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osiaali- ja terveysalan ylemmät
AMK-tutkinnot ovat 90 op:n laajui
sia tutkintoja, joka profiloituvat so
siaali- ja terveysalan kehittämiseen ja joh
tamiseen sekä asiantuntijuuteen terveyden
edistämisessä. Kyseisen tutkinnon suorit
taneet ovat voineet valmistua eri tutkinto
ohjelmista, joissa painotus voi olla esimer
kiksi sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
ja johtamisessa, terveyden edistämisessä,
kliinisessä asiantuntijuudessa tai terveys
teknologiassa (esim. terveyden edistämi
nen 90 op) . Tutkirtnot antavat kelpoisuu
den niihin julkisiin virkoihin, joihin edel
lytetään maisteritutkintoa. Kyseistä koulu
tusta tarjotaan lähes kaikissa ammattikor
keakouluissa.
YAMK-tutkinnon suorittaneita on tois
taiseksi melko vähän, mutta tutkintomää
rät, samoin kuin ylempien tutkintojen
määrät kaiken kaikkiaan, ovat olleet vuo
sittain vahvassa nousussa. Koska paneu
dumme näkökulmassamme terveydenhoi
tajien urakehitykseen, käytämme jatkos
sa erinimisistä YAMK-tutkinto-ohjelmis
ta yhteisnimeä terveydenhoitajan YAMK
tutkinto.
Vipunen.fi-verkkopalvelun mukaan vii
mevuosina terveydenhoitajan YAMK-tut
kinnon suorittaneiden määrä on noin 10
prosenttia sosiaali-, terveys- ja hyvinvoin
tialalla YAMK- tutkinnon suorittaneista.
Työttömien työnhakijoiden määrän pe
rusteella kyseisen tutkinnon suorittaneilla

työllisyystilanne on parempi kuin sosiaa
li-, terveys- ja hyvinvointialalla keskimää
rin (Kuva 1).
Valtakunnallinen, vuodesta 2018 läh
tien toteutettu uraseurantakysely vii
si vuotta aiemmin valmistuneille tuottaa
runsaasti tietoa YAMK-alumnien urapo
luista. Tässä artikkelissa tarkastellaan vuo
sina 2013-2015 valmistuneiden vastauk
sia. Terveydenhoitajan YAMK-tutkinnon
suorittaneiden osalta aineisto on vielä sen
verran pieni, ettei se anna mahdollisuuksia
vertailla samaan tutkintoon johtavia erilai
sia suuntautumisia. Uraseurannan tulokset
ovat kuitenkin linjassa alan opettajien ar
kikokemuksen kanssa. Koska kysely toteu
tetaan vuosittain, aineisto ja sen analyysi
mahdollisuudet kasvavat jatkossa. Seuraa
vassa esittelemme kyselyjen numeerisia tu
loksia ja niitä peilaavia lainauksia avoimis
ta vastauksista.

Tutkinto innostaa, mutta
työnantajat empivät
Terveydenhoitajan YAMK-tutkinnon suo
rittaneissa oli enemmän erittäin tyytyväi
siä tutkintoonsa kuin terveydenhoitajan
AMK-tutkinnon suorittaneissa (Kuva 2,
väittämä 1). Vaikka ero ei ole tilastollisesti
merkitsevä, se on kuitenkin linjassa valta
kunnallisen trendin kanssa, jonka mukaan
YAMK-tutkinnon suorittaneet ovat keski
määrin tyytyväisempiä tutkintoonsa kuin
AMK-tutkinnon suorittaneet. Toisaalta

terveydenhoitajilla myös tyytymättömien
osuus oli hiukan suurempi juuri ylemmän
tutkinnon suorittaneilla.
YAMK-tutkinnon suorittaneet vastaajat
olivat AMK-tutkinnon suorittaneita tyyty
väisempiä tutkinnon antamiin työelämä
valmiuksiin (väittämä 3). YAMK-tutkin
non tunnettuus ja arvostus (väittämät 4 ja
5) taas näyttäytyivät vastaajien arvioiden
keskuudessa huomattavasti AMK-tutkin
toa heikompana.
Yli 80 prosenttia vastaajista oli tyytyväi
siä YAMK- tutkintoonsa, ja yli 85 prosent
tia oli tyytyväisiä sen antamiin työelämä
valmiuksiin. Muutamat vastaajat kuvasivat
YAMK-koulutuksen vastaavan yliopisto
koulutusta paremmin työelämän tarpei
ta. Avoimissa vastauksissa näkyy kuitenkin
tietynlainen jakautuneisuus, joka näyttää
liittyvän pitkälti kokemuksiin tutkinnon
tunnettuudesta ja arvostuksesta. Tutkin
toonsa tyytymättömät eivät saaneet kou
lutuksesta toivomaansa nostetta urakehi
tykselleen ja kokivat häviävänsä työnhaussa maistereille. Tyytyväiset taas kuvasivat
YAMK-tutkinnon mahdollistaneen joko
vakinaistamisen, etenemisen vaativam
piin tehtäviin tai kokonaan uuden työpai-
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Kuva 1. Terveydenhoitajan YAMK-tutkinnon suorittaneet ja työttömät työnhakijat
2010-luvulla (tilastokeskus.fi ja vipunen.fil.
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Kuva 2. Terveyden
hoitajan (AMK = Aja
YAMK = Yl tutkinnon
suorittaneiden tyyty
väisyys tutkintoon. Ai
neisto on painotettu val
mistumisvuoden (20132015), koulutustason ja
-alan sekä sukupuolen
mukaan. Tähdet väittä
män perässä kuvaavat
erojen tilastollista mer
kitsevyyttä (** = merkit
sevä, *** = erittäin mer
kitsevä).

Erittäin tyytymätön
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YAMK-tutkinnon suoritta minen o n lisä nnyt
ammatillista itseluottamustani.

Kuva 3. Terveydenhoi
tajan YAMK-tutkinnon
suorittamisen vaikutus
työtehtäviin ja -uraan
(N = 36, vuonna 2015).
Aineisto on painotet
tu valmistumisvuoden,
sukupuolen ja koulu
tusalan mukaan.

Pystyin hyödyntämään työelämässäni saamaan i
osaamista o pinn oissan i hyvin.
YAMK-tutkinnon suorittaminen on parantanut
asemaani työmarkkinoilla.
Työtehtäväni ovat muuttuneet YAMK-tutkinnon
suorittamisen jälkeen.
Olen saanut YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen
enemmän palkkaa.
YAMK-tutkintoon auttanut minua etenemään
asiantuntijaurallani.
Olen saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon
suorittamisen aikana tai sen jälkeen.
YAMK-tutkinto on auttanut minua etenemään
esihenkilö-ja johtotehtäviin/-issä.
Työtehtävieni hoitaminen edellyttää YAMK-tutkintoa.
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YAMK-tutkinnon tuottama hyöty
urakehitykselle vaihtelee
Uraseurantakyselyyn lisättiin syksyllä 2020
vain YAMK-alumneille tarkoitettuja väit
tämiä, joiden avulla kartoitetaan työelä
mässä saadun osaamisen hyödyntämistä
opinnoissa sekä työmarkkina-asemaa ja
urakehitystä tutkinnon suorittamisen jäl
keen. Väittämien avulla selvitetään, onko
YAMK-tutkinto lunastanut lupauksensa
hyödyllisyydestään työelämälle ja vastaa
jan urakehitykselle.
YAMK-koulutuksessa vaadittava vähin
tään kahden vuoden työkokemus määrit
tää YAMK-tutkintojen profiloitumista joh
to-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin tut
kintoa suorittavan omalla koulutusalalla.
Työkokemusvaatimuksen takia useimmilla
koulutukseen hakeutuvilla on jo työpaikka,
ja motivaationa tutkinnon suorittamiselle
voi olla esimerkiksi oman asiantuntijuu
den kehittäminen, vaativampien työtehtä
vien hakeminen, pätevöityminen, parem
mat työllistymismahdollisuudet tai uralla
eteneminen.
"Itse tutkinto ei anna valmiuksia osas
tonhoitajana toimimiseen, mutta olen
tyytyväinen, että YAMK-tutkinto [kun
nalla] rinnastetaan maisterin tutkin 
toon, jolloin keskitason esimiestehtäviin
on mahdollisuus päästä:' (osastonhoitaja)
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Tulosten mukaan YAMK-tutkinnon suo
rittaminen lisäsi vastaajien ammatillista it
seluottamusta ja paransi heidän asemaansa
työmarkkinoilla. Vastausten perustella näyt
tää siltä, että noin puolet terveydenhoitajan
YAMK-tutkinnon suorittaneista sai uuden
työpaikan tutkinnon suorittamisen aikana
tai sen jälkeen tai työtehtävät muuttuivat.
Eräs hankesuunnittelijan tehtävissä toi
miva vastaaja kuvaa "koulutuksen olleen
antoisa ja suunnanneen häntä uusille
urille työssään".
Vastaajien joukossa oli myös niitä, joi
den työtehtävät eivät edellytä terveyden
hoitajan YAMK-tutkintoa ja joiden palk
katasoa suoritettu tutkinto ei nostanut. Va
jaa kolmannes vastaajista katsoi, ettei tut
kinto auttanut heitä enenemään esihenki
lö- ja johtotehtäviin. Yksi vastaaja kiteytti
tilanteen näin: "Etenemismahdollisuuksia
oman työnantajan puolesta on ollut vä
hän huonosti, eikä tutkinnon suorittami
nen ole juurikaan vaikuttanut palkkaan
tai työtehtäviin".

Onko terveydenhoitajan YAMK
tutkinto aikaansa edellä?
Näyttää siltä, ettei terveydenhoitajan
YAMK-tutkinto takaa vielä nousujohteis
ta uraa. Yllättävän moni vastaajista työs
kenteli sairaanhoitajana. Toki COVID19

-pandemian vaikutukset sekä sote-uudis
tuksen viivästyminen kyseisellä tarkastelu
jaksolla ovat todennäköisesti vaikuttaneet
työmahdollisuuksiin julkisella ja kolman
nella sektorilla.
YAMK-tutkinnon antia työ uralle ei kui
tenkaan kannata tarkastella liian kapea
alaisesti. Vastausten perusteella näyttää sil
tä, että tutkinto tarjoaa laaja-alaista näkö
kulmaa omaan työhön sekä kehittää ylei
siä työelämävalmiuksia, kuten digitaalisia
valmiuksia, liiketaloudellista ymmärrystä,
tutkimustiedon soveltamista ja projektityö
taitoja. Se tuo myös parempaa itseluotta
musta ja ylpeyttä omasta osaamisesta.
Avovastausten perusteella tyytyväisim
mät vastaajat työskentelevät erilaisissa joh
tamis-. suunnittelu-, opetus-, tutkimus- ja
asiantuntijatehtävissä. Voi olla, että lähi
vuosina, eri toimialojen ja sektoreiden ra
japinnoilta löytyy aivan uudenlaisia työ
tehtäviä, myös kansainvälisesti. Tervey
denhoitajan YAMK-tutkinnon suoritta
neet ovat ehkä niitä alansa edelläkävijöitä,
jotka kehittävät uusia TKI (tutkimus-, ke
hittämis- ja innovaatio) -työn ja verkosto
maisen toiminnan työnkuvia sekä raken
tavat uusia urapolkuja valmiiden mallien
seuraamisen sijaan. ■

>Lähde/uettelon voi pyytää toimituksesta.
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