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1 JOHDANTO 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvää tutkimusta on ehditty tehdä 

Suomessa vielä suhteellisen vähän, sillä tutkinto on uusi. Ylempien ammatti-

korkeakoulututkintojen tavoitteena on syventää ja vahvistaa ammatillista työ-

elämäläheistä osaamista. Koulutuskokeilu aloitettiin vuonna 2002, jolloin tut-

kinnot olivat vielä nimeltään ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja. Jatkotut-

kinnot vakiinnutettiin vuonna 2005, ja samalla nimikkeeksi vahvistui ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto. (Levonen 2007, 5).  

Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä vuonna 2007 Opetusministeriö on julkai-

semassaan selvityksessä (OPM 2007: 4) todennut, että korkeakouluopetusta 

tulee kehittää edelleen opiskelijan osaamisen, oppimisen ja oppimisprosessin 

sekä opiskelijan yksilöllisen lähtötilanteen näkökulmista. Tavoitteena on 

päästä eroon pintaoppimisesta ja siirtyä asioiden syvälliseen oppimiseen ja 

omaksumiseen. Myös vuorovaikutustaidot sekä ammatillisen identiteetin ke-

hittyminen ovat korkeakoulutuksen kehittämisen tavoitteita. Oppimisproses-

silla tarkoitetaan ajattelua, jonka mukaan oppiminen tapahtuu yksilöllisessä 

prosessissa, johon vaikuttaa opettaja ja hänen käyttämänsä menetelmät. Oh-

jauksella on entistä suurempi rooli opiskelijan oppimisprosessissa ja sen tu-

kemisessa. (OPM, 2007, 23.) 

Lähtökohtana tutkimuksessa on ylemmän ammattikorkeakouluopiskelijan op-

pimisprosessi. Tässä tutkimuksessa oppimisprosessi on kuvaus oppimisen ja 

osaamisen syventymisen etenemisestä ja se täydentyy tutkimuksen tulosten 

myötä. Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa käsitys siitä millaisia tarpeita 

ja odotuksia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilla on koulutuk-

sen ohjaus- ja oppimisprosessiin ja sen kehittämiseen liittyen. Tavoitteena on 

kehittää tutkinnon oppimis- ja ohjausprosessia opiskelijalähtöisesti. Tulosten 

pohjalta on mahdollista arvioida millaista ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee 

oppimisprosessinsa eri vaiheissa. Tavoitteena on myös löytää keinoja ja väli-

neitä opiskelijan oman osaamisen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi koulu-

tuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asiantuntijuuden jakamisessa.  
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Tutkimuksen toimeksiantajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- 

ja terveysalan yksikkö. Tutkimuksessa haastateltiin teemahaastattelun avulla 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammatti-

korkeakoulututkinnon terveydenedistämisen koulutusohjelman johtamisen ja 

kehittämisen suuntautumisvaihtoehdossa vuonna 2006 opiskelun aloittaneita 

opiskelijoita. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin muiden 

ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisessä. Tutkimuksen teo-

reettisina näkökulmina ovat aikuiskoulutus, opiskelijalähtöinen ja oppijakeskei-

nen opetus ja sen kehittäminen sekä elinikäinen oppiminen muuttuvassa yh-

teiskunnassa ja sosiaali- ja terveysalalla. Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

pedagogisen strategia sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikön pedago-

gisen toimintasuunnitelma täydentävät viitekehystä.  

Oma kiinnostukseni tutkimusaiheeseen alkoi syksyllä 2007, jolloin opiskelija-

ryhmässä pohdimme ja arvioimme koulutuksen sisältöä ja sitä millaisia asioita 

opiskelijoiden näkökulmasta toivoisimme koulutuksessa olevan ja miten sitä 

voitaisiin edelleen kehittää. Tuo pohdinta ja yhteistyö koulutusohjelman vas-

tuuopettajien kanssa johtivat lopulta siihen, että sain mahdollisuuden tehdä 

opinnäytteeni tästä kehittämishaasteesta. Omalle ammatilliselle kasvulleni 

tutkimus on antanut paljon uutta opiskelijalähtöistä tietoa oppimisprosessista 

ja sen ohjauksesta, tutoroinnista, henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisäl-

löstä ja ennen kaikkea dialogisuudesta ja vuorovaikutuksellisten opetusme-

netelmien käytöstä opetuksessa. Oma toiveeni ja tavoitteeni onkin päästä 

opiskelemaan tulevaisuudessa ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja koen, 

että tämä tutkimus ja sen tekeminen on antanut minulle valmiuksia nähdä 

minkälaisia tarpeita ja toiveita aikuisopiskelijoilla on opiskelijalähtöisestä kou-

lutuksen kehittämisestä, ja mihin seikkoihin itse mahdollisesti tulevaisuudessa 

voisin olla vaikuttamassa.  
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2 OPPIMINEN JA AIKUINEN OPPIJANA 

2.1 Elinikäinen oppiminen muuttuvassa yhteiskunnassa 

Elinikäinen oppiminen on määritelty Suomessa yhdeksi keskeisistä koulutus-

politiikkaa ja myös muita politiikkoja suuntaavista näkökulmista. Elinikäinen 

oppiminen kattaa kaiken sellaisen toiminnan, jonka tavoitteena on parantaa 

ihmisten tietotaitoa, osaamista ja ammattitaitoa sekä edistää omien henkilö-

kohtaisten toiveiden saavuttamista. Sen tarkoituksena on edistää myös sosi-

aalisia taitoja ja aktiivista kansalaisuutta. (OPM 2007, 22.) Elinikäisen oppimi-

sen rinnalla puhutaan myös elämänlaajuisesta oppimisesta, jolla tarkoitetaan 

paitsi ihmisen pyrkimystä kohti henkilökohtaista kehitystä ja oppimista, myös 

pyrkimystä kohti laajempia elämän toteutumisen mahdollisuuksia (Moore 

2003, 28).   

Elinikäinen oppiminen ja elinikäinen koulutus ovat myös osa globalisaatiota ja 

universaalia maailmankansalaisuutta, sillä yksilön näkökulmasta maailma mo-

ninaistuu jatkuvasti, mikä edellyttää ihmisiltä koko eliniän jatkuvaa uusia toi-

mintaympäristöjä ymmärtävää asennetta (OPM 2005, 13). Oppiminen esite-

tään nyky-yhteiskunnassa välttämättömyydeksi, jonka aiheuttaa työmarkkinoi-

den jatkuvat muutokset, jatkuva tiedon uusiutuminen ja muuttuvat työsuhteet. 

Yhteiskunnan muutoksesta puhutaan myös termillä learning society, jolla tar-

koitetaan oppimisyhteiskuntaa jossa ihmiset elävät nopeasti muuttuvassa 

maailmassa, missä elinikäinen oppiminen on selviämisen ehto. (Moore 2003, 

28.)  

Elinikäisen oppimisen näkökulmasta on olennaista tunnistaa aiemmin hankit-

tua osaamista, mikä perustuu siihen, että vain opiskelijan osaaminen on tär-

keää, ja se miten tai missä se on hankittu menettää merkityksensä (OPM 

2007, 22). Elinikäisessä oppimisessa painopiste on siirtynyt koulutuksesta op-

pimiseen ja siten samalla vastuu oppimisesta on aikuisella ihmisellä itsellään.  

Elinikäisen oppimisen kontekstissa oletetaan usein, että aikuinen oppija omaa 

luontaisen kyvyn reflektoida ja tarkastella omaa toimintaansa rationaalisesti 

(Saari 2006, 300). Tämä ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Myös aikuinen 
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oppijana ja opiskelijana tarvitsee ohjausta ja tukea oppimisessaan, sillä itse-

ohjautuvuus ei ole oppimisen luontainen ominaisuus missään iässä ja siksi 

siihen tulisikin kannustaa ja tukea tietoisesti koko oppimisprosessin ajan (Poi-

kela 2003, 48). Elinikäistä oppimista on kritisoitu siitä, että se asettaa aikui-

selle vaatimuksia olla ikuisesti luova, innokas ja uudistuva, toisin sanoen ai-

kuisen pitäisi olla jatkuvassa uudistumisen tilassa. Tällainen tila kuvastaa kui-

tenkin tyypillisesti 22 – 28 -vuotiaan nuoren aikuisen kehitysvaihetta ja mikäli 

aikuisilta edellytetään jatkuvaa nuoruuden tilaa, voi ristiriitoja syntyä etenkin 

sellaisissa ammateissa, joissa ammatillisen identiteetin kehittyminen edellyt-

tää koko persoonallisuuden kehittymistä ja kasvua ihmisenä. Näitä ammatteja 

on esimerkiksi opettamisen, johtamisen ja kasvattamisen ammatit. Vaarana 

voikin olla psyykkisten voimavarojen loppuun kuluminen ennen aikaisesti ja 

uupuminen. (Eteläpelto 2005, 153.)  

2.2 Aikuiskasvatuksen ja oppimisen periaatteet  

Aikuiskasvatuksella tarkoitetaan aikuisiin kohdistuvaa sivistys- ja koulutustoi-

mintaa ja se jaetaan yleissivistävään (esim. kansalaisopistotoiminta) ja am-

matilliseen aikuiskoulutukseen. Aikuisten opetuksesta käytetään nimitystä 

andragogiikka, erotukseksi lasten ja nuorten opetuksesta pedagogiasta. Ny-

kyään termistöön on lisätty myös termi geragogia, joka kuvaa vanhojen ih-

misten opettamista. Perinteisessä merkityksessään aikuiskoulutus ei viittaa 

vain opiskelijoiden ikään, vaan siihen liittyy myös käsitys osallistuvasta oppi-

misesta ja opiskelusta, jossa opiskelijat ottavat vastuuta paitsi omasta myös 

toisten opiskelijoiden edistymisestä. (Moore 2003, 37 – 38.) Aikuisopiskelijat 

opiskelevat useimmiten työn ohessa. Niinpä työn, opiskelun sekä perhe-elä-

män yhdistäminen on haastava yhtälö kaikille aikuisena opiskeleville.  

Oppimiskäsityksistä on erilaisia ja keskenään kilpailevia teorioita. Viime vuo-

sina on keskusteltu lähinnä kolmesta eri oppisuunnasta: behaviorismi, kogniti-

vismi ja sosio-kulttuurinen tulkinta oppimisesta. Behavioristisen tulkinnan mu-

kaan oppiminen on yksilön tiedon määrällistä kasvua, kognitivistisen näkökul-

man mukaan se on mielen toimintoihin painottuvaa toimintaa ja sosio-kulttuu-

risen näkökulman mukaan ihminen prosessoi ulkopuolellaan olevia asioita 

sosiaalisen tilanteen kautta, jolloin asiat siirtyvät ihmisen sisälle pohdittavaksi. 

Parhaiten tätä asioiden välittymistä voidaan tukea sellaisella oppimisella joka 
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asetetaan sosiaaliseen tilanteeseen ja jossa tehdään asioita yhdessä. Kon-

struktivistinen tietokäsitys liittyy sosio-kulttuuriseen tulkintaan oppimisesta ja 

sillä tarkoitetaan sosiaalisten merkitysneuvottelujen avulla rakentuvia oppijan 

omia tulkintoja. (Enkenberg 2001, 10 – 11.)  

Enkenbergin (2001) mukaan kognitivismi, sosio-kulttuurinen näkökulma sekä 

konstruktiivinen tietokäsitys muodostavat hyvän perustan laadukkaalle oppi-

miselle ja opetukselle korkeakoulussa. Tästä oppimiskäsityksestä hän käyttää 

termiä kognitiivis-konstruktiivinen oppimiskäsitys. Laadukas opetus muodos-

tuukin hänen mielestään opettajan ja opiskelijoiden ja erityisesti opiskelijoiden 

keskinäisestä yhdessä tapahtuvasta tekemisestä, kollaboraatiosta joka yhdis-

tyy aitojen tehtävien ja ongelmien ratkaisemiseen. (Enkenberg 2001, 17 – 18.)  

Aikuiskasvatuksen suunnittelussa on tärkeää huomioida ne näkökulmat, jotka 

tukevat aikuista oppijana. Aikuinen oppii toinen toiseltaan kuuntelemalla ja 

peilaamalla kokemuksiaan. Yhdenvertaisuus ja dialogisuus ovat olennaista 

aikuisen oppimisessa, ja siihen liittyy myös toisten näkemysten vastavuoroi-

nen kunnioittaminen (Huotari 2007, 264). Aikuinen oppijana yhdistää aikai-

sempia kokemuksiaan ja tietojaan käytäntöön eli oppiminen rakentuu aikai-

semman osaamisen päälle. Aikaisemmat kokemukset säätelevät ihmisen op-

pimista, minkä vuoksi onkin tärkeää tiedostaa millaisten kokemusten päälle 

uutta rakennetaan. Tällöin puhutaan aikaisemman osaamisen tunnistamisesta 

ja tunnustamisesta. Aikaisempaa osaamista voidaan kartoittaa systemaatti-

sesti esim. erilaisten tehtävien ja näyttöjen avulla, mutta yksinkertaisimmillaan 

sitä voidaan hahmottaa ryhmäkeskusteluissa, missä yhteisen kokonaiskuvan 

hahmottaminen ja keskustelu auttaa aikaisemman osaamisen tunnistami-

sessa. (Kupias 2007, 116 – 117.)  

Aikuiskasvatuksessa tulee myös huomioida opiskelijoiden keskinäisen kans-

sakäymisen tärkeys sekä osallistujien vahva rooli koulutuksessa, mikä tar-

koittaa myös opettajan perinteisen roolin häivyttämistä. Kaiken kaikkiaan ai-

kuisten oppimista leimaa vahva osallisuus ja osallistuminen. (Huotari 2007, 

264.)  

Aikuiskasvatuksen tutkimuksessa on todettu, että aikuiset hakeutuessaan 

opiskelemaan ovat usein jonkinlaisessa persoonallisen kehityksen siirtymässä 

tai jossain muussa muutostilanteessa omassa elämässään. Tämä tulisi myös 
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huomioida erityisen huolellisesti aikuisten opetusta ja koulutusta suunnitelta-

essa. (Pantzar 2007, 74.)  

2.2.1 Mielekkään oppimisen kriteerit 

Jonanssen (1995) on tutkinut mielekkään (aikuisen ihmisen) oppimisen kritee-

reitä ja löytänyt seitsemän kriteeriä, joita myöhemmin Ruokamo ja Pohjolainen 

(1999) sekä Nevgi ja Tirri (2001) ovat täydentäneet. Tällaisia kriteereitä ovat: 

1) Aktiivisuus, oppija työskentelee aktiivisesti opittavaa uutta tietoa työstäen 
ja hänellä on vastuu omasta oppimisestaan 
2) Konstruktiivisuus, eli oppija yhdistää aikaisemmin oppimaansa uuteen 
tietoon 
3) Yhteistoiminallisuus, oppijat toimivat yhdessä toistensa tietoja havain-
noimalla 
4) Intentionaalisuus, millä tarkoitetaan sitä, että oppija pyrkii aktiivisesti saa-
vuttamaan itse asettamansa oppimisen tavoitteet 
5) Keskustelumuotoisuus ja vuorovaikutteisuus. Oppiminen on sosiaali-
nen ja dialoginen prosessi, missä opiskelijat muodostavat oppimisyhteisöjä ja 
rakentavat tietoa yhdessä hyötyen toistensa ajatustenvaihdosta ja erilaisista 
näkemyksistä.  
6) Kontekstualisuus, oppimistehtävät liittyvät todelliseen elämään  
7) Reflektiivisyys, (peilaaminen) oppijat ilmaisevat ajatuksiaan pohtien ja 
reflektoiden omaa oppimistaan ja johtopäätöksiään. (Jonanssen 1995, 60 – 
63.)  
8) Transferiaalisuus eli opitun siirtäminen uusiin tilanteisiin, jotka poikkeavat 
oppimistilanteista (Ruokamo & Pohjolainen 1999).  
Näiden aikuisen mielekkään oppimisen kriteereihin ovat Nevgi ja Tirri (2001, 
148 – 149)) lisänneet oman tutkimuksensa perusteella kaksi kriteeriä: 
9) Opettajien palaute ja tuki  
10) Yksilöllinen oppimisympäristö  
 
Nevgi ja Tirri (2001, 148 – 149) totesivat tutkimuksessaan, että erityisesti 

opettajan palautteella on suuri merkitys aikuisen opiskelijan oman oppimisen 

reflektoinnissa, jolloin opettaja voi palautteensa avulla tukea ja ohjata opiske-

lijaa hänen oppimisprosessissaan mielekkääseen suuntaan. Palaute on par-

haimmillaan paitsi arviota omasta oppimisesta, myös niistä seikoista, jotka 

ovat edistäneet tai ehkäisseet oppimista.  

2.4 Oppiminen vuorovaikutuksellisena toimintana 

Oppiminen on vuorovaikutuksellinen tapahtuma, jossa aikuinen opiskelija op-

pii Banduran (1986) sosiaalisen teorian mukaisesti paitsi omista kokemuksis-

taan myös havainnoimalla toisia ihmisiä ja heidän toimintaansa (Valkeala 

2007, 64). Aikuisten oppiminen painottuukin ryhmän oppimiseen, sillä ryhmän 
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oppimisprosessi sisältää aina myös yksilöiden oppimisen. Yksilöllinen koke-

mus eri asioista mahdollistaa yhteisten kokemusten vaihdon ja sen myötä ko-

kemuksia voidaan ryhmässä reflektoida yhteisesti. Yhdessä tehtävällä reflek-

toinnilla on aikuiskasvatuksessa suuri merkitys, sillä yksilöiden on vaikea op-

pia ja omaksua uusia käsitteitä täysin itsenäisesti. (Järvinen, Koivisto & Poi-

kela 2002, 109 – 110 ja 114 – 115.)  

Kun oppimista tarkastellaan vuorovaikutuksellisena toimintana, nousee esiin 

kysymys siitä, millainen on hyvin toimiva, monialaista osaamista hyödyntävä 

ja ihmisten erilaisuutta hyödyntävä yhteisö? Tavoitteena olisikin pyrkiä yhtei-

söihin, joissa rakennetaan sosiaalista ja inhimillistä pääomaa luottamuksen ja 

vastavuoroisuuden kautta. (Eteläpelto 2005, 154.)   

Heinonen ja Tissari (2006) kuvaavat tutkimuksessaan kuinka tutkimukseen 

osallistuneet hajautetun organisaation jäsenet oppivat parhaiten päästessään 

työskentelemään yhdessä ryhmässä. Osallistujat kertoivat oppimisen tapahtu-

neen yhdessä tekemällä, kuuntelemalla toisten mielipiteitä ja näkemyksiä ja 

keskustelemalla. Keskustelujen aikana osallistujat olivat voineet tehdä omia 

havaintoja, vaihtaa kokemuksia ja reflektoida omia ja toistensa kokemuksia ja 

toimintaa. (Heinonen & Tissari 2006, 253.) 

Ryhmän oppimisesta käytetään usein havainnollistavana esimerkkinä Kolbin 

mallia reflektiivisestä ajattelusta ja toiminnasta, jota usein täydennetään toi-

minnan suunnittelun vaiheella. (KUVIO 1)  

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1 Reflektiivisen ajattelun ja toiminnan malli, Merriam & Caffarella 1999, 

255 
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Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan mihin tahansa korkeatasoiseen osaamiseen 

liittyvää taitamista, jota on vaikea tai jopa mahdotonta pukea sanoiksi. Hiljai-

nen tieto voi liittyä myös ryhmän yhteisölliseen toimintaan, jolloin ryhmä voi 

saada aikaiseksi jotain sellaista, mitä yksilö ei yksin pystyisi saavuttamaan. 

(Poikela 2004, 15.) Ryhmä ei kuitenkaan itsessään ole välttämättä oppimista 

edesauttava ryhmä, ellei se ole oppinut oppimaan yhdessä. Yhteisen ymmär-

ryksen ja yhteisen oppimisen saavuttamiseksi tarvitaan sosiaalista vuorovai-

kutusta sekä yhteisiä merkitysneuvotteluja, joissa tutustutaan toisten ryhmä-

läisten ymmärrykseen kyseessä olevasta aiheesta ja muodostetaan yhteisiä 

merkityksiä. Yhteiset merkitysneuvottelut ja sosiaalinen vuorovaikutus ei 

yleensä käynnisty ilman hyvää ohjausta. (Kupias 2007, 163.)  

2.4.1 Dialogisuus yhteisöllisyyden ja oppimisen vahvistajana 

Kaiken oppimisen ja ryhmätyön perustana tulisi olla dialogisuus ja dialogiset 

taidot. Dialogi on enemmän kuin pelkkää keskustelua, se on luova vuorovai-

kutuksellinen prosessi, jossa eläydytään eri ratkaisuvaihtoehtoihin ja kyseen-

alaistetaan omia ajatusmalleja. Se ei ole pelkkää vuoropuhelua, vaan siihen 

osallistuvat tulevat ennen pitkää tietoisiksi paitsi omista, myös toisten ajatte-

lusta (Sarja 2003, 1). Dialogissa etsitään yhteistä uutta merkitystä tai ymmär-

rystä, joka ei ole kenenkään omaa, vaan ryhmän yhteistä tietoa. Dialogin ta-

voitteena ei siis ole kompromissit vaan tarkoituksena on saavuttaa uusi yhtei-

nen ymmärrys, joka muodostaa perustan myöhemmälle ajattelulle ja toimin-

nalle. Dialogisuuteen liitetään luottamuksellinen ja toinen toistaan kunnioittava 

vuoropuhelu, yhdessä tutkiminen ja yhdessä ajattelu. (Kupias 2007, 167 – 

169.) 

Olennainen osa dialogin onnistumista on aito kuuntelu, jonka voi oppia vain 

harjoittelemalla. Aidosti kuunteleva henkilö keskittyy kuuntelemaan sitä mitä 

toiset ryhmäläiset sanovat. Hän siirtää omien mielipiteidensä sanomista kau-

emmaksi ja keskittyy puhujan sanomaan. Aidossa kuuntelussa yritetään aktii-

visesti ymmärtää puhujan näkökulmaa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

puhujan näkökulmaa pitäisi sellaisenaan hyväksyä. (Kupias 2007, 167 – 169.) 

Dialogisen kanssakäymisen taitoihin liittyy aidon kuuntelemisen lisäksi taito 

ilmaista aidosti itseään, riippumatta siitä mitä muita vaikuttavia tekijöitä tilan-

teessa on. Itsensä ilmaisemiseen kuuluu myös epävarmuus, sillä epävarmuu-
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den ja haavoittuvuuden näyttäminen kuuluu dialogin luonteeseen. Kolmantena 

taitona mainitaan taito odottaa. Dialogissa tärkeintä on maltti, kärsivällisyys ja 

omien näkemysten ilmaisemisen lykkääminen. Omien ja muiden ajatusten 

reflektointi toimii avaimena uusien näkökulmien syntymiselle sekä vanhojen 

luutuneiden käsitysten purkamiselle. Neljäntenä taitona dialogissa on muiden 

ihmisten kunnioittaminen eli uskomus siitä, että maailmassa ei ole vain yhtä 

totuutta, vaan useita näkökulmia asioihin ja siihen että jokainen ihminen on 

omine näkökulmineen ainutlaatuinen. (Kupias 2007, 168 – 171.) 

Dialogi mahdollistaa oppimisen silloin kun ohjaaja pyrkii ymmärtämään opis-

kelijoiden ajatuksenkulkua ja toimintaa, sekä suuntaamaan opiskelijoiden 

ajattelua erilaisten kysymystenasettelujen avulla (Sarja 2003, 1). Pedagogisen 

dialogin tulee täyttää onnistuakseen kolme ehtoa: a) se vaatii jokaiselta siihen 

osallistuvalta vapaaehtoista osallistumista, b) siinä vaaditaan molemminpuo-

lista sitoutumista jossa halutaan ymmärtää toisten ilmaisemia näkökulmia ja 

luovutaan omasta auktoriteettiasemasta sekä c) sen tulee olla vastavuoroista, 

toisten osallistujien keskinäistä kunnioittamista ja myös huolehtimista toinen 

toisestaan (Sarja 2003, 2).  

Oppimista tulee tarkastella tilanteeseen sidottuna, jolloin oppiminen ei ole pel-

kästään tiedon lisääntymistä vaan oppimisen etenee prosessimaisesti. Yhtei-

söllinen oppiminen tapahtuu yhteisön jäsenten yhteisissä keskusteluissa. 

Avoimet dialogit mahdollistavat innovatiivisen oppimisen ja silloin dialogi on 

myös reflektiivistä, ja kohdistuu paitsi oman itsen myös muiden ryhmän jä-

senten ymmärtämiseen. Tällöin luodaan uutta jaettua tietoa ja osaamista. 

(Lehto & Pesso 2005, 117 – 122.)  

2.4.2 Ohjaus ja tutorointi oppimisen ja oppimisprosessin tukena 

Aikuisopiskelijoiden oletetaan olevan itseohjautuvia oppimisessaan ja opiske-

lussaan. Opiskelijan tehtävänä onkin arvioida omaa oppimistaan ja asettaa 

omia tavoitteitaan, ohjata ja arvioida itse omaa toimintaansa. Ohjausta tarvi-

taan oppimisen ja oppimisprosessin tukemisessa. (Paloste & Paldanius 2004, 

47.) Ohjaajan tehtävänä on toimia peilinä ohjattavalle ja auttaa häntä hyö-

dyntämään aikaisemmin oppimaansa, tietoaan ja kokemuksiaan ja muutta-

maan näiden avulla suhdettaan tarkasteltavaa asiaa kohtaan. Loppujen lo-



 14 

puksi ohjaajan tehtävänä on tehdä itsestään tarpeeton eli tukea ohjattavaa 

kohti itseohjautuvuutta. (Kupias 2007, 141 ja 150.)  

Tutoroinnilla tarkoitetaan suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista ohjausta, jolla 

edistetään opiskelijan pääsyä tavoitteisiinsa. Sana tutor on peräisin latinan 

kielestä ja se tarkoittaa ”lempeää tai luotettavaa perään katsojaa”. Tutorina voi 

toimia opettaja tai toinen opiskelija. (Kupias 2007, 145.) Tutorointia voidaan 

tarkastella jatkumona, jonka toisessa päässä on perinteinen (akateeminen) 

oppisisältöjen oppimiseen tähtäävä ohjaus ja neuvonta ja toisessa päässä on 

opiskelijan henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, jolla pyritään ratkaisemaan ja 

selvittämään yksilön ongelmia. Näiden kahden ääripään väliin jäävää osuutta 

voisi kuvailla sosiaaliseksi tutoroinniksi. Se on opiskelijan ja opettajan välistä 

epävirallista kanssakäymistä joko satunnaisissa tai organisoiduissa tapaami-

sissa. (Paloste & Paldanius 2004, 48.) 

Tässä yhteydessä kannattaa myös huomioida, että opettajan rooli on muuttu-

nut viimeisten vuosien aikana niin, että opettajasta on tullut entistä enemmän 

oppimisen ohjaaja. Samalla opettajan rooli liukuu myös enemmän tutorin toi-

minnan suuntaan. Sosio-konstruktiivisen (tai kogniitivis -konstruktiivisen) op-

pimisnäkökulman mukaan opettajaa ei enää nähdäkään vain tiedon jakajana, 

vaan erityisesti opiskelijoiden oppimisprosessin ohjaajana ja mahdollistajana. 

(Valtanen 1997, 2)  

Tutortoiminnan tavoitteena on opiskelijan itseohjautuvuuden lisääntyminen 

sekä mielekkään oppimisprosessin vahvistuminen. (Paloste & Paldanius 

2004, 47 – 51.) Useissa pitkäkestoisissa koulutuksissa henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä tarjotaan avuksi tutorointia, jolloin 

opiskelija voi peilata tutorin kanssa omia urasuunnitelmiaan, omia resursse-

jaan, toiveita ja odotuksia, oppimistarpeitaan sekä käytännön toimenpiteitä 

(Kupias 2007, 145).  

Erityisesti opintojen aloitusvaiheessa tutoroinnille on tarvetta, jolloin opiskelijat 

pääsevät nopeammin ja helpommin alkuun opinnoissaan. Opiskelun edetessä 

tutorointia tarvitaan enemmän erilaisissa opiskelun solmukohdissa ja niistä 

selviytymisessä. Tutorointi voi tapahtua henkilökohtaisesti tai ryhmässä ja sitä 

voidaan antaa joko lähi- tai etäohjauksena. (Kupias 2007, 145.)  
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3 OSAAMIS- JA OPPIMISLÄHTÖINEN KOULUTUKSEN 
KEHITTÄMINEN  

3.1 Työelämälähtöisen koulutuksen periaatteet 

Ammattikorkeakouluopetus on työelämälähtöistä tai -läheistä opetusta eli 

koulutusta järjestetään läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa, mutta ei 

pelkästään sen ehdoilla. Koulutuksen tehtävänä on toimia aikaisempien käy-

täntöjen kyseenalaistajana, uudistusten käynnistäjänä ja kriittisenä tarkasteli-

jana. Teorian ja käytännön yhdistäminen onnistuu parhaiten silloin, kun käy-

tetään konnektiivista (=yhdistävää) pedagogiikkaa, ts. opetuksen teoreettinen 

tieto integroidaan tavoitteellisesti opiskelijan omaan käytännön tietoon kysei-

sestä aiheesta. Tällöin opiskelija reflektoi omaa työkokemustaan uuden teo-

reettisen tiedon avulla. (Tynjälä, Kekäle & Heikkilä 2004, 6 – 9.)  

Työelämälähtöisen koulutuksen pedagogiset periaatteet ovat Tynjälän ja mui-

den (2004, 13 - 14) mukaan:  

1) yleisvalmiuksien oppimisen integrointi (yhdistäminen) alakohtaisten tietojen 
ja taitojen opiskeluun 
2) aktiivinen oppiminen ja oppimisprosessin tukeminen 
3) sosiaalinen vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä sekä opiskeli-
joiden kesken 
4) sekä yksilöllisten että yhteisöllisten työmuotojen käyttäminen 
5) teorian ja käytännön integrointi kytkettynä itsesäätelytaitojen kehittämiseen 
6) todellisen elämän ongelmien käsittely 
7) erilaisten opiskelumuotojen soveltaminen ja yhdistäminen 
8) oppimisen arvioinnin kytkeminen oppimisprosessiin ja itsearvioinnin kuulu-
minen osana arviointiin. 

3.2 Osaamislähtöinen ajattelutapa  

Korkeakouluopetusta on kehitetty viime vuosina suuntaan, jossa opiskelijoiden 

osaaminen on entistä keskeisempi lähtökohta opetukselle. Opetuksen kehit-

tämisessä on kiinnitetty huomiota erityisesti opiskelijan yksilölliseen lähtöti-

lanteeseen, osaamistavoitteisiin sekä koko oppimisprosessiin. Sekä yliopisto 

että ammattikorkeakoulututkintojen kehittäminen on tähdännyt oppimisen nä-

kökulman vahvistamiseen, mikä puolestaan näkyy opetussuunnitelmien ke-

hittämisessä, henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) käyttöönotossa 

sekä opetusmenetelmien kehittämisessä. Yksilöllistä oppimista pyritään edis-

tämään opiskelijoiden ohjauksella, monipuolistamalla oppimisen arvioinnin 
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menetelmiä (esim. portfoliot) ja erilaisten oppijoiden opintojen tukemisella. 

(OPM 2007, 23.)  

Tavoitteena on päästä eroon pintaoppimisesta, jolla tarkoitetaan kurssien suo-

rittamista mekaanisesti ja vain suoritukseen tähdäten. Opiskelijan tulisikin 

omaksua oppimistapoja jotka edistävät asioiden syvällisempää omaksumista 

ja ymmärtämistä. (OPM 2007, 23.) Syväoppimiseen päästään arvioinnin opis-

kelijakeskeisyyden sekä oppimisen prosessiluonteisuuden kautta. Opintosuo-

ritukset tulisi olla laajoja kokonaisuuksia pienten pirstaleisten yksittäisten asia-

kokonaisuuksien sijaan. Tavoitteena on myös tukea opiskelijaa henkilökohtai-

sesti hänen laajemman oman osaamisensa näkökulmasta. (OPM 2007, 26.) 

3.3 Tiedosta ja oppimisesta kohti osaamista 

Tieto ja oppiminen muuttuvat oppimisprosessin aikana osaamiseksi. Koke-

mustiedolla tarkoitetaan teorian ja käytännön välistä muuntelua, jota tapahtuu 

vain opiskelijassa itsessään. Teorian muodostaminen edellyttää kokeilua 

käytännössä ja toisaalta taas käytännön ymmärtäminen vaatii teorian ym-

märtämistä. (Poikela 2004, 15.)  

Tiedon muuttumista osaamiseksi voidaan hahmottaa seuraavalla kuviolla 

(KUVIO 2).  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Informaatio, tieto ja osaaminen, Poikela 2004, 14.  
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Kuviossa vasemmalla puolella on koulutuksen maailma ja oikealla puolella 

työn maailma. Kuvio kertoo miten informaatio muuttuu osaamiseksi tiedon 

muodostamisen eri vaiheiden kautta. Teoriatieto muuntuu yksilölle merkityk-

selliseksi vasta sen prosessoinnin myötä ja yhdistämällä teoriatietoon omaa 

kokemustietoa, hiljaista tietoa ja käytäntötietoa (Poikela 2004, 14 – 15).  

Yksilön osaamista voidaan määritellä monella eri tasolla. Ammattikorkeakou-

lujen ECTS -projektissa (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n 

aloitteesta perustettu opetusministeriön rahoittama kehittämisprojekti) on mää-

ritelty ydinosaamista ammattikorkeakouluopetuksessa. Osaamisen yhtey-

dessä puhutaan kompetensseista, joilla tarkoitetaan laajoja osaamiskokonai-

suuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssit 

kuvaavat siis yksilön kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kom-

petenssilupaukset ovat puolestaan osaamislupauksia, joiden takana korkea-

koulut seisovat. (Auvinen 2007, 75 – 77.)  

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yleisiä kompetenssialueita on ECTS –

projektin mukaan itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja vuo-

rovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja yh-

teiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen (Auvinen 2007, 85). 

3.3.1 Jaettu asiantuntijuus  

Jaettu asiantuntijuus muodostuu sellaisessa käytännön yhteisössä jossa toi-

minta on vastavuoroista, yhteisöllä on jaettu välineistö eli yhteiset tarinat, väli-

neet ja käsitteet, sekä on sovittu yhteisesti tietyn asian käsittelystä ja ryhmällä 

on yhteinen jaettu tulkinta asiasta. Yhteisössä tieto ja innovaatiot virtaavat no-

peasti ja keskustelut ja vuorovaikutus seuraavat toisiaan. Osallistujilla tulee 

olla yhteinen käsitys yhteisön jäsenistä ja siitä, mitä kukin tietää, mitkä ovat 

hänen vahvuutensa ja heikkoutensa. Tällöin puhutaan, että yhteisön jäsenillä 

on metatietoa yhteisön omasta osaamisesta ja jäsenten tiedosta. (Wenger 

1998, 125 – 126.)  

Jaettu asiantuntijuus poikkeaa ammattitaidon käsitteestä siten, että se on on-

gelma- ja tehtäväalueeseen liittyvää osaamista, eikä ammattiin liittyvää osaa-

mista. Jaetun asiantuntijuuden hyödyntämiseksi on tärkeää tietää yhteisön 
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jäsenten osaaminen ja vahvuudet ja osata käyttää ja yhdistellä niitä sopivalla 

tavalla. (Eteläpelto 2001, 8.)  

Heikkilä (2007) kuvaa artikkelissaan kokemuksia tutkivan oppimisen sovelta-

misesta jaetun asiantuntijuuden muodostumisessa. Hänen mielestään jaettu 

asiantuntijuus kehittyy parhaiten jos opetuksessa käytetään sekä yksilö- että 

ryhmätehtäviä opetusmenetelminä (Heikkilä 2007, 140). 

3.4 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) opetuksen perustana 

Korkeakouluopetuksessa on alettu systemaattisesti hyödyntämään opiskelijan 

henkilökohtaista opintosuunnitelmaa eli HOPS: ia sekä sen ohjausta. HOPS: 

in tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kasvua ja 

ammatillisten taitojen kehittymistä. Sen tarkoituksena on toimia opiskelijan 

korkeakouluun sosiaalistumisen ja integroitumisen välineenä. HOPS on myös 

psykososiaalisen tuen väline, jolla korkeakoulu osoittaa opiskelijaa kohtaan 

huolenpitoa ja kannustusta. HOPS: ia työstetään koko opiskelun ajan opetta-

jan ohjaamana. HOPS: in tavoitteena on jäsentää opiskelijan yksilöllisiä opin-

topolkuja, se tukee opiskelijaa tehokkaaseen opiskeluun, määrittelee tutkin-

toon kuuluvia opintoja, tukee opiskelijaa työelämävalmiuksien kehittämisessä, 

tukee opiskelijaa oman ammatti-identiteetin löytymisessä ja lyhentää opintojen 

suorittamisaikaa. (OPM 2007, 24.) HOPS: iin sisältyvän yksilöllisen opintopo-

lun suunnittelussa on tärkeätä tarkastella omia tavoitteita ja toiveita sekä omia 

mahdollisuuksia ja tarpeita opiskelun suhteen. Sitä voidaan pitää suunnitel-

mana siitä, kuinka edetä tämänhetkisestä tilanteesta kohti toiveita ja omia ta-

voitteita, kyseessä olevan koulutusohjelman raameissa. (Kupias 2007, 136.) 

HOPS yhdistää tehokkaasti opiskelijan aikaisemman osaamisen, korkeakou-

lun opetussuunnitelman sekä opiskelijan omat osaamistavoitteet. Se toimii siis 

myös työkaluna aikaisemmin opitun tunnistamisessa (OPM 2007, 24). HOPS: 

in yhteydessä puhutaan usein opintojen henkilökohtaistamisesta (erityisesti 

näyttötutkinnoissa, oppisopimuskoulutuksissa jne.). Henkilökohtaistaminen 

voidaan nähdä yksilöllistämisen seuraavana askeleena ja tämä näkökulma 

puoltaakin laajaa ja avointa HOPS: ia, joka pohjautuu alun osaamiskartoituk-

sen jälkeen suunnitelman päivittämiseen, ohjauskeskusteluihin ja muuhun 

henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. (Sivonen 2007, 219 – 220.)  
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Kuviossa 3 hahmotetaan sitä miten HOPS sijoittuu pedagogisen ohjauksen 

kenttään. Dialogisuudella tarkoitetaan opiskelijan ja opettajan avointa vuoro-

vaikutusta, jonka avulla pyritään uuden yhteisen ymmärryksen luomiseen. Ho-

listinen ohjaus opintojen osana voidaan nähdä ideaalitilanteena oppimisen ja 

vuorovaikutuksen näkökulmasta, jossa ohjaaminen on osa päivittäistä opetus- 

ja oppimistoimintaa. Yhtenä ratkaisuna ideaalitilanteeseen pääsemiseksi on 

esitetty korkeakouluopetuksessa tutortoimintaa, jossa opettaja toimii opiskeli-

joiden tutorina. (Annala 2007, 41.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. HOPS pedagogisen ohjauksen kentässä, mukaillen Annala, 2007, 

41. 

HEKS: lla tarkoitetaan henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa, mikä on laa-

jempi kokonaisuus kuin HOPS. HEKS kattaa kokonaisvaltaisesti opiskelijan 

henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelun ja siinä tarkastellaan omaa osaa-

mista, omaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja sen avulla opiskelija voi rakentaa 

itselleen oppimispolun tämän hetkisestä tilanteesta kohti tavoitettaan. (Kupias 

2007, 138.) 
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4 OPPIMISPROSESSI YLEMMÄSSÄ 
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSSA 

4.1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia opetuksen 
lähtökohtana 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia ohjaa ammattikor-

keakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan kou-

lutuksen sekä muiden koulutuspalveluiden suunnittelua, toteutusta ja arvioin-

tia. (JAMK 2006, 4) 

Kuten ammattikorkeakoulututkinnon myös ylemmän ammattikorkeakoulutut-

kinnon perustana on työelämäläheisyys ja -lähtöisyys. Ylempien ammattikor-

keakoulututkintojen tarkoituksena on täydentää ammattikorkeakoulujen ja työ-

elämän yhteistyön tiivistämistä ja niiden lisäarvo on nimenomaan koulutuksen 

sisällöllisessä omaleimaisuudessa ja työelämän kehittämisessä (Dromberg 

2007, 13 - 14). Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogisen strategiassa 

määritellään se, miten ammatillista kasvua tuetaan oppijalähtöisesti korostaen 

opiskelijan keskeistä roolia oppimisprosessissa. Strategiassa määritellään 

laadukkaan oppimisen lähtökohdaksi oppijan näkökulmasta tarkasteltuna op-

pijakeskeinen, kokemuspohjainen, sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen oppi-

minen. (JAMK 2006, 7)  

4.2 Osaamisen kehittymisprosessi ja oppimisprosessi ylemmässä am-
mattikorkeakoulututkinnossa  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikön pe-

dagogisessa toimintasuunnitelmassa määritellään osaamisen kehittymistä 

tukevat tekijät. Osaaminen ja sen tunnistaminen ovat lähtökohtana opiskelijan 

yksilölliselle oppimisprosessille ja –polulle. Arviointi, ohjaus, palaute, oppimis-

lähtöinen opetussuunnitelma, erilaiset oppimistehtävät ja opetusmateriaalit 

sekä opetusmenetelmät luovat pedagogisen pohjan opiskelijan oppimiselle ja 

osaamiselle ja niiden kehittymiselle. (KUVIO 4) (JAMK 2007, 13 – 14.)  
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KUVIO 4. Osaamisen kehittymisprosessi ja osaamisen kehittymistä tukevat 

tekijät Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusyksi-

kössä.  

Tutkimuksen lähtökohtana on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oppi-

misprosessi, joka on synteesi teoriatiedosta, ja jota tutkimuksen empiirinen 

osa myöhemmin verifioi eli todentaa. Asetelma on tiivistetty kuvioon 5 (s. 22) 

ja myöhemmin kuvioon 6 (KTS. s. 53). Oppimisprosessi on kolmivaiheinen. 

Oppimisprosessilla tarkoitan sitä, että henkilökohtainen oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa ja se ei ole vain uuden tie-

don pintapuolisen omaksumisen prosessi, vaan syvällinen pitkäkestoinen tila, 

jossa tapahtuu asioiden sisäistämistä pitkälle koulutuksen jälkeenkin. Oppimi-

nen ja uusi tieto muuttuvat pikkuhiljaa osaamiseksi, jonka vaikutukset näkyvät 

työelämässä kehittymisenä ja innovatiivisuutena. Oppimisprosessi sisältyy Jy-

väskylän ammattikorkeakoulun osaamisen kehittymisprosessin ”sisälle” (yksi-

lölliseen oppimispolkuun). Oppimisprosessiin (KUVIO 5) kuuluu a) opiske-

luun ja koulutukseen orientoitumisvaihe, jonka aikana opiskelijat tutustuvat 

toisiinsa, opiskelija itse jäsentelee omaa osaamistaan ja toisaalta opettajien 
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tulisi tässä vaiheessa tunnistaa opiskelijoiden osaaminen, mikä mahdollistaisi 

osaamisen hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelun sosiaali-

nen ulottuvuus on tärkeä huomioitava jo koulutuksen alkuvaiheessa, jotta tu-

ettaisiin opiskelijoita toimimaan yhteisöllisenä asiantuntijaryhmänä, joka jakaa 

toisilleen tietoa ja taitoa. (KTS. Rissanen 2007, 169) b) Kontaktiopetuksen 

vaiheessa opiskelijat kartuttavat tietopohjaansa uusimmalla teoriatiedolla ja 

syventävät sitä jatkuvasti käytäntöön omalla työpaikallaan ja oppimistehtävis-

sään. c) Oppimisen ja osaamisen syventymisen vaiheessa opiskelija sy-

ventää omaa osaamistaan tehdessään omaa opinnäytetyötään. Viimeisessä 

vaiheessa opiskelija saattaa löytää myös uusia ”uria” omassa ammatillisessa 

kasvussaan. (KTS. myös Huusko 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Oppimisprosessin vaiheet ylemmässä ammattikorkeakoulututkin-

nossa  

Käytän oppimisprosessikaaviota apuna tutkimuksen toteuttamisessa ja ai-

neiston analyysissa.  
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4.3 Sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen johtamis- ja kehittämis-
koulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistyi vuonna 2006 Terveyden edis-

tämisen koulutusohjelmassa: sosiaali- ja terveyspalvelujen moniammatillisen 

johtamisen ja kehittämisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto. Koulutus on 

ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. 

Koulutuksen suorittaneet käyttävät omaa tutkintonimikettään ja sen lisäksi 

ylempi AMK –liitettä esim. Sosionomi (ylempi AMK).  

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot suoritetaan pääsääntöisesti työn 

ohessa, ja niiden pääsyvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkoke-

mus ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelu työn 

ohessa vaatii opiskelijalta paljon – erityisesti työ- ja perhe-elämän yhdistämi-

sen sekä itsensä johtamisen taitoja. Tämä korostuu etenkin opinnäytetyötä 

tehdessä, jolloin työn, tutkimuksen ja kehittämisen yhteensovittaminen vaatii 

ajanhallinnan taitoja sekä korkeaa motivaatiota.   

Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtamisen ja kehittämisen moniammatilli-

sen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma on rakennettu 

moniosaiseksi kokonaisuudeksi.  

Kokonaisuuteen kuuluu 1) yliammatillinen osaamisen kokonaisuus, joka 

sisältää kehittymisosaamisen, eettisen osaamisen, muutoksen johtamisen ja 

ennakointiosaamisen, sähköisten tietojärjestelmien osaamisen sekä tervey-

denedistämisen lähtökohdat.  

2) Sosiaali- ja terveyspalveluiden moniammatillisen johtamisen ja kehit-

tämisen syventävä tietoperusta, johon kuuluu hallinnon ja johtamisen teo-

riaperusta, esimies ja henkilöstöjohtaminen, talouden johtaminen, laadun joh-

taminen sekä strategia-ajattelu ja hyvinvointijohtaminen. 3) Sosiaali- ja terve-

yspalvelujen moniammatillisen johtamisen ja kehittämisen menetelmä-

osaaminen, joka sisältää strategisen osaamisen menetelmät, terveyttä ja hy-

vinvointia edistävän toimintaympäristön kehittämismenetelmät, talouden ja 

laadun johtamisen menetelmät sekä ennakoinnin ja tulevaisuuden tekemisen 

menetelmät. Lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluu 4) urasuunnitelmaa tu-

keva valinnainen erityisosaaminen sekä 5) tutkimus- ja kehittämisosaa-
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minen, joka sisältää opinnäytetyön ja tutkimus- ja kehittämismenetelmät ko-

konaisuudessaan. (JAMK 2006. Opetussuunnitelma) 

Koulutuksen suorittamisen ohjeaika on kolme vuotta. Koulutuksen kontak-

tiopetus painottuu kolmeen ensimmäiseen lukukauteen, jolloin kontaktijaksoja 

on keskimäärin kerran kuukaudessa, 2-3 päivää kerrallaan. Loppu opiskelu-

aika muodostuu opinnäytetyöseminaareista, henkilökohtaisesta ja ryhmäohja-

uksesta, lähinnä opiskelijan omaan etenemisen tahtiin työstämän opinnäyte-

työn ehdoilla.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa käsitys siitä, millaisia odotuksia ja 

tarpeita opiskelijoilla on liittyen sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikor-

keakoulututkintoon opiskelijan ja oppimisprosessin näkökulmasta.  

Tavoitteena on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oppimis- ja ohjauspro-

sessin kehittäminen opiskelijalähtöisesti siten, että tunnistetaan oppimispro-

sessin ”pullonkauloja” eli prosessin mahdollisia kehittämiskohteita. Tutkimuk-

sen tuloksista saatavan tiedon perusteella on mahdollista kehittää aikuisopis-

kelijan oppimis- ja ohjausprosessia. Tulosten pohjalta on myös mahdollista 

arvioida millaisia yhteistyömuotoja ja interventioita ohjausprosessissa tarvi-

taan, miten opiskelijaa voidaan ohjata ja tukea hänen oppimisprosessinsa eri 

vaiheissa sekä miten opiskelijoiden omaa osaamista saataisiin tunnistettua ja 

miten sitä voitaisiin paremmin hyödyntää koulutuksen suunnittelussa ja toteu-

tuksessa sekä asiantuntijuuden jakamisessa.  

Ylempi ammattikorkeakoulututkintokokeilu käynnistyi elokuussa 2002 ensin 

ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen nimellä ja kolmivuotisen kokeilukau-

den jälkeen tutkinnot vakiinnutettiin vuonna 2005 (Rask, 2003). Ylempiä am-

mattikorkeakoulututkintoja eikä etenkään sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja 

kehittämisen tutkintoja ole vielä ehditty tutkia laajasti, koska tutkinto on uusi ja 

kokemuksia koulutuksesta on vielä suhteellisen vähän. Oma tutkimukseni si-

joittuu mielenkiintoiseen korkeakoulutukselliseen vaiheeseen, ja uskon sen 

avulla saatavan uutta tietoa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskeli-

jalähtöiseen kehittämiseen.    

Tutkimustehtäväni ovat seuraavat:  

• Millaista tukea opiskelija tarvitsee oppimisprosessin eri vaiheissa ja 
millaisia interventioita tarvitaan? 

• Miten opiskelijoiden omaa osaamista voitaisiin paremmin hyödyntää 
koulutuksen aikana, sen suunnittelussa ja toteutuksessa? 

• Millaisia uusia lähestymistapoja ja keinoja voitaisiin käyttää apuna 
koulutus- ja oppimisprosessissa? 
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5.2 Tutkimusstrategia  

Tämä tutkimus sijoittuu tutkimusstrategisesti tapaustutkimuksen ja arviointitut-

kimuksen välimaastoon, omaten piirteitä molemmista tutkimusstrategioista ja 

on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Arviointitutkimuksen avulla voidaan 

lisätä tietoa ja ymmärrystä kohteena olevasta toiminnasta ja ottaa oppia ko-

kemuksesta arvioinnin kohteena olevan toiminnan parantamiseksi (Dale 

1998). 

Eleanor Chelimskyn (1997) mukaan evaluaatiolla eli arvioinnilla voidaan pyr-

kiä organisaation tuloksellisuusarviointiin, organisaation työ- ja palveluproses-

sien kehittämiseen sekä uusien näkemysten, ratkaisujen ja kritiikin tuottami-

seen. Arvioinnissa sovelletaan usein useampia tutkimusmenetelmiä, kuten 

havainnointia, puolistrukturoituja tai avoimia haastatteluja sekä erilaisten asia-

kirja-aineistojen analyysiä, jotka kaikki yhdistyvät lopullisessa arvioinnissa. 

Muodollinen eli formatiivinen arviointi on yleensä luonteeltaan tapaustutkimuk-

sellista. (Chemlisky 1997.) 

Tapaustutkimus eli case study voidaan Jari Metsämuurosen (2006) mukaan 

”määritellä empiiriseksi tutkimukseksi, joka monipuolisia ja monilla tavoilla 

hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tie-

tyssä ympäristössä”. Pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiötä entistä syvällisem-

min. Tapaustutkimuksen etuja ovat mm. ”jalat maassa” – tutkimus, joka pe-

rustuu tutkittavan omiin kokemuksiin, se sallii myös yleistykset, sen avulla 

huomataan sosiaalisten totuuksien monimutkaisuus ja se pystyy parhaimmil-

laan tarjoamaan tukea vaihtoehtoisille tulkinnoille. Tapaustutkimuksen tuotok-

sina muodostuu usein kuvaileva materiaali, josta voidaan tehdä erilaisia tul-

kintoja. Tapaustutkimus on usein myös ”askel toimintaan” eli tutkimuksen tu-

losten soveltamista käytäntöön. (Metsämuuronen, 2006, 90 – 91.)  

5.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu  

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Tutkimusmenetelmäksi 

valittiin teemahaastattelu, koska haluttiin saada mahdollisimman monipuolista 

ja laajaa tietoa haastateltavilta, mitä esim. lomakehaastattelu ei välttämättä 

olisi mahdollistanut. Teemahaastattelu on todennäköisesti yleisin laadullisen 

tutkimuksen menetelmä, ja sen ongelmana ei yleensä ole aineiston keräämi-
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nen vaan lähinnä sen analysointi (Eskola, 2007, 35). Aineiston kerääminen 

teemahaastattelun avulla on useimmiten helppoa ja sitä tulee paljon, suurim-

pana ongelmana lienee se, että useimmissa opinnäytetöissä aineiston ana-

lyysi jää lähinnä erilaisten haastattelusitaattien ja niiden ympärille kehitellyn 

jonkinasteisen pohdinnan tasolle, ilman syvällisempää pohdintaa ja analysoin-

tia (Eskola, 2007, 34).  

5.3.1 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, jolle on tyy-

pillistä se, että teema-alueet ovat etukäteen tiedossa, mutta kysymysten 

tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 203). 

Teemahaastattelussa on kysymys eräänlaisesta keskustelusta, joka tapahtuu 

tutkijan ehdoilla, mutta jossa hän pyrkii vuorovaikutuksessa haastateltavien 

kanssa saamaan selville häntä kiinnostavat asiat, eli ne asiat jotka kuuluvat 

tutkimuksen aihepiiriin (Eskola & Vastamäki 2007, 25). Teemahaastatteluissa 

käydään samat teemat kaikkien eri haastateltavien kanssa läpi, ainoastaan 

niiden painotus, laajuus ja järjestys saattavat vaihdella keskustelun kulun 

myötä (Eskola & Vastamäki 2007, 27). Haastavinta teemahaastattelussa on-

kin se, että pystyy pitämään keskustelun luontevana ja sujuvana ja samalla 

tarkkailemaan sitä, että kaikki teemat tulevat varmasti kaikkien haastateltavien 

kanssa käsiteltyä. Haastattelijalla on työkalunaan ja tukenaan lista teemoista, 

mutta ei varsinaista valmista kysymysluetteloa. (Eskola & Vastamäki 2007, 

28.)  

Teemahaastattelu voidaan toteuttaa joko yksilöhaastatteluna tai ryhmähaas-

tatteluna. Ryhmähaastattelu on melko vapaamuotoinen keskustelu, jossa 

osallistujat kommentoivat asioita spontaanisti samalla tuottaen monipuolista 

tietoa. Haastattelijan tehtävänä on mahdollistaa keskustelu ja huomioida tee-

moissa pysyminen, sekä mahdollistaa kaikkien osallistuminen keskusteluun. 

Ryhmähaastattelun etuina on mahdollisten kollektiivisten merkitysrakenteiden 

tavoittaminen ja runsaan tiedon saaminen useammalta ihmiseltä yhtä aikaa. 

Sen haittoina on vastaavasti ryhmädynamiikan vaikutus keskustelutilantee-

seen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 61 – 63.)  

 



 28 

Teemahaastattelu sisältää seuraavat vaiheet: 

1) Teemojen valinta ja tutkimussuunnitelman teko 
2) Teemarungon laatiminen 
3) Haastatteleminen 
4) Litterointi eli haastattelujen puhtaaksi kirjoittaminen  
5) Aineiston analyysi 
6) Raportointi (Hurme 2006)  

Haastattelutilanteessa on tärkeää huomioida tila, missä haastattelu tapahtuu. 

Useimmiten haastattelut nauhoitetaan, joten tilan on hyvä olla rauhallinen ja 

sellainen, että haastattelu ei keskeydy, jolloin jouduttaisiin sulkemaan nauhuri.  

5.3.2 Teemahaastattelun teemat 

Teemahaastattelun teemarungon voi ajatella sisältävän kolmentasoisia tee-

moja, joista ylimmällä tasolla ovat aihepiirit, joista on tarkoitus keskustella. 

Seuraavalla tasolla ovat teemaa tarkentavat apukysymykset, joilla varsinaista 

teemaa voidaan pilkkoa pienemmäksi, ja kolmannella tasolla on hyvin yksityis-

kohtaiset pikkukysymykset, joita tarvitaan vain silloin jos aikaisemmat kysy-

mykset eivät ole tuottaneet tulosta, tai keskustelu tuntuu jumittuvan. (Eskola & 

Vastamäki 2007, 37.) Tätä lähtökohtaa silmällä pitäen aloin rakentelemaan 

omaa teemarunkoani ja apukysymyksiäni. Aloitin teemojen hahmottelun ensin 

oppimisprosessin kolmesta vaiheesta; orientoitumisvaiheesta, kontaktiopetuk-

sen vaiheesta ja oppimisen ja osaamisen syventymisen vaiheesta. Sitten lisä-

sin yhtälöön tutkimustehtävät ja aloin näiden kahden lähtökohdan avulla hah-

motella teemoja. Kävin myös ohjaavien opettajieni kanssa keskustelun tee-

moista. Lopullisiksi teemoiksi tutkimuksessani muodostui seuraavat teemat:  

1) Ohjaus oppimisprosessin eri vaiheissa (eli millaista ohjausta tarvitaan 
prosessin eri vaiheissa?)  
2) Sosiaalinen ulottuvuus (vertaistuki, asiantuntijuuden jakaminen)  
3) Opiskelijan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen opetuksen suunnit-
telussa ja toteutuksessa 
4) Erilaiset opetusmenetelmät ja –tilanteet 
5) Opinnäytetyö ja sen ohjaus 
6) Oppimisympäristöt ja niihin perehtyminen 
7) Koulutuksen substanssiosaamisen merkitys opiskelijalle   

Jokaisen teeman alle kirjoitin muutaman (3 - 5) tarkentavaa apukysymystä ja 

lopullinen teemahaastattelurunkoni oli yhden A4 paperin kokoinen selkeä ja 

lyhyt lista. Luotin omaan osaamiseeni haastattelijana ja uskoin pääseväni yk-
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sinkertaisella rungolla hyvin eteenpäin haastatteluissa. Koin tekemäni rungon 

hyväksi ja toimivaksi enkä tehnyt siihen mitään muutoksia ensimmäisen 

haastattelun jälkeen. En tehnyt yhtään koehaastattelua (mikä on yleensä suo-

siteltavaa) lähinnä haastateltavien muutenkin vaikean tavoitettavuuden vuoksi.   

Olin lähettänyt haastatteluihin osallistuville etukäteen sähköpostilla oppimis-

prosessikaavion sekä yllä olevat teemahaastattelun teemat, jotta heillä oli 

mahdollisuus tutustua etukäteen aihealueisiin ja siten mahdollisesti hieman 

valmistautua haastatteluihin niin halutessaan.  

5.4 Tutkimuksen toteuttaminen käytännössä  

Tätä tutkimusta varten haastateltiin sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammatti-

korkeakoulututkinnon moniammatillisen johtamisen ja kehittämisen suuntau-

tumisvaihtoehdon opiskelijoita. Opiskelijat ovat aloittaneet opinnot syksyllä 

2006 ja opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Olen itse tutkijana myös tämän 

opiskelijaryhmän jäsen. Useimmat opiskelijoista valmistuvat vuoden 2008 ai-

kana kuitenkin viimeistään kevätlukukaudella 2009. (Tarkemmin kohdejoukon 

taustasta kohdassa 6.1) 

Tutkimuksen aikana ryhmän opinnot olivat edenneet siihen vaiheeseen, että 

varsinainen kontaktiopetus oli loppunut ja opiskelijat tekivät itsenäisesti opin-

näytetöitään henkilökohtaisten suunnitelmien ja omien aikataulujensa mukai-

sesti ohjaavien opettajien tukemana. Alkuperäisenä tarkoituksenani oli toteut-

taa kaikki haastattelut ryhmähaastatteluina opiskelijoiden kontaktivaiheen ai-

kana loppuvuodesta 2007, mutta varsinainen tutkimusaihe ”kirkastui” hitaasti 

ja mm. tutkimusluvan saamisessa JAMK: lta meni aikaa. Niinpä haastattelut 

toteutettiin vasta helmi-maaliskuussa 2008. Tämä aiheutti sen, että haasta-

teltavia oli vaikeaa saada osallistumaan haastatteluihin, koska monet asuvat 

eri puolella Suomea ja haastattelut eri paikkakunnilla olisivat olleet haastavia 

toteuttaa ja taloudellisesti kalliita. Niinpä joulukuussa 2007 viimeisessä yhtei-

sessä kontaktipäivässä pyysin vapaaehtoisia haastateltavia mukaan ryhmä-

haastatteluihin, joihin olin ennalta antanut useita eri päivänmäärävaihtoehtoja. 

Haastatteluun ilmoittautui mukaan loppujen lopuksi 9 opiskelijaa, ja ne toteu-

tettiin kahtena ryhmähaastatteluna (3 ja 4 osallistujaa) sekä kahtena yksilö-



 30 

haastatteluna. Kohdejoukko on edustava opiskelijaryhmästä, sillä se on lähes 

puolet sen koosta (21 opiskelijaa).  

Haastattelut toteutettiin helmi – maaliskuun 2008 aikana ja ne pidettiin Jyväs-

kylän ammattikorkeakoulun tiloissa Lutakossa ja Kyllönmäellä. Kaikki haas-

tattelut nauhoitettiin sanelunauhurilla. Litteroin kaikki haastattelut sanasta sa-

naan siten, että vain sellaiset keskustelun pätkät jätin litteroimatta, jotka koski-

vat selkeästi jotain muuta aihetta kuin tutkimuksen teemoja. (Jätin myös pois 

erilaiset naurahdukset, huokaukset tai muut vastaavat äännähdykset, joilla ei 

ollut merkitystä tutkimuksen lopputuloksen kannalta.) Tällaisia keskustelun 

aiheita oli mm. keskustelu siitä, oliko tuossa opiskelujen vaiheessa kaikki 

opiskelijat jo saaneet arvosanan kaikista suoritetuista kursseista tai keskustelu 

erään opiskelijan hakeutumisesta yrittäjäopintoihin. Kaikki muut osat litteroitiin 

sanasta sanaan ja valmista haastatteluaineistoa tuli yhteensä noin 80 sivua 

(rivivälillä 1 kirjoitettuna). Haastattelujen kesto vaihteli 1h 10 min – 1h 30 min 

välillä.  

Litteroin haastattelut mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen, yleensä 

samana ja sitä seuraavana päivänä. Yhden haastattelun litterointiin kului 6 – 8 

tuntia. Kirjoitin myös jokaisen haastattelun jälkeen ylös asioita, joita huomasin 

haastattelujen aikana esim. millainen tunnelma tilanteessa oli, miten itse mie-

lestäni toimin haastattelijana ja miten pystyin huomioimaan haastateltavat yk-

silöinä jne. Haastattelutilanteet sujuivat leppoisissa tunnelmissa osittain siksi, 

että kaikki haastateltavat olivat minulle tuttuja opiskelukavereitani. Toisaalta 

tämän vuoksi jouduin hyvin tarkkaan koko ajan miettimään sitä miten pysyn 

objektiivisena haastattelun aikana, enkä vaikuta sanomisillani ja kysymyksil-

läni liikaa haastateltaviin. Objektiivisuuden säilyttäminen onnistui hyvin ryh-

mähaastatteluissa, mutta kahdessa yksilöhaastattelussa jouduin tarkkaile-

maan itseäni enemmän ja ne tuntuivat haastavammilta juuri sen takia, että 

keskustelussa oli mukana vain minä ja haastateltava, ja niissä roolini keskus-

telun toisena osapuolena nousi väkisinkin suuremmaksi kuin ryhmähaastatte-

lutilanteissa. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista kerron tarkemmin seu-

raavassa kappaleessa.   
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5.5 Tutkimuksen luotettavuus   

Kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään välttämään virheitä ja sen vuoksi yk-

sittäisen tutkimuksen luotettavuutta on aina arvioitava. Laadullisessa tutki-

musperinteessä on totuttu käyttämään kvantitatiivisesta tutkimuksesta tuttuja 

käsitteitä validius ja reliabiliteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuk-

sessa on todella tutkittu sitä mitä on aiottu ja luvattu ja reliabiliteetilla puoles-

taan tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta. Laadullisen tutkimuksen pii-

rissä näitä käsitteitä on kuitenkin usein kritisoitu sillä ne ovat syntyneet mää-

rällisen tutkimuksen piirissä ja eivät aina vastaa laadullisen tutkimuksen vaa-

timuksiin luotettavuudesta. (Sarajärvi & Tuomi 2006, 133.) Hirsjärven ja Hur-

meen (2000, 188 - 189) mukaan perinteisen validiuden ja reliabiliteetin tilalle 

voidaan asettaa pyrkimys siihen, että tutkimus paljastaa tutkittavien käsityksiä 

aiheesta niin hyvin kuin mahdollista. On tärkeää selvittää dokumentointi ja 

kaikinpuolinen menettelytapojen huolellinen perusteleminen. Luotettavuus 

koskee siis erityisesti tutkijan omaa toimintaa.  

Jollakin tavalla tutkimuksen luotettavuutta on kuitenkin arvioitava ja yksiselit-

teisten ohjeiden puuttuessa metodikirjallisuudessa käytin tämän tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnissa apuna Sarajärven ja Tuomen (2006) ”muistilistaa” 

luotettavuuden arvioinnista sekä Hirsjärven ja Hurmeen (1995) teemahaas-

tattelun luotettavuuden arvioinnin keskeisiä huomioitavia seikkoja (Sarajärvi & 

Tuomi 2006, 135 – 138; Hirsjärvi & Hurme 1995, 128 – 130; Hirsjärvi & Hurme 

2000, 184 - 189).  

Hirsjärvi ja Hurme (1995) käyttävät luotettavuuden arvioinnissa termeinä kä-

sitevalidiutta ja sisältövalidiutta. Käsitevalidiudella tarkoitetaan sitä, että teori-

asta pystytään johtamaan keskeisiä käsitteitä ja että ongelman asettelu on 

onnistunut ja haastattelurunko on hyvä. He painottavat huolellisen perehtymi-

sen ja suunnittelun merkitystä. Sisältövalidiudella tarkoitetaan sitä, että teema-

alueiden luomisessa onnistutaan ja kysymyksillä saavutetaan halutut vastauk-

set. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 128 -129.)  

Muita luotettavuutta lisääviä ja tutkimuksen laadun takaavia seikkoja ovat 

haastattelurungon mahdollisimman huolellisen suunnittelun lisäksi teknisen 

välineistön tarkastaminen, haastattelun päätteeksi tehtävä tarkistus siitä onko 

vielä jotain mitä pitää kysyä, haastattelupäiväkirjan pitäminen ja mahdollisim-
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man nopea litterointi haastattelujen jälkeen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184 - 

185). Sarajärvi ja Tuomi (2006) painottavat tutkijan oman sitoutumisen merki-

tystä, aineistonkeruun tapahtumien selvittämistä, tutkimuksen haastateltavien 

valinnan merkitystä ja uskottavan tutkimusraportin luomista (Sarajärvi & Tuomi 

2006, 137 - 138). 

Pyrin tutkimusta tehdessäni luotettavuuteen myös perusteellisen suunnittelun 

avulla, tarkastamalla huolellisesti tekniset laitteet ja niiden äänentoiston sekä 

litteroimalla haastattelut mahdollisimman pian niiden päätyttyä. Pidin myös 

haastatteluista päiväkirjaa johon merkitsin mm. millainen vaikutelma tilan-

teesta jäi, miten olin itse toiminut haastattelijana jne. Uskon myös onnis-

tuneeni kohtalaisesti teemojen luomisessa. Haastattelujen päätteeksi kävin 

haastateltavien kanssa läpi teema-alueet ja kysyin myös heiltä, tulisiko heille 

mieleen mitään mitä haluaisivat lisätä ko. teemoihin liittyen. Näin pystyin vielä 

saman tien saamaan täydentäviä vastauksia ja pohdintoja aiheista.  

5.6 Aineiston analyysi ja analyysin eteneminen 

Analysoin saamani tutkimusaineiston sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyy-

sissä etsitään merkityssuhteita ja -kokonaisuuksia ja sitä käytetään nimen-

omaan laadullisessa tutkimuksessa. Sisällönanalyysissa voidaan erotella 

kaksi eri analyysimenetelmää: 1) aineistolähtöinen eli induktiivinen analyysi ja 

2) aiempaan tietoon (materiaaliin) perustuva eli deduktiivinen analyysi. Käytin 

tutkimuksessani aineistolähtöistä lähestymistapaa.  

Sisällönanalyysimenetelmän avulla aineistosta etsitään logiikkaa tai aineistolle 

tyypillistä kertomusta. Sen jälkeen aineistoa pelkistetään (= redusoidaan), eli 

siitä karsitaan tutkimukselle tarpeettomat aineiston osat pois, huomioiden tie-

tysti sen, ettei olennaista materiaalia saa hävittää. Tämän jälkeen aineistoa 

voidaan ryhmitellä uudelleen sen mukaan mitä aineistosta ollaan etsimässä. 

Tutkimuksen tuloksena saadaan aineistosta muodostettua teoreettinen malli 

tai teoreettisia käsitteitä, joiden avulla yritetään ymmärtää tutkittavan kuvaa-

maa merkityskokonaisuutta. (Vilkka 2005, 140.)  

Sisällönanalyysi etenee yksinkertaisimmillaan seuraavasti:  

1) ensin päätetään mikä aineistossa kiinnostaa, jonka jälkeen  
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2) aineisto käydään läpi ja erotellaan siitä kiinnostavat asiat  

3) kaikki muu jätetään pois tutkimuksesta  

4) merkityt asiat kerätään yhteen ja erilleen aineistosta  

5) aineisto teemoitellaan, luokitellaan tai tyypitellään  

6) lopuksi kirjoitetaan yhteenveto.  

(Sarajärvi & Tuomi 2006, 94.) Käytin analyysissa aineiston teemoittelua, mikä 

tarkoittaa sitä, että aineistosta etsitään ja painotetaan sitä mitä kustakin tee-

masta on sanottu. Mainintojen lukumäärällä ei tässä tutkimuksessa ollut mer-

kitystä. Tärkeää on tässä vaiheessa huomioida se hakeeko aineistosta sa-

muutta vai erilaisuutta, jonka lisäksi voidaan hakea esim. toiminnan logiikkaa 

tai tyypillistä vastausta.  

Tutkimuksessani litteroin ensin kaikki haastattelut sanasta sanaan, jonka jäl-

keen luin aineistoja useampaan kertaan lävitse. Sen jälkeen etsin pelkistettyjä 

ilmauksia ja lajittelin ne teemahaastattelun teemojen alle. Teemahaastattelun 

runko toimi siis alustavana aineiston jäsentelijänä. Tämän jälkeen pohdin mi-

ten saan aineistoa edelleen tiivistettyä ja karsittua. Lajittelin pelkistetyt ilmauk-

set tutkimuskysymysten mukaisesti kolmeen aihealueeseen alleviivaamalla 

ilmaukset kolmella erivärisellä tussilla. Aihealueita oli: 1) millaista ohjausta 

opiskelija tarvitsee oppimisprosessin eri vaiheissa, 2) miten opiskelijan oma 

osaaminen saadaan näkyväksi ja miten sitä voidaan hyödyntää opetuksessa 

ja 3) millaisia menetelmiä ja keinoja voitaisiin käyttää apuna opetuksessa. 

Tämän vaiheen jälkeen klusteroin eli ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset ja etsin 

niistä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Aineiston ryhmittelyssä muodostui 

seuraavia aihekokonaisuuksia: ryhmä ja sen toiminta, tutortoiminta, opiskelu-

kokonaisuuksiin perehtyminen, oppimisympäristö R5, HOPS, henkilökohtai-

nen urapolku, oppimistehtävät ja tentit, opinnäytetyö, vastavuoroisuus ja dia-

logisuus, oman osaamisen kehittäminen ja osaamisen tunnistaminen, kontak-

tipäivät ja niiden sisältö, opettajien keskinäinen toiminta ja yhteistyö sekä 

koulutuksen merkitys opiskelijalle. Nämä aihekokonaisuudet yhdistelin keskei-

simmiksi tuloksiksi, jotka esittelen pääluvun 6 lopuksi. (KTS. 6.6) 

Liitteenä on prosessikuvaus haastatteluaineiston ja analyysiprosessin ja tu-

losten ryhmittelyn etenemisestä. (LIITE 1)  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Tutkittavien taustatiedot ja tulosten esittäminen  

Keräsin haastateltavilta taustatiedot yksinkertaisella lomakkeella, jotta saisin 

muodostettua kokonaiskäsityksen haastateltavien koulutustaustasta, iästä ja 

työhistoriasta.  

Haastateltavia oli yhdeksän ja he olivat iältään 28 – 52 -vuotiaita. Jokaisella oli 

taustakoulutuksenaan ammattikorkeakoulututkinto ja tutkinnot oli suoritettu 

1999 – 2005 välisenä aikana. Yleisin tutkinto oli sosionomi (AMK). Haastatel-

tavilla oli taustalla myös muita ammatillisia tutkintoja kuten sosiaaliohjaaja, 

sosiaalikasvattaja, lähihoitaja ja kodinhoitaja. Kahdella haastateltavalla oli yli-

opistotutkinto/yliopisto-opintoja ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi (maiste-

ritutkinto ja yliopiston täydennyskoulutus). Lisäksi taustalla oli muita hajanaisia 

koulutuksia esim. JET -koulutus, artesaanitutkinto ja opintoja avoimessa yli-

opistossa. Haastateltavien monipuolinen ja korkeatasoinen koulutustausta ja –

kokemus antaa hyvän pohjan arvioida koulutusta ja siten lisää osaltaan tämän 

tutkimuksen validiutta.  

Sosionomi (AMK) tutkinnon jälkeen neljä haastateltavista oli sijoittunut johta-

vaan asemaan ja neljä työntekijätason tehtäviin sekä yksi projektitehtäviin. 

Hakeutuessaan opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kolme 

haastateltavista toimi johtavissa tehtävissä, kolme työntekijätason tehtävissä, 

kaksi projektitehtävissä sekä yksi sekä johtavassa asemassa että työntekijä-

tason tehtävissä (puoliksi kummassakin).  

Esittelen tutkimuksen laajemmat tulokset tässä kuudennessa pääluvussa sel-

laisessa muodossa kuin ne tulivat esiin haastatteluissa. Luvun viimeisessä 

kappaleessa tiivistän tutkimuksen keskeiset tulokset. Olen lisännyt tekstiin 

autenttisia haastatteluosia, joihin olen merkannut tunnistetiedoiksi haastatte-

lun päivänmäärän (esim. 12.2.08) ja haastateltavan (esim. H1), näin tieto voi-

daan tarvittaessa palauttaa lähtökohtaansa. Seitsemännessä (7.) pääluvussa 

analysoin ja muodostan tuloksista omia johtopäätöksiäni ja esittelen suosituk-

sia opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi. 
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6.2 Ohjaus oppimisprosessin eri vaiheissa 

Käsittelin haastattelun tuloksia kahdesta eri näkökulmasta: toisaalta tutki-

mustehtäviä tarkastellen ja niihin vastauksia etsien ja toisaalta jäsentelin osan 

tuloksista (ohjauksen tarpeen) YAMK –oppimisprosessin mukaisesti. Ensim-

mäisen tutkimustehtäväni tavoitteena oli selvittää millaista ohjausta opiskelijat 

kokevat tarvitsevansa oppimisprosessin eri vaiheissa. Ohjauksen ja tuen mer-

kitys nousi yhdeksi keskeisistä tutkimustuloksista ja käsittelen sen tässä op-

pimisprosessin eri vaiheiden mukaisesti.  

6.2.1 Ohjauksen tarve oppimisprosessin aloitusvaiheessa 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oppimisprosessin keskeisenä seik-

kana on opiskelijaryhmän ja yksittäisen opiskelijan toiminnan kehittäminen ja 

ohjaaminen koko oppimisprosessin ajan. Oppimisprosessin ideaalisessa aloi-

tusvaiheessa opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja koko opiskeluryhmään. He 

myös jäsentelevät itse omaa osaamistaan, markkinoivat omaa osaamistaan 

opiskelutovereille ja opettajille sekä tutustuvat toisten opiskelijoiden osaami-

seen. Aloitusvaiheessa opiskelijat ryhmääntyvät ja opiskelun sosiaalinen 

ulottuvuus muotoutuu eli opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja löytävät oman paik-

kansa ryhmässä. Aloitusvaiheen merkitys korostuu kaikessa sosiaalisessa 

kanssakäymisessä, koska siinä luodaan usein tärkeitä ensivaikutelmia ja jos 

aloitus ei etene toivotulla tavalla, sillä voi olla kauaskantoisempia vaikutuksia 

myös jatkossa. 

Koulutus alkoi syksyllä 2006 siten, että ensimmäiset kontaktipäivät oltiin yh-

dessä kaikkien ylempien ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa ja kaikki 

koulutuslinjasta riippumatta saivat saman perehdytyksen JAMK: in käytäntöi-

hin kuten kirjastoon. Tämän jälkeen opiskelijat eroteltiin koulutusaloittain omiin 

ryhmiin kuitenkin siten, että terveyden edistämisen koulutusohjelman eli laaja-

vastuisen hoitotyön opiskelijat ja johtamisen ja kehittämisen opiskelijat kulkivat 

pitkän matkaa yhdessä yhtenä isona ryhmänä.  

Tutkimukseni mukaan kaikki haastatellut kokivat koulutuksen aloitusvaiheen 

jollain tasolla sekavaksi ja hajanaiseksi. Useimmat kaipasivat napakkaa ja 

selkeää ohjausta aloitusvaiheessa. Joku haastateltavista koki jopa, että en-

simmäiset päivät suorastaan romuttivat koulutukseen kohdistuneet odotukset. 
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Monet haastateltavista toivoivat koulutuksen sisällön ja rakenteen sekä ta-

voitteiden ja tarkoituksen selvittämistä heti aloitusvaiheessa. Myös käsitteiden 

avaamiseen toivottiin ohjausta, erityisesti terveydenedistäminen jäi terminä ja 

kokonaisuutena epäselväksi ja sen suhde johtamiseen ja kehittämiseen ei kir-

kastunut aloitusvaiheessa.  

No sillon alussahan olis voinu sanoa, että nyt opiskellaan näitä 
isoja palikoita, joissa on nämä asiat sisällä. Silloin olis esim. hah-
motettu että onks se terveydenedistäminen se yläotsikko, joku 
sateenkaari, jonka alla on näitä muita. Vai onks se erillinen pa-
likka ja johtajuus on erillinen palikka ja kehittäminen on erillinen 
palikka. (13.2.08 H1) 

Myös eri oppiaineista kaivattiin tarkempaa tietoa ja selvitystä. Erään haasta-

teltavan kuvaus koulutuksen aloituksesta kertoo siitä epävarmuudesta jota 

opiskelijat tuolloin kokivat: 

Mulla ainakin kävi niin, että mä en hahmottanut riittävän hyvin tätä 
koko kokonaisuutta mitä tähän liittyy.. että mä vaan tyynen rau-
hallisesti oottelin pari kolme kuukautta, että tässä kohta rupee jo-
tain tapahtumaan.. Että mä en niinku päässy napakasti al-
kuun..(18.2.08 H1) 

Opettajien rooli koettiin epäselväksi tai ainakin toivottiin, että opettajat olisivat 

tuoneet omaa rooliaan enemmän esille. Jotkut haastateltavista kokivat, että 

opettajilla ei ollut keskenään sovittua ja selkeää kuvaa siitä mitä opetetaan, 

kuka opettaa mitäkin ryhmää ja millaisilla menetelmillä. Koettiin myös ettei 

tiedetty keneltä opettajalta loppujen lopulta kysytään ihan käytännön seikkoi-

hin liittyviä kysymyksiä, sillä opettajat ”jaettiin” tutoropettajiin sekä linjanvas-

taavaan opettajaan. Koulutuksen tukipalveluista toivottiin myös tarkempaa 

ohjausta eli käytännössä tietopakettia (A4) siitä, kuka vastaa mihinkin kysy-

myksiin liittyen esim. salasanoihin, opintotodistuksiin jne.  

Ryhmän ja ryhmäytymisen merkitys korostui haastatteluissa erityisesti. Kaikki 

haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei ryhmäytyminen tai ryhmäytymiseen oh-

jaaminen onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Ryhmäytymistä häiritsi 

erityisesti se, että laajavastuisen hoitotyön opiskelijat olivat pitkään samassa 

ryhmässä johtamisen opiskelijoiden kanssa. Useimmat kokivatkin, ettei niin 

isossa ryhmässä voinut keskustella riittävän avoimesti, eikä toisaalta pystynyt 

tutustumaan ja luomaan kontaktia oman ryhmänsä opiskelijoihin. Jopa opis-

kelutovereiden nimet oli hankala oppia, koska ei muistanut kuka opiskelija 
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kuuluu mihinkin ryhmään. Ryhmien yhdistämisellä ja yhteisillä oppitunneilla oli 

varmasti pedagoginen tarkoitus saavuttaa moniammatillista keskustelua joh-

tamisen ja hoitotyön opiskelijoiden välille, mutta haastateltavat kokivat että 

liian suuri ryhmä esti avoimen keskustelun ja ”hukkasi” hiljaisen tiedon. 

Useimmat olisivat toivoneet ihan perinteistä ryhmäytymiseen ohjausta esim. 

erilaisten tutustumisharjoitusten kautta. Joku totesikin, että paras tapa ryh-

mäytyä on ”mennä yhdessä pariksi päiväksi metsään” tutustumaan ja teke-

mään yhdessä erilaisia tehtäviä. 

Aloitusvaiheessa kaivattiin ohjausta siihen ketä opiskelijat olivat, millaisesta 

toimintaympäristöstä he tulivat ja mikä oli heidän osaamisensa ja asiantunti-

juutensa. Opintojen alussa ryhmä jaettiin tutorryhmiin, joille nimettiin oma tuto-

ropettaja. Kukin ryhmä sai tehtäväksi kerätä yhteen oman ryhmän jäsenten 

vahvuuden ja osaamisen. Tutorryhmät työstivätkin tehtävänsä, mutta haas-

teltavat kokivat että niihin ei koskaan sen jälkeen palattu, eli niitä tietoja ei ja-

ettu koko opiskeluryhmälle. Näin useimmille muodostui ehkä jonkinlainen kä-

sitys oman tutorryhmänsä jäsenistä, mutta muut opiskelijat jäivät etäisemmiksi 

eikä heidän osaamisensa tullut kaikkien tietoon.  

Verkko-oppimisympäristönä opiskelujen ajan toimi R5. Siihen tutustuttiin opis-

kelun alussa haastateltavien mielestä pikaisesti ja monille jäi jonkinasteinen 

epäluulo ja jopa paniikki sähköistä oppimisympäristöä kohtaan. Tutustumi-

sessa olisi toivottu rauhallista ja selkeää ohjausta, jossa kaikki olisivat pääs-

seet omaan tahtiinsa tutustumaan R5:een.  

Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) käsiteltiin yhdessä tutoropetta-

jan kanssa tutorkeskusteluissa melko lailla opintojen alussa. Varsinaista pe-

rehdytystä HOPS: in tekemiseen ei haastateltavien mukaan saatu, vaan oh-

jeistettiin tekemään se opetussuunnitelman mukaisesti. (Opetussuunnitel-

massa oli valmiina aikataulu, jonka mukaan opinnot etenivät). Useimmat koki-

vat että HOPS: iin ei sinällään paneuduttu kunnolla eikä siinä huomioitu opis-

kelijan omaa oppimispolkua ja sillä etenemistä esim. valinnaisissa opinnoissa, 

koska niiden tarjonta oli melko heikko tai sitten tietoa vaihtoehdoista (esim. 

koko JAMK: in tarjonta) ei ollut riittävästi.  

Opinnäytetyö ja sen ohjaus kokonaisuudessaan nousi tärkeäksi teemaksi tut-

kimukseni aikana. Haastateltavat kokivat poikkeuksetta että opinnäytetyöstä 
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alettiin turhaan puhua heti ensimmäisenä syksynä. Haastateltavien mielestä 

aiheen valinta piti tehdä liian kiireisesti heti syksyllä, koska monilla aihe vaihtui 

vähintään kerran matkan aikana. Aiheen valinta vaikutti olleen kohtuullisen 

helppoa niille, jotka olivat heti alussa päättäneet, että tekevät opinnäytetyön 

omalle työpaikalleen. Muutamat haastatelluista kaipasivatkin sellaista ohjausta 

ja keskustelua jossa olisi käyty läpi miten opinnäytetyö voi vaikuttaa työssä 

etenemiseen tulevaisuudessa ja omaan urapolkuun.  

6.2.2 Ohjaus ja sen tarve kontaktiopetuksen vaiheessa 

Oppimisprosessin kontaktiopetuksen vaiheessa opiskelijat hyödyntävät omaa 

osaamistaan, laajentavat omaa tietopohjaansa peilaamalla oppimaansa aikai-

semmin opittuun ja hyödyntävät muiden ryhmäläisten asiantuntijuutta omassa 

oppimisessaan ja kehittymisessään. Kontaktiopetuksen vaiheessa opinnot 

keskittyvät yhteisiin kontaktipäiviin ja itsenäisten oppimistehtävien tekemiseen.  

Kontaktiopetuksen vaiheen aikana haastateltavat kokivat että ohjausta olisi 

kaivattu tehtävien ohjauksessa siten, että opiskelija tekee tehtäviä paitsi 

omaan työhönsä soveltaen myös suunnaten niitä tulevaisuuden urasuunnitel-

mia kohti. Useimmat haastatelluista totesivat että kontaktivaiheen opiskelu 

pitäisi painottaa tehtävien tekemiselle ja uusien asioiden sisäistämiselle, eikä 

edes yritettäisi sisällyttää tähän vaiheeseen opinnäytetyön tekemistä. Näin 

oppiminen ja uusien asioiden omaksuminen ja sisäistäminen mahdollistuisi 

parhaalla mahdollisella tavalla ja näitä opittuja asioita voisi sitten myöhemmin 

hyödyntää omassa opinnäytetyössään. Hieman ristiriitaiselta tuntuikin erään 

haastateltavan mielestä se, että aloitusvaiheessa ja pitkin matkaa opinnäyte-

työtä painotettiin ja sen etenemiseen panostettiin, mutta kuitenkin syksyllä 

2007 kontaktiopetuksen vaiheen ollessa loppusuoralla todettiin, että koska 

teillä on nyt niin rankka syksy, ei edes kannata keskittyä opinnäytetyöhön 

tässä vaiheessa. Myös ohjausta ja palautetta oppimistehtävistä kaivattiin – 

haastateltaville ei riittänyt se, että tehtävästä oli saanut arvosanan, ellei sa-

malla saa palautetta omasta oppimisesta ja opitun asian sisäistämisestä.  

Tutorryhmä ja tutorohjaustoiminta jäi kaikkien haastateltavien mielestä melko 

kevyeksi. Osalla tutorryhmistä ei ollut lainkaan kokoontumisia, osalla oli ollut 

yksi tai kaksi kokoontumista. Tutorohjauksen saaminen riippui siis hyvin paljon 

siitä kuka sattui olemaan oma tutoropettaja. Ryhmien kokoontumiselle edes 
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ilman opettajaa ei ollut kontaktipäivien aikana varattu aikaa, ja koska monet 

olivat eri paikkakunnilta, ei tapaamisia voinut järjestää kontaktipäivien ulko-

puolella. Monet ihmettelivätkin mitä merkitystä tutorryhmillä ja tutoropettajalla 

loppujen lopuksi oli.  

Koko tutorryhmäkin jäi, ei ollut yhtään kokoontumista, mikä mer-
kitys sillä sitten oli?(14.3.08 H1) 

Haastateltavat tiedostivat aikuisopiskelijan omatoimisuuden ja itseohjautuvuu-

den suhteessa tutortoimintaan, mutta samalla toivottiin, että myös aikuinen 

saisi olla opiskelijan roolissa: 

Liikaa lähdettiin siihen, että te olette aikuisia, kun eihän me sitten 
oltukaan aikuisia.. Ollaanhan me aikuisia mutta me ollaan samalla 
opiskelijoita, jotka ottaa sen opiskelijan roolin ja halutaan että on 
se opettaja joka luotsaa ja ohjaa..(18.2.08 H4) 

Tutorryhmien kokoontumisia kaivattiin erityisesti sen takia, sillä haastateltavat 

kokivat että nimenomaan niissä olisi voinut jakaa asiantuntijuutta toisten 

kanssa, ja olisi voinut saada ohjausta paitsi opinnoissaan myös omalla henki-

lökohtaisella urapolulla etenemisessä ja oman ammatillisuuden peilaami-

sessa.  

Kontaktivaiheessa opiskelijat tuntuivat eniten kaipaavan ohjausta vuorovaiku-

tukselliseen toimintaan. Haastateltavat toivoivat että, ”aitoja” keskusteluja olisi 

ollut enemmän, ja että opettajat olisivat jopa provosoineet opiskelijoita yhtei-

siin keskusteluihin. Nyt koettiin, että aikaa oli koko ajan liian vähän ja vähäiset 

kontaktipäivät mentiin läpi todella nopealla tahdilla, eikä aikaa keskusteluille 

jäänyt. Jokainen haastateltava painotti sitä että keskusteluja olisi pitänyt olla 

paljon enemmän, ja että vasta niiden kautta asiantuntijuutta voi todella jakaa 

ryhmässä. Keskustelujen vähäisyys koettiin monella tavalla harmilliseksi 

puutteeksi kontaktiopetuksen vaiheessa:  

-- niin se keskustelu, sehän jäi ihan tyystin ja se oli murhe, koska 
siinä ne hedelmät olisi noussu sitten ja jokainen ois voinu peilata 
siihen omaan taustaansa, että mitä kokemuksia on. Mutta ei voinu 
keskustella kun ei ollu aikaa..(13.2.08 H1)  

Keskustelujen ja dialogisuuden puuttuminen ja kiire tuntuikin leimaavan mo-

nien mielessä kontaktipäivien kulkua.  
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6.2.3 Ohjaus oppimisen ja osaamisen syventymisen vaiheessa 

Oppimisen ja osaamisen syventymisen vaiheella tarkoitan oppimisprosessissa 

sitä vaihetta, jossa opiskelijat tekevät itsenäisesti oman suunnitelmansa ja 

omien ohjaavien opettajiensa ohjaamana opinnäytetyötään. Johtamisen ja 

kehittämisen opinnoissa tämä ajanjakso ajoittui kevätlukukaudesta 2008 

eteenpäin, viimeisten varsinaisten kontaktiopetuspäivien sijoittuessa joulukuu-

hun 2007. Tässä oppimisprosessin vaiheessa opiskelijan oma osaaminen sy-

ventyy. Tässä vaiheessa saavutetaan myös voimaantumisen kokemuksia ja 

oma urapolkukin saattaa vahvistua ja hahmottua. Tämä vaihe on opiskelijalla 

itsenäisen työn vaihe ja vaatii ehkä kaikista eniten motivaatiota ja sitoutumista 

opinnäytetyön ja koko opintojen loppuun saattamiseksi, etenkin kun ryhmän 

tuki ja ”kannattaminen” on enää satunnaisten seminaaripäivien varassa. Toi-

saalta tässä opintojen vaiheessa tunnetaan ehkä myös suurta tyydytystäkin 

siitä, että ollaan jo näin pitkällä opinnoissa ja uusia opittuja asioita voi syven-

tää käytäntöön paitsi omassa opinnäytetyössä myös työelämässä.  

Haastateltavien mielestä tämä vaihe painottui luonnollisesti opinnäytetyöhön 

ja sen ohjaukseen. Useimmat sanoivat, että ohjausta sai aina kun sitä pyysi, 

ja osalla suhde ohjaajaan oli jo muodostunut kiinteäksi ja yhteiset pelisäännöt 

ohjauksen suhteen olivat selkeät ja käytännöt toimivat. Yhteyttä ja ohjausta 

sai joko sähköpostilla tai yhteisissä tapaamisissa ohjaavien opettajien kanssa. 

Muutamat kokivat kuitenkin ohjauksen saamisen heikommaksi johtuen siitä, 

että ohjaavat opettajat olivat vaihtuneet kesken matkan, tai niitä ei oltu nimetty 

vielä lainkaan. Tähän on ollut syynä valitettavat sairastumiset tai muut työ-

suhteisiin liittyvät seikat, joille kukaan ei ole voinut mitään. Yleisvaikutelma 

ohjauksen saamisesta oli kuitenkin hyvin positiivinen ja sitä koettiin saatavan 

suhteellisen hyvin. Opinnäytetyön etenemisessä ohjausta toivottiin eniten ”oi-

keaan suuntaan etenemisessä” eli omien näkemysten peilaamisessa, niin että 

todella etenee tutkimustehtävän mukaisesti oikeaan suuntaan. Näin välttyisi 

mahdollisesti siltä, että joutuu tekemään ”korjausliikkeitä” ja siten enemmän 

työtä.  

Ohjauksen tarve ilmeni myös oman itsen peilaamisessa johtajuuteen ja kehit-

tämistyöhön ja yleensä ammatillisuuteen. Kuka minä olen? Millainen minä 

olen johtajana ja kehittäjänä?  
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Se jäi näistä opinnoista kokonaan pois, että kuka minä olen? Min-
kälainen tyyppi mä olen ja minkälaisia persoonallisuuden piirteitä 
mulla on johtajana ja kehittäjänä?.. Sitä että olis voinu peilata it-
teensä ihan konkreettisesti.. että nää on sulla vahvuuksia ja nää 
on sulla heikkouksia..(13.2.08 H1) 

Omaa urapolkua ja tulevaisuutta olisi haastateltavien mielestä haluttu tarkas-

tella ohjaavan opettajan tukemana, jotta oma rooli tulevaisuuden johtajana ja 

kehittäjänä olisi kirkastunut entisestään.  

Että olis sitten kun lähtee täältä kohti sitä tulevaisuutta, niin olis 
näkemys, että hei mä olen tällainen, mulla on tämä osaaminen ja 
mitä mun pitää kehittää vielä matkallani tuonne. Ja kun pääsen 
sinne, niin näihin täytyy mun panostaa. (13.2.08 H1) 

Haastateltavat kokivat että opettajilla on tarvittavaa ammattitaitoa tarkastella ja 

ohjata opiskelijaa, osin jopa hieman ammatinvalinnan ohjauksellisilla mene-

telmillä omalla urapolulla ja näin vahvistaa opiskelijan omaa näkemystä itses-

tään ja urastaan.  

Haastateltavista osa toivoi myös yhteistä keskustelua siitä miltä ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon tulevaisuus näyttää ja millaiset työnäkymät tut-

kinnon suorittaneilla on. Tätäkin keskustelua olisi voitu käydä opettajien ohja-

uksella koko ryhmän kanssa tai tutorryhmissä pienemmällä porukalla.  

6.3 Opiskelijan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen koulutuksessa 

Opiskelijoiden oma osaaminen on osaamislähtöisen opetuksen ja sen kehit-

tämisen lähtökohta. Toinen tutkimustehtävistäni oli selvittää miten opiskelijan 

oma osaaminen saadaan näkyväksi ja miten sitä voitaisiin hyödyntää koulu-

tuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.  

Ryhmäytymiseen ja vuorovaikutukseen panostaminen heti opiskelun aloitus-

vaiheessa oli kaikkien haastateltavien mielestä olennaisin tekijä osaamisen 

tunnistamisessa ja tunnustamisessa ja sitä kautta myös avain osaamisen 

hyödyntämiseen. Toisten opiskelijoiden osaaminen ja asiantuntijuus koettiin 

valtavana voimavarana, jota ei kuitenkaan saatu valjastettua parhaimmalla 

mahdollisella tavalla käyttöön. Myöskään opettajilla ei ollut riittävästi tietoa 

opiskelijoiden osaamisesta, joten miten he olisivat voineet sitä paremmin hyö-

dyntää koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä?  
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Mä kanssa odotin monta kertaa että millonka meillä olis oikeesti 
sitä tutustumista, millon me oikeesti päästään niinku ryhmäyty-
mään? Eli jotenkin sitä, että ok me ollaan aikuisopiskelijoita ja it-
seohjautuvia, mutta siitä huolimatta, että me päästäis hyödyntä-
mään toistemme osaamista, mitä me kukin osataan..(18.2.08 H4) 

Myös opiskelijoiden lähtötason kartoittaminen olisi ollut tarpeellinen haasta-

teltavien mielestä huolimatta siitä, että kaikilla oli jo pohjakoulutuksena vähin-

tään ammattikorkeakoulututkinto. Lähtötason kartoitusta olisi kaivattu ainakin 

tutkimusmenetelmien osalta, joka tuotti usealle haastateltavalle jonkinlaisia 

vaikeuksia ja hankaloitti opinnäytetyön aloittamista ja siinä etenemistä. Tutki-

musmenetelmien osalta opettajilla oli näkemys, että ne kuuluvat perusopetuk-

seen eli esim. sosionomiopintoihin, mihin ne toki kuuluvatkin. Useimmilla 

haastateltavilla opinnoista oli kuitenkin useampi vuosi aikaa ja sen aikaiset 

tiedot olivat päässeet unohtumaan.   

Laajavastuisen hoitotyön ryhmän vaikutusta osaamisen tunnistamisessa poh-

dittiin haastatteluissa paljon ja yleisimmin koettiinkin, että johtamisen ja laaja-

vastuisen ryhmän yhdessä pitäminen sekoitti ja hidasti osaamisen tunnista-

mista ja asiantuntijuuden jakamista juuri suuren ryhmäkoon takia. Jotkut 

haastatelluista kokivat että opiskelijoilla oli niin eriytyneet roolit että yhteinen 

moniammatillinen keskustelu olisi vaatinut paljon enemmän ohjausta ja aikaa 

onnistuakseen. Nyt ryhmät lähinnä sekoittivat toistensa toimintaa ja hidastivat 

todennäköisesti kummankin ryhmän ryhmäytymistä ja osaamisen tunnista-

mista. Useimpien mielestä olisikin ollut viisaampaa pitää ryhmät heti alusta 

saakka erillään.  

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että oma käyttöteoria -tehtävä 

olisi toiminut sellaisenaan hieman jalostettuna parhaimpana (tai ainakin en-

simmäisenä mieleen tulevana) menetelmänä osaamisen tunnistamisessa ja 

tunnistamisessa sekä jakamisessa. Opiskelijat tekivät opintojen alkuvaiheessa 

oppimistehtävän omasta käyttöteoriastaan. Tehtävää ei kuitenkaan hyödyn-

netty niin, että jokainen olisi esittänyt oman käyttöteoriansa toisille ja sen 

avulla kertonut kuka minä olen, mitä osaan ja että nämä ovat vahvuuteni, ar-

voni ja teoriatietoni, joita sovellan omassa päivittäisessä työssäni. Tällainen 

tehtävien esittely olisi haastateltavien mielestä vienyt osaamisen tunnistamista 

ja asiantuntijuuden jakamista pidemmälle ja auttanut opiskelijoita eteenpäin 

myös oman ammatillisuuden ja osaamisen peilaamisessa.  
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Opiskeluun hakeutuessaan opiskelijat olivat tehneet omat urasuunnitelmat 

liitteeksi hakupapereihin. Jotkut haastateltavista totesivat, että olisi ollut hyö-

dyllistä käydä urasuunnitelmat läpi vielä uudelleen koulutuksen alkuvaiheessa 

ja loppupuolella, jotta näkisi miten omat ajatukset olivat muuttuneet vai oli-

vatko ne muuttuneet.  

Tutorryhmätoiminta ja tutorohjaaminen nousivat myös opiskelijan osaamisen 

tunnistamisessa yhdeksi keskeiseksi menetelmäksi.  

Useimmat haastateltavista eivät osanneet erityisesti spesifioida millaisilla 

konkreettisilla menetelmillä osaamista saataisiin näkyväksi (esim. Port folio), 

mutta he uskoivat siihen, että opettajilla olisi ja tulisi olla hallussaan sellaisia 

menetelmiä eri tilanteisiin, joilla osaaminen saataisiin esille ja hyödynnettyä. 

Kyllä opettajilla pitäis olla taito hyödyntää, kun on se tietty aihe 
mitä käydään, ei nyt niin että jokainen kertoo mitä osaa, vaan siis 
niinku niin että on se tietty aihe ja opettajalla täytyis olla hallin-
nassa se menetelmä, millä se saadaan meistä irti, sen aihepiirin 
parissa se osaaminen. Sitä kun varmasti oli paljon.. (18.2.08 H2) 

Kun yritin haastatteluissa kysellä millä metodilla tai menetelmällä osaaminen 

saataisiin näkyväksi ja miten kukin voisi ”markkinoida” omaa osaamistaan, oli 

vastauksena useimmiten juuri keskusteleminen, erilaiset ryhmätyöt ja toimin-

nalliset ja vuorovaikutteiset ryhmätyömenetelmät.  

Ainakin tuntuis, että mitä enemmän siinä alussa panostetaan sii-
hen vuorovaikutukseen ja siihen että tutustutaan ihan rauhassa, 
jonkun tehtävän tai mikä se nyt olisi avulla..(13.2.08 H1) 

Opiskelijoiden osaamista, kokemuksia ja tietoa olisi haastateltavien mielestä 

voinut hyödyntää myös tulevan johtamisen koulutuksen (joka alkaa syksyllä 

2008) sisällön suunnittelussa. Tällöin opiskelijat olisivat voineet olla tasaver-

taisena kumppaneina kehittämässä koulutusta eteenpäin omien kokemus-

tensa pohjalta. Tässä opinnäytetyössähän koulutuksen kehittämistä pohditaan 

opiskelija- ja oppimislähtöisesti, mutta työn anti tulee ainakin osittain liian 

myöhään, koska koulutuksen sisältöä on ymmärtääkseni jo suunniteltu ja uu-

distettu. Tutkimukseni tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää myös yleisem-

mällä tasolla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisessä. 
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6.4 Menetelmät ja keinot koulutus- ja oppimisprosessin tukena 

Kolmas tutkimustehtäväni oli saada tietoa siitä millaisia menetelmiä ja keinoja 

voitaisiin käyttää koulutus- ja oppimisprosessin tukena ja niiden kehittämi-

sessä. Lähdin tutkimusta suunnitellessani miettimään aluksi liiaksi varsinaisia 

pedagogisia menetelmiä, kunnes tajusin, että sekä minulle tutkijana että opis-

kelijoille tutkittavina pedagogiset menetelmät ovat vieraita käsitteitä, koska 

meistä kukaan ei ole opetusalan ammattilainen. Niinpä tarkensin tutkimus-

tehtävääni enemmän käytännönläheiseen suuntaan ja niihin käytännön me-

netelmiin ja keinoihin, joilla koulutusta ja oppimisprosessin etenemistä voisi 

parantaa ja kehittää.  

Ryhmäytyminen ja siihen panostaminen tuli esille jo aikaisemmassa ohjausta 

koskettavassa osiossa, tämän kaikki haastateltavat nostivat myös tässä kohti 

ensimmäisenä esiin. Ryhmäytymistä voi edistää erilaisilla toiminnallisilla me-

netelmillä, joita olisi toivottu käytettävän aloitusvaiheessa. Opettajien taustan 

ja osaamisen sekä oman persoonan mukaan ottamista opetukseen kaivattiin. 

Power Point –luentojen lisäksi toivottiin enemmän vuorovaikutusta ja keskus-

telua, dialogisuutta.  

Myös kahden ryhmän (laajavastuinen hoitotyö ja johtaminen) yhdistämistä tai 

pikemminkin koko terveydenedistämisen koulutusohjelman pitämistä yhdessä 

pidettiin pääsääntöisesti hieman epäonnistuneena ideana, jota ei ehkä tule-

vaisuudessa kannata toteuttaa, koska liian suuri ryhmä hidastaa tutustumista 

ja osaamisen jakamista, kuten aiemmin on jo todettu. 

Opetuksen menetelminä haastateltavat pitivät kovasti koko JAMK: in ylemmän 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteisistä luennoista ja niissä tehtävistä 

ryhmätöistä, joissa koulutusryhmät sekoittuivat ja näkemykset vaihtuivat. 

Haastateltavat kokivat ulkopuoliset luennoitsijat näissä tilaisuuksissa hyviksi 

(esim. Maija-Riitta Ollilan luento) mutta totesivat myös lähes yksimielisesti, 

että ulkopuolisen luennoitsijan valinta pitää tehdä huolellisesti, ettei luento jää 

irtonaiseksi eikä siten liity opintokokonaisuuksiin.  

Kontaktipäivien sisältö ja pituus puhututti kaikissa haastatteluryhmissä. Kon-

taktipäivien sisältöihin toivottiin kiinnitettävän erityisesti huomiota siten, että 

opettajat olisivat keskenään sopineet mitä kukin opettaa ja sopineet menetel-
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mistä keskenään. Myös kontaktipäivien pituutta kritisoitiin lähes kaikkien 

haastateltavien toimesta; ensimmäinen kontaktipäivä tulisi olla pitkä (esim. klo 

10 – 20), koska pidemmästä matkasta tulevat opiskelijat yöpyvät useimmiten 

paikkakunnalla ja silloin ensimmäinen kontaktipäivistä voisi ihan hyvin olla pi-

dempi ja jälkimmäinen sitten ”normaalimittainen”. Kontaktipäivien sisällön 

merkityksestä keskusteltiin jokaisessa ryhmässä myös esim. Summer School 

–tapahtuman vuoksi, johon opiskelijat velvoitettiin osallistumaan syyskuussa 

2007. Tapahtuman ja sen sisällön pohtiminen yhdessä haastattelussa jopa 

kiukutti erästä haastateltavista:  

--just se Summer School oli varmasti pohjanoteerauksen huippu.. 
että sillä lailla se oli mun mielestä jo opiskelijoiden aliarvioimista.. 
Luuleeko ne (opettajat) että me vaan istutaan ja kuunnellaan, 
edes tajuamatta että tää ei kosketa meitä millään lailla?(18.2.08 
H4) 

Harmitus johtui siitä, että tapahtuman luennot ja niiden sisällöt eivät kosketta-

neet haastateltavien mielestä omia opintokokonaisuuksia juurikaan ja siksi 

päivään osallistuneet olivat hyvin turhautuneita ja pettyneitä. Pettymystä ehkä 

myös lisäsi se, että tapahtumaa mainostettiin etukäteen opiskelijoille lähestul-

koon ”megaluokan” kansainvälisenä tapahtumana, jossa opiskelijat pääsevät 

tutustumaan oman alansa kansainvälisiin huippuosaajiin.  

Ryhmätyöt koettiin haastatteluissa erittäin hyviksi, vaikka ne työllistivätkin eri 

tavalla opiskelijoita, etenkin kun osa asuu eri paikkakunnilla, eikä tapaamisia 

voida järjestää sujuvasti, ja niinpä yhteydenpito tapahtuu joko sähköpostilla tai 

puhelimitse. Ryhmätyöt painottuivat kontaktivaiheen loppupuolelle syksyyn 

2007, ja niitä olisi voinut haastateltavien mielestä jakaa tasaisemmin koko 

kontaktiopetuksenjakson ajalle. Se olisi osaltaan myös lisännyt osaamisen ja 

asiantuntijuuden jakamista. Osallistavat menetelmät, joita oli ainakin laadun 

sekä henkilöstöjohtamisen kursseilla koettiin todella positiivisiksi. Myös käyt-

tökelpoisia uusia menetelmiä kehuttiin (esim. Learning cafe) ja niitä olisi toi-

vottu olevan enemmänkin.   

Oppimistehtäviä ja tenttejä pohdittiin myös jokaisessa haastattelussa. Ryh-

mätenttejä kiiteltiin, koska niissä asiantuntijuutta jaettiin ja toisaalta ne pakotti-

vat perustelemaan omia ajatuksia ja kuuntelemaan myös toisten ajatuksia ja 

mielipiteitä. Suurin osa oppimistehtävistä tehtiin etenkin kontaktiopetuksen 
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alkupuolella yksin ja haastateltavien mielestä niitä olisi voinut enemmänkin 

tehdä ryhmissä. Osa tykkäsi myös ihan perinteisistä tenteistä, mutta niiden 

ajankohtaa kritisoitiin sikäli, kun se sattui myöhäiseen iltapäivään klo 16 – 18. 

Tehtäviä toivottiin myös annettavaksi heti kontaktipäivien yhteydessä, nythän 

tehtävä tuli myöhemmin R5:een ja opiskelijan piti itse odotella ja käydä tar-

kistamassa joko tehtäväksi anto oli tullut. Tehtävä myös muuttui toisinaan 

matkan varrella ja se koettiin hankalaksi.  

Oppimisympäristö R5 aiheutti myös vilkasta keskustelua haastateltavien kes-

ken. Alun hämmennyksen laannuttua R5 vaikutti useimmista ihan käyttökel-

poiselta ja selkeältä ympäristöltä. Eniten keskustelua aiheutti virtuaalikeskus-

telut joista toiset tykkäsivät ja toiset eivät. Osa koki keskustelut ”pakkokes-

kusteluiksi”, koska kurssien suoritusta ei saanut ilman pakollisia keskusteluihin 

osallistumisia. Virtuaalikeskustelut olivat monen mielestä mielenkiintoisia ja 

parempia kuin ei keskusteluja lainkaan, mutta aitoa vuorovaikutustilannetta ne 

eivät korvaa. Kaksi kurssia käytiin myös kokonaan verkossa ja niistä sähköiset 

tietojärjestelmät (Satakunnan AMK:n kanssa yhteistyössä toteutettu) koettiin 

erittäin positiiviseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Palautetta sai heti tai hyvin 

nopeasti vastuuopettajalta, mikä koettiin hyväksi. Myös oppimisympäristö ko-

ettiin toimivaksi. Eettisen osaamisen kurssia kritisoitiin mutta toisaalta myös 

kiiteltiin kurssitehtävien ja materiaalien selkeydestä sekä opettajan antamasta 

palautteesta. Muutamat haastateltavat kokivat, että eettinen osaaminen on 

niin keskeistä ydinaluetta oman ammatillisuuden sisällä, että sitä ei voi käydä 

läpi pelkästään verkko-opintoina. Eettisen osaamisen opinnoissa kommentoi-

tiin yhden opiskelijatoverin oppimistehtävää ja se koettiin hyväksi menetel-

mäksi, jollaista olisi voinut olla enemmänkin. Yleensäkin toisten tehtävien 

kommentointi R5:ssa oli haastateltavien mielestä mielenkiintoista ja hyödyl-

listä – juuri sitä mitä työelämässä joutuu tekemään.  

Kurssien nimet R5:ssa oli monien mielestä hämääviä ja liian samankaltaisia 

kirjainnumeroyhdistelmiä, joita oli vaikeuksia muistaa. Muutenkin opiskelijat 

kaipasivat suurempia opintokokonaisuuksia, eikä pieniä pirstaleita niin kuin nyt 

oli. R5:ssa on paljon materiaalia ja tehtäviä, jotka opiskelijat toivoivat saa-

vansa itselleen jonkinlaisena koosteena. Nythän tieto on toki saatavissa 

omalle koneelle, kun tietoja käy itse ”imuroimassa”, mutta haastateltavien 

mielestä yhteinen cd tai ”polku”, jonka kautta vielä opintojen päättymisenkin 
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(ja oppimisympäristöjärjestelmän vaihtumisen) jälkeen pääsisi tehtäviä ja ma-

teriaaleja tarkastelemaan olisi hyvä ja toteuttamiskelpoinen asia.  

Kurssitarjonnasta haastateltavat toivat esille seuraavia asioita: vapaavalintai-

sia opintoja ei ollut tarpeeksi tai valittavaksi saakka ja kehittämisopintojen tar-

jonta tuntui monesta jäävän heikoksi. Johtamisen opintoihin paneuduttiin hyvin 

koulutuksen aikana, mutta useimmat miettivät, että olisiko kehittämis- ja pro-

jektiopintoja voinut olla enemmän ja minkälaiseksi oma kehittämisosaaminen 

loppujen lopuksi muodostui: 

Mutta sitten ehkä se, että tän koulutuskokonaisuuden nimessä on 
myös tämä kehittäminen.. johtaminen ja kehittäminen. Ehkä siinä 
on jäänyt vähän laihaksi tää mun juttu, koska kun mä tähän kou-
lutukseen tulin, niin mä annoin ymmärtää, että mä oon siitä (ke-
hittämisestä) kiinnostunut. (12.2.08 H1) 

Kurssien tarjonnasta kaikissa haastatteluryhmissä nostettiin esille tutkimus- ja 

kehittämismenetelmät, jotka aiheuttivat vaikeuksia ainakin osalle opiskeli-

joista. Tutkimusmenetelmiä toivottiin vapaavalintaisiin (mutta pakollisiin) 

opintoihin siten, että niistä pystyisi poimimaan itselleen tärkeimmät kokonai-

suudet siinä vaiheessa, kun oman opinnäytetyön menetelmät ovat selvinneet. 

Tarjontaa toivottiin olevan pitkin matkaa siten, että myös myöhemmin opin-

näytetyön työstämisen aloittaneet voivat löytää sopivat opintokokonaisuudet. 

Tutkimusmenetelmäopintoja voisi ottaa oman valintansa mukaan koko JAMK: 

in tarjonnasta. Nyt tutkimusmenetelmät toteutettiin kirjapaketti(ryhmä)tenttinä, 

jossa oli aiheita laidasta laitaan, kvantitatiivisista laskukaavoista haastattelu-

menetelmiin. Kehittämisestä oli oikeastaan vain yksi kirja tenttipaketissa mu-

kana. Vapaavalintaisiin opintoihin toivottiin myös esim. kirjaston esittelyä ja 

tietokantojen etsimistä.  

6.5 Koulutuksen merkitys opiskelijoille  

Haastatteluissa keskusteltiin myös koulutuksen substanssitiedon ja koko kou-

lutuksen merkityksestä opiskelijoille. Haastateltavat olivat yleisesti sitä mieltä, 

että kehittämisopintojen osuus ja tietopohja oli koulutuksen aikana jäänyt liian 

suppeaksi. Varsinainen johtamisen substanssitieto ja osuus oli useimpien mie-

lestä ollut kuitenkin hyvää tai todella hyvää. Koulutuksen aikana perehdyttiin 

myös erilaisiin kehittämistyökaluihin ja -menetelmiin. Silti osa haastateltavista 
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koki, että nämä menetelmät eivät antaneet riittävästi valmiuksia kehittämistyö-

hön tulevaisuudessa.  

Johtamiseen liittyvistä opinnoista pidettiin kovasti ja ne olivat kaikkien haas-

tateltavien mielestä koulutuksen parasta antia. Toisaalta ajatukset johtami-

senkin opetuksesta ja tietopohjasta jakaantuivat, erään haastateltavan mie-

lestä olisi pitänyt olla enemmän nimenomaan henkilöstöjohtamiseen liittyviä 

opintoja esim. erilaisiin vaikeisiin konfliktitilanteiden ratkaisemiseen liittyvää 

tietoa jne.  

Ajatuksia ja näkökulmia johtamiseen koulutus selvästikin oli herättänyt. Myös 

ymmärrys erilaisista johtamiseen liittyvistä asioita oli haastateltavilla lisäänty-

nyt ja omalla työpaikalla asioita osataan tarkastella ihan uusista näkökulmista. 

Eräs haastateltavista kuvasi ajatuksiaan näin: 

Onhan tullut ajatuksia ja näköaloja, mutta vielä on ihan vihreä to-
maatti olo, että pitää vielä kovasti kypsyä..(14.3.08 H1) 

Haastatteluissa myös todettiin, että oppimaansa tietoa on jo nyt voinut sovel-

taa monilta osin omaan työyhteisöönsä, joten soveltaminen käytäntöön on 

toteutunut jo koulutuksen aikana.   

Moni mietti myös sitä, että milloin opittu tieto muuttuu osaamiseksi ja milloin 

on oikeasti aikaa käsitellä ja käydä kaikkea materiaalia läpi ja sisäistää sitä.  

Yksi haastateltavista toivoi, että paitsi toisten opiskelijoiden osaamisen hyö-

dyntäminen myös se, että opettajat olisivat tuoneet omaa osaamistaan pa-

remmin esille vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa, olisi antanut vielä 

enemmän sisältöä ja haastetta.  

Nyt haastoi itsensä siinä, että teki tehtäviä, kuunteli ja luki kirjoja, 
mutta vielä enemmän olisi saanut jos olisi voinut haastaa sitä, 
miten muut ajattelee..(13.2.08 H1)  

Haastatteluissa tuli myös selkeästi esille se, että opettajilta toivottiin keskus-

teluja tulevaisuuden näkymistä ja siitä miten ylemmän ammattikorkeakoulutut-

kinnon suorittaneet sijoittuvat työelämässä. Vaikka koulutuksen tulisi olla sa-

manarvoinen (ylempi korkeakoulututkinto) yliopiston maisteritutkinnon rinnalla 

useimmat kokivat, että niin ei käytännössä ole eikä tule välttämättä olemaan. 

Tulevaisuus näytti joidenkin mielestä hieman huolestuttavalta tämän suhteen, 
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mutta toiset taas halusivat uteliaana lähteä katsomaan, mikä painoarvo kou-

lutuksella todellisuudessa oikein on. Eräs epäili, että onko tutkinnosta oikeasti 

hyötyä käytännön elämässä. Jotkut haastateltavista olivat puolestaan selke-

ästi hakemassa koulutuksen tuomaa pätevyyttä (ylempi korkeakoulututkinto), 

jotta mahdollisuus hakeutua tiettyihin virkoihin tai esim. ammatilliseen opetta-

jakoulutukseen avautuisi.  

Omaa ammatti-identiteettiä koulutus oli vahvistanut useimmilla haasteltavilla. 

Käsitykset siitä, millaisessa tehtävässä esimiehenä tai johtajana haluaisi tule-

vaisuudessa olla, vahvistuivat koulutuksen aikana. Joku koki, että tämän kou-

lutuksen aikana hän on huomannut, ettei haluakaan toimia esimiehenä tai 

johtajana vaan pikemminkin kehittämistehtävissä tai vastaavissa. Eräs haas-

tateltava totesi, että on koulutuksen aikana aktivoitunut niin, että käy eri sidos-

ryhmien sivuilla (esim. Stakes) päivittämässä tietoaan ja toisaalta panostaa 

entistä enemmän juuri verkostoitumiseen ja suhteiden luomiseen. Haastatte-

luissa pohdittiin myös sitä, että millaista erilaista osaamista ylempi ammatti-

korkeakoulututkinto antaa verrattuna esim. sosionomitutkintoon ja kenelle tätä 

koulutusta jatkossa tarjotaan. Tarjotaanko sitä jo johtamistyössä oleville tai 

siihen hakeutuville ja haluaville, kehittämistyöstä kiinnostuneille, kaikille haluk-

kaille vai mikä on tulevaisuuden kohderyhmä tälle koulutukselle? Sillä on pal-

jon merkitystä jatkossa koulutuksen sisällön kehittämistä ajatellen.  

Yksi tyytyväinen haastateltava kuvasi koulutuksen merkitystä omalle itselleen 

ja ammattitaidolleen osuvasti näin: 

Mun elämä olisi ollut paljon tylsempää, jos mä en olis tullu tähän 
kouluun, ja se mun käsitys yleensä työnteosta ja johtamisesta.. 
Kun se johtajuus liittyy niin paljon kaikkiin yhteistyöhön ja yleensä 
työilmapiiriin ja koko maailmaan. Tää on avannut mulle niinku 
ihan huikeita näköaloja sekä ammatillisesti että noin niinku muu-
ten.. (13.2.08 H1) 

6.6 Tutkimuksen keskeiset tulokset  

Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat koostetusti seuraavat: 

1) Ohjausta tarvitaan eniten oppimisprosessin aloitusvaiheessa mm. tavoittei-

den, opintokokonaisuuksien, käsitteiden, oppimisympäristöjen ja HOPS: in 

hahmottamisessa.  
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2) Ryhmäytymiseen pitäisi panostaa oppimisprosessin aloitusvaiheessa pe-

rusteellisesti ja riittävästi, käyttäen apuna mm. erilaisia vuorovaikutuksellisia 

menetelmiä. 

3) Ryhmä toimii tärkeimpänä oppimisen ja osaamisen jakajana. Se toimii 

apuna ja välineenä myös opiskelijan oman osaamisen tunnistamisessa ja 

osaamisen jakamisessa.  

4) Opinnäytetyön aloittamista ja siihen panostamista heti koulutuksen alussa 

pidettiin ristiriitaisena asiana. Toivottiin porrastettua etenemistä omien henki-

lökohtaisten ja ammatillisten kehittymistavoitteiden mukaan.  

5) Tutortoimintaa pitäisi kehittää ja jämäköittää. Tutortoiminta ja ohjauksen 

saaminen ei saa olla riippuvaista opettajasta. Tutorohjausta tarvitaan mm. 

HOPS: in tekemisessä, urapolulla ohjaamisessa, opintojen sisältöihin liitty-

vissä asioissa jne. 

6) Oman urapolun ja ammatillisen kasvun tarkastelemista ja peilaamista ei 

tehty koulutuksen aikana systemaattisesti. Myös tulevaisuuden (miten tutkinto 

edistää etenemistä uralla, millaisia mahdollisuuksia se avaa jne.) pohtiminen 

jäi vähäiseksi. 

7) Kontaktipäivien sisältö ei aina vastannut odotuksia ja osa päivistä koettiin 

hieman turhauttaviksi. Joissain opintokokonaisuuksissa koettiin olevan liian 

vähän tunteja suhteessa aiheen laajuuteen, jolloin tuli liikaa kiireen tuntua. 

Priorisointia ei ollut riittävästi eli mikä on kontaktipäivissä olennaista ja mihin ei 

opiskelijoiden kannattaisi osallistua. 

8) Moniammatillinen keskustelu ei onnistunut laajavastuisen hoitotyön ryhmän 

kanssa parhaalla mahdollisella tavalla, vaan ryhmät häiritsivät toistensa ryh-

mäytymistä ja osaamisen jakamista. Jotta aitoon moniammatilliseen keskus-

teluun päästäisiin tulisi käyttää vielä enemmän dialogisia menetelmiä, tai sit-

ten pitäisi pitää ryhmät erillään heti koulutuksen alusta saakka.  

9) Keskusteluille, dialogisuudelle ja vuorovaikutukselle koettiin olevan liian 

vähän aikaa ja tilaa.  
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10) Kehittämisopintoja ja -menetelmiä sekä hanke- ja projektiosaamista koet-

tiin olevan kokonaisuudessaan liian vähän.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

7.1 Tulosten tarkastelua  

Tutkimukseni tuloksista nousi viisi asiakokonaisuutta jotka korostuivat kaikissa 

neljässä haastattelussa: 

1) Dialogisuus ja vastavuoroisuus 
2) Ryhmä ja ryhmän merkitys osaamisen tunnistamisessa, oppimisessa ja 
asiantuntijuuden jakamisessa 
3) Tutortoiminta oppimisen ja osaamisen jakamisen mahdollistajana  
4) Ohjaus ja sen merkitys oppimisprosessin eri vaiheissa 
5) HOPS ja henkilökohtainen ura- ja oppimispolku 

Kohtaan viisi liittyy HOPS: in ja ura- ja oppimispolun lisäksi opiskelijan oman 

ammatti-identiteetin vahvistuminen eli se millainen minä olen johtajana ja ke-

hittäjänä. Nämä asiakokonaisuudet täydentävät aikaisemmin esittelemääni 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oppimisprosessia muodostamalla 

opiskelijaryhmän ja yksilöiden ohjaamisen ja toiminnan kehittämisen pohjan. 

Dialogisuus asettuu prosessikaaviossa yläkäsitteeksi, joka on kaiken oppimi-

sen ja osaamisen kehittämisen lähtökohta ja tukijalka. (KUVIO 6) Opiskelija-

ryhmän toiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa on olennaista tutortoiminta 

mikä kaaviossa sijoittuu opiskelijaryhmän ohjaamisen ja kehittämisen alle. 

Ryhmän merkitys koko oppimisprosessin aikana osaamisen ja asiantuntijuu-

den jakajana korostuu ja sitä voisi pitää koko prosessin ”kriittisenä menestys-

tekijänä” yhdessä dialogisuuden kanssa. HOPS sisältää asiantuntijuuden ja 

ammatti-identiteetin kehittymisen, psykososiaalisen tuen, itsearvioinnin, opin-

tojen jäsentymisen ja opiskelun jatkuvuuden elementit toimien siten myös yk-

silöllisellä ura- ja oppimispolulla etenemisen mahdollistajana.  
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KUVIO 6. Täydentynyt oppimisprosessin kuvaus ylemmässä ammattikorkea-

koulututkinnossa   

Dialogisuus ja vastavuoroisuus 

Dialogisuus ja vuorovaikutuksellisuus ovat aikuisopiskelun lähtökohta ja tuki-

jalka. Dialogi edellyttää aidon kuuntelemisen taitoa, itsen ja muiden kunnioit-

tamista, tasa-arvoisuutta, oman itsensä ilmaisemista suoraan, kärsivällisyyttä 

ja uudenlaista ajattelumallia kokonaisuudessaan. Parhaimmillaan dialogi onkin 

”elävä tiedonhankintakokemus”, jossa osallistujat ovat avoimia yhdessä miet-

timiselle ja uuden yhteisen näkemyksen löytämiselle. 

Dialogin ja dialogisten menetelmien käyttäminen vaatii sekä opettajilta että 

opiskelijoilta paljon. Dialogioppiminen ei ole helppoa, sillä se edellyttää omien 

ajatustensa paljastamista ja muiden aitoa kohtaamista. Erityisesti ristiriitai-

sissa näkemyksissä ja näkökulmien ollessa vastakkain, asiat voivat helposti 

henkilöityä ja dialogi vaarantuu. Jos ryhmä pystyy ylittämään ristiriidat, sillä on 

kuitenkin ainutlaatuinen mahdollisuus tarkastella asiaa kokonaan uudesta nä-

kökulmasta.  

Dialogioppiminen ja dialogisten menetelmien käyttö ei sovellu kaikkiin opinto-

kokonaisuuksiin. Se on käyttökelpoinen ja sovellettavissa esim. (henkilöstö) 
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johtamisen opinnoissa. Nurminen, Kettunen ja Markkinen (2004, 40 - 42) ovat 

kokeilleet johtamisen tutkintoa opiskelevien ylemmän ammattikorkeakoulu-

opiskelijoiden kanssa dialogista menetelmää saadakseen koottua näkemyksiä 

johtajuudesta. Jotta dialogi onnistuisi, tulee käsitteiden (johtaminen, johtajuus) 

olla yhdessä määriteltyjä, ja myös dialogin teoreettisiin ja käytännön taustoihin 

tulee tutustua. Johtajuuden dialogissa aiheina voi olla esim. mistä johtajuu-

dessa on kysymys? Miten johtajuudessa kasvetaan ja kehitytään? Minkälaiset 

ominaisuudet ovat johtamisen kannalta tärkeitä? Millainen on hyvä johtaja? 

Dialogille on hyvä varata rauhallinen paikka, jossa ei ole häiriötekijöitä ja sen 

optimikesto on noin 2 tuntia. Ohjaajan rooli on välillä olla aktiivinen ja välillä 

taustalla, mahdollistaen näin dialogin etenemisen. (KTS. Nurminen ym. 2004, 

40 – 42) 

Ryhmän merkitys asiantuntijuuden jakamisessa 

Osaamisen tunnistamisessa ja esiin saamisessa ryhmän merkitys on keskei-

nen haastatteluissa esiin noussut asia. Opiskelijat kokivat että ryhmässä oli 

erittäin paljon erilaista osaamista ja tietotaitoa mm. johtamisesta, esimies-

työstä, kehittämisprojekteista ja hanketyöskentelystä ja laajaa substans-

siosaamista sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilta. Jyväskylän ammattikorkea-

koulun pedagogisessa strategiassa korostetaan oppimista ja asiantuntijuuden 

kehittymistä juuri sosiaalisena ilmiönä. (JAMK 2006, 6) Ryhmän jäsenten tie-

toja ja osaamista ei saatu parhaalla mahdollisella tavalla hyötykäyttöön koko 

ryhmälle.  

Kaikkien haastateltavien mielestä ryhmäytyminen jäi puolitiehen ja johtamisen 

opiskelijoiden ryhmä ryhmääntyi oikeastaan vasta syksyllä 2007, jolloin kon-

taktiopetus oli jo loppusuoralla. Kontaktiopetuksen jakson loppuvaiheessa 

opettajat käyttivät muutamia vuorovaikutuksellisia opetusmenetelmiä mm. 

laadun johtamisen tunneilla, mikä myös varmasti edisti ryhmäytymistä. Johto-

päätöksenä voisikin ajatella, että vuorovaikutuksellisten, toiminnallisten ja 

dialogisten menetelmien käyttäminen opetuksessa heti alusta saakka olisi 

voinut nopeuttaa ja edistää ryhmäytymistä ja ryhmähengen muotoutumista.  

Ryhmällä on suuri sosiaalinen merkitys. Ryhmä kannustaa ja ”kannattelee” 

opiskelijoita opinnoissa eteenpäin. Toisaalta ryhmällä on myös luontainen ”ku-

rinpitämisen” taipumus, jolloin ihmiset joutuvat ponnistelemaan yhä parempiin 
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suorituksiin toteuttaessaan ryhmän yhteistä tahtotilaa ja tavoitetta. Rissanen 

(2007, 169) toteaa artikkelissaan, että ammattikorkeakoulun tulisi panostaa 

opiskelijaryhmän toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen ja siten tukea opis-

kelijaryhmää toimimaan yhteisöllisenä asiantuntijaryhmänä, joka jakaa tietoa 

ja osaamista. Myös JAMK: in pedagoginen strategia korostaa yhteisöllisyyden 

merkitystä asiantuntijuuden muodostumisessa ja osaamisen jakamisessa. 

(JAMK 2006, 6 – 7) 

Tutortoiminta oppimisen ja osaamisen jakamisen mahdollistajana 

Tutortoiminta nähtiin yhtenä tärkeänä välineenä opiskelijoiden osaamisen tun-

nistamisessa ja jakamisessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että useimpien haas-

tateltavien mielestä tutortoiminta ja tutorohjaus ei onnistunut parhaalla mah-

dollisella tavalla. Osa tutorryhmistä sai ohjausta ja ryhmillä oli tapaamisia, 

mutta osalla niitä ei ollut lainkaan. Ryhmillä ei ollut aikaa ja mahdollisuuksia 

kokoontua ilman ohjaajaakaan, koska kontaktipäivien aikataulut olivat useim-

miten siihen liian tiukkoja.  

Tutortoiminnassa korostuu ohjauksen suunnitelmallisuus ja kokonaisvaltai-

suus ja erilaisen tuen ja ohjauksen antaminen opiskelijalle. Tutor voi tukea 

myös yksittäistä opiskelijaa tai ryhmää oman ammatillisuuden peilaamisessa 

esim. johtamiseen ja kehittämiseen. Tutkimuksessa tuli esiin, että opiskelijat 

olisivatkin halunneet tutkia enemmän omaa rooliaan tulevaisuuden johtajana 

ja kehittäjänä, ja siihen he olisivat tarvinneet opettajan (tutorin) tukea.  

Ohjauksen merkitys oppimisprosessin eri vaiheissa  

Ohjauksen ja tuen tarve korostui erityisesti opintojen aloitusvaiheessa, jolloin 

kaikki oli opiskelijoille vielä uutta. Aloitusvaiheessa opiskelijat kokivat epävar-

muutta ja he olisivat tarvinneet napakampaa ja selkeämpää ohjausta. Tun-

netta lisäsi vielä laajavastuisen hoitotyön ryhmän kulkeminen mukana melko 

kauan, jolloin ryhmä kokonaisuudessaan oli suuri ja ryhmäytyminen koettiin 

hankalaksi. Aloitusvaiheen kaaosmaista tunnelmaa olisikin tärkeää yrittää lie-

ventää ja pehmittää kaikilla mahdollisilla menetelmillä sekä rauhallisella ja pe-

rusteellisella ohjauksella.  

Opinnäytetyön ohjaus nousi tutkimuksessa esille, ja ohjausta koettiin saatavan 

useimmiten hyvin tai erittäin hyvin omilta ohjaavilta opettajilta, silloin kun sitä 

itse pyytää. Kaikki opiskelijat sen sijaan totesivat, että opinnäytetyöstä alettiin 
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turhaan puhua jo ensimmäisenä syksynä. Toisaalta opintojen luonteeseen 

kuuluu se, että useimmiten ylemmän ammattikorkeakoulun lopputyö tehdään 

omalle työpaikalle. Tavoitteenahan on nimenomaan kehittää oma työtä työ-

paikalla.  

Melko usein opiskelemaan hakeudutaan oman elämäntilanteen tai työpaikan 

muutostilanteissa. Työpaikan muutostilanteessa on todennäköistä, että opis-

kelija ei halua tehdä opinnäytetyötä omalle työpaikalleen, vaan ennemminkin 

suuntaa ajatuksiaan tulevaisuuteen ja omalla urapolulla etenemiseen. Kaik-

kien opiskelijoiden työnantajat eivät myöskään mitenkään osallistuneet, tuke-

neet tai kannustaneet opiskelijoita etenemään opinnoissa. Tätä muutostilan-

netta ja sen vaikutusta ei ole riittävän hyvin huomioitu koko tutkintoa ja koulu-

tuskokonaisuutta rakennettaessa. Monen opiskelijan opinnäytetyön aihe 

vaihtui, koska lopputyön aihe piti olla valmiina jo opintojen alkuvaiheessa ja 

myöhemmin tilanne työpaikalla tai omassa elämässä muuttui.  

HOPS ja henkilökohtainen ura- ja oppimispolku 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS: in ohjaaminen ja omalla hen-

kilökohtaisella urapolulla tukeminen nousivat myös tutkimuksen tuloksista tär-

keäksi kokonaisuudeksi. HOPS: ia on tarkoitus työstää koko opintojen ajan 

opettajan ohjaamana. HOPS jäsentää opiskelijan henkilökohtaisen yksilöllisen 

opintopolun ja mahdollistaa tulevaisuuden tavoitteiden ja toiveiden peilaami-

sen opiskelun suhteen.  

HOPS ja ohjauskeskustelut eivät välttämättä palvelleet parhaalla mahdollisella 

tavalla opiskelijan etenemistä ja oppimista. Nythän HOPS oli lähinnä opinto-

kokonaisuuksien aikataulu, eli missä vaiheessa koulutusta mikäkin opinto-

jakso on tarjolla ja milloin se suoritetaan. Periaatteessa valinnanvaraa ei ollut, 

koska koulutuskokonaisuudet olivat ainutkertaisia ja eivät toistuneet myö-

hemmin. Opintojen suorittaminen henkilökohtaiseen tahtiin ei siis ollut mah-

dollista, eikä ehkä edes tarpeellistakaan. Puuttumaan jäi mielestäni ennem-

minkin opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehittymisen prosessin huomioimi-

nen.  
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7.2 Kehittämisehdotuksia tulosten hyödyntämiseen 

Laadukas opetus  

Laadukkaan opetuksen käsite on moniulotteinen ja laadukasta opetusta voi-

daan luonnehtia esim. älyllisesti ja emotionaalisesti haastavaksi ja sosiaali-

sesti turvalliseksi opetukseksi (Knubb-Manninen 2004, 14 – 15). Ei ole kuiten-

kaan olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa opettaa. Tutkijat ja asiantuntijat 

ovat yhtä mieltä siitä, että laadukkaan opetuksen lähtökohtana on opiskelijoi-

den lähtötilanteen kartoitus ja selkeä opintojaksojen tavoitteiden ja tehtävien 

kuvaus. (esim. Biggs 2003, 54) Haastattelemani opiskelijat kokivat että lähtö-

tilannetta ei kartoitettu riittävän laajasti, tämä korostui etenkin tutkimusmene-

telmien kohdalla. Opiskeluryhmä on hyvin heterogeeninen, jossa on mukana 

hyvin eri-ikäisiä ja eri työkokemuksen omaavia henkilöitä ja siten lähtötaso 

vaihteli paljon.  

Tutkimusmenetelmäopintojen osalta olisi ollut järkevää kartoittaa opiskelijoi-

den lähtötilanne ja ohjata ne opiskelijat, jotka selvästi tarvitsivat lisätietoa eri-

laisista tutkimusmenetelmistä johonkin perusteellisempaan tutkimusmenetel-

mien opintokokonaisuuteen esim. JAMK: in yhteisestä tarjonnasta.  

Opintojaksojen tavoitteet ja toteutus sekä tehtävät olivat useimmiten kirjattu 

R5:een, josta ne saattoi käydä lukemassa. Haastattelussa tuli kuitenkin esille 

se, että esim. tehtävien anto olisi hyvä tapahtua kontaktipäivässä aina kysei-

sen opintokokonaisuuden yhteydessä. Samoin myös opintojaksojen tavoit-

teista ja sisällöstä kaivattiin erityisesti alkuvaiheessa selkeää esittelyä siitä, 

mitä kukin opintojakso pitää sisällään.  

Laadukas opetus huomioi myös sen, että kontaktitunteihin ei sisällytetä liikaa 

asiaa kerralla ja että niiden sisältö on tarkoituksenmukainen (Biggs 2003, 54). 

Jos asiat käydään läpi pikavauhtia asioiden sisäistäminen ja omaksuminen 

kärsii ja oppimisesta saattaa tulla suorituskeskeisempää. Etenkin kun ky-

seessä on koulutusohjelman perusalueet kuten johtamisen ja laadun asiat. 

Opetuksen tulisi tähdätä vielä enemmän syväoppimiseen ja opitun asian sy-

välliseen omaksumiseen (= liittäminen aiempaan tietoon ja kokemukseen), 

jotta mahdollistetaan aikuisen oppijan paras mahdollinen oppiminen.  
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Myös opettajien keskinäinen yhteistyö ja opetuksen suunnittelu tuli esiin 

haastatteluissa. Uskon, että tehokkaammalla yhteistyöllä ja suunnittelemalla 

yhdessä monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä opettajat pystyvät tarjoa-

maan opiskelijoille entistä laadukkaampia vuorovaikutus- ja oppimistilanteita. 

Dialogioppiminen 

Dialogioppimista kannattaisi kokeilla henkilöstöjohtamisen opinnoissa ja 

muissa vastaavissa opinnoissa, joihin menetelmä soveltuu. Vaikka dialogiset 

menetelmät (dialogioppiminen) saattaavat kuulostaa työläältä toteuttaa, riittä-

vällä perehtymisellä aiheeseen ja harjoittelulla päästään lähemmäksi opiske-

lijoiden ja opettajien yhteistä tapaa käsitellä asioita vuorovaikutuksessa kes-

kenään. Samalla laajennetaan kunkin ryhmän jäsenen ja myös opettajan 

omaa ymmärrystä kyseessä olevasta aiheesta ja asiasta.  

Dialogisuutta voidaan soveltaa myös verkko-opetuksessa. Nyt verkko-opetuk-

sessa korostui opiskelijan itseohjautuvuus ja keskustelut eri opintokokonai-

suuksissa. Opettajien rooli keskusteluissa oli melko vähäinen, he eivät juuri 

osallistuneet keskusteluihin ja motivoineet osallistujia, enemmänkin keskus-

telut koettiin pakollisiksi suorituksiksi kyseisestä opintokokonaisuudesta. 

Nurmi (2006, 233 - 234) on tutkinut voimaantumista verkkovuorovaikutuk-

sessa, ja tullut siihen tulokseen, että opettajan läsnäolo, osallistuminen ja pa-

laute verkkokeskusteluissa lisää motivaatiota ja edistää oppimista. Opettaja 

voi hyödyntää dialogisuutta verkko-opinnoissa juuri kannustamalla ja motivoi-

malla ryhmää yhteiseen työskentelyyn ja käymällä myös henkilökohtaisesti 

dialogia opiskelijoiden kanssa. Omalla esimerkillään ja mukaantuloillaan 

opettaja luo innostavan ja leppoisan ilmapiirin verkko-ympäristöön. Opettajan 

rooliin verkkoympäristössä liittyy myös palautteen antaminen. Palautetta voi 

antaa koko ryhmälle oppimisen edistymisestä ja esim. keskustelujen etenemi-

sestä ja myös yksittäisille opiskelijoille. (Nurmi 2006, 233 – 234.) 

Osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen  

Panostaminen ryhmäytymiseen heti opintojen aloitusvaiheessa on yksi rat-

kaisu osaamisen tunnistamisessa ja jakamisessa. Ryhmäytymistä voi edistää 

esim. erilaisilla tutustumisharjoituksilla, yhteiset opintomatkoilla tai erilaisien 

ryhmätöiden avulla. 
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Osaamisen jakamista voisi kehittää niin, että oppimistehtävät käsitellään se-

minaari-istunnoissa esittelemällä aihealueita toisille ja samalla reflektoidaan 

yhteisiä ja erilaisia näkemyksiä teemasta. Nyt oppimistehtävät tehtiin useim-

miten itsekseen ja niitä kommentoitiin opintojaksoissa R5:ssa. 

Tutortoimintaa voidaan kehittää huomioimalla erilaiset mahdollisuudet antaa 

tutorohjausta. Tutorohjaus voi olla lähi-, etä- ja vertaistutorointia ja se voi olla 

henkilökohtaista tai ryhmäohjausta. Henkilökohtaista tutorointia opiskelija tar-

vitsee erityisesti opintojen aloitusvaiheessa, jolloin rakennetaan henkilökoh-

taista opetussuunnitelmaa.  

Mielestäni on tärkeää huomata, että tutor voi olla myös joku muu kuin opet-

taja, esim. ylemmän vuosikurssin opiskelija. Lähitutorointi sitoo eniten resurs-

seja ja vaatii yhteisiä tapaamisia joko henkilökohtaisesti tai tutorryhmässä. 

Mutta mikä estää kehittelemästä etätutorointia, jos se olisi helpompi toteuttaa. 

Tärkeintä tutoroinnissa on se, että se tapahtuu välittömässä vuorovaikutuk-

sessa, on se sitten lähiohjausta tai etäohjausta. Etätutoroinnissa välineenä voi 

käyttää mm. sähköpostia, chattia tai keskustelupalstaa. Verkko-oppimisympä-

ristön tutorkeskustelut eivät toteutuneet, sillä tutorryhmäkeskustelu olisi tar-

vinnut onnistuakseen enemmän ohjaajan tukea, itseohjautuvana se ei tuntu-

nut toimivan. 

Opetustyö on muuttunut jatkuvasti ja myös ammattikorkeakoulut kilpailevat 

niukkenevista resursseista, minkä vuoksi perustoiminnan rinnalle on välttä-

mätöntä kehittää vaihtoehtoista ja täydentävää toimintaa esim. erilaisien mää-

räaikaisten projektirahoitusten turvin. Opettajien työaika jakaantuu eri ammat-

tikorkeakouluissa Korkeakoulujen arviointineuvoston seuranta-arvioinnin 

(2008, 45 – 47) mukaan opetustyöhön ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan 

osallistumisessa hyvin epätasaisesti. Henkilöstöltä vaaditaan yhä suurempaa 

panosta tutkimus- ja kehittämistoimintaan mutta sitä ei välttämättä ole mitoi-

tettu mitenkään suhteessa opetustyöhön. Tämä luonnollisesti vaikuttaa opet-

tajan työn kuormittavuuteen ja ajankäyttöön. Mikäli tilanne on samansuuntai-

nen myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, olisi erityisen tärkeää huomi-

oida se valtava tietotaito ja osaaminen, jota ylemmän ammattikorkeakoulutut-

kinnon opiskelijoilla on ja hyödyntää sitä yhä enemmän koulutuksen suunnit-

telussa ja myös toteutusvaiheessa.  
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Yksi vaihtoehto opiskelijoiden osaamisen jakamiseksi voisi olla ylemmän am-

mattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden hyödyntäminen ammattikorkeakou-

luopetuksessa siten, että he kertoisivat omasta työhistoriastaan, kehittämis-

projektistaan, omasta yksiköstään, johtajana toimimisesta jne. perusopiskeli-

joille ja toimisivat siten oman alansa asiantuntijoina ja ”konsultteina”. Näin am-

mattikorkeakoulun perustutkintoa suorittavat opiskelijat verkostoituisivat työ-

elämää varten ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat taas saisi-

vat hyödyntää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksen suunnitte-

lussa ja toteutuksessa (tasaveroisena kumppanina) opettajien rinnalla.  

Opinnäytetyöprosessin kehittäminen 

Mielestäni tutkintoa kehitettäessä tulisi huomioida entistä paremmin mahdolli-

suus tehdä opinnäytetyö muuhun kuin omaan työpaikkaan. Näin opinnäytetyö 

antaisi myös tilaa etsiä itseään ja omaa ammatillisuuttaan opintojen aikana - 

mikä on myös yksi elinikäisen oppimisen lähtökohdista. Opinnäytetyötä ja sen 

aloittamista kannattaa myös porrastaa useampaan sykliin ajallisesti. 

Opetusministeriö ja KKA painottavat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

yhteistyötä, niinpä vaihtoehtona voisi olla opinnäytetyön tekeminen johonkin 

yhteiseen kehittämishankkeeseen. Aivan koulutuksen alussa esiteltiin JAMK: 

in tutkimus- ja kehittämisprojekteja, mutta useimmat tutkimukseen osallistu-

neista sanoivat, että niitä esiteltiin aivan liian aikaisessa vaiheessa koulutusta, 

jotta niihin olisi osannut vielä tarttua. Projekteja ja hankkeita kannattaisi esi-

tellä useammin koulutuksen edetessä ja houkutella halukkaita opiskelijoita 

aktiivisemmin tekemään opinnäytetyötään niihin. Sen avulla voitaisiin osaltaan 

estää opinnäytetyön aiheiden vaihtuminen ja sen mukanaan tuoma ylimääräi-

nen työmäärä.  

Osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen 

Opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa ja osaamisen hyödyntämisessä 

tarvitaan lisää menetelmiä ja keinoja sekä kokemuksia niiden käytöstä. 

Osaamista voidaan tunnistaa ja hyödyntää ainakin henkilökohtaisen opinto-

suunnitelman (HOPS), ammatillisen kasvun portfolion, esseiden, haastattelui-

den, esitelmien ja muiden opetus- tai taidon näytteiden ja oppimispäiväkirjan 

avulla. Näiden menetelmien käyttöönottoa ja toteuttamista voitaisiin myös ke-

hittää koulutuksessa tulevaisuudessa. Harva sosiaali- ja terveysalan työntekijä 
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ja opiskelija on tehnyt esim. portfoliota, koska se ei kuulunut ainakaan vielä 

vuosituhannen vaihteen sosionomiopintoihin tai ei ollut yhtä yleistä kuin esim. 

teknisellä tai kaupallisella puolella. Taitoja ja välineitä oman osaamisen mark-

kinointiin ja oman työpanoksensa ”kauppaamiseen” tarvitaan ehdottomasti 

lisää. 

HOPS ja sen kehittäminen 

HOPS: in kehittämisessä ideaalitilanne voisi olla pyrkimys kohti holistista oh-

jausta (KTS. KUVIO 3), jolloin nimenomaan dialogisuus opettajan ja opiskeli-

jan välillä korostuu ja HOPS –keskustelut ovat muutakin kuin opiskelujen ete-

nemisen seurantaa. Myös Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) (2008, 42) 

nostaa seuranta-arvioinnissaan esiin sen, että ammattikorkeakoulujen HOPS: 

ia tulee kehittää edelleen. Yhtenä ratkaisuna tähän on tutortoiminta ja tuto-

rohjaus, minkä kehittäminen palvelee siis myös HOPS: in kehittymistä. Par-

haimmillaan HOPS toimii paitsi opiskelijan osaamisen ja ajattelun kehittymisen 

välineenä myös koulutuksen kehittämisen välineenä ja palautekanavana 

opettajien suuntaan. 

Pedagogiset menetelmät koulutuksen kehittämisessä  

Opetuksen ja oppimisen laatua on mahdollista kehittää soveltamalla erilaisia 

laadukkaaksi havaittuja opetusmenetelmiä koulutuksessa. Yksi tällainen 

vaihtoehto on ongelmakeskeinen oppiminen (PBL = Problem Based Lear-

ning), jota on Suomessa kokeiltu jo 30 vuoden ajan, ensin lääketieteen ope-

tuksessa ja myöhemmin myös muilla aloilla. Siinä oppimisprosessi rakenne-

taan ongelmien ja niiden käsittelyn ja ratkaisemisen pohjalle ja siinä työsken-

nellään pienemmissä (4 – 8) hengen ryhmissä kollaboraalisena (= välillä 

opettaja toimii oppijana ja opiskelija toimii opettajana) toimintana, johon kuuluu 

tutoriaalit eli ryhmäistunnot ja niiden välissä oleva itsenäisen opiskelun vaihe. 

(esim. Poikela 2003 26 - 32.) Ongelmaperustaista oppimista voidaan toteuttaa 

eri tavoin mutta siihen sisältyy aina ongelmat oppimisen haastajina, tutorit op-

pimisen tukijoina ja ryhmätyöskentely ajatusten vaihtamisen kanavana (Dol-

mans ym. 2005). Mielestäni ongelmakeskeistä oppimista voisi hyödyntää 

myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon toteutuksessa. Se soveltuisi 

käytettäväksi erityisesti esim. henkilöstöjohtamisen opettamisessa, silloin kun 

pitäisi ratkaista jotain todellista arkielämän henkilöstöjohtamisen ongelmaa.  
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Toinen käyttökelpoinen ja varteenotettava opetusmenetelmä ylempään am-

mattikorkeakouluopetukseen voisi olla tutkiva oppiminen, missä oppijat ohjaa-

vat itse omaa oppimistaan asettamalla ongelmia ja muodostamalla omia kä-

sityksiään ja hakemalla itsenäisesti tietoa ja näin muodostaen syntyneestä 

tiedosta laajempia kokonaisuuksia. Tutkivan oppimisen mallissa oppimispro-

sessi muodostuu kontekstin luomisesta, ongelman määrittelystä, työskentely-

kulttuurin luomisesta, kriittisestä arvioinnista, syventävän tiedon etsinnästä, 

ongelmien tarkentamisesta ja teorioiden tarkentamisesta. Kokonaisuudessaan 

tämä prosessi muodostaa jaettua asiantuntijuutta, jossa tukeudutaan koko 

ryhmän älyllisiin voimavaroihin. Ryhmä on toimintansa aikana muodostanut 

uutta tietoa ja ymmärrystä dialogisessa prosessissa ja jokainen sen jäsen on 

vastuussa yhteisesti koko ryhmän onnistumisesta. Oppijat käyvät vuorovai-

kutusta myös eri asiantuntijakulttuurien kanssa. (Hakkarainen, Lonka, Lippo-

nen 1999, 202.)   

Opettajille uusien näkökulmien ja menetelmien käytäntöön vieminen on aikaa 

vaativa prosessi, eikä tapahdu kädenkäänteessä. Uusien menetelmien laatua 

parantavan vaikutuksen arviointi ei ole aina heti havaittavissa, eikä sitä vält-

tämättä voi mitata ”perinteisillä” arviointimenetelmillä. Tämä voi olla eräs syy, 

miksi niiden käyttöönottaminen voi korkeakouluopetuksessa olla hidasta ja 

melko työlästä. (Albanese 2000.) Uusien menetelmien käyttöönotto saattaa 

vaatia myös koko organisaation tasolla muutoksia toiminnassa ja työyhtei-

söissä.  

7.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia  

Koska olen itse osa tutkittavaa opiskelijaryhmää, jouduin erityisesti tarkkaile-

maan ja pohtimaan koko tutkimuksen ajan asemaani tutkijana. Tutkimuksen 

tekemisen helppous näkyi siinä, että tunnen tutkittavan aihealueen sekä 

haastateltavat ja heidän toimintaympäristönsä hyvin, mutta tutkimuksen teke-

minen vaikeutui haastatteluvaiheessa, jolloin pyrin olemaan ennen kaikkea 

objektiivinen haastattelija, joka ei vaikuttaisi haastateltavien mielipiteisiin ja 

vastauksiin. Erityisesti kahdenkeskisissä haastatteluissa minulla oli vaikeuksia 

pysytellä täysin objektiivisena.  



 63 

Olenkin tarkastellut aineistoa myös tästä näkökulmasta ja huomannut, että 

joissain paikoin ilmaisin huomaamattani oman mielipiteeni asiasta. Toisaalta 

uskon, että luotettavuutta lisää osaltaan oma tuntemukseni aihetta kohtaan. 

Myös Hirsjärven ja Hurmeen (1995) mukaan tutkijan omiin kokemuksiin pe-

rustuva käsitys tulosten ja todellisuuden vastaavuudesta on hyvä luotettavuu-

den ilmaisin (Hirsjärvi & Hurme 1995, 130). Uskon siten, että tutkimukseni tu-

lokset ovat suhteellisen luotettavat, koska olen koko prosessin ajan tiedosta-

nut oman roolini opiskelijaryhmän jäsenenä.  
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8 POHDINTA  

Tutkimuksen tekeminen on ollut haastavaa erityisesti siksi, että en ole itse 

opettaja eikä minulla ole ollut pedagogisia valmiuksia käsitellä aiheeseen liit-

tyviä teemoja. Toisaalta työn lähtökohta on ollut opiskelijanäkökulman esiin-

tuominen ja siinä koen onnistuneeni kohtuullisesti. Olen joutunut tutustumaan 

aihealueeseeni todella perinpohjaisesti, jotta olen pystynyt luomaan tutkimuk-

selle viitekehystä ja saamaan siitä ehjän kokonaisuuden. Uskon, että olen 

tehnyt paljon suuremman työn verrattuna siihen että olisin tehnyt opinnäyte-

työni omaan työhöni liittyen. Ehkä juuri siksi oma osaamiseni aihealueesta on 

kasvanut todella paljon ja olen saanut tietoa, jota en muuten olisi omaksunut 

tämän koulutuksen aikana.  

Olen valmis uskomaan, että dialogisuutta ja dialogisia menetelmiä lisäämällä 

voidaan lisätä opiskelijoiden sitoutumista ja motivaatiota opiskeluun ja ehkä 

jopa ennalta ehkäistä opintojen keskeytyksiä. Opintojen pysyvästi tai väliaikai-

sesti keskeyttäneiden suuri määrä huolestutti haastateltavia ja myös itseäni 

tutkijana ja ryhmän jäsenenä, onhan lähes 1/3 ryhmästä syystä tai toisesta 

keskeyttänyt opintonsa.  

Aikuisopiskelun ”roolit” ovat ristiriitaisia. Toisaalta opiskelijoilta odotetaan itse-

ohjautuvuutta ja toisaalta taas opiskelijat itse haluavat ottaa (vastaanottavan) 

opiskelijan roolin. Aikuisopiskelijat erityisesti ylemmässä ammattikorkeakou-

lussa ovat oman alansa huippuosaajia ja ammattilaisia, mikä toisinaan hieman 

unohtui niin koulutuksen suunnittelussa, kuin opiskelijoilta itseltäänkin. Tällä 

tarkoitan sitä, että helposti asetuttiin opiskelijoina passiiviseen ja vastaanotta-

vaan rooliin, eikä kyseenalaistettu sitä mitä opettaja opettaa ja tarjoaa, tai 

mietitty mitä itse voisimme tehdä asioiden edistämiseksi.  

Ammattikorkeakoulujärjestelmä on mielestäni hyvin pyrkinyt selkiyttämään 

oma asemaansa ja profiloitumaan nimenomaan ammatillisesta näkökulmasta. 

Itse kyseenalaistan ainakin itseäni opiskelijana, eli olenko minä hakemassa 

jotain sellaista tietoa ja osaamista jota voisi kutsua enemmän akateemiseksi ja 

tieteelliseksi kuin ammatilliseksi? Joissain haastateltavien vastauksissa tämä 

tuli myös esiin siinä, että ei halutakaan ”suuntautua” johtajaksi ja esimieheksi, 

vaan enemmänkin kehittämistyöhön tai muuhun vastaavaan, jossa ”perintei-
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sesti” on ollut akateemisen koulutuksen omaavia henkilöitä. Osa opiskelijoista 

haluaa selkeästi suuntautua työelämässä ja urapolulla enemmän kehittämis-

työhön kuin esimiestyöhön ja johtamiseen. Samalla kuitenkin osa ryhmämme 

opiskelijoista on määrätietoisesti hakemassa lisää osaamista ja työkaluja ni-

menomaan omaan johtamistyöhönsä.  

Kehittämisopintoja kaivattiin lisää haastatteluissa. Voi olla, että kehittämisestä 

ei puhuttu samalla tavalla systemaattisesti kuin johtamisesta, koska se on ko-

konaisuutena jotenkin vaikeammin hahmotettava kuin johtaminen, jossa voi-

daan lähteä historiasta ja eri johtamisen teorioista liikkeelle ja edetä kronologi-

sesti johtamisen nykypäivään. Itselleni tuli tätä kehittämisen osaa pohtiessani 

mieleen retorinen ajatus siitä, että eikö johtaminen ole itsessään kehittämistä? 

Ja toisaalta kehittäminen on johtamista, kehittämistyössä pitää osata johtaa 

paitsi omaa itseään ja omaa työtään, johtaa myös muita pääsemään yhdessä 

toivottuun lopputulokseen. Onko niin, että olemme oppineet kehittämisestä 

loppujen lopuksi aika paljon koulutuksen aikana, mutta emme ole välttämättä 

vielä oivaltaneet sitä käytännössä?  

Opinnäytetyöprosessini on ollut kokonaisuudessaan pitkä ja melko raskas. 

Oman opinnäytetyöni aihe vaihtui matkan varrella ja jouduin aloittamaan pro-

sessin alusta. Onnekseni uusi aihe löytyi syksyllä 2007 ”sattumalta” opiskeli-

joiden pohtiessa koulutuksen kehittämistä yhdessä opettajien kanssa.  

Vaikeinta oli löytää sellaista tutkittua tietoa, joka sopisi tähän aihealueeseen, 

sillä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ei ole vielä kovin paljon tutkittu ja 

niinpä tutkimuksia piti etsiä laajemmasta viitekehyksestä, kuten koko korkea-

koulututkintojärjestelmän ja korkeakouluopetuksen kehittämisestä. Monet 

lähteistäni ovatkin yliopistomaailmasta, koska soveltuvaa tutkimusmateriaalia 

ammattikorkeakoulupuolelta oli vaikeaa löytää.  

Uskon että tutkimuksestani on apua kehitettäessä sosiaali- ja terveysalan 

ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja myös muita ylempiä ammattikorkea-

koulututkintoja edelleen. Konkreettisesti työni tuloksia hyödynnetään jo syksyn 

2008 koulutusta valmisteltaessa. Toivottavasti joku tulevaisuudessa ylempää 

ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva tarttuisi aloittamaani kehittämispro-

sessiin ja saisi kipinän tutkia, miten oppimisprosessi ja koko koulutus on ke-

hittynyt tästä eteenpäin.  
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9 LOPUKSI  

Pitkäkin matkaa alkaa aina yhdellä askeleella. 

~Kiinalainen sananlasku~ 

Tämä vanha kiinalainen sananlasku on tämän matkan eli koko opiskelupro-

sessin ja opinnäytetyön tekemisen aikana tullut usein mieleeni. Olen päässyt 

pienin askelin yhden matkan päähän ja opinnäytetyö on valmistunut ja opinnot 

loppusuoralla. Elämässä on odotettavissa seuraava ja taas sitä seuraava 

matka, joista toivon yhtä antoisia ja mielenkiintoisia. Kiitos tästä matkasta ja 

erityisesti mainiosta matkaseurasta kuuluu kaikille opiskelukavereilleni ja 

opettajille.  

 



 67 

LÄHTEET 

Albanese M. 2000. Problem-based learning: why curricula are so likely to 
show little effect on knowledge and clinical skills. Artikkelissa Kankaanpää T. 
ja Koskinen H.I. Ongelmaperustaisesta opetusmenetelmästä laatua yliopisto-
koulutukseen? Aikuiskasvatus 3/2007, 210.  
 
Annala J. 2007. Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta. Toiminta-
tutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuk-
sessa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Sähköinen väitöskirja 
Acta Electronica Universitas Tamperensis 611. 
 
Auvinen P. 2007. Ydinosaamisen määrittely ylemmissä ammattikorkeakoulu-
tutkinnoissa. Teoksessa: Levonen J. (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulutut-
kinto – Työelämälähtöistä asiantuntemusta kehittämässä. Hämeenlinna: Hä-
meen ammattikorkeakoulu.  
 
Biggs J.B. 2003. Teaching for Quality Learning at University. Artikkelissa Kan-
kaanpää T. ja Koskinen H.I. Ongelmaperustaisesta opetusmenetelmästä laa-
tua yliopistokoulutukseen? Aikuiskasvatus 3/2007, 207. 
 
Chelimsky E. 1997. Teoksessa Nyqvist Leo. Arviointitutkimus. Viitattu 
2.11.2007. http://www.uta.fi/laitokset/sospol/sosnet/ammlis/arviointitut.htm 
 
Dale R. 1998. Evaluation Frameworks for Development Programmes and 
Projects. New Delhi. Sage. Teoksessa Nyqvist Leo. Arviointitutkimus. Viitattu 
2.11.2007. http://www.uta.fi/laitokset/sospol/sosnet/ammlis/arviointitut.htm 
 
Dolmans D.H.J.M., De Grave W., Wolfhagen I.H.A.P. ja van der Vleuten 
C.P.M. 2005. Problem-based learning: future challenges for educational prac-
tise and research. Artikkelissa Kankaanpää T. ja Koskinen H.I. Ongelmape-
rustaisesta opetusmenetelmästä laatua yliopistokoulutukseen? Aikuiskasvatus 
3/2007, 208. 
 
Dromberg K. 2007. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot – lainsäädännön 
taustat ja tavoitteet. Teoksessa Levonen Jarmo (toim.) Ylempi ammattikor-
keakoulututkinto – Työelämälähtöistä asiantuntemusta kehittämässä. Hä-
meenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. 
 
Enkenberg J. 2001. Oppimisesta ja opetusmalleista yliopistokoulutuksessa. 
Teoksessa Opettajatiedon kipinöitä: kirjoituksia pedagogiikasta. Toim. Savo-
lainen E. Verkkokirja. Viitattu 4.12.2007 
http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinät/PDFt/JormaE2.pdf  
 
Eskola J. ja Vastamäki J. 2007. Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teok-
sessa Aaltola J. ja Valli R. (toim.) 2007. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Me-
todin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 2. ja uudistettu 
painos. Juva: PS-Kustannus.  
 



 68 

Eskola J. 2007. Miksi teemahaastattelu on niin suosittu? Teoksessa Saari E. 
ja Viinamäki L. (toim.) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimuk-
seen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.  
 
Eteläpelto A. 2001. Ammattikasvatuksen tutkimuksen ajankohtaiset haasteet. 
Ammattikasvatuksen aikakausikirja 3 (2), 8. 
 
Eteläpelto A. 2005. Tutkimus ammatti-identiteetin tukijana ja oppimisyhteisö-
jen rakentajana. Aikuiskasvatus 2/2005, 153. 
 
Hakkarainen K., Lonka K. ja Lipponen L. 1999. Tutkiva oppiminen. Älykkään 
toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Helsinki: WSOY.  
 
Heikkilä S. 2007. Tutkiva oppiminen haastaa tuotekehittäjät. Aikuiskasvatus 
2/2007, 140. 
 
Heinonen U. ja Tissari V. 2006. Oppimisen haasteita virtuaaliyliopistoverkos-
ton ja hajautetun organisaation yhteisöissä. Teoksessa Mäkinen J., Olkinuora 
E., Rinne R. ja Suikkanen S. (toim.) Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimi-
seen. Jyväskylä: PS-Kustannus.  
 
Hirsjärvi S. ja Hurme H. 1995. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino. 

Hirsjärvi S. ja Hurme H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria 
ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.  
 
Hirsjärvi S., Remes P. ja Sajavaara P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. osin uudis-
tettu painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 
 
Huotari V. 2007. Aikuiskoulutuksen suunnittelu ja arviointi. Teoksessa Collin 
K. ja Peltoniemi S. (toim.) Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttänä. Jyväs-
kylä: PS-Kustannus.  
 
Hurme H. 2006. Teemahaastattelu: haastattelusta analyysiin. Lähde: 
www.jyu.fi/erillis/agoracenter/ tutkimus/soca/ajankohtaista/Hurme.ppt tulos-
tettu 2.11.2007. 
 
Huusko A. 2004. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet aikuiset elinikäisen op-
pimisen ideaalin toteuttajina. Alustus aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa 
Jyväskylässä 13.2.2004. Verkkolehti Kever.  
 
Jonanssen D.1995. Supporting communities of learning with technology: a 
vision for integrating technology with learning in schools. Educational Tech-
nology 35(4).  
 
Järvinen A., Koivisto T. ja Poikela E. 2002. Oppiminen työssä ja työyhtei-
söissä. Juva: WSOY.  
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 2007. Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksi-
kön pedagoginen toimintasuunnitelma. 23.2.2007.  
 



 69 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 2006. Jyväskylän ammattikorkeakoulun pe-
dagoginen strategia 2007 – 2009. 18.12.2006.  
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opetussuunnitelma. 2006.Terveyden edis-
tämisen koulutusohjelma: moniammatillisen johtamisen ja kehittämisen asi-
antuntijan suuntautumisvaihtoehto. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
 
Knubb-Manninen G. 2004. Laadukkaan yliopisto-opetuksen monet kasvot. 
Artikkelissa Kankaanpää T. ja Koskinen H.I. Ongelmaperustaisesta opetus-
menetelmästä laatua yliopistokoulutukseen? Aikuiskasvatus 3/2007, 207.  
 
Korkeakoulujen arviointineuvosto. Aaltonen E., Anoschkin E., Jäppinen M., 
Kotiranta T., Wrede G.H., Hiltunen K. 2008. Sosiaalityön ja sosiaalialan kou-
lutuksen nykytila ja kehittämishaasteet. Yliopiston sosiaalityön ja ammattikor-
keakoulujen sosiaalialan koulutuksen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston julkaisuja 3/2008. Viitattu 4.4.2008. 
www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_308.pdf  
 
Kupias P. 2007. Kouluttajana kehittyminen. Helsinki: Palmenia Helsinki Uni-
versity Press.  
 
Lehto P. ja Pesso K. 2005. Pedagogiset ratkaisut työelämän kehittämiseksi 
jatkotutkinnon haasteena. Teoksessa Okkonen E. (toim.) Ammattikorkeakou-
lun jatkotutkinto – tulokset ja tulevaisuus. Julkaisu 3. Hämeenlinna: Hämeen 
ammattikorkeakoulu.  
 
Levonen J. 2007. Johdanto. Teoksessa Levonen J. (toim.) Ylempi ammatti-
korkeakoulututkinto – Työelämälähtöistä asiantuntemusta kehittämässä. Hä-
meenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. 
 
Metsämuuronen J. 2006. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. 1.laitos, 1.painos. 
Helsinki: International Methelp ky.  
  
Moore E. 2003. Pitkä opintie. Aikuisiällä suoritettu yliopistotutkinto ja koulutuk-
sellinen elämänkulun muutos. Akateeminen väitöskirja. Joensuun yliopisto. 
Viitattu 21.2.2008.  
http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/moore opintie/ 

Merriam S. ja Caffarella R.S. 1999. Learning in adulthood. A comprehensive 
guide. 2. painos. San Fransisco: Jossey Bass. 
 
Nevgi A. ja Tirri K. 2001. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-opiske-
lussa. Vedet-projekti. Teoksessa Sallila P. ja Kalli P. Verkot ja teknologia ai-
kuisopiskelun tukena. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Helsinki: Aikuiskas-
vatuksen Tutkimusseura. 
 
Nurmi H. 2006. Voimaantuminen verkkovuorovaikutukseen. Teoksessa Ete-
läpelto A. ja Onnismaa J. (toim.) Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuis-
kasvatuksen 46. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuk-
sen Tutkimusseura.  
 



 70 

Nurminen R., Kettunen T. ja Markkinen J. 2004. Dialoginen taito. Oppimisen ja 
työskentelyn uutta ajattelutapaa etsimässä osaamisen johtamisen jatkotutkin-
nossa. Teoksessa Okkonen E. (toim.) Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto – 
toteutuksia ja kokemuksia. Julkaisu 2. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkea-
koulu. 
 
Opetusministeriö. 2007. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkea-
kouluissa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4. Viitattu 
3.3.2008.  
http://minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr04.pdf?lang=fi  

Opetusministeriö. 2005. Elinikäinen oppiminen yliopistossa –työryhmän muis-
tio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:38. Viitattu 
3.3.2008. 
http://minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2005/liitteet/opm_267_tr38.

pdf?lan 

Paloste A. ja Paldanius A. 2004. Tutorointi ja mentorointi AMK-jatkotutkin-
nossa. Teoksessa: Okkonen E. (toim.) Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto – 
toteutuksia ja kokemuksia. Julkaisu 2. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkea-
koulu. 
 
Pantzar E. 2007. Aikuiskasvatuksen toimintakentät. Teoksessa Collin K. ja 
Peltoniemi S. (toim.) Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttänä. Jyväskylä: 
PS-Kustannus.  

Poikela E. 2004. Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen perusteita – tieto, op-
piminen ja osaaminen. Aihe –projektin loppuraportti. Aikuiskoulutuksen hen-
kilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssäoppimisen kontekstissa. 
Viitattu 21.2.2008. http://www.edu.fi/julkaisut/aiheened.pdf  
 
Poikela S. 2003. Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. 
Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University 
Press.  
 
Rask M. 2003. Esipuhe. Teoksessa Okkonen E. (toim.) Ammattikorkeakoulun 
jatkotutkinto – lähtökohdat ja haasteet. Julkaisu 1. Hämeenlinna: Hämeen 
ammattikorkeakoulu. 
 
Rissanen R. 2007. Opinnäytetyö osaamisen kehittämisen välineenä. Teok-
sessa: Levonen J. (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Työelämäläh-
töistä asiantuntemusta kehittämässä. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkea-
koulu 
 
Ruokamo H ja Pohjolainen S. 1999. Etäopetus multimediaverkoissa. Teok-
sessa: Sallila P. ja Kalli P. 2001. Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. 
Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Helsinki: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.  
 
Saari A. 2006. Elinikäisen oppimisen Panopticon. Aikuiskasvatus 4/2006, 300.  
  



 71 

Sarajärvi A. ja Tuomi J. 2006. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hel-
sinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 
 
Tynjälä P., Kekäle T. ja Heikkilä J. 2004. Työelämälähtöisyys koulutuksessa. 
Teoksessa: Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto – toteutuksia ja kokemuksia. 
Julkaisu 2. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.  
 
Sarja A. 2003. Dialogioppiminen pienryhmissä. Dialogisuus ja aito kohtaami-
nen ohjausprosesseissa (3/3). Teoksessa Suomen harjoittelukoulujen vuosi-
kirja 1/2003. Toim. E. Savolainen E. Verkkoversio. Viitattu 4.12.2007. 
http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/ohjaus/Sarja2.htm  
 
Sivonen A. 2007. Opintojen henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuk-
sessa. Aikuiskasvatus 3/2007, 219 – 220. 
 
Valkeala U-M. 2007. Oppiiko vanha koira uusia temppuja? Näkökulma ai-
kuisten opiskeluun ja oppimiseen. Teoksessa Collin K. ja Peltoniemi S. (toim.) 
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttänä. Jyväskylä: PS-Kustannus. 
 
Valtanen J. 1997. Tutorointi erilaisissa monimuoto-opetustilanteissa. Viitattu 
24.1.2008. http://matwww.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/pertti_co/tutor.html  
  
Vilkka Hanna. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.  
 
Wenger W. 1998. Communities of practise: Learning, meaning and identity. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
 

 

 

 

 

 

 

 



AINEISTON ANALYYSIN JA TULOSTEN RYHMITTELYN ETENEMINEN    LIITE1 
       
 
1) Haastattelujen litterointi sanasta sanaan  
 
 
2) Aineiston pelkistäminen eli redusointi, jossa informaatiota on tiivistetty ja lajiteltu teemahaastattelun 
teemojen mukaan: 
Teemoja olivat:  
Ohjaus oppimisprosessin eri vaiheissa 
Sosiaalinen ulottuvuus; vertaistuki, asiantuntijuuden jakaminen 
Opiskelijan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen 
Erilaiset opetusmenetelmät ja –tilanteet 
Opinnäytetyö ja sen ohjaus 
Oppimisympäristöt ja niihin perehtyminen(R5)  
Koulutuksen substanssiosaamisen merkitys opiskelijalle  
 
Jokaisen teeman alle on kerätty alkuperäisestä ilmaisusta muokattuja pelkistettyjä ilmauksia 
 
ESIM. 
 
TEEMA  ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 
Ohjaus oppimisprosessin eri 
vaiheissa  

”Just alkuvaiheessa vähän sel-
keemmin ja ehkä jotenkin napa-
kammin sitä ohjausta, jos oltais 
saatu siihen alkuvaiheeseen..” 

selkeää ohjausta alkuvaiheessa 
kaivataan 

 ”Alussa pitää kattoa, että kaikki 
tämmöset, että lähtee niinku 
opinnot etenemään ja luodaan 
sitä ryhmäytymistä, se meillä 
kyllä jäi vähän puolitiehen..” 

ryhmäytymiseen panostaminen 
aloitusvaiheessa 

 
 
3) Seuraavana pelkistetyt ilmaukset on lajiteltu tutkimustehtävien (KTS. sivu 23 - 24) alle ja etsitty sa-
mankaltaisuuksia ja yhdistelty niitä alaluokiksi:  
 
ESIM. 
 
1) Millaista ohjausta opiskelija tarvitsee oppimisprosessin eri vaiheissa?  
PELKISTETTY ILMAUS  ALALUOKKA  
Ohjaaminen asiantuntijuuden jakamisessa � Tutorohjaus ja tutortoiminta 

 
Kaikilla tasapuolinen mahdollisuus tutorohjauk-
seen 

 

Enemmän aikaa tutorryhmien kokoontumiselle ja 
ohjaukselle 

 

Oma tutoropettaja koko opiskelun ajan, joka tukisi 
myös yksilöllisesti uralla  

 

 
 
4) Tämän jälkeen aineistoa on klusteroitu eli ryhmitelty ja etsitty samankaltaisuuksia. Ryhmittelyn ja yh-
distelyn avulla muodostuivat seuraavat aihekokonaisuudet eli keskeisimmät tutkimustulokset:  
 

• Ohjaus  
• Ryhmä ja ryhmän merkitys oppimisen ja osaamisen jakajana   
• Opinnäytetyö ja sen aloittaminen 
• Tutortoiminta ja tutorohjaus 
• Oman urapolun ja ammatillisen kasvun tarkasteleminen 
• Kontaktipäivien sisältö ja niiden kehittäminen 
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• Moniammatillinen keskustelu  
• Dialogisuus, vuorovaikutus 
• Kehittämis- ja projektiopinnot 

 
 
5) Oppimisprosessin täydentyminen. Ylemmän ammattikorkeakouluopiskelijan oppimisprosessia on 
täydennetty seuraavilla viidellä (5) mielestäni sitä hyvin täydentävillä elementeillä, jotka nousivat tutki-
muksen keskeisistä tuloksista. Näin oppimisprosessi täydentyi ja verifioitui tutkimustuloksilla. Näitä ele-
menttejä olivat: 
 

• Dialogisuus ja vastavuoroisuus 
• Ryhmä ja ryhmän merkitys osaamisen tunnistamisessa, oppimisessa ja asiantuntijuuden 

jakamisessa 
• Tutortoiminta oppimisen ja osaamisen jakamisen mahdollistajana 
• Ohjaus ja sen merkitys oppimisprosessin eri vaiheissa 
• HOPS ja henkilökohtainen ura- ja oppimispolku  

 


