallaan se just, 
että se laajempi kokonaisuus 
 
-ja jatkuvuus, jota opiskelijan näkö-
kulmastakin toivoisi, että se ei sit-
ten, no projekti päättyy, mutta päät-
tyykö, oot syventynyt parikin vuotta 
johonkin tiettyyn aiheeseen innolla 
ja tarmolla, mutta niin onks se sit 
siinä se päätepysäkki vai oisko sitä 
asiantuntemusta sit, voisi vielä ke-
hittää siinä, ja jakaa 
-koska silloinhan se menee huk-
kaan mun mielestä, tai eihän mi-
kään hukkaan toki mee 
-tavallaan siinä kohtaa toivoisi sel-
laista työelämän imua, niin sitten 
saisi ehkä jatkuvuutta sille tuota 
työlle, että toisaalta nyt kun menee 
aika paljon opiskelijan kautta, niin 
menisikö se kuitenkin jatkossa työ-
elämän, kun puhutaan, että ollaan 
työelämälähtöisiä, mut et, mut ol-
laanko sitten kuitenkaan 
 

Asiakkaana ympäröivä yh-
teiskunta, josta raha tulee, 
laajempi kokonaisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelija valmistuu, niin 
päättyykö projekti, johon 
opiskelija on pari vuotta sy-
ventynyt. Asiantuntijuutta 
voisi vielä kehittää ja jakaa, 
asiantuntijuus menee taval-
laan hukkaan, työelämän 
imua toivoisi enemmän 

Kokonaiskuvan ym-
märtäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektin jatkuvuus 
ja tulosten käytettä-
vyys 


