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Kokemuksesta teoriaan 
– Työelämäkytkös 
AMK-maisteripedagogiikan 
ytimessä

Annukka Tapani ja Merja Sinkkonen

Johdanto 
 Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat alemman AMK-

tutkin non suorittaneille mahdollisuuden työelämässä hankitun koke-
muksen jälkeen syventää ammatillista osaamistaan. Ne ovat profiililtaan 
työelämän kehittämiseen tähtääviä tutkintoja, jotka lähtevät työelämän 
tarpeista ja niitä toteutetaan läheisessä yhteydessä työelämään. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esitti vuonna 2015 tutkintomää-
rän kaksinkertaistamista, jonka mukaan ylempien ammattikorkeakoulu-
jen tutkintotavoitteeksi asetettiin 4 500 tutkintoa vuonna 2020. (Suomi 
osaamisen kasvu-uralle 2015, 83–84.) AMK-maisteritutkinto on siis 
vakiinnuttamassa ja laajentamassa asemaansa Suomessa, tunnettuus on 
kuitenkin edelleen haaste. Tosin tältä osin tilanne on helpottumassa, kun 
AMK-maistereiden määrä työelämässä lisääntyy.

Suomen koulutusjärjestelmä ei tunne koulutuksellisia umpikujia ja 
AMK-maisteriopinnot mahdollistavatkin AMK-tutkinnon suorittaneiden 
tiedon ja osaamisen syventämisen toisaalta jo olemassa olevan korkeakoulu-
tutkinnon ja toisaalta hankitun työkokemuksen perusteella. Omaleimais-
ta AMK-maisteriopinnoille onkin se, että teoriaa voidaan – opiskelijoilla jo 
olevan alan työkokemuksen vuoksi – lähestyä käytännön kautta. 

Tämä haastaa opettajat löytämään uusia pedagogisia toimintamalleja, 
jolloin myös opettajan rooli muuttuu perinteistä ”tiedon kaatajasta” koh-
ti oppimisen mahdollistajaa ja oppimistilaisuuksien näkijää ja ymmärtäjää 
(Sinkkonen & Tapani 2015). Analysoimme ja tutkimme tässä artikkelissa 
sitä, millaisia pedagogisia ratkaisuja opettajat käyttävät opettaessaan ja ohja-
tessaan ammattikorkeakoulun maisteriopiskelijoita. Olemme tarkastelleet 
aihetta Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) AMK-maisteriopinto-
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jen opettajille suunnatun sähköpostikyselyn vastauksien kautta. Selvitimme 
kyselyssä opettajien kokemuksia ja havaintoja AMK-maisteriopetuksesta. 

Viitekehyksenä korkeakoulupedagogiikka 
Artikkelimme viitekehyksen muodostaa korkeakoulupedagogiikan 
ominais piirteiden pohdinta kirjallisuuden valossa. Taulukkoon 1 olemme 
koonneet muutamia näkökulmia, jotka ovat luonteenomaisia ammattikor-
keakoulupedagogiikalle, AMK-maisteritutkinnoissa toteuttavalle pedago-
giikalle ja yliopistopedagogiikalle. 

AMK AMK maisteri Yliopisto

Lakisääteinen pohja: 
opetus, TKI ja alueellinen 
kehittämistyö

 mosaiikkimaisuus 
(kolmen tehtävän vaade)

Arjessa korostuvat:
 Oppimisympäristöt
 Projektioppiminen
 Työelämäyhteistyö
 Hanketoiminta

Ei yhtä valtavirtaa

Kollektiivisuus, yhteisöl-
lisyyden kerroksellisuus, 
yhdessä tekeminen, 
moniammatillisuus

Ammatin tieteellinen 
hallinta 

Työelämän trendien 
aiheuttama ongelmal-
lisuus: 

 Geneerinen työ-
elämä osaaminen vs. 
erityisosaaminen

 Globaali vs. paikallinen 
toimintaympäristö

 Yhteisöllisyys vs. Yksi-
lölliset tavoitteet työn 
tekemisessä

Asetuksen mukaan 
tavoitteena on, että 
opiskelija saa laajat ja 
syvälliset tiedot sekä 
tarvittavat teoreettiset 
tiedot toimia työelämän 
kehittäjänä vaativissa 
asiantuntija- ja johta-
mistehtävissä 

Asiantuntijuuden kehit-
täminen
Työelämän kehittämi-
nen
Opinnäytetyö keskiössä

Käyttöteoria/julkiteoria
Sulautuva opetus 
( blended learning)

Tutkiva kehittäminen
Innovaatiopedago-
giikka

Osallistava pedago-
giikka

Elinikäinen oppiminen

Tiimityöskentely
Verkostot ja verkostoi-
tuminen

Asetuksen mukaan yliopis-
totutkinnon tavoitteena on 
antaa opiskelijalle valmiudet 
tieteelliseen ajatteluun ja 
tieteellisiin työskentely-
tapoihin tai taiteellisen työn 
edellyttämät tiedolliset ja 
taidolliset valmiudet 

Yliopistopedagogiikka: kor-
keinta opetusta tarjoava ja 
tutkimusta tekevä instituu-
tio ja kasvatusta ja ohjaamis-
ta kuvaava pedagogiikka
 
Tutkimukseen perustuva 
opetus
Tutkimalla oppiminen
Kriittisyyden ihanne
Sivistys
Jatkuva oppiminen

Opettamalla oppiminen
Tutkijat opettajina

Opettaminen osana yliopis-
toinstituution muutosta 
ja yhteiskunnallisen vallan 
prosesseja

Haasteena nostaa opetus-
työn arvostus tutkimustyön 
arvostuksen rinnalle

Taulukko 1. Tutkintojen tavoitteet ja pedagogiset ratkaisut (AMK: Kotila ja Mäki 2012; Kotila ja Mäki 
2006; Vanhanen-Nuutinen, Laitinen-Väänänen ja Väänänen 2012; Savonmäki 2007. YAMK: Asetus 
ammattikorkeakouluista 1129/2014; Levonen 2007, Hopia, Pirkola & Liimatainen 2008; Ojala & 
Ahola 2008; Töytäri 2012; Sinkkonen & Tapani 2016. YO: Asetus 1039/2013; Poikela & Öystilä 2003, 
11-13; Kivimäki & Kinnunen & Löytty 2006; Poikela & Poikela 2008; Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009).
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Aineiston kuvaus
Artikkelin empiirinen aineisto on kerätty Tampereen ammattikorkea-
koulun opettajilta, jotka toimivat AMK-maisteriopintojen vastuuopettaji-
na tai opettavat AMK-maisteriopintojen yhteisiä opintoja. TAMKissa oli 
vuonna 2016 kaikkiaan 19 AMK-maisteritutkintoa, joista viisi oli englan-
ninkielisiä. Vastuuopettajia oli kaikkiaan 17 ja muita ylemmän tutkinnon 
yhteisiä aineita opettajavia opettajia 22.

Aineisto kerättiin sähköpostikyselyllä (n=39) ja vastauksia saatiin 15. 
Opettajilta kysyttiin heidän pedagogisista ratkaisuistaan, kehittämis-
havainnoistaan sekä näkökulmaa siihen, mikä erottaa AMK-maisteri-
pedagogiikan AMK-pedagogiikasta. Aineisto kerättiin vuoden 2016 
kesä-elokuun aikana. Vastaamiseen ei annettu muuta ohjeistusta kuin, 
että vastaaja sai kertoa vapaamuotoisesti ajatuksistaan, nimettömänä ja 
anonyymisti. Kaikki vastaukset palautuivat sähköpostilla. Esittelemme 
seuraavaksi aineistosta saatuja tuloksia.

Kyselytutkimuksen tulokset 

Pedagogiset käytänteet:  
keskiössä yhteistoiminnallinen oivaltaminen
Vastaajat kuvasivat erikseen opettajan ja opiskelijoiden roolia pedagogis-
ten käytänteiden rakentumisessa. Kuvauksien mukaan opettajan tehtävä 
on antaa haastavista asioista aihioita, joita opiskelijat pohtivat ryhmissä. 
Opettajaa luonnehdittiin vastauksissa ohjaajaksi, valmentajaksi, suun-
nan kanavoijaksi ja mahdollistajaksi; fasilitoijaksi. Opettaja ohjaa ja luo 
tarvittaessa raamit opiskelijoiden työskentelylle. Näin opiskelijalle syntyy 
turvallisuuden tunne ja luottamus suhteessa oppimiseen. Oppimisen me-
netelminä käytetään mm. luentoa, keskustelua, tehtävänantoa ja tulosten 
läpikäyntiä yhdessä opiskelijoiden kanssa

Opettajan ja opiskelijan suhdetta kuvattiin tasaväkiseksi, aktiiviseksi ja 
yhdessä tietoa tuottavaksi. Myös yhteisopettajuus saa kannatusta pedago-
gisena ratkaisuna: kyselyn mukaan useampi opettaja antaa opiskelijalle 
ideoita kehittämishankkeen suuntaamiseen. Opiskelija kuulee useita eri-
laisia näkökantoja ja myös työn ohjaaja saa hyödyllisiä vinkkejä. Tämän 
todetaan olevan tiimiopettajuudesta saatava hyöty parhaimmillaan.
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Opiskelijan rooli pedagogisten käytänteiden rakentumisessa liittyy 
yhteis toiminnallisuuteen suhteessa vertaisiin ja opettajaan. Yhteistoimin-
nan hyötynä mainittiin mm. eri asioista yhteisesti muodostetut oivalluk-
set. Opiskelijat tuottavat tiimeissä sisältöjä, jolloin kokemusten vaihto 
vuorovaikutuksessa sekä yhteistoiminnallinen oivaltaminen on tärkeää. 
Vastaajien mukaan opiskelijoille annetaan vastuuta ja heillä on intoa 
uuden oppimiseen. Opiskelijat pystyvät myös soveltamaan oppimaansa 
omaan työhönsä.

AMK-maisteripedagogiikan erityispiirteitä:  
kehittävä ote käytännöstä teoriaan 
Opettajien vastausten perusteella AMK-maisteripedagogiikan erityispiir-
teet voidaan kiinnittää neljään näkökulmaan: Opettajan tehtävään suh-
teessa opittaviin asioihin, opiskelijoiden kokemustaustan huomioimiseen 
sekä työelämäkytkökseen. Neljännen esiin nousseen näkökulman mukaan 
AMK-pedagogiikasta erottuvaa erityistä AMK-maisteripedagogiikkaa ei 
koeta olevan.

Kyselyn opettajat näyttävät kokevan, että AMK-maisteriopintojen 
opettajan tulee todella hallita opetettava asia ja olla aihealueen kokonai-
suuksia hallitseva asiantuntija. Opettajalta vaaditaan kehittävää otetta, 
uusiutumista ja oman osaamisen päivittämistä. AMK-maisteriopinnoissa 
opetettavat asiat ovat vaikeampia ja monimutkaisempia kuin AMK-opin-
noissa. Opetuksessa edetään käytännöstä teoriaan ja opiskelijoilta pi-
tää vaatia syvällisempää ja laajempaa osaamista. Tähän ajatukseen sopii 
esimerkiksi vastaajien kuvaama valmennus-opetus-menetelmä. Valmen-
nus-opetus-menetelmässä huomioidaan opiskelijoiden tarve ajankäytön 
maksimoinnille, mutta myös vertaisoppimisen merkityksellisyys. Opetuk-
sessa käytetään osallistavia menetelmiä, opintojen vaatimustaso huomioi-
den.

Opiskelijoiden kokemustausta ja kyky kehittää tulevaisuuden työ-
elämää määrittää pedagogiikkaa. AMK-maisteriopetusta luonnehtiikin 
aikuispedagogiikka. Kaikki vastaajat nostivat esiin joko työkokemuksen, 
työelämäkytköksen, työkokemuksen hyödyntämisen tai työhön liittyvän 
tutkimuksellisen kehittämisen. Opiskelijoiden tavoitteet ovat yksilöllisiä 
ja henkilökohtaisia, mutta silti pedagogiikassa halutaan korostaa toisilta ja 
toisten kanssa oppimista.

Työelämäkytkös on keskeistä AMK-maisteripedagogiikassa. Oleellista 
on myös työelämän TKI-sidos; työelämän ja työyhteisöjen tutkiva kehit-
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täminen. AMK-maisteriopiskelijoilla on työelämäkokemusta ja ylipäätään 
elämänkokemusta, siksi opetuksessa onkin huomioitava jatkuva reflektio 
opiskelijoiden kokemustaustaan. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että eroja 
AMK- ja AMK-maisteripedagogiikassa ei ole. Oppimiskäsitys taustalla 
on sama. Ylipäätään AMK- ja AMK-maisteriopetuksessa nähdään olevan 
paljon samaa ja vertailuasetelmaa ei nähty relevanttina.

Kehittämistarpeet: AMK-maisteripedagogiikan 
terävöittäminen yhdessä pohtien 
Aineistosta nousi esille kolme keskeistä kehittämisen teemaa: pedagogii-
kan edelleen kehittäminen, yhteistyö työelämän ja kansainvälisten kump-
panien kanssa sekä opettajien toimintatapojen kehittäminen.

Keskeinen pedagogiikkaan liittyvä toivomus on pysähtyä miettimään, 
mikä on pedagogisen toiminnan perustalla ja taustalla. Vastausten pe-
rusteella opettajan toimiminen valmentajan roolissa nähdään taiteiluna 
teorian ja soveltamisen välillä. Myös verkkopedagogiikan kehittämiselle 
on vastausten mukaan tarvetta nimenomaan AMK-maisteripedagogiikan 
viitekehyksessä.

Vastausten mukaan kehittämistarvetta nähdään myös kansainvälisen 
yhteistyön lisäämisessä sekä moniammatillisuuden edistämisessä. Erityi-
sesti kaivattiin AMK-maisteriopiskelijoiden yhteisiä opintojaksoja, joissa 
työstettävät caset tulevat opiskelijoiden työpaikoilta tai yrityksistä. Myös 
opettajien resurssisuunnittelussa, prosessien selkiyttämisessä ja tasavertai-
suudessa nähdään vastusten mukaan olevan tarvetta kehittämiselle. Yli-
opettajille toivotaan aineistossa yhteistä foorumia ja tiimeissä toimimista 
opiskelijaryhmiä valmennettaessa. 

Pohdinta 
Tämän artikkelin tarkoituksena oli tutkia, millaisia pedagogisia ratkaisu-
ja opettajat käyttävät opettaessaan ja ohjatessaan ammattikorkeakoulun 
maisteriopiskelijoita. Kimmo Mäki (2012) esittää ammattikorkeakoulu-
pedagogiikan toteutusvaihtoehdoksi siirtymistä opetuskeskeisestä kult-
tuurista oppimiskäsityskeskeisempään kulttuuriin. Näin opettajan työtä 
jäsennettäisiin erilaisten työroolien kautta, jolloin voitaisiin palata pe-
ruskysymykseen siitä, mitä oppimisella tavoitellaan ja miten työelämä 
ja oppimi nen on kytketty toisiinsa. Tämä ajatus voisi vielä entisestään 
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 korostua AMK-maisteripedagogiikassa ja koulutusryhmien monialaisuu-
den hyödyntämisessä. 

Näkökulma opettajasta työelämän asiantuntijana saa vastakaikua opis-
kelijoilta, joilla on jatkuva kontakti työelämään ja sen kehittämistarpei-
siin. Oppimisen tavoitteet kumpuavat työelämän tarpeista ja kehittämi-
sestä, joten työelämä ja oppiminen ovat luontevasti kytköksissä toisiinsa. 
Myös se, mitä oppimisella tavoitellaan, voidaan kartoittaa opiskelijoiden 
omien ja työelämän kehittämistarpeiden kautta. Pohdinnan, suorastaan 
pysähtymisen arvoinen kysymys onkin, mitä oppimisella AMK-maisteri-
koulutuksessa tavoitellaan? 

Kyselyn tulokset antavat viitteitä siitä, että ammatillinen kasvu erityis-
osaajaksi tapahtuu hyödyntämällä vahvasti opiskelijan taustaa ja työelä-
mäkytköstä. Yksittäisten työelämähavaintojen sijaan voitaisiin painottaa 
vielä enemmän ”käytännöstä teoriaan” ja ”reflektiiviseksi osaajaksi” näkö-
kulmia. Tämä voisi myös edistää AMK-maisteripedagogiikan laaja-alais-
tumista, jolloin se ei kehittäisi ja palvelisi ainoastaan yhtä työyhteisöä. 
Voidaanko AMK-maisteripedagogiikan ytimestä löytää jotain, joka on sil-
le ominaista ja silmiinpistävää? Oleellista on löytää mahdollisen työpaikan 
vaihdoksen jälkeenkin tunnistettavaa ja siirrettävää metaosaamista.

Niin opettajan, opiskelijan kuin työelämänkin tuottama kokemus on 
vastauksissa isossa roolissa, minkä vuoksi ehdotuksemme ydin on koke-
muksellisen pedagogiikan systemaattinen hyödyntäminen AMK-maisteri-
opetuksessa. Kokemuksellisuuden hyödyntäminen hälventää ristiriitaa 
opettajan taiteilussa valmentajuuden ja opettajuuden välillä; oppimis-
prosessille tarvitaan johtaja, joka nostaa arkihavainnot teorian tasolle. 
Opiskelijan työelämä- ja oppimiskokemuksista muodostuu teoreettinen 
kokonaisuus, jota hän voi hyödyntää kontekstista riippumatta. Työelämä 
ja -yhteisöt kehittyvät, kun kehittäminen mallintuu ja raamittuu, koke-
muksen ja teorian yhdistelmänä.

Kokemuksellinen oppiminen tukee persoonallista ja sosiaalista kasvua 
ja lisää ihmisen omaa itsetuntemusta. Kokemuksellisen oppimisen isänä 
tunnettu David A. Kolb (1984) on kuvannut kokemuksellisen oppimi-
sen kehää, jossa kokemukset ja opiskeltava aihe etenevät vaiheittain. Siinä 
lähdetään liikkeelle henkilökohtaisesta konkreettisesta kokemuksesta, sen 
julkisesta ja dialogisesta jakamisesta sekä kokemuksen reflektoinnista.
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Kehään kuuluvat
 omakohtainen kokemus
 reflektiivinen havainnointi ja pohdinta
 abstrakti käsitteellistäminen
 kokeileva aktiivinen toiminta, käytäntöön soveltaminen.

Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallissa oppiminen nähdään 
kehämäisinä sykleinä, oppimistapahtuma on jatkuvasti kehittyvä ja syve-
nevä prosessi. Siinä lähdetään liikkeelle opiskelijoiden aiemmista koke-
muksista, ja opetuksen lähtökohtana ovat oppijan tarpeet ja motivaatio. 
Tavoitteita pohditaan yhdessä. Opettaja on oppimisen tukija, ja vastuu 
oppimisesta on oppijalla itsellään. Itseohjautuvuus toimii, kun opiskelu 
koetaan mielekkääksi.

Omakohtainen kokemus on kokemuksellisen oppimisen lähtökohta 
ja oleellinen osa, mutta pelkkä kokeminen ei sinänsä vielä takaa oppimis-
ta. Tärkeää on ”tutkittavan” ilmiön havainnointi ja sen tietoinen pohti-
minen sekä ilmiön ymmärtäminen ja käsitteellistäminen sopivan teorian 
tai kuvausmallin avulla. Myös aktiivisen toiminnan vaihe, jossa opiskelija 
käyttää kehittämiään teorioita päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun, 
on oleellinen osa kokemuksellista oppimista. (Kolb 1984, 30; Kupias 
2001, 16.)

AMK-maisteriopinnoissa on oleellista tiedostaa opiskelijoilla jo olemas-
sa oleva tieto ja osaaminen. Kyse on nimenomaan tiedon syventämises-
tä ja käsitteellistämisestä. Tiedon jakaminen on myös tärkeää – tämä 
tuo muka naan verkostoitumisen, jota voidaan myös pitää AMK-maiste-
riopintojen tärkeänä antina opiskelijoille. Opettajien pedagogiset ratkai-
sut ja valin nat ovat keskeisessä asemassa, kun mietitään niin opiskelijan 
ammatil lista kasvua kuin työelämän kehittämistä. Tämän vuoksi pedago-
giikkaan pysähtyminen ja opettajan oman toiminnan reflektoiminen on 
tarpeellista. Näin kokemusasiantuntijoista kasvaa erityisasiantuntijoita ja 
työelämän syvällisiä kehittäjiä, AMK-maistereita.
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