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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää laadullisen tutkimuksen avulla ammatinopet-
tajien käsitystä ammatillisen koulutuksen reformista. Lisäksi selvitetään, mitä positiivisia ja 
negatiivisia asioita reformi on tuonut mukanaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Ope-
tusalan ammattijärjestö OAJ ja he voivat hyödyntää opinnäytetyötä kartoittaakseen ammatin-
opettajien tilannetta käytännön työtehtävissä. Opinnäytetyön teoriataustassa on käsitelty re-
formia ja sen tuomia muutoksia yleisellä tasolla sekä hius- ja kauneudenhoitoalan näkökul-
masta. Teoriataustassa on käsitelty ammatillista koulutusta, ammatinopettajuutta sekä muu-
tosjohtamista. 

Laadullinen tutkimus toteutettiin 13.-28.10.2018 välisenä aikana Facebookin välityksellä teh-
dyllä kyselyllä. Kysely julkaistiin Hius- ja kaunedenhoitoalan opettajat -ryhmässä ja aineistoa 
kerättiin sen verran, että saturaatiopiste saatiin täyttymään. Tutkimustuloksista voidaan ha-
vaita, että ammatinopettajien pääpiirteinen käsitys reformista on se, että sillä pyritään saa-
maan aikaan parannusta koulutusjärjestelmässä ja opiskelijoiden tehokkaammassa oppimi-
sessa. Reformia pidetään hyvänä asiana, mutta sen vaikutuksista käytännössä ei voida olla 
vielä varmoja. Tutkimuksella saatiin selvitettyä reformin tuomia positiivisia ja negatiivisia 
asioita. Positiivisista asioista päällimmäiseksi nousi jatkuvan haun hyvät puolet ja negatiivi-
sista opiskelijoiden poissaolojen lisääntyminen luokattomuuden seurauksena. Ammatinopetta-
jat eivät kokeneet oman työnkuvansa muuttuneen merkittävästi reformin myötä. 
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The purpose of this thesis was to discuss vocational teachers’ opinions of the reform of voca-
tional upper secondary education using the qualitative research. In addition, it discussed 
what positive and negative things the reform has brought with it. The bachelor’s thesis was 
commissioned by the Trade Union of Education in Finland OAJ and they can use this thesis to 
survey vocational teachers’ situation in the practical assignments. The theoretical back-
ground of the thesis reflected on the reform and the changes it has brought on the general 
level and from the point of view of the hair and beauty care sector. The theoretical frame-
work discussed vocational education, vocational teaching and change management. 
 
A qualitative research was conducted between 13th and 28th of October 2018 through Face-
book. The survey was published in a teachers’ group consisting only of hair and beauty care 
teachers. Data was collected until the saturation point was reached. The results show that 
vocational teachers’ view of the reform is that it aims to improve the education system and 
students’ learning processes. The reform is considered as a good thing but its effects in prac-
tice cannot be been reliably yet. The study revealed the positive and negative matters 
brought by the reform. The advantages of the continuous application process rose topmost as 
regards the positive matters and the increase in the students' absences among the negative 
ones as a consequence of the classlessness. Vocational teachers did not experience that their 
own work description had changed significantly with the reform. 
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1 Johdanto 

Ammatillisen koulutuksen reformi, eli lainmukainen ja suunnitelmallinen uudistus, on tullut 

voimaan vuoden 2018 alusta. Aiheena reformi on tuore ja ajankohtainen. Tämän opinnäyte-

työn tarkoituksena on selvittää, mitä reformi tarkoittaa ja kuinka se näkyy käytännössä hius- 

ja kauneudenhoitoalalla. Opinnäytetyössä teetetään tutkimus, jolla pyritään selvittämään 

hius- ja kauneudenhoitoalan ammatinopettajien käsityksiä reformista ja sen tuomista muutok-

sista. Tutkimustuloksista selviää myös mitä positiivisia ja negatiivisia asioita reformi on ai-

heuttanut. Luvut 2-7 käsittelevät tutkimuksen teoriataustaa. Teoriataustassa esitellään opin-

näytetyön toimeksiantaja sekä muut ammatillisesta koulutuksesta vastaavat tahot, ammatilli-

nen koulutus, ammatinopettajuus, reformin tarkoitus sekä työssä tapahtuva muutos ja muu-

tosjohtaminen. Tutkimusta käsittelee luku 8, jossa esitellään tutkimus ja sen toteutustavat, 

analysoidaan tutkimustulokset ja esitellään tarkat johtopäätökset tuloksista teoriaan tukeu-

tuen. 

Ammatillisen koulutuksen reformi on herättänyt monenlaisia ajatuksia ammatinopettajien 

keskuudessa eri aloilla ja tässä opinnäytetyössä tarkastellaan reformia erityisesti hius- ja kau-

neudenhoitoalan näkökulmasta. Reformin päällimmäinen tarkoitus on ollut ammatillisen kou-

lutuksen kehittäminen toimivammaksi ja tehokkaammaksi oppimisympäristöksi. Tutkimustu-

loksista voidaan tehdä päätelmiä, onko reformi toiminut käytännössä suunnitellulla tavalla 

opettajien näkökulmasta ja mitä hyvää tai huonoa se on aiheuttanut käytännön työssä. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Opetusalan ammattijärjestö OAJ. OAJ:n kanssa on 

tehty sopimus, jonka mukaan heillä on oikeus käyttää valmista opinnäytetyötä kartoittaak-

seen hius- ja kauneudenhoitoalan ammatinopettajien tilannetta työelämässä. 

Tämä opinnäytetyö tehdään rinnakkaisena työnä Niina Alho-Mäkisen opinnäytetyön, ”Amma-

tillisen koulutuksen reformi ja sen taustat”, kanssa. Rinnakkaisissa opinnäytetöissä on yhteisiä 

osuuksia ja ne ovat tehty yhdessä, molempien tasavertaisella työpanoksella. Yhteisiä osioita 

näissä kahdessa työssä ovat tämän opinnäytetyön luvut 3 Ammatillinen koulutus ja sen alalu-

vut 3.1 Ammatillisesta koulutuksesta vastaavat tahot, 3.2 Ammatillinen koulutus Suomessa ja 

3.4 Ammatillisen koulutuksen kehittyminen Suomessa sekä 5 Reformi, 6 Reformin tuomat 

muutokset ja sen alaluku 6.5. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säädökset ja lait. 

 

2 Toimeksiantajan esittely 

Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii Opetusalan ammattijärjestö OAJ, joka on opetusalan 

edunvalvontaa hoitava työmarkkinajärjestö. OAJ on perustettu vuonna 1973 ja vuodesta 1991 

lähtien jäseniin ovat kuuluneet kaikki opettajaryhmät varhaiskasvatuksesta 
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aikuiskoulutukseen sekä opettajaopiskelijoihin (Historiaa ja saavutuksia). OAJ:n jäseniin kuu-

luu opettajia varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja tämän hetkinen jäsenmäärä on noin 

120 000 opettajaa. Jäseniä ovat muun muassa lastentarhanopettajat, peruskoulun, lukion, 

ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivis-

tystyön opettajat sekä oppilaitosten rehtorit ja johtajat, opetus- ja sivistystoimen johtajat ja 

asiantuntijat sekä yliopiston lehtorit. Myös opettajiksi opiskelevat ja eläkkeelle jääneet opet-

tajat voivat kuulua OAJ:hin. (Mikä OAJ on?.) 

OAJ on painoarvoltaan ja jäsenmäärältään yksi suurimmista ja merkittävimmistä järjestöistä 

Akavassa. Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu OAJ:n li-

säksi 35 jäsenliittoa (Akava). OAJ vaikuttaa aktiivisesti opetusalan ja varhaiskasvatuksen kehi-

tykseen ja säännöksiin sekä hoitaa opetusalan sopimusneuvottelutoimintaa, josta osan hoitaa 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Järjestön tärkeimpiä tehtäviä ovat opetus-

alalla työskentelevien oikeudellisen aseman turvaaminen, työolosuhteiden sekä yleisen talou-

dellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen. Järjestön tehtäviin kuuluvat jäsenten henkisen 

ja fyysisen kunnon parantaminen ja ylläpito. (Mikä OAJ on?.) 

 

3 Ammatillinen koulutus 

Ammatillinen koulutus muodostuu toisen asteen perustutkintoon johtavasta ammatillisesta 

peruskoulutuksesta sekä ammatillisesta lisäkoulutuksesta (Tilastokeskus). Ammatillisen koulu-

tuksen avulla pidetään huolta väestön ammatillisen osaamisen lisäämisestä. Sen tehtävä on 

myös työelämän kehittäminen ja sen osaamistarpeisiin vastaaminen. Ammatillisella koulutuk-

sella edistetään työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tuetaan elinikäistä oppimista. (Ammatillinen 

koulutus.) 

Antikaisen, Rinteen ja Kosken (2013) mukaan yksi koulutuksen tehtävistä yhteiskunnan kan-

nalta katsottuna on kvalifiointi. Kvalifiointi on tietojen, taitojen ja osaamisen, eli kvalifikaa-

tioiden tuottamista. Kvalifikaatiot ovat kykyjä, tietoja, taitoja, asenteita ja arvoja, joita tar-

vitaan, kun toimitaan työelämässä. Valtio ohjaa ja hallinnoi kvalifikaatioiden tuottamista. Op-

pilasvirtoja ohjaillaan niin, että ne jakautuvat yhteiskunnan tarpeiden ja tilanteiden mukaan. 

Väestön kvalifikaatioiden on kyettävä vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. (Antikainen 

ym. 2013, 156, 158.) 
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3.1 Ammatillisesta koulutuksesta vastaavat tahot 

 

 Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 

Opetushallitus Opetusalan ammatti-

järjestö 

Nimen ly-

henne 

OKM OPH OAJ 

Tehtävät Avustaa hallitusta poli-

tiikan suunnittelussa, 

toimeenpanossa ja lin-

jauksissa. Valmistelee 

lakeja, päätöksiä ja 

asetuksia sekä asioita, 

jotka liittyvät budje-

toitujen varojen käyt-

töön. 

Laatii ammatillisten 

tutkintojen perusteet, 

hallinnoi koulutuksen 

tietoverkkoja ja tieto-

palveluita, kerää ja 

tuottaa koulutukseen 

liittyviä tietoja, julkai-

see koulutusoppaita ja 

opetusmateriaaleja, 

ylläpitää opiskelijava-

lintarekistereitä, jär-

jestää ja tunnustaa ul-

komaiset tutkinnot 

sekä järjestää opetta-

jille rahoitettua jatko-

koulutusta. 

Vaikuttaa aktiivisesti 

opetusalan ja varhais-

kasvatuksen kehityk-

seen ja säännöksiin, 

hoitaa opetusalan sopi-

musneuvottelutoimin-

taa, turvaa opetus-

alalla työskentelevien 

oikeudellista asemaa 

ja työolosuhteita sekä 

parantaa yleistä talou-

dellista ja sosiaalista 

asemaa, parantaa ja 

ylläpitää jäsenten hen-

kistä ja fyysistä kun-

toa. 

Taulukko 1: Koulutuksesta vastaavat tahot 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on osa hallitusneuvostoa, joka muodostuu ministeriöistä 

ja niitä johtavista ministereistä (Opetus- ja kulttuuriministeriö). Se on yksi Suomen vanhim-

mista ministeriöistä ja sen nimi on ehtinyt vaihtua moneen kertaan. Toiminta alkoi, kun 

Suomi sai oman keskushallinnon ja autonomian 1809. (Opetus- ja kulttuuriministeriön histo-

riaa 2018.) Ministeriön tehtäviin kuuluvat hallituksen avustus politiikan suunnittelussa, toi-

meenpanossa ja linjauksissa. Tehtäviin lukeutuvat lakien, päätösten ja asetusten valmistelu 

sekä asiat, jotka liittyvät budjetoitujen varojen käyttöön. Valtioneuvoston ohjesäännön mu-

kaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle eli vastuulle kuululuvat tiede, koulutus ja var-

haiskasvatustyö, taide, liikunta, kulttuuri ja nuorisotyöarkisto, museo- ja yleinen kirjasto-

toimi, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta ynnä muut uskonnolliset yhdys-

kunnat, opintotuki ja tekijänoikeus. (Opetus- ja kulttuuriministeriö.) Ministeriön vastuulla on 

myös koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittäminen, jonka lisäksi se 
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vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteisiin lukeutuvat 

kansallisen kulttuurin vahvistaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Ministeriö pyr-

kii takaamaan jokaiselle Suomen kansalaiselle samanlaiset mahdollisuudet kehittää itseään, 

kulttuuripalveluiden ja koulutuksen avulla sekä pitämään huolta, että kansalaisten ammatti-

taito vastaa työelämän vaatimuksia. (Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät ja tavoitteet.) 

Opetushallitus (OPH) on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva osaamisen kehit-

tämisvirasto. Vuonna 2017 Opetushallitus yhdistyi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 

keskus CIMO:n kanssa ja yhdistymisen myötä Opetushallituksessa työskentelee nykyään noin 

370 alan asiantuntijaa. Yhdistymisen myötä, virasto tukee kansainvälistymistä suomalaisessa 

yhteiskunnassa erilaisilla ohjelmilla, sopimuksilla ja tuottamalla kansainvälistymiseen liittyvää 

tietoa. (Opetushallitus.) 

Opetushallitus laatii muun muassa ammatillisten tutkintojen perusteet ja tukee koulutusta 

erilaisten hankkeiden avulla sekä osallistuu tuloksellisuuden kehittämiseen koulutuksessa. Vi-

raston tehtäviin kuuluu myös koulutuksen tietoverkkojen ja tietopalveluiden hallinnointi. Se 

tuottaa koulutukseen liittyviä indikaattoreita ja ennakointitietoa, sekä kerää tietoa opetustoi-

men rahoitusjärjestelmästä. Lisäksi Opetushallitus julkaisee koulutusoppaita sekä kehittää ja 

tuottaa oppimateriaalia. Toisen asteen koulutusten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 

opiskelijavalintarekisterin ylläpito kuuluvat viraston tehtäviin. Opetushallitus järjestää kieli-

tutkintoja ja tunnustaa ulkomaiset tutkinnot. Opettajille sekä muulle koulutoimen henkilös-

tölle järjestetään jatkokoulutusta ja sen rahoitusta. Opetushallitus on myös koulukseen jär-

jestäjä, sillä sen vastuulla on kuusi valtion oppilaitosta. (Opetushallitus 2018.) 

 

3.2 Ammatillinen koulutus Suomessa 

Suomessa ammatilliseen tutkintoon johtavia opiskelumahdollisuuksia ovat ammatillinen perus-

tutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Kaikkia tutkintoja varten opiskelijan 

kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Sen avulla pyri-

tään tunnistamaan opiskelijan aikaisempi osaaminen ja tehdään suunnitelma tutkinnon saa-

vuttamiseksi hankittavasta osaamisesta. (Ammatilliset tutkinnot.) 
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Taulukko 2: Ammatilliset tutkinnot 

Uudessa tutkintojärjestelmässä ammatillinen perustutkinto kestää kolme vuotta ja on laajuu-

deltaan 180 osaamispistettä. Siihen sisältyy 145 osaamispistettä ammatillisia tutkinnon osia ja 

35 osaamispistettä yhteisiä tutkinnon osia. Valinnaiset tutkinnon osat poistuvat kokonaan ja 

ne sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto 

koostuvat pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja lisäksi on mahdollista 

suorittaa erikseen yhteisiä tutkinnon osia. (Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä.) 

Ammattitutkinto on laajuudeltaan 120 tai 150 osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnon laa-

juus on 160 tai 180 osaamispistettä (Uudistuvat tutkintojen perusteet 2018). 

Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle perusvalmiudet opiskeltavan alan eri tehtäviin 

ja työelämän vaatiman ammattitaidon sekä erikoistuneemman osaamisen vähintään yhteen 

tutkinnon osa-alueeseen. Ammatillisessa perustutkinnossa on mahdollista suorittaa osaa-

misaloja, joiden avulla voidaan erikoistua tiettyihin työtehtäviin. Ammattitutkinnossa opiske-

lija saa kohdennettua osaamista ja ammattitaitoa, joka on syvällisempää, kuin ammatillisessa 

perustutkinnossa tai osaaminen voi kohdistua rajattuihin työtehtäviin. 

 Ammatillinen perus-

tutkinto 

Ammattitutkinto Erikoisammattitut-

kinto 

Mitä tutkinto 

tarjoaa 

Antaa opiskelijalle pe-

rusvalmiudet opiskel-

tavan alan eri tehtä-

viin ja työelämän vaa-

timan ammattitaidon 

sekä erikoistuneem-

man osaamisen vähin-

tään yhteen tutkinnon 

osa-alueeseen. Amma-

tillisessa perustutkin-

nossa on mahdollista 

suorittaa osaa-

misaloja, joiden 

avulla voidaan erikois-

tua tiettyihin työteh-

täviin. 

Opiskelija saa kohden-

nettua osaamista ja 

ammattitaitoa, joka 

on syvällisempää, kuin 

ammatillisessa perus-

tutkinnossa tai osaa-

minen voi kohdistua 

rajattuihin työtehtä-

viin. 

Opiskelija saa työelä-

män tarpeita vastaa-

vaa kohdennettua am-

mattitaitoa, joka on 

ammatillista perustut-

kintoa ja ammattitut-

kintoa syvällisempää 

ammatin hallintaa tai 

monialaisempaa am-

mattitaitoa. 

Laajuus 180 osp 120 tai 150 osp 160 tai 180 osp 
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Erikoisammattitutkinnosta saadaan työelämän tarpeita vastaavaa kohdennettua ammattitai-

toa, joka on ammatillista perustutkintoa ja ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallin-

taa tai monialaisempaa ammattitaitoa. (Tutkinnot.) 

 

 Ammatilliseen tutkintoon val-

mentava koulutus 

Työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentava koulutus 

Nimen lyhenne VALMA TELMA 

Kenelle tarkoi-

tettu 

Ensisijaisesti henkilöille, jotka 

ovat päättäneet peruskoulunsa 

tai niille, joilla ei vielä ole toisen 

asteen koulutusta sekä työttö-

mille työnhakijoille, vanhentu-

neen ja puutteellisen ammatti-

taidon omaaville, erityistä tukea 

tarvitseville sekä maahanmuutta-

jataustaisille. 

Henkilöille, jotka tarvitsevat sai-

rauden tai vamman vuoksi eri-

tyistä tukea oppimiseen sekä oh-

jausta työhön ja mahdollisimman 

itsenäiseen suoriutumiseen elä-

mässä. 

Mihin koulutus on 

tarkoitettu 

Auttaa opiskelijaa saavuttamaan 

valmiudet ammatillisen tutkinnon 

opiskeluun sekä vahvistaa opiske-

lijan edellytyksiä ammatillisen 

tutkinnon suorittamiseen. 

Opiskelija saa omien henkilökoh-

taisten tavoitteidensa ja valmiuk-

siensa mukaista opetusta ja oh-

jausta. 

Laajuus 60 osp 60 osp 

Kesto Keskimäärin yksi vuosi. Keskimäärin yksi vuosi, mutta 

opintojen järjestäjän päätöksellä 

enintään kolme vuotta. 

Taulukko 3: Valmentavat koulutukset 

Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voidaan järjestää valmentavia koulutuksia. Ne eivät 

johda tutkintoon, vaan valmentavat joko ammatilliseen tutkintoon (VALMA) tai työhön ja itse-

näiseen elämään (TELMA). Valmentavat koulutukset ovat esitelty taulukossa 3. Ammatilliseen 

tutkintoon valmentava koulutus VALMA auttaa opiskelijaa saavuttamaan valmiudet ammatilli-

sen tutkinnon opiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä ammatillisen tutkinnon suo-

rittamiseen. VALMA-koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulunsa päättäneille tai niille, 

joilla ei vielä ole toisen asteen koulutusta sekä työttömille työnhakijoille, vanhentuneen ja 
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puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttaja-

taustaisille henkilöille. Tämä koulutus on suunnattu pääosin niille nuorille ja aikuisille, jotka 

tarvitsevat valmiuksia hakeutuakseen ammatilliseen koulutukseen. Koulutus on laajuudeltaan 

60 osaamispistettä, jolloin opiskeluaika on keskimäärin yksi vuosi. Jos opiskelijan ammatilliset 

valmiudet ovat valmentavan koulutuksen jälkeen riittävät ja ammatillisen koulutuksen järjes-

täjällä on riittävästi aloituspaikkoja, opiskelija voi siirtyä suorittamaan ammatilliseen tutkin-

toon johtavaa koulutusta. (Valmentavat koulutukset.) 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA on tarkoitettu henkilöille, jotka 

tarvitsevat sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea oppimiseen sekä ohjausta työhön ja 

mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen elämässä. TELMA-koulutuksessa opiskelija saa 

omien henkilökohtaisten tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaista opetusta ja ohjausta. Kou-

lutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja opiskeluaika on keskimäärin yksi vuosi. Koulutuksen 

järjestäjän päätöksellä opinnot voivat kestää enintään kolme vuotta, jolloin huomioidaan eri-

tyisesti opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma. (Valmentavat koulutukset.) 

 

3.3 Hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnot 

Hiusalan ja kauneudenhoitoalan erilliset perustutkinnot poistuivat tutkintorakenteesta 

31.7.2018 ja tutkinnot ovat yhdistyneet 1.8.2018 alkaen yhdeksi hius- ja kauneudenhoitoalan 

perustutkinnoksi. Myös hiusalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä kauneuden-

hoitoalan erikoisammattitutkinto poistuvat 31.12.2018 mennessä ja tilalle tulee hius- ja kau-

neudenhoitoalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 alkaen. Ammattitutkinto poistuu hius- ja 

kauneudenhoitoalalta kokonaan. Tutkintorakenteesta poistuva tutkinto on mahdollista suorit-

taa siirtymävaiheen aikana, jolloin tutkinto suoritetaan loppuun opiskelijan henkilökohtaisen 

opetussuunnitelman mukaisesti, joka on tehty ennen uuden tutkinnon voimaan tuloa. (AMMA-

TILLINEN KOULUTUS – tutkintorakenne 1.1.2018.) Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon 

perusteista on annettu määräys 20.12.2017 perustuen ammatillisesta koulutuksesta annetun 

lain 531/2017 pykälään 15, joka käsittelee tutkintojen perusteita. Määräyksen mukaan, jos 

tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen 1.1.2018, opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto 

aikaisempien säädösten mukaisesti 31.12.2021 saakka. Jos opiskelija on valittu suorittamaan 

tutkintoa 1.1.-31.7.2018 välisenä aikana, hän siirtyy suorittamaan tutkintoa annetun määräyk-

sen mukaan. (Määräys 2017.) 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto sisältävät parturityön, kampaajatyön, hius- ja kau-

neudenhoidon neuvonnan sekä ihon hoidon osaamisalat. Opiskelijalla on mahdollisuus suorit-

taa kaikki nämä osaamisalat tai vain osa niistä, jolloin voidaan käyttää tutkintonimikkeitä 

parturi, kampaaja, kosmetiikkaneuvoja tai kosmetologi. Hius- ja kauneudenhoitoalan perus-

tutkinto tarjoaa ammattitaidon, jolla palvellaan asiakkaita sekä myydään hius- ja 
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kauneudenhoitoalan palveluja ja tuotteita. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi ammattitaidon 

ydintä ovat myös hyvä tuotetuntemus sekä huolehtiminen työ- ja asiakasturvallisuudesta. Pe-

rustutkinto tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi myös alakohtaista ja eri-

koistuneempaa osaamista. (Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteet 2018.) 

Kampaajat tekevät asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia 

laajasti eri tekniikoilla. Parturit tekevät hiustenleikkauksia parturitekniikoilla, kampauksia 

sekä partakäsittelyjä. Sekä kampaajat että parturit voivat työskennellä parturi-kampaamoissa 

yrittäjinä tai työntekijöinä. Parturit ja kampaajat voivat työskennellä myös maahantuojien tai 

tavaratalojen palveluksessa tuotemyynti- tai koulutustehtävissä. Kosmetologit tekevät asiak-

kaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä antaa neuvoja ihon itsehoidossa ja tuotteiden käy-

tössä. Kosmetologit voivat työskennellä yrittäjinä tai työntekijöinä muun muassa kauneushoi-

toloissa, kylpylöissä ja tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla. Kosmetiikkaneuvojat ohjaavat ja 

neuvovat asiakasta ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetiikkaneuvojat 

voivat työskennellä tavaratalojen, lentokenttien tai laivojen kosmetiikkaosastoilla, apteekissa 

tai myynti- ja koulutustehtävissä kosmetiikan maahantuojien palveluksessa. (Hius- ja kauneu-

denhoitoalan perustutkinnon perusteet 2018.) 

 

3.4 Ammatillisen koulutuksen kehittyminen Suomessa 

Ammatillisen kasvatuksen suunnittelun johtoajatuksena on ollut alusta saakka kansallisen kil-

pailukyvyn säilyttäminen. Suunnittelu sai Suomessa alkunsa 1900-luvun alussa, eli noin sata 

vuotta sitten. Ammatillinen koulutus alkoi kuitenkin muovautua kattavaksi järjestelmäksi 

vasta toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1942 ammattikoululainsäädäntö uudistettiin ja 

sen myötä valtakunnan suunnitteluosasto sai avukseen ammattikasvatusosaston. 1950-luvun 

lopussa valtakunnalliseksi tavoitteeksi nousi ammattikasvatuksen tarjoaminen kaikille oppivel-

vollisuutensa päättäneille. Kouluhallituksen rinnalle perustettiin Ammattikasvatushallitus, 

jonka tehtävänä oli ammattikoulutuksen hallinnointi ja organisointi. (Kivirauma 1992, Antikai-

sen ym. 2013, 110 mukaan.) 

Useisiin muihin maihin verrattuna Suomen keskiasteen ammatillinen koulutus on laajentunut 

huomattavasti 1950-luvun jälkeen. Se on paljon kattavampaa niin pituudeltaan kuin leveydel-

täänkin. Keskiasteen ammatillinen koulutus tarjosi yhä enenevässä määrin työhön kouluttau-

tumisen ja siihen liittyvien muodollisten kvalifikaatioiden hankkimisen mahdollisuuden. Suo-

men ammatillisen koulutuksen kehitys eteni 1960- luvulla, jolloin ammattikoulutuspaikkojen 

määrää lisättiin huomattavasti. 1980-luvulla toteutettiin keskiasteen uudistus, jonka myötä 

ammatillinen koulutus liitettiin yhteishaun piiriin ja näin siitä tuli kiinteämpi osa maan koulu-

tusjärjestelmää. Uudistuksen myötä koulutuksesta pystyttiin purkamaan niin kutsuttuja umpi-

peräkoulutuksia, joiden takia eteneminen korkeampaan koulutukseen olisi estynyt. 
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Ylioppilaspohjaisia koulutuspaikkoja lisättiin ja vastaavasti yliopistoihin aukesi paikkoja niille, 

joilta ylioppilastutkinto oli suorittamatta. Suomessa hyväksyttiin yhä yleisemmin ajatus koulu-

tustakuusta, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle tulisi järjestyä 

jatkokoulutuspaikka. Tämän takia jatkokoulutuspaikkoja on Suomessa varattu jokaista perus-

koulunsa päättävää kohti enemmän kuin yksi. (Antikainen ym. 2013, 110-111.) 

 

4 Ammatinopettajuus Suomessa 

Ammatillinen opettajankoulutus järjestetään ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivassa 

ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja se on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen sekä am-

matillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville henkilöille. Suomessa on mahdol-

lista kouluttautua ammatinopettajaksi sekä suomen- että ruotsinkielellä. Suomenkielistä kou-

lutusta on tarjolla Haaga-Heliassa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikor-

keakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa (Ammatil-

listen opettajakorkeakoulujen hakijapalvelut). Ruotsinkielistä koulutusta järjestetään Åbo 

Akademissa kasvatustieteiden tiedekunnassa. (L356/2003.) 

Ammatillisen opettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se sisältää kasvatustieteel-

lisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. 

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedot ja taidot erilaisten opiskelijoiden ohjaa-

miseen sekä valmiuksia kehittää omaa opetusalaansa työelämän ja ammatin kehittymisen 

huomioiden. Opiskeluaika määräytyy siten, että kokoaikaisen opiskelijan on pystyttävä suorit-

tamaan opinnot ajassa, joka vastaa tutkinnon laajuutta. (A357/2003.) Ammatinopettajaksi 

voidaan opiskella monimuoto-opiskeluna tai verkko-opintoina, jolloin opintojen kesto on 

useimmissa opetusta järjestävissä korkeakouluissa vuodesta puoleentoista vuoteen (Ammatil-

linen opettajankoulutus). Opiskelun kesto riippuu hakijan omasta opiskelutahdista. Esimer-

kiksi Jyväskylän opettajakorkeakoulusta valmistuvat opiskelevat keskimäärin yhdestä kahteen 

vuoteen ja opiskeluoikeus on yhteensä kolme vuotta. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu.) 
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 Ammattikor-

keakoulu 

Työkokemus Opettajakor-

keakoulu 

Vaadittu laa-

juus 

210 op Opetustehtävää 

vastaavaa työ-

kokemusta 3 

vuotta  

60 op 

Tutkintonimike Estenomi Parturi, kam-

paaja, kosmeto-

logi, kosmetiik-

kaneuvoja 

Hius- ja kauneu-

denhoitoalan 

ammatinopet-

taja 

Taulukko 4: Hius- ja kauneudenhoitoalan ammatinopettajan koulutuspolku 

Ammatinopettajalta vaaditaan oman alan korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto 

tai alan korkein mahdollinen tutkinto. Työkokemusta vaaditaan vähintään kolme vuotta 

alalta, joka vastaa opetustehtävää. Ammatinopettaja on voinut käydä 60 opintopisteen peda-

gogiset opinnot ennen opettajanvirkaan tai toimeen nimittämistä, mutta hänen on mahdol-

lista suorittaa pedagogiset opinnot kolmen vuoden kuluessa nimittämisen jälkeen. Koulutuk-

sen järjestäjän on mahdollista poiketa edellä olevista vaatimuksista ja vaatia alan korkeim-

man koulutuksen lisäksi viiden vuoden työkokemusta, jos opetustehtävä vaatii sitä. Edellä 

mainitulla tavalla ei voida myöntää yleistä kelpoisuutta, vaan pedagogisten opintojen jälkeen 

kyseinen ammatinopettaja saa kelpoisuuden vain siinä oppilaitoksessa, josta poikkeusmääräys 

on lähtöisin. (Ammatilliset opettajat.) Hius- ja kauneudenhoitoalan ammatinopettajan koulu-

tuspolku on havainnollistettu taulukossa 4. 

 

4.1 Opettaminen ammattiopistossa 

Ammatinopettajan työtä pidetään usein helppona ja kevyenä, koska jokaisella opettajaksi ha-

luavalla on tietty mielikuva opettamisesta, johtuen omista oppimistilanteista. Ammatinopet-

taja nähdään ihmisenä, joka puhuu, esiintyy, opettaa ja jakaa omaa osaamistaan seuraavalle 

sukupolvelle. Näin ollen opettajaksi hakeutuvat usein sellaiset ihmiset, jotka tykkäävät puhua 

ja esiintyä sekä he, jotka olettavat pääsevänsä opettajan työssä helpolla. Opettaminen on 

kuitenkin paljon enemmän kuin puolipäivätyö ja pitkät loma-ajat. Opettajan työ on haasta-

vaa, vaatii jatkuvaa kehittymistä ja usein vapaa-aika saattaa jäädä vähäiseksi. Ammattitaitoi-

nen opettaja ei enää mieti omaa esiintymistään opiskelijoiden edessä, vaan hän keskittyy an-

tamaan opiskelijoille mahdollisuuden oppia eri tavoilla. Ammatinopettajalla on mahdollisuus 
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jatkuvaan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen omassa työssään, koska opetus- ja oppimisti-

lanteissa, opiskelijoiden lisäksi, myös opettajalla on tilaisuus oppia uutta. Opettajan työ on 

yhteistoiminnallista ja yhteistyötä tehdään aktiivisesti muun työympäristön kanssa. (Annala & 

Heinonen 2009, 19.) 

Ammatinopettajan on pystyttävä sopeutumaan erilaisiin opetusryhmiin ja -tilanteisiin. Opetus 

on suunniteltava ja toteutettava siten, että se soveltuu erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opis-

kelijoille. Ammatinopettajan on hallittava opetettavan aiheen teoria sekä käytännön toi-

minta. Opettaja ohjaa opiskelijaa itseohjautuvaan toimintaan ja opettajan tehtävänä on lä-

hinnä ohjata ja organisoida opiskelijoiden työskentelyä. Teknologian ja verkko-opiskelun ke-

hittyessä opettajan on kehitettävä verkkopedagogisia taitojaan sekä verkko-osaamistaan. 

(Kähkönen 2009, 29.) 

Anjala ja Heinonen (2009, 19) ovat maininneet artikkelissaan Hargreavesin (1996; Tynjälä 

2006) kuvaamat viisi työkulttuuria, joiden avulla voidaan hahmottaa rutiineita ja käsityksiä 

opettajan työstä. Työkulttuureita ovat individualistinen, yhteistoiminnallinen, teennäinen 

kollegiaalisuus, balkanisoitunut ja liikkuva mosaiikki. Individualistinen työkulttuuri tarkoittaa 

sitä, että opettaja toimii itsenäisesti ja hänellä on mahdollisuus määrittää ja rajata omaa työ-

tään. Individualistisen työkulttuurin positiivinen puoli on se, että opettajalla on mahdollisuus 

toimia muista ihmisistä riippumatta omalla mukavuusalueellaan. Negatiivista on se, että yh-

teistyön vähäisyys vähentää opettajan omaa oppimista ja kehittymistä, koska ideoita ja aja-

tuksia ei vaihdella muiden opettajien kanssa aktiivisesti. Individualistinen työkulttuuri näkyy 

opetussuunnitelmassa, kun jokaisella opettajalla on oma oppiaine opetettavanaan, eikä ole 

opettamisen kannalta välttämätöntä tietää, mitä muut opettajat ovat opettaneet samalle 

opiskelijaryhmälle. (Annala & Heinonen 2009, 19-20.) 

Yhteistoiminnallinen työkulttuuri mahdollistaa eri näkökulmien vaihtamisen eri alojen opetta-

jien kesken. Muiden opettajien jakamat näkökulmat lisäävät opettajan mahdollisuutta laajen-

taa omia ajatuksiaan ja käsityksiään sekä oppia uutta. Opetuksessa voidaan yhdistää ammatil-

lista opetusta esimerkiksi matematiikkaan tai kieliopintoihin, jos kyseinen toimintatapa koe-

taan hyödylliseksi ja saavutetaan oppimistavoitteet. Yhteistoiminnallisen työkulttuurin haas-

teena voi ilmetä se, että opettajat eivät halua aidosti tehdä yhteistyötä ja silloin syntyy teen-

näisen kollegiaalisuuden työkulttuuri. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyötä tehdään vain 

muodollisesti, mutta ei tarpeen mukaan, toisin kuin yhteistoiminnallisessa työkulttuurissa. 

Teennäisen kollegiaalisuuden työkulttuurissa on yleistä, että toimintaohjeita noudatetaan, 

mutta esimerkiksi kokous pidetään toimintaohjeen mukaan, mutta ei tarpeen mukaan. Tähän 

työkulttuuriin vaikuttavat jokaisen työyhteisön jäsenen panostus ja sen puute. Vastuun- ja 

vallanjako saattaa olla epäselvä ja työyhteisön yhteinen tahtotila ja suunta ovat hukassa, jol-

loin päädytään teennäisen kollegiaalisuuden työkulttuuriin. (Annala & Heinonen 2009, 20-21.) 
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Jos työyhteisön eri ryhmittymät tekevät yhteistyötä, työkulttuuria kutsutaan balkanisaatioksi. 

Balkanisoituneessa työkulttuurissa yhteistyötä tekevät sekä eri alojen opettajat että koko 

muu henkilöstö. Jos työyhteisössä on balkanisoitunut tai teennäisen kollegiaalisuuden työkult-

tuuri, voidaan mahdollistaa liikkuva mosaiikki. Liikkuvan mosaiikin työkulttuurissa esimerkiksi 

uusi työntekijä voi liikkua ryhmittymästä toiseen, yhteen ryhmittymään hakeutumisen sijaan. 

Liikkuvan mosaiikin avulla voidaan rikkoa ryhmittymien rajoja ja saavuttaa yhteistoiminnalli-

suus. (Annala & Heinonen 2009, 21.) 

Ammatillisen opetuksen tavoitteena on rakentaa tietoa yhteistyössä kollegoiden sekä työelä-

män edustajien kanssa. Suosittua opetusalalla on kuvata omaa opetusajattelua konstruktivis-

tiseksi, jolloin hyödynnetään opiskelijoiden aikaisempaa tietoa ja osaamista. Harva opettaja 

haluaa olla behavioristinen opettaja, joka jakaa tietoa enemmän, kuin opiskelija pystyy vas-

taanottamaan. Kuitenkin nykyään hyödynnetään paljon diaesityksiä, joissa tietoa tulee luen-

tomaiseen tapaan. Luento-opetusta käytetään usein sen vuoksi, että tietoa on niin paljon 

opetettavana, että luento on nopein ja tehokkain tapa opettaa ne opiskelijoille. Luennointia 

selitetään myös sillä, että opiskelijaryhmä on helpommin hallittavissa kuin muilla opetusta-

voilla. Tärkeää olisi kuitenkin miettiä, voisiko opetukseen hyödyntää opiskelijoiden ylimää-

räistä aktiivisuutta ja järjestää opetusta toiminnallisessa muodossa. (Annala & Heinonen 

2009, 23-24.) 

Ohjauksella opettaja pyrkii edistämään opiskelijan ja opiskelijaryhmän oppimista, motivaa-

tiota sekä oppimismahdollisuuksien luomista. Opettaja pystyy edistämään oppimista parem-

min, jos hän tuntee opiskelijoiden ajattelutavan, asenteet ja ongelmanratkaisutaidot. Näiden 

elementtien tunnistaminen helpottaa opiskeluvaikeuksien havaitsemista ja kaikille opiskeli-

joille pystytään tarjoamaan heidän vaatimuksensa tasoista ohjausta. (Kähkönen 2009, 31.) 

 

4.2 Oppiminen ammattiopistossa 

Ammatillisessa koulutuksessa oppiminen painottuu käytännön harjoituksiin. Ammattiopistossa 

opiskelija oppii perusteet, joita voidaan soveltaa työelämässä. Ihminen sisäistää paremmin 

tietoa, joka opitaan itse koetuissa tilanteissa, kuin irrallista faktatietoa. Oppiminen on tehok-

kainta, jos siihen liittyy käytännön tarve, kuten ratkaisua vaativa ongelma. Ammatillisessa op-

pilaitoksessa haasteen oppimiseen luo se, että opetukseen on sisällytettävä käytännön har-

joittelun lisäksi muita oppisisältöjä. Usein opiskelijoilla on enemmän motivaatiota käytännön 

harjoituksiin kuin muiden oppisisältöjen opiskeluun, koska he eivät koe muuta oppimista yhtä 

tärkeäksi sillä hetkellä. Opetus pyritään rakentamaan käytännön harjoitusten ympärille, koska 

jos käytännön ongelma on ratkaistava ja työ on tehtävä itse, ei oppimiselta voida välttyä. (Sa-

lakari 2007, 189.) 
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Käytännön tilanteisiin perustuvaa oppimista voidaan soveltaa projektioppimisessa ja ongelma-

lähtöisessä oppimisessa. Ongelmalähtöinen oppiminen on kehitetty lääkärien opetukseen, 

mutta nykyään sitä hyödynnetään myös muualla, kuten ammattiopistoissa tai ammattikorkea-

kouluissa. Projektioppimista hyödynnetään aloilla, joissa käytännön työ on projektilähtöistä, 

kuten rakennusalalla. Projektit ovat sellaisia töitä, joissa on aina alku ja loppu ja projekti ja-

kautuu osavaiheisiin. Jokaisella projektin osavaiheella on aikataulu- ja laatuvaatimukset, joi-

hin pyritään. Projektin tekemisen tarkoituksena on tehdä vaadittu työ, hakea tarvittavaa tie-

toa itsenäisesti ja oppia sitä kautta. Opiskelijan on helpompi muistaa haetun tiedon sisältö, 

kun se liitetään tehtyyn työhön. Ammattiopetuksen perusteisiin kuuluu työssäoppiminen, 

jossa oppiminen tapahtuu alan työpaikalla käytännön harjoitteluna. (Salakari 2007, 190.) 

Opettaja oppii itse jokaisessa opetustilanteessa paljon uutta. Opetustilanne on hyvin otollinen 

tilanne opettajan oppimiseen, joten opiskelijoiden oppimiseen voidaan hyödyntää samankal-

taista tapaa. Luento-opetus ei anna valmiuksia sosiaalisiin taitoihin, ajanhallinta-, tiedon-

haku-, ongelmanratkaisu- sekä päätöksentekotaitoihin. Näitä taitoja voidaan oppia parhaiten 

yhteistoiminnallisella ja tutkivalla oppimisella. Työelämässä tehdään töitä usein muiden ih-

misten kanssa, joten opiskelijoiden tulisi tottua työskentelemään kaikkien kanssa. Erilaisten 

ihmisten kanssa voi oppia toimimaan, jos sitä harjoitellaan vuorovaikutteisessa ympäristössä. 

(Annala & Heinonen 2009, 24.) 

Opiskelijoiden motivaatiota voidaan lisätä hyödyntämällä opetuksessa mielenkiintoa herättä-

viä oppimistehtäviä. Oppimistehtävien ei pidä olla liian vaikeita, mutta opiskelijoille on an-

nettava vastuuta lisäämällä oppimistehtäviin haastetta. Oppimisen alussa opettajan tehtävä 

on olla esimerkin näyttäjänä ja sen jälkeen vastuuta lisätään opiskelijalle ottamalla etäi-

syyttä. Kun vastuuta lisätään opiskelijalle, opettajan tehtävänä on olla apuna vain tarvitta-

essa. Tieto- ja viestintätekniset oppimisympäristöt ovat nykyään yleisiä ja opiskelijat osaavat 

hakea tietoa itse. Opiskelijat pystyvät hakemaan tarvitun tiedon itsenäisesti internetistä ja 

opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana. (Salakari 2007, 189-190.) 

 

5 Reformi 

Ammatillisen koulutuksen reformi on tullut voimaan vuoden 2018 alusta. Sen tarkoituksena on 

uudistaa koko ammatillinen koulutus. (Kuvio 1) Uudistukset koskevat sekä nuoria että aikuis-

opiskelijoita. Aiemmin voimassa olleet lait ovat yhdistetty yhtenäiseksi lainsäädännöksi. Lain-

säädännön lisäksi reformi kohdistuu koulutuksen rahoittamiseen, ohjaukseen, tutkintoihin 

sekä koulutuksen toteuttamiseen ja järjestämiseen. (Ammatillisen koulutuksen reformi.) Re-

formilla pyritään kehittämään osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä ammatillisessa 

koulutuksessa sekä lisäämään yksilöllisiä opintopolkuja ja oppimista työpaikoilla (Ammatillisen 

koulutuksen reformin toimeenpanon tuki 2018). 
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Kuvio 1: Reformin tarkoitus (Ammatillinen koulutus uudistuu) 

Ammatillinen koulutus halutaan henkilökohtaistaa vastaamaan jokaisen opiskelijan tarpeita. 

Opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtainen opintopolku, johon vaikuttavat 

opiskelijan aikaisempi osaaminen ja uuden oppimisen sisällön tarpeet. Lisäksi kartoitetaan 

opiskelijan tarve ohjaukselle ja tuelle. Opintojen alussa koulutuksen järjestäjä on velvollinen 

tekemään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jota 

järjestäjä on velvollinen myös päivittämään. Menettely on sama oppisopimuskoulutukseen 

osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan opiskelijan henkilö-

kohtaistamiseen osallistuu aktiivisesti myös työpaikan edustaja. (Henkilökohtaistaminen 

2018.) 

 

6 Reformin tuomat muutokset 

Reformin myötä on lisätty ja monipuolistettu työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opinnot voi-

daan suorittaa kokonaan oppisopimuksen tai koulutussopimuksen mukaan tai näitä voidaan yh-

distellä opiskelijan tarpeiden mukaan opintojen aikana. Työpaikalta, jossa koulutus tapahtuu, 

edellytetään riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarvittavia työvälineitä. Työpaikan 
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henkilöstöllä on oltava opetukseen vaadittava ammattitaito, koulutus ja työkokemus. Opiske-

lijalle nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja työpaikan henkilöstöstä. (Työpaikalla oppimi-

nen.) Oppisopimuskoulutus ja koulutussopimuskoulutus ovat esitelty taulukossa 5. 

 

 Oppisopimuskoulutus Koulutussopimuskoulutus 

Suoritettavat 

tutkinnot 

Mahdollisuus suorittaa koko tut-

kinto tai vain joitakin tutkinnon 

osia. 

Mahdollisuus suorittaa pienempiä 

opintokokonaisuuksia kerrallaan. 

Sopimus Määräaikainen työsopimus työpai-

kan ja opiskelijan välillä sekä sopi-

mus työpaikan ja koulutuksen jär-

jestäjän välillä. 

Työpaikan ja koulutuksen järjestä-

jän välinen sopimus. 

Palkkaus Opiskelija saa palkkaa. Opiskelija ei saa palkkaa. 

Muuta huomioi-

tavaa 

Työnantaja voi saada koulutuskor-

vausta oppisopimusajalta, jos 

työnantajalle aiheutuu ylimääräisiä 

kuluja koulutuksesta. 

Seurataan opiskelijan osaamisen 

kehittymistä ja siitä raportoidaan 

koulutuksen järjestäjälle. Työnan-

taja ei voi saada koulutuskor-

vausta. 

Taulukko 5: Oppisopimuskoulutus ja koulutussopimuskoulutus 

Oppisopimuskoulutus antaa opiskelijalle suurimman osan osaamisesta ja tarvittaessa sitä voi-

daan täydentää muissa oppimisympäristöissä. Tällä koulutusmuodolla on mahdollista suorittaa 

koko opintokokonaisuus tai vain joitakin tutkinnon osia. Oppisopimus koostuu opiskelijan mää-

räaikaisesta työsuhteesta sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välisestä sopimuksesta. 

Opiskelija tekee työtä oppisopimuskoulutuksen aikana ja saa siitä palkkaa. Työnantajan on 

mahdollista saada oppisopimusajalta koulutuskorvausta, jos koulutus aiheuttaa työnantajalle 

erillisiä kuluja. (Työpaikalla oppiminen.) 

Toisin kuin oppisopimuskoulutuksessa, koulutussopimuskoulutuksessa opiskelija ei ole palkalli-

sessa työsuhteessa, eikä hänelle makseta työpaikalla opiskelusta palkkaa. Koulutussopimus on 

työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välinen sopimus ja se tehdään aina koskien pienempiä 

opintokokonaisuuksia. Työpaikalta edellytetään opiskelijan osaamisen kehittymisen seuraa-

mista sekä raportointia koulutuksen järjestäjälle. (Työpaikalla oppiminen.) 
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6.1 Tutkintojen perusteet  

Tutkintorakenteen uudistumisella pyritään vahvistamaan osaamista ja vastaamaan työelämän 

muutoksiin. Tutkinnot muutetaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja tutkintojen määrä vähenee. 

1.1.2019 mennessä kaikki uudistuvat ja uudet tutkinnot ovat suunniteltu otettavan käyttöön 

porrastetusti 1.1.2018, 1.8.2018 ja 1.1.2019. Muutoksen myötä ammatilliset tutkinnot vähe-

nevät entisestä noin 350 tutkinnosta 164 tutkintoon. Tutkinnot jakautuvat siten, että amma-

tillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja on 65 ja erikoisammattitutkintoja on 56. 

(Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä.)  

Kauneudenhoitoalaa koskevat tutkinnot yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Hiusalan perus-

tutkinto ja kauneudenhoitoalan perustutkinto ovat yhdistyneet 1.8.2018 alkaen hius- ja kau-

neudenhoitoalan perustutkinnoksi. Uusi tutkinto pitää sisällään ihon hoidon, hius-ja kauneu-

denhoidon neuvonnan, kampaajatyön ja parturityön osaamisalat. (AMMATILLINEN KOULUTUS – 

tutkintorakenne 1.1.2018.) 

 

6.2 Osaamisen osoittaminen ja arviointi 

Opiskelija osoittaa osaamistaan näytöillä, kirjallisilla dokumenteilla ja erillispätevyyksien suo-

rittamisella. Näytön suorittaminen osoittaa ammatillista osaamista ja se tapahtuu työpaikalla 

käytännön työtehtävissä. Näyttötilanteessa opiskelija osoittaa tutkinnon perusteissa saavutta-

mansa ammattitaidon ja osaamisen. Ammattitaitoa osoittavia tehtäviä tehdään kattavasti sel-

laisella laajuudella, että opiskelijan osaamista voidaan arvioida luotettavasti. Opiskelijan on 

mahdollista osoittaa osaamistaan näytön sijasta myös muilla keinoin, mutta siihen on oltava 

riittävä peruste. Muita keinoja, kuten suullisia tai kirjallisia tehtäviä voidaan hyödyntää siinä 

tilanteessa, kun käytännön työtehtäviä ei voida tehdä näytön aikana tarpeeksi laajasti. Kirjal-

linen dokumentti voi olla osa käytännön työprosessia. Dokumentointia voivat olla esimerkiksi 

erilaiset työhön liittyvät suunnitelmat. Erityispätevyyksien, kuten esimerkiksi hygieniapassin 

tai ensiapukortin suorittaminen on enemmän osaamisen hankkimista, kuin sen osoittamista. 

(Näytöt ja osaamisen arviointi 2018, 5.) 

Opiskelijan osaamista arvioidaan suunnitelmallisesti koulutuksen järjestäjän laadunhallinta-

järjestelmän mukaisesti. Arvioinnin suunnitelma voidaan tehdä yleisesti tutkinnon tai koulu-

tuksen tasolla tai arvioinnista voidaan laatia yksityiskohtaisempi suunnitelma, jolloin tutkin-

toa tai koulutusta arvioidaan osittain tai osaamisaloittain. Suunnitelman tukena voidaan hyö-

dyntää tietosisältöä, johon on määritelty asiat, joita suunnitelmassa on oltava kirjattuna. Ar-

viointi tehdään vertaamalla opiskelijan osaamista ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoit-

teisiin ja asetettuihin kriteereihin. Hyväksyttyä osaamista arvioidaan arvosana-asteikolla 1-5, 
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jossa arvosana 1 on tyydyttävä ja arvosana 5 on kiitettävä. (Näytöt ja osaamisen arviointi 

2018, 6.) 

Työelämässä opiskelijan on tärkeää osata arvioida oman työnsä tulosta ja kehittämistarpei-

taan, joten itsearviointiin annetaan mahdollisuus jo koulutuksen aikana. Itsearviointi ei ole 

pakollista, vaan sitä teetetään lähinnä harjoituksen vuoksi. Opiskelijan itsearviointi ei yleensä 

vaikuta osaamisen arviointiin eikä lopullisiin arvosanoihin. Jos ammatillisen tutkinnon perus-

teissa on vaadittu oman toiminnan arviointi, on opiskelijan itsearviointi huomioitava myös 

opiskelijan osaamisen arvioinnissa. (Näytöt ja osaamisen arviointi 2018, 9-10.) 

 

6.3 Haku ja valinta 

Ammatilliseen koulutukseen voidaan reformin myötä hakeutua joko yhteishaun tai jatkuvan 

haun kautta. Yhteishaku on edelleen perusopetuksen ja valmentavien koulutusten päättävien 

nuorten yleinen hakuväylä. Yhteishaun lisäksi 1.1.2018 alkaen ammatilliseen koulutukseen on 

mahdollista hakea milloin tahansa vuoden ympäri jatkuvalla haulla. (Haku ja valinnat 2018.) 

Yhteishaku järjestetään valtakunnallisesti kerran vuodessa kevään ja kesän aikana. Yh-

teishaulla voidaan hakea ammatilliseen koulutukseen tai lukioon ja ensisijaisia hakijoita ovat 

hakuvuonna peruskoulun tai valmentavan koulutuksen päättävät nuoret. Myös lukion käyneet 

voivat hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaun kautta, mutta heille tarjotaan ylioppilas-

pohjaisia opiskelupaikkoja, jolloin valintakriteerit ja -pisteytys saattavat erota normaaleista 

yhteishaun valintakriteereistä. Lähtökohtaisesti yhteishaussa haetaan ammatillisten koulutus-

ten osalta perustutkintoihin. Hakuaika alkaa keväällä, opiskelijavalinnat tehdään kevään ja 

kesän aikana ja opinnot alkavat syksyllä. 1.1.2018 alkaen yhteishaun kautta ei voida tehdä 

enää lisähakuja vapaiksi jääneille paikoille, vaan lisähaut tehdään jatkuvan haun kautta. (Yh-

teishaku ja muut valtakunnalliset hakumenettelyt 2018.) 

Yhteishaun valintaperusteet ovat valtakunnalliset ja ne vaikuttavat siihen, miten hakijan pis-

teet määräytyvät. Peruskoulupohjaisten ja lukiopohjaisten tutkintojen valintaperusteet ovat 

lähes samanlaiset. Suurimpana erona kuitenkin se, että peruskoulupohjaisten haussa on mah-

dollista saada lisäpisteitä, kun haku tehdään samana tai seuraavana vuonna siitä, kun perus-

koulu on päättynyt (Valintaperusteet peruskoulupohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin). 

Valintaperusteiden lisäksi valintaan voivat vaikuttaa myös hakijan terveydentila tai oppilai-

toksen järjestämät pääsy- ja soveltuvuuskokeet. (Ammatillisen koulutuksen valintaperusteet 

yhteishaussa.) 

Jatkuvalla haulla mahdollistetaan se, että opiskelijan on mahdollista hakeutua oppilaitokseen 

juuri silloin kun opiskelulle on tarvetta. Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus kohdentaa 
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haut erilaisille kohderyhmille sekä tarjota opiskelijalle ammatillista koulutusta joustavasti ja 

asiakaslähtöisesti. Jatkuvalla haulla on mahdollista hakea tutkintotavoitteisesti kokonaiseen 

tutkintoon tai osaamisalaan sekä muuhun kokonaisuuteen, jolla kehitetään osaamista, kuten 

valittuihin tutkinnon osiin tai muihin koulutuksen järjestämiin koulutuksiin. Jatkuvalla haulla 

pyritään täyttämään yhteishausta vapaiksi jääneet opiskelupaikat ja opintojen aloittaminen 

on mahdollista missä vaiheessa vuotta tahansa. (Jatkuva haku 2018.) 

Jatkuvan haun valintaperusteet voivat pohjautua yhteishaun kriteereihin, mutta hakukelpoi-

suus voidaan todentaa myös muilla keinoilla, kuten haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuusko-

keiden avulla. Vaikka hakuperusteiden käyttö on hyvin vapaata, hakijoita on aina kohdeltava 

yhdenvertaisesti ja koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava valintaperusteet ennalta. Opiske-

lijavalinta tehdään hallintolain mukaisesti, kun opiskelija on ilmaissut halukkuutensa osallis-

tua tiettyyn kolutukseen. Koulutuksen järjestäjä on velvollinen ohjaamaan hakijaa toiselle 

koulutuksen järjestäjälle, jos hän ei tule valituksi hakemaansa koulutukseen tai opiskelupaik-

kaa ei ole tarjolla. (Jatkuva haku 2018.) 

 

6.4 Rahoitus 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu asteittain ja sillä pyritään painottamaan toimin-

nan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Kuviossa 2 on esitelty rahoituksen peruselementit, jotka 

ovat vaikuttavuusrahoitus, suoritusrahoitus, perusrahoitus ja strategiarahoitus. Nämä elemen-

tit perustuvat työllistymiseen ja jatko-opintoihin, tutkintoihin ja tutkinnon osiin sekä opiskeli-

javuosiin. Strategiarahoitus on korkeintaan 4% kokonaisrahoituksesta. (Rahoitus ja tiedonke-

ruu 2018.) 
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Kuvio 2: Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksen jakautuminen (Rahoitus ja tiedonke-

ruu 2018) 

Koulutuksen järjestäjä on oikeutettu saamaan vuosittain ammatillisen koulutuksen valtion-

osuusrahoitusta, jonka käytöstä koulutuksen järjestäjä saa itse päättää. Valtionosuusrahoitus 

on käytettävä tehokkaalla tavalla tavoitteiden saavuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. 

Uudistuksen myötä vuodesta 2018 eteenpäin rahoitusta kehitetään uuden lainsäädännön tar-

peiden ja tavoitteiden mukaisesti kerättyjen kustannustietojen perusteella. Vuoden 2017 kus-

tannustiedot kysytään koulutuksen järjestäjiltä kyseisen vuoden tiedonkeruujärjestelmän mu-

kaisesti. (Rahoitus ja tiedonkeruu 2018.) 

 

6.5 Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säädökset ja lait 

Ammatillista koulutusta säätelee laki 531/2017. Tämän lisäksi ammatillista koulutusta koske-

via muita lakeja ja asetuksia on lukuisia (liite1) ja ammatillisen koulutuksen reformi on vaati-

nut useita lakimuutoksia. Vanha laki 630/1998 on säädetty 21. elokuuta 1998 ja uusi laki 

531/2017 on säädetty 11. elokuuta 2017 ja tullut voimaan 1.1.2018. Lain valmistelu on kuulu-

nut opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka myös valvoo ja ohjaa toimialaa. (L531/2017.) Kun 

vanhaa ja uutta lakia verrataan, voidaan havaita, että uusi laki on huomattavasti pidempi, 

kuin vanha. Se sisältää 14 lukua ja 142 pykälää, kun vanhassa laissa oli 7 lukua ja 55 pykälää. 

Tämä johtuu siitä, että uudessa laissa on yhdistetty lait ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
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631/1998 ja ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998. Uuden lain voimaan tulemisen 

myötä ei tehdä enää eroa aikuiskoulutuksen ja nuorten koulutuksen välillä. Monissa tilanteissa 

ja asioissa sovelletaan siirtymäaikoja; esimerkiksi silloin, kun ammatilliset opinnot on aloi-

tettu ennen uuden lain voimaanastumista. (Ammatillisen koulutuksen reformi – Tietopaketti 

ohjaajille 2018.) 

 

7 Muutos työssä 

Organisaation sisällä tapahtuvalla muutoksella pyritään pysymään yritysten välisessä kilpai-

lussa mukana, olemaan aktiivisesti markkinoilla sekä saavuttamaan tulosta. Työntekijät ajat-

televat kaiken olevan hyvin nykyisellään, joten muutosta vieroksutaan helposti. Jos organisaa-

tion toiminta on työntekijöiden mielestä toimivaa, on muutokseen vaikeampaa suhtautua po-

sitiivisesti. Organisaatiolle parasta olisi jatkuva muuttuminen ja vähitellen tapahtuvat kor-

jaustoimenpiteet. Näin ollen muutos ei tulisi työntekijöille yllättävänä ja he pystyisivät val-

mistautumaan vähitellen tapahtuvaan muutokseen paremmin. Kaikkia muutoksia ei kuiten-

kaan pystytä ennustamaan, joten muutos tulee yllätyksenä. (Pirinen 2015.) 

Organisaatiossa tapahtuvaa muutosta perustellaan yleensä toiminnan kehittämisellä. Organi-

saation on muututtava samalla, kun ympäristö muuttuu. (Juuti 2013, 179.) Kaikki ympäris-

tössä olevat muutokset liittyvät sekä toisiinsa että organisaation sisäisiin tekijöihin. Muutok-

sessa tekijöiden välillä voidaan saada aikaan yllättäviä ilmiöitä päinvastaisilta vaikuttavien 

asioiden ansiosta. Esimerkiksi kaaoksen ja järjestyksen välinen tila on hyvin otollinen luovalle 

työskentelylle. Toimijat kohtaavat haasteita, joita he eivät ole osanneet odottaa ja jokaisessa 

muutoksessa on suuri mahdollisuus yllätyksiin. (Juuti 2013, 57.) 

Muutokseen liittyy aina muutosviesti, jolla pyritään selvittämään viestin saajalle muutoksen 

syyt ja seuraukset. Vastaanottaja etsii viestistä ensimmäisenä elementtejä, jotka vaikuttavat 

hänen omaan tulevaisuuteensa ja vasta sen jälkeen mietitään syitä, jotka ovat johtaneet 

muutokseen. Muutosviestiin liittyy aina pelon tunne, mutta tunne on aina pienempi ja nope-

ampi, mitä kaukaisempi muutos on omasta elämästä. Muutosprosessin edetessä on tärkeää 

päästä yli pelosta, joka voi viedä aikaa pienestä hetkestä jopa viikkoihin. Muutosviesti toimii 

parhaiten siten, että ensin tuodaan selkeästi ilmi muutoksen peruspäätös, eli millainen muu-

tos on tapahtumassa. Sen jälkeen kerrotaan päätöksen yksityiskohdat, syyt ja seuraukset. 

Muutoksen luonteesta riippuu, kuinka viestiä kannattaa jatkaa. Mitä negatiivisempi muutos on 

viestin vastaanottajalle, sitä enemmän pyritään rauhoittelemaan ja etsimään positiivisia puo-

lia muutoksesta. Rauhoittavan viestin uskottavuutta lisää se, että se tulee yrityksen ylimmältä 

johdolta. Yrityksen ylimpään johtoon ja sen lupauksiin luotetaan, joten muutosviestiä 
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antaessa johdon on pystyttävä myös pitämään lupauksensa, jotta yritysjohdon luotettavuus 

säilyy. (Hiltunen 2012, 108-110.) 

 

7.1 Muutosjohtaminen 

Esimiehen on valmistauduttava muutokseen hyvin etukäteen ja hänen on hankittava hyvät 

muutosjohtamisen taidot. Esimiehen ammattimainen muutoksen johtamisen taito on avain-

asemassa muutoksen onnistumisessa. Taitava johtaja on dynaaminen ja katsoo tulevaisuuteen 

sekä miettii muutoksen vaikutusta pitkällä aikavälillä. Muutokset ovat olleet aina osana yritys-

ten toimintaa, mutta nykyään muutokset ovat arkea ja muutoksia tehdään tiiviimpään tahtiin. 

(Pirinen 2015.) 

Muutokset ovat arkipäivää organisaatioissa ja muutoksia täytyy osata johtaa. Muutos aiheut-

taa eriäviä mielipiteitä sekä horjuttaa ihmisten välisiä suhteita. Muutoksessa on kiinnitettävä 

erityisesti huomiota jaetun johtamisen ylläpitämiseen, jotta organisaatiossa työskentelevien 

ihmisten mielikuvat muutoksesta olisivat mahdollisimman positiivisia. Jaettu johtaminen tar-

koittaa sitä, että koko työyhteisö pyrkii samaan päämäärään käyttäen kaikkien jäsenten tai-

toja ja osaamista hyväkseen (Juuti 2013, 145). Esimiehen tehtävä on käynnistää toimenpiteet, 

joilla muutokseen pyritään vastaamaan, mutta hän ei kuitenkaan välttämättä pysty ohjaa-

maan muutosten kulkua omalla toiminnallaan. Organisaation ympäristö ja eri sidosryhmät rea-

goivat jokaiseen esimiehen käynnistämään toimenpiteeseen jollakin tavalla. Reagointi voi olla 

positiivista tai negatiivista. (Juuti 2013, 179-180.) 

Muutoksen keskellä on tärkeää, että esimies huomioi työtekijöidensä tarpeet ja osaa arvostaa 

niitä. Esimiehen on ansaittava työntekijöiden luottamus ja kunnioitus olemalla oikeudenmu-

kainen ja reilu. Jokaiselle työntekijälle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet heidän lähtö-

kohdat huomioiden. Joskus esimiehen on tehtävä muutokseen liittyviä päätöksiä vajavaisten 

tietojen varassa ja käytettävä omaa päättelykykyään. Näissä tilanteissa on tärkeää, että työn-

tekijät luottavat esimiehensä ammattitaitoon ja kykyyn tehdä oikeita päätöksiä. (Pirinen 

2015.) 

Muutoksen onnistumiseksi tarvitaan oikeanlainen aikataulutus. Aikataulussa on otettava huo-

mioon monia asioita. Aikataulun pitkittäminen usein vain mutkistaa muutosta ja tekee siitä 

raskaampaa niin työntekijöille kuin esimiehellekin. Liian nopealla aikataululla tehty muutos 

on saatettu tehdä hätiköiden, vaikka se olisikin siinä mielessä helpompi, että se on nopeam-

min ohi. Enemmän kritiikkiä tulee työntekijöiltä siitä, että muutos on tehty liian nopealla ai-

kataululla ja näin ollen sitä ei ole suunniteltu tarpeeksi huolella eikä siihen ole pystytty va-

rautumaan tarpeeksi. Muutos on suunniteltava ja toteutettava huolella, koska muutos tulee 

yleensä yllättäen ja ennalta arvaamatta. Esimiehen tehtävä on saada työntekijät uskomaan 
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muutoksen välttämättömyyteen ja siinä onnistumiseen. Muutoksen onnistumisessa on tärkeää 

saada työntekijät vakuutettua siitä, että muutos on tehtävä yrityksen menestyksen takaa-

miseksi ja muutos tuo mukanaan hyviä asioita. Esimies varmistaa, että muutosta vie eteen-

päin sellaiset henkilöt, jotka kykenevät tekemään sen ammattimaisesti ja toimintasuunnitel-

man mukaisesti. (Pirinen 2015.) 

 

7.2 Muutosvastarinta 

Muutosvastarinnalta ei voida välttyä muutoksessa, mutta esimiehen täytyy pyrkiä kääntämään 

muutosvastarinta myönteiseksi voimaksi. Muutosvastarinta ilmenee työntekijöiden negatiivi-

suudella ja huhujen levittämisellä. Työntekijä yrittää saada muut työntekijät mukaansa vasta-

rintaan ja esimieheltä kuluu turhaa aikaa negatiivisuuden huomioimiseen. Työntekijä voi toi-

mia myös hiljaisena muutoksen vastustajana, jolloin muutosta pyritään vastustamaan piilosta 

käsin. Näiden kahden vastarintatyypin lisäksi on vielä olemassa passiivista vastarintaa, jossa 

työntekijä pyrkii jarruttamaan muutosta omalla passiivisella käyttäytymisellään. Passiivinen 

työntekijä vie esimiehen ja työtovereidensa aikaa, koska esimiehen täytyy järjestää toinen 

työntekijä hoitamaan hänen tehtäviään. (Pirinen 2015.) 

Muutosvastarinnalla voidaan reagoida uusiin ja yllättäviin tilanteisiin. Työntekijä pelkää, että 

muutoksen myötä hänen totutut rutiinit muuttuvat ja sitä vastaan pyritään taistelemaan. Esi-

miehen tehtävä on vähentää ja lievittää muutosvastarinta, mutta aina se ei ole mahdollista, 

vaan joku työntekijä saattaa vastustaa muutosta loppuun saakka. Työntekijän luopuminen 

muutosvastarinnasta vaatii aikaa esimieheltä. Esimiehen täytyy kuunnella työntekijää ja an-

taa hänelle mahdollisuus vaikuttamiseen ja palautteenantoon. Näillä keinoilla vastarintaa voi-

daan lieventää ja työntekijä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa muutokseen. (Piri-

nen 2015.) 

Muutosta perustellaan järjellä, mutta ihminen kokee muutokset tunteella. Työntekijän on sel-

vitettävä omat tunteensa muutosta kohtaan ennen kuin hän voi sitoutua ja hyväksyä muutok-

sen. Työntekijän on uskottava siihen, että muutos on hänen itsensä kannalta positiivinen asia. 

Muutos aiheuttaa sen, että jostakin vanhasta on luovuttava ja täytyy sopeutua uuteen tilan-

teeseen ja tämän vuoksi työntekijälle on haastavaa sitoutua muutokseen. Muutos tuo muka-

naan monia tunnetiloja. Työntekijä voi tuntea pelkoa, epävarmuutta ja häpeää, jos hän ei ole 

varma onnistumisestaan ja uuden asian oppimisesta. (Pirinen 2015.) 

Ihminen haluaa päättää itse omasta elämästään, joten yleensä mieleiseksi koetaan tilanteet, 

joissa pystytään itse vaikuttumaan tulevaan muutokseen. Arkisissa muutoksissa, kuten uuden 

asunnon hankinnassa tai tulevan puolison kosinnassa, koetaan harvoin suurta muutosvastarin-

taa ja tällaisiin tilanteisiin hakeudutaan tietoisesti ja mielellään. Muutos halutaan suunnitella 
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itse, jotta on mahdollista tiedostaa sen seuraukset parhaalla mahdollisella tavalla. Ulkopuoli-

sen tekijän aiheuttama muutos koetaan usein uhkaavana ja ensimmäinen tunne on pelko. Pel-

koa tunnetaan, vaikka muutos olisikin positiivinen, mutta silloin tunne on hyvin nopeasti ohi-

menevä. Uhkaavuutta lisää se, että ulkoisesta tekijästä johtuvaan muutokseen on vaikea val-

mistautua ja sen seurauksista ei voida olla täysin varmoja. (Hiltunen 2012, 108.) 

Muutoksessa työntekijä vertailee uutta ja vanhaa toimintamallia ja sen perusteella arvioi, 

onko muutos hänen kannaltaan kannattava ja onko siitä hyötyä. Muutoksessa vaaditaan paljon 

työntekijöiltä. Heille asetetaan uusia tavoitteita, uusien työtapojen opettelua ja parempaa 

suoriutumista. Vanha toimintamalli saattaa aiheuttaa ristiriidan muutoksessa, koska työnteki-

jän voi olla vaikeaa oppia uudet työtavat, jos on tottunut tekemään tietyllä tavalla. Ristiriita-

tilanteessa esimiehen tehtävänä on tukea työntekijöitään. Esimiehen täytyy saada työntekijä 

uskomaan ja luottamaan omaan kykyynsä suoriutua muutoksessa. Esimiehen tukeminen auttaa 

siinä, että muutos tuntuu työntekijästä helpolta ja inhimilliseltä. Jos muutostilanne on vaa-

tiva, on tärkeää, että työntekijällä on mahdollisuus puhua tilanteesta. Esimies järjestää aikaa 

työntekijöiden kanssa käytävään luottamukselliseen keskusteluun, jos työntekijä kokee tarvit-

sevansa sellaista. Esimiehen tulee ymmärtää ja kuunnella työntekijäänsä, kun sokkitila tai 

epätoivon tunne on pinnalla. Tunnetiloja ei saa aliarvioida, vaan niitä voi ymmärtää ja myötä-

elää. (Pirinen 2015.) 

 

8 Tutkimus 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Opetusalan ammattijärjestö OAJ, mutta tutkimus on to-

teutettu itsenäisesti. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen käsitys hius- ja kau-

neudenhoitoalan ammatinopettajilla on reformista ja sen tuomista muutoksista. Lisäksi tutki-

muksella pyrittiin selvittämään, mitä positiivisia ja negatiivisia asioita reformi on aiheuttanut 

opetuksessa. Tavoitteena oli saada vastauksia hius- ja kauneudenhoitoalan opettajilta. Laa-

dullisen tutkimuksen joustavuuden vuoksi, on tyypillistä, että tutkimuksen toteutus muotou-

tuu olosuhteiden mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2017, 139). Tässä tutkimuksessa suunnitelmaa 

jouduttiin muokkaamaan tilanteiden mukaisesti ja käytettäviä toimintatapoja pohdittiin jat-

kuvasti tutkimuksen edetessä. 

 

8.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan ilmiötä, ymmärtämään erilaista toimintaa tai 

antamaan teoreettinen tulkinta ilmiölle tai tapahtumalle. Laadulliseen tutkimukseen vastaa-

vien henkilöiden oletetaan tietävän tutkittavasta aiheesta paljon tai heillä on omakohtaista 
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kokemusta aiheesta. Vastaajaryhmän valinta on harkittava huolella ja sen on sovittava tarvit-

taviin kriteereihin. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 73.) 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kysely, haastattelu, ha-

vainnointi ja erilaisista dokumenteista kerätty tieto. Näitä menetelmiä voidaan käyttää yksi-

nään tai niitä voidaan yhdistellä tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssien mukaan. Kysely 

toimii hyvin silloin, kun tutkitaan kohderyhmän aikomusta käyttäytyä jollain tavalla. Jos tut-

kitaan kohderyhmän vuorovaikutuskäyttäytymistä, on hyvä käyttää tutkimusmenetelmänä ha-

vainnointia. Orientoituminen liittyy aina vuorovaikutukseen ja jos sen vaikutus halutaan huo-

mioida tutkimuksessa, kysely tai havainnointi tutkimusmenetelmänä eivät riitä yksinään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2017, 62.) 

Kyselyä ja haastattelua käytetään tutkimusmenetelmänä silloin, kun halutaan selvittää mitä 

vastaaja ajattelee tai kuinka hän perustelee oman toimintatapansa. Kyselyn ja haastattelun 

suurin ero liittyy vastaajien toimintatapaan tiedonkeruun aikana. Haastattelussa haastattelija 

esittää kysymykset suullisesti, vastaaja vastaa suullisesti ja haastattelija kirjoittaa sanotut 

asiat itselleen muistiin sellaisina kuin ne on sanottu. Nykyään kuitenkin internet on mahdollis-

tanut erilaiset haastattelumahdollisuudet, kuten sähköpostihaastattelun, jossa haastattelija 

lähettää kysymykset sähköpostin välityksellä suoraan vastaajalle. Sähköpostin välityksellä teh-

dyssä haastattelussa syntyy vuoropuhelua, kun haastattelija lähettää varsinaisten kysymysten 

jälkeen vielä täydentäviä ja tarkentavia kysymyksiä. Haastattelun etuna pidetään sen jousta-

vuutta, koska haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, selventää kysymyksiä ja käydä 

keskustelua haastateltavan kanssa. Haastattelussa myös kysymysten järjestystä on mahdolli-

suus vaihtaa kesken haastattelun, jos haastattelija kokee sen tarpeelliseksi. Kyselyssä vastaa-

jat täyttävät itse heille esitetyn kyselylomakkeen joko valvotusti tai esimerkiksi kotonaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2017, 62-63.) 

Laadullisen tutkimuksen tekemiseen riittää pääsääntöisesti pienempi aineisto kuin määrälli-

seen tutkimukseen, koska laadullisella tutkimuksella ei pyritä tilastollisiin päätelmiin. Laadul-

lisella tutkimuksella pyritään selittämään teoreettisesti jotakin ilmiötä aiheesta tietävien ih-

misten avulla. Laadullista tutkimusta tehdessä on tärkeää miettiä tarkkaan kohderyhmä, jolle 

tutkimuksen teettää, jotta vastaukset vastaavat tutkittavan ilmiön tarpeisiin. (Tuomi & Sara-

järvi 2017, 73.) 

Saturaatiopiste eli kyllääntyminen saavutetaan silloin, kun vastaukset alkavat toistamaan itse-

ään ja aineisto todetaan riittäväksi. Aineisto on riittävä, kun vastauksista ei voida saada enää 

uutta tietoa tutkimusongelman kannalta. Saturaatiopisteen saavuttamista ei voida arvata en-

nalta, vaan tutkimusaineistoa on kerättävä niin kauan, kunnes kyllääntyminen saavutetaan. 

Yleensä noin 15 vastausta riittää saturaatiopisteen saavuttamiseen, mutta saturaatiopisteen 

täyttymisellä voidaan perustella aineiston riittävyyttä myös pienemmissä vastausmäärissä. Jos 
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tutkimuksessa pyritään saamaan mahdollisimman erilaisia vastauksia, saturaatiota ei voida 

hyödyntää. Aineiston kvantifiointi, eli tutkimusaineiston numeraalinen analysointi ei ole tar-

peellista, jos aineisto on saavuttanut saturaatiopisteen. Tämä myös aiheuttaa sen, että tutki-

musaineiston määrän mainitseminen tutkimustulosten analysoinnissa ei ole merkittävää. Tut-

kimustuloksia analysoidessa on hyvä miettiä, haluaako käsitellä aineistoa homogeenisesti vai 

heterogeenisesti. Homogeeninen ja heterogeeninen aineisto määrittävät sen, kuvaillaanko ai-

neistoa yhtenäisyyksien vai eriäväisyyksien avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 75-76.) 

Sisällönanalyysiä voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa tulosten analyysimene-

telmänä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tekeminen aloitetaan aineiston pelkistämisellä, 

jolloin aineistoa pilkotaan osiin ja tiivistetään. Tässä vaiheessa aineistosta karsitaan kaikki 

epäolennainen pois. Aineistoa voidaan käsitellä esimerkiksi siten, että samaa tarkoittavat 

asiat alleviivataan samanvärisillä kynillä. Yhdestä saadusta vastauksesta on mahdollista löytää 

useita pelkistettyjä ilmaisuja. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaisut listataan allekkain ja luo-

daan pohja ilmaisujen ryhmittelylle. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 92.) 

 

8.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa vastaajat vastaavat seitsemään kysymykseen mahdol-

lisimman selkeästi ja tarkasti. Tutkimustulosten analysointimenetelmänä käytetään sisäl-

lönanalyysiä. Laadullisen tutkimuksen tutkimusongelma voi olla väljempi kuin määrällisessä 

tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2017, 134). Tämän tutkimuksen avulla pyritään selvittä-

mään ammatinopettajien käsitystä reformista. Tutkimusongelmia ovat: 1. millainen käsitys 

ammatinopettajilla on reformista, 2. mihin sillä pyritään sekä 3. mitä positiivisia tai negatiivi-

sia asioita ammatinopettajat ovat huomanneet reformin voimaantulon myötä. 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty aineistonkeruumenetelmänä kyselyä, joka jaettiin koko 

kohderyhmän nähtäville sosiaalisen median kanavaan Facebookiin ja siellä Hius- ja kauneu-

denhoitoalan opettajat -ryhmään. Ryhmä koostuu 291 jäsenestä, joten voitiin olettaa, että 

vastausprosentti tulee olemaan hyvä. Kyselylomakkeessa esitettiin seitsemän avointa kysy-

mystä, joihin pyydettiin vastaamaan mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. Vastausprosentin 

jäädessä pieneksi ensimmäisen julkaisun myötä, ryhmään julkaistiin vielä kaksi päivitystä, 

joissa vastausten saamisen lisäämiseksi lisättiin lahjakorttiarvonta kaikkien vastaajien kesken. 

Saatekirje, kyselylomake ja Facebookiin myöhemmin lisätyt julkaisut ovat esitelty liitteessä. 

(Liite 2) 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat hius- ja kauneudenhoitoalan opettajat. Kohderyhmä 

valikoitui siten, että tutkimuksella pyritään selvittämään, millainen käsitys nimen omaisella 

kohderyhmällä on ammatillisen koulutuksen reformista ja sen tuomista muutoksista. Aluksi 
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tutkimuskysymykset oli tarkoitus saattaa kohderyhmälle sähköpostitse eri ammattiopistojen 

päälliköiden välityksellä, koska kyselyä ei voida teettää opettajille ilman tutkimuslupaa. 

Tämä aineistonkeruumenetelmä osoittautui haasteelliseksi, koska kouluissa oli juuri alka-

massa syysloma, kun kyselyä teetettiin. Tieto tutkimuksesta sekä lupapyyntö lähetettiin seit-

semään kouluun, mutta vastaus tuli vain kolmesta. Yhdestä ammattiopistosta ilmoitettiin, 

että he eivät halua osallistua tutkimukseen, koska samasta aiheesta on tehty lähiaikoina pal-

jon muitakin tutkimuksia. Kaksi ammattiopistoa ilmaisi mielenkiintonsa tutkimusta kohtaan 

silloin, kun tutkimuksen aineisto oli jo kerätty. 

Lopulta tutkimuskysymykset esitettiin Hius- ja kauneudenhoitoalan opettajien Facebook-ryh-

mässä, josta saatiin kerättyä tarvittava määrä vastauksia. Kyseinen ryhmä on tarkoitettu vain 

hius- ja kauneudenhoitoalan ammatinopettajille ja näin avautui mahdollisuus esittää tutki-

muskysymykset yhteisössä, jossa on lähes 300 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. 

Aineistoa kerättiin 13.10.-28.10.2018 välisenä aikana ja kerätty aineisto koostui viiden hius- 

ja kauneudenhoitoalan ammatinopettajan antamista vastauksista. Aineiston riittävyyttä voi-

daan perustella saturaatiopisteen saavuttamisella. Vastaajat olivat kuvanneet käsityksiään yk-

sityiskohtaisesti ja laajasti. Tutkimusaineistosta löytyy paljon yhtäläisyyksiä ja näin ollen ai-

neisto on homogeeninen ja analysoidaan yhtäläisyyksiä hyödyntämällä. 
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Alkuperäisilmaisut Pelkistetyt ilmaisut 

”Opiskelijat ovat kaivanneet omaa ryhmää 

ja omaa luokkaa, sekä ryhmänohjaajaa. 

Muuten he ovat kylläkin sopeutuneet pikku 

hiljaa uuteen systeemiin. Ne jotka helposti 

ovat poissa, kuvittelevat että luokattomuus 

mahdollistaa paremmin lintsaamisen.” 

Luokattomuus 

Lintsaamisen mahdollisuus kasvaa 

”Reformilla pyritään yksilöllisten, joustavien 

opintopolkujen avulla antamaan opiskeli-

joille mahdollisuuden nopeampaan tutkin-

non suorittamiseen ja samalla ammatillisen 

koulutuksen/opetuksen muuttamiseen siten, 

että lähiopetus vähenee oppilaitoksissa. Re-

formi on valtion säästökeino” 

Yksilölliset, joustavat opintopolut 

Mahdollisuus nopeampaan tutkinnon suorit-

tamiseen 

Lähiopetuksen väheneminen 

Säästökeino 

”Meillä se on toiminut. Olemme haastatel-

leet muutaman kerran vuodessa jatkuvan 

haun kautta hakeneita ja ottaneet heitä 

opiskelemaan kesken vuotta. Nämä opiskeli-

jat tuovat täydennystä mahdollisesti kes-

keyttäneiden opiskelijoiden tilalle luokkaan. 

Yleensä jatkuvan haun kautta tulevat opis-

kelijat ovat aikuisempia ja siksi se onnistuu 

hyvin. Heillä on valmiuksia tehdä myös itse-

näisesti tietopuolisia opintoja.” 

Jatkuva haku toimii 

Lopettaneiden opiskelijoiden tilalle saadaan 

uusia 

Jatkuvan haun hakijat ovat aikuisia ja osaa-

via 

Taulukko 6: Esimerkki pelkistetyistä ilmauksista (Tuomi & Sarajärvi 2017, 92 mukaan) 

Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmitellään. Alkuperäisilmauksista etsitään samankaltaisuuk-

sia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Saman ilmiön sisäiset käsitykset yhdistetään luokiksi, 

joista muodostetaan alaluokkia. Alaluokat nimetään sisällön mukaan ja siinä voidaan hyödyn-

tää tutkittavan ilmiön sisällön ominaisuuksia, piirteitä tai käsityksiä. Ryhmittelyn tarkoituk-

sena on tiivistää aineisto, jolloin yksittäiset ilmaisut muodostavat yleisempiä käsitteitä. Ryh-

mittely luo pohjan tutkittavan ilmiön perusrakenteelle ja sen myötä voidaan luoda alustavia 

kuvauksia. Ryhmittelyä jatketaan yhdistelemällä alaluokkia yläluokiksi ja yläluokkia yhdiste-

tään pääluokiksi, jotka nimetään aineistosta esiin nousevan tutkittavaa ilmiötä kuvaavan ai-

heen mukaisesti. Ryhmittelyn jälkeen aineisto käsitteellistetään ja aineistosta erotellaan tut-

kimuksen kannalta olennainen tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 92-93.) 
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Tutkimustuloksia voidaan arvioida tutkimalla niiden luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen 

tuloksia tarkkaillaan aina siten, että sieltä etsitään totuuksia, jotka voisi itsekin allekirjoittaa 

lukijana. Tutkimuksessa tehdyt havainnot voivat vaikuttaa todentuntuisemmilta sellaiselle lu-

kijalle, joka tuntee tutkittavan ilmiön omakohtaisesti. Laadullisen tutkimuksen luotettavuu-

den suurimpana tekijänä on tutkija itse sekä hänen omat päätelmät tutkittavasta ilmiöstä. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi on paljon vapaampaa kuin kvantitatiivisen 

tutkimuksen arviointi. Laadullisen tutkimuksen sisällön analyysivaihetta ja luotettavuuden ar-

viointia ei voida selkeäasti erottaa toisistaan, vaan luotettavuutta pyritään vahvistamaan ana-

lyysivaiheessa. Lukija tekee itse päätelmiä tutkimuksen luotettavuudesta sen perusteella, 

kuinka tutkija on analysoinut aineistoa sekä esittänyt luotettavuuteen viittaavia ilmiöitä. 

Liian vahvat väitteet tutkittavasta ilmiöstä saattaa heikentää tulosten luotettavuutta, jos lu-

kija ei pysty olemaan samaa mieltä väitteen kanssa. (Eskola & Suoranta 1998, 151.) 

 

8.3 Tutkimustulokset 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistoa analysoitaessa on ylitetty kysymysten rajoja. Aineis-

toa ei ole jaettu ryhmiin kysymysten perusteella, vaan aineistosta on pyritty poimimaan vas-

tauksia tutkimusongelmiin. Tutkimustulosten analysoinnissa on pyritty käsittelemään aineistoa 

kokonaisuutena ja ilmauksia on hyödynnetty eri kysymysten vastauksista. 

Tutkimukseen osallistuneet olivat vastanneet kyselyyn laajasti, tuoden esiin omia näkemyksi-

ään reformista ja sen aiheuttamista muutoksista. Pelkistetyt ilmaukset ovat esitelty ryhmitel-

tyinä kuvioissa 3, 4, 5, ja 6. Ensimmäisenä ammatinopettajilta kysyttiin opetusvuosien mää-

rää. Vastaajien opetusvuodet jakautuivat 17 ja 30 vuoden välille. Tämä osoittaa sen, että vas-

taajilla on useiden vuosien opetuskokemus ja he ovat käyneet läpi useita muutoksia työssään. 

Reformi on aiheena vielä niin uusi, että osa kysymyksistä osoittautui haastaviksi. Reformi on 

ollut voimassa niin vähän aikaa ja sen tuomia muutoksia ei pystytä vielä täysin havainnoi-

maan. Erityisesti reformin vaikutusta opiskelijoiden tehokkaampaan oppimiseen on vaikeaa 

vielä näin lyhyen ajan jälkeen arvioida. Reformin vaikutukset alkavat näkyä vasta kun refor-

min aikana opintonsa aloittaneita opiskelijoita valmistuu ammattiin. 

”Edelleen on vaikea pohtia kolmen kuukauden jälkeen, miten reformi vaikuttaisi tehokkaam-

paan oppimiseen, koska perinteisestikin ensimmäinen syksy on menty tehokkaasti ja innolla 

edeten.” 

”En ole huomannut vielä mitään eroa [opiskelijoiden tehokkaammassa oppimisessa], koska re-

formi on olut käytössä vasta niin lyhyen aikaa.” 
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”Näin nopeasti, kun toiminta on ollut voimassa lain mukaan vasta vajaan vuoden ja käytän-

nössä vasta vajaa kolme kuukautta, niin kukaan ei voi sanoa mitä hyvää tai huonoa se on tuo-

nut mukanaan.” 

 

Kuvio 3: Käsitys reformista ja sen tuomista muutoksista 

Vastaajilla oli selkeitä käsityksiä reformista ja siitä, mihin sillä pyritään. Käsityksissä oli pal-

jon hajontaa, mutta myös yhtäläisyyksiä. Yleisajatus oli se, että reformilla pyritään saamaan 

aikaan parannuksia ja tehostamaan opiskelijoiden oppimista. Ajatellaan, että reformi on hyvä 

asia, mutta sen toteutuksen hyödyistä käytännössä ei olla vielä varmoja. Ammatinopettajien 

mukaan reformilla pyritään saamaan entistä ammattitaitoisempia opiskelijoita työelämään 

sekä vähentämään nuorten syrjäytymistä. 

”Käsitykseni mukaan uudistuksilla pyritään parantamaan olemassa olevaa koulutusjärjestel-

mää.” 

”Ammatillisen koulutuksen reformilla pyritään joustavampaan ja monimuotoisempaan opiske-

luun.” 

”Reformilla pyritään yksilöllisten, joustavien opintopolkujen avulla antamaan opiskelijoille 

mahdollisuuden nopeampaan tutkinnon suorittamiseen ja samalla ammatillisen koulutuk-

sen/opetuksen muuttamiseen siten, että lähiopetus vähenee oppilaitoksissa.” 

”Idea on hyvä, jos sillä todella päästäisi keskeytysten vähentämiseen ja/tai syrjäytymisen eh-

käisyyn.” 

Myös reformin rahoitus ja säästökeinot ilmenivät vastauksista. Usein muutosten taustalla on 

halutun lopputuloksen saavuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti ja myös 
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reformissa on tarkasti suunniteltu rahoitus ja budjetti. Vastaajat pitivät reformia ammatilli-

selle koulutukselle tehtävänä säästökeinona. 

”Toteutuksessa on vielä toivomisen varaa, koska uudistuksia ei voi toteuttaa kunnolla yhtäai-

kaa rajujen säästötoimien kanssa.” 

”Reformi on valtion säästökeino.” 

 

Kuvio 4: Positiivista reformissa 

Erityisen hyvänä asiana reformin voimaantulon myötä pidettiin jatkuvan haun mahdollisuutta. 

Jatkuva haku on ollut monissa oppilaitoksissa käytössä jo ennen reformia ja se on ollut toi-

miva ratkaisu. Jatkuva haku mahdollistaa opintojen aloittamisen kesken lukuvuoden ja oppi-

laitos voi itse määrittää, milloin jatkuva haku järjestetään. Ammatinopettajat kokivat jatku-

van haun positiivisena sen vuoksi, että opetusryhmät saadaan sen avulla pidettyä aina mah-

dollisimman täysinä. Opiskelunsa lopettaneiden tilalle voidaan ottaa uusia opiskelijoita ja he 

voivat aloittaa opintonsa kesken lukuvuotta, koska opintoja henkilökohtaistetaan entistä 

enemmän. Jatkuvan haun kautta opiskelupaikan saaneet ovat usein aikuisia ja he ovat moti-

voituneempia kuin suoraan peruskoulusta tulleet opiskelijat. Nämä asiat korostuvat alla ole-

vissa lainauksissa. 

”-- ei ole mitään merkitystä missä vaiheessa vuotta opiskelija aloittaa opiskelun. Silloin kun 

ryhmään tulee riittävästi opiskelun aloittavia, niin perusteet opetetaan heille melko yhteisesti 

ja sen jälkeen opiskelijat sitten etenevätkin omaan tahtiinsa--.” 

”Olemme haastatelleet muutaman kerran vuodessa jatkuvan haun kautta hakeneita ja otta-

neet heitä opiskelemaan kesken vuotta. Nämä opiskelijat tuovat täydennystä mahdollisesti 

keskeyttäneiden opiskelijoiden tilalle luokkaan.” 
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”Yleensä näillä jatkuvan haun kautta tulleet ovat olleet nopeasti oppivia ja motivoituneita.” 

Jatkuvan haun lisäksi ammatinopettajat pitivät positiivisena aikuisopiskelijoiden oppimisen 

tehostumista, opiskelijoiden nopeampaa oppimista sekä opiskelijoiden valinnan vapauden li-

sääntymistä. Vaikka opiskelijoilla on mahdollisuus edetä opinnoissaan omaan tahtiin, perus-

teet opetetaan kuitenkin suuremmalle ryhmälle kerrallaan. 

 

Kuvio 5: Reformi ei tuonut muutosta 

Ammatinopettajat eivät kokeneet oman työnkuvansa muuttuneen merkittävästi reformin 

myötä. Vaikka hius- ja kauneudenhoitoalat ovat yhdistyneet, ei ole koettu tarpeelliseksi se-

koittaa opettajien vastuualueita opettamisessa. Opettajan toimenkuva on osittain muuttunut 

ohjaajaksi ja hänen on toimittava työssään siten, että jokaista opiskelijaa ohjataan henkilö-

kohtaisen suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin mahdollisuuksien mukaan opettajat pyrkivät oh-

jaamaan suurempaa opiskelijamäärää kerrallaan. Opettajien työmäärää lisäävät opiskelijat, 

joilla on opiskeluvaikeuksia tai henkilökohtaisia ongelmia. Tällaiset tapaukset aiheuttavat 

opettajille ylimääräisiä palavereja ja kaikki opiskelijat pyritään auttamaan opinnoissa eteen-

päin. 

”-- ei varmasti ole tarvetta sekoittaa opettajien tehtäviä keskenään, tehköön kukin sitä minkä 

paremmin osaa.” 

”Opetettavien ryhmien joukossa on sekä hius- ja kauneudenhoitoalojen opiskelijoita.” 

”Alojen yhdistyminen ei ole muuttanut toimenkuvaani ratkaisevasti, koska olen aina tehnyt 

läheistä yhteistyötä kauneudenhoitoalan kollegoiden kanssa.” 
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Hius- ja kauneudenhoitoalan opetuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja 

monia käytänteitä on ollut käytössä jo ennen reformia. Ammatinopettajat mainitsivat myös 

opiskelijoiden henkilökohtaiset lähtökohdat. Vaikka opiskeluvaikeudet ovat lisääntyneet, opis-

kelijoilla on aina ollut erilaiset taustat ja lähtökohdat keskenään. 

 

Kuvio 6: Negatiivista reformista 

Reformin myötä opettajat ovat huolestuneet opiskelijoiden ammattipätevyydestä valmistumi-

sen jälkeen. Ammattiopistosta pyritään valmistumaan kolmessa vuodessa ja kahden alan yh-

distyessä voidaan pohtia opiskelumäärän riittävyyttä ammattitaidon saavuttamiseksi. Amma-

tinopettajat ovat kokeneet, että opiskelijoiden poissaolot ovat lisääntyneet reformin myötä, 

koska heillä ei ole enää varsinaista omaa luokkaryhmää. Luokattomuuden myötä voidaan ha-

vaita myös se, että nuoret opiskelijat eivät vielä pysty opiskelemaan omatoimisesti, vaan tar-

vitsevat ohjausta ja tukea päätösten tekoon. Huoli ilmeni myös siinä, että opettajat ja johta-

jat eivät olleet valmistautuneet reformiin ja sen tuomiin muutoksiin tarpeeksi. Nämä huolen-

aiheet ilmenevät seuraavista lainauksista: 

”-- opiskelijoiden poissaolomäärät ovat lisääntyneet hälyttävästi verrattuna ennen reformia. 

Tämä vastaavasti huonontaa oppimistuloksia, jolloin työelämään valmistuu entistä huonompia 

parturi-kampaajia.” 

”Opiskelijoilla on tavoitteena oppia noin kolmessa vuodessa esim. kasvonhoitopalvelut, kam-

paajapalvelut ja parturipalvelut. Mahdollista se on, mutta tuleeko siitä mitään järkevää 
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tutkintoa, että sillä työllistyisi. Ohesta jäisi siten monta molemmille aloille tärkeää asiaa op-

pimatta.” 

”Suurin muutos on opiskelijoissa ja erilaisissa oppimisen ongelmissa. Ne tuovat jatkuvasti jär-

jestettäviä erilaisia palavereja, joiden tavoite on saada opiskelija ”ruotuun” ja auttaa häntä 

eteenpäin.” 

”Yksi huono puoli on tosin se että opettajat ja johtajat eivät varsinaisesti olleet kuitenkaan 

valmistautuneet kunnolla tuleviin muutoksiin ja nyt sitten ihmetellään mitä pitäisi tehdä.” 

Negatiiviseksi koettiin myös opettajien ylimääräisen työmäärän lisääntyminen. Työmäärän li-

sääntyminen ilmeni opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmien 

(HOKS) päivittämisessä ja vastaajat kokivat sen vievän paljon aikaa. Ammatinopettajat pitä-

vät opetusmäärää liian vähäisenä ja heidän mielestään opiskelijoilla on liian vähän lähiope-

tusta. Ammattiopisto-opiskelijat ovat pääsääntöisesti nuoria ja he eivät vielä kykene itseoh-

jautuvaan opiskeluun. 

 

8.4 Johtopäätökset 

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, millainen käsitys ammatinopettajilla on reformista ja 

mihin sillä pyritään sekä mitä hyvää ja huonoa reformi on tuonut mukanaan. Tutkimustulok-

sista voidaan päätellä, että tutkimusongelmiin saatiin pätevä vastaus. Negatiivisia asioita il-

meni huomattavasti enemmän kuin positiivisia, kuten kuvioista 4 ja 6 voidaan havaita. Re-

formi on muutoksena vielä niin uusi, että opettajilla voi olla vielä sen vuoksi enemmän nega-

tiivisia ajatuksia reformista. Kuten Pirinen (2015) kertoo teoksessaan, työntekijät pyrkivät 

taistelemaan muutosta vastaan, jotta totutut rutiinit eivät muuttuisi muutoksen myötä. Ulko-

puolisen aiheuttama muutos koetaan uhkaavana, joten aluksi koetaan useita eri tunnetiloja, 

kuten pelkoa ja epävarmuutta. 

Ammatinopettajilla on selkeä käsitys siitä, mitä reformi tarkoittaa ja mihin sillä pyritään ja 

voidaan ajatella, että he yrittävät pitää reformia itsensä kannalta positiivisena asiana. Kuvi-

oista 3 ja 4 voidaan havaita, että opettajien käsitys reformista on pääosin positiivinen, mutta 

kuviosta 6 havaitaan, että käytännössä se on tuonut esiin paljon negatiivisia piirteitä. Refor-

milla tavoitellaan parannusta, mutta käytännössä sen ei voida vielä sanoa toimineen pelkäs-

tään parantavalla tavalla. Opettajien on uskottava siihen, että muutos on heille positiivinen 

asia ja työnantajan on vahvistettava sitä ajatusta omalla toiminnallaan (Pirinen 2015). Vas-

taajat ajattelevat, että vaikka reformin voimaantulo on ollut tiedossa jo ennen sen käyttöön-

ottoa, se on yllättänyt johdon ja työntekijät. Muutos on aina yllättävä, koska sen vaikutuksia 

käytännössä ei pystytä täysin ennustamaan (Pirinen 2015). 
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Annala ja Heinonen (2009, 19) mainitsivat artikkelissaan, että opettajan työ on yhteistoimin-

nallista ja yhteistyötä tehdään muun työympäristön kanssa. Monissa oppilaitoksissa hius- ja 

kauneudenhoitoalojen opettajat ovat tehneet yhteistyötä jo ennen reformin voimaantuloa. 

Siltä osin reformi ei tuonut ammatinopettajien arkeen suurta muutosta, vaan muutos on näky-

nyt enimmäkseen opiskelijoiden toimintatavoissa. Etenkin positiiviset muutokset liittyvät 

opiskelijoihin ja heidän opintojen kulkuun, kun taas negatiiviset muutokset ilmenevät opiske-

lijoiden lisäksi myös ammatinopettajien toimintatavoissa. 

Ammatillisen koulutuksen reformilla pyritään lisäämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista, 

mutta ammatinopettajat ovat huolissaan opiskelijoiden taitojen riittävyydestä työharjoitte-

luun siirtyessä. Ammatillisessa opetuksessa tietoa ja taitoa rakennetaan yhteistyössä työelä-

män edustajien kanssa (Annala & Heinonen, 23). Ammatinopettajien käsityksen mukaan opis-

kelijoiden taidot on kehitettävä oppilaitoksissa niin hyviksi, että heidät voi päästää työpai-

kalle oppimaan. Työelämän edustajat hoitavat opiskelijoiden ohjaamisen omien töiden 

ohessa, joten heidän aika ei riitä varsinaisesti opettamaan opiskelijaa. Negatiivisena asiana 

reformissa on ilmennyt se, että lähiopetuksen määrä ei ole riittävää sekä opiskelijoiden pois-

saolot ovat lisääntyneet entisestä. Nämä voidaan yhdistää opiskelijoiden heikkoon oppimi-

seen, joka rajoittaa opiskelijan pääsemistä työharjoitteluun. Hius- ja kauneudenhoitoalan tut-

kintoa on pakko opettaa lähiopetuksena, jotta opiskelijat oppivat tekemään harjoituksia käy-

tännössä. Ihminen sisäistää ja oppii paremmin asioita tekemällä käytännön harjoituksissa, jol-

loin ongelma on ratkaistava itse (Salakari 2007, 189). Käytännön harjoituksia ei kuitenkaan 

voida tehdä, jos opiskelija ei tule paikalle opetukseen tai käytännön harjoituksiin ei ole va-

rattu tarpeeksi opetustunteja. 
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Tutkimusongelma Vastaus tutkimusongelmaan 

Millainen käsitys hius- ja kauneudenhoi-

toalan ammatinopettajilla on ammatillisen 

koulutuksen reformista ja mihin sillä pyri-

tään? 

- Reformi on hyvä asia, mutta sen vaikutuk-

sista käytännössä ei olla vielä varmoja. 

- Reformi on säästökeino 

- Reformilla pyritään saamaan aikaan paran-

nuksia ja tehostamaan opiskelijoiden oppi-

mista. 

Mitä hyvää reformi on tuonut käytäntöön? - Jatkuva haku on erityisen hyvä asia, jonka 

reformi on tuonut käytäntöön. 

- Aikuisopiskelijoiden oppiminen on tehostu-

nut. 

-Opiskelijoiden valinnan vapaus on lisäänty-

nyt ja opiskelijat voivat valmistua työelä-

mään nopeammin, kuin ennen. 

 

Mitä huonoa reformi on tuonut käytäntöön? -Opiskelijoiden valmistuessa, heidän am-

mattipätevyydestään ollaan huolissaan. 

-Opiskelijoiden poissaolot ovat lisääntyneet 

luokattomuuden vuoksi. 

-Reformin voimaantuloon ei olla valmistau-

duttu tarpeeksi. 

- Opettajien työmäärä on lisääntynyt, mutta 

opetustunteja on vähennetty. 

Taulukko 7: Tutkimusongelmat ja vastaukset 

Laadulliseen tutkimukseen vastaavien henkilöiden oletetaan tietävän aiheesta paljon tai 

heillä on omakohtaista kokemusta tukittavasta aiheesta. Vastaajaryhmä on valittava huolella 

ja sen on sovittava haluttuihin kriteereihin. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 73.) Tämän tutkimuksen 

kohderyhmän tietoon voidaan luottaa, koska he ovat alan ammattilaisia ja heillä on paljon 

omakohtaista kokemusta hius- ja kauneudenhoitoalan opetustehtävistä. Ja kuten aineistosta 
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selviää, kaikilla vastaajilla on useiden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta. Tuloksia voidaan 

pitää luotettavina sekä ammattitaidon että vastausten samankaltaisuuksiin perustuen. Vaikka 

vastaajia oli vähän, heidän vastauksissaan oli paljon yhtäläisyyksiä ja saturaatiopiste saatiin 

saavutettua. 

Tutkijan on ajateltava aineiston analysointia lukijan näkökulmasta, jotta tulosten luotetta-

vuutta voidaan säädellä. Lukija tekee päätelmiä tutkimuksen luotettavuudesta jatkuvasti, kun 

hän lukee tutkimusraporttia. Luotettavuus lisääntyy, jos lukija pystyy allekirjoittamaan siinä 

esitetyn väitteen. (Eskola & Suoranta 1998, 151.) Tämän tutkimuksen analysoinnissa on py-

ritty välttämään vahvojen väittämien käyttöä, koska aineistosta ei ilmennyt riittävän vahvoja 

yhtäläisyyksiä tai ristiriitoja. Aineistossa oli paljon hajontaa, mutta myös yhtäläisyyksiä, 

mutta niistä ei ollut tarpeellista muodostaa vahvoja väitteitä. 

Tästä tutkimuksesta olisi hyvä tehdä jatkotutkimus sen jälkeen, kun reformin aikana opin-

tonsa aloittaneita opiskelijoita alkaa valmistumaan. Silloin ammatinopettajilla on todennäköi-

semmin enemmän kerrottavaa reformista sekä sen haitoista ja hyödyistä. Muutamien vuosien 

päästä pystytään paremmin todentamaan, kuinka se on vaikuttanut opiskelijoihin. Reformin 

vaikutuksista opiskelijoiden tehokkaampaan oppimiseen ei voitu vielä näin nopeasti sanoa oi-

kein mitään. Vastaajat mainitsivat useissa kohdissa, että on vielä liian aikaista sanoa reformin 

vaikutuksista. 

 

9 Pohdinta 

Aiheena reformi on todella kiinnostava ja ajankohtainen. Opinnäytetyön aihe on hyvä valita 

siten, että tekijä on aidosti kiinnostunut aiheesta. Jos tavoitteena on pyrkiä ammatinopetta-

jaksi, on erittäin tärkeää ymmärtää ammatillisen koulutuksen reformin tarkoitus ja seurauk-

set. Mielenkiintoa aiheeseen lisää erityisesti se, että tässä opinnäytetyössä selvitetään, mil-

laisia käsityksiä ammatinopettajilla on aiheesta. Ammatinopettajat ovat niitä henkilöitä, joi-

hin muutokset vaikuttavat todella suuresti ja he tietävät, kuinka reformi näkyy ja toimii käy-

tännössä. 

Työn teoriatausta on tehty lähes kokonaan valmiiksi ennen tutkimuksen teettämistä. Mahdolli-

sia tutkimuskysymyksiä on pohdittu samalla, kun teoriataustaa on kirjoitettu ja näin kysymyk-

set muotoituivat tarpeiden mukaisiksi. Tutkimusteoriaa on kirjoitettu rinnakkain tutkimustu-

losten analysoinnin kanssa ja se helpotti analysoinnin eri vaiheiden tekemistä. Tutkimuksen 

toteutustavaksi on valittu laadullinen tutkimus, koska sillä on haluttu selvittää ammatinopet-

tajien käsityksiä ja valmiit vastausvaihtoehdot olisivat saattaneet rajoittaa kohderyhmän aja-

tuksia. Avoimet kysymykset antavat enemmän vapautta vastata omin sanoin, kuin suljetut ky-

symykset. Laadullisen tutkimuksen aineistoksi riittää pienempi vastaajamäärä, koska tuloksia 
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ei ole tarpeellista kvantifioida. Aineistoa olisi saattanut tulla enemmän, jos tutkimus olisi to-

teutettu kvantitatiivisena. Kvantitatiiviseen kyselyyn on pienempi kynnys vastata, koska usein 

ne ovat nopeampia täyttää, eikä tarvitse ajatella niin paljoa, koska vastausvaihtoehdot ovat 

valmiina. 

Alun perin tarkoituksena oli teettää tutkimus ammatinopettajille oppilaitosten koulutuspäälli-

köiden tai rehtoreiden välityksellä. Suunnitelmaa täytyi muuttaa, koska tutkimuksen teettä-

minen oli ajoitettu opettajien syysloman ajalle ja opettajiin oli vaikeaa saada yhteyttä am-

mattiopistojen kautta. Facebookissa on ryhmä, jossa on lähes 300 hius- ja kauneudenhoi-

toalan opettajaa ja sitä oli oivallista hyödyntää riittävän vastausmäärän saamiseksi. Ryhmästä 

ei kuitenkaan tullut vastauksia kovin paljoa, joten sinne täytyi tehdä kaksi lisäpäivitystä, 

jotta tutkimukselle saadaan lisää näkyvyyttä. Tutkimukselle oli annettu hieman yli kaksi viik-

koa vastausaikaa ja lopulta aineistoa saatiinkin kerättyä tarpeeksi. Jos aineistoa olisi tullut 

vielä enemmän, olisi materiaalia saattanut olla jopa liikaa. Vastaajat olivat vastanneet to-

della laajasti, yleisesti ottaen jokaiseen kysymykseen useammalla kuin yhdellä lauseella ja 

joihinkin jopa usean kappaleen verran. Syysloman ajankohta saattoi olla osasyynä siihen, että 

vastauksia tuli lopulta niin vähän. Vastausten vähyyteen vaikutti varmasti myös se, että refor-

mista tehdään samanaikaisesti muitakin tutkimuksia. Ammatinopettajat voivat olla jo kylläs-

tyneitä vastailemaan reformista. Reformi on vielä niin uusi aihe, että siitä teetetään varmasti 

paljon kyselyitä, jotta sitä voidaan kehittää tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Kuten tutki-

muksesta ilmeneekin, opettajat ovat muutenkin kiireisiä, eikä heillä ole tarpeeksi aikaa opet-

tamiseen ja kaikkien ylimääräisten asioiden hoitamiseen. 

Tutkimustuloksissa oli joitakin yllättäviä piirteitä. Esimerkiksi jatkuvaa hakua pidettiin yllät-

tävän positiivisena asiana. Jatkuvaa hakua oltaisiin voitu pitää negatiivisempana asiana juuri 

sen vuoksi, että opiskelijoita tulee kesken vuotta mukaan ja kaikki opiskelevat eri tahdissa. 

Ennakko-oletuksena oli, että opettajien on vaikeaa pysyä mukana siinä, mitä kukin opiskelija 

on opiskelemassa eri vaiheissa vuotta. Tutkimustuloksista ilmeni kuitenkin, että jatkuvaa ha-

kua pidettiin hyvänä asiana monestakin syystä. Esimerkiksi positiivisena pidettiin luokkaryh-

mien täyttymistä kesken lukuvuoden sekä sitä, että jatkuvan haun kautta tulleet opiskelija 

ovat motivoituneempia kuin peruskoulusta tulleet. 

Rinnakkainen opinnäytetyö oli todella hyvä asia tämän työn kannalta. Todennäköisesti opin-

näytetyö olisi jäänyt joiltakin osin vajaaksi, jos yksi ihminen olisi tehnyt näistä kahdesta vain 

yhden työn. Rinnakkainen työ on antanut myös paljon tukea tämän työn tekemiseen, koska 

molemmat opinnäytetyöt käsittelevät pääosin samaa aihetta, eli reformia. Niina Alho-Mäkisen 

työ ammatillisen koulutuksen reformista ja sen taustoista antaa hyvän tietopohjan tämän 

opinnäytetyön tueksi. Tämä opinnäytetyö on kuitenkin pyritty kirjoittamaan siten, että lukija 

ymmärtää reformin tarkoituksen yleisellä tasolla, vaikka ei lukisikaan reformin taustoja kos-

kevaa työtä. 
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Tästä tutkimuksesta on hyötyä opinnäytetyön toimeksiantajalle OAJ:lle. Heidän on mahdolli-

suus käyttää tutkimusraporttia tarpeidensa mukaan sellaisenaan tai sitä on mahdollista hyö-

dyntää tulevissa tutkimuksissa. OAJ:n edustajan kanssa keskusteltiin heidän tarpeistaan ja he 

halusivat kartoittaa tutkimuksen avulla ammatinopettajien tilannetta työpaikoilla. Tilannetta 

pystytään havainnoimaan tutkimustuloksista. 
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Liite 1: Ammatillista koulutusta koskevat keskeisimmät lait ja asetukset 

 

Hallituksen esitykset 

1. Hallituksen esitys (57/2018) 

2. Hallituksen esitys (39/2017) 

 

Lait 

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (547/2018) 

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (548/2018),  

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 

5. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017) 

6. Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) 

7. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (886/2017) 

8. Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998) 

 

Valtioneuvoston asetukset 

1. Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

asetuksen 16 §:n muuttamisesta (431/2018) Muistio 

2. Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen 20 §:n muuttamisesta (138/2018) Muistio 

1. 3.Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) Muistio 

3. Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen 

jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyistä annetun valtioneuvoston asetuk-

sen muuttamisesta (685/2017) 

4. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 
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5. Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

asetuksen muuttamisesta (1150/2017) Muistio 

6. Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 

asetuksen muuttamisesta (1168/2010) Muistio 

7. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) 

8. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneu-

voston asetuksen muuttamisesta (487/2017) Muistio 

9. Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen 

jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä (294/2014) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta 

annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (590/2018) Muistio 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskenta-

perusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta 

(415/2018) Muistio 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilli-

sessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 

muuttamisesta (141/2018) 

1. 4.Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintoraken-

teesta (680/2017) Muistio 

4. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskenta-

perusteista (682/2017) Muistio 

5. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilli-

sessa perustutkintokoulutuksessa (699/2017) Muistio 

6. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien 

maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta (681/2017) 

Muistio 

7. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan 

opintososiaalisista etuuksista (679/2017) Muistio 
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8. Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen pe-

rusteista (1323/2001) 

(Opetushallitus, Ammatillista koulutusta koskevat lait ja säädökset, viitattu 

12.8.2018, https://minedu.fi/ammatillisen-koulutuksen-lainsaadanto) 
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Liite 2: Saatekirje, tutkimuskysymykset ja Facebook-päivitykset 

Ensimmäinen julkaisu 13.10. 

Moikka kaikille ja tuhannet kiitokset ryhmään pääsystä.  

Kutsun teidät osallistumaan tutkimukseen, jota on tarkoitus hyödyntää opinnäytetyössäni. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millainen käsitys hius- ja kauneudenhoitoalan 

opettajilla on ammatillisen koulutuksen reformista. Opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa 

Tikkurilassa estenomin tutkintoon johtavassa kauneudenhoitoalan koulutusohjelmassa. Tavoit-

teena on valmistua estenomiksi joulukuussa, jotta voin hakea opettajakorkeakouluun tammi-

kuussa. Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia ja arvostan vastaamiseen käyttämäänne aikaa. 

Pyydän teitä vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. Kyselyyn osallistu-

minen on vapaaehtoista, eikä vastauksianne luovuteta kolmansille osapuolille. 

Vastauksenne käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti sekä nimettöminä, eikä tuloksista 

voida selvittää henkilötietojanne eikä organisaatiota, jossa työskentelette. Voitte lähettää 

vastauksenne sekä esittää mahdolliset tutkimukseen liittyvät kysymyksenne sähköpostiosoit-

teeseeni Susanna.Lahtinen@student.laurea.fi tai yksityisviestillä Facebookin kautta. Kyselyn 

viimeinen vastauspäivä on 28.10.2018. Kysymykset löytyvät tämän viestin lopusta. 

Valmis opinnäytetyö julkaistaan internetissä osoitteessa www.theseus.fi. 

Ystävällisin terveisin 

Susanna Lahtinen 

Laurea ammattikorkeakoulu 

Susanna.Lahtinen@student.laurea.fi 

040 4118973 

 

1. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt hius- ja/tai kauneudenhoitoalan ammatinopetta-

jana? 

2. Millainen käsitys sinulla on ammatillisen koulutuksen reformista? Mihin reformilla pyritään? 

3. Mitä hyvää ja huonoa on ilmennyt reformin myötä? 

4. Kuinka oma työnkuvasi on muuttunut hius- ja kauneudenhoitoalan yhdistyessä? 
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5. Millaisia muutoksia opiskelijoissa on ollut havaittavissa reformin voimaantulon myötä? 

6. Onko reformi edesauttanut opiskelijoiden tehokkaampaa oppimista? Kuinka se on havaitta-

vissa? 

7. Kuinka jatkuva haku toimii hius- ja kauneudenhoitoalalla? Positiivinen vai negatiivinen asia? 

Miksi? 

 

Ensimmäinen lisäys Facebook-päivitykseen 19.10. 

Kiitos tähän mennessä tulleista vastauksista. Vastausaikaa on jäljellä reilu viikko ja tarvitsen 

vielä huomattavasti enemmän vastauksia, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman luotetta-

vat. Syyslomatunnelmasta huolimatta, toivon teidän ehtivän vastaamaan kysymyksiin, vaikka 

vain muutamalla sanalla. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 20 euron S-ryhmän lahja-

kortti. Myös jo vastanneet osallistuvat lahjakortin arvontaan. 

Suuri kiitos kaikille teille, jotka vastaatte kyselyyni.J 

 

Toinen Facebook-päivitys 22.10. 

Heipparallaa!J 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskevan tutkimuksen vastausaikaa on jäljellä tämä 

viikko. Tiedän, että olette kovin kiireisiä, mutta toivon, että mahdollisimman moni ehtisi vas-

tata kysymyksiini. Vastausprosentti on tällä hetkellä niin pieni, että vastaukset eivät riitä tut-

kimuksen tekoon ja tutkimus uhkaa keskeytyä. Arvostan todella paljon jokaisen vastaajan an-

tamaa apua, jotta saan tutkimuksen tehtyä ja opinnäytetyöni ajoissa valmiiksi. Jokaisen vas-

taus on minulle tärkeä. Vastausten ei tarvitse olla pitkiä, muutamakin sana aiheesta riittää. 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 20 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Myös jo vas-

tanneet osallistuvat lahjakortin arvontaan. 

Kysymykset löytyvät aikaisemmasta julkaisustani ja vastaukset lähetetään joko sähköpostiini 

Susanna.Lahtinen@student.laurea.fi tai yksityisviestillä Facebookin kautta. Kiitos.J 

-Susanna 


