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Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tuottaa Sotetie-hankkeeseen ja työelämään tietoa niistä 

tekijöistä, jotka motivoivat jatkuvan oppimisen koulutuksiin. Tavoitteena oli löytää tekijöitä, 

jotka selittävät motivaatiota jatkuvan oppimisen koulutuksiin hakeuduttaessa. Toisena 

tavoitteena oli selvittää, mitä tekijöitä tulisi tukea, jotta jatkuvan oppimisen koulutuksiin 

hakeuduttaisiin. Tutkimusongelma sosiaali- ja terveysalan jatkuvan oppimisen koulutukseen 

hakeutumisen motivaatiosta ja motivoitumisesta tunnistettiin ja aineistosta pyrittiin 

löytämään merkityksellisiä tekijöitä selittämään motivaatiota opiskelijan näkökulmasta 

jatkuvan oppimisen koulutuksen polulla. Tämä opinnäytetyö tehtiin SOTETIE-hankkeen 

toimeksiantona. SOTETIE-hankkeessa luodaan sähköinen tiekartta eli verkkosivusto tukemaan 

sosiaali- ja terveysalan koulutusten saavutettavuutta. Tässä opinnäytetyössä luotiin SOTETIE-

hankkeen sähköiseen tiekarttaan neljä videoanimaatiota opinnäytetyön tuloksista. Näiden 

animaatioiden tavoitteena on motivoida jatkuvan oppimisen pariin.  

Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu motivaation, itsemääräämisteorian, jatkuvan 

oppimisen sekä osaamisen kehittämisen käsitteiden ja niiden välisien yhteyksien 

määrittelyistä. Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena tutkimus- ja kehittämistyönä. 

Aineistona toimivat SOTETIE-hankkeessa julkaistut blogikirjoitukset sekä kaksi artikkelia. 

Aineisto on käsitelty aineistolähtöisen analyysin mukaan teemoittelemalla ja aineiston 

käsittelyssä sovellettiin narratiivisen kirjallisuuskatsauksen käytäntöjä. Tulosten pohjalta 

luotiin Biteable -ohjelmalla animaatiot SOTETIE-hankkeen verkkosivustolle. Animaatioiden 

luomisessa perehdyttiin tarinallistamiseen sekä digitaaliseen tarinankerrontaan. 

Aineiston analyysin perusteella tunnistimme seitsemän teemaa opiskelijan polulla, jotka 

olivat osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja jaksaminen, opintojen saavutettavuus, 

työyhteisön ja työelämän kehittäminen, urapolkuun liittyvät muutostoiveet, koulutuksen 

vaikutus ja vaikuttavuus sekä koulutuksen kehittäminen. Tuloksista käy ilmi opiskelijan tarve 

ja yksilöllinen motivaatio opintojen suorittamiseen, mutta korostui myös ympäristön 

tarjoaman tuen merkitys opintojen kaikissa vaiheissa, jotta opinnoista saatava hyöty olisi 

optimaalista. 

Opinnäytetyön johtopäätöksissä on päädytty siihen, että haluttaessa motivoida työntekijöitä 

jatkuvan oppimisen pariin, tulisi kiinnittää huomiota työpaikkojen opiskelumyönteisyyteen 

sekä yhteisten jaettavissa olevien arvojen luomiseen ja kehittämiseen. Jatkotutkimuksena 

aiheeseemme olisi syytä selvittää, miten työyhteisöjen ilmapiiriä ja työnantajan näkökulmaa 

voitaisiin muuttaa koulutusmyönteisemmiksi. 

 

Asiasanat: motivaatio, itsemääräämisteoria, jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen, 

digitarinat 
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The purpose of this thesis was to produce information for the SOTETIE-project and to working 
life about the factors that motivate towards lifelong learning education. The aim was to find 
the factors that explain motivation when applying for lifelong learning education. The second 
aim was therefore to find out what factors should be supported in order to apply for lifelong 
learning education. A research problem on the motivation and the motivation to apply for 
lifelong learning in the social and health care sector has been identified and the material has 
been used to find relevant factors to explain motivation from the student's perspective on the 
path to lifelong learning education. This thesis was written for the SOTETIE-project. The 
SOTETIE-project will create an electronic roadmap, i.e. a website, to support the 
accessibility of social and health education. In the course of the research, four video 
animations of the results of the thesis were created on the electronic roadmap of the 
SOTETIE-project. The goal of these animations was to motivate lifelong learning. 

The theoretical framework of the thesis consists of the definitions of the concepts of 
motivation, self-determination theory, lifelong learning and competence development and 
the connections between them. The thesis has been implemented as qualitative research and 
development work. The material consists of blog posts published in the SOTETIE-project and 
two articles. According to the data-driven content analysis, the material was analysed 
thematically, and the practices of narrative literature review were applied in the processing 
of the material. Based on the results, the Biteable -program was used to create animations 
for the SOTETIE-project website. The creation of the animations focused on storytelling and 
digital storytelling.  

Based on the analysis of the data, we have identified seven themes in the student's path, 
which are competence development, well-being at work and coping with workload, 
accessibility of studies, development of the work community and working life, career path 
change, educational impact and effectiveness, and educational development. The results 
show the student's need and individual motivation to complete the studies, but also 
emphasize the importance of the support provided by the environment at all stages of the 
studies, so that the benefits of the studies would be optimal. 

As a conclusion of the thesis, it is argued that in order to motivate employees for lifelong 
learning, attention should be paid to the study-friendly nature of workplaces and the creation 
and development of common shared values. As a further study to our topic, it would be 
worthwhile to find out how the atmosphere of work communities and the perspective of the 
employer could be made more education-friendly. 

 

Keywords: motivation, self-determination theory, lifelong learning, competence 

development, digital storytelling 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyömme lähtökohta pohjautuu työelämän osaamisen vaatimusten murrokseen. 

Suurimpaan osaan suomalaisten työpaikkojen kohdistuu merkittäviä muutoksia niiden 

tehtävänsisällöissä muuttaen esimerkiksi osaamisvaatimuksia (Nedelkoska & Quintini 2018, 6). 

Tämän myötä jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa, sillä työelämässä muuttuvien työtehtävien 

kanssa ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa oman osaamisen päivittämistä. Osaaminen ja 

siihen liittyvät tarpeet ovat olleet ja tulevat olemaan jatkuvassa muutoksessa myös sosiaali- 

ja terveysalalla. Osaamistarpeisiin vaikuttavat ammattien tietoperustasta nousevat sisäiset 

sekä ammattien toimintaympäristöissä tapahtuvat lyhyen ja pitkän aikavälin muutokset. 

Osaamistarpeen muutoksia lisäävät myöskin sosiaali- ja terveysalalla sähköiset palvelut, 

jotka tulevat muodostamaan osan laajempaa julkisten palvelujen kokonaisuutta. Palveluiden 

toimivuuden takaamiseksi osaamistarpeita ja keinoja osaamisen parantamiseksi on 

hyvä arvioida ja kehittää. (Kangasniemi ym. 2018, 8–10; Savonia-ammattikorkeakoulu 2020.) 

Määriteltäessä oppimista, käytetään usein organisaatioiden näkökulmaa, jonka mukaisesti 

oppimisen määrittely ja oppiminen tapahtuu enimmäkseen ennalta, ulkoa ja ylhäältä 

määrättynä asiana (Siren 2019, 46). Oppiminen kuitenkin edellyttää sisäistä motivaatiota ja 

psykologista turvaa (Siren 2019, 52). Samanaikaisesti kun ammatillista koulutusjärjestelmää 

kehitetään yhä enemmän työelämää palvelevaan suuntaan ja luodaan jatkuvan oppimisen 

mallia, työelämän ja yksilön välisten intressien ristiriidat, kuten kohtaamattomuus, työssä 

jaksaminen ja muut yksilötasolla ilmenevät ongelmat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan 

(Jokinen & Luoma-Keturi 2006, 61). Salmela-Aron (2018, 9) mukaan oppimismotivaatio 

merkitsee toimijuutta, pystyvyyttä ja merkityksellisyyttä. Opiskelu ja asian ääreen 

hakeutuminen tapahtuvat, koska opiskelu tuottaa tyydytystä ja iloa. Halusimme tuoda esiin 

vähemmän tarkastellun opiskelijan näkökulman motivoitumiseen jatkuvaan oppimiseen ja 

jatkuvan oppimisen koulutuksiin osallistumiseen. Työelämällä voi olla omanlaisensa odotukset 

yksilöiden kehittymisen tarpeista, mutta tulisi pohtia, miten ne vastaavat yksilön kokemiin 

kehittymisen tarpeisiin. Ulkopuolelta annettu tavoite ei automaattisesti motivoi yksilöä. 

Aihetta ymmärtääksemme valitsimme motivaation ja itsemääräämisteorian opinnäytetyön 

teoriaosuuteen ja käsitteistöön. Teoriaa täydentävät jatkuvan oppimisen ja osaamisen 

kehittämisen teemat, jotka nivoutuvat yhteen motivaation ja opinnäytetyömme aiheen 

kanssa.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa SOTETIE-hankkeeseen ja työelämään tietoa niistä 

tekijöistä, jotka motivoivat jatkuvan oppimisen koulutuksiin. Tavoitteena on ollut aineistoa 

analysoimalla löytää tekijöitä, jotka selittävät motivaatiota jatkuvan oppimisen koulutuksiin 

hakeuduttaessa. Toisena tavoitteena on näin ollen selvittää, mitä tekijöitä tulisi tukea, jotta 
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jatkuvan oppimisen koulutuksiin hakeuduttaisiin. Opinnäytetyön lopputuotoksena on   

kirjallisen raportin rinnalla aineistosta nousseiden tulosten pohjalta kehitetty 4 

videoanimaatiota SOTETIE-hankkeen sähköiseen tiekarttaan. Animaatioiden tehtävänä on 

havainnollistaa erilaisia motivaatiotekijöitä opiskelijan polulla jatkuvan oppimisen 

koulutuksissa. Opinnäytetyössä on pyritty ymmärtämään opiskelijan näkökulmaa, kokemuksia 

ja merkityksiä opinnoista ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen jälkeen. Aineistona 

toimivat SOTETIE-hankkeen nettisivustolla julkaistut blogikirjoitukset. Animaatioiden 

tarkoituksena on tuoda ilmi opinnäytetyön tutkimusosassa esiin nousseita teemoja ja toimia 

motivoivana esimerkkinä erilaisista täydennyskoulutusten tarjoamista mahdollisuuksista. 

Videoanimaatiot ovat fiktiivisiä tuotoksia, mutta teemat nousevat opinnäytetyön 

tutkimusosassa esiin tulleista asioista.  

SOTETIE-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisille suunnattu hanke, joka toteutetaan vuosina 2019-2021. Hankkeen 

tavoitteena on edistää jatkuvaa oppimista ja siinä ovat mukana 16 korkeakoulua Suomesta, 

joiden lisäksi yhteistyökumppaneina on sosiaali- ja terveysalan organisaatioita. Hankkeessa 

kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sähköisessä muodossa toimivaa tiekarttaa, 

jonka tarkoituksena on, että ammattilaisten osaamisen päivittäminen tulevaisuuden 

osaamistarpeisiin tulisi nykyistä joustavammaksi ja helpommaksi. (Savonia-

ammattikorkeakoulu 2020.)  

2 Opinnäytetyön tietoperusta 

Tutkimuksen teossa kiinnostavan aiheen ja näkökulman löytyminen on tärkeää 

(Metsämuuronen 2006, 21). Tämä koskee sekä tutkijaa, jotta tutkimuksen tekeminen innostaa 

häntä, että tutkimuksen lukijoita, jotta he tutustuvat tutkimukseen. Valitsimme 

opinnäytetyön aiheen sen ajankohtaisuuden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi. 

Halusimme päästä tuomaan esiin vähemmän esiin tuodun yksilön näkökulman keskusteluun 

jatkuvasta oppimisesta. Näkökulman asettaminen onkin tutkijan valitsema tapa tarkastella 

tutkimuskohdetta, joka on tutkimuksen teon edellytys, sillä se on osa rajausta ja osa tulkintaa 

(Lindblom-Ylänne ym. 2013, 15). 

Aiheen tarkennuksen ja rajauksen jälkeen siitä tulee johtaa tutkimusongelma, johon haetaan 

ratkaisua. Tutkimusongelman asettelun jälkeen valitaan ongelman ratkaisuun sopivat 

menetelmät. Ongelmien ratkaisuun tarvitaan aina tietoa ja tutkijan tulee määrittää 

tarvittava tieto ja se, mistä ja miten sitä saadaan. Tätä tietoa analysoimalla saadaan 

ratkaisu. (Kananen 2012, 13.) Ongelman sijasta voidaan kuvata myös tutkimuksen tavoitetta 

(Kananen 2012, 15). Tässä opinnäytetyössä ei ole ollut yksiselitteistä tutkimusongelmaa, 

koska olemme pyrkineet löytämään valmiina annetusta aineistosta jatkuvan oppimisen 

koulutukseen motivoivia tekijöitä ja opiskelijanäkökulmaa jatkuvan oppimisen koulutuksen 
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polulla. Aineiston analyysimenetelmänä tässä työssä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, 

jota on tehty teemoittelemalla. Tiedon lähteenä eli aineistona toimii SOTETIE-hankkeen 

blogikirjoituksia sekä kaksi artikkelia (Liite 1), joissa on kuvattu ja tuotu ilmi hankkeessa 

aiheesta tuotettua tietoa. Tämä opinnäytetyö on siis laadullinen tutkimus, jossa Kanasen 

(2012, 29) mukaan pyritään ilmiön kuvaamiseen, ymmärtämiseen ja mielekkään tulkinnan 

antamiseen. Laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen ei ole tarkkaa menetelmällistä 

viitekehystä ja ohjeistusta. Aineiston analyysikin on syklinen prosessi, josta puuttuvat tiukat 

säännöt. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta ja tulos riippuvat tutkijasta, jolloin se ei tuota 

vain yhtä objektiivista tulkintaa. (Kananen 2012, 29–30.) Olemme tässä opinnäytetyön 

raportissa pyrkineet kuvaamaan kaikki tekemämme ratkaisut selkeästi. 

Teoreettisen pohjan käyttö antaa tutkimukselle jäntevyyttä ja auttaa keskittymään oleellisiin 

ongelmiin (Metsämuuronen 2006, 24). Teoria antaa tutkijalle käsitteet, joiden hyvyydestä 

riippuu myös saatujen tulosten hyvyys. Pelkkä käsitteiden esitteleminen ei riitä, vaan niitä 

tulee myös kriittisesti arvioida ja analysoida. (Metsämuuronen 2006, 34.) Tutkimuksen teoria 

ja viitekehys tarkoittavat samaa siinä mielessä, että molemmat muodostuvat käsitteistä ja 

niiden välisistä yhteyksistä (Sarajärvi & Tuomi 2013, 18). Heikkisen (2015,162) mukaan liika 

metodioppaiden noudattaminen voi estää luovan ajattelun ja järjen käytön tutkimuksen 

teossa. Olemme omassa opinnäytetyössämme pitäneet tärkeänä sitä, että opinnäytetyö olisi 

hyödyllinen ja merkityksellinen tuoden esiin yksilönäkökulman. Tärkeänä olemme pitäneet 

myös sitä, että saamme tuottaa animaatioita SOTETIE–sivustolle, mikä mahdollistaa aiheelle 

paremman näkyvyyden. Toivomme, että tämä opinnäytetyö voisi herättää ajatuksia erityisesti 

organisaatioissa ja esihenkilöstössä siitä, mikä voisi edistää ihmisten innostusta itsensä 

kehittämiseen ja kasvuun, josta myös ympäristö hyötyy. Tämä opinnäytetyö on laadullinen 

tutkimuksellinen kehitystyö, jonka teoreettinen viitekehys muodostuu siitä, mitä aiheesta on 

jo aiemmin tuotu ilmi.  

Kehittämistyö opinnäytetyönä liittyy aina käytäntöön ja sen taustalla on usein ongelma, joka 

kaipaa ratkaisua. Kehittämisessä tutkimuskohteena voi olla mikä tahansa, johon voidaan 

vaikuttaa, kuten prosessi, toiminto, asiantila tai tuote. Kehittämistutkimuksessa on usein kyse 

myös olemassa olevan ratkaisun soveltamisesta. (Kananen 2012, 12–13.) 

Kehittämistutkimuksessa ongelman toteaminen ei riitä vaan se pyrkii tuottamaan käytännön 

työelämään käyttökelpoisia ratkaisuja muutokseen (Kananen 2012, 16). Sen tavoitteena on 

löytää parempia vaihtoehtoja nykyiselle, mutta lisäksi nämä vaihtoehdot tulisi testata ja 

todeta niiden toimivuus (Kananen 2012, 44). Omassa opinnäytetyössämme kehityksellinen 

osuus liittyy videoanimaatioiden tuottamiseen SOTETIE-hankkeen verkkosivustolle. Näissä 

videoanimaatioissa kiteytyy opinnäytetyön tutkimuksellisen osan tulokset ja samalla ne 

yhdistyvät opinnäytetyön viitekehyksenä toimivaan teoriaan.  

Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen muodostavat motivaatio, itsemääräämisteoria sekä 

jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen. Motiivien tutkimusta on turha tehdä ilman 
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valintaa missä viitekehyksessä asiaa alkaa tutkia, sillä teorioita ja tutkimusta aiheesta on jo 

olemassa niin runsaasti (Metsämuuronen 2006, 25). Motivaatio itsessään on hypoteettinen 

konstruktio, jonka käytön tarkoituksena on yrittää ymmärtää ihmisen toimintaa ja se on 

käsitteenä haastava (Metsämuuronen 2006, 35). Tässä opinnäytetyössä on pyritty avaamaan 

motivaatiota itsemääräämisteorian kautta. Opinnäytetyömme pyrkii ymmärtämään opiskelijan 

näkökulmaa ja motivoitumista jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, ei niinkään 

tutkimaan motivaatiota itsessään.  

Siren (2019, 54) toi ilmi, että työntekijöiden sisäistä motivaatiota ja jatkuvan oppimisen 

kykyjä tukemalla mahdollistetaan jatkuvaa oppimista. Partasen (2011, 159–161) mukaan 

aikuisopiskelijan käsitys itsestään oppijana ja opiskelijana vaikuttaa siihen, miten hän kokee 

tiedollisen kapasiteettinsa ja henkisten voimavarojensa riittävän koulutuspolun jatkamiseen. 

Aikuisopiskelijat arvostivat koulutuksen kautta saamaansa tietotaitoa, jos se oli 

sovellettavissa myös heidän muihin elämänalueisiinsa. Kostamon (2017, 5) mukaan 

tulevaisuudessa organisaatioiden tärkein onnistumisen kriteeri muodostuu henkilökunnan 

osaamisen hyödyntämisestä. Aiemman tutkimuksen perusteella opinnäytetyön keskeiset 

käsitteet vaikuttavat olevan suhteessa toisiinsa. 

 

2.1 Näkökulmia motivaatioon 

Motivaation ymmärtäminen voi olla haasteellista, sillä sen alaan kuuluvat ilmiöt ovat 

moninaisia, ja siitä on olemassa useita eri teorioita (Nurmi & Salmela-Aro 2017,10). Nurmen 

ja Salmela-Aron (2017) mukaan motivaatio voidaan nähdä ihmisen sisältä kumpuavina 

pyrkimyksinä ja herätteinä, mutta toisaalta siihen vaikuttavat myös yksilön elämänkulku ja 

siihen liittyvien tapahtumien merkitys. Motivaatio on käsitteellisesti moninainen ja sitä voi 

pyrkiä selventämään kolmen kysymyksen avulla: miksi, mitä ja miten. Miksi viittaa 

motivaation taustalla oleviin syihin, jotka eivät aina ole ihmiselle tietoisia. Syitä voivat olla 

yksilön arvot, hallinnan tunne, persoonallisuuden piirteet tai ihmisen psykologiset 

perustarpeet eli autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus. Mitä-kysymys selvittää yksilön 

motivaation kohdenäkökulmaa eli mitä ihminen haluaa ja mihin hän pyrkii. Tähän kuuluvat 

ihmisen tavoitteet, pyrkimykset, huolenaiheet, tavoiteorientaatiot ja intohimot. Tästä 

motivaation puolesta ihmiset ovat pääsääntöisesti tietoisia. Miten-kysymys viittaa siihen, 

millä keinoin ihmiset pyrkivät motiivejaan, tavoitteitaan ja tarpeitaan toteuttamaan. Kaikki 

tähän liittyvät psyykkiset toiminnot eivät ole ihmisen tietoisen ajattelun piirissä, sillä monet 

toimintatavat, strategiat ja itsesäätely automatisoituvat tiedostamattomiksi. (Nurmi & 

Salmela-Aro 2017, 12–13.) Motivaatio määrittää toiminnan muodon, suunnan, voimakkuuden 

ja keston (Vartiainen 2017, 157). Motivaatio on keskeisesti sidoksissa myös ympäristöön ja sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin (Nurmi & Salmela-Aro 2017, 15). Konkreettiset ja saavutettavissa 

olevat tavoitteet lisäävät ihmisen hyvinvointia (Nurmi & Salmela-Aro 2017, 39). 
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Decin ja Ryanin itsemääräämisteoria on tämän ajan johtava teoria ihmisen motivaatiosta. 

Tässä teoriassa ihminen nähdään toiminnallisena olentona, jonka aktiivisuus on sisäsyntyistä 

ja ihminen itseohjautuvasti hakeutuu tekemään itseään kiinnostavia ja itselleen merkittäviä 

asioita. Tämän teorian juuret ovat jo 1970-luvulla, jolloin Edwart Deci sai idean sisäisestä 

motivaatiosta. Sisäinen motivaatio tarkoittaa tekojen tekemistä tekemisen itsensä vuoksi, 

vaikka siitä ei seuraisi mitään ulkoista palkkiota vaan ainoastaan sisäinen tunne. Deci jatkoi 

teorian kehittämistä yhdessä Richard Ryanin kanssa ja niin syntyi itsemääräämisteoria, joka 

alkoi levitä laajaan tietoisuuteen vasta 2000-luvulla. Sisäinen motivaatio voidaan jakaa 

sisäsyntyiseen motivaatioon, jossa tekeminen itsessään on nautinnollista ja sisäistettyyn 

motivaatioon, jossa tekeminen liittyy itselle tärkeisiin arvoihin ja päämääriin, tuntuen siksi 

arvokkaalta. Sisäistetty motivaatio on työelämän kannalta merkityksellisempää, koska sen 

avulla saadaan innostettua ihmisiä yhteiseen päämäärään. (Jarenko & Martela 2014, 12–15.) 

Suurin osa motivaatioteorioista olettaa, että tietty käyttäytyminen aloitetaan ja sitä 

jatketaan sen mukaan, miten käyttäytymisen uskotaan johtavan haluttuun tavoitteeseen. 

Itsemääräämisteorian mukaan vaikutukset tavoitteen saavuttamiseen liittyvät siihen, missä 

määrin ihmiset pystyvät tyydyttämään psykologisia perustarpeitaan pyrkiessään kohti 

arvostamiaan tavoitteita. (Deci & Ryan 2000, 227.) Itsemääräämisteoria on kuvattu 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat 

itsemääräämisteoriaan kuuluvia käsitteitä, mutta silti niitä usein tarkastellaan erillään 

itsemääräämisteoriasta. 

Niittamo (2002, 41) esittelee Decin sisäisen motivaation teorian, jonka mukaan ihmisillä on 

olemassa kaksi synnynnäistä tarvetta: omaehtoinen päteminen sekä halu kokea 

itsemääräämisoikeutta. Näiden tarpeiden mukaisesti ihmiset suhtautuvat ympäristöönsä- ne 

ympäristöt, jotka sallivat perustarpeiden tyydyttämisen, lisäävät sisäistä motivaatiota ja 

muunlaiset ympäristöt vähentävät sitä. Työelämässä sisäinen motivaatio mahdollistuu, kun 

henkilön ominaisuudet, kuten vahvuudet, arvot ja mielenkiinnon kohteet sopivat yhteen työn 

ja organisaation tarjoamien mahdollisuuksien kanssa (Martela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 

107). Tämän on todettu vaikuttavan myönteisesti työntekijöiden organisaatioon 

sitoutumiseen, työsuoriutumiseen ja työn imun kokemiseen (Pihlava, Ruokolainen & Mauno 

2017, 95). Sillä, että työntekijällä on mahdollista toteuttaa työssään motivaatiotaan, voi tulla 

olemaan erityisen suuri merkitys henkilöstövajeesta kärsivillä aloilla, kuten sosiaali- ja 

terveysalalla (Pihlava ym. 2017, 90). Vnouckovan (2016, 6–8) tutkimuksessa työntekijän 

suuntautuminen organisaatioon ja sen tavoitteisiin johti parhaaseen oppimismotivaatioon, 

mutta tämä oli kaksisuuntaista, sillä niin työntekijä kuin organisaatio hyötyivät oppimisesta ja 

kehittymisestä. Tähän yhdistyi myös organisaation tuki työntekijälle ja mahdollisuus päästä 

hyödyntämään oppimaansa. Cadorin ym. (2012) tutkimuksessa todettiin, että huono 

taloudellinen tuki jatkuvalle oppimiselle sekä työolosuhteet, jotka eivät motivoi opiskeluun 

heikentävät itseohjautuvan oppimisosaamisen kehittymistä. 
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Ulkoinen motivaatio tarkoittaa, että yksilö pyrkii tavoitteeseen esimerkiksi muiden ihmisten 

tai tilanteen vaatimusten vuoksi, jonkin ulkoisen palkkion takia tai syyllisyyden ja ahdistuksen 

tunteiden välttämiseksi. Tällöin omat arvot ja kiinnostuksen kohteet jäävät huomioimatta, 

kun tavoite valitaan ulkoisen tai sosiaalisen paineen vaikutuksesta. (Vasalampi 2017, 55.) 

Martelan (2015, 65) mukaan ulkoisia motivaation lähteitä ovat selviytyminen, resurssien 

turvaaminen, sosiaalisen hyväksynnän etsintä, raha ja maine, kun taas sisäisesti 

motivoituneessa toiminnassa tyydytys tekemisestä tulee tekemisestä itsestään, eikä ulkoisista 

palkinnoista. Jarenkon ja Martelan (2015, 26) mukaan olennaista ei ole se, tuleeko motivaatio 

pohjimmiltaan ihmisen sisältä tai ulkoa vaan keskeisintä on, että nämä motivaation muodot 

tuntuvat erilaisilta. Niittamo (2002, 41) viittaa Decin tutkimukseen, jonka mukaisesti sisäisen 

motivaation ulkoinen palkitseminen saattaa jopa vähentää sisäisen motivaation kokemista.  

Steven Reissin motivaatioteorian mukaan kaikki motivaatio syntyy sisäisesti arvostettujen 

asioiden tavoittelusta. Motiivit ovat pyrkimyksiä, haluja ja psykologisia tarpeita. Motiivit 

kuvaavat, mikä yksilölle on elämässään erityisen tärkeää. Motiivien ohella on ulkopuolelta 

annettuja tavoitteita, jotka ovat omien odotusten ja toisten meille asettamisen odotusten 

summa. Motivaatio syntyy, kun sisäiset motiivit ja tarpeet kohtaavat ulkopuoliset tavoitteet 

ja tilanteet (kuvio 1). Motivaation yksilöllisyyttä lisää kaksi ominaisuutta, mitä halutaan ja 

miten paljon sitä halutaan eli motivaation voimakkuus. Ainoastaan luja tahdonvoima auttaa 

ihmistä toimimaan sisäisiä motiivejaan vastaan tilanteessa, jossa tavoitteet ja sisäiset 

motiivit ovat ristiriidassa. (Mayor & Risku 2017, 35–39.) Tämän teorian mukaan ulkoista 

motivaatiota ei ole olemassa, mikä tarkoittaa, että ulkoisen motivaation lähteet voivat yhtä 

lailla olla hyviä motivaation lähteitä, jos ne ovat yksilön oman arvomaailman sisällä. Tässä 

teoriassa tulee myös hyvin esille motivaation yhteys ulkopuolelta tuleviin tavoitteisiin ja 

tilanteeseen. Motivaatio ei siis synny yksistään siitä, että yksilöllä on motiivi toimintaan. 

                                                 Motivaatio

 

Kuvio 1: Motivaatio Reissin motivaatioteorian mukaan, mukaillen Mayor ja Risku (2015, 38) 

 

Sisäisen motivaation tukemisessa on tärkeää, että autetaan henkilöä kuulostelemaan omia 

tarpeita ja tavoitteita. Näin henkilö pystyy muodostamaan käsityksen siitä, mitä hän haluaa ja 
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tämän selvittyä laatimaan tavoitteet, joita kohti on motivoitunut pyrkimään. Rinnalla kulkijan 

tai valmentajan rooli auttaa toista osapuolta kehittämään autonomisuuttaan, toimijuuttaan ja 

osallisuuttaan. (Klemola & Talvio 2017, 35-37.) Yksilöllä voi olla monenlaisia tavoitteita eri 

elämänalueilla ja nämä voivat tukea toisiaan tai aiheuttaa ristiriitaa. Myös tunteet voivat 

toimia tavoitteita edistävinä tai ehkäisevinä tekijöinä. (Nurmi & Salmela-Aro 2017, 47–48.) 

Tavoitetta kohti ponnistelu tapahtuu monin tavoin ja jopa huomaamatta, kun ihminen tietää, 

kuka hän on ja mitä hän haluaa. Tällainen minätietoisuus on omien tunteiden, arvojen, 

vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. (Klemola & Talvio 2017, 27.) Tunteet, toiveet ja 

tarpeet motivoivat ihmisen käyttäytymistä. Niihin vaikuttaa vuorovaikutus toisten ihmisten, 

ympäristön ja oman kehon kanssa. Tämän vuorovaikutuksen ymmärtäminen auttaa myös 

ymmärtämään omaa toimintaa. (Häkkinen ym. 2019, 50.) 

Feldtin ja Hyvösen (2017, 133) mukaan työtä ja organisaatiota kehitettäessä olisi hyvä 

ymmärtää työntekijöiden henkilökohtaisten työtavoitteiden merkitys toiminnan suuntaajina ja 

työhyvinvoinnin edistäjinä. Henkilökohtaiset työtavoitteet vaihtelevat tilanteen sekä eri 

tekijöiden ja ominaisuuksien mukaan. Usein työtavoitteet kuitenkin liittyvät ammatilliseen 

osaamiseen, uralla etenemiseen, työhyvinvointiin, työn vaihtoon, työn jatkuvuuteen, 

organisaation menestymiseen tai palkkakehitykseen. (Feldt & Hyvönen 2017, 135–138.) 

Hyvösen (2011, 67) mukaan työstä saadut palkkiot, kuten palkka, työn jatkuvuus, 

etenemismahdollisuudet ja työstä saatu arvostus ovat yhteydessä työntekijän asettamiin 

henkilökohtaisiin työtavoitteisiin. Readin (2017, 18–19) mukaan ajatus tavoitteista ihmisen 

henkilökohtaisesti valittavina ominaisuuksina on tuore, sillä tavoitteita ovat pitkään 

säädelleet perinteet ja kulttuurin normit sekä hengissä selviytymisen realiteetit. Nurmen ja 

Salmela-Aron (2017, 25) mukaan tavoitteet mielletään yksilön ominaisuuksiksi, mutta 

taustalla vaikuttavat kuitenkin yhteiskunnan intressit. Elämän perusmotiivit vaikuttavat 

uskomuksiin ja asenteisiin, jotka taas vaikuttavat siihen, mitä tietoja, taitoja ja osaamista 

yksilö haluaa kartuttaa (Mayor & Risku 2017, 42). Yksilön tavoitteet ja motivaatiot siis 

väistämättä kietoutuvat jollain tapaa ympäristöön ja näiden välillä on jatkuvaa 

vuorovaikutusta. 

Kostamo ja Mäkkeli (2017, 167) tuovat esille kielenkäytön ja puheen roolia sosiaalisen 

todellisuuden rakentumisessa. He toteavat, että puhetapa luo eräänlaisen itseään toteuttavan 

ennusteen ja vaikuttaa ihmisten toimintaan. Kaliprasadin (2006) mukaan ilmapiirillä on 

merkitystä myös ihmisten motivoinnissa ja oikeanlainen ilmapiiri tarjoaa tukea ja 

mahdollistaa työntekijöiden menestymisen. Myös Kultalahden ja Viitalan (2015) tutkimuksen 

tuloksissa korostui hyvän työympäristön ja erityisesti hyvän työilmapiirin sekä esimiehen tuen 

merkitys alaisille. Ilmapiirin ja ympäristön merkitys motivaation yhteydessä tuli esille myös 

Crownin (2006) tutkimuksessa, jonka mukaan hyviä arvosanoja ja koulussa menestymistä 

korostava ilmapiiri ei välttämättä motivoi oppimaan. Tutkimuksen mukaan oppimisstrategiat 

ja -ympäristö vaikuttavat oppimiseen, mutta myös siihen, että oppilaille kehittyy asenne ja 
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kyvykkyys, joka johtaa kohti elinikäistä oppimista. Moessenlechner ym. (2015, 3) mukaan 

jatkuvaan oppimiseen motivoivat itse asetetut tietynlaiset elämänaikaiset oppimistavoitteet. 

Opiskeluun liittyvistä motivaatiotekijöistä Moessenlechner ym. (2015, 4–5) saivat selville, että 

merkittävä ero motivaatioon tulee siitä, onko kyse pakosta oppia jotakin vai halusta oppia 

jotakin. Samassa tutkimuksessa selvisi, että opiskelumotivaation ylläpitoa edistää 

opiskelijoiden interaktiivisuus ja yhteisöllisyys. Stenlingin ja Tafvelin (2020) tutkimuksessa 

tulokset osoittavat, että autonominen motivaatio osallistua koulutukseen ennusti uusien 

opittujen taitojen siirtymistä töihin lyhyellä aikavälillä. Sama tulos kuitenkin havaittiin myös 

ulkoisen motivaation kohdalla. Oletetaan, että autonomisella motivaatiolla saavutetaan 

kuitenkin paremmat pitkäaikaisvaikutukset. Vnouckovan (2016, 8–9) tutkimuksen mukaan 

toiset kokevat opiskelun ja kehittymisen stimuloivana ja viihdyttävänä, he näkevät opiskelun 

mahdollisuutena rikkoa oma stereotypia ja siirtyä kohti jotain uutta. Opiskelu saatetaan 

nähdä myös mahdollisuutena parantaa omia kykyjä ja eduksi omalle uralle, kun taas osalle 

oppiminen on puhtaasti motivoivaa ja hauskaa ja odotukset sille ovat positiiviset. Klemolan ja 

Talvion (2017,26) mukaan opiskelun yhteydessä sisäinen motivaatio tarkoittaa oppijassa 

syttyvää sisäistä paloa oppia ja ymmärtää asia paremmin. Javanaisen (2020, 184) 

väitöskirjassa kesäyliopiston aikuisopiskelijoiden oppimismotivaatiot muodostuivat 

mielekkyydestä, minäpystyvyydestä, sekä menestyshakuisuudesta.  

 

2.2 Katsaus itsemääräämisteoriaan 

Decin ja Ryanin itsemääräämisteoria on lähtenyt kehittymään jo 1970-luvulla sisäisen 

motivaation ajatuksesta (Jarenko & Martela 2014, 12). Itsemääräämisteoria on teoria siitä, 

miten ihminen motivoituu, voi hyvin ja on toimintakykyinen (Jarenko & Martela 2014, 31). 

Itsemääräämisteorian keskeisimmän viestin mukaan ihmiset motivoituvat siitä, että voivat 

itse päättää tekemisistään. Ratkaisevaa ei ole siis motivaation määrä, vaan sen laatu - on 

tärkeämpää olla motivoitunut sellaisista asioista, joita kohtaan tuntee mielenkiintoa ja joita 

pitää merkityksellisinä. (Seppänen 2018, 81.) Itsemääräämisteorian perusmotiiveina 

autonomian lisäksi ovat kompetenssin eli pystyvyyden kokemuksen ja yhteenkuuluvuuden 

käsitteet, joiden nähdään olevan keskeisiä motivaation kehittymisessä (Nurmi & Salmela-Aro 

2017, 14). Vasalammen (2017, 54) mukaan itsemääräämisteorian lähtökohtana on ajatus, että 

ihminen on luonnostaan aktiivinen, motivoituva ja itseään ohjaava eli ihmisellä on taipumus 

asettaa itselleen tavoitteita, pyrkiä suoriutumaan ympäröivistä haasteista ja liittää uudet 

kokemukset osaksi minäkuvaansa. 

Decin ja Ryanin (2000, 227) mukaan psykologisten perustarpeiden eli autonomian, 

kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tyydyttymistä tukevat sosiaaliset kontekstit ja yksilölliset 

eroavaisuudet helpottavat luonnollisia kasvun prosesseja, mukaan luettuna sisäisesti 

motivoitunut käytös ja ulkoisten motivaatioiden sisäistyminen, kun taas niitä estävät 
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olosuhteet yhdistetään heikompaan motivaatioon, suoriutumiseen ja hyvinvointiin. 

Itsemääräämisteorian mukaan nämä psykologiset perustarpeet ovat välttämättömiä jatkuvalle 

psykologiselle kasvulle, eheydelle ja hyvinvoinnille. Ihminen orgaanisena ja toiminnallisena 

olentona tarvitsee optimaaliselle kehittymiselleen olosuhteet, jossa nämä tarpeet täyttyvät. 

Näin mahdollistuu sisäisen motivaation optimaalinen toiminta. Sen sijaan kontrolloivat, 

ylihaastavat tai torjuvat olosuhteet, joissa psykologiset perustarpeet eivät täyty, aktivoivat 

monenlaisia itselle haitallisia sisäisiä prosesseja, mikä on luonnollinen seuraus tukea 

tarjoamattomissa olosuhteissa. (Deci & Ryan 2000, 229.) Vasalampi (2017, 54) selventää, että 

itsemääräämisteoriassa yksilön kehitys ja psykologinen kasvu tapahtuvat vuorovaikutuksessa 

sosiaalisen ympäristön kanssa, joka voi joko ehkäistä tai tukea niitä. Siten sosiaalisella 

ympäristöllä on merkittävä vaikutus yksilön motivoitumiseen. 

Decin ja Ryanin itsemääräämisteorian mukaan psykologisia perustarpeita on kolme (kuvio 2): 

tarve omaehtoisuuteen (autonomia), tarve pystyvyyden (kyvykkyys, kompetenssi) tunteeseen 

ja tarve kokea yhteenkuuluvuutta. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä ihmisen motivaatiolle, 

hyvinvoinnille ja henkiselle kasvulle (Jarenko & Martela 2014, 26). Autonomian tarpeen 

tyydyttyessä yksilö kokee, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tekemiseensä ja 

päätöksentekoon sekä tehdä erilaisia valintoja elämässään (Vasalampi 2017, 59). Tällöin 

tekeminen tuntuu omaehtoiselta. Yksilö nauttii itse tekemisestä tai kokee tekemisen avulla 

edistämänsä päämäärät arvokkaiksi. Olennaista on, että yksilö kokee tavoitteet omikseen. 

Autonomian kokemus on mahdollista tuhota vääränlaisella johtamisella, kontrolloinnilla tai 

hallinnalla. Kyvykkyys on tunnetta siitä, että osaa ja on aikaansaava. Kyvykkääksi itsensä 

kokeva yksilö uskoo suoriutuvansa hyvin vaadituista tehtävistä. Sopivan haastavat tehtävät 

ovat motivaation kannalta parhaita. (Jarenko & Martela 2014, 29–30.) Pystyvyyden tunne tai 

kompetenssi on sama asia eli tarkoittaa tunnetta pätevyydestä ja osaamisesta. Motivaation 

kannalta on ratkaisevampaa kokea olevansa pätevä, kuin olla sellainen todellisilta taidoiltaan. 

Pystyvyyden tunteeseen vaikuttavat yksilön aiemmat kokemukset sekä aiempi saatu palaute. 

Palautteen saaminen omasta pystyvyydestään lisää motivaatiota jatkaa toimintaa ja auttaa 

päämäärään sitoutumiseen. Yhteenkuuluvuuden tarve tarkoittaa tunnetta siitä, että kuuluu 

johonkin ryhmään ja tulee hyväksytyksi osana sitä. Itsemääräämisteorian mukaan ihmisten 

sosiaaliset elinympäristöt vaihtelevat siinä, kuinka hyvin ne tukevat yksilön itseohjautuvuutta 

tai toisaalta kontrolloivat hänen käytöstään, ajatteluaan ja tunteitaan. (Vasalampi 2017, 59–

60; Seppänen 2018, 82.)  
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Kuvio 2: Psykologiset perustarpeet 

Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Kokemus siitä, että on 

osa kannustavaa, turvallista ja lämminhenkistä yhteisöä motivoi ja saa ihmisen 

parhaimmilleen. Sisäisen motivaation ratkaisevan tärkeä elementti on hyvä työilmapiiri ja 

tunne siitä, että välitetään. (Jarenko & Martela 2014, 30.) Ilmapiirin merkitys korostuu myös 

autonomian kokemisen kannalta, sillä autonomiaa tukevassa sosiaalisessa ympäristössä 

huomioidaan jokaisen yksilön näkökulma. Vastakohta tälle on ympäristö, jossa yksilöä 

painostetaan tai houkutellaan ajattelemaan, käyttäytymään tai tuntemaan tietyllä tavalla. 

(Vasalampi 2017, 59.)  

Itsemääräämisteoriassa motiivien sisäistymisessä on kyse eräänlaisesta janasta (kuvio 3), 

jonka toisessa päässä ovat täysin ulkoiset motiivit ja toisessa päässä hyvin sisäistetyt ulkoiset 

motiivit, jotka ovat jo lähellä sisäsyntyistä motivaatiota. Voidakseen kokea itseohjautuvuutta 

toiminnassaan, yksilö pyrkii sisäistämään ja omaksumaan ympäristönsä sosiaalisesti hyväksytyt 

tavat, arvostukset ja säännöt osaksi omia arvojaan ja minäkuvaansa. Yksilö saattaa motivoitua 

täysin ulkoisiin vaatimuksiin perustuvan tavoitteen tai toiminnan mukaan välttääkseen 

häpeän, syyllisyyden tai ahdistuksen tunteita tai säilyttääkseen itsearvostuksensa. Yksilö 

saattaa myös nähdä ympäristön tavoitteet, arvot ja normit ominaan, koska hänen 

toimintaansa ohjaa halu saada arvostusta tai hyötyä sosiaalisessa ympäristössään. 

Henkilökohtaisesti tärkeä ja merkityksellinen tavoite johtaa sitoutumiseen ja työskentelyyn 

tavoitteen eteen, vaikka siitä ei aina seuraisi mielihyvää. (Vasalampi 2017, 56–57.)  
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Kuvio 3: Itsemääräämisen jatkumo mukaillen Deci ja Ryan (2000, 237) 

Ihmiset pyrkivät kokemaan autonomiaa, kompetenssia ja yhteenkuuluvuutta, sillä ne ovat 

perustarpeita ja moni toiminta on kohdistunut näiden saavuttamiseen. Jos nämä tarpeet on 

tyydytetty, niin ihminen pystyy suuntautumaan toimintaan kiinnostuksensa eli sisäisen 

motivaationsa mukaan tai tärkeyden eli hyvin sisäistyneen ulkoisen motivaation mukaan. 

Toiminta, jonka aikana perustarpeet täyttyvät, tuottaa ihmiselle nautintoa. Psykologisten 

tarpeiden tyydyttämisen estäminen on mahdollista pitkälläkin aikavälillä, mutta sillä on 

merkittäviä seurauksia ihmisen vitaaliudelle, eheydelle ja terveydelle. (Deci & Ryan 2000, 

230–231.) 

Jarenkon ja Martelan (2015, 34) mukaan sisäinen motivaatio työnteossa rakentuu aidosta 

innostuksesta tekemiseen sekä siitä, että tehtävä kokonaisuudessaan kytkeytyy yksilön 

sisäistämiin arvokkaisiin päämääriin. Ihminen kokee enemmän hyvinvointia tavoitellessaan 

sisäisesti motivoituneita päämääriä. Ihmisen sisäisesti motivoituneet taipumukset voivat tulla 

esiin vain olosuhteissa, jotka tukevat autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuutta. 

(Kostamo, Launonen & Marttinen 2017, 39-40.) Näiden perustarpeiden täyttymistä voi tukea 

antamalla työntekijöille vapautta ja vastuuta kehittää itse omaa tekemistään. Työyhteisössä 

tulee pyrkiä avoimuuteen, tasa-arvoon ja purkaa turhaa hierarkiaa. Johtajien rooli ei ole 

käskyttää vaan olla tukihenkilöitä ja valmentajia. Pohjalla tulee olla vahva usko ihmiseen ja 

siihen, että jokainen kyllä haluaa tehdä parhaansa, kun siihen vaan annetaan mahdollisuus. 

(Jarenko & Martela 2015, 16–17.) Hakasen (2011, 76) mukaan palvelevan johtamisen malli, 

jossa esimies toimii työpaikalla työyhteisön hyväksi toimien roolimallina, edistää 

työntekijöiden jatkuvaa kehittymistä sekä heidän mahdollisuuksiensa toteutumista. Tämä taas 

saa työntekijät kokemaan työn imua ja halua tehdä parhaansa työssä, mikä pitkällä 

tähtäimellä lisää työpaikan menestystä. Kostamo, Launonen ja Marttinen (2017, 36) taas 

esittävät väitteen, jonka mukaan sisäiseen motivaatioon, työn imuun ja intohimoon liittyviin 

tekijöihin olisi jo reagoitu työelämässä, jos ne tarjoaisivat yksinkertaisen ja helposti 

toteutettavan ratkaisun työelämän ongelmiin. 

Käyttäytyminen                         ei-itsemäärättyä                                                         itsemäärättyä 
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Vapaaehtoisuuden kokeminen työelämässä mahdollistuu, kun työntekijä on sisäistänyt 

yrityksen arvot ja päämäärät ja voi kokea ne omikseen sekä tavoitella yhdessä sovittuja 

päämääriä omalla tavallaan. Itsensä toteuttaminen edellyttää kuitenkin tunnetta 

kyvykkyydestä. Oppimisen ja kehittymisen kokeminen lisäävät tätä kyvykkyyden tunnetta, 

jolloin on helpompi sietää vähäisempääkin kyvykkyyttä, kun ymmärtää kehittyvänsä koko ajan 

paremmaksi. Työntekijöiden kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen on olennaista 

kyvykkyyden johtamisessa. Selkeä päämäärää ja mahdollisuus saada jatkuvaa palautetta 

omasta tekemisestä parantavat kyvykkyyden kokemusta. Sosiaaliselta ympäristöltään ihminen 

taas kaipaa ensisijaisesti välittämistä ja vaikuttamista. Ihmisten kuuluisi tulla nähdyiksi ja 

hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat. Työntekijällä tulisi olla tunne, että hänestä välitetään 

ihmisenä eikä hän ole vain pelkkää käyttövoimaa. Välittämisen kokemus syntyy keskinäisen 

arvostamisen ja hyvän yhteishengen kautta. Tunne välittyy vuorovaikutuksessa ja 

työyhteisössä tulee osoittaa kunnioitusta jokaista jäsentä kohtaan. (Jarenko & Martela 2015, 

58-61.) 

Motivaation johtamisessa tulisi ensisijaisesti tarkastella yhteisöllisiä olosuhteita ja 

työympäristöön liittyviä tekijöitä. Ulkoisten sääntöjen muuttaminen sisäisiksi arvoiksi eli 

motivaation sisäistyminen tapahtuu olosuhteissa, jotka mahdollistavat psykologisten 

tarpeiden tyydyttymisen. (Kostamo, Launonen & Marttinen 2017, 45.) Työelämässä 

täydellisesti sisäisesti motivoituneet tehtävät tai työnkuvat ovat mahdottomuus, jolloin 

sisäistetyn motivaation muodostuminen on keskeisessä osassa työhyvinvoinnin 

mahdollistumisessa (Launonen & Ruotsalainen 2017, 85). Sisäistetyssä motivaatiossa ihminen 

voi kokea toiminnan motivoivaksi, koska on sitoutunut niihin tavoitteisiin ja päämääriin, 

joiden toteutumista toiminta edistää. Työympäristössä olisikin hyvin tärkeää, että 

henkilökunta tuntee organisaation tavoitteet ja kokee, että pystyy aidosti ja omaehtoisesti 

sitoutumaan niihin. (Launonen & Ruotsalainen 2017, 80–81.) Sopiva ilmapiiri ja puitteet, jossa 

on aitoa luottamusta ja uskoa yhteistoimintaan, mahdollistavat pitkäkestoisen innostukseen 

muodostumisen, johon myös vahva motivaatio liittyy. Työkulttuuri, jossa työntekijöillä on 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä vahvistaa työntekijöiden motivaatiota ja halua 

kehittää työtään. (Launonen & Ruotsalainen 2017, 124–125.) 

 

2.3 Jatkuva oppiminen 

Terminä jatkuva oppiminen on uudempi ilmaisu elinikäiselle oppimiselle. Käytettävän 

käsitteen muutos on vahvistettu lainsäädännössä 1.1.2019 voimaantulleiden muutosten myötä 

ja on virallisesti käytössä myös yliopistolaissa (L558/2009, 2§) sekä asiaa koskevassa 

ammattikorkeakoululain tehtäväsäännöksessä (L932/2014, 4.2§). Käsitteenä jatkuva 

oppiminen on varsin laaja ja sen ideaan kuuluu, että se kattaa kaikenlaisen elämässä 

tapahtuvan oppimisen ja itsensä kehittämisen niin opinnoissa, työssä kuin vapaa-ajallakin 

(SITRA 2019b, 3). Jatkuvalla oppimisella (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019:19, 12) viitataan 
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ihmisen koko elämänkaaren aikaiseen ja monelle eri elämän alueelle ulottuvaan oppimiseen. 

Määrittely perustuu ajatukselle, jonka mukaan ihminen kykenee oppimaan koko ikänsä, ja 

selvitäkseen muuttuvista haasteita, hänen on opittava koko ikänsä (Rinne & Salmi 1998, 135). 

Vartiainen (2020, 48) onkin todennut, että jatkuvan oppimisen voidaan katsoa yhdeksi 

mahdollisuudeksi pitää kiinni yksilön edellytyksistä hyvään elämään. Oppimisessa onkin 

tiedollisen ja sosiaalisen muutoksen rinnalla kyse myös oman identiteetin muutoksien 

hyväksymisestä, sillä oppiminen muovaa kuvaa itsestä jatkuvasti. Näin ollen voi sanoa, että 

jatkuva oppiminen vaatii jatkuvaa identiteettityötä (Hakanurmi & Kantola, 2020, 37).  

Oppimisessa on kyse prosessista, jota voidaan kutsua myös opiskeluksi tai tiedonhankinnaksi, 

mutta kyse on myös tuon prosessin tuotoksina ilmenevistä uusista taidoista, tiedoista, 

ymmärryksestä sekä asenteista. Elinikäisen oppimisen pohjana voidaan sanoa olevan se, että 

ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja näin ollen tietoisesti tai tiedostamatta, 

etsii jatkuvasti kokemuksia ja virikkeitä, joilla tyydyttää tarpeitaan. Yksilön oppimistarpeet ja 

-mahdollisuudet liittyvät aina ihmisen ja ympäristön välisiin suhteisiin. (Pantzar 2013, 12.) 

Oppimista tapahtuu päivittäin, mutta yksilöllä on mahdollisuus valita, haluaako käyttää 

oppimistilannetta hyväkseen. Vastuu valinnasta on jokaisella itsellään. (Paane-Tiainen 2000, 

11.) Oppijan oma aktiivisuus edellyttää tietoa siitä, missä kohtaa omaa tiedollista 

osaamisvajetta, ja miksi tätä tietoa tarvitsee. Näistä tekijöistä syntyy motivaatio sekä 

oppimisen tarve. (Otala 2008, 65.) Odotusarvoteorian mukaan erilaisiin akateemisiin 

tilanteisiin liittyvien yksilöllisten valintojen ja suoriutumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä 

ovat omaan osaamiseen ja suoriutumiseen liittyvät uskomukset ja ennakoinnit eli odotukset 

sekä toimintaan ja oppimissisältöihin liitetyt arvostukset. (Viljaranta 2017, 67.) 

Oppiminen voidaan jakaa muodolliseen, epämuodolliseen ja informaaliin oppimiseen. 

Muodollisella oppimisen on laadultaan oppimista, joka tapahtuu muodollisessa ja 

organisoidussa yhteydessä, kuten esimerkiksi oppilaitoksessa ja siitä saa sertifikaatin tai 

todistuksen. Epämuodollinen oppiminen taas voidaan määritellä oppimiseksi, jota tapahtuu 

suunnitellusti esimerkiksi työelämässä, mutta joiden oppiminen ei johda todistuksen 

saamiseen. Informaali oppiminen taas on päivittäisten aktiviteettien kautta saatua tietoa, 

jota opitaan kokemusten ja kokeilujen kautta. (SITRA 2019b, 3.) Oppiminen voidaan siis 

määritellä yksilön sisäiseksi kognitiiviseksi prosessiksi, jossa ympäristö on aina vahva tekijä. 

Esimerkiksi muilta ihmisiltä saatava palaute voi saada yksilön muokkaamaan sisäisiä 

mallejaan, ja ilmiöiden tarkastelu vuorovaikutuksessa muiden kanssa voi avata niistä täysin 

erilaisia näkökulmia. Oppiminen voidaan jakaa myös tiedostamattomaan ja tietoiseen 

oppimiseen. Tiedostamaton oppiminen syntyy esimerkiksi normeja ja toimintatapoja 

sisäistäen ja perustuu behavioristiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opettaja siirtää 

tiedon oppijan päähän, oppijan itse ollessa passiivinen vastaanottaja. Tietoinen oppiminen 

taas perustuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, joka pitää oppijaa aktiivisena, 

tavoitteisiin pyrkivänä ja palautehakuisena. Oppijan tunteita, tunnetiloja, uskomuksia ja 
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asenteita arvostetaan ja nähdään että oppimiseen vaikuttavat ympäristö, ilmapiiri, toiset 

oppijat sekä toimintaympäristö. (Otala 2008, 65.) 

Käytännössä jatkuva oppiminen aikuisiässä tapahtuu usein työpaikoilla työtehtävien lomassa, 

joko itsenäisesti opiskelemalla tai jaetun tiedon avulla. On arvioitu, että jopa 70 prosenttia 

oppimisesta tapahtuisi itse työtä tehdessä, haasteisiin tarttumalla ja ongelmien ratkaisemisen 

kautta. Tällainen oppimisen muoto ei kuitenkaan ole useimmiten tavoitteellista, eli se 

nähdään epämuodollisena. Oman osaamisen systemaattinen kehittäminen vaatii myös 

muodollista, eli tavoitteellista oppimista. Tässä tehtävässä jatkuvan oppimisen koulutuksilla, 

mukaan lukien lyhyet ja täydentävät koulutukset, on tärkeä rooli. (Erkkilä & Kortesalmi 

2020.) 

Jatkuvan oppimisen koulutus on käsite, jota käytetään erilaisista tutkinnon ulkopuolella 

suoritettavista opinnoista tai opintokokonaisuuksista. Jatkuvan oppimisen koulutusten 

tarkoituksena on vastata työelämän murroksen aiheuttamiin kehittymis- ja 

kehittämistarpeisiin. Näitä opintoja tarjoavat niin ammattikorkeakoulut kuin yliopistotkin, 

sekä yksityiset koulutusorganisaatiot ja elinikäisen oppimisen edistäminen on kirjattu sekä 

yliopisto- että ammattikorkeakoululakiin (L558/2009, L932/2014). Tässä opinnäytetyössä 

jatkuvan oppimisen käsite liitetään aineiston vuoksi ammattikorkeakoulujen tarjoamiin 

perustutkinnon jälkeisiin lisä- tai täydennyskoulutuksiin, kuten erikoistumiskoulutukset, 

täydennyskoulutukset ja avoimen ammattikorkeakoulun opetus. Lisä- ja täydennyskoulutukset 

voivat olla sisällöltään, kestoltaan ja opintopisteiltään vaihtelevia kaikille tarjolla olevia 

opintoja tai ne voivat olla myös työelämälle tiettyyn tarpeeseen räätälöityjä koulutuksia. 

Perusopintojen jälkeisinä opintoina ammattikorkeakoulu tarjoaa myös YAMK-tutkintoon 

johtavaa koulutusta. (Korkeakouluopinnot aikuisille.) 

Ilmiönä jatkuva oppiminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen, sillä Suomessa on 

parhaillaan käynnissä vuonna 2019 käynnistetty parlamentaarinen jatkuvan oppimisen 

uudistus, jonka tavoitteena on esimerkiksi nostaa koulutus- ja osaamistasoja kaikilla 

koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja pyrkiä 

turvaamaan osaaminen työn murroksessa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019b). Työryhmä on 

ehdottanut raportissaan kansallista jatkuvan oppimisen uudistusta, joka sisältää viisi 

toimenpidettä, jotka muodostavat kokonaisuuden. Raportissa todetaan, että yksittäisten 

ehdotusten toteuttaminen ei ratkaise jatkuvan oppimisen haasteita ja kehitystarpeita, vaan 

toimivan lopputuloksen saamiseksi tarvitaan usean osa-alueen toimimista. Raportissa 

mainitaan työikäisten osaamiskartoitukset, modernisoitu opinto- ja uraohjaus, muuallakin 

kuin työssä hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen, ennakoivan rakennemuutoksen mallin 

luominen sekä jatkuvan oppimisen hyötyjen ja mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen. 

Raportissa mainitaan myös tarve rahoituksen uudistamiselle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2019a, 5.) 



   21 

 

 

Ajankohtaisen aiheen jatkuvasta oppimisesta tekee myös suhteellisen laajasti esillä oleva 

näkemys siitä, että kolmijaksoisesta elämänkaaresta, jossa opiskelu, työura ja asteittainen 

eläköityminen seuraavat toisiaan, ollaan siirtymässä tai on osin jo siirrytty uudenlaiseen 

tilanteeseen, jossa työnteko ja uuden oppiminen limittyvät toisiinsa. Muutosten määrä 

työurilla tulee jatkossa todennäköisesti kasvamaan entisestään, sillä työn murros ja 

teknologian kehitys aiheuttavat jatkuvia ja nopeita muutoksia osaamisvaatimuksiin: töiden 

tekeminen sekä palkansaajana että yrittäjänä tai itsensä työllistäminen ja osaamisen jatkuva 

kehittäminen tulee todennäköisesti jaksottamaan yhä useamman työuraa. (SITRA 2019a, 7; 

Pölönen 2020, 10.) 

Elinikäisellä oppimisella on erilaisia tarkoituksia ja tarpeita näkökulmasta riippuen (SITRA 

2019a, 7; Opetus ja kulttuuriministeriö 2019a, 28). Lahn (2000, 48) tuo elinikäiseen 

oppimiseen yksilön näkökulman todetessaan, että mahdollisuus opiskeluun ja itsensä 

kehittämiseen kesken työuran voi tarjota yksilölle muun muassa mahdollisuuden aloittaa 

uudelleenorientoitumisen elämässään, tarjota uusia näkökulmia menneeseen tai päästä eroon 

stressaavista työolosuhteista. Lisäksi perhe-elämä ja lastenkasvatus voivat sujua helpommin 

yhdistettynä opiskelijan velvoitteisiin kuin kokoaikaiseen työskentelyyn. Yksi syy osaamisen 

kehittämiselle kesken työuran voi olla myös terveyslähtöinen: työura ja terveys ovat vahvasti 

yhteydessä toisiinsa. Työura vaikuttaa terveyteen, samoin kuin terveys työuraan. (Järvensivu 

& Pulkki 2019, 51.) Yksilöllä voi siis olla tarve vaihtaa työtehtäviä esimerkiksi terveyssyistä. 

Vartiainen (2020, 48) muistuttaakin, että jatkuva oppiminen tapahtuu aina 

toimintaympäristön muutosten kontekstissa, jonka kokonaisvaikutuksia on vaikea todentaa 

käytännössä. Tämän vuoksi jatkuvan oppimisen ilmiötä tulee työelämänäkökulman lisäksi 

tarkastella yksilönäkökulmasta, jotta voidaan yhteiskunnan kannalta päästä tilanteeseen, 

jossa voidaan edetä hyviin käytäntöihin ja luoda toimivat jatkuvan oppimisen mallit. 

Kouluttautumisen on todettu parantavan yksilöiden motivaatiota toimia työelämässä, muun 

muassa tukemalla ammatillisen identiteetin kehittymistä, sekä lisäämällä varmuutta omasta 

työllisyydestä. Näistä huolimatta monia koulutuksen yksilötason vaikutuksia ei silti tällä 

hetkellä tuoda esiin, vaan tarkastellaan lähinnä sitä, miten yksilön sopivuus työtehtäviin, 

osaaminen ja persoonalliset ominaisuudet vastaavat työelämän tarpeisiin. (Jokinen & Luoma-

Keturi 2006, 61.) Lisäksi elinikäisen oppimisen on todettu lisäävän yksilön tietokapasiteettia, 

luovuutta ja innovaatiokykyä (Rauhala 2011, 85). Jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen 

kehittämisestä voi muodostua yksilölle “elinikäisen oppijan” identiteetti - käsitys itsestä 

henkilönä, joka kouluttautuu ja kehittää itseään koulutuksen ja kouluttautumisen sisältämän 

arvon vuoksi. Tämä auttaa yksilöä sopeutumaan myös mahdollisiin vastoinkäymisiin, ja 

näkemään omat vahvuudet työelämässä tulevaisuudessakin. (McWilliams & Barret 2015, 293.) 

Tämän vuoksi työelämänäkökulmassa tulisi huomioida, että ihmisten odotukset työtä kohtaan 

ovat muuttuneet yksilöllisemmiksi: Vallitsevan palkansaajamentaliteetin tilalle nousevat 

uudenlaiset työhön sitoutumisen muodot, joiden myötä työelämässä mukana oleville omaan 

työhön ja työyhteisöön sitoutuminen tulee muodostumaan entistä henkilökohtaisemmaksi kuin 
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ennen. Työ voi tarjota enemmän merkityksiä kuin olla pelkkä palkansaannin lähde. (Young – 

Mikkonen 2005, 9.) Tällöin korostuu myös tiedon ja osaamisen kehittämisen merkityksellisyys 

yksilölle itselleen.  

Nykyisessä muuttuvassa ja syklisessä työelämässä työntekijän suurimpana haasteena ja 

metataitona saattaa olla hyvä oman henkilökohtaisen identiteetin uudelleenmäärittelykyky. 

Lineaarisen työelämän etenemisjärjestelmän voivat korvata tai täydentää vähitellen useisiin 

suuntiin johtavat ”tikapuut” joita pitkin yksilö liikkuu urapolullaan. Syklisellä urapolulla 

yksilön rooli voi vaihdella esimerkiksi opiskelijan, projektityöntekijän, opettajan tai mentorin 

rooleissa, joka saattaa aiheuttaa moninaisten identiteettien muodostumista ja 

rooliristiriitoja. (Lahn 2000, 51–56.) Nykyajan työelämän monipuoliset roolit ja tarve uuden 

oppimiselle lomittuvatkin tulevaisuusajatteluun, eli kykyyn nähdä miten asiat voisivat olla, 

sen lisäksi että toimitaan sen mukaan, miten asiat ovat tällä hetkellä. Osa työn murrosta on 

se, että monessa työtehtävässä työn lopputulosta ei ole konkreettisesti olemassa, vaan työ on 

abstraktilla tasolla olevien asioiden konkretisointia ja edistämistä. (Smith & Deranty 2012, 30–

31.) Tulevaisuuden työelämän avaintaidoiksi onkin tunnistettu itseohjautuvuus, sisäinen 

motivaatio, jatkuva oppiminen ja yrittäjähenkinen oman uran suunnittelu. Näiden taitojen 

merkitys kumpuaa työelämän murroksesta, joka on digitalisaation ja globalisaation 

yhteisvaikutusta. Murros ei ainoastaan muuta työn tekemisen tapoja vaan myös tekemisen 

sisältöjä, mikä edellyttää täysin uudenlaisia toimintamalleja. Valtaosa tulevaisuuden 

työpaikoista vaatii joko luovaa asiantuntijuutta tai inhimillistä vuorovaikutusta. (Martela, 

Mäkikallio & Virkkunen 2017, 100–101.) 

Jatkuva oppimisen voi sanoa olevan jatkumoa ihmisen elämänpolulla. Kasasen ja Rädyn (2014, 

48) mukaan perinteinen kyvykkyys ajattelu ei edistä kaikkien tasa-arvoisia edellytyksiä ja 

oikeuksia kehittyä, oppia ja edetä. Rädyn ja Snellmanin (1998, 360) mukaan koulumaailma 

itsessään voi osaltaan ylläpitää käsityksiä yksilöiden koulutettavuudesta ja 

oppimispotentiaalista. Myös vanhempien sosiaalinen asema voi vaikuttaa ihmisten 

suuntautumiseen erilaisille koulutuspoluille ja erilaisten mahdollisuuksien maailmaan jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa (Räty & Snellman 1998, 370–371). Duveenin (1992, 178) mukaan 

jokaisessa ajassa myös sukupuoli voi rajoittaa ihmisen mielessä näitä mahdollisia polkuja. 

Dweckin (1999) mukaan jotkut ihmiset uskovat älykkyyden olevan sisäsyntyinen ja pysyvä 

ominaisuus, jota emme voi muuttaa. Tällä näkemyksellä on monia vaikutuksia opiskelijoihin. 

Vähän ponnistelua vaativat onnistumiset ja toisia opiskelijoita paremmin suoriutuminen saa 

oppilaat tuntemaan itsensä fiksuiksi. Haasteet ovat uhka itsetunnolle ja opiskelijat jättävät 

välistä arvokkaita oppimismahdollisuuksia, jos opiskelun eteen joutuu näkemään vaivaa tai 

siihen liittyy virheen mahdollisuus. Toisen näkemyksen mukaan älykkyys on jotakin, mitä voi 

kehittää oppimisen avulla. Tämä näkökulma ei kiellä ihmisten eroavaisuuksia tiedon määrässä 

tai siinä, miten nopeasti tiettyjä asioita pystyy hallitsemaan vaan siinä keskitytään 

ajatukseen, jossa kuka vain voi yrittämisen ja opastuksen avulla lisätä älyllisiä 

kyvykkyyksiään. (Dweck 1999, 1–5.) Dweckin (1999, 34) mukaan eroavaisuudet tässä 
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uskomuksessa johtavat eroavaisuuksiin akateemisuuden ylläpidossa. Ilman vaivannäköä on 

mahdotonta saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteita tai mitään merkityksellistä (Dweck 1999, 

41). 

Elinikäisen oppimisen ajatuksella yleensä viitataan näkemykseen ihmisestä kykenevänä 

oppimaan koko elämänsä ajan ja tällä ajatuksella on vahva sija virallisessa 

koulutuspolitiikassa. Sen taustalla on kuitenkin kaksi ristiriitaista painotusta, jotka johtavat 

erilaisiin käsityksiin siitä, mitä ihminen on tai mitä ihmisen pitäisi olla. Oppiminen oikeutena -

painotuksen taustalla on ihanne itseään toteuttavasta ihmisestä. Oppiminen velvollisuutena -

painotuksen taustalla on ajatus oppimistarpeesta ja sopeutumispakosta, jonka teknologian 

jatkuva kehittyminen on luonut. Näkemys oppimisesta ulkoapäin asetettuna velvollisuutena 

pohjautuu filosofi Günther Andersin ajatteluun. (Jokisaari 2004, 1-2.) Elinikäistä oppimista 

voidaan tarkastella myös kriittisemmästä näkökulmasta. Saaren (2016, 11) mukaan elinikäisen 

oppimisen voidaan katsoa edustavan yksilön vapauden kautta tapahtuvaa hallintaa. Yksilö on 

ikään kuin vapaa, mutta samalla kokee velvollisuutta elinikäisestä oppimisesta kaiken aikaa. 

Elinikäisen oppimisen ideologiassa ihmisen tunne omasta puutteellisuudesta ruokkii halua 

saavuttaa. Elinikäinen oppija on kuitenkin asemassa, jossa hän ei voi koskaan tietää, mitä 

häneltä milloinkin puuttuu ja mitä häneltä tulevaisuudessa vaaditaan. (Saari 2016, 8-9.) 

Ahdistuksen tunne ja kokemus omasta riittämättömyydestä voi olla yksi osasyy 

koulutuskriittisille näkökulmille.  

 

2.4 Osaamisen kehittäminen 

Yksilön osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, asenteesta, kyvystä joustaa 

ja mukautua muutoksiin, henkilökohtaisista kokemuksista sekä verkostoista, jotka auttavat 

selviytymään annetuista tehtävistä. Yksilön osaamiseen vaikuttaa myös kaikki se, mitä yksilö 

on aiemmin kokenut ja oppinut esimerkiksi kouluttautumisen ja tekemisen kautta. Lisäksi 

yksilön persoonallisuudella, asenteilla, taidoilla, tiedoilla sekä asenteilla ja toiminnan 

motiiveilla on oma vaikutuksensa. Näiden tekijöiden avulla yksilö pyrkii selviytymään 

tehtävistään mahdollisimman hyvin. (Otala 2008, 50; Hätönen 2011, 9; Pajarinen & Rouvinen 

2014, 47.)  

Keskusteltaessa osaamisesta ja osaamisista työelämä- kontekstissa, erotetaan usein yleiset, 

eli geneeriset ja spesifit osaamiset. Yleiset osaamiset ovat taitoja, jotka kasvattavat yksilön 

arvoa laajalti työmarkkinoilla, kun taas spesifit osaamiset ovat kontekstisidonnaisia osaamisia, 

eli kasvattavat yksilön osaamista tietyssä yrityksessä tai organisaatiossa, jossa hän on 

osaamisen hankkinut. Lisäksi osaamiset voidaan jakaa koviin ja pehmeisiin osaamisiin. 

Perinteisesti koviin osaamisiin luokitellaan osaamiset, joihin liittyvät taidot ovat helposti 

havaittavissa, kuvattavissa ja mitattavissa. Tällaiset osaamiset ovat usein helposti 

omaksuttavissa koulutuksen avulla ja kytkeytyvät usein teknisiin osaamisiin, kuten ICT-
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taitoihin ja lakien sekä säännösten tuntemukseen. Pehmeisiin osaamisiin taas luetaan ei-

spesifit taidot, joita on hankala mitata ja jotka liittyvät asenteisiin, kommunikointiin, 

luovuuteen, tiimityöhön, konfliktien hallintaan sekä johtamiseen. (Opetushallitus 2019, 18.) 

Nykyisin osaamiseen kuuluu yhtenä ulottuvuutena myös yhteydet muihin asiantuntijoihin ja 

verkostoihin, sillä yksilöt eivät voi hallita kaikkea tietoa itse. Tällöin puhutaan 

hajaantuneesta osaamisesta tai hajaantuneesta asiantuntijuudesta. Asiantuntijuus 

määritetään kykynä tuottaa uutta osaamista ja tietoa yhdessä muiden asiantuntijoiden 

kanssa, sillä tietoa syntyy ja tarvitaan nykyään niin paljon, että kukaan ei pysty itsenäisesti 

hallitsemaan kaikkea tarvitsemaansa tietoa. (Otala 2008, 51.) 

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan yksilön ammatillisen osaamisten ja taitojen 

kehittämistä, mieluiten tavalla, joka vastaa kohdeorganisaation osaamistarpeita ja vastaa sen 

strategisia tavoitteita. Osaamisen kehittäminen voi olla esimerkiksi väline saavuttaa joku 

tietty konkreettinen taito, tai se voi olla väline pidemmän aikavälin tavoitteiden 

saavuttamiseen. (Mitä on osaamisen kehittäminen.) Osaamisen kehittämistä onkin syytä 

tarkastella yksittäisten toimintojen sijaan jatkuvan oppimisen prosessina. Nopeasti 

muuttuvassa yhteiskunnassa ja muuttuvien työnkuvien vuoksi ammattitaitoa ja osaamisia on 

kehitettävä koko työuran ajan. (SITRA 2019a, 5.) Yksilöiden osaaminen ei muutu itsestään 

organisaation osaamiseksi tai entistä paremmaksi toiminnaksi. Organisaatiossa hajallaan eri 

työntekijöillä oleva tieto ja osaaminen ei hyödytä toimintaa, jos sitä ei hallita ja voida 

hyödyntää siellä, missä tiettyä osaamista kulloinkin tarvitaan. Olemassa oleva osaamisen ei 

uusiudu organisaation tarpeiden ja tehtävien muuttuessa, jos osaamista ei johdeta ja kehitetä 

strategisena prosessina. Henkilöstön osaamispääoma on organisaation tärkein resurssi tulevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi, jonka vuoksi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä 

osaamisen kehittämiseen on syytä käyttää aikaa. (Otala 2008, 81–83.) 

Jatkuvan koulutuksen opiskelijat ovat työikäisiä, eli aikuisia perustutkinnon suorittaneita 

henkilöitä. Lahnin (2000, 55) mukaan aikuisten oppijoiden on useissa tutkimuksissa havaittu 

olevan muita opiskelijoita motivoituneempia sekä tottuneempia ajattelemaan oppimista sekä 

muodollisissa että epämuodollisissa ympäristöissä. Kuitenkin oppimaan palaavilta 

aikuisopiskelijoilta saattaa puuttua itseluottamusta muodollisissa oppimisympäristöissä 

toimimiseen, ja he kantavat enemmän huolta oppimisestaan kuin nuoremmat opiskelijat. 

Bulleyn, Gloverin & Howdenin (2008, 17–18) tekemän tutkimuksen mukaan jatkokoulutuksen 

opiskelijoilla on vahva halu kehittyä ammatillisesti, mutta heiltä saattaa puuttua luottamusta 

opiskella korkeammalla tasolla. Yleisintä olivat negatiiviset olettamukset omista 

akateemisista kyvyistä. Esteenä olivat myös omat negatiiviset tunteet liittyen uuden 

tuntemattoman kurssin aloittamiseen ja epävarmuus, mitä odottaa opinnoilta. Ulkoiset esteet 

liittyivät lähinnä käytännön tekijöihin, kuten riittämättömään tukeen työntekijöiden 

opiskelulle. Todettiin, että usko omaan kyvykkyyteen selviytyä menestyksekkäästi opinnoista 

lisääntyi, kun yksilö oppimisprosessin kautta sisäisti opintojen luonteen. Tutkimus suosittaa 

lisäämään aikaisen tuen strategioita. Myös Class (2011, 18) toteaa, että opetusmetodit ja 
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epävarmuus voivat ravistella joidenkin aikuisten opiskelijoiden itseluottamusta opintojen 

alussa, mikä on kuitenkin välttämätön prosessi oppimiselle ja itsensä kehittämiselle. 

Valtioneuvoston kanslian vuonna 2018 julkaisemassa selvityksessä sote-uudistukseen liittyen 

todetaan, että osaamisen kehittäminen edellyttää systemaattista osaamisen arviointia ja 

näyttöön perustuvien koulutusinterventioiden käyttöä. Perustutkintojen ohella 

osaamisvajeisiin tulisi vastata täydentävällä koulutuksella. (Kangasniemi ym. 2018, 2.) 

Osaamisen jatkuvan kehittämisen tulee tulevaisuudessa olla aidosti mahdollista kaikille ja 

siihen tulee tarjota tukea ja ohjausta kaikissa elämäntilanteissa. Osaamistarpeisiin tulisi 

vastata monipuolisesti, joustavasti ja ketterästi. Myös eri tavoin hankittu osaaminen tulisi 

tehdä näkyväksi ja sitä tulisi hyödyntää entistä paremmin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2019a, 12.) Lisäksi opintojen saavutettavuutta tulisi parantaa esimerkiksi digitaalisuutta 

parantamalla (Kosonen & Miettinen 2019, 5). Sosiaali- ja terveysalojen tulevaisuuden 

osaamistarpeisiin vaikuttavat ammattien tietoperustasta nousevat sisäiset sekä ammattien 

toimintaympäristöissä tapahtuvat lyhyen ja pitkän aikavälin muutokset. Näitä ovat muun 

muassa väestön ikääntyminen, terveyserojen lisääntyminen, sekä globalisoituminen ja 

maahanmuuton lisääntyminen. Osaamistarpeen muutoksia lisäävät myöskin sosiaali- ja 

terveysalalla sähköiset palvelut, jotka tulevat muodostamaan osan laajempaa julkisten 

palvelujen kokonaisuutta. (Kangasniemi ym. 2018, 8–10.) Opetushallituksen (2019, 28) 

selvityksen mukaan osaamiset, jotka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla kasvattavat 

merkitystään tulevaisuudessa eniten ovat ajanhallintataidot, paineen sietokyky, 

reagointikyky, ongelmanratkaisutaidot ja itseohjautuvuus. Lisäksi monikulttuurisuustaitojen 

tarve ja tämän myötä suvaitsevaisuuden ja esiintymistaitojen tarve tulee kasvamaan sekä 

työyhteisön sisällä että asiakkaiden kanssa. Terveyspalveluiden toimialalla tulee korostumaan 

yllä mainittujen lisäksi toiminnan eettisyys, koska yhteiskunnalliset muutokset tulevat 

lisäämään eettisiä ongelmia.  Palveluiden toimivuuden takaamiseksi osaamistarpeita ja 

keinoja osaamisen parantamiseksi on hyvä arvioida ja kehittää. Yksilöiden ja ammattiryhmien 

osaamiseen keskittymisen lisäksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalalla painotetaan osaavaa 

työyhteisöä, jossa toimintakulttuuria tulee muuttaa osaamista arvostavaan ja yhteistä 

päämäärää tavoittelevaan suuntaan. (Kangasniemi ym. 2018, 8–10.) 

 

2.5 Teoreettisen viitekehyksen synteesi 

Opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys on valittu palvelemaan opinnäytetyömme aihetta. 

Kuviossa 4 on kuvattu miten käsitteet limittyvät toisiinsa teoreettisessa viitekehyksessä.  
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Kuvio 4: Käsitteiden välinen suhde 

 

Opinnäytetyön tietoperustassa avataan motivaation, itsemääräämisteorian, osaamisen 

kehittämisen sekä jatkuvan oppimisen käsitteitä. Teoreettisen viitekehyksen tehtävänä on 

kuvata tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä sekä niiden välisiä suhteita. Näemme 

motivaation olevan läpileikkaava käsite, joka nivoo yhteen kaikki muut teoreettisen 

viitekehyksen osa-alueet. Itsemääräämisteorian olemme asettaneet tietoperustan keskiöön, 

sillä tarkastelemme motivaatiota sen näkökulmasta. Kattoterminä viitekehyksessä toimii 

jatkuva oppiminen, johon motivoitumista pyrimme opinnäytetyössä tarkastelemaan. 

Osaamisen kehittäminen nivoutuu vahvasti sekä jatkuvaan oppimiseen, että motivaatioon, 

jonka vuoksi se on koettu tärkeäksi määritellä. (Kuvio 4.) 

Opinnäytetyön keskeisten käsitteiden tunnistaminen aloitettiin ennen kuin aloitimme 

työstämään kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauksen myötä teoreettiseen viitekehykseen 

lisättiin osaamisen kehittämisen käsite, sillä sen todettiin liittyvän kiinteästi sekä jatkuvaan 

oppimiseen, että motivaatioihin, joiden vuoksi yksilöt hakeutuvat jatkuvan oppimisen 

koulutukseen. Olemme pyrkineet tunnistamaan käsitteet tutkimuksen aiheen kannalta 

mielekkäiksi ja merkityksellisiksi. Käsitteet ovat moniulotteisia ja niiden määrittelyssä joutuu 

tekemään väistämättä jonkinlaista valintaa. Koemme, että olemme löytäneet keskeiset 

käsitteet, jotka ovat keskenään tiiviissä vuorovaikutuksessa ja oman opinnäytetyömme 

kannalta merkityksellisiä. 

Jatkuva oppiminen

Osaamisen 
kehittäminen

Itsemääräämisteoria

Motivaatio 
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3  SOTETIE-hankkeessa julkaistun aineiston analysointi  

Tässä opinnäytetyössä on analysoitu valmista aineistoa (Liite 1), joka on tuotettu SOTETIE-

hankkeessa. Aineiston analysointi on kirjallisuuskatsauksen menetelmäteoriaan pohjaavaa. 

Tässä luvussa on kuvattu narratiivista kirjallisuuskatsausta (kuvio 5) sekä sitä, miten 

kirjallisuuskatsauksen menetelmää on opinnäytetyössä sovellettu (kuvio 6). 

Kirjallisuuskatsaus on menetelmä, jonka avulla on mahdollista muodostaa kokonaiskuva 

tietystä aihealueesta, mutta sen tehtävänä voi olla myös tunnistaa ristiriitaisuuksia tai 

ongelmia valitussa kohdeilmiössä. Aina kirjallisuuskatsausta tehtäessä on tiedostettava, mihin 

tarkoitukseen kirjallisuuskatsaus tehdään, jotta voidaan valita parhaiten soveltuva 

katsaustyyppi. Katsaustyyppejä on olemassa useita ja niiden sisältämät tyypilliset osat ovat 

kirjallisuuden haku, kriittinen arviointi, aineiston perusteella tehtävä synteesi ja analyysi. 

(Axelin, Stolt & Suhonen 2016, 7–8.) Opinnäytetyössä käsitellyn aineiston ollessa valmiiksi 

annettu, jäljelle jää aineiston perusteella tehtävä synteesi ja sen analysointi.  

Tutkimuksen ja tieteellisten menetelmien näkökulmasta on tärkeää, että valitaan 

käyttötarkoitukseen sopiva katsaus ja tunnistetaan sen erityispiirteet sekä vaatimukset. 

Tämän vuoksi katsaukselle tulee määrittää tavoite ennen sen toteuttamista. Opinnäytetyössä 

päädyimme soveltamaan aineiston analysoinnissa kuvailevaa, eli narratiivista 

kirjallisuusanalyysia, sillä koimme sen soveltuvan tarpeeseemme parhaiten. Narratiiviset 

menetelmät soveltuvat hyvin tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostuneita yksilöiden vapaasti 

kertomista asioista ja tarinoista heidän elämästään. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006, 122.) 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen 

perustyypeistä ja sitä voi luonnehtia tyypiltään yleiskatsaukseksi, jossa käytetyt aineistot 

voivat olla laajoja, eikä niiden valintaa rajata tarkoilla metodisilla säännöillä. Tästä 

huolimatta tutkittava ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti ja tarvittaessa 

luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. (Salminen 2011, 12.) Kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen aineisto muodostuu yleensä aiemmin julkaistusta tutkimusaiheen 

kannalta merkityksellisestä tutkimustiedosta (Kangasniemi ym. 2013, 295), mikä vastaa 

opinnäytetyön aineistoa. Narratiivinen katsaus kuvailevana tutkimustekniikkana auttaa 

tutkimustiedon ajantasaistamisessa, mutta ei tarjoa varsinaisesti analyyttisintä tulosta. 

Narratiivisen katsauksen avulla on muun muassa opetuksen alalla kyetty tuottamaan 

ajankohtaista tietoa opiskelijoille, johon ei muun tieteellisen kirjallisuuden avulla aina 

pystytä. (Salminen 2011, 13.) Opinnäytetyössämme sovellamme kirjallisuuskatsauksen 

keinoja, sillä tarkoituksena on auttaa hahmottamaan aiheen kannalta oleellisia asioita.  
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Erityispiirteet: Kuvailu, aineistolähtöisyys, ymmärtäminen 

Kuvio 5: Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheet ja erityispiirteet (mukaillen Kangasniemi 

ym. 2013, 294) 

 

Kuvio 6: Kirjallisuuskatsauksen soveltaminen tässä opinnäytetyössä 

 

3.1 Aineiston valinta 

Kirjallisuuskatsauksessa aineiston valinta tapahtuu tutkimuskysymyksen ohjaamana ja 

huomiota kiinnitetään jokaisen alkuperäistutkimuksen rooliin suhteessa tutkimuskysymykseen. 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkimuskysymyksen laajuus määrää aineiston 

riittävyyden. Tyypillisesti katsaukseen valittava aineisto haetaan elektronisista tieteellisistä 

tietokannoista tai tieteellisistä julkaisuista manuaalisilla hauilla tutkimuskysymyksen 

ohjaamana. Keskeinen painoarvo aineiston kokoamisessa on aikaisemman tutkimuksen 

sisällöllisellä valinnalla, sillä aineiston tulee jatkuvasti ja vastavuoroisesti reflektoida 

tutkimuskysymyksen kanssa. (Kangasniemi ym. 2013, 294–296.) Tiedonhaun laajuus ja syvyys 

riippuu aiheesta ja objektiivisuudesta. Selvillä on oltava selkeät kriteerit sille, millaista tietoa 

etsitään, jotta löydetään tarkoitukseen sopivia artikkeleita. Myös poissulku kriteerien tulee 

olla selvillä. Tiedonhaun osuus on kuvattu riittävän hyvin, jos lukija pystyisi lukemansa 

perusteella toistamaan haun. (Adams, Green & Johnson 2006, 107–109.)  

Tässä opinnäytetyössä on käytetty valmista aineistoa, joka on tuotettu SOTETIE-hankkeessa. 

Aineisto tarjottiin opinnäytetyön tekijöiden käyttöön SOTETIE-hankkeen projektityöryhmän 
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toimesta.  Kanasen (2012, 15) mukaan tutkimuksen tavoite voi määrittää sen, millaista tietoa 

tarvitaan. Meillä ei ole ollut selkeää tutkimuskysymystä ohjaamassa aineiston valintaa, joten 

aineiston sisäänotto- ja poissulku kriteerinä on siten toiminut aineiston vastaavuus 

opinnäytetyön tavoitteeseen. Aineistoksi valikoitui SOTETIE-hankkeessa tuotettuja 

blogikirjoituksia sekä kaksi artikkelia. Tässä valitussa aineistossa on laajasti käsitelty 

hankkeessa tuotettua tietoa. Arvioimme aineiston soveltuvuuden omaan opinnäytetyöhömme 

opinnäytetyön tavoitteen perusteella, ja totesimme aineiston sisältävän opinnäytetyön 

kannalta relevanttia tietoa. Aineiston ulkopuolelle suljimme myöhemmin tarjotun 

lisämateriaalin, koska tämän aineiston sisältämiä teemoja oli jo käsitelty blogikirjoituksissa. 

Arvioimme, että lisämateriaalin käyttö olisi saattanut korostaa koulutusten kustannuksiin ja 

kestoon liittyviä viittauksia tuloksissa yksipuolisesti. Tarjottu lisämateriaali olisi koostunut 

SOTETIE-hankkeen yhden työpaketin loppuraportista, SOTETIE-hankkeen työpajan aineistosta 

sekä SOTETIE-hankkeessa toteutetusta kyselystä, joka on koskenut erikoistumiskoulutusten 

kestoa ja hinnoittelua. 

Käytettäessä valmista aineistoa tutkimuksessa, on olennaista arvioida käytettävän aineiston 

syntymisen konteksti ja aineiston soveltuvuus omaan tutkimukseen. Valmiita aineistoja ovat 

muun muassa muiden tutkijoiden keräämät aineistot sekä erilaiset organisaatioiden tai 

tutkimuslaitosten asiakirjat, dokumentit ja tilastot. Aineistona voi olla myös yksityisten 

ihmisten tuottamia dokumentteja, kuten kirjeitä ja tarinoita. Tutkimusprosessi voi edetä 

tutkimusongelmasta valmiin aineiston etsimiseen tai valmis aineisto voi herättää tutkijassa 

innostuksen ja mielenkiintoisen näkökulman sen tarkasteluun. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Blogikirjoitusten sisältö on SOTETIE-hankkeen ytimessä, sillä blogit 

käsittelevät aihetta monesta näkökulmasta ja esittelevät hankkeessa tehtyä tutkimusta. 

Koska kyseessä oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinojen hyödyntäminen aineiston 

analysoinnissa, tarkempaa laadun arviota blogiteksteille ei tehty. Valitun aineiston todettiin 

vastaavan riittävän monipuolisesti tutkimuksen tavoitteeseen suhteessa aiheesta teoreettisen 

viitekehyksen perusteella luotuun kokonaiskäsitykseen. 

 

3.2  Aineiston analyysi 

Laadullisella analyysilla tarkoitetaan aineiston ymmärtämistä ja tiivistämistä tutkijan 

valitsemasta näkökulmasta käsin. Analyysin tekoa ohjaa aina tutkimusongelma.  Analysoinnin 

ohella tutkijoiden tulee samalla käydä vuoropuhelua teorian, käytännön ja oman pohdinnan 

kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 97; Narratiivinen analyysi, 2015.) Aineistoa 

analysoitaessa on tärkeä muistaa, mitä aineistosta etsitään, jotta osataan keskittyä 

tutkimuksen kannalta olennaisiin löydöksiin. Kangasniemen (2013, 296) mukaan kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen käsittelyosan rakentaminen on koko menetelmän ydin, jonka 

tavoitteena on esitettyyn tutkimuskysymykseen vastaaminen. Alkuperäistutkimuksista 

haetaan ilmiön kannalta merkityksellisiä kuvauksia. Kuvaukset ovat tyypillisesti lauseita tai 
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asiakokonaisuuksia. Kuvaukset poimitaan aineistosta ja ryhmitellään samanlaisuuksien ja 

erilaisuuksien perusteella suhteessa päätettyyn luokittelumuotoon. (Kangasniemi & Pölkki 

2016, 86.) Katsauksen tekijä voi aineiston analyysivaiheessa järjestää ja luokitella aineistoa 

sekä etsiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Lopuksi pyritään muodostamaan yksittäisistä 

tutkimustuloksista yleisempi kuva ja esitetään myös ristiriitaiset tulokset. Analyysi ja synteesi 

tapahtuvat käytännössä samanaikaisesti. (Hamari & Niela-Vilèn 2016, 30–31.) Sisällönanalyysiä 

tehtäessä on tärkeää huomioida mikä aineistossa kiinnostaa. Aineisto käydään läpi ja 

erotetaan ja merkitään asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseen. Kaikki muu jää tutkimuksen 

ulkopuolelle, vaikka olisivat muuten mielenkiintoisia asioita. Merkityt asiat tulee kerätä 

yhteen ja erilleen muusta aineistosta. Aineisto tulee luokitella, teemoitella tai tyypitellä. 

Sitten kirjoitetaan yhteenveto. (Sarajärvi & Tuomi 2013, 92.) Tutkija löytää aineistosta 

vastaukset oman ymmärryksensä avulla. Tutkijan pitää saada lukija luottamaan, että hänen 

tutkimuksensa on uskottava. Sisällönanalyysissä on tärkeää, että analyysin kuvauksen lisäksi 

kyetään tekemään myös mielekkäitä johtopäätöksiä. (Sarajärvi & Tuomi 2013, 100–103.) 

Alun perin tutkimuskysymyksemme liittyi jatkuvan oppimisen poluille johtavien 

motivaatiotekijöiden selvittämiseen. Lopulta aineistoa päädyttiin SOTETIE-hanketyöryhmän 

ehdotuksesta tarkastelemaan laajemmasta näkökulmasta, sisältäen koko opiskelijan polun 

aina opintoihin hakeutumisesta opiskelujen päättymiseen.  Aineiston analyysin avulla oli 

siis lopulta tarkoitus etsiä elementtejä teemoista, jotka vaikuttavat 

opiskelijoiden motiiveihin koulutukseen hakeutumiseen, mitä opiskelijat tunnistavat 

itsessään, millaisia valintoja tekevät ja mitä se heiltä vaatii. Lisäksi tarkastelimme sitä, keitä 

opiskelijat kohtaavat opiskelun polulla. Yksiselitteisiä tutkimuskysymyksiä, joihin aineistosta 

olisi etsitty vastauksia, ei varsinaisesti ollut olemassa. Voisi ajatella, että tarkastelimme 

aineistoa opiskelijanäkökulmasta, pyrkien löytämään motivoivia tekijöitä opiskelijan jatkuvan 

oppimisen koulutuksen polulla. Tarkastelimme aineistoa ajallisessa suhteessa ennen 

koulutusta, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen. Lisäksi aineistoa analysoidessamme 

huomasimme opiskelijanäkökulman nivoutuvan koulutusorganisaatioon ja työelämään, mikä 

vaikutti lopullisten teemojen muodostumiseen. Opiskelijan motivaatiotekijöitä ei siis voinut 

irrottaa ympäristön kontekstista. 

Tässä opinnäytetyössä tutkittavaan aineistoon perehdyttiin lukemalla aineistona toimivat 

blogitekstit ja artikkelit huolellisesti useaan kertaan läpi, jonka aikana korostamalla kerättiin 

kaikki opiskelijoiden kannalta oleelliset ilmaisut ja asiakokonaisuudet teksteistä. Poimimme 

siis aineistosta kaiken opiskelijanäkökulmaan liittyvän. Nämä kerätyt tekstipätkät pelkistettiin 

ja abstrahointia eli käsitteellistämistä jatkettiin yhdistelemällä ilmaisuja ja 

asiakokonaisuuksia niin pitkälle, kuin se on ollut mahdollista oleellista sisältöä ja tietoa 

menettämättä. Välillä asiakokonaisuuksia jouduttiin jakamaan useamman kuin yhden teeman 

alle, sillä niissä saatettiin käsitellä yhtäaikaisesti useampaa teemaa. Tämän vaiheen jälkeen 

ilmaisut ja asiakokonaisuudet kerättiin taulukkoon sen mukaan, missä ajallisessa vaiheessa 

opiskelijan polkua ne esiintyivät: ennen koulutuksen alkua, koulutuksen aikana tai 
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koulutuksen jälkeen. Taulukossa 1 on esitelty esimerkki siitä, minkä tyyppisiä löydöksiä 

teimme aineistosta koulutuksen aikaisista opiskelijanäkökulmista. 

 

KOULUTUKSEN 
AIKANA 

  

 NOSTOT PELKISTYKSET 

 Uusia ajatuksia ja näkemyksiä Koulutuksen laadun arviointi, oman 
työmotivaation kehittäminen 

 Valmiuksia prosessin kehittämiseen Osaamisen kehittäminen, uudet 
näkökulmat 

 Valmiuksia moniammatilliseen 
yhteistyöhön 

Osaamisen kehittäminen, uuden 
oppiminen 

 Työyhteisöltä toivottiin tukea 
opiskeluun ja motivaatiota 
jatkuvaan osaamisen 
kehittämiseen 

Työyhteisön tuki opiskeluun 

 Lähes puolet käyttäjistä (48 %) 
Olisi valmis käyttämään 
erikoistumiskoulutuksen 
lähityöskentelypäiviin 
vuosilomapäiviä, vapaapäiviä tai 
palkattomia vapaapäiviä enintään 
5 päivää vuodessa. Lähes yhtä 
moni (42 %) olisi valmis 
käyttämään 5–10 päivää vuodessa 

Oman ajan käyttäminen opintoihin 

 Toisaalta myös esitettiin, että 
lähipäiviä olisi mahdollisimman 
vähän, sillä opiskelu etänä 
onnistuu kohtuullisen hyvin. Myös 
täysin verkossa toteutettavia 
koulutuksia toivottiin. 

Lähipäivät opiskelussa, 
verkkokoulutus 

 

Taulukko 1: Ilmaisujen luokittelu ja niistä tehdyt pelkistykset 

 

Kirjasimme luokittelun ensimmäisessä vaiheessa näkökulmiksi opiskelijanäkökulman, 

työnantajanäkökulman sekä kolmannen näkökulman, jonka nimesimme 

”luokittelemattomaksi”. Luokittelemattomat - kategoriaan päätyivät ilmaisut, jotka eivät 

sopineet opiskelija- tai työelämänäkökulmiin. Käydessämme tätä luokittelemattomien 

kokonaisuutta läpi totesimme tämän olevan pääsääntöisesti koulutusorganisaation näkökulma. 

Koska työmme keskittyy täysin opiskelijanäkökulmaan, jäivät työantaja – ja 

koulutusorganisaationäkökulmat hyödyntämättä opinnäytetyössämme. Koimme kuitenkin 

aineiston hahmottamisen ja oman ajatteluprosessin etenemisen kannalta tärkeäksi, että 

keräsimme nämä näkökulmat itsellemme esiin.  
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Tämän jälkeen opiskelijanäkökulman alle kerätyt ilmaisut ja asiakokonaisuudet erotettiin 

omaksi kokonaisuudekseen ja luokiteltiin asiakokonaisuuksiksi, jotka nousivat vahvasti 

aineistosta.  Asiakokonaisuudet pelkistettiin ilmaisuiksi, jotka luetteloitiin teemojen alle. 

Taulukosta 2 käy ilmi, millaisia pelkistettyjä teemoja opintojen saavutettavuus –kategoriassa 

on ennen koulutusta ja koulutuksen aikana. 

 

ENNEN KOULUTUSTA KOULUTUKSEN AIKANA 

    
KOULUTUKSEN / OPINTOJEN 
SAAVUTETTAVUUS 

KOULUTUKSEN /OPINTOJEN SAAVUTETTAVUUS 

Ei ole aikaa panostaa 
opintoihin 

Etäkoulutuksissa varmistettava tekniikan toimivuus 

Opintojen tarjonta, sisältö 
ja toteutus 

Etäkoulutuksissa varmistettava mahdollisuus 
vuorovaikutukseen 

Yksittäiset kokemukset 
valinnan taustalla 

Opintojen sisältö ei vastaa odotuksia 

Puutteelliset sisältö ja 
toteutuskuvaukset 

Tiedon muotoon kiinnitettävä huomiota 

Kenelle koulutus on 
tarkoitettu 

Kurssin aloitus ja tehtävänanto tulee olla selkeitä 

Osaamistavoitteet selkeästi 
esitetty ja julkaistu 

Etäopiskelu ei korvaa lähiopetusta, molempia tulee 
hyödyntää 

Tietoja koulutuksista 
hankala löytää 

Opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja koulutukset 
huomioitava 

 

Taulukko 2: Pelkistettyjä ilmauksia “koulutuksen/opintojen saavutettavuus” kategoriassa 

 

Taulukkoon 3 on koottu asiakokonaisuuksien yläkäsitteet tai teemat, jotka löysimme 

aineistosta, sekä aineistosta esiin nousseiden, pelkistettyjen viittausten määrä 

opiskelijanäkökulmasta kussakin käsiteluokassa:  

Aineistosta esiin nousseiden 
asiakokonaisuuksien yläkäsitteet 

Viittausten määrä 
opiskelijanäkökulmasta 

Osaamisen kehittäminen 
 

47 

Työhyvinvointi ja jaksaminen 
 

32 

Opintojen saavutettavuus 
 

55 

Työyhteisön ja työelämän kehittäminen 60 

Urapolkuun liittyvät muutostoiveet 
 

16 

Koulutuksen kehittäminen 
 

71 

 

Taulukko 3: Aineistosta esiin nousseet yläkäsitteet 
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Kirjallisuuskatsauksessa tehdyn tyypittelyn tavoitteena oli pystyä sen avulla löytämään ja 

esittämään tutkittavasta aiheesta olennaiset ja keskeiset asiat. (Saaranen-Kauppinen ym. 

2006, 97.) Aineiston pelkistäminen ja teemoittelu tehtiin osittain samanaikaisesti, sillä 

koimme sen itsellemme toimivaksi menetelmäksi. Aineiston perusteella luotiin synteesi eli 

kokonaiskäsitys siitä, minkälaiset teemat ovat esillä opiskelijoiden jatkuvan oppimisen 

koulutusten polulla. 

 

3.3 Aineiston tarkastelussa esiin nousseet teemat 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen viimeinen osa on tulosten tarkastelu. Tässä vaiheessa 

kootaan ja tiivistetään keskeiset tulokset. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällisen 

väljyyden vuoksi tutkimuksen tekijöiden valintojen ja raportoinnin eettisyys korostuu. 

(Kangasniemi 2013, 297.) Pohdinnassa tulee tarkastella myös katsauksen luotettavuutta eli 

niitä asioita, jotka katsauksen teossa ovat saattaneet aiheuttaa harhaa tuloksiin. Katsauksessa 

on tärkeää raportoida kaikki vaiheet mahdollisimman tarkasti. (Hamari & Niela-Vilèn 2016, 

31–32.) Moilasen & Räihän (2015, 61) mukaan tutkijan tehtävä ei ole etsiä teemoja aineistosta 

vaan löytää merkityksiä siitä, mitä tutkittavat ovat teemoista puhuneet. Moilanen & Räihä 

(2015, 67) jatkavat, että tutkimuksen analyysia, tulkintaa ja johtopäätöksiä tehdessä on 

tärkeää käydä keskustelua aiempien tutkimusten kanssa, sillä tämän vuoropuhelun varaan 

rakentuu tutkimuksen luotettavuus. 

Olemme tässä osiossa käyneet läpi kaikki löytämämme teemat ja luoneet synteesiä jokaisesta 

teemasta aika-akselilla ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen. 

Kuviossa 7 on esitelty aineistosta nousseet teemat. 
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Osaamisen kehittäminen          Työhyvinvointi ja jaksaminen        Opintojen saavutettavuus   

                                                              

Työyhteisön ja työelämän      Urapolkuun liittyvät             Koulutuksen vaikutus ja 

 kehittäminen                            muutostoiveet              vaikutettavuus 

     

Koulutuksen kehittäminen 

Kuvio 7: Aineistosta esiin nousseet teemat 

 

3.3.1 Osaamisen kehittäminen 

Osaamisen kehittäminen -teeman alla on opiskelijan omaan kehittymiseen ja osaamisen 

lisäämiseen liittyviä tekijöitä. Ennen koulutukseen hakeutumista opiskelija joutuu pohtimaan 

omia sekä työelämän vaatimuksia siitä näkökulmasta, mitä osaamista häneltä puuttuu. Osa 

koulutuksiin hakeutuvista haluaa kehittää osaamistaan omassa työtehtävässään tai 

työyhteisössään, kun taas osalla osaamisen kehittämisen tarve lähtee halusta edetä uralla 

joko omassa organisaatiossa tai vaihtamalla työpaikkaa. Osaamisen kehittämiseen liittyvät 

tarpeet voivat olla siis sekä omista tarpeista lähtöisin, että työn vaatimuksista tai 

osaamisvajeesta johtuvia. Esiin nousee pohdinta koulutuksen hyödystä itselle ja omalle uralle 

sekä esimieheltä saatu tuki ja koulutuksen arvostus.  

Koulutuksen aikana tulee esille uuden oppiminen, monenlainen kehittyminen ja valmiuksien 

lisääntyminen. Erityisesti kuitenkin korostuu oivaltaminen useilla eri alueilla sekä 

ymmärryksen lisääntyminen. Opiskelijat tuovat esiin myös työmotivaation kasvun ja 

työyhteisötaitojen kehittymisen. Aineistosta käy myös ilmi, että työyhteisöltä ja työantajalta 

saatava tuki ovat tärkeässä roolissa suhteessa koulutuksesta saatavaan hyötyyn. Jos 

työilmapiiri ei ole avoin muutokselle, on yksittäisen opiskelijan hankala tuoda koulutuksessa 
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oppimaansa työyhteisön hyödyksi. Kävi myös ilmi, että työyhteisöä ja työkäytäntöjä 

kehitettiin parhaiten koulutusten kehittämistehtävien avulla. 

Koulutuksen jälkeisellä ajalla aineistossa ei niinkään korostu jokin tietty yksittäinen 

osaaminen tai taito, mutta koulutuksen on koettu olevan hyödyllinen työn toteuttamisen, 

sekä vahvan ammatillisen roolin kehittymisen ja vahvistumisen kannalta, mihin ainakin 

erikoistumiskoulutukset tähtäävätkin. Esiin nousee myös kriittisen ajattelun vahvistuminen, 

sekä taito tehdä työtä tuottavammin samalla palvelun laadun parantuessa. 

 

3.3.2 Työhyvinvointi ja jaksaminen 

Työhyvinvointi ja jaksaminen on yhdistetty saman teeman alle, koska ne menivät osin 

päällekkäin ja niiden erottaminen omiksi teemoikseen olisi ollut turhaa. Koulutuksen on 

toivottu lisäävän työhyvinvointia ja näin on todettu tapahtuvan sekä koulutuksen aikana että 

sen jälkeen. Työhyvinvoinnin lisääntyminen on liitetty myös osaamisen kehittymiseen. 

Jaksaminen teeman alla on tehty jakoa positiivisista ja negatiivisista tekijöistä. Ennen 

koulutusta on pohdittu fyysisiä, psyykkisiä ja taloudellisia resursseja. Näihin on liittynyt 

ympäristöltä saadun tuen merkitys. Vaikuttavina tekijöinä on mainittu myös omat asenteet ja 

toimintamallit. 

Koulutuksen aikana korostuvat opiskelun mahdollistumiseen liittyvät tekijät, joista osa liittyy 

nyt myös oppilaitokseen sekä itsensä kehittäminen ja henkinen kasvu. Koulutuksen aikana 

myös työyhteisön ja työnantajan antamalla tuella tai sen puuttumisella on vahva vaikutus 

opiskelijan kokemaan jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Tärkeään asemaan nousee myös 

opiskelijan itsensä kyky aikatauluttaa ja organisoida omaa ajankäyttöään. Tämä taito on 

vahvasti kytköksissä nykyisen työelämän itsensä johtamisen taitoon. Onnistunut ajankäytön 

hallinta voi osaltaan lisätä työhyvinvointia, mutta epäonnistunut itsensä johtaminen taas 

aiheuttaa helposti lisääntyvää stressiä ja uupumista.  

Koulutuksen jälkeen tuodaan ilmi oman arvostuksen nousu työyhteisössä, mutta toisaalta 

myös ulkopuolisen arvostuksen puute, sillä työnantaja ja työyhteisö eivät välttämättä ole 

huomioineet yksilön koulutuksessa kokemaa kehittymistä. Vastauksissa arvo määritettiin sekä 

työelämäarvoksi, mutta myös henkilökohtaisen arvon nousua koettiin osaamisen ja tietotaidon 

lisääntymisen vuoksi. Opiskelijat myös totesivat työhyvinvoinnin lisääntyneen osaamisen 

kehittymisen myötä, minkä voi sanoa olevan kytköksissä tiedollisen osaamisen luomaan 

itsetunnon ja rohkeuden kehittymiseen.  
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3.3.3 Opintojen saavutettavuus 

Opintojen saavutettavuus teeman alle löytyi runsaasti viittauksia. Ennen koulutusta 

saavutettavuus pitää sisällään niin opiskelijaan itseensä liittyviä seikkoja, kuten opintoja 

mahdollistavia ja estäviä tekijöitä. Toisaalta tekijät liittyvät myös työnantajaan, työyhteisöön 

tai esimieheen. Enimmäkseen tekijät liittyvät kuitenkin koulutusorganisaatioihin, kuten 

opintojen tarjontaan ja niistä tiedottamiseen. Erityisenä hankaluutena opintojen 

saavutettavuudessa opiskelijat kokivat vaikeuden löytää opinnoista vertailukelpoista tietoa, 

joka todennäköisesti vähentää koulutuksiin hakeutuvien määrää. Myös koulutuksen hinta ja 

koulutuksen maksaja aiheuttavat keskustelua ja ovat osa opintojen saavutettavuutta. Jos 

opiskelija maksaa koulutuksen itse, hän valitsee koulutuksen, joka kiinnostaa häntä 

ammatillisen tason lisäksi henkilökohtaisella tasolla. Jos taas työnantaja maksaa koulutuksen, 

tai tarjoaa työaikaa koulutuksen suorittamiseen, voi työnantajalla olla omat vaatimuksensa 

tai toiveensa osaamisen kehittämisen ja sen soveltamisen suhteen. 

Koulutuksen aikana korostuvat taloudelliset tekijät, opintojen monimuotoisuus ja joustavuus 

sekä opintojen sisältö. Opiskelijat huomasivat, etteivät opintojen sisällöt välttämättä 

olleetkaan ennalta-odotetun kaltaisia, mikä saattoi aiheuttaa pettymyksiä. Tämä johtui 

osittain opintojen sisältöjen joustamattomuudesta.  Aineistossa nousi esiin erityisesti se, että 

koulutusten kestolle ja sisällölle ei ole yhtä ainoaa sopivaa kestoa, vaan sekä keston että 

osaamissisältöjen tulisi olla joustavia opiskelijan lähtökohdista käsin. Lisäksi aikaresurssin 

vuoksi opiskelijat toivoivat koulutusten olevan etäkoulutuksia, mutta toisaalta korostettiin 

verkostoitumisen ja jaksamisen kannalta lähipäivien merkitystä. 

Koulutuksen jälkeen kohdassa tulee ilmi pohdinta koulutuksen todellisesta hyödystä 

työelämässä. Esiin nousi työelämän ja koulutuksen integroitumisen tarve. Nyt työelämän ja 

työyhteisön kehittymistä nähtiin olevan lähinnä koulutuksiin liittyvissä kehittämistehtävissä.  

 

3.3.4 Työyhteisön ja työelämän kehittäminen 

Työyhteisön kehittäminen teeman alla käsitellään opintojen merkitystä työyhteisön 

kehittymisen ja kehittämisen kannalta. Tässä tulee ilmi koulutuksen työelämälähtöisyyteen 

liittyviä tekijöitä.  

Ennen koulutusta tulee ilmi työyhteisön vaikutus ja merkitys opintojen aloittamiselle. Syinä 

voi olla tarve saada työyhteisön osaaminen nykyisten vaatimusten tasolle tai tulevaisuuden 

osaamisvajeiden tunnistaminen. Työyhteisön yleinen kehitysmyönteisyys tukee yksilöä 

hakeutumaan opintojen ja itsensä kehittämisen pariin.  

Koulutuksen aikaisista tekijöistä nousee ilmi työyhteisön vaikutus siihen, pystyykö opiskelija 

tuomaan oppimiaan asioita työyhteisöön. Jos työyhteisö on vastaanottavainen uudelle, 
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mahdollistuu koulutuksessa opitun tiedon jakaminen. Toisaalta opiskelijat ovat joutuneet 

kohtamaan myös paljon negatiivista ilmapiiriä ja sanatonta syyllistämistä koulutuksesta 

johtuvien poissaolojen suhteen. 

Koulutuksen jälkeen tulee ilmi runsaasti hyötyjä koko työyhteisölle, kuten uusien yhtenäisten 

käytäntöjen muodostuminen, parantunut työnlaatu, turvallisuuden ja eettisyyden parempi 

huomioonottaminen sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääntyminen.  Näiden 

hyötyjen saamisen edellytyksenä on työantajan tuki ja mahdollistaminen osaamisen 

hyödyntämiselle. Jos tukea työyhteisöltä ja työnantajalta ei ole saatavissa, kävi ilmi, että on 

hyvinkin mahdollista, että koulutuksesta saadut hyödyt jäävät työyhteisön näkökulmasta hyvin 

ohuiksi.  

 

3.3.5 Urapolkuun liittyvät muutostoiveet 

Urapolkuun liittyvät muutostoiveet teeman alla on niin urakehitykseen, palkkaukseen kuin 

työllistymiseen liittyviä toiveita. Urapolkuun liittyvät muutostoiveet linkittyvät hyvin vahvasti 

osaamisen kehittymisen mukanaan tuomiin hyötyihin yksilölle. Ennen koulutusta esillä on 

myös tarve työpaikan vaihdolle, jossa syinä saattoivat olla esimerkiksi puutteet 

työhyvinvoinnissa, tyytymättömyys työtehtäviin tai palkkaukseen. 

Opiskelun aikana opiskelijat toivoivat koulutusten lisäävän mahdollisuuksia oman urapolun 

rakentamisessa oman arvon nousun muodossa. Osalle tämä merkitsi mahdollisuutta kehittyä 

omassa työtehtävässä omalla työpaikalla, osalle väylänä hakeutua uusiin mielekkäisiin 

työtehtäviin oman organisaation ulkopuolella. Esiin nousi myös se, että kouluttautuminen 

saattaa olla edellytyksenä kohdennettujen töiden ja vakituisen viran saamisessa. 

Koulutuksen jälkeen opiskelulle asetetut urapolkuun liittyvät muutostoiveet ovat ainakin 

joidenkin osalta täyttyneet; tämä näkyi urakehityksenä, palkan nousuna tai muutoksina 

työnkuvissa ja tehtävissä. Opiskelun jälkeen yksilön rooli työyhteisössä voi monipuolistua, 

esimerkiksi siten, että hän saa auttaa opiskelun kautta saadun tiedon jalkauttamisena 

työyhteisöön.  

 

3.3.6 Koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuus 

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi oli selkeästi esiin nouseva teema. 

Vaikutuksen arviointia voidaan tehdä lyhyemmällä aikajänteellä, mutta vaikuttavuuden 

arviointi voi vaatia jopa useamman vuoden, jotta arvioitava ehtii kehittyä havaittavaksi.  



   38 

 

 

Ennen koulutusta vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnissa nousee esille se, että 

koulutukset vastaavat johonkin tarpeeseen. Tämän vuoksi koulutuksia tulisi suunnitella niin, 

että ne vastaavat työelämän todellisiin muutostarpeisiin, ei vain oletettuihin tarpeisiin.  

Koulutuksen aikana koettiin, että mahdollistuakseen vaikuttavuus tarvitsee ympäristön tuen. 

Jos työnantaja tai työyhteisö eivät ole myönteisiä muutoksen mahdollisuudelle, on hyvin 

epätodennäköistä, että yksittäisen henkilön kouluttautuminen johtaisi merkittäviin 

muutoksiin työyhteisössä. 

Koulutuksen jälkeen vaikutuksen ja vaikuttavuuden koettiin näkyvän niin henkilökohtaisissa 

ominaisuuksissa, osaamisen lisääntymisenä tai parempana työhyvinvointina, mutta sitä nähtiin 

paljon myös heijastumina työn tekemiseen ja saatuun palautteeseen. Vaikutusta ja 

vaikuttavuutta oli laajemmalla kuin omassa tekemisessä, sitä oli koko työyhteisössä. Ilmi tuli 

myös tarve vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiselle. 

 

3.3.7 Koulutuksen kehittäminen 

Koulutuksen kehittäminen teemaan sopivia viittauksia oli runsaasti. Suuri osa näistä liittyy 

koulutuksen tarpeen tunnistamiseen ja arviointiin sekä koulutuksen tarpeeseen 

vastaavuuteen. Tässä koetaan tarvittavan vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Tämä teema 

on vahvasti yhteydessä opiskelijaan, koska tähän liittyy koulutuksesta saatava hyöty ja 

arvostus. Ennen koulutusta tulee ilmi tarve selkeyttää koulutukseen hakeutumista. Toisaalta 

tulee esille koulutusten työelämälähtöisyys, mutta toisaalta tulee ilmi itsensä kehittämisen 

tarpeet ja oppijan näkökulma.  

Koulutuksen aikana nousi tärkeäksi kehittää yhteistyötä työelämän kanssa. Tämä on 

oikeastaan monisuuntaista yhteistoimintaa, jossa kaikki hyötyvät, niin koulutusorganisaatio, 

opiskelija kuin työyhteisö tai jopa kokonainen maantieteellinen alue, johtuen koulutusten 

tarjoamista verkostoitumismahdollisuuksista. Opiskelijat kaipasivat kohdatuksi tulemista ja 

keskustelua sekä muiden opiskelijoiden että työelämän kanssa.  

Koulutuksen jälkeen koulutuksen kehittämiseen liittyy olennaisesti tiedon hakeminen sille, 

mitä tulisi kehittää. Ilmi tulee myös koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys, joka ei saisi olla 

sidoksissa rahaan, koska tällöin luotettavuus kärsii. Esiin nousi myös kysymys, mitä ja miten 

koulutuksen jälkeen tulee arvioida, jotta koulutusta voidaan kehittää.  

 

3.3.8 Yhteenveto 

Ennen koulutusta läpileikkaavana teemana korostuu kaikenlainen arviointi ja pohdinta 

koulutuksen hyödyistä sekä sen vastaavuudesta tarpeisiin. Opiskelijat pohtivat 
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saavutettavuuteen liittyviä seikkoja sekä opinnot mahdollistavia ja estäviä tekijöitä. Onko 

opintoihin niin ajallisesti, taloudellisesti, fyysisesti kuin psyykkisesti panostaminen 

mahdollista ja toisaalta hyödyllistä. Ongelmana nähdään myös se, että koulutusvaihtoehdoista 

on vaikea löytää tietoa siitä, mikä koulutus soveltuisi tämänhetkiseen tarpeeseen parhaiten ja 

veisi omia tavoitteita ja tilannetta eteenpäin parhaiten. Koulutuksista annetut tiedot eivät 

ole helposti vertailtavissa keskenään.  

Lähes kaikissa teemoissa on nähtävissä ympäristön tuen tarve ja merkitys. Tukea tarvitaan 

sekä työelämän että yksityiselämän puolella, sillä opiskelu vie paljon aikaa. Korostuu myös 

tarve oman osaamisen tunnistamiselle sekä arvioinnille siitä, millaista osaamista tarvitsen ja 

pystyykö koulutus sitä tarjoamaan. Kyse on myös oman roolin tunnistamisesta. Motivaatiot ja 

tavoiteltavat hyödyt opiskeluun hakeutumisessa ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. 

Koulutuksen aikana korostuu opiskelijan, työelämän ja koulutusorganisaation yhteistyö sekä 

näiden moniulotteinen vaikutus ja vaikuttavuus toisiinsa. Tuen ja näkyväksi tulemisen 

merkitys korostuu niin itsensä-, osaamisen- kuin työyhteisön kehittämisessä. Kyse ei ole siis 

ainoastaan osaamisen kehittymisestä vaan yleisesti kehittymisestä ja kasvusta. Ollakseen 

vaikuttavaa, se tarvitsee kuitenkin ympäristön mahdollistuakseen. Jos työnantaja ja 

työyhteisö eivät tue opiskelijaa esimerkiksi tarjoamalla aikaresursseja opitun 

jalkauttamiseen, tai jos ilmapiiri on koulutusvastainen, jää opitun jalkauttaminen kevyeksi.  

Tärkeää on myös opiskelijan kyky johtaa itseään ja ajankäyttöään, jotta opintojen 

suorittaminen mahdollistuu. Opintojen aikana opiskelija joutuu myös pohtimaan omia 

motiivejaan opintojen suorittamiseen, sillä aineistosta kävi ilmi, etteivät koulutusten sisällöt 

välttämättä aina täysin kohtaa niille ennakkoon annettuja odotuksia joko sisällön tai 

joustavuuden suhteen. Lisäksi opintojen saavutettavuus jakaa paljon mielipiteitä, sillä 

toiveita löytyy sekä lähi- että etäopetuksen puolesta. On myös erilaisia näkemyksiä siitä, mikä 

olisi opinnoille sopiva kesto ja laajuus. Aineistosta kävi ilmi, että oppimisen toivotaan olevan 

vuorovaikutteista muiden opiskelijoiden kanssa, mutta samaan aikaan sen tulisi huomioida 

yksilöllisiä tarpeita, jotta toteutus ei liikaa haastaisi elämää. Opinnot voivat myös avartaa 

ajattelua, sillä opiskelun myötä opiskelija voi löytää uusia kiinnostuksen kohteita oman 

urasuunnittelunsa suhteen, vaikkei olisi esimerkiksi työpaikan vaihtoa suunnitellut ennen 

opintoihin hakeutumista. 

Koulutuksen jälkeen koulutuksella vaikuttaisi olevan monenlaisia positiivisia vaikutuksia niin 

yksilöön kuin ympäristöön, ja nämä näyttäisivät välittyvän niin henkilökohtaisen kasvun kuin 

osaamisen kehittymisen kautta. Opiskelija on myös saanut kokea saavuttaneensa tavoitteitaan 

koulutuksen kautta, on esimerkiksi saavutettu haluttu työtehtävä, uusi asema organisaatiossa, 

kokonaan uusi työ tai parempi palkkataso. Ennen kaikkea, on saavutettu rohkeutta toimia 

omassa roolissa, tarkastella asioita aiempaa kriittisemmin uuden osaamisen tuoman 

ammattitaidon myötä ja mahdollisesti muutoksen tekemisessä.  
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Mielenkiintoista on, että usein koulutuksen tarve mainitaan työelämälähtöisenä, mutta 

vaikuttaa siltä, että hyöty koulutuksesta voi olla niin moniulotteinen ja -merkityksinen, ettei 

työelämä kykene ottamaan sitä vastaan, vaan koulutus hyödyttää koko työyhteisön sijasta 

vain siihen osallistunutta yksilöä. Kuviossa 8 on pelkistetty yhteenveto teemoissa esiintyneistä 

motivaatioon liittyvistä tekijöistä opiskelijan polulla. 

 

 

Kuvio 8: Yhteenvetoa tekijöistä, jotka toistuvat teemoissa ajallisella ulottuvuudella 

 

Aineistosta viittausmäärissä suurimmaksi luokaksi nousi ennakko-odotuksistamme poiketen 

koulutuksen kehittäminen (71 viittausta). Viittauksia löytyi runsaasti kaikista opintojen 

vaiheista, ennen opintoja, opintojen aikana sekä opintojen jälkeen. Viittaukset liittyivät 

muun muassa siihen, miten vaikeaa koulutuksista on löytää vertailukelpoista tietoa, jotta 

osaisi valita itselleen sopivimman koulutuksen ja toiveisiin siitä, että myös työelämässä olevat 

saisivat tukea ja tutorointia opintojen aikana. Toivottiin myös sitä, että 

erikoistumiskoulutukset voitaisiin hyväksi lukea mahdollisissa myöhemmissä opinnoissa. 

Runsaasti viittauksia nousi myös osiosta työelämän ja työyhteisön kehittäminen (60 

viittausta), jonka voi ajatella johtuvan siitä, että yksilöt näkevät työelämässä tarvetta 

muutokselle ja parhaana keinona muutoksen luomiseen nähdään tiedon ja osaamisen kautta 

vaikuttaminen. Toisaalta viittausten suuren määrän selittää osaltaan se, että tähän 

kategoriaan kuului myös työyhteisöltä ja työnantajalta saatu tuki, tai sen puute. Nykyajan 

nopeasti muuttuvassa työelämässä, jossa asiantuntijuus on organisaatioiden tärkeintä 

pääomaa, tulisi organisaatioiden tukea henkilöstönsä halua kehittää osaamistaan.   
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Opintojen saavutettavuus (55 viittausta) ja osaamisen kehittäminen (47 viittausta) olivat 

hyvin tasaväkisiä viittausmäärissä. Työhyvinvointiin ja jaksamiseen (32 viittausta), liittyi jo 

huomattavasti vähemmän viittauksia, minkä voi aineiston perusteella ajatella johtuvan siitä 

että, jaksaminen, voimavarat ja työhyvinvointi nähtiin ikään kuin sivutekijöinä opintojen 

ohella, eli ne joko helpottivat tai hankaloittivat muiden teemojen saavutettavuutta, eivätkä 

välttämättä tämän vuoksi nousseet varsinaisiksi päätavoitteiksi opiskelijoiden silmissä.  

Urapolkuun liittyvät muutostoiveet (16 viittausta) ja koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuus (16 

viittausta) keräsivät aineistosta pienimmän määrän viittauksia. Tämä voi johtua siitä, että 

urapolkuun liittyvät muutostoiveet saattavat hieman lomittua osaamisen kehittämisen teeman 

kanssa ja siihen, että osaamista halutaan kehittää koulutuksissa osaamisen, kiinnostuksen ja 

oppimisen vuoksi, eikä suurimmaksi osaksi sen vuoksi, että se mahdollistaisi urakehityksen. 

Koulutuksen vaikutusta ja vaikuttavuutta opiskelijoiden itsensä on luultavasti myös hankala 

arvioida, koska niiden analysointi vaatisi runsaasti aikaa ja resursseja. 

Kettunen, Pulkkinen ja Saari ovat vuonna 2013 tehneet tutkimuksen aikuisopiskelijoista 

ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksen (2013, 81) mukaan ammattikorkeakoulujen 

erikoistumisopintojen opiskelijoilla ilmenee paljon hajontaa siinä, tukevatko työnantajat 

työntekijöidensä opiskelua. Yleisin tukimuoto työnantajan taholta oli koulutusmaksuihin 

osallistuminen tai lupa käyttää työaikaa opiskeluun. Samankaltainen ilmiö oli havaittavissa 

käytössämme olleesta aineistossa, kuten myös avoimen yliopiston aikuisopiskelijoita 

koskevassa tutkimuksessa. (Repo, Vuoksenranta & Ruokolainen 2014, 262.) Suurin syy 

koulutukseen hakeutumiselle Kettusen ym. (2013, 83) mukaan on ollut oma halu osaamisen 

kehittämiselle sekä itsensä kehittämiselle. Suurin osa opiskelijoista opiskelee työn ohessa, 

jonka vuoksi ajankäytön optimointi on tärkeää. Eniten aikuisopiskelijat tinkivätkin levosta, 

sekä harrastuksista ja vapaa-ajasta. 

Erkkilä ja Kortesalmi (2020) ovat tutkineet työssäkäyviä oppijoita ja sitä mikä heille on 

opiskelussa tärkeää. Tulosten mukaan opiskelun toteutus ei saisi hankaloittaa arkea liikaa ja 

sen tulisi tapahtua vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mutta kuitenkin yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti. Lisäksi opintojen pitäisi tarjota konkreettisia taitoja työtehtävissä esiintyviin 

haasteisiin. Tutkimuksessa myös kävi ilmi, että opiskelu vahvisti työssäkäyvien henkilöiden 

minä kyvykkyyttä ja innosti heitä jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. 

Repo ym. (2014, 259) ovat todenneet omassa tutkimuksessaan, että aikuisena opiskelun suurin 

haaste liittyy yleensä elämäntilanteen ja opiskelun yhteensovittamiseen. Aikuisiällä 

kouluttautumisen tärkeimmäksi motiiviksi nousivat työllistyminen, työtehtävissä pärjääminen 

ja uralla eteneminen (Kettunen ym. 2013, 90–91). Koulutuksen merkittävimmäksi anniksi on 

koettu työelämälähtöisyys sekä käytännönläheisyys: erikoistumisopinnoissa opitaan tietoja ja 

taitoja, joiden avulla on ollut mahdollista selvitä paremmin nykyisistä työtehtävistä tai 

saavuttaa uusi asema työyhteisössä tai työelämässä. Suurimmalle osalle tärkein anti 

erikoistumiskoulutuksissa on ollut uudet näkökulmat työn katsomiseen. (Kettunen ym. 2013, 
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87.) Näillä teemoilla voi nähdä olevan vahva yhteys myös työhyvinvointiin. Koulutuksen avulla 

mahdollisesti tavoitellaan tietoisesti tai tiedostamatta myös parempaa työhyvinvointia. 

Aineistostamme kävi ilmi, että työyhteisön ja työnantajan tuki tai sen puute vaikuttavat 

suuresti siihen, pääseekö yksilö hyödyntämään oppimaansa työyhteisössä. Sama tulos on ollut 

havaittavissa myös avoimen yliopiston aikuisopiskelijoilla, jotka ovat todenneet työnantajan 

tuen puutteen myös laskevan opiskelumotivaatiota ja yleistä jaksamista (Repo ym. 2014, 

262). Näiden tulosten pohjalta voidaan todeta, että aikuisopiskelijoita koskevat teemat ovat 

hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, opiskelevatko he ammattikorkeakoulussa vai 

yliopistossa. Jotta opiskelijoiden uutta koulutuksen myötä saatua osaamista pystyttäisiin 

paremmin hyödyntämään, tulisi kiinnittää huomiota organisaatioiden koulutusmyönteisyyteen 

sekä siihen, miten organisaatio voisi paremmin tukea opiskelijoita. Kiinnittämällä huomiota 

näihin seikkoihin, saataisiin myös vahvistettua jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen 

kulttuuria, josta voisi lopulta muodostua itseään toteuttava kehä, jonka hyödyt voivat ulottua 

laajalle. 

Seuraavalla sivulla taulukossa 4 on esitelty yhteenveto kaikkien teemojen motivaatioon 

liittyvistä tekijöistä ajallisella ulottuvuudella eli ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja 

koulutuksen jälkeen. 
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Taulukko 4: Yhteenveto kaikkien teemojen motivaatioon liittyvistä tekijöistä ajallisella 

ulottuvuudella 
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4 Opinnäytetyön tulokset animoitujen digitarinoiden muodossa  

 

Opinnäytetyön varsinaisena tuotoksena päädyttiin tekemään neljä videoanimaatiota, jotka 

pohjautuvat SOTETIE–hankkeessa julkaistujen blogikirjoituksien ja artikkelien sisällön 

analyysistä nousseisiin huomioihin. Videoiden tekemiseen päädyttiin SOTETIE-hankkeen 

hanketyöryhmän ehdotuksesta. Itse asiaa pohtiessamme päädyimme tutustumaan 

informaatiomuotoiluun, jolla tarkoitetaan tiedon jäsentämistä sellaiseen muotoon, joka 

soveltuu mahdollisimman hyvin ihmisten käytettäväksi (Horn 2000, 15). Totesimme, että 

tarinoiden esittämistä videoiden muodossa tukee se, että tietomäärän kasvun rinnalla 

maailma on visualisoitunut voimakkaasti, ja silmämme vastaanottavat jatkuvasti visuaalisia 

viestejä. Jopa 90 prosenttia kaikista aistimuksista kulkeutuu aivoihimme silmien kautta. 

Tämän vuoksi on luonnollista, että visuaalinen viestintä on elämässämme yhä keskeisemmässä 

roolissa, sen vastatessa tarpeeseen välittää tietoa nopeasti ja helposti omaksuttavassa 

muodossa. (Koponen, Hilden & Vapaasalo 2016, 11.) Näin ollen voidaan olettaa, että 

aineistostamme noussut informaatio tavoittaa useampia henkilöitä visuaalisessa muodossa, 

kuin ainoastaan tekstimuotoisessa opinnäytetyössä. 

Luodaksemme analysoimamme aineiston pohjalta animaatioita perehdyimme tarinallistamisen 

tematiikkaan. Tarinallistaminen on prosessi, jossa hyödynnetään draamallisen ja fiktiivisen 

tarinankerronnan keinoja. Tarina pohjaa arvoihin sekä tavoitellun kohderyhmän tarpeisiin ja 

tyyliin. Tarinan avulla katsojan kokemuksesta pyritään saamaan elämys. (Kalliomäki 2014, 73–

76.) Asioiden ja tapahtuminen järjestäminen tarinan muotoon on inhimillinen tapa jäsentää ja 

ymmärtää maailmaa; tarinallisuus tuo turvallisuutta nykyhetkeen ja auttaa sitä kautta 

ennakoimaan tulevaa. (Hakanurmi & Kantola 2020, 26.) Tarina voi konkretisoitua 

vertauskuvien avulla. Tässä hyödynnetään prosessikirjoittamisen menetelmää ja tehdään 

asioita näkyviksi. (Kalliomäki 2014, 90.) Kalliomäen (2014, 93) mukaan tarinaelementti voi 

olla myös hahmo tai hahmolle annettu luonteenpiirre. Elementtejä voivat olla myös sanonnat, 

laulujen tai runojen säkeet, kuvat, muodot tai tyyliä ja tunnelmaa määrittävät tekijät. 

Tarinaverkkoa luodaan erilaisten symbolien, mielikuvien ja juonellisuuden kautta. 

Kallionmäen (2014, 110) mukaan tarina tulee todeksi toiminnan eli hahmojen avulla. Hahmon 

tulee olla inhimillinen ja sillä tulee olla päämäärä ja tahto saavuttaa se. Hahmon tahto on 

sidottava yrityksen tarjoamaan palveluun. Hyvä hahmo on kiehtova ja se toimii hyvän tarinan 

kautta eli käsikirjoituksen on oltava kunnossa. Kiehtovalla hahmolla on vahva tahto ja selkeitä 

päämääriä. Kiehtova hahmo on uskottava ja osoittaa tunnistettavia tunteita. Kiehtovalla 

hahmolla on jokin tärkeä ominaisuus, jota käytetään tarinassa. Kiehtova hahmo on myös 

samaistuttava eli ihailtava. (Kalliomäki 2014, 112–113.) 

Ihmisen elämän ja hänen itsensä voidaan nähdä rakentuvan tarinoiden kautta. Omaa elämää 

pohtiessaan ihminen kertoo itselleen ja muille erilaisia tarinoita eri tilanteissa, jotka voivat 

avata uusia näkökulmia tai kätkeä entisiä. Itsereflektio eli oman elämän pohdinta on 
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kerrontaa, jonka avulla ihminen rakentaa minuuttaan. Tarinoiden kertominen on 

persoonallisen ja ammatillisen kasvun väline, mutta myös tutkimusmetodi. Tutkimuksessa on 

olennaista nostaa esiin tutkittavien ääni, heidän tunteensa, kokemuksensa ja toimintansa 

tarkastellen erityisesti elämän käännekohtia, jotka voivat radikaalisti muuttaa niitä 

merkityksiä, joita ihmiset antavat itselleen ja omille kokemuksilleen. (Syrjälä 2015, 258–259.) 

Syrjälän (2015, 268) mukaan ymmärtääksemme jotain ilmiötä, on sitä tutkittava yksittäisen 

ihmisen elämän kokonaisuuden kautta. Parhaimmillaan näin toteutettu tutkimus muuttaa 

jotain lukijan maailmassa. Olemmekin pyrkineet tuomaan esiin animaatioissa 

tutkimusanalyysissa esiin nousseita teemoja ja käsitteitä, peilaten niitä työmme teoreettiseen 

viitekehykseen. Animaatiot tuovat ilmi tutkimustuloksia eräänlaisina digitarinoina. Tavallaan 

näiden yksittäisten kuvausten kautta nousee esille ilmiö, jonka toivomme muuttavan jotain ja 

luovan ajatuksia herättävän ilmiön katsojan maailmassa. 

 

4.1 Digitaalinen tarinankerronta 

Digitarina on muutaman minuutin mittainen, kaikille soveltuva ja helposti omaksuttava 

itseilmailmaisun muoto, jonka tekemiseen riittää minimissään tietokone tai älypuhelin. Video 

voi olla animaatio, tai se voi koostua valokuvista ja piirustuksista. Se voi sisältää myös tekijän 

omaa tai tekijänoikeusvapaata musiikkia sekä tekijän itsensä kirjoittamaa ja puhumaa 

tekstiä. (Hemmi, Kaheinen, Lampi, Shilongo & Heinonen 2008, 8; Hakanurmi ym. 2020, 13.) 

Niissä on myös yleensä selkeä draamankaari sisältäen alun, keskikohdan ja lopun (Hakanurmi 

ym. 2020, 87). Digitarinat kertovat usein merkityksellisiksi koetuista asioista, kuten 

käänteentekevistä hetkistä, ihmisistä tai muistoista (Hakanurmi ym. 2020, 9). 

Opinnäytetyössämme sovellamme menetelmää kertomalla tarinoita jatkuvan oppimisen 

koulutuksiin hakeutuneiden opiskelijoiden opintopolusta. Tavoitteenamme on tuoda näkyväksi 

erilaisia polkuja, jotta opintoja pohtivat yksilöt voisivat löytää yhtymäkohtia omiin 

elämäntilanteisiinsa. Hakanurmen ym. (2020, 10) mukaan yksilöiden kertomuksiin pohjautuvat 

tarinat eivät itsessään saa aikaan muutoksia, mutta yhteyksien löytäminen yksilöiden 

elämäntarinoiden ja yhteiskunnallisten rakenteiden välillä on alku muutokselle, jonka 

toivomme olevan hakeutuminen osaamisen kehittämisen pariin. 

Yleisesti tarinat kiinnostavat katsojia, sillä niihin on mahdollista samaistua, sekä oppia niiden 

kautta. Tarinat toimivat dialogina kertojan ja kuulijan välillä. Niiden avulla toisen asemaan ja 

kokemuksiin pääsee sisään eri tavalla kuin ainoastaan lukemalla. Kun asiat nähdään, koetaan 

ja tunnetaan, ne muistetaan paremmin kuin asiayhteydestään irrotettu hajuton ja mauton 

informaatio. Tarinat kiinnittyvät erilaisiin tilanteisiin ja niihin liittyvät tiedot aktivoituvat 

mielessä, kun samankaltainen tilanne tulee vastaan. Tarinat ovatkin kokonaisvaltaisia 

paketteja, jotka sisältävät tiedon lisäksi arvoja ja merkityksiä. (Hakanurmi ym. 2020, 8.) 

Torkin (2015, 172) mukaan tarina on väkevin tapa välittää merkitystä, sillä se on ihmisen 

vanhin ja alkuperäisin tapa hahmottaa maailmaa. Onkin hyvä muistaa, että visuaalisessa 
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viestinnässä kaikki mikä on esillä, merkitsee. Näkyvissä olevien asioiden keskinäiset suhteet, 

niiden väliset jännitteet, syyn ja seurauksen synnyttämä vuorovaikutus, osien muodostama 

harmonia, tekstin ja kuvien vuorottelu, sekä näitä joko yhdistävä, erottava tai liittävä tyhjä 

tila kantaa merkityksiä. Näiden hallinta on avain ymmärryksen synnylle. Väärät painotukset ja 

tyylilliset valinnat tai osaamattomuus saattavat vääristää sanomaa tai pahimmillaan tehdä 

viestin ymmärtämisestä mahdotonta. (Koponen ym. 2016, 11.) Kaikessa viestinnässä ei 

kuitenkaan ole tavoitteena vain tiedon välitys, vaan viestinnälliset tavoitteet voivat liittyä 

esimerkiksi mielikuvien tai arvojen välittämiseen (Koponen ym. 2016, 23).  

 

4.2 Animaatioiden luominen 

Pohtiessamme millaisia tarinoita haluaisimme nostaa aineistosta esiin, ja millaisia hahmoja 

voisimme käyttää digitarinoissamme, kävimme läpi aineistosta nousseita teemoja ja 

pohdimme muun muassa sitä, mistä tarinan päähenkilö haaveilee opiskelupolullaan ja mitä 

puolia itsessään hän haluaa toteuttaa työelämässä. Lisäksi mietimme, millaisia asioita 

päähenkilö haluaa työyhteisöltään, ja keneltä hän saa ja tarvitsee tukea opintojen aikana. 

Pohdinnat auttoivat meitä tarinallistamaan aineiston tuloksista nousseet teemat 

kuvitteellisiksi päähenkilöiksi. Päähenkilöiden kautta pyrimme kuvaamaan millaisia ovat 

yleisimmät tekijät, joita opiskelijat pohtivat ja kohtaavat opintopolullaan. Aloitimme 

ideoinnin ja hahmojen työstämisen luomalla 3 erilaista tarinaa. Näiden työstämisessä 

auttoivat hahmoille keksimämme työnimet, jotka muutimme lopuksi hahmon tarinaa 

kuvaaviksi otsikoiksi. Päädyimme projektityöryhmän kannustuksen johdosta vielä yhden 

tarinan luomiseen, joten yhteensä animaatioita valmistui 4 kappaletta.  

Aluksi ideoimme tarinoihin tarkkoja kohtausmuotoja, mutta tutustuttuamme Biteable-

ohjelmistoon, jolla loimme animoidut digitarinat, totesimme että ohjelman tarjoamat 

mahdollisuudet taipuvat ehkä paremmin ideapohjaiseen työskentelyyn, eli työstimme 

jokaiselle hahmolle rakennettuja tarinoita, joita pyrimme rikastamaan ja personoimaan niin, 

että jokainen animaatio olisi itsessään uniikki ja esittelisi omanlaistaan näkökulmaa opintojen 

polulla. Halusimme kuitenkin luoda videoihin joitain samankaltaisuuksia, jotta videoiden 

katsojat pystyisivät näkemään animaatioiden rakenteissa yhteneväisyyksiä ja jotta videot 

vaikuttaisivat yhdessä tekijöidensä näköisiksi tunnistettavalta kokonaisuudelta, joista käy ilmi 

opinnäytetyömme tärkein sisältö. Päädyimme lisäämään jokaisen animaation loppuun 

kirjoitetun viestin siitä, mitä erityisesti toivoimme videon katsojille jäävän sen katselusta 

mieleen. Nämä viestit olivat aineistosta nousseita asioita. 

Animaatiot toteutettiin Biteable–ohjelmalla, johon saimme Laurea-ammattikorkeakoulun 

puolesta käyttöoikeudet ja tunnukset. Animaatioiden luomisen prosessi kokonaisuudessaan oli 

uusi asia, joka vaati huolellista perehtymistä sekä pohdintaa monesta näkökulmasta. Tämän 

prosessin aikana perehdyimme niin digitaaliseen tarinankerrontaan kuin tarinallistamiseen. 
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Maaliskuussa ollut yhteistyöpalaveri SOTETIE-hankkeen edustajien kanssa toi esille myös 

tarpeen huomioida animaatioiden rooli markkinoinnin näkökulmasta. Halusimme olla uskollisia 

alkuperäiselle ajatuksellemme siitä, että tuomme animaatioissa ilmi aineiston analyysissä 

esiin tulleita teemoja ja niiden sisältöä sekä huomioimme samalla motivaatio näkökulman. 

Emme siis lähteneet sen enempää työstämään animaatioita markkinoinnin näkökulmasta. 

Mietimme kuitenkin, että animaatiot olisivat tunneilmaisultaan positiivisia, samaistuttavia, 

kannustavia ja myönteisyyttä lisääviä. Emme kuitenkaan halunneet jättää tarinoista pois 

aineistosta esiin nousseita kielteisiäkään tekijöitä, jotta opiskelijanäkökulma näyttäytyisi 

rehellisesti ja aidosti.  

Biteable-ohjelman käyttö vaati aluksi harjoittelua, mutta osoittautui suhteellisen 

helppokäyttöiseksi aloittelijallekin. Aluksi loimme useita erilaisia malli tai kokeilu 

animaatioita ja yritimme löytää sopivaa lähestymistapaa kerrontaan animaation keinoin. 

Tässä vaiheessa pohdimme vielä sitä, miten lopulta tulisimme esittämään luomamme hahmot 

tai olisiko toteutuksessa enää kyse hahmoista vai pyrkisimmekö vain välittämään jotain 

tunnetta niistä. Selvää kuitenkin oli, että animaation kesto asettaa jonkinlaiset raamit 

toteutukselle. Pohdimme, että yksi minuutti voisi olla sellainen aika, jonka ihminen jaksaa 

keskittyä ja siinä ajassa pitäisi pystyä välittämään merkityksellinen sanoma. Prosessin 

edetessä jouduimme kuitenkin toteamaan, että minuutti on hieman liian lyhyt aika välittää 

animaatioissa kaikki se informaatio mitä halusimme tuoda julki, joten päädyimme luopumaan 

asettamastamme minuutin aikarajasta ja kasvattamaan animaatioiden mittaa, kuitenkin niin, 

että kaikki animaatiot ovat kestoltaan alle 2 minuuttia, jotta ne jaksettaisiin katsoa alusta 

loppuun. 

Opinnäytetyömme viimeistelyssä toukokuussa 2021 tuli ilmi, että SOTETIE –sivusto julkaistaan 

vasta syksyllä 2021, joten animaatioita ei voinut heti linkittää sinne. Hanketyöryhmän 

ehdotuksesta videoanimaatioille päädyttiin luomaan oma YouTube kanava. Tämä mahdollisti 

animaatioiden julkaisun jo opinnäytetyön valmistumisen yhteydessä. Seuraavissa luvuissa 

esittelemme animaatioiden lähtökohdat ja sisällön. Jokaisen kappaleen lopussa on lisäksi 

linkki animaatioon YouTubessa, jossa animaatiot voi käydä kokonaisuudessaan katsomassa.  

 

4.2.1 Opinnoilla kohti unelmatyötä ja hyvinvointia 

Päähenkilö kokee, että hän ei saa työyhteisössään riittävästi arvostusta, eikä palkkakaan 

vastaa hänen ajatustaan kohtuullisesta korvauksesta. Tämän vuoksi päähenkilö hakeutuu 

lisäkoulutukseen syventääkseen osaamistaan ja kehittääkseen itseään. Itselle sopivan 

koulutuksen löytäminen on hänelle kuitenkin haastavaa, sillä koulutuksista löytyvä tieto on 

hajanaista, eikä tieto ole helposti vertailtavissa olevaa. Päähenkilö ei tiedä, mistä saisi tukea 

valinnan tekemiseen eri koulutusten välillä. 
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Päähenkilö löytää kuitenkin itseään motivoivan koulutuksen, mutta koska valitun koulutuksen 

sisältö ja nykyiset työtehtävät eivät täysin kohtaa, ei työnantaja ole halukas tukemaan 

opiskelua. Päähenkilö haluaa kuitenkin osallistua koulutukseen ja suorittaa opinnot täysin 

omalla ajallaan. Huolimatta siitä, että päähenkilö joutuu käyttämään paljon vapaa-aikaa 

opintoihinsa, hän kokee opintojen nostavan hänen arvoaan työmarkkinoilla. Lisäksi päähenkilö 

on ylpeä itsestään ja pystyvyydestään. 

 

Opinnoista saadun arvonnousun ansiosta päähenkilö saa rohkeutta vaihtaa työpaikkaa. Hän 

kokee, että vanhassa työyhteisössä ei oteta vastaan uusia näkemyksiä, joita hän on opinnoissa 

saavuttanut ja yrittänyt myöhemmin tuoda työyhteisöön. Päähenkilö löytää uuden työpaikan 

ja saa pienen palkankorotuksen. Uudessa työpaikassa päähenkilö pääsee kokemaan, että 

hänen osaamistaan ja kehittämisintoaan arvostetaan. Päähenkilö on myös opiskelun aikana 

luonut uusia kontakteja ja saanut voimaa opiskeluyhteisöstä. Hän ymmärtää oman osaamisen 

kehittymisen merkityksen myös laajemmin koko työyhteisön hyödyksi. Päähenkilö on 

kiitollinen opintojen aikaisesta ohjauksesta ja opiskeluyhteisön tarjoamasta tuesta ja uusista 

näkökulmista omalla urapolulla.  

 

Animaatio ”opinnoilla kohti unelmatyötä ja hyvinvointia” löytyy YouTube sivustolta. Pääset 

tutustumaan animaatioon tämän linkin kautta: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PTiOKIX5tg  

 

  

4.2.2 Opinnoilla kohti osaamisen- ja itsensä kehittämistä 

Päähenkilö on ollut samassa työpaikassa pitkään ja on tyytyväinen työtehtäviinsä, mutta 

toisaalta hän on myös huomannut, että edellisistä koulutuksiin osallistumista on kulunut aikaa 

ja tarvetta osaamisen päivittämiselle olisi, koska tieto ja työtavat ovat muuttuneet. 

Päähenkilö keskustelee työnantajan kanssa osaamisen kehittämisen tarpeesta jokavuotisen 

kehityskeskustelun yhteydessä. Hän tutustuu erilaisiin koulutuksiin ja miettii hänen ja 

työyhteisön kannalta parasta mahdollista koulutuskokonaisuutta yhdessä työnantajan 

kanssa. Työnantaja tukee ja kannustaa päähenkilöä oman ja työyhteisön 

osaamisen kehittämiseen, ja päähenkilö kokee tämän tuen tarpeellisena.  

 

Työnantaja tukee päähenkilön opintoja kustantamalla ne, ja päähenkilö saa myös käyttää 

työaikaa lähiopetukseen. Opintojen aikana päähenkilö puhuu opintojen teemoista 

työyhteisössä, ja työyhteisön ja työantajan kanssa yhdessä ideoidaan työpaikkaan uusia 

toimivia käytäntöjä. Koulutuksen aikana päähenkilö yllättyy, miten hyvin hän pärjää 

opinnoissa ja tunnistaa saaneensa rohkeutta tuoda ilmi uutta ymmärrystään. Haasteita 

päähenkilön polulle tuo työn, opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen, ja hän joutuu 

opintojensa aikana tekemään kompromisseja ajankäytön suhteen, sillä aika ei kertakaikkisesti 

riitä kaikkeen. Vaikka päähenkilö suorittaa opintoja työajalla, jää paljon tekemistä myös 

https://www.youtube.com/watch?v=6PTiOKIX5tg
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vapaa-ajalle. Koulutuksen jälkeen päähenkilö on innostunut työnsä ja itsensä kehittämisestä. 

Hän innostuu opiskelusta ja päättää suunnata seuraavaksi YAMK-opintoihin.  

 

Animaatio ”Opinnoilla kohti osaamisen- ja itsensä kehittämistä” löytyy YouTube sivustolta. 

Pääset tutustumaan animaatioon tämän linkin kautta: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg1Ro_z2zzs  

 

 

  

4.2.3 Opinnoilla kohti muutosta ja omia päämääriä 

Päähenkilö pitää työtehtävistään, mutta näkee työkäytännöissä paljon kehittämiskohteita, 

jotka liittyvät paljolti koko työyhteisöön ja osin koko alaan. Päähenkilö tiedostaa, että 

itseään kehittämällä ja hankkimalla opintojen kautta osoitettua osaamista hänellä olisi 

paremmat mahdollisuudet pystyä vaikuttamaan asioihin työpaikalla sekä myös omaan 

urakehitykseen ja palkkaukseen. Päähenkilön kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti 

työtapojen muuttaminen ja kehittäminen. Asiakkaille näkyvä hyöty ja palvelun laadun 

paraneminen ovat hänelle kunnia-asioita.  

Päähenkilö ottaa työnantajan kanssa puheeksi mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä 

työnantajan kustantamana, mutta työnantaja ei ole aluksi kiinnostunut päähenkilön 

opinnoista, sillä hän kokee kouluttautumisen vievän aikaa tuottavan työn tekemiseltä. 

Työnantaja tarjoaa kuitenkin useamman keskustelun jälkeen mahdollisuuden tehdä opintoihin 

liittyviä kehittämistehtäviä omaan työyhteisöön ja lupaa tarvittaessa tukea tässä. Näin 

päähenkilön uusi osaaminen yhdistyy luontevasti käytännön tekemiseen. Päähenkilön innostus 

työtapojen kehittämisestä tarttuu työkavereihin ja päähenkilön toimiessa rohkeasti ja tuoden 

esiin oivaltamiaan asioita, myös työkäytännöt muuttuvat pikkuhiljaa. Tämän ansiosta 

päähenkilö pääsee viemään ajatuksiaan eteenpäin muuallakin organisaatiossa.  

Animaatio ”Opinnoilla kohti muutosta ja omia päämääriä” löytyy YouTube sivustolta. Pääset 

tutustumaan animaatioon tämän linkin kautta: 

https://www.youtube.com/watch?v=xd5DM09XSu0  

 

 

4.2.4 Opinnoilla kohti innostamista ja yhteiskehittämistä 

Päähenkilö haluaisi suoriutua työtehtävistään paremmin. Hän arvelee, että hänen 

työhyvinvointinsa paranisi, jos hän kehittäisi omia työtapojaan. Oikeastaan päähenkilö on 

ymmärtänyt, että pitäisi kehittää koko työyhteisöä ja yhteisiä työtapoja. Päähenkilö on 

pohtinut paljon erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja kysellyt toisten kokemuksia ja mielipiteitä 

erilaisista opintokokonaisuuksista. Päähenkilö kokee tarvitsevansa jonkinlaista tukea ja 

ohjausta opintopolkunsa suunnittelussa, mutta hän ei tiedä mistä tukea olisi mahdollista 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg1Ro_z2zzs
https://www.youtube.com/watch?v=xd5DM09XSu0


   50 

 

 

saada. Työpaikalta hän ei koe saavansa riittävän syvällistä ohjausta. Hän olisi voinut hyötyä 

työnohjauksesta tai mentoroinnista. Lopulta päähenkilö hankki uraohjausta, jossa pääsi 

pohtimaan työn merkityksellisyyttä ja omia unelmiaan. Tuen avulla hän kykeni rakentamaan 

itselleen omaa opintopolkua. 

Opintojen aikana päähenkilölle kirkastui, että hyvä työympäristö ja paremman kokemuksen 

tarjoaminen asiakkaalle olivat asioita, joita hän halusi edistää. Opintojen aikana päähenkilö 

oivalsi uusia asioita, joita hän halusi työpaikalla edistää ja innosti näin muitakin kehittämään 

työtään. Koulutus antoi päähenkilölle eväitä omalle kasvulle. Myös työnantaja kiinnostui 

päähenkilön ajatuksista, jonka myötä hänelle tarjoutui uusia innostavia työmahdollisuuksia ja 

hän pääsi pitämään yhteiskoulutuksia työpaikalla.  

Koulutuksen jälkeen päähenkilö pääsi tekemään sen tyyppistä kehittämistyötä, josta oli 

haaveillut. Nyt päähenkilö kokee työnsä mielekkääksi ja aikoo jatkaa kouluttautumista työn 

ohella omaan tahtiin. Hän sai myös tuntuvan palkankorotuksen. Tärkeimpänä hän kuitenkin 

kokee, että työilmapiiri on parantunut yhteiskehittämisen myötä. Päähenkilö oivalsi, että on 

uskallettava poistua omalta mukavuusalueeltaan voidakseen kehittyä. 

Animaatio ”Opinnoilla kohti innostamista ja yhteiskehittämistä” löytyy YouTube sivustolta. 

Pääset tutustumaan animaatioon tämän linkin kautta: 

https://www.youtube.com/watch?v=aPlNi7iRQl0   

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tämän opinnäytetyön lähestymistapa aiheeseen nousi osittain siitä ristiriidasta, joka liittyy 

jatkuvan oppimisen koulutusten työelämälähtöisyyteen ja yksilöiden motivaatioon. Miten 

ihminen voi motivoitua ulkoa annettuun tavoitteeseen? Miten työntekijä motivoituu osaamisen 

kehittämiseen jatkuvan oppimisen kautta? Meillä oli halu yrittää saada esiin sekä ymmärtää 

niitä tekijöitä, jotka saavat ihmiset hakeutumaan jatkuvan oppimisen koulutuksiin. Työn 

edetessä kävi ilmi, että motivaatio on haastava käsite, koska se on luonteeltaan niin 

moniulotteinen. Mielestämme onnistuimme kuitenkin valitsemaan tietoperustaan 

opinnäytetyön aiheen kannalta keskeiset käsitteet. Opinnäytetyömme on aiheeltaan varsin 

ajankohtainen, sillä jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat vahvasti osa 

nykyaikaista muuttuvaa työelämää. Tuskin on enää aloja, työtehtäviä tai sellaisia yhteisöjä, 

joissa näiltä voisi välttyä. Niihin ei tarvitse liittyä mitään negatiivista stigmaa, vaan ne voivat 

olla positiivisia mahdollisuuksia monenlaiselle kehittymiselle ja kasvulle. 

Osaamisen kehittämisen ei tarvitse tarkoittaa konkreettista taitoa vaan se voi olla myös 

oivaltamista, uudenlaista asennetta, moninäkökulmaisuuden kehittymistä ja valmiuksia 

toimintaan, kuten rohkeus tai ymmärrys siitä mitä ei vielä osaa. Saattaa olla, että 

työelämässä tai laajemminkin yhteiskunnassa ei vielä ymmärretä yksilöiden osaamisten 

https://www.youtube.com/watch?v=aPlNi7iRQl0
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merkitystä ja arvoa, tai koetaan, että osaamisen kehittämisen tulisi tapahtua omalla ajalla, 

eikä työnantajan tarjoamana, vaikka työyhteisö ja työnantaja hyötyvät uusista osaamisista. 

Tulevaisuudessa tulisi vielä enemmän kiinnittää huomiota siihen, mitä jatkuva oppiminen on 

yksilön näkökulmasta ja mitä se hänelle tarjoaa ja miten sitä voi tukea. Voisiko osaamisen 

kehittäminen olla osa organisaatioiden perustoimintaa työnantajan määrittämillä aikarajoilla 

tai työhyvinvointiohjelmia, ottaen huomioon, että jatkuvan oppimisen koulutusten opiskelijat 

ovat nostaneet työhyvinvoinnin yhdeksi jatkuvan oppimisen positiivisista seurauksista? Tällöin 

organisaatioissa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että osaamisen jakamiselle 

työyhteisössä varataan riittävästi aikaa. Vain yhteistyössä muun työyhteisön kanssa yksilön 

osaamisesta voi muodostua organisaation osaamista. Onko millään osaamisella lopulta mitään 

arvoa, jos sitä ei voi käyttää toisten hyväksi? 

Tämän opinnäytetyön aineistoanalyysissa esiin nousseet teemat on analysoitu ja niistä on 

muodostettu synteesi. Teemoissa toistuivat osin samat sisällöt ja näitä sisältöjä voisi pitää 

opinnäytetyömme tuloksina. Olemme verranneet opinnäytetyön tuloksia aiemmin tehtyihin 

tutkimuksiin ja löytäneet toistuvia teemoja ja ongelmakohtia. Tulokset kuvaavat opiskelijan 

näkökulmaa jatkuvan oppimisen koulutuksen polulla. Opinnäytetyön lopputuotos näkyy 

SOTETIE –sivustolle tuottamissamme animaatioissa, joissa on tuotu ilmi opinnäytetyön tuloksia 

ja joiden tarkoituksena on motivoida jatkuvaan oppimiseen ja jatkuvan oppimisen 

koulutuksiin osallistumiseen. Toiveenamme on, että videoiden muodossa esitetyt tulokset 

tavoittavat nettisivujen kautta useampia potentiaalisia opiskelijoita, kuin mitä ne olisivat 

tavoittaneet ainoastaan kirjallisessa muodossa opinnäytetyössämme.   

Opinnäytetyön aineistossa nousi vahvasti esiin opiskelijan ja työelämän yhteys. Voisiko 

arvoista löytyä tuota yhteyttä vahvistava tekijä? Miettisen (1996, 71) mukaan arvot auttavat 

luomaan ihmisille merkityksiä sekä sitoutumista ja kiintymystä organisaation tavoitteisiin ja 

toimintaan, jolloin arvot ovat myös organisaatiossa toimivien ihmisten motivaation lähteitä ja 

tärkeitä organisaation uudistamisessa. Tietyllä tapaa jatkuvan oppimisen työelämälähtöisyys 

voidaan motivaation näkökulmasta hahmottaa myös siten, että työntekijä hakeutuu jatkuvan 

oppimisen pariin, koska hänellä on työelämän kontekstissa puutteita psykologisten 

perustarpeiden kokemuksessa. Tätä on hahmoteltu kuviossa 9. Yksilö voi kokea puutetta 

autonomian, kompetenssin tai yhteenkuuluvuuden tarpeessa niin sisäisesti tai ympäristön 

osalta. Tällöin hän saattaa lähteä hakemaan ratkaisua tähän ongelmaan osaamisen 

kehittämisestä koulutuksen kautta. Ihmisen itsensäkin voi olla haastavaa tunnistaa omaa 

motivaatiotaan, koska osa siitä voi olla tiedostamatonta. Åhmanin (2019, 105) mukaan aivot 

voivat prosessoida sekunnissa koko maapallon pinta-alan kokoisen määrän informaatiota, 

mutta olemme tietoisia vain Luxemburgin kokoisesta alueesta. 
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Kuvio 9: Tulosten tarkastelua psykologisten perustarpeiden tyydyttämisen kautta 

 

Aineistossa nousi esille myös tarve osaamisen kartoittamiselle. Jotta organisaation on 

mahdollista saada henkilöstöstä irti paras mahdollinen potentiaali ja osaaminen, on ensin 

huolehdittava, että henkilöstö voi hyvin, on motivoitunut ja sitoutunut työyhteisön arvoihin. 

Tällöin henkilöstö on myös motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan kohti organisaation 

strategian mukaisia tavoitteita. Työpaikoilla olisi syytä systemaattisesti pitää yllä tietoa 

työntekijöiden osaamisista, jotta niitä voitaisiin parhaiten hyödyntää työn arjessa ja johtaa 

oikealla tavalla. Mitä paremmin osaamista johdetaan, sitä paremmin voidaan ennakoida 

osaamistarpeita ja sitä tehokkaammin opitaan hankkimaan tarvittavaa osaamista sekä 

hyödyntämään olemassa olevaa osaamista. (Otala 2008, 81–82.) Työnantajien tulisi 

järjestelmällisesti esimerkiksi kehityskeskusteluissa käsitellä työntekijän kokemusta ja 

osaamista omassa työssään. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen organisaatiossa on 

tärkeää paitsi työyhteisön, myös yksilön kannalta. Jos hankittuja osaamisia ei tunnisteta, 

eivät taidot välttämättä pysy työtehtävien tasalla. Yksilön näkökulmasta ajantasainen 

osaaminen on merkittävä työkykyyn vaikuttava asia: jos työntekijä jää oman osaamisensa 

kehittämisen kanssa jälkeen muuttuvien työtehtävien suhteen, on uhkana pahimmillaan 

terveyden vaarantava psykososiaalinen kuormitus (Sitra 2019a, 9). Luotaessa organisaatioon 

kehittymistä ja osaamisen kehittämistä tukevaa työkulttuuria, tulisi huomioida sen sisältävän 

monia osa-alueita, kuten osaamiskartoitukset, kehityskeskustelut, kehittämissuunnitelmat, 

keskustelutilaisuudet, sekä organisaation yhteistoiminnan. Yhteistoiminnalla tarkoitetaan 

vuorovaikutusta muiden kanssa, jolloin saadaan asioihin erilaisia näkökulmia. 

Yhteistoimintaan kuuluvat ryhmätyöskentely sekä tiimi- ja parityöskentely. (Hätönen 2011, 

57–58.) Psykologinen turvallisuus työyhteisössä auttaa luomaan ilmapiiriä, jossa pelko ei ole 

sujuvan yhteistyön este. Tällaisessa ilmapiirissä voi asettaa korkeita tavoitteita ja se myös 

edistää oppimista. (Työterveyslaitos 2020.) 
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Opinnäytetyömme aineistosta nousi esiin työelämän tuen puute jatkuvalle oppimiselle. 

Sirenin (2019, 3) opinnäytetyössä selvisi, että jatkuvan oppimisen selkeimpänä esteenä 

organisaatioissa on organisaatiokulttuuri. Tulosten mukaan jatkuvan oppimisen esteitä 

voidaan vähentää kulttuurin muutoksella sekä ymmärryksen lisäämisellä oppimisen 

mahdollisuuksista ja monimuotoisista joustavista keinoista arjessa. Samankaltaisia asioita tuli 

ilmi opinnäytetyömme aineistossa opintojen saavutettavuus teeman alla. Työntekijät voivat 

olla hyvinkin motivoituneita jatkuvaan oppimiseen, mutta opiskeluun ei välttämättä tarjota 

mahdollisuuksia työpaikalla, ja vapaa-aika ei välttämättä riitä opintojen suorittamiseen. 

Kostamon ja Vuoren (2017) mukaan organisaatiot voivat rakentaa kulttuurin, jossa yhdessä 

luodaan arvoa tuottavaa työtä ja jokainen voi innostua. Tämä voi edellyttää 

johtamiskäytäntöjen muuttamista ja aitoa uskoa siihen, että työntekijöiden kanssa yhdessä 

löydetään ratkaisut tulevaisuuden menestymiseen. Innostuksen johtaminen perustuu 

arkipäivän tekoihin ja siihen kuuluu työntekijöiden jatkuva kuunteleminen, avoin keskustelu, 

mahdolliset kokeilut ja pienetkin parannukset. Sen ytimessä on työntekijöiden tulevaisuuden 

potentiaalin ja oppimiskyvyn arvostus. (Kostamo & Vuori 2017, 28–29.) Innostuksen 

johtaminen ja siihen perustuvan kulttuurin kehittäminen voisi olla siis yksi lähestymistapa 

siihen, miten jatkuvaa oppimista voidaan edistää organisaatioissa. 

Tämä opinnäytetyö ei välttämättä tuonut ilmi mitään sellaista, josta ei olisi jo olemassa 

tietoa. Tämä opinnäytetyö kuitenkin tuo yhteen ja korostaa asioita, joiden huomioimisesta 

voisi olla hyötyä paremman työelämän kehittämisessä, mihin olennaisesti kuuluu 

työntekijöiden tarpeiden huomioiminen. Tulosten esittäminen visuaalisessa muodossa julkisen 

hankkeen nettisivustolla tuo tuloksia toivottavasti aiempia tutkimuksia paremmin esille ja 

puheeksi ottamisen välineeksi.  

 

5.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Ihmistieteissä vaade tutkimustulosten toistettavuudesta tieteellisyyden kriteerinä voidaan 

paremmin käsittää niin, että toinen tutkija voi ymmärtää ja hyväksyä tutkimuksen 

tekemisessä tehdyt valinnat. Lukijan tulee siis voida vakuuttua tiedon oikeellisuudesta 

ymmärtämällä tiedon tekemisen tavan, keskeiset valinnat ja niiden perustelut. Tutkimuksen 

tuloksia ja yleistettävyyttä perustellaan aiemman tutkimuksen havaintojen perusteella. 

(Lindblom-Ylänne ym. 2013, 13–14.) Tutkimuksessa esitetty tieto on todennäköistä tai 

tulkintaa, se ei ole ikinä varmaa. Voi myös pohtia, onko tieteellinen tieto todellisuutta 

kuvaavaa vai sitä tuottavaa. (Lindblom-Ylänne ym. 2013, 17–18.) On myös näkökulmia, joiden 

mukaan tiedolle ei ole itsestään selvää perustaa, koska todellisuudesta ei voi tehdä suoria 

havaintoja, sillä se on monikertaisesti käsitteellistynyttä sosiaalista todellisuutta. Tällaisen 

näkemyksen mukaan tietäminen on epävarmaa, sillä tieto on aina osittaista, ihmisten tai 

ihmisjoukon tekemää ja tiedoksi hyväksymää. Tutkimustuloksista siis vakuututaan 

rationaalisen päättelyn lisäksi myös intressien ja tunteiden pohjalta. Tutkimusraportissa onkin 
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keskeistä kuvata aineisto tarkasti, analyysi selkeästi ja antaa tietoa tehdyistä valinnoista. 

(Lindblom-Ylänne ym. 2013, 133–136.) Tässä opinnäytetyössä ei ole kyse tieteellisestä 

tutkimuksesta. Tämä on kuitenkin opinnäytetyö, jonka kuuluu noudattaa tiettyjä sääntöjä ja 

lainalaisuuksia ollakseen pätevä. Ennen kaikkea työn raportoinnissa tulee tuoda ilmi kaikki 

tehdyt valinnat, jotta lukija voi itse tehdä tulkinnan työn luotettavuudesta. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan teoreettiset näkökulmat ja vähitellen käsitteellistyvät 

näkemykset tarkasteltavana olevan ilmiön luonteesta suuntaavat tutkimuksen kulkua 

(Kiviniemi 2015, 77–78). Laadullisessa tutkimuksessa käytetyn teorian hyvyys liittyy 

tutkimuksen laadukkuuteen (Sarajärvi & Tuomi 2013, 20–21). Tutkimuksen laadukkuus 

edellyttää tutkijalta jatkuvaa oman toiminnan ja asioiden tarkistamista, ajattelemista, 

kyseenalaistamista, kysymistä ja teoretisointia (Lindblom-Ylänne ym. 2013, 139). Kanasen 

(2012, 174) mukaan aineiston teemoittelussa voi olla tulkinnan varaa, mutta kahden eri 

tutkijan sama lopputulos lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tällä opinnäytetyöllä on ollut koko 

ajan selkeä tavoite, jonka sanallista ilmaisua on koko prosessin ajan peilattu niin teoriaan 

kuin aineistoon. Työn tekijät ovat käyneet jatkuvaa vuoropuhelua siitä, mitä ollaan tekemässä 

ja toistuvasti myös kyseenalaistaneet omaa tekemistään. Tämän keskustelun, 

kyseenalaistamisen ja jatkuvan tarkkailun avulla oma usko tekemisen oikeellisuuteen on 

pysynyt yllä. Luotettavuus on osa tutkimuksen laadukkuutta ja ne tavallaan kietoutuvat 

yhteen. Tässä opinnäytetyössä on pyritty mahdollisemman selkeästi tuomaan ilmi ja 

avaamaan tehtyjä valintoja. Tulokset tai teemat ovat väistämättä tekijöiden tulkitsemia, 

mutta ne ovat kuitenkin nousseet aineistosta. Teorian osuutta opinnäytetyössä voisi helposti 

lähteä viemään ja laajentamaan moneen suuntaan, mikä osaltaan voisi lisätä työn 

näköalaisuutta. Toisaalta opinnäytetyön rajaus ja näkökulma asettavat sille kuitenkin selkeät 

raamit ja ohjaavat tekemistä. Animaatioissa on tuotu esiin opinnäytetyön tuloksia. 

Opinnäytetyön tekijät ovat kuitenkin tehneet sen valinnan, mitä tuloksista halutaan tuoda 

esille animaatioissa ja miten. Animaatioiden hahmot ovat siten fiktiivisiä. 

Tutkimusetiikka voidaan ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön noudattamisena koko 

tutkimusprosessin ajan (Vilkka 2009, 29). Tutkimuksen uskottavuus perustuu siihen, että 

tutkijat noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, 

että muiden tutkijoiden osuutta julkaisussa ei vähätellä ja viittaaminen aikaisempiin 

tutkimustuloksiin on tehty oikein. Sepitettyjen, vääristeltyjen tai luvattomasti lainattujen 

havaintojen ja tulosten esittäminen omina ei ole hyväksyttävää. (Sarajärvi & Tuomi 2013, 

132–133.) Tutkijan on itse tunnistettava omat tutkimustaitonsa eli millaisilla metodeilla hän 

kykenee tekemään eettisesti kestävää tutkimusta. Tutkimushankkeissa metodien valintaa 

eivät kuitenkaan ohjaa tutkijan taidot vaan toimeksianto, tutkimusongelma ja tutkimuksen 

tavoitteet. (Vilkka 2009, 31–33.) Jo tutkimuksen aiheen valinta on eettinen kannanotto, ja 

tuleekin selkeyttää, miksi tutkimus tehdään ja kenen ehdoilla tutkimusaihe on valittu 

(Sarajärvi & Tuomi 2013, 128–129). Eettisyys on kytköksissä niin tutkimuksen laatuun kuin 

luotettavuuteenkin. Tutkimuksen sisäistä johdonmukaisuutta voidaan pitää hyvän tutkimuksen 
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merkittävänä kriteerinä. Tutkijan on kaikissa tutkimuksen vaiheissa tiedettävä, mitä on 

tekemässä. (Sarajärvi & Tuomi 2013, 127.)  Opinnäytetyömme on tutkimushanke, joten 

toimeksianto on asettanut sille jonkinlaiset raamit. Koko opinnäytetyö prosessin ajan olemme 

pyrkineet huomioimaan eettisyyden, ettemme vahingossakaan loukkaisi tieteellistä käytäntöä. 

Ennen prosessiin ryhtymistä tutustuimme tutkimusmenetelmä oppaisiin. Olemme perehtyneet 

lähdeviitteiden merkitsemiseen. Opinnäytetyötä tehdessä luetun materiaalin määrä on 

valtava ja tuleekin olla tarkka, että ymmärtää ja tulkitsee lukemansa niin kuin se 

alkuperäisessä lähteessä on tarkoitettu. Olemme pyrkineet prosessin alusta saakka 

ymmärtämään omaa tekemistämme ja tutkittavaa aihetta. 

Tutkimuksen laadulla viitataan yleensä tieteellisen tutkimuksen arviointiperusteisiin eli 

siihen, miten hyvin tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä, miten pätevä ja luotettava tutkimus 

on. Laadun arviossa tulee tarkastella tutkimuksen sisäistä logiikkaa ja johdonmukaisuutta 

sekä sitä, miten hyvin tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä toiseen yhteyteen. (Lindblom-

Ylänne ym. 2013, 129–131.) Tutkijan tulee ymmärtää, millaista tietoa hän on tuottanut ja 

minkälaisilla teoreettisilla ja menetelmällisillä valinnoilla sekä minkälaisilla perusteilla ja 

rajauksilla. Tämän ymmärryksen avulla tutkija pystyy kuvaamaan, miten tai mihin tuotettua 

tietoa voidaan soveltaa eli millaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia tuotetulla tiedolla on. 

Kriittisen tutkimuksen tulee olla kriittinen myös oman toimintansa itsestäänselvyyksiä 

kohtaan. (Lindblom-Ylänne ym. 2013, 14–15.) Opinnäytetyötä tehdessämme olemme pyrkineet 

arvioimaan tutkimuksen sisäistä logiikkaa ja johdonmukaisuutta. Opinnäytetyömme tulokset 

ovat sosiaali- ja terveysalalta, mutta opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen perusteella 

tulee vaikutelma, että tulokset ovat ainakin joiltain osin siirrettävissä muillekin aloille. Myös 

tulosten pohjalta tuotetut animaatiot voisivat hyvin toimia jatkuvaan oppimiseen motivoivina 

muissakin yhteyksissä. 

Koska animoidut digitarinat tehtiin SOTETIE-hankkeen työntekijöiden tuottaman aineiston 

pohjalta, jouduimme pohtimaan, kenen viestiä tuomme julki animaatioissa, SOTETIE-

hankkeen vai opiskelijoiden. Hakanurmi ym. (2020, 58) kehottavat olemaan tarkkoja 

luotaessa digitarinoita, jotka tuotetaan organisaation tai projektin nimissä – tekijöiden on 

muistettava, kenen tarina halutaan tuoda esiin ja lähestyä aineistoa tämä tarkoitus tiukasti 

mielessä.  Koimme, että oma lähtökohtamme tuoda esiin opiskelijoiden näkökulma 

animaatioiden muodossa on hyvin onnistunut sekä monipuolisen itse hyväksymämme 

materiaalin että tarjotun lisämateriaalin rajauksen vuoksi. Lisäksi oma asemamme jatkuvan 

oppimisen koulutuksen opiskelijoina sai meidät pitämään opiskelija- näkökulman vahvana 

mielessä koko opinnäytetyö-prosessin ajan. Toisaalta jouduimme tarkastelemaan aineistosta 

esiin nostamiamme tarinoita hyvin kriittisesti, sillä ollessamme itsekin opiskelijoita meidän 

tuli jatkuvasti pyrkiä pitämään mielessä, että emme nosta tarinoiden keskiöön omia 

kokemuksiamme, vaan valikoimme aineistosta useimmiten nousseet erityyppiset tarinat. 

Koska tekijöitä oli kaksi, ja teimme jatkuvaa yhteistyötä myös videoiden muokkauksessa, 
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koemme onnistuneemme puolueettomuudessa, vaikka aina on huomioitava, että tekijöiden 

omat taustat ja kokemukset muokkaavat aina näkökulmaa. 

Animaatioita oli myös tarkasteltava kriittisesti saavutettavuuden (Digipalvelulain vaatimukset; 

Web content accessibility guidelines) kannalta, sillä animaatioiden sijoittaminen SOTETIE-

hankkeen julkiselle nettisivustolle edellyttää myös videoilta saavutettavuutta. 

Saavutettavuus-asiaan pyysimme neuvoa näkövammaisten keskusliiton saavutettavuus – ja 

digiasiantuntijoilta, jotta voimme varmistua videoiden täyttävän saavutettavuusdirektiivin 

mukaiset vaatimukset. Näkövammaisten keskusliitosta saavutettavuusneuvonnasta todettiin, 

etteivät animaatiot ole saavutettavia, eikä animaatioihin ole mahdollista lisätä saavutettavaa 

tekstitystä. Animaatioista saadaan kuitenkin nettisivustolla paremmin saavutettavia 

lisäämällä oheen tekstimuotoinen kuvaus animaatioiden sisällöistä.  (Lamminen 2021) 

 

5.2 Opinnäytetyö prosessin kuvaus 

Opinnäytetyö lähti kehittymään tekijöiden kiinnostuksesta motivaatiota sekä hankkeen 

aihepiiriä kohtaan kesällä 2020, jolloin alkoi myös tietoperustaan tutustuminen. 

Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa täyttää hyvin ammattikorkeakoulutuksen vaateen olla 

työelämälähtöinen. Opinnäytetyö eteni suunnitteluvaiheesta työstämisvaiheeseen ja siitä 

edelleen viimeistelyvaiheeseen, jonka jälkeen opinnäytetyö palautettiin. Opinnäytetyö-

prosessin tarkempi eteneminen on kuvattu kuvioon 10. 

 

 

Kuvio 10: Opinnäytetyön aikataulu 
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Ensimmäinen tapaaminen ohjaajien kanssa toteutui etäyhteyksin syyskuussa 2020. Tällöin 

keskusteltiin opinnäytetyön aiheesta ja tavoitteista sekä SOTETIE-hankkeen että tekijöiden 

näkökulmasta. Lokakuun 2020 etäpalaverissa ohjaajat esittivät opinnäytetyöaiheen 

laajentamista opiskelijoiden alkuperäiseen ideaan verrattuna. Tämän tapaamisen jälkeen 

opinnäytetyö alkoi saada varsinaista muotoaan ja tietoperusta alkoi rakentua. 

Joulukuussa 2020 toinen opinnäytetyön ohjaajista esitteli opinnäytetyömme ideaa SOTETIE-

hankkeen muille yhteistyötahoille, ja opinnäytetyön tekijät saivat tarkempaa selvitystä siitä, 

mitä hankkeen kannalta toivottiin opinnäytetyön sisältävän. Tämä ehdotus hyväksyttiin 

opiskelijoiden toimesta.  

Kirjallisuuskatsausta työstettiin aikavälillä tammi – helmikuu 2021. Alun perin oli 

tarkoituksena, että kirjallisuuskatsaus toimii johdantona aiheeseen ja varsinaisena aineistona 

toimisi SOTETIE-hankkeessa kerätty materiaali. Tämä aineisto oli salassa pidettävää ja 

saimme sen helmikuussa. Kävi kuitenkin ilmi, että aineistossa toistuvat samat teemat, jotka 

olivat tulleet esiin jo kirjallisuuskatsauksessa. Päätimme olla käyttämättä tätä aineistoa 

opinnäytetyössä.  

Animaatioiden luominen oli antoisa prosessi, johon perehdyimme tarinallistamisen ja 

digitarinoiden kautta. Saimme Laurea-ammattikorkeakoululta tunnukset Biteable–ohjelman 

käyttöön ja tutustuimme myös tähän ohjelmaan ja sen käyttöön helmikuun 2021 aikana. 

Maaliskuussa 2021 pääsimme esittelemään animaatioideoitamme SOTETIE-hankkeen 

työryhmälle. Saimme palautetta, jonka mukaan meidän kannattaa miettiä keskitymmekö 

opinnäytetyössä vain jatkuvan oppimisen erikoistumiskoulutuksiin, vai voisiko työ koskea 

kaikkea jatkuvan oppimisen koulutusta. Itse koimme aineistosta esiin nousseiden teemojen 

koskettavan kaikkea jatkuvan oppimisen koulutusta, varsinkin, kun päädyimme olemaan 

ottamatta käyttöön meille tarjottua lisäaineistoa, joka olisi koskenut erikoistumiskoulutusten 

opiskelijoiden näkökulmia koulutusten kustannuksiin.  

Huhtikuussa esittelimme mielestämme jo lähes valmiit animaatiot hankkeen 

yhteistyöhenkilöille. Animaatiot saivat hyväksyvän vastaanoton. Saimme muutamia 

kehittämisehdotuksia, joista toteutimme mielestämme aiheelliset. Animaatioiden 

viimeistelyssä otimme huomioon myös saavutettavuus – näkökulman ja tiedustelimme 

Näkövammaisten keskusliiton asiantuntijoilta ohjeistusta aiheeseen. Tämän jälkeen prosessi 

jatkui vielä kirjallisen työn viimeistelyyn ja palautukseen toukokuun 2021 alkupuolella. 

 

5.3 Esiin tulleet kehittämistarpeet ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyössämme toimme näkyväksi niitä tekijöitä, jotka motivoivat aikuisia henkilöitä 

jatkuvan oppimisen pariin, ja mitä teemoja he kohtaavat opintojen poluillaan. Keskityimme 

työssämme yksilönäkökulman julkituomiseen, sillä yleensä jatkuvan oppimisen koulutuksen 
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tarpeesta puhutaan työelämän näkökulmasta. Jatkotutkimuksena aiheeseemme olisi syytä 

selvittää, miten työyhteisöjen ilmapiiriä ja työnantajan näkökulmaa voitaisiin muuttaa 

koulutusmyönteisimmiksi. Aineistosta kävi ilmi, että työnantajat saattavat tukea opiskelijaa 

joko aika – tai rahallisella resurssilla, mutta siitä huolimatta työyhteisöissä ei resursoida aikaa 

koulutuksissa opitun muille opettamiseen. Näin koulutusten vaikutus työyhteisöön ja työn 

tehoon jää pieneksi.  

Työelämän lisäksi tulisi mielestämme oppilaitosten ja koulutuksia järjestävien tahojen 

enenevässä määrin kiinnittää huomiota oppijoita todellisuudessa kiinnostaviin teemoihin, 

mihin tarvittaisiin vahvaa työelämäyhteistyötä. Jos työpaikoilla ja oppilaitoksissa 

kiinnitettäisiin enemmän huomiota yksilöitä innostaviin elementteihin, voitaisiin useampia 

yksilöitä saada jatkuvan oppimisen pariin. Opinnoissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että 

niiden tulee sisältää oppimista tukevia ja innostavia elementtejä, jotka tekisivät jatkuvasta 

oppimisesta sekä mielekästä että resurssinäkökulmasta tehokasta, sillä abstrakti ja 

konkreettiseen elämään kiinnittymätön tieto mitä todennäköisimmin laskee oppimisessa 

tarvittavaa innostusta ja motivaatiota.  

Pohdimme, koetaanko jatkuva oppiminen jollain tapaa uhkana tai kielteisenä asiana, joka 

herättää tietoista tai tiedostamatonta vastustusta, vai johtuuko tämä jatkuvasta koetusta 

kiireen tunnusta? Ehkä työyhteisöissä tulisi käydä avoimempaa keskustelua työn tarkoituksesta 

ja merkityksestä sekä arvoista, joiden pohjalta jokainen työntekijä voisi löytää itseään 

innostavia näkökulmia omasta työstä ja itsensä tai työn kehittämisestä yhteisen hyödyn 

nimissä. Vai onko kyse siitä, että jatkuvaa oppimista ei arvosteta työyhteisössä riittävästi, tai 

se nähdään omana kokonaisuutenaan, joka ei ole osa tuottavan työn tekemistä? Tähän 

kietoutuu myös koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden osoittamisen merkitys.  
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