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ABSTRACT

Krasnova, Anna & Ormiskangas, Marjo. Values are good, lack of action.
Health care students’ personal values and their views on the values of the
schools at Diaconia University of Applied Sciences and at Diakonhjemmet
University College. 108 p., 6 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring
2014. Diaconia University of Applied Sciences. Degree programme in Nursing,
Option in Diaconal Nursing. Degree: Nurse.
The aim of this study performed at Diaconia University of Applied Sciences
(Diak) and Diakonhjemmet University College (DUC) was to compare values
of the end-stage health care students, their views on the schools’ values and
the relationship between their personal and the school’ values. The purpose of
this work was to promote cooperation of the schools and to improve
knowledge of the schools themselves and each other. The thesis continued
the Benchmarking-project implemented by the schools.
The study used a quantitative approach. The data were collected by distributing a questionnaire through the web during autumn 2013. The questionnaire
included multiple options and structured open questions. The response rate
was 6.5 % in Finland and 15.3 % in Norway. Totally, 71 students responded to
the questionnaire. Content analysis was applied to a part of data. All data
were processed with cross-tabulation and open-writing.
The results are indicative by nature and support the results from the BM project. In both schools' action students saw charity and Christianity as the
most seen value. The most important result in schools' values are realized
well enough but students wished for improving in action. For example at Diak
public health nurse students hoped for more spirituality while nurse and nursedeaconess students hoped for less spirituality to school's values. The schools'
values have influence on the students' personal values and there is not any
clear conflict between students' and schools' values. School values should be
shown in all action and the entire staff should be engaged with them. The research can be useful for the schools' self-assessment and give direction for
development and marketing.

Key word: values, quantitative study, health care, questionnaire, students.
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1 JOHDANTO

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Diakonhjemmet Høgskole (DUC)
Norjassa ovat ainutlaatuisia oppilaitoksia. Molemmat koulut pitävät tärkeänä
kehittää eettisesti vahvaa yhteiskunnallista koulutusta, ja molemmilla on pitkät
juuret

maidensa

historiassa.

(Diakonia-ammattikorkeakoulu

i.a.

A.,

Diakonhjemmet Høgskole 2013.) Kouluilla on keskenään hedelmällinen
yhteistyö koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehittämistyössä (Ylönen, Karvinen,
Tveit & Fanuelsen 2012). Kouluilla on Benchmarking-projekti, jonka
tarkoituksena on parantaa itsearviointia ja itseymmärrystä molemmissa
organisaatiossa. Sama tavoite on myös tässä tutkimuksessa. BM-projektin
ensimmäinen tutkimus oli diakonisten arvojen näkyvyydestä kouluissa
erityisesti terveydenalan näkökulmasta. (Ylönen, Tveit & Fanuelsen 2013.)

Haluamme

kehittää

Diakonia-ammattikorkeakoulun

ja

Diakonhjemmetin

Høgskolen yhteistyötä. Opinnäytetyömme on yksi jatko-osa Benchmarkingprojektille,

ja

se

on

Benchmarking-projektin

ideoima.

Teemme

opinnäytetyömme yhteistyössä koulujen kanssa. Koulut halusivat tietää
opiskelijoiden

henkilökohtaisista

arvoista

enemmän,

ja

me

olimme

kiinnostuneita tekemään tutkimuksen aiheesta. Opiskelemme Diakoniaammattikorkeakoulussa, ja toinen meistä oli Diakonhjemmet Høgskolessa
vaihto-oppilaana syksyllä 2011. Henkilökohtaista kiinnostusta lisäsi, että
molemmilla on vahvoja yhteyksiä Norjaan.

Hoitotyö on eettistä ja arvoihin kytkeytynyttä toimintaa. Arvot nousevat
etiikasta, ja ne auttavat arvioimaan valintoja ja tilanteita. Sairaanhoitajaliitto on
määritellyt eettiset ohjeet, joiden tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien
eettistä

päätöksentekoa

heidän

työssään

(Sairaanhoitajaliitto

2013).

Päätöksentekoon vaikuttavat ammatillisten arvojen lisäksi henkilökohtaiset ja
kulttuuriset

arvot.

Henkilökohtaiset

arvot

ovat

yksilöllisiä

ja

niiden

muodostumiselle vaikuttavat lukuiset tekijät kuten esimerkiksi kasvatus,
ympäristö ja kulttuuritaustat. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2011, 35; Ryynänen &
Myllykangas 2000, 13–15; Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 39–42.)

7
Arvojen tutkiminen on tärkeää niiden toteutumisen ja mahdollisten muutosten
seuraamiseksi. Arvojen toteutumista ei ole juurikaan tutkittu, vaikka monet
organisaatiot ovat määritelleet arvonsa. Opinnäytetyössämme tutkimme
loppuvaiheen

terveysalan

opiskelijoiden

henkilökohtaisia

arvoja

ja

opiskelijoiden kokemuksia koulun arvoista. Tutkimus toteutettiin Webropolkyselyllä, ja tutkimus on määrällinen, mutta tutkimuksessa käytettiin myös
laadullisia

menetelmiä.

Benchmarking

-projektin

toteuttajat

kertoivat

hyötyvänsä opinnäytetyöstämme, koska koulut haluavat jatkaa yhteistyötä ja
oppia itsestään, toisistaan ja toisiltaan.
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2 ARVOT

2.1 Arvojen määrittely ja luokittelu

Arvot nousevat etiikasta (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 38). Etiikka sanana
rakentuu sanoista ethikos, joka tarkoittaa siveellistä mielen tai luonteen laatua,
ja ethos, joka tarkoittaa yhteisesti omaksuttua käytäntöä tai tapaa (Juujärvi
ym. 2011, 13). Etiikan lähikäsite on moraali, jolla tarkoitetaan käsitystä
oikeasta ja väärästä. Etiikka on oppi, joka tutkii moraalia ja pyrkii
ymmärtämään oikean ja väärän käsityksiä. Se tarkoittaa myös sellaisia
moraalikäsityksiä, joista yksilö tietää ja joihin hän on sitoutunut. (Juujärvi ym.
2011, 13.)

Käsitteenä ”arvo” on monimerkityksinen, ja se voidaan määritellä eri tavoin.
Arvot auttavat arvioimaan valintoja ja tilanteita. (Juujärvi ym. 2011, 35.) Arvot
nousevat elämänmuodosta, jotka muodostuvat yhdessä käsitysten ja
toimintamuotojen kanssa. Arvot toimivat valintaperusteina periaatteisiin,
arvioihin, päätöksiin ja toimintaan, ja ne määrittelevät lopulta tavoitteet. Arvot
ilmaisevat mikä on oikein ja hyvä toteuttaa, mihin on hyvä ja oikein pyrkiä ja
mitä tulee välttää. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 38–39.)

Usein keskustelussa tosiasiat ja arvot sekoittuvat, joten on vaikea erottaa
mistä ollaan eri mieltä. Varsinaisessa arvokeskustelussa kaikki ovat yhtä
mieltä tosiasioista ja keskustellaan erilaisista arvoista, jotka ovat osallistujille
selkeät. Todellisessa tilanteessa jakoa on vaikea ylläpitää. Tosiasioina
pitämämme asiat ovat arvojen, käsitteiden ja teorioiden synnyttämiä. Lisäksi
teoriat ja tosiasiat ovat arvoladattuja. Käytännöllisillä aloilla, kuten hoitotyössä,
kaikki toiminta perustuu eettiselle arvopohjalle, joten on vaikea löytää puhtaita
tosiasioita. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 38–39.)

Arvot voidaan luokitella eri tavoin ja eri näkökulmasta. Ne on mahdollista jakaa
esimerkiksi tieteellisiin ja eettisiin arvoihin. Eettiset arvot koskevat sitä, mikä
on moraalisesti oikein tai väärin, hyvää tai pahaa. Ne siis määrittelevät
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millainen maailman tulisi olla, ei millainen maailma on. Tieteelliset arvot
liittyvät totuuden ja objektiivisuuden käsitykseen. (Sarvimäki & Stenbock-Hult
2009, 38.)

Arvojen luokittelussa voidaan käyttää seuraavia kriteerejä: arvon kesto,
arvojen jaettavuus ja niukkuus, arvon itsenäisyys, arvon syvyys ja arvon
yleispätevyys. Mitä pysyvämpi arvo on, sitä korkeampi arvo se on. Arvon
itsenäisyys

kuvaa

onko

arvo

riippuvainen

toisista

arvoista.

Mitä

riippumattomampi arvo on, sitä korkeampi arvo on. Arvon syvyys määrittelee
miten paljon se tyydyttää ihmistä. (Leino-Kilpi 2009, 61.)

Arvo-käsitteellä on myös erilaisia tasoja, esimerkiksi jako varsinaisiin arvoihin,
arvostuksiin ja asenteisiin. Tässä jaottelussa arvot tarkoittavat tavoiteltavia
ideoita, joita on epätodennäköistä saavuttaa. Tällainen arvo on esimerkiksi
terveys. Ne muuttuvat hitaasti ja kehittyminen tapahtuu yhteydessä toisiin
ihmisiin. Arvoja kapea-alaisempia ovat arvostukset. Niillä on yleensä
arvostuksen kohde. Tämän jaottelun avulla ihminen pystyy tunnistamaan
omaa toimintaansa ja toisten toimintaan vaikuttavia asioita. (Leino-Kilpi 2009,
59.)

Arvot ohjaavat asenteita. Asenteella tarkoitetaan opittua taipumusta ajatella,
tuntea ja käyttäytyä, eli ne perustuvat kokemukseen. Asenteet perustuvat osin
tunteisiin ja ovat useimmiten epäkriittisiä. Ne muodostavat ikään kuin
kehyksen minkä läpi ihminen katsoo maailmaa. Asenteilla on myös aina
kohde, mutta arvoilla ei ole. Asenteiden muutos on nopeampaa kuin arvojen
muutos. (Juujärvi ym. 2011, 37.)

Arvo on periaate, joka ohjaa elämää, mutta normi on sidottu tilannekohtaisesti.
Normit ovat yhteisiä sääntöjä, jotka on sovittu yhdessä ja joiden rikkomisesta
seuraa rangaistus. Normi viittaa vain toimintatapaan, kun arvot voivat viitata
lisäksi päämäärään. Normi liittyy sosiaalisiin tilanteisiin ja yhteisöön, kuten
esimerkiksi ammattieettiset säännöt. Normeja ovat myös kirjoittamattomat
säännöt. (Juujärvi ym. 2011, 37.)
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Tässä tutkimuksessa tutkimme henkilökohtaisia arvoja ja niiden mahdollista
muuttumista koulutuksen aikana eli arvojen pysyvyyttä. Tutkimme mitkä ovat
opiskelijoiden henkilökohtaiset arvot ja opiskelijoiden henkilökohtaisten
arvojen suhdetta koulujen arvoihin. Lisäksi tutkimme opiskelijoiden mielipidettä
koulun arvoista ja niiden toteutumisesta. Tutkimuksessamme arvoja ei ole
luokiteltu eettisiin ja tieteellisiin.

2.2 Henkilökohtaiset, ammatilliset ja kulttuuriset arvot

Arvon kannattajien mukaan arvot voidaan luokitella henkilökohtaisiin,
ammatillisiin tai kulttuurisiin arvoihin. Henkilökohtaiset arvot ovat yksilöllisiä, ja
niiden muodostumiselle vaikuttavat lukuiset tekijät kuten esimerkiksi kasvatus,
ympäristö ja kulttuuritaustat. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 39–42;
Ryynänen & Myllykangas 2000, 13–15.) Henkilökohtaiset arvot muodostavat
yksilön toiminnan perustan ja taustan pyrkimyksilleen, toiminnalleen ja
toiminnan arvioimiselle. (Leino-Kilpi 2009, 60–61.)

Ammatilliset arvot ovat ammattikunnan toiminnan perusta. Ammattietiikka on
ammattialan yhteinen näkemys siitä, millainen ammatillinen toiminta on hyvää
ja oikeaa sekä millainen toiminta on väärää ja pahaa. (Juujärvi ym. 2011, 13.)
Ammattietiikka

opitaan

ammatillisessa

koulutuksessa

ja

työelämässä.

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet on laadittu vuonna 1996 (Sairaanhoitajaliitto
2013).

Kulttuuriset arvot ohjaavat toimintaa tietyissä kulttuureissa (Leino-Kilpi 2009,
60–61). Länsimaisessa kulttuurissa keskeisiä elämänkatsomuksia ovat
esimerkiksi humanismi, naturalismi ja ekosofia sekä uskonnot. Humanismi
asettaa keskipisteeksi ihmisen. Naturalismissa ja ekosofiassa keskipisteenä
on luonto. Uskontojen ytimenä on jumala. Lisäksi länsimäisen yhteiskunnan
ihminen on yksilökeskeinen, kun taas esimerkiksi itämäinen yhteiskunta on
perinteisesti korostanut yhteisöllisyyttä. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 13;
Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 46.)
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2.3 Etiikka, elämänkatsomus ja uskonto

Etiikka näkyy elämänkatsomuksellisissa kysymyksissäkin. Voidaan määritellä,
että elämänkatsomus on kokonaiskäsitys elämän tarkoituksesta, arvoista,
arviointijärjestelmästä, maailmankuvasta sekä ihmisen roolista ja paikasta
elämässä.

Elämänkatsomuksena

arvojärjestelmiä ja käsityksiä.

voidaan

pitää

myös

hierarkkisia

(Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 46;

Ryynänen & Myllykangas 2000, 13–15.)

Uskonto ja etiikka yhdistetään usein toisiinsa. Kuitenkaan uskonto ja etiikka
eivät ole synonyymeja, vaikka ne käsittelevät samankaltaisia kysymyksiä.
Maailmassa on erilaisia uskontoja, mutta niissä on yksi yhteinen piirre: usko
korkeampaan voimaan. Tätä kutsutaan Jumalaksi, Allahiksi, Jahveksi tai
joksikin muuksi. Useimmissa uskonnoissa korkeampi voima ilmaisee tahtonsa
asettamalla moraalilait ihmisille. Uskonnollisessa maailmankuvassa etiikka
perustuu uskontoon, ja niitä on vaikea erottaa toisistaan. Tästä johtuen
uskonnollinen etiikka perustuu vaan uskolle ja auktoriteetille, ei järjelle tai
järkiperäiselle pohdinnalle. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 44–45.) Herää
kysymys voidaanko yksilön omaa ajattelua ja päätöksentekoa pois sulkea
uskonnollisuuden vuoksi. Voiko yksilö siirtää vastuuta ylempään tahoon ilman
moraalilakien arvioimista? Tai onko vastuun siirtäminen ylempään tahtoon
ihmisen perusluonnossa? Esimerkiksi Syntiinlankeemuskertomuksessa (1.
Moos. 3:1–19) Aatami ja Eeva vaikuttavat yrittävän siirtää vastuutta omasta
teosta toisille: Aatami Eevalle ja Jumalalle sanoen "Nainen, jonka sinä annoit
minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin." ja Eeva
käärmeille "Käärme minut petti, ja minä söin."

Kristillisen etiikan ydin on lähimmäisenrakkaus ja rakkaus Jumalaan. Se pyrkii
kieltämään

tekemästä

pahaa

ja

samalla

opettaa

rakastamaan

sekä

lähimmäisiä että vihollisia. Kristillinen etiikka korostaa voimakkaasti myös
hyvän

tekemisen

tärkeyttä.

Kristillinen

etiikka

perustuu

ensisijaisesti

Raamattuun, mutta myös vanhan kirkon uskontunnustukseen, Apostoliseen,
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Nikean ja Athanasioksen uskontunnustuksiin sekä tunnustuskirjoihin (Suomen
evankelis-luterilainen kirkko i.a.). Selkeimmät Raamatusta löydettävät eettiset
ohjeet ovat kymmenen käskyä (2. Moos. 20:2–17; 5. Moos. 5:6–21),
säädökset kolmannessa Mooseksen kirjassa (3. Moos. 19) sekä Jeesuksen
opetukset ja esimerkki. Jeesuksen opetuksen ytimen muodostavat kultainen
sääntö (Matt. 7:12) ja rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37–39). Jeesuksen
Vuorisaarnassa (Matt. 5-7) ja apostoli Paavalin kirjeissä on myös runsaasti
eettisiä ohjeita. (Opetushallitus i.a.; Muola i.a.)
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3 ARVOJEN JA ETIIKAN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN HOITOALALLA

3.1 Etiikanopettamisen ja oppimisen historia

Pelkän kirjatiedon vastaanottaminen tai luennot eivät riitä ammattieettisen
osaamisen kehittämiseksi. On todettu, että ohjatut keskustelut ja väittelyt
eettisistä ongelmista ovat tehokkaita ammattieettisen osaamisen kehittäjiä.
Arvokeskustelut ja reflektoidut roolinotot työelämässä ja harjoitteluissa
kehittävät ammattieettistä osaamista. Samoin moraaliteorioiden käsitteiden
opettaminen on hyödyksi ammattieettisen osaamisen kehittämisessä. Muita
hyviä menetelmiä ovat roolinottoharjoitukset, elokuvien analyysi, draama ja
ajankohtaisten keskustelujen seuraaminen. Menetelmien kautta tunnistetaan
arvoja, eettisiä ristiriitoja ja eläydytään erilaisten ihmisten asemaan. Lisäksi
työelämän asiantuntijoiden ja muiden kokeneempien kohtaaminen auttaa
kehittämään ammatti-identiteettiä ja arvotietoisuutta. (Juujärvi ym. 2011, 31.)

3.2 Arvot hoitotyössä

Hoitotyö pyrkii tukemaan ihmisiä heidän oman terveyshyvänsä edistämisessä.
Keskeinen haaste ja tehtävä on arvioida mitä terveys ihmiselle merkitsee ja
minkälainen voimavara terveys on hänen elämälleen. Pohjimmiltaan kuitenkin
jokainen

ihminen

primäärisesti

itse

hoitaa

itseään

sekä

valitsee

terveyshyvänsä. Prosessi on luonteeltaan individuaalinen koska eri ihmisillä
on erilainen käsitys terveydestä, terveyden edistämisestä sekä terveyden
kapasiteetilta ihmisen omalle toiminnalle. Tätä hoitoprosessia kutsutaan
primaariprosessiksi. Prosessi vaihtelee iän sekä kokemuksen perusteella.
(Leino-Kilpi 2009, 21.)

Ihminen ei kuitenkin aina kykene vaalimaan terveyttä. Syyksi voi nousta
esimerkiksi

sairaus

tai

joutuminen

tapaturmaan.

Tällöin

tarvitaan

terveydenhuollon ammattilaista, joka tietonsa ja kokemuksen perusteella toimii
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ihmisen tukena tai jopa tekee asioita hänen puolesta. Tätä auttamisprosessia
kutsutaan sekundaariprosessiksi. (Leino-Kilpi 2009, 21–22.)
Hoitotyön tietoperustan keskeiseksi perusosaksi on määritelty ihminen,
terveys, hoitotyön toiminnot sekä hoitotyön ympäristö. Hoitamisen primaari- ja
sekundaariprosessi on aina sovittava yhteen hoitotyön aikana. Vastuu
ihmisestä

ja

vastuutehtävät

ovat

olennaisia

elementtejä

kaikissa

ammatillisissa hoitotyön toiminnoissa. Eettinen ajatusmalli ihmisen vastuusta
tarkoittaa,

että

autettava

ihminen

on aina

ainutlaatuinen,

ajatteleva,

arvovalintoja tekevä yksilö, jolla on myös oma näkemys omasta terveydestä.
(Leino-Kilpi 2009, 21–22.)

Hoitotyössä

on

pyrittävä

antamaan

autettavan

tuntea,

että

hänen

ainutlaatuisuutta kunnioitetaan. Ihmisvastuu edellyttää tietoa arvoista ja
etiikasta yleisesti sekä tietoa yksittäisen ihmisen arvoista ja terveyteen
liittyvistä näkemyksistä. Hoitamisen ja terveydenhuollon keskeiset periaatteet
ovat ihmisarvon kunnioittaminen, hyvän tekeminen ja pahan välttäminen sekä
oikeudenmukaisuus. Nämä periaatteet ohjaavat hoitotyöntekijän toimintoja.
(Leino-Kilpi 2009, 23–25.)

Vastuu tehtävästä tarkoittaa, että hoitotyöntekijällä on koulutuksen sekä
kokemuksensa perusteella oikeus ja mahdollisuus auttaa ihmisiä. Antaakseen
parasta ja ajantasaista hoitoa, työntekijälle on ylläpidettävä taitoaan ja
tietojaan. Hoitotyön etiikassa molemmat vastuualueet ovat tärkeitä. (LeinoKilpi 2009, 24.)

3.3 Hoitoalan ammattilaisen kehitys eettiseksi
Ammatti-identiteetti on yksilön sosiaalinen identiteetti. Se kuvaa millaisena
yksilö näkee itsensä ammatin edustajana ja asiantuntijana. Se voi myös
kertoa millainen sija eettisyydellä ja moraalisilla arvoilla on ammatin
harjoittamisessa.

Esimerkiksi

terveydenalan

ammattilaiset

käsittelevät

luottamuksellisia tietoja ja eettinen toiminta ylläpitää luottamusta asiakkaiden
ja asiantuntijan välillä. (Juujärvi ym. 2011, 44–45.)
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Aloittavalla opiskelijalla ei ole täysin selvää kuvaa millaisia velvollisuuksia,
asenteita, ominaisuuksia ja käyttäytymistä odotetaan valmiilta ammattilaiselta.
Opettajat ja pitempään opiskelleet opiskelijat sosiaalistavat opiskelijan
ammattilaisen rooliin. Aloittava opiskelija oppii mitkä ovat ammatin eettiset
perusteet

ja

millaista

käyttäytymistä

ammatin

edustajalta

odotetaan.

Sosiaalistaminen ei aina ole tietoista ja opetussuunnitelmassa näkyvää.
Useimmiten

oppiminen

tapahtuu

seuraamalla

muiden

toimintaa

ja

käyttäytymistä. (Juujärvi ym. 2011, 45.)

Ammattieettinen toiminta muodostuu neljästä osatekijästä. Ensiksi täytyy
havaita ja tulkita tilanne moraaliseksi ongelmaksi. Tätä kutsutaan eettiseksi
herkkyydeksi. Toinen osatekijä on moraalis-eettinen ongelmanratkaisu, mikä
tarkoittaa kykyä ratkaista mikä toimintavaihtoehdoista on oikea. Kolmantena
on eettinen motivaatio, eli ammattilaisen on oltava motivoitunut toimimaan
moraalisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa, että ammattieettiset arvot on
asetettava etusijalle muihin arvoihin nähden. Neljäntenä on eettinen
toimeenpanotaito. Se on moraalista selkärankaa eli rohkeutta toimia
periaatteidensa mukaisesti hankalissakin tilanteissa. Osatekijät voivat olla
myös eri järjestyksessä eivätkä seuraa toisiaan lineaarisesti. Ne myös
vaikuttavat

toisiinsa.

Kuitenkin

jokainen

osatekijä

on

tarpeellinen

ammattieettisen toiminnan aikaansaamiseksi. (Juujärvi ym. 2011, 20–21.)

3.4 Hoitoalan ammatin eettinen kehitys

Hoitoala on aina liittynyt kiinteästi etiikkaan ja arvoihin. Keskeiset arvot ja
hoitotyön moraali ovat kuitenkin hahmottuneet eri tavalla eri aikoina. Niihin
ovat vaikuttaneet kunkin ajan yhteiskunnalliset uudistukset, arvovirtaukset ja
muutokset hoidossa ja koulutuksessa. Hyve-etiikka on ollut vahva koko
ammatin kehityksen ajan, ja sitä on myöhemmin täydennetty ohjeilla ja
periaatteilla. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 70.)

16
Alkeellista hoitotyötä on ollut kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina.
Varsinainen hoitotyö alkoi kehittyä ja organisoitua vasta kristinuskon ja
luostarilaitoksen myötä. Luostareiden hoitotyössä tärkeitä arvoja olivat
kristillinen rakkaus, laupeuden etiikka ja asketismi. Samantyylisenä hoito jatkui
myös diakonissalaitoksella. Toisaalla tehtiin myös maallista hoitotyötä. Tähän
aikaan hoitotyön etiikasta ei ollut tietoa, ja aikaa pidetäänkin hoitotyön
pimeänä ajanjaksona. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 71–72.)

1700-luvulla

alettiin

perustaa

modernimpia

sairaaloita

lääketieteen

kehittymisen myötä. 1800-luvulla hoitotyön varsinainen kehitys kohti ammattia
ja professiota alkoi. Vuonna 1836 Theodor Fliedner ja hänen vaimonsa
Friederike perustivat diakonissalaitoksen Saksassa. Florence Nightingale
opiskeli siellä. Häntä pidetään nykyaikaisen hoitotyön ja sairaanhoitajan
ammatin perustana. Nightingale korosti koulutuksen merkitystä, ja hänen
mukaansa sairaanhoitajan tuli kyetä tekemään päätöksiä itsenäisesti, ilman
lääkäriä. 1890-luvulla laadittiin Florence Nightingale-lupaus, jossa näkyy ajan
sairaanhoitajan työn arvot. Niitä olivat kuuliaisuus ja kuri, moitteeton
pukeutuminen, puhtaus, arvokas käyttäytyminen, lääkärin auktoriteetin
kunnioittaminen sekä hoitotyö rakkauden työnä. (Sarvimäki & Stenbock-Hult
2009, 72–75.)

Suomessa ensimmäinen diakonissalaitos perustettiin Helsinkiin vuonna 1867
(Helsingin Diakonissalaitos i.a.). Ensimmäinen sairaanhoitajakurssi järjestettiin
vuonna 1889 (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 74–75). Vuonna 1996
Sairaanhoitajaliitto

laati

eettiset

ohjeet,

joiden

tarkoitus

on

tukea

sairaanhoitajien eettistä päätöksentekoa (Sairaanhoitajaliitto 2013).

3.5 Hoitoetiikan oppiminen ja opettaminen

Hoitotyön etiikan oppimissisältö muodostuu viidestä osa-alueesta: Etiikka
tiedonalana, hoitotyön tekijä, potilas, muut ammattiryhmät ja yhteiskunta.
Ensimmäisessä teemassa opetellaan käsitteitä, määritelmiä ja teorioita. Näitä
syvennetään seuraavissa teemoissa hoitotyöntekijän, potilaan ja muiden
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ammattiryhmien kautta laajentaen etiikan aina yhteiskunnan tasolle asti.
Oppija miettii eettistä päätöksentekoa, toimintaa ohjaavia periaatteita ja
normeja

sekä

potilaan

terveyttä

ja

hyvää.

Koska

opettaminen

on

järjestelmällistä, opitaan ja pohditaan eettisyyttä monitasoisesti ja potilaan
hyvän kannalta. (Leino-Kilpi 2009, 277–278.)
Hoitotyön

etiikka

näkyy

opetussuunnitelmissa

integroituna

muihin

opintojaksoihin, erillisinä etiikan opintojaksoina sekä näiden variaatioina.
Integroituna etiikkaa opetetaan kulloisessakin kliinisessä asiayhteydessä.
Erillisinä

opintojaksoina

eettiset

kysymykset

käsitellään

omina

kokonaisuuksinaan. Tällöin voidaan käyttää kliinisiä esimerkkejä. Menetelmien
valinta riippuu opettajasta, oppijasta ja käytännön ohjaajasta. (Leino-Kilpi
2009, 279.) Ammattikorkeakoululain (351/03) kautta on turvattu, että
opiskelijoiden ammatillista kasvua on tuettava.

Opiskelijan ja hoitotyön opettajan yhteistyössä korostuu tasavertaisuus,
tavoitteellisuus, luottamuksellisuus, ammatillisuus sekä heidän näkökulmien
kohtaaminen.

Hoitotyön

opettaja

osoittaa

huolenpitoa

ja

välittämistä

opiskelijalle. Näin opettaja on mallina opiskelijalle hoitosuhdetyöskentelyn
arvoperustan oppimisessa. (Holmia 2001, 1.)
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4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET

4.1 Tutkimuksia organisaatioiden arvoista

Ammattikorkeakoulut

tarvitsevat

yhteisen

näkemyksen

koulutuksen

arvoperustasta, jotta ne voivat vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näin
olleen koulun arvot eivät tarkoita vain koulun arvoja, vaan ne myös
määrittelevät samalla aikaa sitä, millainen on hyvä työelämä ja hyvä
yhteiskunta.

Arvoperusta

ilmaisee,

millaiseen

käsitykseen

ammattikorkeakoulutus perustuu. Määriteltyinä tulisi olla ihminen, ammatillinen
asiantuntija, työ, tieto, taito, oppinen, ammattikasvatus ja sivistys, luonto ja
yhteiskunta.

Opiskeluaika

muokkaa

käsityksiä

rehellisyydestä,

oikeudenmukaisuudesta ja huolen jakamisesta. Ne kulkevat opiskelijoiden
mukana työhön. (Friman, Lampinen & Nummela 2006, 53–54.) Tämän vuoksi
koulussa opitut arvot ovat erittäin tärkeitä.

Työelämän arvovalinnat vaikuttavat siihen, miten toiminnan päämäärät työssä
asetetaan ja miten valitaan keinot, joilla päämääriin päästään. Yhteiskunta ja
aikakausi vaikuttavat minkälaiset arvot työpaikalla ovat. (Lindström 2004.)
Organisaatiokulttuurin tulisi tukea eettisyyttä myös päätöksenteossa ja
ihmisten

vuorovaikutuksessa.

eläköityminen

ja

Työvoiman

ikääntyminen

ovat

rakenteelliset

nousseet

työelämän

muutokset,
ratkaisujen

eettisyyden ja toiminnan arvoperustan haasteiksi. (Elovainio ym. 2002.) Myös
markkinat ovat muuttaneet työn arvoja. Työelämän arvoina demokratia, laatu
ja asiakkaat ovat heikentyneet ja tilalle ovat tulleet hierarkkisuus, kasvu ja
kansainvälisyys. (Lindström 2004.)

Oikeudenmukainen johtaminen ja päätöksenteko ovat suoraan verrannollisia
työntekijän työssä jaksamiseen, ja siten välillisesti yrityksen tuottavuuteen
(Kivimäki

ym.

2003a;

Kivimäki

ym.

2003b).

Epäoikeudenmukainen

päätöksenteko on todettu olevan yhteydessä sairauspoissaoloihin, huonoksi
koettuun terveydentilaan (Kivimäki ym. 2002; Elovainio ym. 2005) ja
lisääntyneisiin psyykkisiin oireisiin (Kivimäki ym. 2003b).
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Yritysten ja työterveyshuollon yhteistyön perustan käsityksistä tehdyn
haastattelututkimuksen mukaan jokaisen työntekijän käyttäytyminen vaikuttaa
yhteistyöhön. Yrityksen edustajat rekisteröivät jokaisen työterveysasemalla
työskentelevän käytöksen. He kertoivat miten he tarkkailevat sekä sanallista
että muuta viestintää ja niiden mahdollista ristiriitaisuutta. Tutkimuksessa
mainitaan, että tuloksia ei voi yleistää koko suomalaiseen terveydenhuoltoon
(Heikkinen & Pasternack 2008.) Mielestämme tutkimustulos kuitenkin antaa
viitteitä, miten opiskelijat arvioivat koulun arvoja.

Perinteisiä

hyvinvointivaltioon

liitettyjä

arvoja

ovat

tasapuolisuus,

puolueettomuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys. Vastaavasti
liiketaloudellisia

arvoja

ovat

tehokkuus,

tuottavuus

ja

taloudellisuus.

Valtiosektorille ja kuntasektorille on määritelty yleiset arvo-ohjeet 1990-luvun
lopussa.

Arvoina

palveluperiaate,

ovat

tuloksellisuus,

avoimuus

ja

laatu

julkisuus,

ja

vahva

tasa-arvo,

asiantuntemus,
riippumattomuus,

vastuullisuus ja puolueettomuus. (Viinamäki 2007.)

Tutkimustiedon
työelämässä

mukaan

toteutuvat

eettisyys

ja

inhimilliset

arvot

vaihtelevasti.

Työelämän

suomalaisessa

eettiset

kysymykset

nousevat selvemmin esille tulevaisuudessa. Esimerkiksi terveydenhuollon
työntekijöillä on eettisiä kuormittajia: he tuntevat joutuvansa toimimaan vastoin
näkemyksiään hyvästä hoidosta, kun päättäjien ratkaisut ja taloudelliset
resurssit ovat ristiriidassa arjen kanssa. Keskustelua arvokysymyksistä myös
työyhteisötasolla tulee siis lisätä. (Lindström 2004.)

4.2 Tutkimuksia arvoista

Kansallisen ja kansainvälisen terveyspolitiikan arvojen tarkastelu on toteutettu
vuonna 2007. Tutkimus oli systemaattinen kirjallisuus- ja dokumenttikatsaus,
joiden

lisäksi

toteutettiin

artikkelianalyysi

terveydenhuollon

tiede-

ja

ammattilehtien artikkeleissa esiintyneistä arvokeskusteluista. Artikkelianalyysi
analysoitiin

sisällönanalyysillä,

ja

sen

tuloksia

tarkasteltiin

suhteessa
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kirjallisuushaun tuloksena esiin nostettuihin kansallisten ja kansainvälisten
terveyspoliittisten linjausten arvoihin. Näissä yhteneviä perusarvoja olivat tasaarvo, laatu, terveyden edistäminen, oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja
tuloksellisuus. Lisäksi EU painotti tietoa ja turvallisuutta ja yhdessä WHO:n
kanssa

yhteistyötä.

Suomi

taas

painotti

hoidon

jatkuvuutta,

itsemääräämisoikeutta ja henkilöstön työkykyä. Artikkelianalyysin mukaan
tasa-arvon

ja

oikeudenmukaisuuden

keskeisiksi

sisällöiksi

muodostui

tavoitteellinen yhdenvertaisuus kun eettisyyden keskeisenä sisältönä korostui
sen yhteisöllinen voimavara -ulottuvuus. Tutkimus osoitti arvokeskustelun
vähäisyyden, erityisesti terveyspoliittisten arvojen osalta. (Laine & Suominen
2008, 1.)

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden (N=28–57) arvoja on tutkittu
koulutuksen aikana, ja osaa heistä on haastateltu myöhemmin työelämässä.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullisen fenomenografian menetelmää.
Tutkimuksen mukaan potilaan hyvään suuntaavat arvokäsitykset omaksutaan
jo koulutuksen alkuvaiheessa. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijat esittivät
ihanteellisia ja epäitsekkäitä arvoja. Koulutuksen edetessä näiden arvojen
rinnalle nousi velvollisuuksia ja sääntöjä korostava näkemys. Koulutuksen
jälkeisessä työelämässä painottuivat uudelleen samat arvot kuin koulutuksen
alkuvaiheessa. Ihanteellisiksi arvoiksi mainittiin lähimmäisyys, auttaminen ja
toisesta välittäminen. Hoitajat arvostivat ominaisuuksinaan rehellisyyttä,
oikeudenmukaisuutta,

avoimuutta

sekä

rohkaisevia

ja

joustavia

luonteenpiirteitä. Hoitohenkilökunnan arvokäsitysten pääpaino on eettisissä
arvoissa. (Pihlainen 2000, 5.)

Organisaation arvojen toteutumista on tutkittu tehohoitotyössä. Tutkimus
toteutettiin

Meilahden

sairaalan

sydänkirurgisella

teho-osastolla.

89

vuodeosaston potilasta haastateltiin sydänleikkauksen jälkeen strukturoidun
Likert-asteikollisen

kyselylomakkeen

avulla.

Helsingin

ja

Uudenmaan

sairaanhoitopiirin, johon tutkimuspaikka myös kuului, arvoja olivat ihmisarvon
kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Potilaiden mielestä
organisaation arvot toteutuivat hyvin. (Ritmala-Castrén, Simani & Eriksson
2005.)
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4.3 Benchmarking -projekti

Opinnäytetyömme pohjana käytettiin Benchmarkin -projektia, joka toteutettiin
vuonna 2012. Projektin diakonisista arvoista rahoitti Ammattikorkeakoulujen
arviointineuvosto.

Hankkeen

tavoitteena

oli

parantaa

itsearviointia

ja

itseymmärrystä Diakissa ja DUC:ssa (Ylönen, Tveit & Fanuelsen 2013).
Hanke toteutettiin tutkimalla ja arvioimalla toinen toisiaan. Tulosten pohjalta
koulut tekivät itsearvioinnin. Aineistoina käytettiin muun muassa hoitotyön
luentoja, opinto-ohjelmaa ja haastatteluita, jotka toteutettiin englanniksi.
Haastatteluihin osallistui opettajia, työelämän kumppaneita ja opiskelijoita.
(Ylönen ym. 2012.)

Aineistojen pohjalta Diakin varsinaiset kirjoitetut materiaalit kuten opintoohjelma olivat aika täsmällisiä, mutta haastatteluiden mukaan diakonian ajatus
on jäänyt epäselväksi ja sitä on tulkittu eri tavoin. Toiset ymmärrykset olivat
kapeita ja toiset hyvin laajoja. Vaikutelman Diakin arvojen epäselvyydestä
toivat esille sekä opiskelijat että työelämänkumppanit, kuitenkin diakoninen
hoitotyö ja Diakin arvot on otettu hyvin positiivisesti vastaan. Arvoja esitetään
Diakissa eri tavalla kuin terveydenhuollossa ja Suomen perinteissä, mutta ne
eivät vaikuta kiistanalaisilta. (Ylönen ym. 2012.)

Yleiskuva DUC:sta oli, että se on korkeasti arvostettu koulutusorganisaatio
opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden keskuudessa, ja sen maine on
perustettu arvopohjaisen vuorovaikutukseen kaikkien toimijoiden kanssa.
Kuitenkaan DUC:n arvoja ei ollut korostettu yhtä paljon kuin oli odotettavissa.
Eettiset ajatukset ja arvot eivät olleet yhtä konkreettisesti näkyvillä DUC:n
opinto-ohjelmassa kuin ne olivat opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden
mielissä. Haastattelut tukivat ajatusta kahdesta erilaisesta opinto-ohjelmasta
koulussa. Ensimmäinen opinto-ohjelma oli näkyvä ja konkreettinen, mikä ei
alleviivannut erityisesti diakoniaa tai arvoja. Toinen oli näkymätön ja
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käytännöllinen, mikä selvästi tuki ja korosti sekä arvoja että diakoniaa
käytännössä ja yhteiskunnassa. (Ylönen ym. 2012.)

Opettajien haastattelun mukaan Diak antaa mahdollisuuden opiskelijoille
omaksua diakoniaa koko opiskelun aikana, mitä jotkut kutsuvat holistiseksi
mahdollisuudeksi. Opiskelijat myös saavat tarkempaa ja täsmällistä tietoa
diakoniasta. Opettajien mukaan jotkut opiskelijat ovat tietämättömiä koulun
kristillisestä taustasta ja vaikuttaa siltä, etteivät he kaipaa sitä. Haastatteluun
osallistuneilla opettajilla on erilaiset taustat. Kuitenkin suurin osaa heistä jakaa
koulun arvot. Opettajat kertoivat, että keskustelua kristillisestä taustasta on
nostettu

esille

ajoittain.

Jotkut

opiskelijat

ovat

valittaneet

laajempaa

näkökulmaa (uskonnollisesta hengelliseen) hoitotyössä. Opettajat myös
kokivat, että he eivät saa aina tarpeellista tukea esimiehiltä diakonian profiilin
ongelmissa. (Ylönen ym. 2012.)

DUC:n opettajat kokivat koulun arvojen näkyvän jokapäiväisessä toiminnassa
koulussa esimerkiksi siten, että työtä tehdään korkeiden eettisten standardien
mukaan. Opettajien mukaan koulun arvot näkyvät toiminnassa, ja ne ovat jopa
suurempia kuin kirjoitetun arvot. He toivat esille, että arvojen näkyminen ja
tuntuminen on tärkeää muun henkilökunnan keskuudessa, ei vain opettajien ja
opiskelijoiden välillä. Opettajat haluavat pitää hyvät kristilliset tavat ja
käytännöt instituution elämässä sekä mahdollisesti löytää tavan muuttaa
perinteet

nykykielelle.

DUC:n

opettajat

kokevat

olevansa

hyvin

valmistautuneita tapaamaan opiskelijoita. Kuitenkin heillä on aikaa tukea,
keskustella ja opastaa enemmän kuin opettajilla muissa kouluissa. (Ylönen
ym. 2012.)

Diakin työelämäkumppanit kokivat saaneensa hyvän informaation Diakin
arvoista. Haastatteluissa ilmeni, että osalle Diakin työelämäkumppaneista
diakonisten arvojen periaate on epäselvä ja he eivät ymmärrä mikä Diak on.
Työelämäkumppanit kuvasivat Diakin arvoja ja profiilia melko epämääräisillä
termeillä kuten pehmeys, jotain moraalista, enemmän syvällisiä ajatuksia,
elämäntarkoitus,

miten

ihmiset

kuolevat

ja

miten

he

elävät

sekä

syrjäytyneisyys. Haastatteluiden mukaan Diakin opiskelijat eroavat muiden
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koulujen opiskelijoista. Heillä on hyvä perusteoriapohja, mutta heillä on myös
holistisempi kuva potilaista tai asiakkaista. Tämä näkyy siinä miten he puhuvat
potilaille ja potilaista. (Ylönen ym. 2012.)

DUC:n työelämäkumppanit kertoivat kokevansa tärkeäksi hyvän luottamuksen
opettajiin, opiskelijoihin ja koko organisaatioon. He ovat tietoisia DUC:n olevan
kiinnostuneen laadukkaasta toiminnasta ja sen kehittämisestä työelämän ja
opiskelijoiden kanssa. (Ylönen ym. 2012.)

Opiskelijat kokivat, että Diakonia-ammattikorkeakoulu on lämpimämpi ja
mukavampi kuin muut korkeakoulut, ja he kokivat ajattelevansa eri tavalla kuin
muiden koulujen opiskelijat. Heidän mielestään suuntautumisvaihtoehdoilla ei
ollut suurta eroa, mutta diakoninen koulutusohjelma oli eniten keskittynyt
arvoihin ja holistiseen hoitotyöhön. Osa opiskelijoista koki, että diakonisia
arvoja oli korostettu liika koulutuksessa. Toiset kokivat, että Diakissa on avoin
keskustelu eikä kouluympäristö ole painostava. Opiskelijat nimittivät Diakoniaammattikorkeakoulun arvoiksi muun muassa eettisyyden, moraalisuuden,
holistisen

hoitotyön,

kulttuurisuuden,

arvostuksen,

syrjäytyneet

ryhmät

hengellisyyden,
ja

keskittymisen

uskonnollisuuden,
eksistentiaalisiin

kysymyksiin. (Ylönen ym. 2012.)

Diakonhjemmetin opiskelijat toivat haastatteluissa esiin pitävänsä pienestä
kouluyksiköstään.

Koulussa

on

pappi,

jonka

kanssa

voi

keskustella

tarvittaessa. Opiskelijoille oli tärkeää, että he voivat keskustella ja reflektoida
heidän mielipiteistään ja arvoistaan. (Ylönen ym. 2012.)
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5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS

5.1 Opinnäytetyön tavoite

Opinnäytetyömme tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten loppuvaiheessa
olevat terveysalan opiskelijat kokevat koulujen arvojen näkymisen Diakoniaammattikorkeakoulussa ja Diakonhjemmet Høgskolessa ja miten heidän
henkilökohtaiset arvonsa eroavat koulun arvoista. Tavoitteena oli jatkaa
Benchmarking -projektin aloittamaa kansainvälistä yhteistyötä ja lisätä
koulujen tietoisuutta omasta koulusta ja toisistaan.

Tutkimuskysymykset olivat:

1.

Miten

korkeakoulujen

arvot

näkyvät

terveysalan

opiskelijoiden

näkökulmasta?
2. Miten terveysalan opiskelijoiden henkilökohtaiset arvot eroavat koulujensa
arvoista?
3. Mitä eroja on Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Diakonhjemmet Høgskolen
opiskelijoiden vastauksilla?

5.2 Toimintaympäristö

Haimme kolmea eri tutkimuslupaa, yhtä Suomesta ja kahta Norjasta.
Suomessa

haimme

tutkimuslupaa

Diakonia-ammattikorkeakoulun

tutkimusjohtajalta. Tutkimussuunnitelmassa kerroimme työmme tarkoituksen
ja

tavoitteen

sekä

tutkimuskysymykset.

lähetimme
Norjassa

kirjoittamamme
haimme

teoriaosuuden

tutkimuslupaa

ja

englanniksi

Diakonhjemmet Høgskolesta ja Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestestä
(NSD). Lähetimme työmme tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Diakonhjemmet Høgskoleen yhteistyöhenkilöllemme, joka esitteli projektimme
heidän

tutkimusjohtajalleen.

NSD:ltä

haimme

tutkimuslupaa

valmiin

25
kaavakkeen kautta. Tutkimusluvat saatuamme aloitimme tutkimusaineiston
keruun.
5.2.1 Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen arvot

Diakonia-ammattikorkeakoulu on kansallisesti arvostettu osaaja, kouluttaja ja
kehittäjä

sekä

kansainvälisesti

kasvatuksessa

osaaja

diakoniassa

(Diakonia-ammattikorkeakoulu

ja

i.a.

kristillisessä

A).

Diakonia-

ammattikorkeakoululla on syvät historialliset juuret, jotka ovat yhteyksissä
Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Helsingin Diakonissalaitos aloitti
toimintansa ja diakonissojen koulutuksen vuonna 1867 Aurora Karamzinin
aloitteesta ja taloudellisella tuella. Ajan myötä diakoniajärjestöjen ylläpitämiä
oppilaitoksia syntyi eri puolille maata. Näissä oppilaitoksissa ovat Diakin
juuret. (Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a. B.)

Diak on eettisesti vahva yhteiskunnallisen koulutuksen kehittäjä sosiaali- ja
terveysalalla

sekä

erityistehtävänä

humanistisella
on

ja

opetusalalla.

kirkollisen

diakoni-,

Kansallisesti
diakonissa-

sen
ja

nuorisotyönohjaajakoulutuksen kehittäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu
kouluttaa yli 90 prosenttia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyön ja
diakonian virkoihin kelpuuttavista ammattikorkeakoulutuksesta. Lisäksi se on
ylivoimaisesti

suurin

sosiaalialan

ammattikorkeakoulutuksen

järjestäjä

Suomessa. Diak kouluttaa terveysalalta sairaanhoitajia. terveydenhoitajia ja
sairaanhoitaja–diakonissoja. Diakonia-ammattikorkeakoulun toimipaikkoja on
ympäri Suomen: Helsingissä, Kauniaisissa, Porissa, Oulussa, Pieksämäellä ja
Porissa. Diakissa on mahdollista suorittaa myös ylempi AMK -tutkinto.
(Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a. C.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

osallistuu

myös

laajasti

kansainväliseen

toimintaan. Diak toteuttaa kansainvälistä toimintaansa monien pitkäaikaisten
kansainvälisten kumppaneiden kanssa Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa.
Diakin kansanväliseen toimintaan sisältyy muun muassa liikkuvuustoimintoja,
tutkimus-

ja

kehittämishankkeita

sekä

osallistumista

kansainvälisiin

verkostoihin. Diakin kansainvälisten asioiden strategia perustuu opetus- ja
kulttuuriministeriön

vuosille

2009–2015

laatimaan

politiikkalinjauksiin.
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Kotimaassa tarjotaan tutkinto-opetusta myös englannin kielellä. (Diakoniaammattikorkeakoulu i.a. B., Helsingin Diakonissalaitos i.a..)

Diak

määrittelee

itsensä

arvoyhteisöksi.

Sen

arvoja

ovat

kristillinen

lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, avoin vuorovaikutus
sekä laadukas ja tuloksellinen toiminta. (Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a. A.)
Arvot on mainittu, mutta niitä ei ole määritelty tarkemmin missä ne näkyvät tai
miten ne toteutuvat. Diakonia-ammattikorkeakoulun visio on olla eettisesti
vastuullinen, osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava korkeakoulu. Diakoniaammattikorkeakoulun toiminta-ajatus on valmistaa yhteiskunnan ja kirkon
palvelukseen osaavia asiantuntijoita ja ammattilaisia. Lisäksi Diakoniaammattikorkeakoulu kehittää koulutusalojaan alueellisesti ja valtakunnallisesti,
ja on ensimmäinen ammattikorkeakoulu joka on saanut Reilun kaupan
korkeakoulun arvonimen Suomessa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a. A.)

5.2.2 Diakonhjemmet Høgskole ja sen arvot

Diakonhjemmet

on

norjalainen

korkeakoulu,

joka

toimii

Oslossa

ja

Sandnesissa. Diakonhjemmet Høgskole on diakoninen, yksityinen luterilainen
oppilaitos, jonka juuret ovat aina 1890-luvulta asti (Diakonhjemmet Høgskole
2013). Diakonhjemmet Høgskole on Norjan suurin diakoninen korkeakoulu.
Diakonhjemmet

Høgskolen

palvelemaan läheisiään.

tavoite

on

haastaa

ja

varustaa

ihmisiä

Diakonhjemmetin motto onkin ”Engasjert for

mennesket”. Tämä tarkoittaa vapaasti käännettynä ”palvella toisia ihmisiä”.
Koulu kouluttaa ammattilaisia terveys- ja hyvinvointipalveluihin ja kirkkoon.
Koulussa on sekä alempia että ylempiä korkeakouluopintoja. Koulusta
valmistuu

sairaanhoitajia,

Diakonhjemmet
tohtoriopintoja

on

haavoittuneiden

ensimmäinen

diakoniasta,

Koulutusohjelmat

ovat
ja

sosionomeja
koulu

arvoista

suunnattu

syrjäytyneiden

ja

ja

Pohjoismaissa,
ammatillisesta

erityisesti
asema

diakoniatyöntekijöitä.
mikä

harjoittelusta.

huomioimaan
sekä

tarkoitettuja palveluja. (Diakonhjemmet Høgskole i.a.)

tarjoaa

hauraiden,

vahvistamaan

heille
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Diakonhjemmetin

arvoja

joutuu

etsimään

koulun

Internet-sivuilta

ne

löytääkseen. Arvoja ei ole sanottu suoraan, mutta tutustuessa kouluun ne
näkyvät rivien välistä. Diakonhjemmet Høgskolen Internet-sivuilla kerrotaan,
että koulun tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista asiantuntijoita ja keskittyä
ammatillisuuteen ja parantaa palveluiden laatua jatkuvasti. (Diakonhjemmet
Høgskole i.a.)

Lisäksi koulusta valmistuvilla opiskelijoilla on lisäasiantuntemista, jolle on
ominaista seuraavat asiat: 1) perustiedot diakonian perinteestä ja miten nämä
perinteet liittyvät muihin perinteisiin samalla alalla 2) reflektoiva suhde omaan
elämänkatsomukseen ja muihin ihmisiin sekä ihmistenkohtaaminen ja muut
perinteet ja soveltamisalueet 3) ”kohonnut” arvotaju ja eettinen pätevyys 4)
elämänkatsomuspätevyys eli kyky ja taidot kohdata elämänkysymyksiä,
eksistentiaalisia

ja

hengellisiä

kysymyksiä,

jotka

pohjautuvat

toisten

elämänkatsomukseen ja uskoon 5) kyky kulttuurienväliseen viestintään ja
vuorovaikutukseen 6) reflektoiva suhde ammatteihin ja omaan valtaan sekä
kyky työskennellä yhteistyössä asiakkaiden/potilaiden/ läheisten kanssa 7)
kyky työskennellä kunnioittavasti ja edistää kasvua ja vaikutusmahdollisuuksia
8) kyky jäsentää ja pohtia arvoja ja niiden perustaa. (Diakonhjemmet
Høgskole i.a.)

5.3 Tutkimusmenetelmä

Valitsimme

tutkimusmenetelmäksi

kyselylomakkeen.

Alun

perin

tutkimusmenetelmäksi toivottiin focus group -haastattelua, mutta vaihdoimme
tutkimusmenetelmän kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeen hyviä puolia on,
että tutkijat eivät vaikuta läsnäolollaan vastauksiin. Haastattelussa näin olisi
käynyt, vaikka sitä olisi pyritty välttämään. Webropol -kysely mahdollisti myös
anonyymisyyden, jota ryhmähaastattelu ei olisi mahdollistanut niin hyvin.
Anonyymisyys voi mahdollistaa rehellisemmät vastaukset aran aiheen
tutkimisessa. Tutkittava voi myös valita itselleen ajan ja paikan missä vastaa
kyselyyn. (Valli 2001, 101.)
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Kyselytutkimuksen

heikkouksia

ovat

epävarma

tutkittavien

määrä

ja

uusintakyselyjen tekeminen. Tutkittava ei välttämättä vastaa kysymyksiin
halutussa järjestyksessä ja voi halutessaan palata myöhemmin täyttämään
aikaisempia kysymyksiä. Vastaaja ei voi saada lisäinformaatiota, joten
kysymysten asetteluun täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Kyselyyn voidaan
liittää vastausohje, tehdä kysely selkeästi ja pilotoida kysymykset. Nämä
vähentävät väärinymmärryksiä ja parantavat tutkimuksen luotettavuutta. (Valli
2001, 101–102.) Kyselytutkimuksen voi täyttää joku muu kuin haluttu
koehenkilö,

mutta

olimme

mahdollistaneet

epärelevanttien

vastausten

poissulkemisen tarkentavalla kysymyksellä (LIITE 1: kysymys 6; LIITE 2:
kysymys 4).

Kyselytutkimuksen kysymykset tulisi olla mahdollisimman henkilökohtaisessa
muodossa, ja johdattelua tulee välttää. Kyselyn alkuun kannattaa sijoittaa
helpommat kysymykset ja arkaluonteisemmat loppuun. Toisinaan käytetään
kontrollikysymyksiä, eli kysytään sama asia kaksi kertaa hieman eritavalla.
(Valli 2001, 100–101.) Käytimme joitakin kontrollikysymyksiä.

Käytimme

kyselyssä

valmiita

monivalintakysymyksiä

sekä

vastausvaihtoehtoja
avoimia

ja

kysymyksiä.

strukturoituja
Strukturoidut

monivalintakysymykset ovat määrällisen tutkimuksen menetelmä, kun taas
avoimet kysymykset ovat laadullisen tutkimuksen menetelmä. Strukturoiduissa
monivalintakysymyksissä on valmiit vastausvaihtoehdot, ja määrittelimme
niiden kautta vastaajien taustatietoja. On kuitenkin huomattava, että jokaiselle
vastaajalle löytyy oikea ja sopiva vastausvaihtoehto. Käytimme strukturoituja
ja avoimia kysymyksiä varsinaisissa tutkimuskysymyksissä. Strukturoiduissa
kysymyksissä vastausvaihtoehdot on valittu valmiiksi, ja vastaaja valitsee
sopivimman

(Kananen

2008,

26).

Kyselyssämme

strukturoiduissa

monivalintakysymyksissä arviointi oli välillä 1–5. 1 tarkoitti ”erittäin huonosti”
tai

”ei

yhtään”,

ja

5

tarkoitti

”erittäin

hyvin”

tai

”paljon”.

Monivalintakysymyksissä käytimme satunnaisjärjestystä, mikä lisäsi työn
luotettavuutta. Avointen kysymysten etu on, että vastausten joukossa voi olla
hyviä ideoita ja vastaajilla on mahdollisuus vastata perusteellisesti. Avoimet
kysymykset antavat mahdollisuuden aineiston luokitteluun monella eri tavalla.
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Huono puoli on, että avoimiin kysymyksiin jätetään helposti vastaamatta ja
vastaukset ovat epätarkkoja. Tutkittava voi myös vastata asian vierestä, jolloin
vastaukset ovat hyödyttömiä. Avoimet kysymykset ovat raskaita analysoida, ja
analyysi viekin paljon enemmän aikaa kuin valmiiden vaihtoehtojen tulkinta.
(Valli 2001, 110–111.)

Kyselymme pohjautuu teoriatietoon sekä Benchmarking-hankkeessa olleiden
toivomuksiin. Keräsimme teoriatietoa kirjoista, Internetistä, aiheeseen liittyvistä
tutkimuksista

ja

Benchmarking-hankkeesta.

Pilotoimme

tutkimuskysymyspohjaamme ennen sen varsinaista käyttöä lähettämällä sen
kolmelle

läheiselle

ystävällemme,

jotka

ovat

valmistuneet

Diakonia-

ammattikorkeakoulusta hiljattain. Tarkoituksena oli saada tietoa oliko kysely
loogisesti etenevä, olivatko kysymykset helposti ymmärrettävissä ja miten he
kokivat kyselyn. Saimme muutaman kysymysasetteluvinkin, jotta kysymykset
olisivat

yksiselitteisesti

ymmärrettyjä.

Käänsimme

kysymykset

norjaksi

ystävämme avustuksella ja yhteyshenkilömme Diakonhjemmet Høgskolesta
antoi niistä palautetta ja muutimme joitakin sanamuotoja.

5.4 Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmä on vähintään kolmatta lukuvuotta opiskelevat
terveysalan opiskelijat Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Diakonhjemmet
Høgskolessa. Halusimme rajata tutkimusryhmän loppuvaiheen opiskelijoihin,
koska he ovat olleet koulussa pisimpään ja ovat näin relevanteimpia
vastaamaan koulun vaikutukseen henkilökohtaisten arvojen muuttumisessa.
Diakonia-ammattikorkeakoulusta tutkimukseen osallistuivat sairaanhoitaja-,
sairaanhoitaja–diakonissaHøgskolesta

tutkimukseen

terveysalan

alempi

ja

terveydenhoitajaopiskelijat.

osallistuivat

AMK

Diakonhjemmet

sairaanhoitajaopiskelijat.

-tutkinto

valmistaa

Norjan

sairaanhoitajaksi.

Terveydenhoitajan ja diakoniatyöntekijän koulutukseen haetaan erikseen
valmiin alemman korkeakoulututkinnon jälkeen.

30
5.5 Tutkimuksen toteutus

Keräsimme tutkimusaineiston sähköisellä Webropol-kyselylomakkeella (LIITE
1;

LIITE

2).

Diakonhjemmet

Lähetimme

kyselyn

Høgskolessa

Diakonia-ammattikorkeakoulussa

hoitotyönkoulutusohjelmassa

ja

vähintään

kolmatta lukuvuotta opiskeleville. Kysely lähetettiin sähköpostitse Suomessa
694 opiskelijalle. Saimme heidän sähköpostiosoitteet opintotoimistosta.
Pyysimme opintotoimistoa lähettämään meille kaikki vähintään kolmatta
lukuvuotta opiskelevien sähköpostiosoitteet. Sähköpostin saaneista 51
opiskelijaa vastasi kyselyyn, mutta heistä 6 ei ollut kohderyhmästä. 45
vastausta oli relevantteja tutkimukseemme. Kyselymme vastausprosentti on
siis 6,5 %. Emme tiedä mistä epärelevanttien vastausten jättäjät ovat saaneet
tiedon kyselystämme. On mahdollista, että jotkut heistä ovat olleet mukana
opintotoimistosta saaduissa sähköposteissa, tai opiskelijat ovat lähettäneet
tietoa

kyselystämme

yhteystiedoissa

toisilleen.

on

Jos

opintotoimistosta

kohderyhmämme

ulkopuolella

saamistamme

olevia,

kyselyn

vastausprosentti on todellisuudessa korkeampi.

Kysely oli auki Diakissa 3 viikkoa. Ensimmäisen viikon aikana saimme 13
vastausta, joista juuri mikään ei ollut sairaanhoitaja-opiskelijoilta. Laitoimme
muistutuksen kyselystämme, ja saimme seuraavan viikon aikana noin 30
vastausta. Suljimme kyselyn kolmen viikon kuluttua sen avaamisesta, koska
vastauksia oli riittävästi ja emme olleet saaneet uusia vastauksia viiteen
päivään.

Norjassa kysely julkaistiin opiskelijoiden intranetissä, jonka nimi on It’s
learning. Kyselyä ei voitu lähettää suoraan opiskelijoiden sähköposteihin,
koska

heillä

ei

ole

tapana

tehdä

niin.

Kolmannen

vuoden

sairaanhoitajaopiskelijoista vastaava opettaja auttoi laittamalla kyselymme
saatekirjeen ja linkin kyselyyn. Aluksi vastauksia ei tullut juuri ollenkaan, joten
pyysimme opettajaa muistuttamaan kyselystämme. Kysely oli auki pitkään,
kaikkiaan

11

viikkoa.

Emme

voi

arvioida

kuinka

moni

on

nähnyt

saatekirjeemme. Diakonhjemmet Høgskole arvioi, että kolmatta vuotta
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sairaanhoitajaksi opiskelevia on 131. Kyselyymme vastasi 20, eli arvioitu
vastausprosentti kyselyssämme oli 15,3.

643 opiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta jätti vastaamatta. Norjassa
sama luku arvioidaan olevan 111. Vastaamatta jättäneiden määrää kutsutaan
kadoksi, joka on ongelma erityisesti Internet-kyselyissä (Kananen 2008, 77).
Pyrimme vähentämään katoa motivoivalla saatekirjeellä, houkuttelevalla
kyselylomakkeella
(Heikkilä

2001,

ja
44).

vaatimattomalla
Otimme

kyselyn

huomioon

palauttamismenetelmällä

myös

vastaamisen

maan

käytetyimmällä kielellä, joka on myös koulutusohjelmien kieli, minkä uskomme
vaikuttaneen positiivisesti vastaamiseen. Harkitsimme myös, että olisimme
houkutelleet

vastaajia

hylkäsimme

idean

mahdollisella
paremman

arvonnalla

tai

identiteettisuojan

palkkiolla,

mutta

saavuttamiseksi.

Saatekirjeessä kerroimme kyselyn tarkoituksen, tavoitteet ja luvat kyselyyn.
Muokkasimme kyselyn esteettisesti houkuttelevaksi. Kyselylomakkeen teimme
mahdollisimman helpoksi täyttää ja jättää kesken, mikäli vastaaja muuttaa
mielensä. Vastaajakatoon on voinut vaikuttaa kyselyn arka aihe sekä
kiinnostamattomuus

aiheeseen

ja

opiskelijoiden

lähettämiin

kyselyihin.

Tiedämme, että osa loppuvaiheen opiskelijoista oli harjoittelussa kyselyn
aikana, minkä kuulimme vaikuttaneen vastaamattomuuteen.

Kyselyn jätti kesken Diakonia-ammattikorkeakoulussa 36 vastaajaa ja
Diakonhjemmetissä 26. Uskomme tämän johtuvan arasta aiheesta, kyselyn
pituudesta, avoimien kysymysten määrästä ja kysymysten pakollisesta
vastaamisesta. Pohdimme kyselyn pituutta, avoimien kysymysten määrää ja
kysymysten pakollisuutta kyselyä tehdessä. Halusimme tehdä mieluummin
laajan ja tarkan kyselyn kuin suppeamman ja suurpiirteisemmän, vaikka
vastaajia olisikin saatu enemmän. Arvioimme, että tämä vaikutti kyselyn
keskeyttämismäärään.

5.6 Tutkimusaineiston analysointi
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Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Diakonhjemmet Høgskolen vastaukset eli
aineistomme on käsitelty erikseen ja kysymystyypin mukaan. Käytimme sekä
laadullisia että määrällisiä analysointikeinoja. Strukturoidut kysymykset
muodostettiin

taustatietotaulukoiksi,

analysointimenetelmä.

Avointen

sisällönanalyysillä

mikä

kysymysten

aineistolähtöisesti,

on

määrällinen

vastaukset
mikä

on

analysoitu

on

laadullinen

analysointimenetelmä. Lopuksi ristiintaulukoimme ja auki-kirjoitimme avoimien
ja

strukturoitujen

vastaukset,

mikä

on

määrällinen

menetelmä.

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi mahdollistaa myös avoimien kysymysten
systemaattisen ja objektiivisen analyysin. Sisällönanalyysillä saadaan kuvaus
tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sen negatiivinen puoli on, että aineisto
saadaan vain järjestettyä johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & Sarajärvi
2011, 103–104.)
Aloitimme avoimien kysymysten vastausten käsittelyn lukemalla ne läpi.
Analysoinnin tavoitteena oli saada vastaukset tutkimuskysymyksiin (Heikkilä
2001, 142). Kysyimme aineistolta tutkimuskysymyksiä, ja pelkistimme ilmaisut.
Tämän jälkeen ryhmittelimme aineiston. Tutkimusaineistosta erotetaan
erilaisuudet ja samanlaisuudet. Vastaukset ryhmitellään luokkiin merkityksen
perusteella.

Tämän

vuoksi

aineistoa

kuvaavien

luokkien

tulee

olla

yksiselitteisiä ja toisensa poissulkevia. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001,
23–29.) Yhdistimme samaa tarkoittavat ilmaisut samoiksi luokiksi, ja
annoimme luokille sisältöä kuvaavat nimet. Pelkistäminen oli suhteellisen
helppoa, koska vastaukset olivat pääsääntöisesti suoria ja yksiselitteisiä.
Esimerkiksi Diakin kysymyksessä 9 (LIITE 1) yksi vastaus oli ”Ehkä hieman
enemmän painotetaan kristillisiä arvoja kuin muissa kouluissa”. Ryhmittelimme
tämän ilmaisun ”Kristillisyydeksi”. Joissakin kohdissa pelkistämistä tarvittiin
enemmän. Esimerkiksi yksi osa erästä DUC:n vastausta kysymykseen 7
(LIITE 2) oli ”Føler de r opptatt av at alle mennesker er like mye verdt, uansett
religion”. Tämä voidaan kääntää “Tunnen, että he ovat huolissaan kaikkien
ihmisten

samanarvoista,

ryhmittelimme

tämän

ryhmittelemättömät
Sisällönanalyysissä

riippumatta
vastauksen

vastaukset
on

mahdollista

uskonnosta”.
”Tasa-arvoksi”.

on

ryhmitelty

abstrahoida

Pelkistimme

ja

Kerran

mainitut

kohtaan

”Muut”.

aineisto

eli

yhdistää
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samansisältöisiä luokkia ja muodostaa yläluokkia (Latvala & VanhanenNuutinen 2001, 23–29). Tässä tutkimuksessa se ei ollut rakentavaa.

Sisällön analyysin valmistuttua koko aineisto kuvattiin selkeyden vuoksi Exceltaulukoissa (LIITTEET 3–6) ja ristiintaulukoitiin (LIITE 4; LIITE 6). Exceltaulukossa vastaukset on kuvattu suorina jakaumina, prosenttiosuuksina.
Ristiintaulukoinnissa verrataan prosenttiosuuksia. Ristiintaulukoinnissa on
sarakemuuttujia ja rivimuuttujia (Heikkilä 2001, 210). Sarakemuuttujat ovat
suuntautumisvaihtoehdot

tai

koulut,

ja

rivimuuttujina

strukturoitujen

kysymysten vastaukset tai ryhmitellyt avoimien kysymysten vastaukset.
Ristiintaulukoinnin avulla silvitetään miten kaksi eri muuttujaa vaikuttaa
toisiinsa (Heikkilä 2001, 210).
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6 TUTKIMUSTULOKSET

6.1 Tutkimustulokset Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Tässä osiossa esitetään tulokset Diakin opiskelijoiden vastauksista. Tulokset
esitellään ensin yhteenvetona ja sen jälkeen eri suuntautumisvaihtoehtojen
vastaukset eroteltuna ja verrattuina toisiinsa. Kyselyyn vastasi 51 opiskelijaa,
mutta vastauksista 45 oli relevantteja tutkimukseemme. Vastauksia tuli
kaikista toimipisteistä ja kaikista terveysalan koulutusohjelmista. Helsingistä
vastauksia tuli kolme kertaa enemmän kuin muista toimipisteistä, joissa
vastauksien

määrä

oli

lähes

sama.

Kyselyyn

vastanneista

terveydenhoitajaopiskelijoita oli vähiten. Puolet vastanneista oli aloittanut
opinnot vuonna 2011. Kaikki vastaajat olivat suorittaneet koko tutkinnon
Diakissa. Kaksi kolmasosaa vastanneista opiskeli nuorisoasteella. Opiskelijat
pystyivät

vastaamaan

opiskelumuodoksi

sekä

nuorisoasteen

että

aikuisasteen, minkä takia jotkut valitsivat molemmat. Tästä johtuu, että niiden
yhteenlaskettu

prosenttimäärä

on

hieman

suurempi

kuin

oletuskokonaismäärä. Kyselyyn vastanneista kolmatta ja neljättä lukuvuotta
opiskeli noin sama määrä. Liitteestä 3 löytyy Diakin opiskelijoiden tulosten
yhteenveto kuvioina, ja jotkin kuviot ovat myös tekstissä. Liitteestä 4 esitetään
sairaanhoitajien,

terveydenhoitajien

ja

sairaanhoitaja–diakonissojen

vastausten prosentuaaliset vertailut kuvioina. Taulukossa 1 kuvataan
Diakonia-ammattikorkeakoulussa kyselyyn vastanneiden taustatietoja.
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TAULUKKO 1. Diakonia-ammattikorkeakoulusta kyselyyn vastanneiden
taustatiedot N=45
Taustatiedot

Muuttuja

%

Toimipiste

Helsinki
Oulu
Pori
Pieksämäki

56
16
16
13

Koulutusohjelma

Sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja
Diakonissa
2009
2010
2011
Nuorisoaste
Aikuisaste

36
24
40
11
40
49
69
33

5. lukukausi
6. lukukausi
7. lukukausi
8. lukukausi
9. lukukausi

31
16
22
27
4

Opintojen
aloitusvuosi
Opiskelumuoto
Opintojenvaihe

Koulutusohjelmien välillä taustamuuttujat vaihtelivat. Kyselyyn ei vastannut
yhtäkään

sairaanhoitajaopiskelijaa

Oulusta.

Kaikki

vastanneet

sairaanhoitajaopiskelijat aloittivat opinnot vuonna 2011, ja suurin osa heistä
opiskeli

viidettä

lukukautta.

Vastaajia

oli

tasan

sekä

nuoriso-

että

aikuisasteelta. Vastaajat pystyivät valitsemaan tässä kohdassa molemmat
vaihtoehdot, minkä takia tämän kohdan yhteen laskettu summa on yli 100 %.
Kaikki terveydenhoitajaopiskelijat olivat nuorisoasteelta Helsingistä, joka on
Diakin ainut terveydenhoitajien koulutuspaikka. Vastanneet terveydenhoitajaopiskelijat olivat aloittaneet opintonsa tasaisesti vuodesta 2009 vuoteen 2011.
Heistä suurin osa opiskeli kuitenkin 7–8 lukukautta. Kaikki kyselyyn
osallistuneet

sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat

olivat

nuorisoasteelta.

Pieksämäen sairaanhoitaja–diakonissa-opiskelijoista kukaan ei vastannut
kyselyyn. Muista toimipisteistä vastauksia tuli tasaisesti. Suurin osa
sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoista aloitti opinnot vuonna 2010 ja opiskeli
6.–7. lukukautta.

36

6.1.1 Koulun arvot opiskelijoiden näkökulmasta

Opiskelijat

kokivat

tuntevansa

Diakonia-ammattikorkeakoulun

arvot

keskimäärin hyvin. Vastausten keskiarvo oli 3,67 eli välillä ”kohtalaisesti” ja
”hyvin”. Kukaan vastanneista ei kokenut tuntevansa niitä erittäin huonosti.
Vastaukset ovat kuviossa 1.

KUVIO 1. Opiskelijoiden oma arvio miten hyvin he tuntevat Diakoniaammattikorkeakoulun arvot N=45 (%)
Terveydenhoitajaopiskelijat kokivat tuntevansa koulunsa arvot paremmin kuin
sairaanhoitaja- ja sairaanhoitaja–diakonissa opiskelijat. Terveydenhoitaja- ja
sairaanhoitajaopiskelijoista yli 30 % arvioi, etteivät Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot ole vaikuttaneet yhtään opiskelupaikan valitsemiseen tai
vaihtamiseen. Sairaanhoitaja–diakonissa-opiskelijoista noin 20 % oli samaa
mieltä.

Vastaajat arvioivat, että koulun arvot vaikuttivat opiskelupaikan valitsemiseen
ja/tai vaihtamiseen vaihtelevasti. Eniten ja lähes saman verran vastauksia tuli
kohtiin ”ei yhtään” ja ”paljon”. Vastausten keskiarvo oli 2,67.

Koulutusohjelmien välillä oli pieniä eroja miten opiskelijat kokivat arvojen
vaikuttaneen opiskelupaikan valitsemiseen tai vaihtamiseen. Sairaanhoitaja- ja
sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoista noin 10 % koki koulun arvojen
vaikuttaneen opiskelupaikan valitsemiseen tai vaihtamiseen erittäin paljon.
Terveydenhoitajaopiskelijoista kukaan ei kokenut näin.
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Opiskelijat pystyivät nimeämään arvoja vapaasti avoimeen kysymykseen,
mikä oli: mitkä arvot ovat näkyneet koulun käytännöissä. Opiskelijat
mainitsivat kristillisyyden ja lähimmäisenrakkauden eniten (noin 40 %). Muita
mainittuja arvoja on kuviossa 2.

KUVIO 2. Opiskelijoiden mielestä Diakonia-ammattikorkeakoulussa näkyvät
arvot N=45 (%)
Kaikki suuntautumisvaihtoehdot kokivat, että kristillisyys oli näkynyt arvoista
eniten koulun käytännöissä. Hengellisyys näkyy koulun käytännöissä eniten
sairaanhoitajaopiskelijoiden mielestä, kun taas sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoista kukaan ei kokenut näin. Eettisyyden mainitsivat eniten
terveydenhoitajaopiskelijat ja vähiten sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat.
Laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan mainitsivat vain sairaanhoitaja–
diakonissaopiskelijat. Vastaajat mainitsivat myös yksittäisiä arvoja, joita muut
vastaajat eivät maininneet. Näitä oli esimerkiksi joustavuus.

Opiskelijoiden vastauksien mukaan arvoja on viestitty koulussa eniten sanoin,
keskiarvo 3,64. Opiskelijoiden mielestä seuraavaksi eniten arvoja viestittiin
kirjallisesti (keskiarvo 3,53) ja teoin (keskiarvo 3,16). Vähiten arvoja viestittiin
non-verbaalisesti (keskiarvo 3). Viisi opiskelijaa vastasi, että arvoja on viestitty
koulussa myös muilla keinoilla, kuten tutkimuksin, opetussuunnitelmin, koulun
mainoksissa ja oppimateriaaleissa.
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Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat terveysalanopiskelijoista eniten, että arvoja
viestitettiin sanoin, ja sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat vähiten. Terveydenhoitajaopiskelijat kokivat, että arvoja on viestitty koulussa teoin vähemmän
kuin muut terveysalan opiskelijat. Non-verbaalisessa arvojen viestinnässä
sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat erottuivat selvästi terveydenhoitaja- ja
sairaanhoitajaopiskelijoista. Sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat kokivat, että
arvoja

oli

viestitty

keskimäärin

melko

paljon

non-verbaalisesti

kun

terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat kokivat, että niitä on viestitty
melko vähän. Eri suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijat olivat lähes samaa
mieltä

arvojen

kirjallisesta

viestinnästä.

Vain

sairaanhoitaja–

diakonissaopiskelijat kokivat, ettei arvoja oltu viestitetty erittäin paljon
kirjallisesti koulussa.

Opiskelijat kokivat, että koulujen arvot ovat toteutuneet koulussa yleisesti
melko hyvin. Pieni osa vastaajista koki, että jotkut arvot olivat toteutuneet
erittäin huonosti. Hieman useampi vastaajista koki, että arvot olivat
toteutuneet

erittäin

hyvin.

Parhaiten

oli

toteutunut

kristillinen

lähimmäisenrakkaus, jonka keskiarvo oli 3,47. Opiskelijat kokivat arvoista
huonoiten toteutuneen laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan, jonka keskiarvo
oli 2,76. Arvojen toteutuminen on kuvattu kuviossa 3.

KUVIO 3. Koulujen arvojen toteutuminen Diakonia-ammattikorkeakoulussa
opiskelijoiden kokemusten mukaan N=45 (%)
Terveydenhoitajaopiskelijat kokivat koulujen arvojen toteutuneen huonommin
kuin sairaanhoitaja- ja sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat kaikissa muissa
koulujen arvoissa paitsi yksilön kunnioittamisessa. Terveydenhoitajaopiskelijat

39
kokivat

erityisesti

kristillisen

oikeudenmukaisuuden

lähimmäisenrakkauden

toteutuneen

suuntautumisvaihtoehdot.
suuntautumisvaihtoehdot

huonommin

Avoimen
olivat

sosiaalisen

muut

terveysalan

vuorovaikutuksen

lähes

Sairaanhoitajadiakonissaopiskelijat

kuin

ja

samaa

kokivat

mieltä

laadukkaan

osalta

eri

keskiarvoisesti.
ja

tuloksellisen

toiminnan toteutuneen paremmin kuin sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat.

Vain

terveydenhoitajaopiskelijat

kokivat,

etteivät

kristillinen

lähimmäisenrakkaus, avoin vuorovaikutus sekä laadukas ja tuloksellinen
toiminta

olleet

toteutuneet

erittäin

hyvin.

Yksilöiden

kunnioittamisen

sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat kokivat toteutuneen huonommin kuin
sairaanhoitaja-

ja

terveydenhoitajaopiskelijat.

Kukaan

sairaanhoitaja–

diakonissaopiskelijoista ei kokenut yksilöiden kunnioittamisen toteutuneen
erittäin huonosti.

Opiskelijat vastasivat avoimella kysymyksellä miten Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoja tulisi muuttaa. Opiskelijat kokivat, että Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot ovat hyvät, mutta ne eivät aina toteudu. Viidesosa koki, että arvot
ovat hyvät, mutta toiminta on puutteellista. Koulun nimittämistä arvoista toivottiin enemmän laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan toteutumista, oikeudenmukaisuuden toteutumista ja avoimen vuorovaikutuksen toteutumista. Osa
toivoi tasa-arvoa enemmän ja yksilöllisyyttä enemmän. Hengellisyydestä oltiin
sekä puolesta että vastaan. Kymmenesosa koki, ettei koulun arvoissa ole
muutettavaa. Opiskelijoiden kokemus Diakonia-ammattikorkeakoulun arvojen
muuttumisesta on kuvattu kuviossa 4.
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KUVIO 4. Opiskelijoiden näkemys Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoja tulisi
muuttaa N=45 (%)
Mahdollisesta koulun arvojen muuttamisesta sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja–
diakonissa-

ja

terveydenhoitajaopiskelijat

olivat

lähes

samaa

mieltä

suuntautumisvaihtoehdosta huolimatta. Terveydenhoitajaopiskelijat kokivat,
että laadullinen ja tuloksellinen toiminta oli parempaa sekä koulun arvojen
olevan hyvät eikä niissä ole muutettavaa useammin kuin sairaanhoitaja- ja
sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat. Kukaan terveydenhoitajaopiskelijoista ei
toivonut hengellisyyttä vähemmän, päinvastoin he toivoivat hengellisyyttä
enemmän. Taas sairaanhoitaja- ja myös sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat
toivoivat hengellisyyttä vähemmän eikä heistä kukaan toivonut hengellisyyttä
enemmän.

Opiskelijat kokivat, että jotkin arvot tulisivat olla erityisesti Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoja. Arvoiksi nimettiin muun muassa tasavertaisuus, lähimmäisenrakkaus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, laadukas opetus, oikeudenmukaisuus sekä yksilöllisyys. Noin viidesosan mielestä ei ole olemassa mitään
erityistä arvoa, joka tulisi olla yksi Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoista.
Kymmenesosa vastanneista ei osannut sanoa.

Sairaanhoitaja–diakonissa- ja terveydenhoitajaopiskelijat kokivat useammin,
ettei ole mitään arvoa mikä tulisi olla erityisesti Diakonia-ammattikorkeakoulun
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arvo

kuin

sairaanhoitajaopiskelijat.

Sairaanhoitaja-

ja

sairaanhoitaja–

diakonissaopiskelijat nostivat esille lähimmäisenrakkauden. Sairaanhoitaja–
diakonissaopiskelijat

nostivat

eniten

esille

tasavertaisuuden,

terveydenhoitajaopiskelijat laadukkaan opetuksen ja sairaanhoitajaopiskelijat
lähimmäisenrakkauden.

Opiskelijoiden mielestä arvoihin ja etiikkaan liittyviä menetelmiä käytetään
Diakonia-ammattikorkeakoulussa melko hyvin. Eniten opiskelijat kokivat arvojen ja etiikan näkyvän tehtävissä, omien kokemusten jaossa, seminaareissa
sekä keskusteluissa luennoilla. Vähiten niitä näkyi tutor-ryhmissä käydyissä
keskusteluissa ja oppimispäiväkirjassa. Menetelmien yleisyys näkyy kuviossa
5.

KUVIO 5. Diakonia-ammattikorkeakoulussa arvoihin ja etiikkaan liittyvien
menetelmien yleisyys opiskelijoiden mielestä kuvattuna N=45 (%)
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat muita useammin, että menetelmiä käytettiin
yleisesti vähemmän. Sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoista suurin osa koki,
että omien kokemusten jakoa oli paljon. Muut koulutusohjelmat kokivat omien
kokemusten jakoa vähemmän. Terveydenhoitajaopiskelijat kokivat muita
useammin, että case-tapauksia käytettiin enemmän arvojen ja etiikan
käsittelemiseen.

Sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoiden

mielestä

oppimispäiväkirjaa käytettiin enemmän kuin muiden mielestä. Messujen
yleisyydestä oltiin samaa mieltä suuntautumisvaihtoehdosta huolimatta.
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6.1.2 Opiskelijoiden henkilökohtaiset arvot ja niiden suhde koulun arvoihin

Diakonia-ammattikorkeakoulun

opiskelijat

mainitsivat

tärkeimmiksi

henkilökohtaisiksi arvoikseen useimmiten lähimmäisenrakkauden, tasa-arvon,
kristillisyyden sekä toisen kunnioittamisen ja välittämisen. Muita mainittuja
arvoja oli esimerkiksi oikeudenmukaisuus, terveys, perhe, hengellisyys ja
rehellisyys. Kerran mainitut arvot ovat ryhmitelty kohtaan ”Muut”, joka oli
prosentuaalisesti yleisin ryhmä. Näitä arvoja olivat muun muassa rauha, ura ja
järkevyys. Arvojen yleisyys ja tarkemmat tiedot löytyvät kuviosta 6.

KUVIO
6.
Diakonia-ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden
henkilökohtaiset arvot prosentuaalisesti N=45 (%)

tärkeimmät

Lähimmäisenrakkautta terveydenhoitajaopiskelijat eivät maininneet niin usein
kuin muut opiskelijat. Sairaanhoitajaopiskelijoiden useimmiten mainittuja
arvoja olivat lähimmäisenrakkaus, tasa-arvo, kristillisyys ja muut arvot, joita
olivat

kerran

mainitut

arvot,

kuten

turvallisuus

ja

järkevyys.

Terveydenhoitajaopiskelijoiden useimmiten mainittuja henkilökohtaisia arvoja
olivat oikeudenmukaisuus, toisen kunnioittaminen ja välittäminen sekä tasaarvo.

Sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoiden

yleisimpiä

arvoja

olivat

lähimmäisenrakkaus, tasa-arvo, kristillisyys ja muut arvot, kuten aito
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kohtaaminen

ja

hyvyys.

Sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat

mainitsivat

henkilökohtaisiksi arvoikseen myös individualistisia arvoja, mutta muissa
suuntautumisvaihtoehdoissa opiskelevat eivät. Sairaanhoitajaopiskelijoista
osa mainitsi henkilökohtaisiksi arvoikseen ammatillisuuden, muut eivät.

Noin puolet Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista arvioi, etteivät heidän
henkilökohtaiset

arvot

eroa

mitenkään

Diakonia-ammattikorkeakoulun

arvoista. Pieni osa opiskelijoista koki, että arvot koulun kanssa ovat samat,
mutta käytäntö on eri. Noin joka kymmenes ei kokenut omaavansa kristillisiä
arvoja, kuten koulu.

Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat eniten ja sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijat
vähiten, etteivät henkilökohtaiset ja koulun arvot eroa toisistaan. Ryhmien
järjestys oli käänteinen, kun opiskelijat mainitsivat arvojen olevan samat,
mutta käytännön eri. Kukaan sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoista ei
sanonut, ettei kannata kristillisiä arvoja.

Noin joka kolmas opiskelija kokee, etteivät heidän omat arvonsa ole
muuttuneet koulutuksen aikana. Joka kuudesta vastaaja kokee, että he ovat
suvaitsevaisempia, ja yhtä moni, että heidän arvonsa ovat syventyneet. Yksi
kymmenestä

huomasi

pohtivansa

arvoja

enemmän.

Jotkut

kokivat

kyynistyneensä tai arvojen totaalisen muutoksen. Kuviossa 7 on kuvattu
opiskelijoiden oma näkemys omien arvojen muuttumisesta koulutuksen
aikana.
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KUVIO 7. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma näkemys omien
arvojen muuttumisesta koulutuksen aikana N=45 (%)
Noin puolet terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoista arvioi, etteivät
heidän arvonsa ole muuttuneet mitenkään. Noin joka viides sairaanhoitaja–
diakonissaopiskelijoista

koki

samoin.

Sairaanhoitaja–diakonissa-

ja

terveydenhoitajaopiskelijat kokivat sairaanhoitajaopiskelijoita useammin, että
arvot olivat syventyneet koulutuksen aikana.

Diakonia-ammattikorkeakoulun

opiskelijoista

valtaosa

kokee,

etteivät

pidemmällä olevat opiskelijat ole vaikuttaneet opiskelijoiden arvoihin ja niiden
omaksumiseen. Heistä joka kolmas mainitsi, ettei yhteyttä pidemmällä olevien
opiskelijoiden kanssa ole ollut. Suuntautumisvaihtoehtojen välillä ei ollut eroja.

Viidesosa opiskelijoista koki, että koulussa kohdatut arvot ovat näkyneet myös
omassa henkilökohtaisessa elämässä. Pieni osa opiskelijoista arvioi koulussa
kohdattujen arvojen näkyvän kaikkialla. Noin joka kahdeksas koki, etteivät
Diakonia-ammattikorkeakoulussa

kohdatut

arvot

näy

ollenkaan

henkilökohtaisessa elämässä. Joka kymmenes koki, että yksilöllisyyden
kunnioittaminen näkyy ja yhtä moni mainitsi lähimmäisenrakkauden. (Kuvio 8)
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KUVIO 8. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden näkemys miten
koulussa kohdatut arvot näkyvät opiskelijoiden henkilökohtaisessa elämässä
N=45 (%)
Sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoista noin puolet arvioi samojen arvojen
näkyvän henkilökohtaisessa elämässä kuin Diakonia-ammattikorkeakoulussa
kohtaamat arvot. Kukaan sairaanhoitajista ei maininnut tätä, eikä noin joka
seitsemäs terveydenhoitajista. Sairaanhoitajaopiskelijoista noin joka kolmas
arvioi, etteivät koulussa kohdatut arvot näy mitenkään henkilökohtaisessa
elämässä.

Terveydenhoitajaopiskelijoista

pieni

osa

ja

sairaanhoitaja–

diakonissaopiskelijoista kukaan ei kertonut, että koulussa kohdatut arvot
vaikuttavat

henkilökohtaisessa

elämässä.

Terveydenhoitajaopiskelijoista

viidesosa mainitsi ”kyvyn asettua toisen ihmisen asemaan parantuneen”
näkyvän henkilökohtaisessa elämässä. Taas sairaanhoitajaopiskelijoista joka
viides

arvioi

koulun

arvojen

vahvistaneen

omia

arvoja.

Muista

suuntautumisvaihtoehdoista kukaan ei maininnut tätä.

6.2 Tutkimustulokset Diakonhjemmet Høgskolessa

Tässä osiossa esitetään Diakonhjemmet Høgskolen terveysalan opiskelijoiden
vastausten tulokset. Diakonhjemmet Høgskolen tuloksista ei ole tehty vertailua
suuntautumisvaihtoehtojen

välillä,

koska

Diakonhjemmet

Høgskolesta
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tutkimukseen osallistuivat vain sairaanhoitajaksi opiskelevat. Osa tuloksista on
esitetty kuvioin tekstissä, ja kaikki kuviot löytyvät liitteestä 5.

Kyselyyn vastasi Diakonhjemmet Høgskolesta 20 opiskelijaa. Kukaan
kohderyhmän ulkopuolelta ei vastannut kyselyyn, joten emme joutuneet
rajaamaan

yhtään

vastausta

pois.

Kaikki

vastanneet

opiskelevat

sairaanhoitajaksi Oslossa. Yksi opiskelija oli vaihtanut koulua opintojen
aikana. Koska vaihtaneiden opiskelijoiden määrä oli erittäin matala ja
halusimme suojata hänen identiteettiä, emme vertailleet vastausta koko
tutkinnon Diakonhjemmet Høgskolessa suorittaneiden kanssa. Suurin osa
opiskelijoista aloitti opinnot vuonna 2011. Vähän yli puolet vastanneista
opiskeli osa-aikaisesti (deltid-ohjelmassa). Vastanneita oli tasaisesti 5.
lukukaudelta 7. lukukauteen. Taustatiedot on kuvattu taulukossa 2.

TAULUKKO 2. Diakonhjemmet Høgskolesta kyselyyn vastanneiden
taustatiedot. N=20
Taustatiedot

Muuttaja

%

Opintojen
aloitusvuosi

2007
2009
2010
2011
Kokoaika
Osa-aika

5
5
20
70
40
60

5. lukukausi
6. lukukausi
7. lukukausi

40
30
30

Opiskelumuoto
Opintojenvaihe

6.2.1 Koulun arvot opiskelijoiden näkökulmasta

Opiskelijat kokivat tuntevansa Diakonhjemmet Høgskolen arvot keskimäärin
hyvin. Vastausten keskiarvo oli 3,95, eli ”hyvin”. Kaksi kolmasosaa
vastanneista koki tuntevansa koulun arvot hyvin. Kukaan vastanneista ei
kokenut tuntevansa koulun arvoja erittäin huonosti tai huonosti.

Opiskelijat arvioivat, että koulun arvot ovat vaikuttaneet koulun valitsemiseen
tai vaihtamiseen vaihtelevasti. Kaikkiin kohtiin tuli vastauksia suhteellisen

47
tasaisesti. Keskiarvo oli 3,6, mikä tarkoittaa, että koulun arvot ovat
vaikuttaneet koulun valitsemiseen tai vaihtamiseen melko paljon.

Opiskelijat kertoivat koulussa näkyneistä arvoista. He mainitsivat useimmiten
lähimmäisenrakkauden, kristillisyyden ja kunnioituksen (respekt). Kerran
mainittuja arvoja olivat muun muassa avoimuus ja vuorovaikutus. Vastaukset
on kuvattu kuviossa 9.

KUVIO 9. Opiskelijoiden mielestä Diakonhjemmet Høgskolessa näkyvät arvot
N=20 (%)
Arvoja on viestitty opiskelijoiden mukaan melko paljon eri tavoin. Eniten
opiskelijat kokivat arvojen viestimistä kirjallisesti, vähiten teoin tai muuten. Osa
opiskelijoista koki, että arvoja oli viestitty teoin erittäin vähän.
Opiskelijat kokivat, että kaikki koulujen arvot toteutuivat Diakonhjemmet
Høgskolessa melko hyvin. Parhaiten toteutui sosiaalinen oikeudenmukaisuus
ja yksilöiden kunnioittaminen. Vain avoimesta vuorovaikutuksesta yksi
opiskelija koki, että se toteutui erittäin huonosti. Arvojen toteutuminen on
kuvattu kuviossa 10.
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KUVIO 10. Koulujen arvojen toteutuminen Diakonhjemmetin opiskelijoiden
kokemusten mukaan N=20 (%)
Opiskelijoiden mielipide Diakonhjemmet Høgskolen arvojen muuttamisesta oli
vaihteleva. Noin joka neljäs opiskelijoista sanoi, ettei koulun arvoissa ole muutettavaa, ja noin joka kuudes arvioi arvojen olevan hyvät, mutta toiminnan
puutteellinen. Muutama ei osannut sanoa. Viides osa toivoi yksilöllisyyttä
enemmän, ja noin joka kymmenes toivoi oikeudenmukaisuuden toteutuvan paremmin.

Moni sanoi, ettei ole mitään sellaista arvoa jonka erityisesti tulisi olla yksi
koulun arvoista ja pieni osa ei osannut sanoa. Pari kertaa mainittuja arvoja
olivat kunnioitus, rehellisyys ja tasavertaisuus.

Diakonhjemmet Høgskolessa opiskelijat kokivat, että arvoihin ja etiikkaan
liittyviä menetelmiä käytetään yleisesti melko paljon. Eniten käytetään
reflektointituokioita, omien kokemusten jakoa, tehtäviä sekä keskusteluja
luennoilla.

Vähiten

käytetään

oppimispäiväkirjaa.

Opiskelijoilla

on

mahdollisuus mennä koulurakennuksessa olevaan kappeliin aina kun koulu on
auki. Sitä käytetään opiskelijoiden mielestä yleisesti melko paljon, vaikka 40 %
kokee, ettei sitä käytetä yhtään. Arvoihin ja etiikkaan liittyvien menetelmien
yleisyys opiskelijoiden mielestä näkyy kuviossa 11.
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KUVIO 11. Diakonhjemmet Høgskolessa arvoihin ja etiikkaan liittyvien
menetelmien yleisyys opiskelijoiden mielestä kuvattuna N=20 (%)

6.2.2 Opiskelijoiden henkilökohtaiset arvot ja niiden suhde koulun arvoihin

Opiskelijat mainitsivat henkilökohtaisiksi arvoikseen eniten kunnioituksen,
lähimmäisenrakkauden, huolenpidon, rehellisyyden ja yksilön kunnioittamisen.
Muita useamman kerran mainittuja arvoja olivat avoimuus, tasa-arvo,
empaattisuus, eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Kerran mainittuja arvoja olivat
muun muassa nöyryys, rakkaus ja pitkäjänteisyys. Vastaukset on kuvattu
prosentuaalisesti kuviossa 12.

KUVIO
12.
Diakonhjemmet
henkilökohtaiset arvot N=20 (%)

Høgskolen

opiskelijoiden

tärkeimmät
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Puolet opiskelijoista koki, etteivät heidän henkilökohtaiset arvonsa eroa koulun
arvoista. Viidesosa koki, että he eivät omaa kristillisiä arvoja, joten se eroaa
koulun arvoista. Osa ei osannut sanoa miten omat henkilökohtaiset arvot ja
koulun arvot eroavat toisistaan.

Kolmasosa Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoista arvioi, että omat arvot
ovat syventyneet koulutuksen aikana. Joka neljäs sanoi, etteivät omat arvot
ole muuttuneet mitenkään ja saman verran arvioi pohdinnan arvoista
lisääntyneen. Osa koki olevansa suvaitsevaisempia. Luvut on kuvattu
kuviossa 13.

KUVIO 13. Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoiden oma näkemys omien
arvojen muuttumisesta koulutuksen aikana N=20 (%)
Suurin osa Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoista koki, etteivät pidemmällä
opinnoissa olevat ole vaikuttaneet heidän arvoihinsa ja niiden omaksumiseen.
Pieni osa koki, että ne ovat vaikuttaneet jonkin verran.

Suurin osa opiskelijoista koki, etteivät koulussa kohdatut arvot näy mitenkään
henkilökohtaisessa

elämässä.

Neljäs

osa

arvioi

pohdinnan

arvoista

lisääntyneen. Joka kymmenes opiskelijoista koki, että koulussa kohdatut arvot
näkyvät vähän, ja saman verran koki, että arvot ovat muuttuneet parempaan
suuntaan. Luvut on kuvattu kuviossa 14.
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KUVIO 14. Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoiden näkemys miten koulussa
kohdatut arvot näkyvät opiskelijoiden henkilökohtaisessa elämässä N=20 (%)

6.3

Diakonia-ammattikorkeakoulun

ja

Diakonhjemmet

Høgskolen

opiskelijoiden vastausten vertailu

Seuraavaksi esitetään ristiintaulukointi Diakin ja DUC:n vastausten välillä.
Vastaukset on esitetty kuvion, ja osa kuvioista on tekstissä. Kuvioissa Diakin
vastaukset verrataan DUC:n vastauksiin, eli Diakin vastaukset on esitetty
ensin, vaikka niiden prosentuaalinen osuus saattoi olla pienempi. Kaikki kuviot
löytyvät liitteestä 6.

Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat kokivat tuntevansa koulunsa arvot paremmin kuin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Molemmista kouluista
tuli vastauksia vaihtelevasti. Vastaukset on esitetty kuviossa 15.

KUVIO 15. Diakonia-ammattikorkeakoulun (N=45) ja Diakonhjemmet
Høgskolen (N=20) opiskelijoiden oma arvio miten hyvin he tuntevat arvot (%)
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Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoille koulun arvot vaikuttivat keskimäärin
enemmän opiskelupaikan valitsemiseen tai vaihtamiseen kuin Diakoniaammattikorkeakoulun

opiskelijoille.

Kaikkiaan

opiskelijoiden

vastaukset

jakautuivat vastausvaihtoehtoihin melko tasaisesti ja vaihtelevasti. (Kuvio 16.)

KUVIO 16. Diakonia-ammattikorkeakoulun (N=45) ja Diakonhjemmet
Høgskolen (N=20) opiskelijoiden oma arvio miten koulujensa arvot ovat
vaikuttaneet opiskelupaikan valitsemiseen tai vaihtamiseen (%)
Koulussa

näkyvistä

arvoista

sekä

Diakonia-ammattikorkeakoulun

että

Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat olivat samaa mieltä joissakin arvoissa.
Molemmista

kouluista

opiskelijat

mainitsivat

kristillisyyden,

lähimmäisenrakkauden, eettisyyden, tasa-arvon, diakonian sekä laadukkaan
ja tuloksellisen toiminnan. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden neljä
mainituinta arvoa olivat kristillisyys, lähimmäisenrakkaus, arvostava ja avoin
vuorovaikutus

sekä

eettisyys.

Diakonhjemmet

Høgskolen

opiskelijat

mainitsivat eniten kristillisyyden, lähimmäisenrakkauden, kunnioituksen sekä
laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan. Diakonia-ammattikorkeakoulusta noin
neljäsosa kaikista mainituista arvoista oli kristillisyys, kun sama määrä
Diakonhjemmet

Høgskolesta

ammattikorkeakoulun
luottamuksesta,

kun

opiskelijat

oli

noin

puhuivat

Diakonhjemmet

seitsemäsosa.
yksilön

Høgskolen

Diakonia-

kunnioittamisesta
opiskelijat

ja

puhuivat

kunnioituksesta (respekt) ja yksilöllisyydestä. Norjalaiset puhuivat näistä
suhteessa kaksinkertaisesti. Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat mainitsivat
laadukkaan

ja

tuloksellisen

ammattikorkeakoulun

opiskelijat.

toiminnan

useammin

Diakonhjemmet

kuin

Diakonia-

Høgskolen

opiskelijat

mainitsivat neljä kertaa enemmän muita kerran mainittuja arvoja kuin
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Koulussa näkyvät arvot on vertailtu
prosentuaalisesti kuviossa 17.
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KUVIO 17. Opiskelijoiden mielestä Diakonia-ammattikorkeakoulussa (N=45) ja
Diakonhjemmet Høgskolessa (N=20) näkyvät arvot (%)
Opiskelijat kokivat, että arvoja viestitettiin enemmän sanoin ja teoin Diakoniaammattikorkeakoulussa kuin Diakonhjemmet Høgskolessa. Taas vastaavasti
opiskelijat kokivat, että arvoja viestitettiin enemmän non-verbaalisesti ja
kirjallisesti

Diakonhjemmet

Høgskolessa

kuin

Diakonia-

ammattikorkeakoulussa.

Kristillinen lähimmäisenrakkaus toteutui opiskelijoiden mielestä yhtä hyvin
molemmissa

kouluissa.

Loput

arvot,

joita

ovat

sosiaalinen

oikeudenmukaisuus, avoin vuorovaikutus, laadukas ja tuloksellinen toiminta
sekä yksilöiden kunnioittaminen, toteutuivat paremmin Diakonhjemmet
Høgskolessa kuin Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Näistä laadukas ja
tuloksellinen

toiminta

toteutui

huomattavasti

huonommin

ammattikorkeakoulussa kuin Diakonhjemmet Høgskolessa.

Diakonia-
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Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat kokivat Diakonia-ammattikorkeakoulun
opiskelijoita useammin, ettei koulun arvoissa ole muutettavaa. Noin saman
verran opiskelijoita molemmista kouluista arvioi, että arvot ovat hyvät, mutta
toiminta puutteellinen. Vain Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat toivoivat
tasa-arvoisuutta ja avointa vuorovaikutusta enemmän sekä hengellisyyteen
muutosta. He myös kokivat, että laadullinen ja tuloksellinen toiminta on
puutteellista. Kolminkertainen määrä Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoita
verrattuna Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoihin ei osannut sanoa
miten toivoisi koulun arvoja muutettavan. Kuvio koulun arvojen muuttamisesta
opiskelijoiden näkökulmasta löytyy kuviosta 18.

KUVIO 18. Diakonia-ammattikorkeakoulun (N=45) ja Diakonhjemmet
Høgskolen (N=20) opiskelijoiden näkemys miten koulun arvoja tulisi muuttaa
(%)
Opiskelijat Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Diakonhjemmet Høgskolesta
olivat eri mieltä, onko olemassa sellainen arvo, minkä erityisesti tulisi olla yksi
koulun arvoista. Kaksinkertainen määrä Diakonia-ammattikorkeakouluun
verrattuna arvioi Diakonhjemmet Høgskolesta, ettei ole olemassa sellaista
arvoa, jonka tulisi erityisesti olla yksi koulun arvoista. Molemmista kouluista
jotkut

opiskelijat

mainitsivat

tasavertaisuuden,

lähimmäisenrakkauden,

laadukkaan opetuksen sekä yksilöllisyyden. Näistä laadukkaan opetuksen ja
lähimmäisenrakkauden

mainitsi

kaksinkertainen

määrä

Diakonia-

ammattikorkeakoulusta kuin Diakonhjemmet Høgskolesta. Myös molemmista
kouluista

oli

joitain,

ammattikorkeakoulusta

jotka

eivät

opiskelijat

osanneet
mainitsivat

sanoa.

Vain

Diakonia-

vuorovaikutuksen

ja
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yhteisöllisyyden, oikeudenmukaisuuden, ekologisuuden sekä eettisyyden.
Vain

Diakonhjemmet

Høgskolen

opiskelijat

mainitsivat

kunnioituksen,

rehellisyyden ja muita kerran mainittuja arvoja. Opiskelijoiden mielipide on
esitetty kuviossa 19.

KUVIO 19. Diakonia-ammattikorkeakoulun (N=45) ja Diakonhjemmet
Høgskolen (N=20) opiskelijoiden näkemys onko olemassa arvo, minkä tulisi
erityisesti olla yksi koulun arvoista (%)
Yleisesti Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat kokivat, että arvoihin ja
etiikkaan

liittyviä

menetelmiä

käytettiin

enemmän

kuin

Diakonia-

ammattikorkea-koulun opiskelijat. Erityisesti tutor-ryhmässä käytiin enemmän
keskusteluja Norjassa kuin Suomessa. Vain seminaareja ja oppimispäiväkirjaa
käytettiin enemmän Diakonia-ammattikorkeakoulussa kuin Diakonhjemmet
Høgskolessa

opiskelijoiden

mielestä.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa

järjestettyjä messuja ja Diakonhjemmet Høgskolen kappelia ei ole vertailtu,
koska ne eivät täysin vastaa toisiaan.

Opiskelijat mainitsivat omia tärkeimpiä henkilökohtaisia arvojaan avoimessa
kysymyksessä. Koulujen välillä oli eroja, mutta myös samankaltaisuutta.
Suurin ero koulujen välillä oli, että 26 % Diakonhjemmet Høgskolen
opiskelijoista mainitsi henkilökohtaiseksi arvokseen kunnioituksen ja Diakoniaammatti-korkeakoulun opiskelijoista vain 3 %. Vain Diakonia-ammatti-
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korkeakoulun

opiskelijat

määrittelivät

henkilökohtaisiksi

arvoikseen

kristillisyyden, toisen kunnioittamisen ja välittämisen, perheen, terveyden,
hengellisyyden, individualistisia arvoja, ystävät, yksilöllisyyden, luonnon,
elämän,

joustavuuden

sekä

läheisyyden.

Taas

vain

Diakonhjemmet

Høgskolen opiskelijat mainitsivat yksilön kunnioittamisen, huolenpidon,
avoimuuden, eettisyyden ja empaattisuuden. (Kuvio 20.)

KUVIO 20. Diakonia-ammattikorkeakoulun (N=45) ja Diakonhjemmet
Høgskolen (N=20) opiskelijoiden tärkeimmät henkilökohtaiset arvot (%)
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista useampi kuin Diakonhjemmet
Høgskolen opiskelijoista kokee, etteivät omat henkilökohtaiset arvot eroa
mitenkään koulun arvoista. Joka kymmenes Diakonia-ammattikorkeakoulun
opiskelijoista ei kannata kristillisyyttä, ja Diakonhjemmet Høgskolessa määrä
on kaksinkertainen. Useampi norjalainen kuin suomalainen mainitsi, ettei osaa
sanoa miten omat henkilökohtaiset arvot eroavat koulun arvoista. Diakoniaammattikorkeakoulun opiskelijat mainitsivat yksittäisiä eroja enemmän kuin
Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat. Noin yhtä usea opiskelija molemmista
kouluista arvioi, että arvot ovat samat, mutta käytäntö eri.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista useampi kuin Diakonhjemmet
Høgskolen opiskelijoista koki, etteivät omat arvot olleet muuttuneet mitenkään.
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Diakin ja DUC:n opiskelijoista yhtä moni koki, että on opiskelujen myötä
suvaitsevaisempi. Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoista kaksinkertainen
määrä koki Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoihin verrattuna, että omat
arvot ovat syventyneet. Samoin arvojen pohdinnan lisääntymistä koki
kaksinkertainen määrä Norjassa verrattuna Suomeen. Sekä Diakoniaammattikorkeakoulun että Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat kokivat,
etteivät pidemmällä opinnoissa olevat ole vaikuttaneet arvoihin ja niiden
omaksumiseen.

Koulussa kohdattujen arvojen vaikutus henkilökohtaiseen elämään vaihteli
koulujen välillä. Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoista kolme kertaa
useampi kuin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista arvioi, etteivät
koulussa kohdatut arvot näy mitenkään. Viidesosa suomalaisista opiskelijoista
arvioi, että samat arvot näkyvät, ja norjalaisista joka kymmenes, että ne
näkyvät vähän. Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoista neljäsosa kertoi
pohdinnan arvoista lisääntyneen. Useampi DUC:n kuin Diakin opiskelijoista
eivät osanneet sanoa, miten koulussa kohdatut arvot ovat vaikuttaneet heidän
henkilökohtaiseen elämäänsä.

Kyselyn palauteosion vastaukset eivät pääsääntöisesti eronneet koulujen
välillä. Monet, erityisesti Diakin opiskelijat, kertoivat aiheen olevan tärkeä ja
mielenkiintoinen. Osa heistä oli myös kiinnostunut tutkimuksen julkistamisen
ajankohdasta. Jotkut opiskelijoista toivat myös palauteosiossa kriittistä
palautetta koulun toiminnasta. Vastaukset olivat pääosin positiivisia ja
kannustavia.
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu

7.1.1 Tulosten tarkastelu Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat kokevat tuntevansa kohtalaisen
hyvin koulunsa arvot. Kysyttäessä heiltä ”mitkä arvot ovat näkyneet koulun
käytännöissä” he kertoivat sekä koulun nimeämiä että muita arvoja. He
mainitsivat kristillisyyden ja lähimmäisenrakkauden eniten (noin 40 %).
Kristillinen lähimmäisenrakkaus onkin yksi koulun arvoista. Muita Diakoniaammattikorkea-koulun arvoja mainittiin seuraavasti: arvostava ja avoin
vuorovaikutus 10 %, oikeudenmukaisuus 4 % sekä laadukas ja tuloksellinen
toiminta 4 % vastauksista. Laadukas ja tuloksellinen toiminta koettiin toisessa
kysymyksessä toteutuneen huonoiten koulun arvoista. Yllättävää oli, että
kukaan sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijoista ei maininnut hengellisyyden
näkyvän koulun käytännöissä, vaikka juuri heillä on eniten hengellistä
opetusta ja toimintaa koulutuksen aikana. Mielenkiintoista oli myös se, ettei
kukaan diakonissaopiskelijoista toivonut enemmän hengellisyyttä koulun
arvoihin vaan päinvastoin vähemmän. Terveydenhoitajat taas toivoivat
hengellisyyttä enemmän. Toisaalta sairaanhoitaja–diakonissat olivat ainoat,
jotka toivat esille laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan koulun arvoja
kysyttäessä. Kuudesosa diakonissoista koki sen toteutuneen hyvin tai erittäin
hyvin.

Kokonaisuudessaan opiskelijat kokivat, että koulujen arvot ovat toteutuneet
yleisesti melko hyvin, kun heitä pyydettiin arvioimaan koulun arvojen
toteutumista asteikolla 1–5. Kuitenkin avoimeen kysymykseen ”miten koulun
arvoja tulisi muuttaa”, he eivät olleet enää yhtä positiivisia arvojen
toteutumisesta. Vain joka kymmenes koki, ettei niissä ole mitään muutettavaa.
Suurin osa opiskelijoista toivoi parannusta koulun arvoihin ja toimintaan. Pieni
osa opiskelijoista toivoi esimerkiksi ekologisuuden olevan koulun arvo. Tässä
voidaan nähdä yhteiskunnan ja aikakauden vaikuttavan työpaikan arvoihin
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(Lindström 2004). Kukaan ei toivonut muutosta lähimmäisenrakkauden
toteutumisessa koulussa. BM -hankkeen mukaan osa opiskelijoista koki, että
diakonisia arvoja oli korostettu liikaa koulutuksessa (Ylönen ym. 2012). Tämän
voi

havaita

myös

tutkimuksessamme.

Murto-osa

vastanneista,

kaikki

sairaanhoitaja- tai sairaanhoitaja–diakonissa -opiskelijoita, toivoi hengellisyyttä
vähemmän. Tämä on ainut luokka, joka viittaa siihen, että diakonisia arvoja
esiintyisi koulussa liikaa. Henkilökohtaisia ja koulun arvoja verratessa noin 10
% vastaajista, kaikki sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajaopiskelijoita, koki
omien arvojensa olevan ”ei kristillisiä”.

Tulos arvojen näkymisestä erilaisin viestintätavoin on sama kuin Heikkisen ja
Pasternackin tutkimuksessa vuodelta 2008. Tutkimustuloksena oli, että
työterveyshuoltoa

käyttävät

yritysten

työntekijät

rekisteröivät

jokaisen

työterveyshuollon työntekijän käyttäytymisen. Tämän ja tutkimuksemme
perusteella voidaan ajatella, että opiskelijat rekisteröivät koulutusorganisaation
arvoja jokaisen työntekijän käytöksestä holistisesti. Olisi siis tärkeää, että
työntekijät saisivat tukea koulun arvoissa. BM -projektin mukaan opettajat
kokivat, etteivät saa tarpeeksi tukea esimiehiltään diakonian profiilin
ongelmatapauksissa (Ylönen ym. 2012). Tulostemme mukaan Diakin arvot
ovat näkyneet kohtalaisen hyvin, mutta niiden selkiyttämiseksi tarvitaan lisää
tukea ja ohjausta esimiehiltä. Koulun arvojen tulisi näkyä kaikessa
toiminnassa (Elovainio ym. 2002), myös irtisanomisissa. On todettu, että
oikeudenmukainen johtaminen ja päätöksenteko ovat suoraan verrannollisia
työssä jaksamiseen ja välillisesti myös organisaation tuottavuuteen (Kivimäki
ym. 2003; Kivimäki ym. 2004).

Erilaisia arvoihin ja etiikkaan liittyviä metodeja käytetään koulussa yleisesti
paljon. Vuoden 2010 opetussuunnitelmassa on vähennetty tutorointia. Tämä
näkyy tuloksissakin, koska tutor-ryhmässä käydyt keskustelut on vähiten
käytetty metodi. Ohjauskeskustelut ja väittelyt ovat tehokkaita ammattieettisen
osaamisen kehittäjiä, ja ainakin me olemme hyötyneet tutoroinnista paljon
väistyneen

opetussuunnitelman

opiskelijoina.

Lisäksi

työelämän

asiantuntijoiden ja muiden kokeneempien kohtaaminen auttaa kehittämään
ammatti-identiteettiä ja arvotietoisuutta (Juujärvi ym. 2011, 31). Valitettavasti
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valtaosa vastanneista toi myös esille, etteivät pidemmälle opiskelleet ole
vaikuttaneet mitenkään arvoihin ja niiden omaksumiseen.
Opiskelijoiden henkilökohtaisia arvoja ja Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoja
verratessa huomataan, että niissä on samankaltaisuutta, mutta myös eroja.
Opiskelijoiden yleisimmin mainitsemat henkilökohtaiset arvot olivat samoja
kuin koulun arvot. Koulun arvojen lisäksi henkilökohtaisiksi arvoiksi nimettiin
toisen kunnioittaminen, terveys, perhe, hengellisyys ja rehellisyys. Avointa
vuorovaikutusta, joka on yksi koulun arvoista, opiskelijat eivät maininneet
suoraan, mutta se on nähtävissä muissa mainituissa arvoissa. Eniten mainitut
henkilökohtaiset arvot eivät ole mielestämme ristiriidassa koulun arvojen
kanssa.

Diakin vastausprosentti oli 6,5 tai enemmän, jos opintotoimistosta saaduissa
sähköposteissa oli muitakin kuin tutkimukseen relevantteja. Tulos on siis
suuntaa antava. Saimme suullista palautetta, että kaikki halukkaat eivät
ehtineet vastaamaan kyselyyn harjoittelukiireiden takia. Vastauksista, niiden
pituudesta ja sisällöstä sekä opiskelijoiden kiinnostuneisuudesta tutkimukseen
Diakissa huomaa, että opiskelijat tarvitsisivat mahdollisuuden antaa palautetta
arvojen

toteutumisesta

tarvittaisiin

esimerkiksi

koulussa.
anonyymi

Opintokokonaisuuspalautteen
palautuslaatikko

kouluun.

lisäksi
Lisäksi

huomasimme aineistosta, että vastaajien opinnot venyvät, koska verrattaessa
lukukausia ja aloitusvuosia lukukausien määrä on pienempi kuin oletus.

7.1.2 Tulosten tarkastelu Diakonhjemmet Høgskolessa

Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijat kokivat tuntevansa koulunsa arvot
keskimäärin hyvin. Aikaisemmissa tutkimuksissa, Internet-sivuilta ja tässä
tutkimuksessa syntyy vaikutelma, että DUC kantaa tiettyjä arvoja, kuitenkaan
arvoja ei löydy konkreettisesti kirjoitettuna koulun Internet-sivuilta. Tämän
takia esimerkiksi vastausten pohtiminen suhteessa koulun arvoihin on
vaikeaa. Tutkimustuloksemme vahvistavat BM -hankkeen tuloksia, joiden
mukaan eettiset ajatukset ja arvot eivät olleet yhtä konkreettisesti näkyvillä
DUC:n opinto-ohjelmassa kuin ne olivat opiskelijoiden mielissä (Ylönen ym.
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2012). Kysyttäessä opiskelijoilta ”miten arvoja on viestitty koulussa” opiskelijat
kokivat arvojen viestimistä kirjallisesti eniten. Jäimme pohtimaan johtuuko
tämä kirjallisista tehtävistä vai jostakin muusta. Arvojen kirjoittamattomuus voi
heijastua esimerkiksi siinä, ettei yli viidesosa osannut sanoa tuleeko DUC:n
arvoja muuttaa ja yli kolmasosa ei kokenut koulussa kohdattujen arvojen
näkyvän opiskelijoiden henkilökohtaisessa elämässä. DUCilaiset toivat esiin
paljon yksittäisiä arvoja, jotka olivat yhteensä viidesosa kaikista koulussa
mainituista näkyvistä arvoista. Yli neljäsosa toivoi yksilöllisyyttä enemmän,
vaikka se oli parhaiten toteutunut koulujen arvo DUC:ssa. Opiskelijoista yli
kolmasosa sanoi, ettei ole mitään arvoa, minkä tulisi olla yksi koulun arvoista.
Pohdimme johtuuko arvojen nimeämättömyys norjalaisesta kulttuurista.

Meille yllättävä tulos oli, että jopa neljäs osa vastauksista henkilökohtaisia
arvoja kysyttäessä oli kunnioitus (”respekt”) yleisesti. Joka kymmenes toivoi
tämän olevan yksi koulun arvoista, ja yhtä moni mainitsi sen näkyvän
koulussa. Uskomme, että Diakonhjemmet Høgskolen ja norjalainen kulttuurit
vaikuttivat kunnioituksen maininnan määrään.

7.1.3 Tulosten tarkastelu Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Diakonhjemmet
Høgskolessa

Koulu määrittelee arvojensa kautta omaa toimintaansa ja samalla millainen
hyvä yhteiskunta on (Friman, Lampinen & Nummela 2006, 54). Diakin ja
DUC:n arvoista löytyy perinteisiä hyvinvointivaltioon liitettyjä arvoja kuten
oikeudenmukaisuus. Koulujen arvoissa on nähtävissä arvoja yleisistä arvoohjeista

esimerkiksi

avoimuus,

tuloksellisuus

sekä

laatu

ja

vahva

asiantuntemus. (Viinamäki 2007.) Teorian mukaan (Holmia 2001, 1) voidaan
olettaa, että opettajan arvot heijastuvat vuorovaikutussuhteessa. Näin ollen
Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Diakonhjemmet Høgskolen opettajien tulisi
olla sitoutuneita koulujen arvoihin, jotta ne näkyisivät opiskelijoille opettajien
käytöksestä.

62
DUC:n opiskelijat kokevat tuntevansa koulunsa arvot paremmin kuin Diakin
opiskelijat. Koulun arvot ovat vaikuttaneet opiskelupaikan valitsemiseen tai
vaihtamiseen enemmän DUC:ssa kuin Diakissa. Pidämme tätä kiinnostavana,
koska DUC:ssa ei ole selkeästi kirjoitettuja arvoja. Olemme pohtineet voiko
koulun koko ja yksiköiden määrä vaikuttaa opiskelijoiden kokemukseen koulun
tuntemisesta.

Tulosten mukaan kouluissa näkyy joitakin samoja arvoja, mutta on myös
eroavaisuuksia. DUC:n opiskelijat mainitsivat laadukkaan ja tuloksellisen
toiminnan useammin kuin Diakin opiskelijat, vaikka se on Diakin arvo.
Molemmissa kouluissa opiskelijat näkivät koulun käytännöissä kristillisyyttä ja
lähimmäisenrakkautta. Vastauksia lukiessa jäimme miettimään sekoitetaanko
diakonia ja kristillisyys keskenään. Voiko tämä johtua käsitteiden käytöstä
kouluissa? Vai eivätkö opiskelijat ole mahdollisesti ymmärtäneet niiden eroa?
Kuitenkin voidaan olettaa, että kristillisyys ja diakonia ovat myös toisistaan
riippuvia arvoja (Leino-Kilpi 2009, 61).

Diakin opiskelijat mainitsivat useammin kuin DUC:n opiskelijat arvoja, joiden
tulisi olla yksi koulun arvoista. Toisaalta molempien koulujen opiskelijat
nimittivät toivotuiksi arvoiksi jo olemassa olevia koulujen arvoja. Voiko tämä
johtua

opiskelijoiden

tietämättömyydestä

koulun

arvoista,

ovatko

he

ymmärtäneet kysymyksen väärin vai halusivatko he korosta enemmän jo
olemassa olevaa arvoa tai osoittaa sen puutteellista toimintaa. Yksi koulussa
toivotuista arvoluokista oli ”hengellisyyttä vähemmän”, ja tätä oli toivottu vain
Suomessa. Kysyttäessä opiskelijoilta heidän henkilökohtaisten ja koulun
arvojen

eroista,

Norjassa

”ei

kristillisyyttä”

vastanneiden

määrä

oli

kaksinkertainen kuin Suomessa. Johtuuko tämä tutkimukseen osallistuneista,
koulun tavoista vai kulttuurista?

Yleisesti DUC:n opiskelijat kokivat, että arvoihin ja etiikkaan liittyviä
menetelmiä käytettiin enemmän kuin Diakin opiskelijat. Huomattavin ero oli
tutor-ryhmissä käytyjen keskustelujen määrässä, mikä saattaa johtua
tutoroinnin vähentämisestä Diakissa. Kuitenkin opiskelijat eivät kokeneet
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pidemmällä opinnoissa olevien vaikuttaneen arvoihin ja niiden omaksumiseen
kummassakaan koulussa.

Opiskelijoiden henkilökohtaisia arvoja kysyttäessä suurimmaksi eroksi nousi
”kunnioitus”. DUC:n kaikista mainituista arvoista joka neljäs oli ”kunnioitus”
(”respekt”), ja lisäksi mainittiin ”yksilön kunnioittaminen”. Myös Diakilaiset
mainitsivat ”toisen kunnioittamisen ja välittämisen” sekä ”kunnioittamisen”.
Uskomme tämän johtuvat kulttuurisista eroista.

Voidaan huomata, että koulujen arvot ovat vaikuttaneet henkilökohtaiseen
elämään vastausten perusteella. Suurin osa opiskelijoista koki omien
arvojensa muuttuneen koulutuksen aikana. Emme kuitenkaan tiedä, mikä oli
aiheuttanut muutoksen: henkilökohtainen elämä ja/tai koulutus. Teorian
mukaan henkilökohtaisten arvojen muodostumiseen vaikuttaa eletty elämä,
myös koulutus (Juujärvi ym. 2011, 35). Tutkimus osoitti, että koulussa
kohdatut arvot ovat vaikuttaneet opiskelijoiden henkilökohtaiseen elämään.
Arvojen muuttumista koulutuksen aikana on huomattu myös Aira Pihlaisen
väitöskirjassa vuodelta 2000. Sen mukaan alkuvaiheen opiskelijat esittivät
ihanteellisia ja epäitsekkäitä arvoja, ja opintojen edetessä rinnalle nousi
velvollisuuksia

ja

sääntöjä

korostava

näkemys.

Emme

kuitenkaan

huomanneet velvollisuuksia ja sääntöjä korostavaa näkemystä aineistossa.
Molempien koulujen opiskelijat kertoivat pohdinnan lisääntyneen koulutuksen
aikana.

7.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys

Tutkimus pyrittiin tekemään mahdollisimman luotettavasti ja eettisesti.
Huomioon on otettu tutkimuksen totuusarvo, sovellettavuus ja pysyvyys
(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 36).

Arvokäsitteen tasoa on vaikea

arvioida. Opiskelijoiden mainitsemia arvoja voi olla epätodennäköistä
saavuttaa,

joten

käsitteiden

mukaan

arvostuksia (Juujärvi ym. 2011, 37.)

”arvot”

olisivat

todellisuudessa
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Kysely on pilotoitu jo valmistuneiden opiskelukavereiden keskuudessa ja
siihen on saatu asianmukaiset tutkimusluvat molemmista maista ennen
varsinaista

kyselyn

avaamista.

Tutkimuksen

osallistuminen

oli

täysin

vapaaehtoista, ja vastaajat pystyivät keskeyttämään kyselyn koska tahansa
(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 39). Webropol-kysely suojasi kaikkien
vastaajien

henkilöllisyyden,

eli

kysely

oli

täysin

anonyymi.

Työn

anonyymisyyttä tuki myös se, että suurin osa tutkijoiden opiskelukavereista ei
ole kohderyhmässä emmekä kysyneet vastaajien sukupuolta. Kyselyn
vastaukset ennen niiden analysointia näkivät vain tutkijat ja ohjaajat.
Tutkimuksen vastaamisprosentti oli Diakonia-ammattikorkeakoulussa 6,5 % ja
Diakonhjemmet Høgskolessa 15,3 %.

Norjassa kysely järjestettiin norjaksi ja Suomessa suomeksi, mikä lisää
vastauksien luotettavuutta. Luotettavuutta heikensi se, ettei kummankaan
tutkijan äidinkieli ole norja. Vastaukset olivat lyhyitä ja selkeästi kirjoitettuja,
joten koimme aineiston analysoinnin helpoksi.

Sisällönanalyysiä käyttäessä tulee arvioida miten aineisto on pystytty
analysoimaan niin, että se kuvaa mahdollisemman luotettavasti tutkittavaa
ilmiötä (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 36). Luokittelimme vastaukset
yhdessä ja otimme kaikki relevantit vastaukset huomioon, mikä nostaa
tutkimuksen luotettavuutta. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 37).

Tutkimuksen

pysyvyys

on

vaihteleva,

mikä

vähentää

tutkimuksen

luotettavuutta. Tulokset perustuvat henkilökohtaisiin mielipiteisiin, jotka voivat
vaihdella yksilöittäin ja ajankohdan mukaan. Tutkimustulokset ovat kuitenkin
suuntaa antava kuva opiskelijoiden arvoista ja niiden suhteesta koulun
arvoihin.

Jäimme

pohtimaan

osallistuiko

tutkimukseen

vain

asiasta

kiinnostuneemmat tai ne joilla oli sanottavaa koulun arvoista.

Tutkimuksen julkisuus parantaa luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2011, 136–
142). Opinnäytetyö esitettiin opinnäytetyönseminaarissa keväällä 2014 ja se
lisätään

Theseus-opinnäytetyötietokantaan.

Lisäksi

annamme
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opinnäytetyömme Benchmarking–hankkeen toteuttajille Suomessa. Teemme
mahdollisesti Norjaan englanninkielisen raportin tutkimustuloksista.

Tutkimuksemme

vastaa

Benchmarking-projektin

tavoitteita.

Tutkimusta

voidaan soveltaa koulujen itsearvioinnissa, itseymmärryksessä, sisäisen
toiminnan kehittämisessä ja markkinoinnissa. Lisäksi aineiston avulla voidaan
vahvistaa opiskelijoiden ja heidän koulunsa välistä dialogia sekä Diakin ja
DUC:n välistä yhteistyötä.

7.3 Opinnäytetyönprosessi ja ammatillinen kasvu

Olemme kiinnostuneita Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Diakonhjemmet
Høgskolen yhteistyöstä sekä Suomen ja Norjan yhteistyöstä. Kiinnostus on
sekä

henkilökohtaista

henkilökohtainen

että

yhteys

ammatillista.

Norjaan.

Meillä

Ammatillisesti

molemmilla

on

kiinnostusta

tiivis

lisäsivät

pohjoismainen yhteistyö ja suomalaisten sairaanhoitajien työskenteleminen
Norjassa. Toinen meistä oli vaihto-opiskelijana Diakonhjemmetissä syksyllä
2011, jolloin opinnäytetyön aiheesta syntyi ensimmäinen idea. Aloitimme
tämän

opinnäytetyön

prosessoimisen

keväällä

2012.

Alussa

tätä

opinnäytetyötä tehtiin yksilötyönä, ja se muuttui parityöksi keväällä 2013.

Tiedustelimme opinnäytetyön tarvetta Benchmarking-hankkeessa olleilta
opettajilta Suomessa keväällä 2012. He ”innostuivat tästä kovasti” ja
”kannattivat
”olevansa

ajatusta

opinnäytetyöstä”.

käytettävissä”

ja

innostunut

Norjan

yhteistyöhenkilö

mahdollisesta

kertoi

opinnäytetyöstä.

Opettajat kertoivat olevansa tarvittaessa käytettävissä. Osallistuimme Diakissa
järjestettyyn seminaarin keväällä 2013, milloin käsiteltiin muun muassa
Benchmarking-hanketta ja sen tuloksia.

Tämä oli yksi niistä kerroista, jolloin tapasimme henkilökohtaisesti BM–
opettajia. Opinnäytetyön aihe täsmentyi Benchmarking-hankkeen tarpeista,
BM-opettajien tapaamisen jälkeen ja opinnäytetyön ohjaajien kanssa.
Päätimme rajata tutkimusryhmän terveysalan opiskelijoihin, koska myös
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sosiaalialan opiskelijoiden arvojen tutkiminen olisi ollut opinnäytetyönä liian
laaja. Kyseinen valinta mahdollisti tutkimustulosten vertaamisen aikaisempiin
Benchmarking-tutkimustuloksiin. Rajasimme tutkimisryhmän kolmannen ja
neljännen vuoden terveysalan opiskelijoihin, koska tällöin pystyttiin tutkimaan
onko

koulu

mahdollisesti

vaikuttanut

opiskelijoiden

arvoihin.

Olemme

tyytyväisiä siihen, että valitsimme tutkimusmenetelmäksi kyselylomakkeen
focus groupin siasta. Saimme enemmän vastauksia, kuin olisimme realistisesti
saaneet tämän työn resurssien puitteissa focus group -menetelmällä. Nyt
pystyimme saamaan yksilöllisempiä vastauksia, ja mahdollisesti ääripäät
näkyvät paremmin.

Teoriatietoa oli ajoittain vaikea löytää, koska aiempia tutkimuksia aiheeseen
liittyen on tehty vähän. Etiikasta ja arvoista tietoa löytyi paljon, mutta tiedon
rajaaminen oli haasteellista. Kysymykset nousivat teoriasta ja niitä muokattiin
ohjaavien opettajien ja BM-opettajien kanssa molemmissa maissa. Kyselyn
laatiminen oli opettava prosessi ja haastetta lisäsi norjankielisen version
tekeminen.

Tutkimuslupien saanti oli vaivatonta Suomessa mikä mahdollisti Webropolkyselyn käynnistämisen aikaisemmin kuin Norjassa. Kyselyä aloittamista
Norjassa viivästytti tutkimuslupien saanti. Meitä oli neuvottu hakemaan luvat
kahdesta eri paikasta: Diakonhjemmetistä ja NSD:ltä, joista jälkimmäinen
osoittautui tarpeettomaksi. Toisaalta asiointi NSD:n kanssa opetti meitä paljon
norjalaisesta

asiointikulttuurista.

Odotettuamme

yli

kolme

viikkoa

ja

lähetettyämme kaksi tiedustelusähköpostia sekä keskusteltuamme NSD:n
kanssa paljon yhteistyössä olevan läheisemme kanssa rohkaistuimme
soittamaan organisaatioon. Vastaus oli yllättävä: ”Olimme ajatelleet soittaa
teille pitkän aikaa, mutta kiva että soititte. Te ette tarvitse tutkimuslupaa, koska
johtava organisaatio on Suomessa.”

Webropol-vastausten saaminen oli alussa haasteellista, mutta lopulta saimme
tutkimukseen tarvittavaan määrän vastauksia. Opimme tutkimuksen aikana,
että tutkimuksen eteneminen ei ole aina tutkijoista kiinni. Meillä oli myös liian
”ruusuinen” mielikuva tutkimuksen nopeasta aikataulusta. Nyt ymmärrämme

67
useasti kuulemamme väitteen, että tutkimukseen ja eteenkin pohdinnan
”kypsymiseen”

tarvitaan

runsaasti

aikaa.

Vastauksien

analysointi

ja

tutkimustulosten analysointi olivat mielestämme kiinnostavimpia prosesseja
opinnäytetyössämme sekä koko koulutuksen aikana. Vaikka näin laajassa
mittakaavassa emme olleet analysoineet aineistoa, kuitenkin koimme
analysoinnin suhteellisen selkeäksi. Olemme kokeneet tarpeelliseksi esittää
tutkimustuloksia

visuaalisesti.

Runsas

kuvioiden

määrä

ja

niiden

käsitteleminen Excel- ja Word-ohjelmissa on nousut pieneksi tekniseksi
haasteeksi, joka on vienyt paljon työaikamme. Tämän kautta olemme
kehittyneet ATK-taidoissa, jotka ovat hyvin tarpeellisia nykymaailmassa.

Työn laajuus yllätti meidät. Aloitettuamme projektin tehty tutkimusaiheen
rajaus tuntui sopivalta, mutta työn edistyessä huomasimme työmäärään ja
kirjallisen raportin olevan suurempi. Olimme myös huolissamme rajauksesta.
Pohdittuamme päätimme nykyisen rajauksen olevan tutkimuksen kannalta
sopiva, ellei jopa minimaalinen.

Parityöskentely on ollut sujuvaa. Koimme, että työjako on ollut tasapuolinen ja
suurimman osan työstä teimme kontaktityöskentelynä. Jaettu vastuu vähensi
stressiä ja työn kuormitusta. Mielestämme tutkimuksen kannalta oli parempi
toteuttaa

projekti

yhdessä.

Esimerkiksi

kahdestaan

työskentely

lisäsi

tutkimuksen luetettavuutta analysointivaiheessa ja toi laajemmat näkökulmat
työhön.

Olemme

aina

olleet

kiinnostuneita

arvoista

ja

eettisyydestä,

mutta

opinnäytetyön aikana kiinnostus vahvistui. Kykymme ja halumme käsitellä
arvojen erilaisia aspekteja ovat parantuneet. Opimme tuntemaan kouluja,
niiden yhteistyötä, arvoja, opetusta, kulttuuria ja näiden kaikkien eroja
paremmin. Toivomme, että pystymme soveltamaan työtä ja työn aikana
saatuja tietoja työelämässä ja työyhteisön kehittämisessä riippumatta siitä.
tulemmeko

työskentelemään

terveydenhuollon

tai

kirkonalan

puolella.

Työelämässä haluamme kiinnittää huomiota organisaation arvoihin ja niiden
toteutumiseen sekä haluamme tuoda esille arvokeskustelua työyhteisössä.
Tutkimuksen tekeminen motivoi meitä entistä enemmän osallistumaan
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jatkossakin tutkimuksiin tekijöinä ja vastaajina sekä tavoittelemaan jatkoopiskelua.

7.4 Kehittämisideat

Tutkimuksellamme halusimme saada opiskelijat pohtimaan omia arvojaan ja
koulun arvoja. Halusimme lisätä myös ihmisten tietämystä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Diakonhjemmet Høgskolen koulun arvoista ja niiden
opiskelijoiden arvoista. Pidimme tärkeänä saada tutkimuksemme tulokset
hyödynnettävään muotoon. Tämän vuoksi teimme Excel-taulukoita, joissa
myös vertasimme koulujen ja eri suuntautumisvaihtoehtojen vastauksia.

Mielenkiintoista olisi tutkia myös miten opettajien omat arvot kouluissa eroavat
koulujen arvoista. Sama tutkimus olisi hyvä tehdä myös sosiaalialan
opiskelijoille, jotta voitaisiin verrata mahdollisia eroja terveydenhoitoalan ja
sosiaalialan opiskelijoilla. Samoin olisi mielenkiintoista verrata eroavatko
kirkonalan opiskelijoiden henkilökohtaiset arvot muiden alojen opiskelijoiden
arvoista. Isommalla otannalla saataisiin tarkempi ja realistisempi kuva
aiheesta, voitaisiin verrata nuoriso- ja aikuisasteen sekä Norjan vastaavien
opiskelumuotojen (heltig ja deltig) mahdollisia eroja. Laajempi tutkimus myös
mahdollistaisi tarkastelun Diakin eri yksiköiden välillä. Henkilökohtaisia arvoja
voitaisiin tutkia lisäksi ylemmän AMK -tutkinnon suorittajilta ja verrata muiden
koulujen opiskelijoiden arvoja. Seurantatutkimuksella olisi luotettavampaa
tutkia koulun arvojen vaikutusta opiskelijoiden henkilökohtaisiin arvoihin.
Seurannalla

voitaisiin

tutkia

mahdollisia

eri

aloitusryhmien

eroja,

yhteiskunnallisia muutoksia ja arvojen muuttumista. Koulujen yhteistyötä
voitaisiin edistää tekemällä samankaltainen kysely arvoista mahdollisten
vaihto-opiskelijoiden ja -opettajien keskuudesta Diakin ja DUC:n välillä. Lisäksi
luotettavuutta ja mahdollisesti vastausprosenttia voisi parantaa, jos kyselyyn
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vastaaminen olisi mahdollista itse valitsemalla kielellä, esimerkiksi englanniksi.
Tämä kuitenkin vaikeuttaisi vastausten analysointia.

Kehittämisideana nousi kyselyn lähettämisen jälkeen lisäkysymys: Mikä on
vaikuttanut arvojen muuttumiseen? Vaikka henkilökohtaiset arvot nousevat
siitä mitä ihmiselle on tapahtunut (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 39–42;
Ryynänen & Myllykangas 2000, 13–15), haluaisimme tarkentaa miten paljon
henkilökohtaisen elämän tapahtumat, koulu, työharjoittelut, opiskeluvaihto tai
joku muu syy vaikuttivat arvojen muutokseen.
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LIITE 1: Saatekirje ja kysely Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Hei loppuvaiheen terveysalan opiskelijat!

Olemme

kaksi

sairaanhoitaja–diakonissaopiskelijaa

Diakonia-ammatti-

korkeakoulusta Helsingin yksiköstä. Teemme kansainvälistä opinnäytetyötä
opiskelijoiden henkilökohtaisista arvoista ja koulun arvojen näkymisestä.
Keräämme

opinnäytetyöhömme

opiskelijoilta

oheisen

henkilökohtaisten
tutkimuksen

arvojen

kyselyn
ja

aineistoa
avulla.

koulun

loppuvaiheen
Vertaamme

arvojen

Diakonia-ammattikorkea-koulussa

opiskelijoiden

suhdetta.
ja

terveysalan

Toteutamme

Diakonhjemmet

Høgskolessa Norjassa.

Opinnäytetyömme tavoitteena on saada tietoa siitä, miten loppuvaiheessa
olevat terveysalan opiskelijat kokevat koulujen arvojen näkymisen Diakoniaammattikorkeakoulussa ja Diakonhjemmet Høgskolessa ja miten heidän
henkilökohtaiset arvot eroavat koulun arvoista. Työmme pyrkii antamaan
kouluille enemmän tietoa toisistaan ja itsestään sekä vahvistaa jo koulujen
aloittamaa yhteistyötä.

Kysely on suomenkielinen, ja siihen vastataan anonyymisti. Kysely koostuu
monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Vastaamiseen menee
noin 10 minuuttia ja kyselyn voi keskeyttää koska tahansa. Analysoimme
vastaukset niin, että yksittäisen vastaajan vastaukset eivät käy ilmi
tutkimustuloksista. Kyselyn vastauksia ei käytetä muuhun kuin tähän
tutkimukseen, ja hävitämme kyselyn vastaukset tutkimuksen päätyttyä.
Kyselystä saadut tutkimustulokset julkaisemme opinnäytetyöseminaarissa
loppuvuodesta 2013. Valmis opinnäytetyömme on luettavissa Theseus tietokannasta.

Linkki kyselyyn
[linkki]
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Jos sinulla on jotain kysyttävää, vastaamme mielellämme
Anna Krasnova ja Marjo Ormiskangas
puh. +358449189970, +358405721860
Email: anna.krasnova@student.diak.fi, marjo.ormiskangas@student.diak.fi

Olemme saaneet tutkimuksellemme luvan Diakonia-ammattikorkeakoulun
tutkimusjohtajalta,

Diakonhjemmet

Høgskolenista

ja

NSD:sta

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS).

Kysely

Kysymykset 1-6 koskevat perustietojasi.

1 Missä toimipisteessä opiskelet?
-

Helsinki

-

Oulu

-

Pieksämäki

-

Pori

2 Missä koulutusohjelmassa opiskelet?
-

Sairaanhoitaja

-

Terveydenhoitaja

-

Sairaanhoitaja–diakonissa

3 Minä vuonna aloitit opiskelusi Diakonia-ammattikorkeakoulussa?
-

Avoin vastaus

4 Oletko suorittanut koko tutkinnon Diakonia-ammattikorkeakoulussa?
-

Kyllä

-

Ei

(Norsk

76
4.2 Jos et, kirjoita koska vaihdoit ja mitkä opintokokonaisuudet olet suorittanut
Diakissa
-

Avoin vastaus

5 Opiskeletko nuoriso- tai/ja aikuisasteella?
-

Nuorisoasteella

-

Aikuisasteella

6 Monettako lukukautta opiskelet? (yksi kausi on kevät tai syksy)
-

Neljättä tai vähemmän

-

Viidettä

-

Kuudetta

-

Seitsemättä

-

Kahdeksatta

-

Yhdeksättä

Kysymykset 7-14 koskevat opiskelupaikkaasi Diakonia-ammattikorkeakoulua.

7 Miten hyvin tunnet Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot? (arviointi asteikolla
1-5)

8 Miten paljon Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot vaikuttivat opiskelupaikan
valitsemiseen tai vaihtamiseen?
(arviointi asteikolla 1-5)

9 Mitkä arvot ovat näkyneet koulun käytännöissä?
-

Avoin vastaus

10 Miten arvoja on viestitty koulussa? (arviointi asteikolla 1-5)
-

Sanoin

-

Teoin

-

Non-verbaalisesti

-

Kirjallisesti

-

Muuten, miten?: Avoin vastaus
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11 Miten koet, että seuraavat arvot ovat toteutuneet koulussa opintojesi
aikana? (arviointi asteikolla 1-5)
-

Kristillinen lähimmäisenrakkaus

-

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

-

Avoin vuorovaikutus

-

Laadukas ja tuloksellinen toiminta

-

Yksilöiden kunnioittaminen

12 Miten koulun arvoja tulisi muuttaa?
-

Avoin vastaus

13 Onko jokin arvo, mikä erityisesti tulisi olla yksi koulun arvoista?
-

Avoin vastaus

14 Miten paljon mielestäsi käytetään arvoihin ja etiikkaan liittyviä menetelmiä
seuraavissa tilanteissa Diakonia-ammattikorkeakoulussa? (arviointi asteikolla
1-5)
-

Keskustelut luennoilla

-

Arvokeskustelut koulussa ja harjoitteluissa

-

Reflektiotuokiot

-

Omien kokemuksien jako

-

Case-tapaukset

-

Seminaarit

-

Tehtävät

-

Oppimispäiväkirja

-

Koulun järjestämät messut

-

Tuutorointiryhmässä käydyt keskustelut

Kysymykset 15–19

koskevat henkilökohtaisia mielipiteitäsi. Haluamme

muistuttaa, että vastaukset tulevat olemaan anonyymeja.

15 Mitkä ovat omat tärkeimmät henkilökohtaiset arvosi?
-

Avoin vastaus
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16 Miten omat arvosi eroavat Diakonia-ammattikoulun arvoista?
-

Avoin vastaus

17 Miten omat arvosi ovat muuttuneet koulutuksen aikana?
-

Avoin vastaus

18 Miten opinnoissa pidemmällä olevat ovat vaikuttaneet arvoihisi ja niiden
omaksumiseen?
-

19

Avoin vastaus

Miten

Diakonia-ammattikorkeakoulussa

kohtaamasi

henkilökohtaisessa elämässäsi?
-

Avoin vastaus

Kysymykset 20–21 ovat viimeiset ja koskevat kyselyä.

20 Mitä haluaisit vielä lisätä?
-

Avoin vastaus

21 Viesti kyselyn laatijoille, ajatuksia, kommentteja
-

Avoin vastaus

arvot

näkyvät
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LIITE 2: Saatekirje ja kysely Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoille

Hei du som er tredjeårsstudent ved Diakonhjemmet Høgskole

Vi er to sykepleie-diakon studenter fra Diaconia University of Applied Sciences, Finland. Vi jobber med vår bachelor-oppgave om sykepleier-studenter på
sitt siste år sine personlige verdier og deres syn på deres skoles verdier. Studien gjøres på Diaconia University of Applied Sciences og Diakonhjemmet
Høgskole. Vi samler data til vår bacheloroppgave fra alle tredjeårs sykepleiestudenter ved Diakonhjemmet Høgskole.

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke
uten å oppgi noen grunn. Spørreundersøkelsen er anonym , alle opplysninger
vil bli behandlet konfidensielt og denne oppgaven er det eneste stedet svarene vil bli brukt. Det er både spørsmål med svaralternativer, og åpne spørsmål.
Spørreundersøkelsen vil ta rundt 10min, og du kan stoppe når du vil. Vi skal
analysere svarene slik, at ingen individuelle svar vil vises i resultatene i
bacheloroppgaven. Etter resultatene er publisert vil alle individuelle svar slettes. Forskningsresultatene vil bli vist frem i bachelor-oppgaveseminar i slutten
av 2013.

Dersom du ønsker å delta, trykk på denne linken:
[link]

Om det er noen spørsmål kan vi nås på:
Marjo Ormiskangas og Anna Krasnova
Tlf: +358405721860, +358449189970
Email: marjo.ormiskangas@student.diak.fi, anna.krasnova@student.diak.fi

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, og til Diakonhjemmet Høgskole.
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Kysely

Spørsmål 1-4 er bakgrunnsinformasjon.

1 Hvilket år startet du dine studier?
-

Fritt svar

2 Har du gjort hele studiet ved Diakonhjemmet Høgskole?
-

Ja

-

Nei

2.2 Hvis nei. Når byttet du? Og hvilke moduler har du gjort ved Diakonhjemmet Høgskole?


Fritt svar

3 Studerer du heltid eller deltid?
-

Heltid

-

Deltid

4 Hvor mange semestre har du fullført? (et skoleår består av to semestre)
-

3 eller færre

-

4

-

5

-

6

Spørsmål 5-12 er om din studieplass, Diakonhjemmet Høgskole.

5 Hvor godt kjenner du til Diakonhjemmet Høgskoles verdier?
(evaluer fra 1-5)

6 Hvordan påvirket skolens verdier deg i valg av Diakonhjemmet som studiested?
(evaluer fra 1-5)

7 Hvilke verdier har du sett i skolens undervisning, aktiviteter og læreplan?
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-

Fritt svar

8 Hvordan har skolens verdier blitt vist til deg? (evaluer fra 1-5)
-

Verbalt

-

Praktiskt

-

Non-verbalt

-

Skrevet

-

Annen måte, hvordan?: Fritt svar

9 Hvor godt føler du skolen lever opp til disse verdiene? (evaluer fra 1-5)
-

Kristen nestekjærlighet

-

Sosial rettferdighet

-

Åpen kommunikasjon

-

Høy kvalitet og handlingskraft

-

Respekt for hver enkelt person

10 Hvordan føler du skolens verdier burde forandres?
-

Fritt svar

11 Er det noen verdi, som du definitivt mener skolen burde ha?
-

Fritt svar

12 Hvor mye har du fått mulighet til å tenke over verdier og etikk, i disse gitte
situasjonene fra Diakonhjemmet Høgskole? (evaluer fra 1-5)
-

Diskusjoner i forelesninger

-

Diskusjoner om verdier, på skolen

-

Diskusjoner om verdier, på praksisplass

-

Refleksjonsgruppe

-

Deling av egne erfaringer

-

Case-arbeid

-

Seminarer

-

Oppgaver

-

Studiedagbok

-

Kapell
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-

Veiledningsgruppe

Spørsmål 13-17 er om dine personlige meninger. Vi vil minne deg på at
spørsmålene er anonyme.

13 Hva er dine viktigste personlige verdier?
-

Fritt svar

14 På hvilken måte føler du dine egne verdier er forskjellige fra skolens verdier?
-

Fritt svar

15 Hvordan føler du dine egne verdier har forandret seg under utdannelsen?
-

Fritt svar

16 Hvordan har studenter på høyere trinn bidratt til dine verdier og din forståelse av skolens verdier?
-

Fritt svar

17 Hvordan føler du verdiene du har lært på skolen har påvirket deg i ditt daglige liv?
-

Fritt svar

Spørsmål 18-19 er de siste, og handler om hvordan du har uppfattet spørreskjemaet.

18 Er det noe du ønsker å legge til?
-

Fritt svar

19 Tilbakemeldinger til oss som har laget skjemaet, tanker og/eller kommentarer?
-

Fritt svar
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LIITE 3: Tulokset kaavioissa prosentteina Diakonia-ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden vastauksista

1. Missä toimipisteessä opiskelet?

2. Missä koulutusohjelmassa opiskelet?

3. Minä vuonna aloitit opiskelusi Diakonia-ammattikorkeakoulussa?

4. Oletko suorittanut koko tutkinnon Diakonia-ammattikorkeakoulussa?
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5. Jos et, kirjoita koska vaihdoit ja mitkä opintokokonaisuudet olet suorittanut
Diakissa?
Ei vastauksia.

6. Opiskeletko nuoriso- tai/ja aikuisasteella?

7. Monettako lukukautta opiskelet? (yksi kausi on kevät tai syksy)

8. Miten hyvin tunnet Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot?

85
9. Miten paljon Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot vaikuttivat
opiskelupaikan valitsemiseen tai vaihtamiseen?

10. Mitkä arvot ovat näkyneet koulun käytännöissä?

11. Miten arvoja on viestitty koulussa? (1 = erittäin vähän, 5 = erittäin paljon)
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12. Miten koet, että seuraavat arvot ovat toteutuneet koulussa opintojesi
aikana? (1 = erittäin huonosti, 5 = erittäin hyvin)

13. Miten koulun arvoja tulisi muuttaa?

14. Onko jokin arvo, mikä erityisesti tulisi olla yksi koulun arvoista?
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15. Miten paljon mielestäsi käytetään arvoihin ja etiikkaan liittyviä menetelmiä
seuraavissa tilanteissa Diakonia-ammattikorkeakoulussa? (1 = ei yhtään, 5 =
erittäin paljon)

16. Mitkä ovat omat tärkeimmät henkilökohtaiset arvosi?

88
17. Miten omat arvosi eroavat Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoista?

18. Miten omat arvosi ovat muuttuneet koulutuksen aikana?

19. Miten opinnoissa pidemmällä olevat ovat vaikuttaneet arvoihisi ja niiden
omaksumiseen?

89
20. Miten Diakonia-ammattikorkeakoulussa kohtaamasi arvot näkyvät
henkilökohtaisessa elämässäsi?
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LIITE

4:

Tulokset

ristiintaulukointina

prosentteina

Diakonia-ammatti-

korkeakoulun opiskelijoiden vastauksista

8. Miten hyvin tunnet Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot?

9. Miten paljon Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot vaikuttivat opiskelupaikan
valitsemiseen tai vaihtamiseen?

10. Mitkä arvot ovat näkyneet koulun käytännöissä?
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11. Miten arvoja on viestitty koulussa? (1 = erittäin vähän, 5 = erittäin paljon)
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12. Miten koet, että seuraavat arvot ovat toteutuneet koulussa opintojesi
aikana? (1 = erittäin huonosti, 5 = erittäin hyvin)
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13. Miten koulun arvoja tulisi muuttaa?

14. Onko jokin arvo, mikä erityisesti tulisi olla yksi koulun arvoista?
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15. Miten paljon mielestäsi käytetään arvoihin ja etiikkaan liittyviä menetelmiä
seuraavissa tilanteissa Diakonia-ammattikorkeakoulussa? (1 = ei yhtään, 5 =
erittäin paljon)
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16. Mitkä ovat omat tärkeimmät henkilökohtaiset arvosi?

17. Miten omat arvosi eroavat Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoista?
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18. Miten omat arvosi ovat muuttuneet koulutuksen aikana?

19. Miten opinnoissa pidemmällä olevat ovat vaikuttaneet arvoihisi ja niiden
omaksumiseen?

20. Miten Diakonia-ammattikorkeakoulussa kohtaamasi arvot näkyvät
henkilökohtaisessa elämässäsi?

97
LIITE 5: Tulokset kaavioissa prosentteina Diakonhjemmet Høgskolesta
opiskelijoiden vastauksista

1. Hvilket år startet du dine studier?

2. Har du gjort hele studiet ved Diakonhjemmet Høgskole?
19 opiskelijaa, eli 95 %, opiskeli koko tutkintonsa DUC:ssa, yksi
oli vaihtanut DUC:iin.

3. Hvis nei. Når byttet du? Og hvilke moduler har du gjort ved Diakonhjemmet
Høgskole?
Oli vain yksi, joka oli vaihtanut koulua opintojen aikana. Emme
ottaneet tätä tutkimuksessamme huomioon.

4. Studerer du heltid eller deltid?

5. Hvor mange semestre har du fullført? (et skoleår består av to semestre)
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6. Hvor godt kjenner du til Diakonhjemmet Høgskoles verdier?

7. Hvordan påvirket skolens verdier deg i valg av Diakonhjemmet som studiested?

8. Hvilke verdier har du sett i skolens undervisning, aktiviteter og læreplan?
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9. Hvordan har skolens verdier blitt vist til deg?

10. Hvor godt føler du skolen lever opp til disse verdiene?

11. Hvordan føler du skolens verdier burde forandres?

12. Er det noen verdi, som du definitivt mener skolen burde ha?
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13. Hvor mye har du fått mulighet til å tenke over verdier og etikk, i disse gitte
situasjonene fra Diakonhjemmet Høgskole?

14. Hva er dine viktigste personlige verdier?

15. På hvilken måte føler du dine egne verdier er forskjellige fra skolens verdier?
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16. Hvordan føler du dine egne verdier har forandret seg under utdannelsen?

17. Hvordan har studenter på høyere trinn bidratt til dine verdier og din forståelse av skolens verdier?

18. Hvordan føler du verdiene du har lært på skolen har påvirket deg i ditt daglige liv?
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LIITE 6: Tulokset ristiintaulukointina prosentteina Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Diakonhjemmet Høgskolen opiskelijoiden vastauksista

8. Miten hyvin tunnet Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot?
6. Hvor godt kjenner du til Diakonhjemmet Høgskoles verdier?

9. Miten paljon Diakonia-ammattikorkeakoulun arvot vaikuttivat opiskelupaikan
valitsemiseen tai vaihtamiseen?
7. Hvordan påvirket skolens verdier deg i valg av Diakonhjemmet som studiested?
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10. Mitkä arvot ovat näkyneet koulun käytännöissä?
8. Hvilke verdier har du sett i skolens undervisning, aktiviteter og læreplan?

11. Miten arvoja on viestitty koulussa?
9. Hvordan har skolens verdier blitt vist til deg?
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12. Miten koet, että seuraavat arvot ovat toteutuneet koulussa opintojesi
aikana? (1 = erittäin huonosti, 5 = erittäin hyvin)
10. Hvor godt føler du skolen lever opp til disse verdiene? (1= veldig dårlig, 5
= veldig godt)

13. Miten koulun arvoja tulisi muuttaa?
11. Hvordan føler du skolens verdier burde forandres?
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14. Onko jokin arvo, mikä erityisesti tulisi olla yksi koulun arvoista?
12. Er det noen verdi, som du definitivt mener skolen burde ha?
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15. Miten paljon mielestäsi käytetään arvoihin ja etiikkaan liittyviä menetelmiä
seuraavissa tilanteissa Diakonia-ammattikorkeakoulussa?
13. Hvor mye har du fått mulighet til å tenke over verdier og etikk, i disse gitte
situasjonene fra Diakonhjemmet Høgskole?
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16. Mitkä ovat omat tärkeimmät henkilökohtaiset arvosi?
14. Hva er dine viktigste personlige verdier?

17. Miten omat arvosi eroavat Diakonia-ammattikorkeakoulun arvoista?
15. På hvilken måte føler du dine egne verdier er forskjellige fra skolens verdier?
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18. Miten omat arvosi ovat muuttuneet koulutuksen aikana?
16. Hvordan føler du dine egne verdier har forandret seg under utdannelsen?

19. Miten opinnoissa pidemmällä olevat ovat vaikuttaneet arvoihisi ja niiden
omaksumiseen?
17. Hvordan har studenter på høyere trinn bidratt til dine verdier og din forståelse av skolens verdier?
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20. Miten Diakonia-ammattikorkeakoulussa kohtaamasi arvot näkyvät
henkilökohtaisessa elämässäsi?
18. Hvordan føler du verdiene du har lært på skolen har påvirket deg i ditt daglige liv?

