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Työelämäosaaminen –
mitä se on?

4

A
mmattikasvatuksen ai-
kakauskirjan vuoden
2013 viimeisen nume-
ron teemana on työelä-
mäosaamisen kehittä-
minen ja syventämi-
nen. Työelämäosaami-
sen kehittämisen haas-

te on pitkälti ohjannut ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulu-
tuksen kehittämistä koskevaa keskuste-
lua. Työelämän edustajat ovat ajoittain
kriittisesti arvioineet koulutuksen vas-
taavuutta suhteessa työelämän taitovaa-
timuksiin. Toisaalta koulutuksen piiris-
sä on pyritty ennakoivaan suunnitte-
luun ottamalla huomioon työelämän
muutokset ja tulevaisuuden asettamat
haasteet.  Tietyn asteinen yksimielisyys
vallinnee kuitenkin siitä, että työelämän
kehittäminen ja syventäminen nähdään

työelämän ja koulutuksen vuoropuhelu-
na.

Rakentavan yhteistyön edellytyksenä
on yhteisen kielen muodostuminen.
Mitä tarkoitetaan työelämäosaamisella?
Euroopan komission v. 2008 julkaisema
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys
(EQF) vauhditti koulutuksen piirissä
osaamispohjaista keskustelua, joskin
osaamispohjaisuus oli Suomessa jo ai-
emmin otettu huomioon kehitettäessä
korkeakoulujen opetussuunnitelmia
(vrt. Tuning 2005, Karjalainen 2003,
ARENE 2006, Halttunen & Pyykkö
2010).

Osaamisen käsite (englannin kielen
competence-käsite) otettiin käyttöön yh-
dysvaltalaisessa yrityskonsultoinnissa
1970-luvulla (Delamare-Le Deist &

Pääkirjoitus
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Winterton 2005), josta se levisi strategi-
sen johtamisen välineenä erityisesti tie-
tointensiivisillä aloilla (Sveiby 1997).
Osaamisen käsitteen käyttö on levinnyt
laajalti myös työelämään mahdollistaen
yhteyden rakentamisen työelämän tar-
peiden ja koulutuksen tavoitteiden välil-
le (van der Klink & Boon 2002, 6). Kä-
sitteen määrittely on kuitenkin osoittau-
tunut haasteelliseksi erityisesti suhteessa
tietämiseen. Sveiby (1997) määrittelee
osaamisen tietämisenä, joka sisältää tosi-
asioihin perustuvan tiedon, taidot, koke-
mukset, arvot ja sosiaaliset verkostot sekä
kyvyn toimia tilanteessa. Rychen ja Sal-
ganic (2000) tarkastelevat osaamista kog-
nitiivisena, eettisenä, motivoivana, so-
siaalisena ja toiminnallisena osaamisena.
Osaamista analysoinut Ellström (1998)
esittää puolestaan, että yksilön osaamis-
tason määrittävät koulutus, työelämän
osaamisvaatimukset, suoritetut tutkin-
not sekä kelpoisuusvaatimukset. Nämä
lienevät merkityksellisiä myös suomalai-
sessa työhönottotilanteessa.

Osaamisen käsitteeseen suomalaisessa
keskustelussa liittyvät tietojen ja taitojen
soveltaminen sosiaalisessa kontekstissa
(vrt. Raivola & Vuorensyrjä 1998), sa-
moin myös käsitteet kompetenssi, päte-
vyys ja kyvykkyys erityisesti, kun puhu-
taan työelämäosaamisesta. Viitala (2005)
on selkiyttänyt joidenkin englanninkie-
listen käsitteiden merkitystä kuten
’skills’, ’competencies’ ja ’capabilities’.
’Skills’ tarkoittaa erityisesti taitoja ja eri-
tyisosaamista, joita voidaan opettaa ja
joita sovelletaan jossain käytännön työ-
tehtävissä. Kompetenssia käytetään nyky-
ään useimmin silloin, kun on kyse työ-
tehtävien edellyttämistä valmiuksista tai
pätevyydestä johonkin tehtävään. Kom-
petenssi käsitteenä liitetään myös am-
mattitaitoon, jolloin tarkoitetaan pitkäl-
le kehittynyttä alan osaajan varmaa ja tai-

tavaa työskentelyä. Rychen ja Salganik
(2008) ovat samoilla linjoilla. Heidän nä-
kemyksensä mukaan kompetenssi on kä-
sitteenä laajempi kuin tiedot ja taidot. Se
sisältää paitsi kognitiivisia, myös eettisiä,
motivationaalisia, sosiaalisia ja toimin-
nallisia valmiuksia.  ’Capabilities’ yhdis-
tetään useimmin kyvykkyyteen mutta kä-
sitemäärittelyn näkökulmasta pätevyys ja
kyvykkyys menevät usein puheessa sekai-
sin. (Garavan ja McGuire 2001; Viitala
2005, 113; Kallioinen 2007.)

Ruohotie (2002) on käsitellyt amma-
tilliselle kompetenssille annettuja merki-
tyksiä edellä mainitun Ellströmin (2001)
jäsentelyn pohjalta, jolloin se ammatilli-
nen kompetenssi, jota yksilö voi aidosti
työssään hyödyntää, saa merkityksiä nel-
jästä hyvinkin erilaisesta näkökulmasta:

Ammatillinen kompetenssi merkit-
see työmarkkinoiden, ammattijärjes-
töjen jne. kelpoisuus- ja ammattitai-
tovaatimuksia.

Ammatillinen kompetenssi merkit-
see juuri niitä työpaikan vaatimuksia,
joita työn menestyksellinen suoritta-
minen edellyttää.

Ammatillinen kompetenssi merkit-
see yksilön mahdollista pätevyyttä ja
jatko-opintovalmiutta, joka käy ilmi
opetussuunnitelmista, tutkintovaati-
muksista ja todistuksista.

Ammatillinen kompetenssi merkit-
see yksilön todellista ja potentiaalista
pätevyyttä eli yksilöllistä kapasiteettia.
Ruohotien (2002) mukaan ammattitai-
toisten ihmisten aito työelämäosaami-
nen ja työsuoritukset voivat suurestikin
poiketa toisistaan riippuen siitä, mitä
he pitävät työssään ydintaitoina tai-stra-
tegioina ja millaisen merkityssisällön he
antavat eri taidoille. Myöskään taitojen
siirtyminen toisiin konteksteihin ei ole
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spontaania, mikä tuo erityisiä haasteita
työelämäosaamisen rakentamisessa
sekä uusia työntekijöitä ja asiantunti-
joita perehdytettäessä. Avainkvalifikaa-
tioiden näkökulmasta ammatillinen
oppimisprosessi tulee laatia siten, että
myös yleisten taitojen opettaminen ja
kehittäminen on sidoksissa aitoon työ-
elämäkontekstiin. Myös taidon määrit-
tely tulee olla sosiaalisesti paikannetta-
vissa. (Ruohotie 2002; 2006.). Olen-
naista kuitenkin on se, että työelämä-
osaaminen muodostuu kokonaisuute-
na eikä sarjana peräkkäisiä taidonnäyt-
teitä tai sirpalemaisia osaamisen pala-
sia.

Työelämäosaamisen näkökulmasta
tarkasteltuna näyttää kokonaisvaltainen
osaamisen malli (vrt. Hodkinson & Issit
1995; Cheetman & Chivers 1996; Raij
2000, 2003) parhaiten kuvaavan työelä-
män eritasoisia osaamisvaatimuksia.
Hodkinson ja Issitt (1995, 149) näkevät
tietämisen, ymmärtämisen, arvot ja tai-
dot kokonaisuutena, joka näyttäytyy am-
matillisessa käyttäytymisessä. Samoin
myös Cheetham ja Chivers (1998) pää-
tyivät esittämään professionaalisen kom-
petenssin holistisena mallina, jonka vii-
tekehys koostuu viidestä ulottuvuudes-
ta:

Kognitiiviset kompetenssit, joihin
sisältyy ammatillisuutta tukevat teo-
riat ja käsitteet, kokemusten myötä
karttunut hiljainen tieto sekä mitä-
ja miksi -tieto.

Toiminnalliset kompetenssit,
jotka sisältävät ne taidot, jotka tietys-
sä työssä toimivalta edellytetään.

Persoonalliset kompetenssit ovat
pysyväisluontoisia ja liittyvät tehok-
kaaseen ja erinomaiseen työssä käyt-
täytymiseen.

Eettiset kompetenssit tunniste-
taan persoonallisina ja professioon
liittyvinä arvoina, ja kykynä tehdä
virheettömiä arviointeja työhön liit-
tyvissä tilanteissa.

Metakompetenssit liittyvät kykyyn
kohdata epävarmuus ja toisaalta op-
pimiseen sekä reflektioon.

Raij’n mukaan kokonaisvaltainen
osaamisen malli rakentuu osaamisen
komponenteista, joita ovat tietäminen,
ymmärtäminen, taitaminen ja erilaisten
tilanteiden hallintakyky integroituneena
kokonaisuutena. Osaamisen tiedon la-
jeina ovat tällöin teorioissa ja malleissa
oleva tieto, kyvyissä ja taidoissa oleva
tieto, arvotieto ja kokemuksellinen tieto.
Työelämäosaamisen kehittäminen ja sy-
ventäminen rakentuvat työntekijän
osaamisen arviointiin suhteessa työelä-
män osaamisvaatimuksiin. Tutkiva ja ke-
hittävä työote mahdollistaa osaamisvaa-
timusten tunnistamisen alati muuttu-
vassa työelämässä.

Mitä työntekijän ominaisuuksia työn-
antajat arvostavat? Selvittäessään kan-
sainvälisyyden merkitystä muuttuvassa
yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelä-
mässä Demos Helsinki (2013) ja CIMO
kokosivat aineistoa mm. lähettämällä ky-
selyn työnantajille (n= 283) heidän tär-
keinä pitämistään rekrytointikriteereis-
tä. Vastauksista ilmeni, että tärkeimpinä
olivat luotettavuus, yhteistyökyky, kom-
munikointitaidot, kyky ymmärtää työn-
sä tärkeys, ongelmanratkaisutaidot, ti-
lannetaju, päätöksentekokyky, kyky
ottaa haltuun uusia asiakokonaisuuksia
ja koulutus sopivalta alalta. Työelämän
tarpeiden ja koulutuksen sisällöllisten
tavoitteiden kohtaamisen merkitys pai-
nottuu nopeasti muuttuvan työn myötä.
Haasteisiin vastaaminen mahdollistuu
yhdessä toimien, joka johtaa uusien toi-
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mintatapojen kehittymiseen. Seuraavat
artikkelit tarjoavat tästä konkreetteja esi-
merkkejä.

Merianne Nebon ja Mervi Frimanin
artikkeli ‘Jalkinesuunnittelija eilen - tä-
nään - huomenna’ tarkastelee Skan-
dinavian ainoaa jalkinemuotoilijan
(amk) koulutusta, sen merkitystä ja osaa-
misvaatimuksia osana jalkineteollisuu-
den kehitystä Suomessa. Artikkelissa
edetään eilisestä nykytilanteeseen,
johon vaikuttavat  yhteiskunnalliset ra-
kennemuutokset sekä globaalin kehityk-
sen tuomat haasteet ja ennakoidaan
huomisen osaamisen painotuksia.

Lukijalle tarjotaan kattava kuvaus
tämän päivän jalkinemuotoilijan osaa-
misvaatimuksista.  Ammatillisten kom -
pe tenssien ja muotoilijan kompetens-
sien  tarkastelu perustuu kirjallisuuteen.
Jalkinemuotoilijan kokemuksellinen
osaaminen on tunnistettu aineiston
myötä, joka on koottu haastattelemalla
sekä alan huippuosaajiksi tunnistettuja,
että vuosien työkokemusta omaavia
siitä, mitä on tehdä työtä koulutusta vas-
taavalla alalla. Tuloksena kuvataan en-
siksi osaamisalueet ja niitä vastaavat työ-
hön liittyvät osiot . Toiseksi tarkastel-
laan ossamisalueita haastatteluiden poh-
jalta. Lopuksi pohditaan  aineistoa hyö-
dyntäen jalkinealan koulutusta ja siinä
tapahtuneita muutoksia kahden vuosi-
kymmenen aikana.

Soile Juujärven ja Kaija Pesson ar-
tikkelissa ‘Ammattikorkeakoulun ja am-
matillisen toisen asteen yhteistyö alueel-
lisessa innovaatiotoiminnassa: tuloksia
Koulii-hankkeesta’ tarkastellaan ammat-
tikorkeakoulun ja ammatillisen toisen
asteen yhteistyötä tavoitteena alueelli-
nen innovaatiotoiminta Koulii-hank-
keessa saavutettujen tulosten myötä.

Laurea-ammattikorkeakoulun ja Espoon
seudun koulutuskuntayhtymä Omnian
yhteisessä hankkeessa tavoitteena oli ke-
hittää toisen asteen ammatillisen koulu-
tuksen ja ammattikorkeakoulun yh teis -
työtä osana alueellista innovaatiojär-
jestelmää.  Innovaatiotoiminta kohdis-
tui Espoossa sijaitsevaan uuteen asuin -
alueeseen Suurpeltoon, joka toimii han-
kkeessa Living Lab -ympäristönä, jossa
opettajat ja opiskelijat kehittivät uusia
palveluja ja tuotteita yhdessä alueen
asukkaiden ja muiden toimijoiden
kanssa.

Menetelmänä on arviointitutkimus,
joka kuvaa ja arvioi hankkeen prosessia
ja tuloksia. Tutkijat ovat rakentaneet
kaksi ohjelmateoriaa kuvaamaan am-
mattikorkeakoulun ja ammatillisen tois-
ten asteen yhteistyötä alueellisessa inno-
vaatiotoiminnassa. Artikkelissa esittelee
ensiksi ohjelmateoriat ja toiseksi kuvaa
ammattikorkeakoulun ja toisen asteen
yhteistyötä hankkeeseen osallistuneiden
opettajien ja heidän esimiestensä haas-
tattelujen perusteella. Tuloksena ku-
vataan ammattikorkeakoulun ja toisen
asteen koulutuksen yhteistyötä estävät ja
edistävät tekijät sekä opiskelijoiden,

Haasteisiin
vastaaminen
mahdollistuu
yhdessä toimien.
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opettajien ja opettajien esimiesten roolit
kehittämishankkeessa. Tutkijoiden nä -
ke mysten mukaan palvelumuotoilu tar-
joaa ammattikorkeakoulun ja ammatil-
lisen toisen asteen opettajien yhteis työlle
ja kehittämistoiminnalle selkeän viiteke-
hyksen mutta tuloksellinen yhteistyö
vaatii suunnitelmallisuutta ja sitoutu-
mista.

Susanna Niinistö-Sivurannan artik-
keli  ‘Valmis työelämään - Osaaminen sa-
noiksi ammattikorkeakoulutuksessa’ tar-
kastelee kielellisten kommunikointitai-
tojen merkitystä visuaalisten suunnitte-
lualojen asiantuntijoiden ammatillisessa
kasvussa: mikä merkitys oppimisympä-
ristöllä on, millaisia osaamisvaatimuksia
työelämä asettaa yksilön kommunikatii-
viselle kompetenssille ja miten nämä vaa-
timukset näkyvät ammattikorkeakoulu-
tuksessa. Artikkelissa pohditaan myös
viestintäosaamisen merkitystä yleisenä
työelämävalmiutena ja toisaalta tiettyyn
alaan liittyvänä osaamisena.

Esitellyn tutkimuksen ensisijaisena ta-
voitteena oli tarkastella kielellisten kom-
munikointitaitojen merkitystä visuaalis-
ten suunnittelualojen asiantuntijoiden
ammatillisessa kasvussa ammattikorkea-
koulutuksessa ja toisena tavoitteena oli
tarkastella, millaisia osaamisvaatimuksia
työelämä asettaa yksilön kommunikatii-
viselle kompetenssille ja miten nämä
osaamisvaatimukset näkyvät ammatilli-
sessa korkeakoulutuksessa. Aineistona
ovat muotoilun ja viestinnän ammatti-
korkeakouluopiskelijoiden sekä työelä-
mässä toimivien visuaalisten suunnitte-
lualojen ammattilaisten ja muita yhteis-
työaloja edustavien haastattelut, joita
täydentävät  tutkijaopettajan havainnot
ja koulutusohjelmien opetussuunnitel-
mat. Kyseessä on laadullinen tapaustut-
kimus.

Artikkelissa esitetään aineiston ana-
lyysin kautta  syntyneet neljä ammatilli-
seen kasvuun liittyvää teemaa. Niiden
myötä rakentuu  ammatillisen kasvun
kollektiivinen tarina. Tutkimustuloksia
tarkastellaan aluksi oppimisympäristössä
ja sen jälkeen teemojen avulla kokonais-
valtaisesti ammatillisessa kasvussa. Tut-
kimuksen keskeisenä päätelmänä  kir-
joittaja esittää, että kommunikointitai-
doilla on erityinen merkitys ammatilli-
sessa kasvussa nimenomaan urarutiinia
rikkovien oppimissyklien ja kehittymi-
sen mahdollistajana.

Erja Kuurila kuvaa artikkelissaan
’Uraohjaus ammattikorkeakoulussa’ ura-
ohjausta sekä sen tehostamisen mahdol-
lisuuksia. Artikkelin aihe on erittäin tär-
keä ja ajankohtainen, erityisesti kun tar-
kastellaan ammattikorkeakoulujen uutta
rahoitusmallia ja siihen liittyviä indi-
kaattoreita. Opiskelijoiden oppimispro-
sessin tehostaminen ja keskeyttämisen
vähentäminen nousevat entistä tärkeäm-
pään rooliin ja siksi opiskelijoiden oh-
jauksen kehittäminen on aivan keskiös-
sä. Aineisto tähän tutkimukselliseen ar-
tikkeliin on kerätty 14 tutoropettajalta
Satakunnan ammattikorkeakoulusta.
Teoreettisina tarkastelunäkökulmina
ovat uranvalinnan päätöksenteon teoria,
suunnitellun sattuman teoria sekä uran
rakentamisteoria. Johtopäätöksenä Kuu-
rila esittää tutoropettajien näkemyksiä
ammattikorkeakoulun uraohjauksesta,
jossa keskeisimmät tulokset liittyvät tu-
toropettajuuden organisatorisiin reuna-
ehtoihin, ohjaustilanteen yhteistyösuh-
teisiin, ohjauksen jatkuvuuteen sekä
opiskelijoille annettuun aikaan. Tulok-
sissa korostuu myös ohjaajien pätevyys-
vaatimuksen merkitys onnistuneen ura-
ohjauksen kannalta.
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Tuija Arolan artikkelissa ’Monikult-
tuurinen ohjaus osana henkilökohtais-
tamisprosessia’ tarkastellaan ammatilli-
selta kouluttajalta edellytettävää ohjaus-
osaamista niissä tilanteissa, joissa näyt-
tötutkinnon suorittajana on maahan-
muuttajataustainen henkilö. Tarkastelu
kohdistuu erityisesti siihen, miten mo-
nikulttuurisen ohjauksen vaatimat tie-
dot ja taidot näkyvät henkilökohtaista-
misprosessin kolmessa eri vaiheessa: ha-
keutumisessa, tutkinnon suorittamises-
sa ja tarvittavan ammattitaidon hankki-
misessa. Artikkelissa tuodaan kiinnosta-
valla tavalla esiin monikulttuurisen oh-
jauksen keskeinen merkitys näyttötut-
kinnoissa ja henkilökohtaistamisessa.
Monikulttuurinen ohjausosaaminen
edistää keskeisellä tavalla näyttötutkin-
tojärjestelmän toimivuutta maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden osalta ja
samalla luo heille mahdollisuuksia osal-
listua yhteiskunnalliseen elämään kou-
lutuksen ja työelämään sijoittumisen
kautta.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan
tässä numerossa on myös emeritusreh-
tori Pentti Rauhalan haastattelu, jossa
tarkastellaan Laurea-ammattikorkeakou-
lun pedagogisen toimintamallin yhteyt-
tä hyviin työllistymislukuihin. Haastat-
telussa Rauhala ottaa näkemyksellisesti
kantaa myös koulutusaikojen lyhentä-
miseen, lukukausimaksuihin sekä duaa-
limallin tulevaisuuteen.

Suomi on asettanut tavoitteekseen
nousta maailman osaavimmaksi kansak-
si. Aikakauskirjan sisällön välityksellä
muotoutuu tuore ja varsin moniulottei-
nen kuva työelämäosaamisen merkityk-
sestä yhteiskuntamme kehityksessä ja
kansallisen osaamispohjan vaalimisessa.
Ammatillisen osaamisen turvaamisen,

kehittämisen ja uudistamisen varaan on
hyvä rakentaa tulevaisuutta tiukoissakin
yhteiskunnallisissa sekä kansainvälisissä
haasteissa.

Lähteet

ARENE (2006). Ammattikorkeakoulut
Bolognan tiellä. Ammattikorkeakoulujen osal-
listuminen Eurooppalaiseen korkeakoulu-
tusalueeseen. Arene ry. Helsinki: Edita Prima
Oy

Cheetman, G. & Chivers, G. (1998). The re-
flective and competent practitioner: a model of
professional competence which seeks to harmo-
nize the reflective practitioner and competence-
based approaches. Journal of European Indus-
trial Training, 22 (7), 267 – 276.

Delamare La-Deist, F. & Winterton, J.
(2005). What is competence? Human Resource
Development International, 8 (1), 27-46.

Demos Helsinki. (2013). Piilotettu Osaami-
nen. 

Ellström, P.-E. (1998). The Many Meanings
of Occupational Competence and Qualifica-
tion. Teoksessa W.J. Nijhof & J.N. Streumer
(toim.), Key Qualifications in Work and Educa-
tion. Kluwer Academic Publishers. Dor-
drecht/Boston/London, 39-50.

European Commission (2008): European
Qualification Framework (EQF).

Garavan, T.N.& McGuire, D. (2001). Com-
petencies and workplace learning: some reflec-
tions on the rethoric and the reality. Journal of
Workplace Learning 13:4, 144-163.

Halttunen, T. & Pyykkö, R. (2010). Oivalla
osaaminen. Turun yliopisto. Turun yliopiston
koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja B:1.
Turun yliopisto.

Hodkinson, P. & Issit, M. (1995). The Chal-
lenge of Competence. London: Cassell Educa-
tion.

Kallioinen, O. (2007). Tulevaisuuden asian-
tuntijuus Laurean opetussuunnitelmassa. Teok-
sessa Kallioinen, O. (toim.) Osaamispohjainen
opetussuunnitelma Laureassa. Laurea-ammatti-
korkeakoulun julkaisusarja B 22.

Karjalainen, A. (toim.) (2003). Akateeminen
opetussuunnitelmatyö. Oulun yliopisto, opetuk-
sen kehittämisyksikkö.

van der Klink, M. & Boon, J. (2002). The in-
vestigation of competence within professional

Aikak.4.2013:Ammkasv 1/05  20.12.2013  12:52  Sivu9



domains. Human Resource Development Inter-
national 5 (4), 411 – 424.

Raij, K. (2000): Toward A Profession. Clini-
cal learning in a hospital environment as de-
scribed by student nurses. Research Report 166.
Helsinki University: Department of Education.

Raij, K. ( 2003): Osaamisen Tuottaminen
Ammattikorkeakoulun Päämääränä. In H. Koti-
la (toim.):

Ammattikorkeakoulupedagogiikka (42–58).
Ajankohtaisia puheenvuoroja. Helsinki: Edita.

Raivola, R. & Vuorensyrjä, M. (1998). Osaa-
misen tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Sitra.

Ruohotie, P. (2002). Kvalifikaatioiden ja
kompetenssien kehittäminen ammattikorkea-
koulun tavoitteena. Teoksessa Liljander, J.-P.
(toim.), Omalla tiellä. Ammattikorkeakoulut
kymmenen vuotta. Arene. Helsinki: Edita.

Ruohotie P. (2006). Key Qualifications in
Work and Education. Teoksessa Ruohotie, P &
Maclean, R (toim.) Communication and Learn-
ing in the Multicultural World. Saarijärvi: Saari-
järven Offset.

Rychen, D.S. and Salganik, L.H. (2000). De-
finition and selection of key competences. A re-
port to the INES General Assembly. Switzer-
land: Neuchatel, OECD.

Sveiby, K.-E. (1997). The New Organization-
al Wealth: Managing and Measuring Knowl-
edge Based Assets. San Francisco (CA): Berrett
Koehler. 

Tuning Educational Structures in Europe.
Phase 1 and 2, (2005).

Viitala, R. (2005). Johda osaamista. Keuruu:
Otava.

10

Aikak.4.2013:Ammkasv 1/05  20.12.2013  12:52  Sivu10



11

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee Skandinavian ainoaa
jalkinemuotoilijan (amk) koulutusta ja
tämän hetken osaamisvaatimuksia. Artik-
kelin aluksi selvitetään opistotasoisen jal-
kineartenomi koulutuksen perustaminen ja
alkuaikaa sekä siirtymä ammattikorkea-
koulutukseen peilaamalla opetussisältöjä
toimialan tarpeisiin. Loppuosassa esitel-
lään alustavia tuloksia haastatteluista,
joissa on selvitetty tämän päivän jalkine-
suunnittelijan työtä ja osaamisvaatimuksia
ammatillisen kompetenssin viitekehykses-
sä. Jalkinealateollisuuden väheneminen on
johtanut siihen, että kokonaisvaltainen jal-
kineenvalmistamisosaaminen, yrittäjyys-
valmiudet ja oman osaamisen brändäämi-
nen tulevat yhä tärkeämmiksi osaamis-
alueiksi.

Avainsanat: jalkinemuotoilu, korkeakoulu-

tus, jalkinesuunnittelija, kompetenssi

This article is about the Scandinavia’s
only higher education offered in footwear
design and the required professional
competences. The beginning of the arti-
cle describes the early stages of
footwear design at the post-secondary
level and the transition to the higher edu-
cation level (= university of applied sci-
ences) by reflecting the needs of the
footwear industry. The end part of the ar-
ticle reports the preliminary results of the
interviews concerning the daily work of a
footwear designer in the framework of
professional competences. The decrease
in the footwear industry has led to the
fact that the most important compe-
tences of today are connected to produc-
tion, entrepreneurship and branding. 

Keywords: footwear industry, higher educa-
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Johdanto

”Menkää opiskelemaan alaa. Sitä
on paljon parempi suunnittelija kun
tietää mitä siihen tuotteeseen menee,
mikä on mahdollista ja mikä ei. Sitä
ei ymmärrä ellei tiedä miten kenkä
on rakennettu.”

Aki Choklat, designer

J
alkineartenomi koulutus
sai alkunsa Hämeenlinnas-
sa Fredrika Wetterhoffin
käsi- ja taideteollisuusoppi-
laitoksen ja suomalaisen
kenkäteollisuuden aloit-
teesta 1980-luvun lopulla.
Sata vuotta aiemmin perus-

tetun Wetterhoffin oppilaitoksen perin-
teeseen on aina kuulunut vankka tai-
don osaaminen suunnittelutyön rinnal-
la. Käden taitoja on pidetty kunniassa ja
harjoitettu kautta aikojen. (Suolahti,
1935,  Kouri, 1960.) Muita merkittäviä
wetterhoffilaisia arvoja ovat ennakko-
luulottomuus ja kansainvälisyys, joka
Fredrikan ajoista asti on kulkenut rin-
nan suomalaisuuden kanssa (Friman,
1996). Tälle arvoperustalle alettiin ra-
kentaa jalkinealan koulutusta.

Artikkelissa tarkastellaan Hämeen
ammattikorkeakoulun (HAMK) tarjoa-
maa jalkinemuotoilijan koulutusta. Ar-
tikkelissa pyritään vastaamaan kysymyk-
seen siitä, mitä osaamista jalkinemuo-
toilijan ammatissa vaaditaan tänä päivä-
nä. Taustalle selvitetään jalkinemuotoi-
lijan ammattiin tähtäävän koulutuksen
muutosta kahden vuosikymmenen aika-
na. Teoreettisena viitekehyksenä on am-
matillisen kompetenssin malli (Ruoho-
tie, 2005), jota on tarkoitus edelleen so-
veltaa tulosten jatkotarkastelussa.

Artikkelissa käytetään käsitettä jalki-
nemuotoilija tarkoittamaan opistoas-
teen ja amk -tutkinnon suorittaneita
henkilöitä. Opistoasteen tutkinnon ja
osittain myös amk -tutkinnon suoritta-
neiden tutkintonimikkeenä oli 1990-lu-
vulla artenomi. Tutkintonimike vaihtui
muotoilijaksi 2000-luvun lopulla. Artik-
kelissa käytetään käsitettä jalkinesuun-
nittelija henkilöstä, joka on suorittanut
amk - tai maisteritutkinnon ja työsken-
telee  jalkine- ja  laukkualan  suunnitte- 
lu-, tuotekehitys- ja tuotekoordinointi-
tehtävissä.

Jalkinealan korkea-asteen koulutusta
ja erityisesti jalkinemuotoilijan amma-
tillista osaamista suhteessa työelämän
vaateisiin ei ole aiemmin tutkittu Suo-
messa. HAMKin  muotoilun koulutus-
ohjelman työryhmä selvitti raportissaan
Muotoilun opetuskulttuurin uudistami-
nen hankkeessa (2007)  muotoilun kou-
lutusta suhteessa työelämän tarpeisiin.
Opetushallitus selvitti raportissaan teks-
tiili- ja vaatetusalan koulutusta (Lahti,
2012). Molemmissa selvityksissä sivut-
tiin amk-tasoisen jalkinemuotoilijan
koulutusta.

Jalkinekoulutuksen 
synty 

Jalkinealan korkeakoulutuksen tarve
nousi esille 1980-luvun loppupuolel-
la. Maassamme toimi silloin yli kak-

sikymmentä sellaista kenkätehdasta,
jossa oli yli 30 työntekijää. Lähes kaik-
kien tehtaiden koko valmistusprosessi
tapahtui Suomessa. Jalkineteollisuudes-
sa alkoi tuolloin muutosten aika. Suo-
men jalkineteollisuuden vienti väheni
Neuvostoliittoon. Jalkineteollisuus ha-
lusi panostaa koulutukseen, sillä teolli-
suus kaipasi uusia tuulia mallistojen
suunnitteluun (Palo-Oja, 2005). Teolli-
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suus halusi nimenomaan mallimestarei-
ta eli henkilöitä, joilla on taitoa suun-
nitteluun, mutta tietotaito myös koko
valmistusprosessista.

Koulutuksen tilanne oli se, että Tam-
pereella toimi 1930-luvulla perustettu
ammattikoulu, josta valmistui suutarei-
ta (Palo-Oja, 2005). Kankaanpäässä kou-
lutettiin 1970-luvulla perustetussa ai-
kuiskoulutuskeskuksessa suutareita ja
jalkinekorjaajia (Huhtala, 2009). Perin-
teisesti suutari osaa kaavoittaa sekä val-
mistaa kengän. Korjaaja puolestaan kes-
kittyy nimikkeensä mukaisesti valmiin
kengän korjaamiseen. Tutkintoon täh-
täävää suunnittelijakoulutusta ei siis
ollut. Kengän kaavoituspainotteinen ly-
hytkurssi järjestettiin 1970-luvun lopulla
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa
lähinnä Taideteollisen korkeakoulun
käyneille suunnittelijoille. Tämän kurs-
sin käyneistä osa sijoittui suunnitteli-
ja/mallimestareiksi Suomen teollisuu-
teen. (Nebo & al., 2012.) Taideteollisen
korkeakoulun vaatesuunnittelijalinjalla
oli mahdollista suorittaa tutkinnon si-
sällä lyhytkurssi jalkineen suunnittelusta
(Artela & al., 1995.)

Teollisuuden ja koulutuksen edusta-
jat ottivat 1980-luvun lopulla yhteyttä
Wetterhoffiin, jonka etuina oli sijainti
lähellä Tamperetta sekä se, että opetta-
jakunnassa oli sekä tekstiili- että vaate-
tusalan suunnittelun kuin myös kuval-
listen aineiden opetuksen osaajia. Käsi-
ja taideteollisuusalan opettajankoulutta-
jan rooli oli tae siitä, että uusin pedago-
ginen tieto oli käytettävissä oppilaitok-
sen päivittäisessä opetustyössä ja rohkei-
siin kokeiluihin oltiin valmiita. (Hämä-
läinen,1995, Karppinen, 1995.)

Jalkinekoulutuksen 
muotoutuminen

Koulutusta alettiin suunnitella jal-
kineteollisuuden odotuksia vas-
taamaan, mutta samalla arteno-

min koulutusta koskevat muodolliset
puitteet huomioiden. Tavoitteena olivat
valmistuvat jalkinealan artenomit, jotka
sijoittuisivat valmistuttuaan jalkineteh-
taiden malliosastoille mallisuunnitteli-
joiksi ja -mestareiksi.

Jalkineteollisuudessa, toisin kuin vaa-
tetusteollisuudessa, suunnittelijan on
osattava tuotteen valmistuksen rakenne
sekä jalkineen kaavoitus ja sarjonta.
Näin ollen opetussuunnitelma sisälsi
alusta pitäen paljon jalkineen valmis-
tukseen liittyvää opetusta. Jalkineopin-
tojen lisäksi koulutettiin myös laukku-
jen suunnitteluun ja valmistamiseen.
Suuret, kalliit ja hankalasti sijoitettavat
teolliset koneet sijaitsivat Tampereella.
Opetus perustui, ja perustuu edelleen,
kengän valmistuksen taidon oppimisen
kohdalla mestari-kisälli-malliin. Opetta-
ja näyttää perustoiminnot kuten kaavoi-
tuksen, leikkuun, ompelun, pinkomisen
ja pohjituksen ja opiskelijat seuraavat
rinnalla tehden. Oppiminen perustuu
toistamiseen ja harjaantumiseen. Kieli-
taidon merkitys jalkinealan opiskelussa
on alusta pitäen ollut suuri, sillä suo-
men kielellä on vain yksi perustietoon
perustuva oppikirja jalkineen valmistuk-
sesta kaiken muun materiaalin ollessa
vieraskielistä. (Saaristo, 1989.)

Ulkomailta saadun tiedon ja koke-
musten perusteella Wetterhoffille han-
kittiin 1990-luvun alussa korkealaatuiset
CAD- tietokoneavusteiset suunnittelu-
ohjelmat. Muita samankaltaisia suun-
nitteluohjelmia oli tuolloin vain kah-
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Kuvio 1. Internetix Campuksen evoluutiop
vaalea
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dessa suomalaisessa yrityksessä. Useista
yrityksistä käytiin opiskelemassa 2D- ja
3D-ohjelmien käyttöä ja saamaan opas-
tusta omien laitteistojen hankinnoissa.
Ohjelmien käyttöaikaa myös myytiin yri-
tyksille. Wetterhoffilla tehtiin kansain-
välisessä mittakaavassa uraauurtavaa
työtä 3D-ohjelmien jalkinesovelluksissa
ja aiheen ympärillä järjestettiin semi-
naareja.

2000-luvun muutokset

Wetterhoffin käsi- ja taideteol-
lisuusoppilaitos liittyi osaksi
Hämeen Ammattikorkea-

koulua heti kokeiluvaiheessa v. 1992.
Oppilaitoksen antama opistoasteinen
koulutus muuttui muotoilun koulutus-

ohjelmaksi. Jalkinealasta tuli yksi suun-
tautumisvaihtoehto vaatetuksen, tekstii-
lin, neuleen, nahka-turkiksen ja lasi-ke-
ramiikan rinnalle. (Honkavuori, 2000.)
Wetterhoff-nimi on kuitenkin edelleen
koulutusohjelman brändi.

Ammattikorkeakouluvaihe toi muka-
naan muutoksia opetussuunnitelmaan
(taulukko 1). Muotoilun koulutusohjel-
man aineet, kuten visuaalinen viestintä
sekä liiketoiminta ja yrittäjyys nousivat
alakohtaisten ammattiaineiden rinnalle.
Lisäksi tulivat erilaiset tietokoneohjel-
mien opinnot, jotka sijoittuivat usein
ammattiopintoihin. Opiskeluaika piteni
3.5 vuodesta neljään vuoteen ja työhar-
joittelun määrä nousi viiteen kuukau-
teen. Itsenäisen opiskelun osuus kasvoi

14

Taulukko 1. Muotoiluopintojen opetussuunnitelmamuutokset 1989-2013.

Opintojakso

Äidinkieli (viestintä)

Kielet: ruotsi+englanti

Matematiikka

Ammatti ja opinnot 

Taide- ja ympäristökasvatus

Tutkimukseen liittyvät opinnot

Kulttuuritieto,Taide- ja muotoilualan historia

Kuvallinen ilmaisu ja tuoteviestintä
pima, värioppi, plastinen, valokuvaus

Kuvallinen (visuaalinen) viestintä: sisältää erilaiset atk-ohjelmat

Liiketoiminta, markkinointi

Jalkineen suunnittelu ja tekniikka

Sivuaine 

Opinnäytetyö

Työharjoittelu

Vapaasti valittavat

opisto-aste
1989-1995
%

2

3

1

1

1

5

11

6

42

10

9

9

amk
2000-2007
%

3

4

4

3

3

7

5

6

30

7

7

13

7

amk
2010-13
%

3

4

4

3

2

5

6

8

34

7

7

13

7
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kontaktituntien vähentyessä. Taulukos-
sa 1 opintojaksojen viitteelliset osoitta-
vat opintojen muutosta vuosikymmen-
ten aikana.

Muotoilun koulutusohjelmalle luo-
tiin vankka teoreettinen pohja sekä
substanssin että pedagogiikan osa-alueil-
le. Käsityön ja muotoilun prosessiin so-
vellettiin Anttilan (1992) teoreettista
mallia. Mallin ideana on alkumieliku-
vasta sykleittäin etenevänä, valmiiseen
tuotteeseen johtavana tavoitteellinen
toiminta. Keskeistä mallissa on jatkuva
suunnittelun ja valmistuksen olemassa-
olo kuin myös reflektointi tekijän ja ym-
päröivän yhteiskunnan arvomaailmoi-
hin. Pedagoginen malli pohjautuu am-
matillisen kasvun idealle, joka painot-
tuu ensimmäisen vuoden minä -vaihees-
ta kohti neljännen vuoden asiakaslähtö-
isyyttä (Päivinen, 2003, Huttula, 2002).

Ammattikorkeakoulutuksessa tue-
taan opiskelijan omaehtoista oppimis-
prosessia, jota opettaja ohjaa. Muotoi-
lun koulutusohjelmassa ulkopuolisten
tahojen kanssa työskentelyä tukee lisäk-
si projektioppiminen. Esimerkiksi koti-
ja ulkomaisiin messuihin ja näyttelyihin
osallistumiset tapahtuvat usein opiskeli-
javetoisina projekteina. Jalkinealan kan-
sainvälisten projektien toteutumisesta
on kiittäminen yksityistä säätiötä. Opis-
kelijat työskentelevät myös eri pääainei-
den ja koulutusohjelmien yhteistyöpro-
jekteissa kehittyen monialaiseen sekä
muotoilun että liiketoiminnan alueelle.
Avoin innovaatio on yksi yhteisöllinen
menetelmä mitä koulutuksessa on käy-
tetty (Seddiki, 2011).

Ohjauksen keinoin opiskelijoita kan-
nustetaan kansainvälisiin kontakteihin
ja omaa urasuunnitelmaa tukevien opin-
tojaksojen, harjoittelupaikan ja projek-

tien valintaan. Oman tukensa tuovat
luennoitsijoina vierailevat alumnit, joi-
den kokemuksiin opiskelijat voivat pei-
lata omia tulevaisuudentoiveitaan.

Koulutuksessa tapahtuneet muutok-
set tai opiskelijan henkilökohtaiset va-
linnat eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet
siihen, etteikö taidon osaaminen, jalki-
neen valmistus alusta loppuun, olisi kes-
keinen osa muotoilijan ammattitaitoa.
Tältä osin myös ammattiaineiden opet-
tajan rooli on pysynyt ennallaan (vrt.
Tiilikkala, 2004.) Jalkinealan koulutus
ankkuroituu edelleen lujasti mestari-ki-
sälli malliin.

Toimialan muutokset

Murros jalkineteollisuudessa jat-
kui 2000-luvulle tultaessa.
Globalisoitumiskehitys johti

jalkineteollisuuden fragmentoitumiseen
valmistuksen siirtyessä voimakkaasti
ensin Baltian maihin sekä Etelä - ja Itä-
Eurooppaan ja sittemmin Kaukoitään.
Muotijalkineiden lisäksi suomalaisten
jalkinetehtaiden kengät on 2000-luvulla
suunnattu esimerkiksi erityisryhmille,
vaativiin olosuhteisiin tai eri harrastus-
lajien käyttöön (Palo-Oja, 2005). Suun-
nittelu, tuotekehitys - ja materiaaliosaa-
misen hallinta on jäänyt Suomeen. Näi-
den osaamisten lisäksi muotoilijoilta
alettiin vaatia yhä suurempia kansainvä-
lisen toiminnan ja sosiaalisen taitojen
osaamista. (Lehtinen & al., 2011.)

Tänä päivänä parinkymmen vuoden
takaisista yli kahdestakymmenestä jalki-
netehtaasta on jäljellä alle kymmenen
(Paajanen, 2013). Näistä kussakin työs-
kentelee kaksi tai HAMKista valmistu-
nutta jalkinemuotoilijaa joko malliosas-
tolla tai tuotekehitystiimeissä. Heillä on
mallimestarin ja cad-ohjelmien. Jokai-
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nen nykyisistä tehtaista valmistuttaa
osan kengästä tai koko kengän Suomen
ulkopuolella, joten kansainvälinen kom-
munikointikyky on elimellinen osa osaa-
mista.

Jalkine-, tekstiili- ja vaatetusteollisuu-
den suurien muutosten seurauksena
myös koulutuksen sisältöä on muutettu.
Muotoilun koulutusohjelman ja sen
myötä jalkinealan opetuksen sisältöä on
kehitetty vuosien aikana vastaamaan
myös kaupallisen sektorin vaateisiin se -
kä itsellistä yritystoimintaa tukien. Val-
mistuneiden urapolkua seurataan syste-
maattisesti.

Kuviosta 1 selviää valmistuneiden si-
joittuminen. Tänä päivänä 61 prosent-
tia ammattialan valinneista jalkinemuo-
toilijoista työskentelee muotialalla ja
kymmenen prosenttia erikoisjalkinealal-
la. Jalkinemuotoilija sijoittuvat jalkinei-

den vähittäismyyntiin (16%) esim.
Kesko, Sokos, erikoisjalkinekauppa - ja
maahantuontiyrityksiin (15%) tuote-
koordinaattoreiksi ja tuotepäälliköiksi
(esim. Esprit, Donna Moderna). Suo-
malaiset kenkätehtaat työllistävät noin
22 % valmistuneista jalkinemuotoili-
joista (esim. Palmroth Originals, Pomar-
fin, Ejendals/Jalas). Jalkinemuotoilijat
työskentelevät myös jalkineita valmistut-
tavissa yrityksissä (esim. Reima, Berner).
Työpaikka löytyy myös tekstiili/vaate -
tusteollisuudesta yhä useammin liitetyn
jalkineiden ja laukkujen suunnittelijoi-
na ja tuotekoordinaattoreina (esim. Ma-
rimekko, Lumi Accessories). Yhä useam-
pi jalkinemuotoilijoista perustaa oman
tuotemerkin ( esim. Saint Vacant, Terhi
Pölkki, Hanna Sarén). Globaalisti jalki-
nesuunnittelija voi Choklatin mukaan
(2012) työskennellä lisäksi suunnitteli-
joina suunnittelutoimistoille sekä ken-
gäntekijöinä (suutari). Scaffer & Saun-

Kuvio 1. Jalkinemuotoilijan ammattinimikkeet ja sijoittuminen jalkineiden ja laukkujen 
toimialalla Suomessa vuonna 2013.

Kenkätehdas: muotijalkineita
suunnitteleva ja valmistava

Kenkätehdas: erikoisjalkineita
suunnitteleva ja valmistava

Mallimestari

Suunnittelija
Tuotekehittelijä

Tuotekehittelijä
Tuotekoordinaattori

Tuotekoordinaattori
Tuotepäällikkö

Kenkäalan yritys: erikoisjakineita
suunnitteleva ja valmistuttava

Tekstiilialan yritys: muotivaatteita
ja jalkineita suunnitteleva 

ja valmistuttava

Oma designyritys – tuotemerkki:
suunnittelusta valmiiseen

tuotteeseen

Tukkumyynti: muoti- ja
arkijalkineiden
maahantuonti

Laukkualan yritys: muotilaukkuja
suunnitteleva ja valmistuttava

Vähittäismyynti: kenkäketjut ja
erikoisliikkeet 

(muoti- ja arkijalkineet)
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ders (2012) nostaa vielä suunnittelijan
työalueiksi illustraattorin ja tuotepäälli-
kön ammatit.

Tämän päivän osaaja

Useat HAMKin muotoilun kou-
lutusohjelmasta valmistuneet
jalkinemuotoilijat (15%) ovat

perustaneet mikrobisneksiä omalla tuo-
temerkillä ja ovat saavuttaneet sekä kan-
sallista että kansainvälistä menestystä.
Jalkinesuunnittelijan ammatti on edel-
leen maailmanlaajuisestikin harvinaisia
ammatteja. Seuraavassa tarkastelemme
jalkinemuotoilijan osaamisen kenttää
kahdeksalla eri jalkine-alan sektorilla
(taulukko 2). Tavoitteena oli löytää tark-
koja määritelmiä suomalaisessa ECTS-
projektissa määritellyille muotoilijan
kompetensseilla jalkine-alan näkökul-
masta (Arene, 2006). Tästä jatketaan
edelleen ammatillisten kompetenssien
tarkastelua suhteessa Ruohotien (2005)
kehittämään mallinnukseen, jonka taus-
talla on Kanferin ja Ackermanin (2005)
malli.

Aineistona käytetään toisen kirjoitta-
jan meneillään olevaan väitöstutkimuk-
seen kerättyä yhtätoista teemahaastatte-
lua (kevät 2013). Haastateltavat valittiin
suomalaisen jalkinealan mikrobisnes-
lohkolta ja heillä jokaisella on oma tuo-
temerkki. Tutkijan läheinen yhteys jal-
kinesuunnitteluun ja -alaan vaikutti
haastateltavien valintaan. Se tapahtui
tutkimuksen tavoitteeseen nähden tar-
koitushakuisesti (Hirsjärvi & al., 2000.)
Haastatelluilla on Suomesta tai ulko-
mailta hankittu amk - tai maisteritasoi-
nen tutkinto. Menestyminen on määri-
telty jalkinesuunnittelijan työn tunnet-
tuudeksi muotialalla. Tunnettuus on
syntynyt omien tuotteiden kautta, mut -
ta myös median osoittaman kiinnostuk-

sen ja sitä myöten tulleen julkisuuden
kautta. Yli kolme vuotta alalla toimivien
suunnittelijoiden tuotteita myydään
myös ulkomailla. Haastateltavia voidaan
pitää alansa huippuosaajina (ks. Noke-
lainen, 2010). Haastattelut olivat asian-
tuntijakeskusteluja, jossa kaksi saman
alan edustajaa ja yhteisen koulutus- ja
osin kokemustaustan omaavaa henkilöä
käy tavoitteellista ja analyyttistä keskus-
telua yhteisen aiheen ympärillä (Tiilik-
kala, 2004).

Toiseksi aineistoksi tätä artikkelia
haastateltiin sähköpostitse seitsemää
HAMKista valmistunutta jalkinemuo-
toilijaa, joilla oli työkokemusta puolesta
vuodesta viiteentoista vuoteen. He työs-
kentelevät toimialalla muilla kuin mik-
royrittäjyys-sektorilla (taulukko 2). Haas-
tateltavilta kysyttiin mitä, osaamisen
alueita heidän työssään tarvitaan.

Molempien haastattelujen tuloksia
tarkasteltiin ECTS -osaamiskuvauksen
näkökulmasta. Sen mukaan muotoilijan
osaamista  on  suunnittelu -,  visuaali-
nen -, tuotanto- ja muotoiluprosessin
osaaminen. Mikroyrittäjät tarvitsivat li-
säksi yrittäjyys-, markkinointi- ja verkos-
toitumisen osaamista.

Taulukko 2 (sivulla 18) osoittaa osaa-
misalueet ja niiden sisältämät työn osiot
haastateltavien kertomina. Työn osiot
vaihtelevat ja painottuvat eri tavoin am-
mattialueittain. 

Tutkimuksen tulosten perusteella jal-
kinemuotoilija/suunnittelija tarvitsee
oman tuotemerkin mikrobisnes-yritys-
toiminnassa kaikkia taulukon 2 esittä-
miä osaamisen alueita. Tuotanto-osaa-
misen työn osioista hän ei tarvitse kaa-
voitus- tai sarjontaosaamista.
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Osaamisalueiden tarkastelua

Seuraavassa tarkastellaan osaamisalueita
haastattelujen pohjalta.

Suunnitteluosaamista tarvitaan kah-
deksasta jalkinesuunnittelijan ammatis-
sa neljään: muoti- ja erikoisjalkinealan
kenkätehtaissa, erikoisjalkinealan suun-
nitteluyrityksissä ja oman tuotemerkin
design-yrityksissä. Laukku- ja tekstiili-
alalla painottuu tuotekehittelyosaami-
nen. 

Oman tuotemerkin yritystoiminnassa
suunnittelija nostaa suunnitteluosaami-
seen.

”… täytyy just kuunnella sitä mille sä teet
ja kenelle ja mihin hintaa. se on yhtä tär-
keetä kun se missä menee sauma ja
minkä näkönen se on… teen lestilähtöises-
ti sitä hommaa. Mä oon panostanu värei-
hin enemmän ja se on tosi hauskaa…
(7C)

Erikoisjalkineita kenkätehtaassa
suunnitteleva ja kehittelevä jalkine-
suunnittelijan osaamiseen kuuluu vah-
vasti tutkimustyö.

”tiedon hankkiminen… kaikkea ei voi
osata, eikä pidäkään osata, mutta on
osattava etsiä tieto oikeasti ja luotettavis-
ta lähteistä… on tehtävä paljon taustasel-

18

Taulukko 2. Osaamisalueet ja työhön liittyviä osioita.

Suunnitteluosaaminen • suunnittelu (tutkimustyö,kohderyhmä, lestit,pohjat, korot, logot, 
materiaalit, trendit, värit, muoti, ideointi, mallistot, hinta, laatu jne)
• tuotekehitys (olemassa olevan tuotteen kehittämistä eli 
ongelmaratkaisua). Sisältää myös suunnittelun elementtejä

Visuaalinen osaaminen • malliston visuaalinen esitys manuaalisesti ja graafisten 
atk-ohjelmien avulla
• tuotekortit (globaaliin kanssakäymiseen käytettävät specit eli 
specification sheets)
• tuoteinformaatio 
• mallistokartat
• tuotekuvaus

Tuotanto-osaaminen • tuotetietous (jalan ja jalkineen toiminnallisuus, anatomia, rakenneratkaisut,
materiaalitietous ja  testaus, jalkineen tai laukun kaavoitus ja valmistus ja 
tuotteen proton tekemisen taito)
• kaavoitus ja sarjonta
• mallistojen tuotannollistaminen ja tuotteistaminen

Markkinointi- ja liiketoiminta- • malliston myynti 
osaaminen • markkinointi (esitteet, tuotekuvaus jne)
-muotimaailman näkökulmasta • pienyrittäjyys

• liiketoiminnan pelisäännöt
• hinnoittelu

Verkostoitumisen osaaminen • alaan liittyvien tapahtumien ja toimijoiden kanssa työskentely
• yhteistyö alan eri toimijoiden kanssa
• sosiaaliset taidot (mukana kielitaito)
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vitystyötä. Aina tulee vastaan uusia selvi-
tystä vaativia asioita jalkineen valmistuk-
seen ja materiaaleihin liittyen. Myös
uusia materiaalitoimittajia ja valmistajia
etsitään jatkuvasti.” (2A)

Visuaalisesta osaamisesta jalkinemuo-
toilijat/suunnittelijat nostivat esille mo-
nialaisen atk-ohjelmien osaamisen tai-
don, ymmärryksen ja kyvyn tuottaa eri-
laisia tarkoitukseen soveltuvia tuote-
kortteja, tuoteselosteita ja tuotekuvia.
Lisäksi tuli esiin tuotekorttien ja mui-
den informatiivisten tuotelomakkeiden
tuottamisen taito, joita ei kuitenkaan
vähittäismyynnissä ja maahantuonnissa
tarvittu. Tekstiilialan yrityksessä jalki-
neita suunnitteleva ja koordinoiva jalki-
nesuunnittelijan osaamisen vahvasti
kuuluu tuotteiden informointi erilaisin
tuotekortein ja tuotekuvin.

”Myös tekniset piirustukset tehdään ‘Illul-
la’, ne on helppo muuttaa sitten pdf-muo-
toon ja lähettää sähköisesti tehtaalle työ-
ohje. Suunnittelun alla kuuluu myös vi-
suaalisen myyntimateriaalin tekeminen,
eli kuvakoosteet. Ne ovat äärimmäisen
tärkeitä työkaluja myynnille, ja sehän on
tuotteiden tarkoitus: myynti. Piirroskuvat
hyvin tehtynä ovat parempia kuin valoku-
vat” ( 3B)

Atk-ohjelmien käytöstä jalkineita val-
mistuttavassa yrityksessä jalkinesuunnit-
telija nostaa graafisten ohjelmien osaa-
misen.

”Suunnittelu tehdään melko varhaisesta
vaiheesta asti Illustratorilla joten ohjel-
man käyttö tulee osata jotta muutosten ja
tuotekehittelyn teko on nopeaa. Indesignin
ja photoshopin käyttöä tarvitaan myös
ajoittain, 3D-ohjelmat on myös todella
isossa nosteessa alallamme ja niiden käyt-
tö osaaminen on iso etu” (3B)

Tekstiilialan yrityksessä asusteita ja
jalkineita valmistuttavassa yrityksessä jal-
kinesuunnittelija on myös tuotekehitte-
lijä.

”Taiteilija-suunnittelija pääsee kommen-
toimaan tuotteen ulkonäköä, mutta toimi-
vuudesta ja laadusta (myös suhteessa hin-
taan), vastaan minä” (4A)

Tuotanto-osaamisessa nousivat esille
yleinen jalkineiden tuotetietous, tuot-
teen kaavojen valmistamistaidot, sarjon-
tataidot ja tuotteen tuottamisen osaami-
nen. Tällä osaamisalueella eroja nousee
esille eri ammateissa. Kenkätehtaissa
työskentelevät tarvitsevat teknistä osaa-
mista kuten kaavojen valmistamista ja
sarjontaosaamista. Nämä ovat lähinnä
mallimestarin taitoihin liitettäviä. Myös
sellainen oma tuotemerkki konsepti
jossa itse valmistetaan tuotteet tai kon-
septissa on mukana kustomoituja jalki-
neiden toimintaa, kaavoituksen taito
korostuu. Tuotteistamiseen liittyvä osaa-
minen on tärkeä kaikissa muissa kah-
deksassa ammatista paitsi vähittäis-
myynti ja tukkumyynti. Tuotetietous
osaaminen on kaikissa seitsemässä am-
matissa tulosten mukaan nostettu osak-
si jalkinesuunnittelijan ammatillista
osaamista. Tuotetietous on laaja jalkine-
ja laukkualan anatomian ymmärtämis-
tä, rakenteiden ja tekniikoiden hallitse-
mista sekä valmistustaitojen jonkin as-
teista hallintaa.

Oman tuotemerkin yrityksessä tuo-
tannollistaminen on suurempi osa pro-
sessissa kuin suunnittelu.

”…suunnittelun jälkeen se on sitten raa-
kaa ohjeistusta, tuotekorttien tekemistä …
materiaalien ja värien… tän tyyppinen
nahka tässä… et se on niinku se todella
työläs homma siinä…” (7C)

19
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Erikoisjalkineita valmistuttavassa yri-
tyksessä toimivan jalkinesuunnittelijan
on ymmärrettävä.

”Taloudellisten leikkausten ja materiaali
yhdistelyjen käyttö joissa huomioidaan
myös työvaiheiden määrä…malleissa eduk-
kaamaksi koetut palastelut saattavat nos-
taa hintaa pienissä koissa. Toisaalta
pitää ottaa myös huomioon koko sarjojen
aiheuttamat vaatimukset eli koon 25 ken-
gän pitää olla vielä toimiva myös 10
kokoa isompana” (3B)

Erikoisjalkineita valmistavassa kenkä-
tehtaassa työskentelevä suunnittelija
näkee tärkeäksi jalkineiden tuotannol-
listamisen.

”Tietty piti myös oppia se että kun kaa-
van laittaa eteenpäin tuotantoon, mitä
tietoja tuotanto tarvitsee, ja kuinka se
kaava konkreettisesti laitetaan eteen-
päin…” (2B)

Markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen
on yksi osaamisalue eri ammattien ken-
tässä. Oman tuotemerkin mikrobisnes-
toiminnassa ja maahantuontiyrityksissä
työskentelevät tarvitsevat markkinointi,
myynti ja yleistä liiketoimintaosaamista.
Näiden kahden ammatin lisäksi joissain
erikoisjalkineita valmistuttavassa yrityk-
sessä jalkinesuunnittelijan osaamiseen
kuuluu markkinointi ja myyntiosaami-
nen. Laukku- ja tekstiilialan yrityksessä
laukkuja, vaatteita ja jalkineita valmis-
tuttavassa yrityksessä jalkinesuunnitteli-
ja tarvitsee jonkin verran markkinointi-
osaamista. Suomalaisessa kenkätehtaas-
sa työskentelevä jalkinesuunnittelijoista
eivät näytä tarvitse haastattelujen mu-
kaan markkinointi- ja liiketoimintaosaa-
mista. Liiketoiminta osaamisen tärkey-
destä oman tuotemerkin mikrobisnek-
sessä jalkinesuunnittelija toteaa näin:

” mä menin heti yrittäjäkurssille.. mä oon
käynyt yrittäjäkursseja kaks. Ja sit mä oon
Helsingin Yrittäjät… ollut siellä konsul-
toinnissa… sit mä oon ollu naisyrittäjäkes-
kuksessa eli mä oon käyttänyt kaikki il-
maset palvelut ammatti-ihmisten kanssa.
Sit mä oon käynyt lakimiehelläkin… en
mä tiedä oliko siitä mitään hyötyä…mä
käytin yrityksen perustamiseen puol vuot-
ta.” (7B)

” no, yrittäjänä ei oo vielä ammatillista
osaamista. Sivuaineena suoritin sen am-
mattikorkeessa kyllä. Mut se ei antanu sil-
lain valmiuksia… se on aika epävarmalla
pohjalla.. et se mitä se yrittäjämäinen
homma tässä on. ” (7D)

Maahantuontiyrityksessä toimiva jal-
kinesuunnittelija kommentoi:

” koulusta mieleeni on jäänyt yrittäjyys-
kurssi, josta en valitettavasti silloin suoria
kysymyksiä esittämälläkään saanut täs-
mällisiä vastauksia koska kurssin opetta-
jalla ei ollut valmiuksia niitä antaa. Eh-
dottaisinkin enemmän yhteistyötä… olen
itse käynyt X yrittäjyyskurssin, ja ymmär-
sin vasta siellä miten äärimmäisen tärke-
ää olisi kaikille opiskelijoille kuulua yrit-
täjyys perusopintoihin.” (6A)

Markkinoinnista nousi esille sosiaali-
sen median merkitys:

” sit jos sä haluaisit olla se suunnittelija
persoona edellä mennä niin sit sun pitäis
olla twitteri tili, pintrest, tumbler, erilaiset
you tuubiin on… et niitä kyllä löytyy tuol-
la” (7C)

2010 luvun jalkinesuunnittelija tar-
vitsee kaikissa tutkimuksessa valittujen
ammateissa verkostoitumisosaamista. Ver-
kostoitumisosaaminen on kykyä toimia
sosiaalisesti eri alan osa-alueilla. Se on
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yhteistyökumppaneiden löytämistä eri-
laisilta sektoreilta. Se on aktiivista osal-
listumista eri tilaisuuksiin, tutustumista
eri alan ammattilaisiin jotka voivat olla
mukana yhteistyössä. Verkostoitumisen
tärkeys korostuu oman tuotemerkin jal-
kinesuunnittelijalla.

” … yks ihminen ei pysty tekee tarpeeks.
Mut kyl se on tosi tärkee (verkostoitumi-
nen) ja kun sellanen avoimmuus alan si-
säisesti ja ulkoisesti niiden välillä... ja et
yllättävistäkin paikoista voi löytyä joitain
yhteistyötä…” (7F)

” … mä ainakin tapaan jengiä ja sen
takia ollaan näin hyvässä tilanteessa että
on verkostoitunut oikein... niin se on sit
tavallaan helppo ottaa yhteyttä ja jeesata
kaverii kun sen tuntee hyvin ” (7C)

Teollisuudesta 
sosiaaliseen mediaan

Koulutuksen sisältöä koskevan
analyysin sekä kerätyn haastatte-
luaineiston pohjalta tarkastelem-

me jalkinealan koulutusta ja siinä ta-
pahtuneita muutoksia kahden vuosi-
kymmenen aikana.

Hallitusohjelman esittämä keino
osaamistason nostamiseksi on koulutus-
maailman ja työelämän aiempaa tiiviim-
pi yhteistyö (Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö 2011). Ammattikorkeakoulutuksen
tavoitteeksi on asetettu vastaaminen yh-
teiskunnan ja työelämän tarpeisiin sekä
koulutuksessa että tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnalla (Kallioinen & al.,
2009.) Jalkinealan koulutus on esimerk-
ki aktiivisen työelämän ja koulutuksen
välisestä vuoropuhelusta ja sen heijastu-
mista opetussuunnitelmiin.

Jalkine- ja laukkualat ovat Suomessa
pienimuotoiset. Koulutuksen on oltava
samanaikaisesti laaja-alaista ja erikoistu-
misen mahdollistavaa. Suurin toimialal-
la tapahtunut muutos 1990-2010 aikana
on ollut siirtyminen valmistavasta teolli-
suudesta valmistuttavaan teollisuuteen.
1990- luvun pääsääntöinen sijoittumi-
nen valmistumisen jälkeen oli jalkine-
teollisuus. Tänä päivänä vähittäismyyn-
ti, tukkumyynti ja jalkinesuunnittelijan
oman tuotemerkin yritystoimintamuo-
dot ovat suuremmassa roolissa työhön
sijoittumispaikkoina kuin jalkineteolli-
suus.

Kuvio 1 selvittää laaja-alaisuuden vaa-
timusta. Työnkuvat vaihtelevat suunnit-
telusta tuotekoordinointiin. Jalkineala
sijoittuu tekstiilialan sektorille missä
muutos näkyy samankaltaisena. Jalkine-
muotoilun tutkinnon suorittaneet jalki-
nemuotoilijat työskentelevät tänä päivä-
nä laaja-alaisemmalla muoti- ja erikois-
jalkinealalla. Tulevaisuudessa jalkine-
muotoilijalla tulee olemaan vähintään-
kin yhtä monta ammattiuraa ja mukaan
on tullut myös tekstiilialalla työskentely.

Muotoilun koulutuksen muokkautu-
minen yhteiskunnan mukaisten vaatei-
den mukaan nousee esille voimakkaasti
visuaalisen osaamisen muokkautumi-
nen sähköiseen muotoon. Kaikissa tut-
kimuksessa mukana olleiden jalkine-
muotoilijoiden ja suunnittelijoiden am-
mateissa tuotannollistamiseen kuulu-
vien erilaisten informatiivisten tuote-
korttien tuottaminen on suuri osa työn
sisältöä. Visuaalisten ja informatiivisten
tuotekorttien tuottamiseen tekijä tarvit-
see jalkine- ja laukkualan tuotetietouden
hallintaa Sosiaaliset taidot nousevat esil-
le ja ne kytkettiin haastatteluissa kiin-
teästi verkostoitumistaidoksi. Suunnit-
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telija tarvitsee yhteistyökumppaneik-
seen monenlaisia toimijoita ja hän on
aktiivinen osallistuja.

Taulukko 1 osoittaa, että opetus-
suunnitelmaan tehtyjen muutosten pää-
linjat kahden vuosikymmenen aikana
ovat linjassa työelämän muutoksiin.
Muutoksien taustalla on ollut teollisuu-
desta saatu palaute sekä opiskelijoiden
työllistymisen systemaattinen seuranta.
Toimialan muutokseen on pystytty rea-
goimaan joustavasti, koska kyseessä on
pieni toimiala ja se on koko ajan kiin-
teässä työelämäyhteydessä.

Taulukko 2 havainnollistaa jalkine-
suunnittelijan työelämässä tarvittavaa
ammatillista kompetenssia: ammattispe-
sifistä taitoa ja tietämystä (Ruohotie,
2005). Kaikki jalkinesuunnittelijat am-
matista riippumatta tarvitsevat suunnit-
teluun, visuaalisuuteen ja verkostoitu-
miseen liittyvää osaamista. Tuotanto-
osaamista tarvitsevat erityisesti suunnit-
telijat, jotka työskentelevät erikoisjalki-
ne-alalla. 

Jalkinekoulutuksessa on jatkuvasti yl-
läpidettävä aktiivisia suhteita muotoilu-
alalle, yhä enemmän on kuultava mik-
robisnes-toimijoiden ääntä. Tämä insti-
tutionaalinen vuoropuhelu avaa opiske-
lijoille yhteydet toimialalle ja haastaa
koulutuksen kehittäjät aktiivisiksi ver-
kostoitujiksi, tietoverkon käyttäjiksi ja
sosiaalisen median osaajiksi. 
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Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan ammattikor-
keakoulun ja ammatillisen toisen asteen
yhteistyötä alueellisessa innovaatiotoimin-
nassa. Kansallisen innovaatiostrategian
(2008) mukaan innovaatiotoiminnan tulee
kattaa kaikki työelämän alat ja tasot, mikä
asettaa haasteita opettajien innovaatio-
osaamiselle ja alueelliselle kehittämistyöl-

le. Koulii-hankkeen (2010 2012) tulosten
mukaan yhteistoiminnallinen tiimi on luon-
teva työskentelymalli koulutusasteiden vä-
liselle yhteistyölle. Palvelumuotoilu tarjoaa
yhtenäisen viitekehyksen innovaatiotoi-
minnalle sekä menetelmiä opettajien ja
opiskelijoiden työelämäosaamisen kehit-
tämiseen. Onnistunut kehittämistyö edel-
lyttää opettajien, heidän esimiestensä ja
opiskelijoiden roolien selkiyttämistä han-
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ketyöskentelyssä ja siirtymistä aineenopet-
tajamallista projektioppimisen ohjaajaksi.
Yhteistyössä ilmenneet käytännön ongel-
mat johtuivat ammattikorkeakoulun ja am-
matillisen toisen asteen erilaisista hanke-
prosesseista. Ammatillisen toisen asteen
integroituminen osaksi kansallista innovaa-
tiojärjestelmää edellyttää oppilaitoksilta
strategista työskentelyä ja alueellista yh-
teistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Avainsanat: ammattikorkeakoulut,
ammatillinen koulutus, innovaatiojärjes-
telmät, palvelumuotoilu, tiimityö

Abstract

This article examines cooperation be-
tween a university of applied sciences and
a vocational college in regional innovation
activity. According to the National innova-
tion strategy (2008), innovation activity
ought to cover all the fields and levels of
the working life, which sets challenges to
teachers’ innovation competence and re-
gional development work. According to the

results of the project Koulii (2010–2012),
the cooperative team is a natural working
model for the cooperation between univer-
sity of applied sciences and vocational
training. Service Design offers a uniform
frame of reference for innovation activity
and methods for developing teachers’ and
students’ working life competences. Suc-
cessful development requires the clarifica-
tion of the teachers’, their superiors’ and
students’ roles in the project work and
transformation from the traditional
teacher’s role towards the role of the pro-
ject educator. Practical problems in the co-
operation were caused by different project
processes implemented in the university of
applied sciences and the vocational col-
lege. The integration of vocational training
to the national innovation system requires
from vocational schools strategic working
and regional cooperation with universities
of applied sciences.

Key words: innovation systems, service
design, teamwork, university of applied
sciences vocational training

Johdanto

I
nnovaatio on yleisesti käytetty sana
koulutuspoliittisessa keskustelussa.
Arkikielessä innovaatiolla viitataan
uuteen ajatukseen ja ideaan, joka
jalostuakseen innovaatioksi vaatii
sosiaalista tai taloudellista hyötyä
tuottavan käytännön toteutuksen.
Schumpeterin (1934) klassisen mää-

ritelmän mukaan innovaatio on uutuus,
joka tuottaa taloudellista lisäarvoa. In-
novaation käsite on myöhemmin laa-
jentunut kattamaan myös sosiaaliset in-
novaatiot, joilla tarkoitetaan yritysten tu-
loksellisuutta edistäviä uusia organi-
soinnin tapoja, vuorovaikutuksen muo-

toja ja työskentelymalleja (Drucker,
1985; Darsø, 2003). Ala-Soinin ym.
(2002) mukaan innovaatiot ovat uusia,
etsimisen, tutkimisen ja oppimisen poh-
jalta syntyviä oivalluksia, jotka näkyvät
työelämässä uusina tuotteina ja palve-
luina sekä uusina tapoina niiden tuot-
tamisessa. Kansallinen innovaatiostrate-
gia (2008) puolestaan määrittelee inno-
vaation osaamiseen pohjautuvaksi hyö-
dynnetyksi kilpailueduksi. Nykykäsityk-
sen mukaan onnistunut innovointi edel-
lyttää luovuuden lisäksi myös oppimista
ja yhteistyötä muiden kanssa (Taatila,
2009). Innovaatio, luovuus ja ideointi-
kyky ovat osa ammattilaisten ja asian-
tuntijoiden tutkimus- ja kehittämisosaa-
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mista, joka on yksi toimialariippumat-
tomista työelämän kvalifikaatioista
(Hanhinen, 2010).

Koulutuksen rooli innovaatiojärjes-
telmässä on perinteisesti painottunut
toisten luomien innovaatioiden käyt-
töön ottamiseen ja levittämiseen eikä
niinkään uusien innovaatioiden tuotta-
miseen (Korpelainen, 2010; Siltala,
2010). Nykyisissä strategisissa linjauksis-
sa asetetaan opiskelijoiden ja opettajien
innovaatio-osaamisen kehittäminen nä-
kyväksi tavoitteeksi. Kansallisen inno-
vaatiostrategian (2008) mukaan vuoro-
vaikutustaitojen kehittäminen sekä yrit-
täjyyteen, luovuuteen ja innovaatiotoi-
mintaan kannustaminen tulee sisällyt-
tää opetussuunnitelmiin kaikilla koulu-
tusasteilla. Innovaatio-osaamiseen liitty-
vät osaamistavoitteet kuvataan Tutkin-
tojen kansallisessa viitekehyksessä
(2009) oman alan ongelmanratkaisutai-
toina. Ammatillisen toisen asteen tut-
kinnon suorittaneelta edellytetään ky -
kyä ratkaista oman alansa erityisongel-
mia ja itsenäistä työskentelyä yleensä en-
nustettavissa, mutta mahdollisesti muut-
tuvissa toimintaympäristöissä. Erityis-

ammattitutkinnon suorittaneelta puo-
lestaan edellytetään taitoja ratkaista luo-
vasti abstrakteja ongelmia ja itsenäistä
työskentelyä muuttuvissa toimintaympä-
ristöissä. Ammattikorkeakoulututkin-
non suorittaneen tulee kyetä ratkaise-
maan monimutkaisia tai ennakoimatto-
mia ongelmia erikoistuneella ammatti-
alalla ja ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon suorittaneelta edellytetään
kykyä ratkaista vaativia ongelmia tutki-
mus- ja innovaatiotoiminnassa. (Tutkin-
tojen ja muun osaamisen kansallinen
viitekehys, 2009.) Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön kehittämissuunnitelman
mu kaan ammatillisen koulutuksen pii-
rissä tulee kehittää opettajien innovaa-
tio-osaamista ja ammattikorkeakouluis-
sa opettajien toimenkuvaan tulee sisäl-
lyttää alueen työelämää palveleva tutki-
mus- ja kehitystyö (Koulutus ja tutkimus
vuosina 2011–2016). Myös työelämä
tunnistaa tutkimus- ja kehitysosaamisen
yhdeksi työelämäkvalifikaatioksi, joka si-
sältää innovatiivisuuden, luovuuden ja
ideointikyvyn lisäksi tuotekehitys- ja
suunnitteluosaamisen, tutkimusosaami-
sen sekä työorganisaatioiden, työyhtei-
sön ja henkilöstön kehittämiseen liitty-
vän osaamisen (Hanhinen, 2010). Edel-
lä mainitut osaamistavoitteet haastavat
opettajien osaamisen uudella tavalla. 

Ammattikorkeakoulujen rooli suo-
malaisen innovaatiojärjestelmässä pe-
rustuu ammattikorkeakoululakiin (9.5.
2003/351, 4 §), jonka mukaan niiden
tehtävänä on paitsi antaa opetusta am-
matillisiin asiantuntijatehtäviin, ”har-
joittaa ammattikorkeakoulutusta palve-
levaa sekä työelämää ja aluekehitystä tu-
kevaa ja alueen elinkeinorakenteen huo-
mioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja
kehitystyötä.” Laissa mainitut tutkimus-
ja aluekehitystehtävät kytkevät ammatti-
korkeakoulut osaksi suomalaista inno-

26

Kansallisessa
innovaatiostrate-
giassa painote-
taan ammatti-
korkeakoulujen
roolien vahvista-
mista.
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vaatiojärjestelmää. Kansallisessa inno-
vaatiostrategiassa (2008) painotetaan
ammattikorkeakoulujen roolien vahvis-
tamista ja selkiyttämistä yliopistojen rin-
nalla. Sen sijaan toisen asteen ammatil-
lisen koulutuksen rooli on kuvattu
puutteellisesti strategisissa linjauksissa
(Korpelainen & Saikkonen, 2011). Kan-
sallisessa innovaatiostrategiassa (2008)
viitteellisesti todetaan, että innovaatio-
toiminnan tulee kattaa kaikki työelä-
män alat ja tasot, jolloin se edellyttää
korkeatasoista ammatillista osaamista ja
asiantuntijuutta innovaatioketjun kai-
kissa osissa. Yksi väline ammatillisen
koulutuksen roolin vahvistamiseksi on
niiden yhteistyö korkeakoulujen kanssa,
joka on puolestaan nostettu näkyväksi
tavoitteeksi Koulutuksen ja tutkimuk-
sen kehittämissuunnitelmassa vuosille
2011–2016. Sen mukaan korkeakoulu-
jen tulee tehostaa alueellista toimin-
taansa ammatillisen koulutuksen järjes-
täjien kanssa ammatillisen koulutuksen
merkityksen vahvistamiseksi innovaatio-
järjestelmässä sekä luovuuden ja huip-
puosaamisen kehittämiseksi ammatilli-
sessa koulutuksessa (Koulutus ja tutki-
mus vuosina 2011–2016).

Edellä kuvatut innovaatiotoiminnan
haasteet olivat lähtökohtana Laurea-am-
mattikorkeakoulun ja Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnian yhteises-
sä, Euroopan sosiaalirahaston ja Uu-
denmaan ELY-keskuksen rahoittamassa
Koulutuksen innovaatio ja integraatio-
hankkeessa (Koulii), joka toteutettiin
vuosina 2010–2012. Koulii-hankkeen ta-
voitteena oli kehittää toisen asteen am-
matillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulun yhteistyötä osana alueellista
innovaatiojärjestelmää. Hankkeen välit-
tömänä kohderyhmänä oli Laurean ja
Omnian opetushenkilöstö, jonka inno-
vaatio-osaamista pyrittiin kehittämään

palvelumuotoilun konseptia hyödyntä-
en. Välillisenä kohderyhmänä olivat
opiskelijat, joiden oletettiin hyötyvän
opettajien osaamisen kehittymisestä. In-
novaatiotoiminta kohdistui Espoossa si-
jaitsevaan uuteen asuinalueeseen Suur-
peltoon, joka toimii hankkeen Living
Lab -ympäristönä. Living Lab -ympäris-
tön elementtejä ovat autenttisen ympä-
ristön lisäksi käyttäjälähtöisyys, toimi-
joiden yhteistyöverkosto ja avoimet in-
novaatiot (Orava, 2009), joita hankkees-
sa pyrittiin edistämään. Opettajat ja
opiskelijat kehittivät uusia palveluja ja
tuotteita yhdessä alueen asukkaiden ja
muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen
toimintamallina olivat yhteistoiminnal-
liset tiimit, jotka muodostettiin opetta-
jien innovaatio-aikomusten ympärille.
Tiimien tehtävänä oli konseptoida, ko-
keilla ja toteuttaa erilaisia palveluja pal-
velumuotoilun prosessia ja menetelmiä
hyödyntäen. Hankkeessa toteutettiin ar-
viointitutkimus, jonka tuloksena syntyi
malli koulutusorganisaatioiden inno-
vaatiotoiminnalle ja koulutusasteiden
väliselle yhteistyölle (Juujärvi & Pesso,
2012).

Koulutusorganisaatioiden aluekehi-
tystyöllä on perinteisesti tarkoitettu vas-
taamista alueen yritysten ja palvelusek-
torin tarpeisiin. Viime aikoina huomio
on kiinnitetty yhä enemmän myös pal-
velujen käyttäjiin ja heidän tarpeisiinsa.
Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys on yksi
kansallisen innovaatiostrategian perus-
valinnoista. Käyttäjälähtöisyyden taus-
talla on laaja-alainen innovaatiokäsitys,
joka korostaa yksittäisten henkilöiden,
yritysten, julkisten toimijoiden ja käyt-
täjäyhteisöjen merkitystä tiedon ja osaa-
misen tuottajina. Innovaatiotoiminnan
kannalta arvokasta tietoa ja osaamista
syntyy arkielämän käytännöissä monilla
eri tavoilla ja eri tekijöiden toimesta.
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Tuotteiden ja palvelujen käyttäjien osaa-
minen on toistaiseksi ollut niukasti hyö-
dynnetty voimavara, joka tulisi kytkeä
paremmin kehitystyöhön. (Kansallinen
innovaatiostrategia, 2008.) Koulii-hank-
keessa käyttäjälähtöisyyteen pyrittiin va-
litsemalla innovaatiomenetelmäksi pal-
velumuotoilu, jossa käyttäjäkokemuk-
sen ymmärtäminen on suunnittelun
lähtökohtana ja käyttäjät ovat mukana
innovaatioprosessin eri vaiheissa (Mo-
ritz, 2009; Kumar, 2010). Tässä artikke-
lissa tarkastelemme ammattikorkeakou-
lun ja ammatillisen toisen asteen yhteis-
työtä alueellisessa innovaatiotoiminnas-
sa Koulii-hankkeessa toteutetun arvioin-
titutkimuksen (Juujärvi & Pesso, 2012)
tulosten pohjalta.

Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimusmenetelmä

Koulii-hankkeessa toteutettiin ar-
viointitutkimus, jonka tarkoitus
oli kuvata ja arvioida hankkeen

prosessia ja tuloksia. Arviointitutki-
muksen lähestymistapana oli realistinen
evaluaatio (Pawson & Tilley, 1997), joka
sopii hyvin sellaisten hankkeiden ar-
viointiin, joilla on selkeät tavoitteet.
Keskeistä realistisessa evaluaatiossa on
ns. ohjelmateorian luominen, joka sisäl-
tää perustelut ja taustat hankkeen toi-
menpiteille sekä keskeiset ideat siitä,
miten hankkeen tavoitteisiin päästään.
Ohjelmateoria voi saada aineksia erilai-
sista tieteellisistä teorioista, työhypotee-
seista tai asiantuntijatiedosta, ja se tar-
kentuu empiiristen havaintojen pohjalta
(Pawson & Tilley, 1997; Anttila, 2007).
Arviointitutkimuksen prosessissa raken-
nettiin kaksi ohjelmateoriaa kuvaamaan
ammattikorkeakoulun ja ammatillisen
toisten asteen yhteistyötä alueellisessa
innovaatiotoiminnassa, joista toinen oli
yhteistoiminnallinen tiimityö (Juujärvi

& Pesso, 2013) ja toinen palvelumuo-
toilu kehittämisen välineenä (Juujärvi,
Pesso & Räsänen, 2011). Nämä ohjel-
mateoriat pyrkivät kuvaamaan sitä,
”mikä toimii, kenelle ja missä olosuh-
teissa” (Pawson & Tilley, 1997) ja niiden
pohjalta kehitettiin malli koulutusorga-
nisaatioiden innovaatiotoiminnalle ja
koulutusasteiden väliselle yhteistyölle
(Juujärvi & Pesso, 2012).

Tässä artikkelissa esittelemme ohjel-
mateoriat, jonka jälkeen kuvaamme am-
mattikorkeakoulun ja toisen asteen yh-
teistyötä hankkeeseen osallistuneiden
opettajien ja heidän esimiestensä haas-
tattelujen perusteella. Tutkimuskysy-
myksenä on: Millaista on ammattikor-
keakoulun ja ammatillisen toisen asteen
yhteistyö alueellisessa kehittämistoimin-
nassa? Yhteistyön arviointiin käytettiin
soveltaen Krogstrupin (2004) kehittä-
mää BIKVA-mallia Brugerinddragelse in
kvalitetsvurdering (asiakkaiden osallisuus
laadunvarmentajana). Mallin keskeinen
idea on tuoda ongelmat ja kehittämis-
ideat organisaatiossa asteittain ruohon-
juuritasolta ylöspäin, saaden näin esiin
uusia näkökulmia ja tiedon rikastumista
siirryttäessä tasolta toiselle. Mallin mu-
kaisesti opettajille keväällä 2011 toteu-
tettujen ryhmähaastattelujen tulokset
esitettiin opettajien esimiehille ryhmä-
haastatteluissa keväällä 2012. Esimiehet
olivat koulutuspäälliköitä Omniasta ja
kehittämispäälliköitä Laureasta. Esi-
miesten haastattelujen lähtökohtana oli
opettajatiimien haastatteluissa esiin
nousseet koulutusorganisaatioiden väli-
seen yhteistyöhön liittyvät ongelmat ja
haasteet, jotka esitettiin teemoittain
käyttäen autenttisia ilmaisuja. Ryhmä-
haastattelujen tulokset puolestaan esi-
teltiin molempien koulutusorganisaa-
tioiden johdolle, opettajille ja heidän
esimiehilleen syyskuussa 2012 pedagogi-
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sessa seminaarissa, jossa edelleen työs-
tettiin kehittämistoimenpiteitä tulosten
pohjalta. Näin tuloksiin saatiin koulu-
tusorganisaatioiden johdon näkökulma
ja kehittämisehdotuksia. 

Haastatteluaineisto koostui kahdek-
san opettajatiimin ja viiden esimiestii-
min ryhmähaastatteluista, joista kolme
oli Omniasta ja kaksi Laureasta. Opet-
tajatiimien haastatteluihin osallistuivat
lähes kaikki hankkeeseen osallistuneet
opettajat. Opettajatiimien haastattelu-
jen litteroitua aineistoa oli 179 sivua ja
esimiesten aineistoa 109 sivua. Pedago-
gisesta seminaarista litteroitua videoai-
neistoa oli 14 sivua ja dokumenttiai-
neistoa kolme sivua. Haastatteluaineisto
analysoitiin luokittelemalla tutkimusky-
symysten kannalta relevantti aineisto
teemoihin. Robsonin (2000) mukaan
teemoittelu on riittävä analysointitaso
arviointitutkimukselle, joka koostuu eri-
laisista heterogeenisista aineistoista.
Koulutusasteiden välisen yhteistyön tut-
kimiseen käytettiin aineistolähtöistä
analyysia, koska aikaisempaa tutkimus-
tietoa aiheesta ei ollut riittävästi. Aineis-
ton hankinnan ja analyysin toteutti
Koulii-hankkeen kaksi tutkijaa, jotka
tarkistivat toistensa analyysit. Tuloksia
esiteltiin myös hankkeessa toimiville
opettajille ja heidän esimiehilleen, joka
varmensi analyysin ja tulosten luotetta-
vuuden (Robson, 1999; Krogstrup,
2004).

Yhteistoiminnallinen tiimi 
verkostoitumisen välineenä

Hanketyöskentely on lisääntynyt
työmuoto sekä ammattikorkea-
koulussa että ammatillisella toi-

sella asteella. Hanke tyypillisesti jakau-
tuu pienempiin projekteihin. Hankkeen
sisäiseen organisoitumiseen on kuiten-

kin kiinnitetty vähän huomiota. Yhteis-
toiminnallinen tiimityö oli luonteva va-
linta koulutusasteiden väliselle yhteis-
työlle. Menestyneille innovaatioyrityksil-
le on tyypillistä yhteistoiminnallisen op-
pimisen perusajatukset, kuten positiivi-
nen riippuvuus, avoin ja monipuolinen
vuorovaikutus sekä yksilön vastuu. Yksi-
löiden innovatiivisuus yhdistettynä yh-
teistoiminnalliseen tiimityöhön näyttää
edistävän innovaatioiden syntymistä
(Johnson & Johnson, 1999; Siltala,
2010). Koulii-hankkeen käynnistyessä
32 opettajaa muodosti seitsemän 3–8 jä-
senen tiimiä yhteisen kehittämisintres-
sin perusteella, joka myöhemmin kitey-
tettiin innovaatioaikomukseksi (Kumar,
2010). Jokaiseen tiimiin yhtä lukuun ot-
tamatta kuului sekä toisen asteen että
ammattikorkeakoulun opettajia ja
useimmat tiimit olivat monialaisia. Myö-
hemmin opiskelijat liittyivät tiimien toi-
mintaan opettajien ohjauksessa. Tii-
mien toimintaa pyrittiin tukemaan ra-
kenteellisilla järjestelyillä, kuten yhtei-
sen ajalla ja työskentelytiloilla sekä oh-
jauksella. Ohjauksessa pyrittiin tuke-
maan yhteistoiminnallisen tiimityön pe-
riaatteiden toteutumista, kuten avointa
vuorovaikutusta, yhteisten päämäärien
etsimistä ja hyväksyvää ilmapiiriä. Ta-
voitteena oli, että jäsenet uskaltavat esit-
tää epätavallisia ajatuksia ja ideoita sekä
haastaa toistensa ajattelua ja näkökul-
mia (vrt. Johnson & Johnson, 2003).

Jo hankkeen alussa ilmeni, että opet-
tajien ja opiskelijoiden yhteistoiminnal-
liset tiimit olivat riittämättömiä toteut-
tamaan innovaatioaikomuksia, jotka
tähtäsivät uusien palvelujen tai toimin-
tojen luomiseen Suurpeltoon. Mukaan
tarvittiin myös muita alueen toimijoita,
kuten asukkaita, alueesta kiinnostunei-
ta yrittäjiä, yhdistyksiä ja julkisen palve-
lujen tuottajia. Tällöin tiimin verkostoi-
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tuminen nousi kriittiseksi tekijäksi in-
novaatiotyöskentelyn edistymisen kan-
nalta. Opettajatiimit edustivat homo-
geenista osaamista, jonka vuoksi ne tar-
vitsivat uutta ja erilaista tietoa innovaa-
tioiden synnyttämiseksi (vrt. Burt, 2004;
Harmaakorpi, 2008). Tämän vuoksi toi-
mintamallia kehitettiin eteenpäin käyt-
täen hyväksi Vesa Taatilan (2009) esittä-
mää innovaatiotoiminnan verkostoitu-
misen mallia. Menestyksellisten inno-
vaatiotiimien toiminnassa voidaan erot-
taa kolme tasoa. Keskiössä on joko 2–3
hengen ydinryhmä tai keskushenkilö ja
häntä tukeva 2–8 henkilön muodosta-
ma sisäpiiri. Sisäpiirin ympärille muo-
dostuu ulkopiiri, joihin kuuluvien hen-
kilöiden osaamista tai resursseja tarvi-
taan väliaikaisesti ja jotka ovat mukana
vain oman osaamisalansa puitteissa. Si-
säpiirin jäsenillä on laajat verkostot,
joita käytetään tarvepohjaisesti hake-
malla osaamista tai muita resursseja pro-
jektiin sopivalla hetkellä. (Taatila, 2009.)

Koulii-hankkeessa yhteistoiminnalli-
nen tiimi edusti sisäpiiriä, jonka tuli rek-
rytoida toimintaansa tarvittavat ulkopii-
rin jäsenet ja hakea muuta tietoa ja osaa-
mista omista verkostoistaan. Ulkopiiriin
kuuluivat opiskelijat ja läheisimmät yh-
teistyökumppanit. Koulii-hankkeessa
verkosto koostui muista Living Lab -toi-
mijoista, jotka olivat kiinnostuneet
Suurpellon kehittämisestä: käyttäjistä,
hyödyntäjistä, mahdollistajista ja kehit-
täjistä. Käyttäjät ovat tavallisia ihmisiä,
jotka tahtovat ratkaista arkielämän on-
gelmia, kuten asukkaat, taloyhtiöt tai
harrastuskerhot; hyödyntäjät ovat yri-
tyksiä ja palvelun tarjoajia, jotka halua-
vat kehittää toimintaansa; mahdollista-
jat sisältävät erilaisia julkisen sektorin
toimijoita ja rahoittajia, kuten kaupun-
ki; kehittäjät puolestaan edustavat eri-
laisia kehittäjäorganisaatioita, kuten yli-
opisto, oppilaitokset tai konsulttiyhtiöt,
jotka tarjoavat välineitä kehittämistyö-
hön (Orava, 2009; Leminen, Wester-
lund & Nyström, 2012). Koulii-hank-
keen malli on esitetty kuviossa 1.

Palvelumuotoilu
aluekehitystyön 

menetelmänä

Koulii-hankkeen suunnitte-
lussa lähdettiin etsimään
sellaista innovaatiotoi-

minnan menetelmää, joka yhdis-
täisi luontevasti ammattikorkea-
koulun ja ammatillisen toisen as-

teen opettajia ja opiskelijoita. Täl-
laiseksi osoittautui käyttäjälähtö-

isyyttä edustava palvelumuotoilu,
joka edustaa suhteellisen uutta lähesty-

mistapaa palveluiden suunnittelussa.
Palvelumuotoilun lähtökohta on teolli-
sen muotoilun käytännöissä ja se tarjoaa
välineitä palvelukonseptien konkreti-Kuvio 1. Pedagogisen yhteistyön ja innovaa-

tiotoiminnan malli (Juujärvi & Pesso, 2012).
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sointiin ja visualisointiin (Sundbo &
Toivonen, 2011). Palvelumuotoilulla tar-
koitetaan palvelukokemuksen suunnit-
telua niin, että palvelu vastaa käyttäjän
tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoi-
minnallisia tavoitteita. Sillä pyritään var-
mistamaan, että palvelut ovat hyödylli-
siä, käytettäviä ja haluttavia asiakkaan
näkökulmasta sekä tehokkaita, talou-
dellisia ja muista erottuvia palvelun tar-
joajan näkökulmasta. (Mager, 2009.)
Muotoilu kohdistuu asiakkaan palvelu-
kokemuksen lisäksi myös palveluproses-
siin ja palvelustrategiaan (Moritz, 2005).
Koulii-hankkeessa sitouduttiin Satu
Miettisen (2011) esittämään määritel-
mään, joka korostaa käyttäjien tarpei-
den, unelmien ja tavoitteiden ymmärtä-
mistä palveluiden suunnittelun lähtö-
kohtana sekä osallistumista kehittämis-
työhön sen kaikissa vaiheissa. Palvelu-
muotoilun uskottiin syventävän opetta-
jien ja opiskelijoiden asiakasymmärrys-
tä sekä tarjoavan uusia välineitä käyttä-
jälähtöiseen kehittämistyöhön sekä am-
mattikorkeakoulussa että ammatillisella
toisella asteella. Palvelumuotoilun pro-
sessi tarjosi myös yhtenäisen viitekehyk-
sen tiimien innovaatiotoiminnalle (Juu-
järvi & Pesso, 2012). 

Palvelumuotoilulle on ominaista luo-
vien ja visuaalisten menetelmien käyttö
sekä kurinalainen kehittämisprosessi
(Moritz, 2005; Kumar, 2009). Tarve pal-
velumuotoilun menetelmien ja proses-
sin oppimiseen tuli selkeästi esiin Kou-
lii-hankkeen alkuvaiheessa, jolloin kar-
toitimme opettajien käsityksiä palvelu-
muotoilusta. Opettajat olivat omaksu-
neet asiakkaiden tarpeiden tunnistami-
sen tärkeänä ammatillisena periaatteena
ja tunsivat hyvin palvelujen tuottamisen
systeemisen luonteen. Sen sijaan palve-
lumuotoilun prosessin ja menetelmien

tunteminen ja osaaminen oli puutteel-
lista. (Juujärvi, Pesso & Räsänen, 2011.)
Hankkeen edetessä opettajille ja opiske-
lijoille järjestettiin palvelumuotoilun
menetelmiin liittyvää koulutusta, jonka
seurauksena menetelmäosaaminen mo-
nipuolistui. Tavanomaisten kyselyjen ja
haastattelujen rinnalla alettiin käyttää
myös muita menetelmiä, kuten valoku-
vausta, videopäiväkirjoja ja asukastyöpa-
joja. 

Palvelumuotoilusta on olemassa usei-
ta muotoilun ammattilaisten laatimia
prosessimalleja, jotka edellyttävät moni-
puolista menetelmäosaamista (esim.
Moritz, 2005). Koulii-hankkeessa palve-
lumuotoilun prosessia ohjaamaan valit-
tiin insinööritieteitä edustavan Vijay
Kumarin (2009) malli, joka vaikutti tar-
peeksi yleiseltä mutta samalla riittävän
yksityiskohtaiselta opettajien kehittä-
mistarpeiden näkökulmasta. Malli yh-
distää innovaatiotoiminnan ja palvelu-
muotoilun sekä painottaa tiimityön ja
erilaisen asiantuntijaosaamisen merki-
tystä, jotka ovat myös Koulii-hankkeen
painotuksia. Mallin vaiheet kattavat ke-
hitystyön ideavaiheesta palvelujen to-
teuttamiseen, jonka vuoksi se sopi pit-
käjänteisen työskentelyn ohjaamiseen
(kuvio 2 s. 32). Tiimit edistyivät palvelu-
muotoilun prosessissa vaihtelevasti.
Neljä seitsemästä tiimistä eteni palvelu-
muotoilun prosessissa palvelujen kon-
septointivaiheeseen, jossa kokeiltiin ja
muotoiltiin palveluratkaisuja.

Ammattikorkeakoulun ja toisen
asteen koulutuksen yhteistyötä

estävät ja edistävät tekijät

Opettajien haastatteluissa kävi
ilmi, että he kokivat koulutus-
asteiden välisen yhteisön mie-
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lekkäänä ja olivat sitoutuneita siihen.
Kuitenkin kaikkien tiimien haastatte-
luissa tuli esiin myös yhteistyötä estäviä
käytännön ongelmia. Näitä olivat luku-
järjestyksen yhteensovittamisen vaikeus,
projektitilojen riittämättömyys ja sopi-
mattomuus, yhteistyökumppanin huo -
no ammatillisen kentän tuntemus ja eri-
laiset oppimiskulttuurit. Opettajien kä-
sitykset esitettiin heidän esimiehilleen,
jotka toivat uusia näkökulmia käytän-
nön ongelmiin. Lukujärjestyksen yh-
teensovittaminen ei heidän mielestään

ole merkittävä este silloin, kun yhteiset
työskentelyajat ovat tiedossa riittävän
ajoissa. Esimiehet pyrkivät mahdollista-
maan opettajien osallistumisen hanke-
työskentelyyn ottamalla heidän toiveen-
sa huomioon työyhteisön käytännön jär-
jestelyissä. Esimiesten arviointien mu-
kaan tilojen puute ja tarve vaihtelee or-
ganisaatioiden eri toimipisteissä. Esi-
miehet eivät myöskään kokeneet amma-
tillisen kentän huonoa tuntemusta yh-
teistyön esteenä. Aloilla, jossa rajapinta
on selkeä, kuten tekniikan alalla, yhteis-

•Tilanneanalyysi
•Trendien ja muutos-
ten tunnustelu
•Innovaatioaikomuk-
sen kiteyttäminen

•Strukturoitu ideointi
mahdollisuuksien ja
uusien konseptien
tunnistamiseksi
•Konseptien linkittä-
minen takaisin oival-
luksiin
•Prototyyppiluonnos-
ten rakentaminen
käyttäjäpalautteen
saamiseksi

•Konseptien arviointi
•Konseptien ja pro-
totyyppien testaami-
nen aidossa ympäris-
tössä
•Lupaavimpien kon-
septi-systeemien
määrittely
•Palvelun kuvailu
kertomusten ja
skenaarioiden avulla

AISTI
AIKOMUS

TUNNE
KONTEKSTI

TUTKI
KONSEPTEJA

MUOTOILE
RATKAISUT

TOTEUTA
PALVELUT

TUNNE
KÄYTTÄJÄT

MUOTOILE
OIVALLUKSET

•Markkinoiden raken-
teen, kilpailijoiden,
yhteistyökumppa-
nien, teknologioiden
tutkiminen

•Asiakkaiden piilois-
ten ja tietoisten tar-
peiden tutkiminen

•Palvelun todellisen
arvon arvioiminen
käyttäjille ja yrityksille
•Toteutus- ja liiketoi-
mintasuunnitelmien
laatiminen

•Aineiston analysoin-
ti ja järjestäminen
•Tärkeiden ”kuvioi-
den” ja ilmiöiden löy-
täminen
•Muotoilun periaat-
teiden ja kriteerien
määrittely

Kuvio 2. Palvelumuotoiluun perustuva innovaatiotoiminnan malli 
(Kumar, 2010; mukailtu Juujärvi & Pesso, 2013).
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työ toimii hyvin. Esimiehet eivät myös-
kään nähneet erilaista oppimiskulttuu-
ria yhteistyötä haittaavana tekijänä.
Kulttuurierot vähenevät, kun opitaan
tuntemaan toinen toisiaan ja ymmärtä-
mään, mitä tehdään ja miksi. Yhteistä
kulttuuria syntyy yhdessä tehden. 

Esimiesten haastatteluissa kävi ilmi,
että yhteistyön käytännön ongelmien
taustalla oli koulutusorganisaatioiden
erilaiset hankeprosessit. Laureassa han-
keprosessi on määritelty bottom up -pro-
sessiksi, jossa opettajilla on merkittävä
rooli (Tutkimus- ja kehitystyön strategia
2009–2012). Omnialla ei ollut julkista
kehittämisstrategiaa, mutta tulosten pe-
rusteella hankeprosessi näyttäytyi top
down -prosessina, jonka ongelmia ovat
kiireelliset aikataulut sekä vaikeus rek-
rytoida ja sitouttaa opettajia hanketoi-
mintaan. Haastatteluissa korostettiin
tarvetta hanketoiminnan selkeyttämi-
seen kaikilla tasoilla.

Opiskelijoiden, opettajien ja
opettajien esimiesten roolit 

kehittämishankkeessa

Opettajat toivat esiin haastatte-
luissa myös esimiesten puut-
teellisen tiedon hankkeesta

sekä heikon sitoutumisen siihen yhtenä
yhteistyötä haittaavana tekijänä. Tämä
avasi esimiesten keskuudessa pohdintaa
omasta ja toisten toimijoiden roolista
yhteishankkeessa. Tieto eri toimijoiden
rooleista ja roolien selkiyttäminen edis-
tävät asteiden välistä yhteistyöstä. Tu-
loksena syntyivät kuvaukset esimiehen,
opettajien ja opiskelijoiden rooleista
hanketyöskentelyssä. Kuvaukset on esi-
tetty tiivistetysti taulukossa 1 (s. 34).

Ammattikorkeakoulun ja toisten as-
teen eri toimijoiden rooleissa on paljon

yhtäläisyyksiä, mutta myös erilaisia pai-
notuksia ja eroja. Molemmilla koulutus-
asteilla korostuu esimiehen rooli resurs-
sien luojana ja hankkeen mahdollistaja-
na. Esimiehen sitoutuminen ja läsnäolo
hankkeessa on tärkeää, mikä ilmenee
erityisesti keskusteluina hankkeessa ole-
vien opettajien kanssa. Esimiehet koros-
tivat, että he eivät voi olla hanketoimin-
nassa ”täysillä mukana” lukuisien mui-
den työtehtävien vuoksi. Kuitenkin he
pyrkivät olemaan tietoisia hankkeen ete-
nemisestä. Opettajien motivoiminen,
rohkaiseminen ja tukeminen hanketoi-
mintaan nähtiin tärkeänä esimiesten
tehtävänä. 

Ammattikorkeakoulussa esimiehillä
liittyi tiedon välittämiseen useita tehtä-
viä, kuten keskustelut hankevastaavien
kanssa ja osallistuminen hankkeen se-
minaareihin. Toisella asteella esimiehen
rooli tiedon välittämisessä rajoittuu
mahdollisuuden tarjoamiseen hank-
keesta kertomiseen työyhteisön yhteisis-
sä kokouksissa. Keskeinen ero esimies-
ten rooleissa oli myös siinä, että toisella
asteella esimiehen vastuulla on hanke-
kokonaisuuden käytännön suunnittelu
kun taas ammattikorkeakoulussa siitä
vastaavat hankkeeseen osallistuvat leh-
torit.

Opettajan rooleissa kummallakin
koulutusasteilla korostuivat hanketyös-
kentelyn suunnittelu ja yhteistyön oh-
jaaminen. Toisella asteella opettaja va-
litsee sopivat opiskelijat hankkeeseen.
Opettajalla nähtiin olevan voimakas
ryhmäyttäjän rooli, jolloin hänen tulisi
luoda kontakteja ja vuorovaikutusta eri-
laisten ja toisille vieraiden opiskelijoi-
den välille. Yhteistyön luomisessa tulisi
kiinnittää huomio rajapintaan sekä
opiskelijoiden erilaiseen tasoon ja toi-
mintatapoihin. Opettajalla on myös kas-
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vatuksellinen tehtävä. Hänen tulee luot-
taa opiskelijoiden erilaiseen osaamiseen
ja sitouttaa heidät hankkeeseen. Opet-
tajan rooli toisella asteella edellyttää siir-
tymistä aineenopettajamallista projekti-
työskentelyyn perustuvaan oppimisen
malliin.

Ammattikorkeakoulussa opettajan
rooli opiskelijan ohjaajana nähtiin kes-
keisenä. Opettajan tulisi pystyä ohjaa-
maan erilaisia opiskelijoita ja eri roo-
leissa tarpeen mukaan. Hanketyösken-
telyssä opettajan kehittämishaasteena

on pysyttäytyä ohjaajan roolissa ja kes-
kittyä oppimisen ohjaamiseen ja ar-
viointiin eikä tekemiseen opiskelijoiden
puolesta. Hankkeessa ohjaus voi olla tu-
torointia, mentorointia ja valmennusta.
Opettajalla tulee olla rohkeutta, sitou-
tumista kehittämistyöhön sekä uuden-
laista ajattelua opettajuudesta. Hanke-
työskentely tuo mukanaan myös uusia
tehtäviä: aikataulujen yhteensovittami-
nen, tilojen hankkiminen ja muut käy-
tännön järjestelyt sekä opiskelijoiden vä-
listen ristiriitojen selvittäminen ja ryh-
mäprosessien ohjaaminen.

34

Roolit hankkeessa Ammatillinen toinen aste Ammattikorkeakoulu

Esimiehen rooli
Rakenteiden ja Resurssien luoja
resurssien luoja Hankkeen mahdollistaja
Hankkeeseen osallistujien Motivoija
ja käytännön toteutuksen Keskustelut hankevastaavien
suunnittelija ja opettajien kanssa
Motivoija Tiedon välittäminen
Tiedottamisen hankkeesta
mahdollistaja Osallistuminen hankkeen
Sitoutuminen seminaareihin
hankkeeseen Läsnäolo hankkeessa

Opettajan rooli
Suunnittelija Yhteissuunnittelija
Opiskelijaryhmän opiskelijoiden kanssa
valitseminen hankkeeseen Opiskelijoiden ohjaaja
Motivoija Pysyminen ohjaajan
Ryhmäyttäjä roolissa toteuttamisen sijaan
Yhteistyön luoja Yhteistyön ohjaaja
Siirtyminen aineen Oppimisen arvioija
opettajasta projektioppimisen 
ohjaajaksi

Opiskelijan rooli

Osallistuminen hankkeen Osallistuminen 
suunnitteluun hankkeen suunnitteluun
Osaamistavoitteita Osaamistavoitteita
vastaavat tehtävät ja roolit vastaavat tehtävät ja roolit
Toiminnan toteuttaja Toiminnan suunnittelija
Rajaton oppija Opiskelijatiimin

toiminnan johtaminen 

Taulukko 1. Esimiehen, opettajan ja opiskelijan roolit hankkeessa (Juujärvi & Pesso 2013).
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Kummallakin koulutusasteella näh-
tiin tärkeänä opiskelijan osallistuminen
hankkeeseen jo sen suunnitteluvaihees-
sa. Vaikka hankkeessa tehdään yhteis-
työtä, eri asteiden opiskelijoilla tulisi
olla omia osaamistavoitteita vastaavat
tehtävät ja roolit. Yhteistyön nähtiin toi-
mivan hyvin aloilla, joissa on selkeät ra-
japinnat ja täydentävät työroolit. Mallia
voisi ottaa työelämästä, jossa tyypillisesti
ammattikorkeakoulun tutkinnon suo-
rittanut on suunnittelija ja ammatillisen
tutkinnon suorittanut palvelun toteut-
taja. Ammattikorkeakoulun opiskelijat
toimisivat projektipäällikköinä ja tii-
minvetäjinä. Näin tilanne olisi aidon
työelämän mukainen, jossa korostuu
motivaation ylläpitäminen ja työskente-
lyn ohjaaminen. Projektityöskentely
mahdollistaa ammattikorkeakoulun
opiskelijoille johtamisharjoittelun ja
ammatillisen toisen asteen opiskelijoille
heidän niin halutessaan rajattoman op-
pimisen mahdollisuuden. Se voi toimia
myös kannustimena ammattikorkea-
kouluopintoihin.

Johtopäätökset

Yksi Koulii-hankkeen johtoajatuk-
sesta oli, että yhteistoiminnalli-
nen tiimi on paras mahdollinen

työmalli ammatillisen toisen asteen ja
ammattikorkeakoulun yhteistyölle. In-
novaatiotoiminnan tavoitteet ovat yleen-
sä niin haastavia, että se edellyttää kaik-
kien tiimin jäsenten osaamista ja sitou-
tumista (Siltala, 2010). Koulii-hankkeen
tiimeille oli tunnusominaista luovuus ja
korkea yhteistoiminnallisuus. Tiimien
verkostoituminen muiden toimijoiden
kanssa onnistui vaihtelevasti. Haasteek-
si muodostui Suurpellon vähäinen asu-
kas- ja toimijamäärä sekä toimintatilo-
jen puute uudella asuinalueella, mikä

vaikeutti palvelukokeilujen toteuttamis-
ta. Koulii-hankkeen innovaatiotoiminta
oli luonteeltaan käytäntölähtöistä inno-
vaatiotoimintaa, jolle ominaista on ha-
janaisen, vähitellen ilmaantuvan tiedon
yhdisteleminen eri lähteistä vastapaino-
na rajattua ongelmanratkaisua hyödyn-
tävälle tiedeperustaiselle innovaatiotoi-
minnalle (Harmaakorpi, 2008). Tämä
haastoi erityisesti opettajien verkosto-
osaamisen. Osalla tiimeistä yhteistyö ra-
joittui koulutusorganisaatioiden sisälle
tai oman alan työelämäkumppaneihin,
kun taas osa tiimeistä etsi aktiivisesti
kontakteja erilaisten toimijoiden kanssa
(Juujärvi & Pesso, 2012; 2013.)

Opiskelijat kytkeytyivät tiimien toi-
mintaan opintojaksojen ja opinnäyte-
töiden kautta. Vaikka opiskelijat olivat
harvoin jäseniä tiimien ydinryhmässä,
heidän panoksensa oli merkittävä erityi-
sesti käyttäjätiedon keräämisessä ja pal-
velukokeilujen toteuttamisessa. Opiske-
lijoiden osaamisen kehittymistä edisti
yhteinen konkreettinen toiminta, eriy-
tetyt tavoitteet ja opiskelijoiden erilaiset
roolit. Mitä konkreettisempaa eri koulu-
tusasteiden opiskelijoiden välinen yh-
teistyö oli, sitä paremmin se sujui. Toi-
sen asteen ja ammattikorkeakoulun
opiskelijoille muodostui myös luontevia
täydentäviä rooleja, kuten suunnittelija-
toteuttaja ja projektipäällikkö-tiimin
jäsen. Haastava hankeympäristö kehitti
myös opiskelijoiden itsesäätelytaitoja
sekä keskeneräisyyden ja epävarmuuden
sietoa, jota tarvitaan työelämän muut-
tuvissa toimintaympäristöissä (vrt. Ny-
känen ja Tynjälä, 2012). Työelämä edel-
lyttää tiukkojen ammattikuvien sijaan
työtehtävien yhdistämistä ja vaihtelua
tavoitteiden ja projektien mukaan (Han-
hinen, 2010), mihin opiskelijoiden han-
ketyöskentely antaa valmiuksia. 
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Opettajien mielestä opiskelijoiden
ohjaus hanketyöskentelyssä on haasteel-
lista. Perinteisten pedagogisten taitojen
lisäksi vaaditaan monenlaisia yksilölli-
sen ohjauksen ja ryhmäohjauksen taito-
ja. Opettajan tulee vastata erilaisiin oh-
jaustarpeisiin ja olla aktiivinen, jotta
työskentely käynnistyisi (Eteläpelto &
Rasku-Puttonen, 1999.) Koulii-hank-
keessa kävi ilmi, että opettajilla tulisi
olla vastuu tiimin kehittämistoiminnas-
ta ja sen jatkuvuudesta. Opiskelijavetoi-
nen kehittämistoiminta voi syventää joi-
denkin opiskelijoiden oppimista mutta
on liian haavoittuvaista ja tehotonta pit-
källä aikavälillä.

Koulii-hankkeen tulosten mukaan
palvelumuotoilu tarjoaa ammattikor-
keakoulun ja ammatillisen toisen asteen
opettajien yhteistyölle ja kehittämistoi-
minnalle selkeän viitekehyksen, johon
voidaan kytkeä monenlaista osaamista
ja eritasoisia opiskelijaprojekteja. Palve-
lumuotoilun menetelmien oppiminen
edistää tuotekehitys- ja suunnitteluosaa-
mista, jota Hanhisen (2010) mukaan
edellytetään enenevässä määrin työelä-
män eri toimialoilla jo ammatillisen pe-
rustutkinnon suorittaneelta. Noin puo-
let tiimeistä eteni palvelujen kokeiluihin
asti. Näille tiimeille oli ominaista runsas
käyttäjätiedon kerääminen ja tiivis yh-
teistyö käyttäjien ja muiden kumppa-
nien kanssa. Esimerkiksi Ihan pihalla -
tiimi teki tiivistä yhteistyötä asukkaiden,
Espoon kaupungin viherpalvelujen ja
ympäristökeskuksen kanssa keräten tie-
toa eri Suurpellon yleisötapahtumissa ja
seminaareissa viljelyn käynnistämiseksi
ja Espoon keskuspuiston kehittämisek-
si. Oli kiinnostavaa havaita, että opetta-
jien osaamisessa oli alakohtaisia paino-
tuksia. Sosiaali- ja terveysalan opettajille
on tyypillistä asiakasymmärrykseen liit-
tyvien menetelmien käyttäminen, kun

taas liiketalouden opettajat painottivat
konseptointia ja kaupallistamisosaamis-
ta (Juujärvi & Pesso, 2012). Yhteinen
haaste eri alojen ja kummankin koulu-
tusasteen opettajille on palvelumuotoi-
lun ja innovaatioprosessien kokonai-
suuden hahmottaminen sekä oman toi-
minnan kytkeminen siihen mielekkäällä
tavalla.

Hankkeen kuluessa jouduimme pal-
jon pohtimaan palvelumuotoilun ja in-
novaatiotoiminnan yhteyttä. Tuottaako
käyttäjälähtöinen työskentely radikaale-
ja innovaatioita, jotka edustavat uutta
tuotetta tai palvelua vai onko kysymyk-
sessä enemmänkin niiden vähittäinen
parantaminen tai uuden osan lisäämi-
nen jo olemassa olevaan tuotteeseen tai
palveluun? (Grupp & Maital, 2001).
Opettajatiimien haastatteluissa tuli esil-
le, että käyttäjiltä ja yhteistyökumppa-
neilta saadut kehittämisideat olivat
usein tavanomaisempia opettajien ja
opiskelijoiden omiin ideoihin verrattu-
na. Epätavanomaiset ideat kuitenkin
seuloutuivat pois palvelumuotoilun pro-
sessissa, kun ne eivät saaneet käyttäjiltä
kannatusta tai tiimin resurssit eivät riit-
täneet konseptin muokkaamiseen tai
prototyypin kehittämiseen. Käyttäjien ja
yhteistyökumppaneiden kehittämiside-
oiden tavanomaisuus saattoi liittyä sii-
hen, että varsinkin hankkeen alussa
käyttäjätietoa hankittiin tapahtumissa
toteutetuilla kyselyillä, joiden todettiin
tuottavan pinnallista tietoa. Osaamisen
karttumisen myötä myös käyttäjätiedon
laatu parani (Juujärvi & Pesso, 2012.) 

Koulii-hankkeen tulosten mukaan
ammatillinen toinen aste ja ammatti-
korkeakoulu pystyvät tulokselliseen yh-
teistyöhön, mutta se vaatii suunnitel-
mallisuutta ja sitoutumista. Suunnitel-
mallisuutta lisää yhteistyötä ohjaava oh-
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jelmateoria, jonka perusteella yhteistyö-
tä voidaan myös arvioida tutkimukselli-
sin keinoin (Pawson & Tilley, 1997).
Koulii-hankkeessa ohjelmateorioina toi-
mivat yhteistoiminnallinen tiimityö ja
palvelumuotoilu, jotka tarjosivat mie-
lekkään perustan yhteistyölle. Empiiris-
ten tulosten peilaaminen ohjelmateori-
aan mahdollisti myös kehittämishaastei-
den tunnistamisen. Keskeisimmiksi ke-
hittämishaasteiksi nousivat opettajien
verkosto-osaamisen kehittäminen sekä
ammatillisen ja ammattikorkeakoulun
roolin selkiyttäminen kansallisessa in-
novaatiojärjestelmässä. Missä määrin
opettajan työhön kuuluu aito aktiivinen
yhteistyö erilaisten työelämän kehittä-
jien kanssa? Onko koulutusorganisaa-
tioiden tehtävä myös osallistua uusien
työelämän innovaatioiden tuottamiseen
vai onko pääpaino niiden levittämises-
sä? (Juujärvi & Pesso, 2013)

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät
käytännön ongelmat juontuivat koulu-
tusorganisaatioiden erilaisista hanke-
työskentelyn prosesseista. Ammattikor-
keakoulun bottom-up -prosessi rekrytoi
ja sitoutti opettajat hankkeeseen jo
ennen sen alkamista. Ammattikorkea-
koulun toimintaa ohjasivat tutkimus- ja
kehitystyön strategia sekä pedagoginen
strategia (Kehittämispohjaisen oppimi-
sen strategia 2011 2015), jotka määritte-
livät opettajien ja opiskelijoiden rooleja
kehittämishankkeissa. Sen sijaan amma-
tillisen toisen asteen strategiset linjauk-
set olivat vasta kehittämistyön kohteena
kotiorganisaatioissa. Hanketyöskentely
paljasti konkreettisesti strategisen johta-
misen merkityksen aluekehitystyössä ja
innovaatiotoiminnassa. Haastatellut esi-
miehet olivat hyvin tietoisia koulutusor-
ganisaatioidensa kehittämistehtävästä ja
niiden erilaisista painotuksista, mutta
koulukohtaisen strategian puuttuminen

näkyi ruohonjuuritasolla hankkeiden
huonona integroitumisena pedagogi-
seen toimintaan. Ammatillisen toisen
asteen integroituminen osaksi kansallis-
ta innovaatiojärjestelmää edellyttää op-
pilaitoksilta strategista työskentelyä ja
alueellista yhteistyötä ammattikorkea-
koulujen kanssa (vrt. Koulutus ja tutki-
mus vuosina 2011 2016). Se edellyttää
myös uudenlaista opettajuutta ja toimi-
juutta organisaation kaikilla tasoilla
sekä innovaatio-osaamisen tunnusta-
mista luontevaksi osaksi työelämäosaa-
mista. 
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Tiivistelmä

Ammattikorkeakoulusta valmistuva opis-
kelija astuu työelämään, jossa viestinnällä
on yhä suurempi merkitys. Vuorovaikutus-
suhteet ja kielelliset vaatimukset ovat työs-
sä kuin työssä moniulotteisia. Organisaation
toimivuuden kannalta on oleellista, että asiat
ja ihmiset kohtaavat niin, että ajatusten ja
tiedon vaihto on mahdollista. Kommunikoi-
malla luomme uutta kuvaa itsestämme,
maailmasta ja merkityksellisistä asioista,
siis rakennamme yhä uudelleen identiteet-
tiämme ja eheää kuvaa itsestämme ja osaa-
misestamme.

Artikkelissa tarkastelen kielellisten kom-
munikointitaitojen merkitystä visuaalisten
suunnittelualojen asiantuntijoiden ammatilli-
sessa kasvussa: mikä merkitys oppimisym-
päristöllä on, millaisia osaamisvaatimuksia
työelämä asettaa yksilön kommunikatiivisel-
le kompetenssille ja miten nämä vaatimuk-
set näkyvät ammattikorkeakoulutuksessa.
Pohdin myös viestintäosaamisen merkitystä
yleisenä työelämävalmiutena ja toisaalta tiet-
tyyn alaan liittyvänä osaamisena. Tulokset
esitellään aineiston analyysissä syntyneiden
neljän ammatilliseen kasvuun liittyvän tee-
man kautta.

Avainsanat: ammattikorkeakoulupedagogiik-

ka, kommunikointitaidot ja ammatillinen kasvu
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Abstract
Ready for working life – how to
express your know-how with
the words

The importance and the quantity of
communication at workplaces have experi-
enced a dramatic increase. Interaction re-
lations and linguistic requirements of the
work life are multi-dimensional. In the or-
ganizations communication is used for cre-
ating and reconstructing of knowledge and
shared identity.

This article will examine the importance
of communication skills for one’s profes-
sional growth in the context of a University
of Applied Sciences and in a workplace

context in the fields of visual design. The
aim was to examine the significance of a
learning environment in the development of
communication skills. The focus was to dis-
cover what kind of communication chal-
lenges people face at workplaces and how
these challenges are taken into account in
the higher education. It also discusses how
the communication competence appears
to be generic and on the other hand sub-
ject specific competence. The article will
report and discuss findings through four
themes which are all related to the profes-
sional growth.

Key words: vocational higher education ped-

agogy, communication skills, professional growth

Johdanto

A
mmattikorkeakoulusta
valmistuva opiskelija
astuu työelämään, jossa
vuorovaikutussuhteet
ja kielelliset vaatimuk-
set ovat moniulotteisia.
Työelämän nykypäivää
kuvaavat hyvin sanat

muutos, epävarmuus ja vaihtuvat olo-
suhteet. Työntekijöiltä vaaditaan nopeaa
sopeutumiskykyä ja uudistumishalua.
On oltava valmis toimimaan monimut-
kaisissakin tilanteissa. (Esim. Ruohotie,
2000, 17; Juuti & Virtanen, 2009,
13–15.)

Kun identiteetit murtuvat muutoksen
rytinässä ja teknologian kehitys on joh-
tanut siihen, että ajan ja paikan merki-
tykset ovat muuttuneet, voimme vuoro-
vaikutuksessa muiden kanssa luoda
uutta kuvaa itsestämme, maailmasta ja
merkityksellisistä asioista. Epävarmuu-
den hallinnassa tarvitaan erilaisia selviy-

tymistaitoja: kommunikointitaitojen
avulla hahmotamme ja ymmärrämme,
mitä teemme ja miksi. Organisaatio toi-
mii, kun asiat ja ihmiset kohtaavat niin,
että ajatusten, tunteiden ja tiedon vaihto
on mahdollista. Kommunikaation tu-
loksena syntyy yhteinen identiteetti ja
tieto vallitsevista normeista. (Ruohotie,
2000, 44; Matikainen, 2006, 117; Juho-
lin, 2008, 19–26; Juuti & Virtanen,
2009, 110, 120; Ropo, 2009, 149; Hart,
2012, 192–193.) 

Opiskelijan viestintäosaamisen tulisi
ammattikorkeakoulutuksessa kehittyä
niin, että hän työelämässä osaa vakuut-
taa, markkinoida osaamistaan, toimia
vuorovaikutustilanteissa ja selviytyä suju-
vasti erilaisista työelämän viestintätilan-
teista. Ammattikorkeakoulutuksessa on
oleellista kehittää ammatillisesti keskeis-
tä viestintäosaamista mutta myös samal-
la varmistaa, että yleiset työelämävalmiu-
det ovat riittävällä tasolla (esim. Kostiai-
nen, 2003; Stenström, Laine & Valko-
nen, 2004; Niinistö-Sivuranta, 2013).
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Tarkastelen tässä artikkelissa kasva-
tustieteiden alaan kuuluvan väitöstutki-
mukseni Sanoista syntyy yhteinen merkitys?
- Kommunikointitaidot luovassa oppimisym-
päristössä ja ammatillisessa kasvussa am-
mattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelu-
aloilla keskeisiä tuloksia. Kuvaan aluksi
tutkimukseni tavoitteet, aineiston sekä
analyysin ja tämän jälkeen tutkimukseni
tulokset. Keskeisiä tutkimuksen käsittei-
tä ovat ammattikorkeakoulupedagogiik-
ka, kommunikointitaidot ja ammatilli-
nen kasvu.

Tutkimuksen tavoitteista, 
aineistosta ja menetelmistä

Tutkimus on luonteeltaan herme-
neuttisen tieteenperinteen mu-
kainen laadullinen tapaustutki-

mus, jossa on diskursiivis-narratiivisen
tutkimuksen piirteitä. Taustalla vaikut-
taa sosiaaliseen konstruktionismiin pe-
rustuva maailmankuva, jonka mukaises-
ti tutkimuskohteeksi ei ymmärretä pysy-
vää todellisuutta vaan keskiössä ovat ih-
misten välinen vuorovaikutus, keskuste-
lut, diskurssit ja kertomukset (Kuusela,
2002, 49, 56, 61). 

Ensisijaisena tavoitteena oli tarkas-
tella kielellisten kommunikointitaitojen
merkitystä visuaalisten suunnittelualo-
jen (esim. graafinen suunnittelu, vaate-
suunnittelu) asiantuntijoiden ammatil-
lisessa kasvussa ammattikorkeakoulu-
tuksessa. Tutkimuksen toisena tavoit-
teena oli tarkastella, millaisia osaamis-
vaatimuksia työelämä asettaa yksilön
kommunikatiiviselle kompetenssille ja
miten nämä osaamisvaatimukset näky-
vät ammatillisessa korkeakoulutuksessa. 

Laadullinen tapaustutkimus muo-
dostui alakohtaiseksi tarkasteluksi, jossa
ammattikorkeakoulun visuaaliset suun-

nittelualat muodostavat tutkimuksen ta-
pauksen. Tapaustutkimuksessa tutki-
taan yhtä tai useampia tapauksia eikä ta-
voitella yleisiä säännönmukaisuuksia.
Sen sijaan tutkimus sisältää paljon yksi-
tyiskohtia, joiden merkitystä voi arvioi-
da muissa tapauksissa. (Kakkuri-Knuut-
tila & Heinlahti, 2006, 175.) Tavoittee-
na oli saada mahdollisimman kattava
kuva kyseisestä tutkimuskohteesta ja ai-
neisto koostettiin eri lähteistä (ks. Yin,
2002, 88–89; Kananen, 2008, 84). 

Ensisijaisena aineistona toimivat
muotoilun ja viestinnän ammattikor-
keakouluopiskelijoiden sekä jo työelä-
mässä toimivien visuaalisten suunnitte-
lualojen ammattilaisten ja muita yhteis-
työaloja edustavien haastattelut. Työelä-
män edustajat on valittu niin, että ai-
neistoon saataisiin mahdollisimman
monipuolinen edustus yrityselämästä,
joka saattaisi olla myös tutkimuksen
opiskelijajoukon tulevaa työkenttää.
Haastatteluista 18 on yksilöllisiä teema-
haastatteluja ja kaksi opiskelijoiden ryh-
mähaastattelua. Haastatelluista kahdek-
san edusti työelämää ja kuusi korkea-
koulun asiantuntijoita. Opiskelijoiden
ryhmähaastattelujen lisäksi haastattelin
neljää opiskelijaa yksilöllisesti. Haastat-
teluaineisto on kerätty vuosina
2007–2009. Ensisijaista aineistoa täy-
densivät tutkijaopettajan havainnot ja
koulutusohjelmien opetussuunnitel-
mat. Opetussuunnitelmat ovat ammat-
tikorkeakoulusta muotoilun ja viestin-
nän koulutusohjelmista vuodelta 2007.
Havainnot ovat tutkijan omia ja synty-
neet opetuksessa luento-, ryhmä- ja yksi-
lötilanteissa. Aineisto on toisin sanoen
osin normaalissa toiminnassa syntynyt-
tä ja osin tutkijan intresseistä syntynyttä
haastatteluaineistoa. 
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Haastatteluista muodostui haastatel-
tavien narratiiveja, joiden avulla koke-
mukset muodostuivat ymmärrettäviksi
ja käsiteltäviksi (ks. Koskinen, Alasuuta-
ri & Peltonen, 2005, 192; Perttula,
2009, 139, 143). Narratiiviseen ottee-
seen liittyy myös kertojan näkökulman
ymmärtäminen (Erkkilä, 2009, 195,
198). Diskursiivista näkemystä tutki-
muksessa edusti ajatus kielen kautta ra-
kentuvasta todellisuudesta ja merkitys-
ten kontekstisidonnaisuudesta
(Fairclough, 1992; ks. myös Vygotski,
1982, 207–213). 

Oleellista tutkimusasetelmassa oli ir-
rottaa viestintäosaamisen kehittyminen
oppiainejakoisesta ajattelusta ja tarkas-
tella kommunikointitaitojen merkitystä
ammatillisen kasvun näkökulmasta sekä
yleisenä että alaspesifinä osaamisena.
Analyysiyksikkönä toimi yksilön kerto-
ma kokemus kommunikointitaidoista
ammatillisessa kasvussa. Temaattisen
analyysin keinoin teemoittelin aineis-
tosta nousevat ammatillisen kasvun vai-
heet neljään teemaan ja muodostin lo-
puksi aineistosta ammatillisen kasvun
kollektiivisen tarinan. Teemat kuvasivat
sosiaalistumisen vaihetta, työn hallin-
taa, asiantuntijuutta ja oppimista sekä
menestymistä kommunikointitaitojen
merkityksen näkökulmasta. Tarkastelen
tässä artikkelissa tutkimukseni tuloksia
aluksi oppimisympäristössä ja sen jäl-
keen teemojen avulla kokonaisvaltaises-
ti ammatillisessa kasvussa.

Kommunikointitaitojen merkitys
luovassa oppimisympäristössä 

Ammattikorkeakoulupedagogii-
kassa yhdistyvät työelämän osaa-
mis- ja kehittämistarpeet. Joka-

päiväistä koulutustoimintaa ohjaa ope-
tussuunnitelma, jossa pitäisi näkyä tule-
vaisuuden työelämän osaamistavoitteet.
(Esim. Autio & Ropo, 2004; Auvinen,
2004; Ropo, 2009.) Kommunikointitai-
doilla viitataan tässä artikkelissa asian-
tuntijan yleisiin työelämävalmiuksiin1 ja
toisaalta alan kannalta merkitykselliseen
viestintäosaamiseen, yksilön kommunika-
tiiviseen kompetenssiin (ks. myös Kos-
tiainen, 2003; Hyvärinen, 2011). 

Kommunikointitaitojen merkitys
näyttäytyy tutkituissa opetussuunnitel-
missa pääasiassa yleisenä osaamisena,
jota kaikilta työelämän asiantuntijoilta
odotetaan. Viestintäosaamiseen kohdis-
tuu kuitenkin myös omaan alaan liitty-
viä erityispiirteitä. Opetussuunnitel-
mien tarkastelu toi tutkimuksessa esiin
myös hyvin sen, kuinka merkittävässä
asemassa kommunikointitaidot ovat ko-
konaisvaltaisesti oppimisprosessissa
(Niinistö-Sivuranta, 2013, 131). 

Tutkitussa oppimisympäristössä on
selkeästi integroituneita työelämälähei-
siä kokonaisuuksia mutta myös formaa-
lin oppimisympäristön piirteitä (kuvio
1). Tutkimukseni perusteella voi todeta,
että kommunikointitaitojen kehittymi-
nen koetaan eri tavoin niin sanotussa
formaalissa ja toisaalta työelämään in-
tegroituneessa oppimisympäristössä
(Niinistö-Sivuranta, 2013, 143). 

Autenttisissa oppimistilanteissa työ-
elämäläheisissä toimeksiannoissa ja in-
tegratiivisessa oppimisympäristössä
kommunikointitaidot kehittyvät amma-
tillisen alan konventioiden mukaisesti,
ohjaavat opiskelijaa autonomiseksi ja
myös oppimisen motivaatio näyttäisi
olevan voimakkaampi (ks. myös Dan-

1 Viestintäosaaminen ja siis opiskelijoiden kommunikointitaito määritellään eurooppalaisen tutkintojen viite-
kehyksen (EQF) suosituksen mukaan kuuluvaksi yleisiin osaamisvaatimuksiin.
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nels, 2001; Hyvärinen, 2011; Tynjälä,
2011; Heikkilä, 2013). Aineiston perus-
teella opiskelijoiden oppiminen ja kom-
munikointitaitojen kehittyminen oli
ollut työelämäläheisessä oppimisympä-
ristössä hyvin itseohjautuvaa. Tutki-
muksessa nousikin esiin työelämäyhtey-
den myönteinen vaikutus kommuni-
kointitaitojen kehittymiseen. Työhar-
joittelutilanteet ja yhteiset projektit ko-
ettiin mielekkäiksi oman viestintäosaa-
misen kehittymisen kannalta. (Niinistö-
Sivuranta, 2013, 144.)

Seuraavaksi kuvaan kommunikointi-
taitojen merkitystä neljän ammatillisen
kasvun teeman kautta.

Sosiaalistuminen ja viestintä
– osaksi yhteisöä

Kun opiskelija astuu uuteen oppi-
misympäristöön, hän kohtaa
hyvin nopeasti oppilaitoksen

tavat, normit ja kulttuurin. Omaan am-
mattialaan sosiaalistuminen sekä am-
matillinen kasvu alkavat näin tietyssä

formaalissa koulutuksessa ja jatkuvat
työelämässä kokemuksen kautta synty-
vänä osaamisena (esim. Dannels, 2001,
152). Opiskelija voi tarkastella oppilai-
tosta hyvinkin kriittisesti viestintäympä-
ristönä. Sosiaalistumisen teema nousee
tutkimukseni aineistosta esille eri ta-
voin. Opiskelijat kokevat omaan am-
mattialaan liittyvien työkäytänteiden ja
myös käyttäytymisnormien välittyvän
kommunikaation avulla. Oleellista tässä
vaiheessa on tiedon pilkkominen niin,
että opiskelijalle jää aikaa sulautua jouk-
koon mukaan. (Niinistö-Sivuranta,
2013, 179–180.)

Sosiaalistumisen vaiheessa ammatti-
korkeakoululla viestintäympäristönä on
merkitystä myös suhteessa opiskelijoi-
den omaan kykyyn vuorovaikuttaa ja
viestiä: Opiskelijat tarkkailevat ammat-
tikorkeakoulun viestintäympäristöä ja
reflektoivat selkeästi sitä myös suhteessa
omiin kommunikointitaitoihinsa ja suh-
teessa omaan viestintäosaamiseensa ja li-
säksi pitävät opettajia merkittävinä
oman ammattialan edustajina, rooli-

Kuvio 1. Korkeakoulukontekstin ja työelämälähtöisen integratiivisen oppimisympäristön 
korostama kommunikointitaidon merkitys visuaalisella suunnittelualalla 

(Niinistö-Sivuranta, 2013, 143).

• akateemisen kirjoittamisen 
traditio

• suorituksen arviointi
• yhteistyö, vuorovaikutus
• koulutusorganisaation 

asettamat raamit
viestintätilanteessa

• esitelmien pitäminen

Formaali oppimisympäristö:
Korkeakoulugenre

Integratiivinen oppimisympäristö:
Työelämägenre

• suullisen viestintäosaamisen
vaatimus

• kyky antaa ja vastaanottaa
palautetta

• yhteistyö, vuorovaikutus
• oma hallinta ja vastuu

viestintätilanteessa eli
oppijan itseohjautuvuus ja
autonomia

• presentaatiot
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malleina. (Niinistö-Sivuranta, 2013,
180.)

Huomio kiinnittyy sosiaalistumisen
vaiheessa kommunikointitaitojen näkö-
kulmasta siihen diskursiiviseen todelli-
suuteen, johon opiskelija astuu tulles-
saan osaksi korkeakouluyhteisöä. Uu-
dessa tilanteessa on kehitettävä tiedot ja
taidot, joilla pääsee yhteisön täysivaltai-
seksi jäseneksi. Vaikka sosiaalistumisen
vaiheessa kommunikointitaidot ovat sel-
keästi yleistä osaamista, liittyy sosiaalis-
tumiseen myös oman alan viestintäkon-
ventioiden tunnistaminen, kun opiske-
lija astuu uusiin diskurssiyhteisöihin –
korkeakoulun ja tulevan ammattialansa,
työelämän, diskurssiyhteisöön.

Työn hallinnan keinot

Tarkastelen seuraavaksi kommuni-
kointitaitojen merkitystä osana
jokapäiväistä työtä ja sen rutiineja

eräänlaisina selviytymisen ja hallinnan
keinoina. Työelämän viestintätilanteet
ovat vaihtelevia. Joskus tilanteet ovat
muodollisia ja hyvin organisoituja, toi-
saalta viestintä on usein täysin spontaa-
nia ja joskus muodollinenkin tilanne voi
olla huonosti järjestelty. Näiden tilantei-
den hallinta vaatii työntekijältä moni-
ulotteisia viestinnän taitoja, jotta tulee
ymmärretyksi. (Habermas, 1987, 71;
Puro, 2004, 65–67.)

Lisäksi selviytymistä ja hallintaa tarvi-
taan myös selkeästi kriittisissä urarutii-
nia rikkovissa tilanteissa, kuten ristiriito-
jen ja muutosten yhteydessä. Teemassa
kommunikointitaitojen merkitys on
hyvin selkeästi yleistä, kaikille aloille tyy-
pillistä työelämäosaamista. Kommuni-
kointitaidot nähdään osana työssä selvi-
ytymistä tai työn hallintaa. Tämän tyyp-
pisessä ajattelussa voi havaita sen, että

kommunikointitaitojen merkitys oman
ammatillisen identiteetin osana ei ole
kovin keskeinen mutta silti taidot koe-
taan välttämättömiksi. (Niinistö-Sivu-
ranta, 2013, 188.)

Selviytymisen ja hallinnan teemassa
oleellista on myös reflektoinnin merki-
tys ja erityisesti kommunikointi muiden
ihmisten kanssa ja omien tunteiden ja
ajatusten järjestäminen keskustelemalla.
Ammatillisen kasvun prosessissa reflek-
toinnilla on ylipäätään suuri merkitys.
Kokemus sinällään ei automaattisesti tar-
koita ammatillisuuden kehittymistä ja
johda muutokseen tai oppimiseen. Op-
pimisessa merkityksellistä on se älyllinen
kasvu, joka on seurausta kokemuksen
reflektoinnista. (Ruohotie, 2000, 194;
Poikolainen, 2006, 144.)

Työelämän hallintaan vaikuttaa siis
kyky selviytyä kriittisistä ristiriitatilan-
teista kommunikoiden sekä kyky reflek-
toida muutosta ja kaaosta yhteisesti kes-
kustellen. Työn hallintaa ovat myös niin
sanotut viestinnän rutiinit: on tuotettava
raportteja, pidettävä kokouksia tai kir-
joitettava muistioita. Hyvin yleisiä osaa-
misalueita alalla kuin alalla – kysymys
kuuluukin, saavuttaako opiskelija am-
mattikorkeakouluopintojen aikana riit-
tävät valmiudet vai opettaako vasta työ-
elämä? (Niinistö-Sivuranta, 2013, 185.)

Asiantuntija osaamisensa 
sanoittajana

Ammatillisen kasvun keskeisiä ra-
kenteita ovat mm. koulutusorga-
nisaatio (formaali koulutus), työ-

yhteisö sekä yksilön omat tavoitteet
(Hänninen, 2006). Asiantuntijaksi
kasvu edellyttää sekä hyvää itsetuntoa
että itsetuntemusta, ja ammatillinen
kasvu näkyy itseluottamuksena ja sosiaa-
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listen taitojen lisääntymisenä. (Esim.
Hänninen, 2006; Ora-Hyytiäinen,
2004.) Ammatillisen kehittymisen kan-
nalta palautteen saaminen, kyky käsitel-
lä ja ottaa vastaan palautetta sekä raken-
tavan palautteen antaminen onkin kes-
keistä (ks. myös Shumack, 2008, 63).

Oppimisen ja asiantuntijuuden tee-
massa pohdin kommunikointitaitojen
merkitystä oppimisen ja oman asian-
tuntijuuden kehittymisen näkökulmista
ammatillisessa kasvussa. Tässä teemassa
viestintäosaaminen nähdään sekä yleise-
nä osaamisena että alaan liittyvänä eri-
tyisosaamisena. Tutkimukseni aineistos-
ta nousi yksilölle merkitykselliseksi ylei-
seksi osaamiseksi kirjallisen kommuni-
kaation ja ennen kaikkea niin sanotun
akateemisen genren hallinta. Lisäksi ko-
konaisvaltainen puhe oppivasta organi-
saatiosta sekä yhteisöllisyyttä ja luo-
vuutta tukevasta johtamisesta on tee-
massa keskeistä ja liittyy yleiseen osaa-
miseen. Ammatillisen osaamisen kehit-
tymisen näkökulmasta oppimisen ja
asiantuntijuuden teemassa keskeiseksi
osaamisalueeksi nousee erityisesti suun-
nittelualoille tyypillinen presentointiti-
lanne ja sitä kautta rakentuva palaute- ja
kritiikkikulttuuri, joka on haastava
kommunikointitaitojen näkökulmasta.
(Niinistö-Sivuranta, 2013, 188.)

Asiantuntijaksi oppimisen tutkimuk-
sissa asiantuntijatiedon alueen kehitty-
misessä keskeistä on yksilön asiantunti-
juuden eri osa-alueiden eli käytännön,
teorian ja metakognition sekä reflek-
tointikyvyn merkitys ammatillisessa kas-
vussa ja asiantuntijaksi kehittymisessä
(esim. Eteläpelto, 1992; Bereiter & Scar-
damalia, 1993). Asiantuntijuuden koko-

naisuuden voi hahmottaa kuten Päivi
Tynjälä (2011, 83) tiivistetysti esittää nel-
jän pääelementin kautta, joita ovat käy-
tännöllinen tai kokemuksellinen tieto,
teoreettinen tai käsitteellinen tieto, toi-
minnan säätelyä koskeva tieto ja itsesää-
telytieto sekä sosiokulttuurinen tieto. 

Osaamisen sanoittamisessa on oleel-
lista pystyä kytkemään nämä asiantunti-
juuden elementit yhteen niin, että syn-
tyy tarkoituksenmukaista ja tilanteeseen
sopivaa viestintää osaamisesta (Niinistö-
Sivuranta, 2013, 206). Emma Kostiai-
nen (2003) on omassa tutkimuksessaan
todennut, että suurin osa ammattikor-
keakoulun opiskelijoista2 kokee työn tu-
losten pohjautuvan nimenomaan vies-
tinnälliseen osaamiseen. Oman osaami-
sen saattaminen työyhteisön yhteiseen
käyttöön tapahtuu näin ollen viestin-
nällisin keinoin. 

Sanoilla menestystä?

Lopuksi pohdin vielä, onko kom-
munikointitaidoilla merkitystä
työssä menestymisen kanssa. Tut-

kimuksessani kommunikointitaitojen
kannalta kriittisiksi tilanteiksi menesty-
misen näkökulmasta nousevat visuaali-
silla suunnittelualoilla oman osaami-
sensa sanoittaminen, niin sanottu myy-
mispuhe, asiakasymmärrys ja vuorovai-
kutus erilaisissa tilanteissa erilaisten ih-
misten kanssa. Merkittävää on myös ny-
kyaikaa hyvin laajasti leimaava teknolo-
giavälitteisen viestinnän hallinta ja kom-
munikointi kansainvälisessä kontekstis-
sa. (Niinistö-Sivuranta, 2013.) Keskeistä
menestymisessä on siis alakohtaisen
viestinnän erityispiirteiden tunnistami-
nen ja monialaisen viestintätilanteen

45

2 Tutkimuksessa aineistona tekniikan ja liikenteen alan sekä kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulus-
ta valmistuneita opiskelijoita, joiden käsityksiä viestintäosaamisesta tutkittiin kyselylomakkeella (N = 268 –
270).
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ymmärtäminen. Oleellista on taitava
argumentointi ja retoristen keinojen
hallinta monimuotoisissa tilanteissa eri-
laisten ihmisten kanssa. Työelämän eri-
laisissa tiimeissä kyky kommunikoida
selkeästi ja ymmärrettävästi eri alojen
edustajien kanssa on noussut merkittä-
väksi alalla kuin alalla (Sonnenwald,
1996, 277; Perry & Sanderson, 1998,
278; Eckert, Cross & Johanson, 2000,
99, 102). Miksi siis pitäisi alakohtaisesti
tunnistaa erilaisia käytänteitä? 

Alakohtaisuutta voi konkretisoida ha-
vainnoimalla eri alojen ihmisiä työroo-
leissaan: verrattaessa visuaalisen suun-
nittelualan ammattilaista esimerkiksi
sairaanhoitajaan työroolissaan kriittiset
ja keskeiset, työssä menestymiseen liitty-
vät kommunikointitaidot näyttäytyvät
hyvin erilaisina (Virtanen, Tynjälä &
Stenström, 2011, 112–115; McCarthy,
Cameron, Courtney & Vozenilek, 2012,
2–3; ks. myös Ora-Hyytiäinen, 2004;
Hyvärinen, 2011). Oleellista on myös
ymmärtää, että vaikka omaa kommuni-
kointikykyään ei kokisikaan erityisen hy-
väksi, on tärkeää, että asenne erilaisissa
viestintätilanteissa on avoin ja edes jol-
lain tasolla pystyy arvioimaan eri alojen
käytänteitä. Tämä on osaltaan merkki
kommunikatiivisesta kompetenssista.
Aina se, joka on äänessä, ei olekaan se,
joka menestyy. Ymmärrys ja kuuntelu
voivat kommunikaatiotilanteen onnis-
tumisen kannalta olla merkityksellisem-
piä.

Yhteenveto 

Tutkimuksessani viestinnän muu-
tos ja kommunikointitaitojen
merkitys oppimisessa nousevat

vahvasti esille. Keskeinen päätelmä tut-
kimuksessani on, että kommunikointi-
taidoilla on erityinen merkitys ammatil-
lisessa kasvussa nimenomaan urarutii-
nia rikkovien oppimissyklien ja kehitty-
misen mahdollistajana. (Niinistö-Sivu-
ranta, 2013, 209.)

Tutkimuksessani kommunikointitai-
dot jäsentyvät ammatillisessa kasvussa
neljään teemaan, joiden avulla koko-
naisvaltaista viestintäosaamisen kehittä-
mistä voidaan jäsentää. Taulukossa 1 esi-
tän koottuna tutkimukseni perusteella
syntyneen kuvan kommunikointitaito-
jen merkityksestä ammatillisessa kasvus-
sa. Näissä teemoissa sosiaalistuminen
sekä selviytyminen ja hallinta edustavat
kommunikointitaitojen ja viestintäosaa-
misen näkökulmasta niin sanottua yleis-
tä työelämäosaamista. Oppiminen ja
asiantuntijuus -teemassa kommunikoin-
titaidot jäsentyvät sekä yleiseksi työelä-
mävalmiudeksi että alaspesifiksi osaami-
seksi. Menestymisen teema on sen sijaan
jokaisessa ammatillisessa kontekstissaan
omanlaisena ja edustaa alakohtaista
viestintäosaamista. Teema kuvaa viestin-
nän konventioita siinä diskurssiyhtei-
sössä, johon opiskelija noviisina ja myö-
hemmin asiantuntijana kuuluu. Toisin
sanoen tästä teemasta löytyvät ne voi-
magenret3, jotka ovat tutkimuksen ta-
pauksen ammatillisessa kontekstissa
oleellisia.

46

3 Pasi Lankinen ja Aino Vuorijärvi (2010, 268) ehdottavat ammatillisen osaamisen voimagenreiksi juuri
niitä viestintään liittyviä käytänteitä ja konventioita, joilla hakeudutaan jo opiskeluaikana ja myöhemmin
työelämässä osaksi omaa ammatillista työyhteisöä.
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Pedagogisten valintojen takana tulisi
olla tieto siitä, miten löydetään ne vies-
tintäosaamisen alueet, jotka alalla ovat
oleellisia ja keskeisiä. Näihin menesty-
misen osa-alueisiin päästään käsiksi ala-
kohtaisella viestintäpedagogiikalla4.
Kommunikointitaitoja tulisikin oppi-
misympäristössä kehittää integroidusti
työelämän kanssa, jolloin tuettaisiin
myös työelämän viestintäkäytänteiden
kehittymistä. Samalla tulisi kriittisesti
tarkastella ammatillisessa korkeakoulu-
kontekstissa niitä formaaliin korkeakou-
lun oppimisympäristöön liittyviä tehtä-
viä ja tilanteita, jotka eivät tähtää am-
matillisen diskurssiyhteisön viestinnän
tapojen ja keinojen kehittämiseen ja
vuorovaikutukseen vaan ovat pikem-

minkin vain opintosuorituksia. (Ks.
myös Lankinen & Vuorijärvi, 2010,
265–266.)

Kun kommunikointitaitoja ja viestin-
täosaamista tarkastellaan ammatillisessa
kasvussa, oleellista ei ole erotella kom-
munikointitaitoja suullisen, kirjallisen,
teknologisen tai jonkin muun kanava-
lähtöisen ajattelun mukaan. Keskeistä
sen sijaan on pohtia kommunikointitai-
tojen merkitystä nimenomaan ammatil-
liseen kasvuun liittyvien haasteiden
kautta. Oleellista ei ole se, miten, missä ja
millaisin välinein kommunikoidaan vaan
mitä syntyy kommunikaation tuloksena.
Osaamista voi ilmaista monin eri ta-
voin. Pohdittava on myös, voidaanko

4 Alakohtaisella viestintäpedagogiikalla tavoitellaan oman alan käytänteisiin ja vuorovaikutuskontekstiin
kasvamista. Viestintäosaamisen nähdään olevan kytköksissä tiettyyn alaan, sen arvoihin, arvostuksiin,
odotuksiin, normeihin ja hyväksyttyihin käytänteisiin. Nämä erityisvaatimukset tulisi siis ottaa huomioon
myös arvioitaessa kyseisen alan vaatimaa viestintäosaamista. (Hyvärinen, 2011, 18.)

Taulukko 1. Kommunikointitaidot ammatillisessa kasvussa alaspesifin osaamisen ja yleisen
osaamisen kontekstissa visuaalisella suunnittelualalla (Niinistö-Sivuranta, 2013, 204).

Sosiaalistuminen
Kommunikointitaidot yleisenä 
työelämävalmiutena: kulttuuriin kasvu, 
alan viestintäosaamisen konventioiden 
tunnistaminen, epämuodollinen 
kommunikaatio

Selviytyminen ja hallinta
Kommunikointitaidot yleisenä työelämä-
valmiutena: reflektointi, viestinnän rutiinit, 
muutos- ja konfliktitilanteiden hallinta

Menestyminen
Kommunikointitaidot alaspesifinä osaami-
sena ts. alakohtaisen viestinnän erityispiir-
teiden tunnistaminen: monialaisen viestintä-
tilanteen ymmärtäminen, oman osaamisen
ilmaisu ja myymispuhe, asiakasymmärrys
ja vaikuttamisen taito, teknologiavälitteinen
viestintä, kansainvälisyys 

Oppiminen ja asiantuntijuus
Kommunikointitaidot 

a. yleisenä työelämävalmiutena:
akateemisen viestintägenren 
tunnistaminen ja hallinta, tiimioppimi-
nen, oppiva organisaatio, yhteisölli-
syyttä luova johtaminen

b. alaspesifinä osaamisena: 
presentointi, arvioiva ja reflektiivinen 
palaute eli”Critique”

Aikak.4.2013:Ammkasv 1/05  20.12.2013  12:52  Sivu47



48

odottaa menestymistä globaalissa kon-
tekstissa, jos osaamistaan ei ensin opi il-
maisemaan äidinkielellään yksilöllisellä,
ammatillisella ja kansallisella tasolla.
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa kuvataan, millaista uraoh-
jausta ammattikorkeakoulussa annetaan,
sekä selvitetään ohjauksen tehostamisen
mahdollisuuksia. Teoreettisena taustana
käytetään Hodkinsonin & Sparkesin
(1997) uranvalinnan päätöksenteon teo-
rian, Mitchellin, Lewinin ja Krumboltzin
(1999) suunnitellun sattuman teorian ja
Savickasin (2005) uran rakentamisteorian
keskeisiä käsitteitä. Aineisto kerättiin ke-
väällä 2009 Satakunnan ammattikorkea-
koulun neljältätoista (14) tutoropettajalta,
jotka kirjoittivat kertomuksen aiheesta ura-
ohjaus. Aineisto analysoitiin sisällön ana-
lyysillä. Tutkimuksen tuloksena saatiin esil-
le joitakin parantamistoimenpiteitä uraoh-

jauksen tehostamiseksi. Uraohjaus tulisi
kohdentaa nykyistä paremmin erilaisena
eri opiskelijoille, ja ohjauksen keskiöön tu-
lisi nostaa alavalinnastaan epävarmat opis-
kelijat, joilla on vaikeuksia kiinnittyä koulu-
tusalaansa. Opiskelijoita tulisi ohjata tie-
toisesti tunnistamaan erilaiset sattumalta
eteen tulevat asiat elämässään ja käyttä-
mään niitä hyväkseen työurallaan. Uraoh-
jaajana toimivalle henkilölle tulisi asettaa
pätevyysvaatimuksena ohjausalan opinto-
jen suorittaminen. Lisäksi ammattikorkea-
koulun uraohjauksen työelämälähtöisyyttä
tulisi lisätä.

Avainsanat: uraohjausprosessi, ura-
ohjaaja, ammatinvalinnan ohjaus
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Johdanto

K
orkeakouluissa tarvi-
taan nykyistä enemmän
uran ohjaamista, sillä
korkeakoulujen tulee te-
hostaa opintojen oh-
jausta, jotta tutkinnot
suoritetaan tavoiteajassa
ja opiskelijat siirtyvät

työelämään nykyistä nopeammin. Kou-
lutuspoliittiselta kannalta tarkasteltuna
opintojen ohjauksen kehittäminen liit-
tyy koulutuksen tehokkuuden lisäämi-
seen, keskeyttämisen vähentämiseen ja
läpäisyn nopeuttamiseen. Ammattikor-
keakoulutuksen läpäisyaste tulisi saada
nostetuksi nykyisestä noin 70 %:sta vä-
hintään 80 %:iin. (Koulutus ja tutkimus
2007–2012, 11–12, 37; OPM 2010,
18–22.) Ammattikorkeakoulujen ongel-
mina ovat opiskelijoiden alavalintojen
vaikeudet, opiskelun pitkittyminen ja
opintojen keskeyttäminen. Huolimatta
opetuksen ja ohjauksen tehostamistoi-
mista, näitä ongelmia ei ole saatu pois-
tettu. (Laitinen & Halonen 2007, 9;
Vuorinen & Valkonen 2001, 9.) Am-
mattikorkeakoulujen nuorten tutkin-
toon johtavissa koulutusohjelmissa
opintonsa on keskeyttänyt valtakunnal-
lisesti 4,0–16,1 % opiskelijoista vuodes-
ta 2006 vuoteen 2009 (OKM tietokan-
nat 2009). 

Tässä tutkimuksessa kuvataan, mil-
laista ammattikorkeakoulun uraohjaus
on, sekä selvitetään ohjauksen tehosta-
misen mahdollisuuksia. Tutkimuksen
avulla pyritään paitsi täydentämään ai-
kaisempien tutkimusten jättämiä tie-
dontarpeita, niin myös arvioimaan kol-
men postmodernin urateorian hyödylli-
syyttä ja käyttökelpoisuutta uraohjauk-
sessa. Teoriat ovat Hodkinsonin & Spar-
kesin (1997) uranvalinnan päätöksente-

koteoria, Mitchellin, Lewinin ja Krum-
boltzin (1999) suunnitellun sattuman
teoria, ja Savickasin (2005) uran raken-
tamisteoria. Tämä raportti on osa väi-
töskirjatutkimusta, jossa on tutkittu ura-
ohjausta sekä tutoropettajien että opis-
kelijoiden kokemuksina. Artikkelissa ra-
portoidaan tutoropettajien näkemykset
uraohjauksesta.

Tutkimuksessa selvitetään valittujen
taustateorioiden keskeisten käsitteiden
mukaisesti, tunnistavatko tutoropettajat
opiskelijoiden erilaiset toimintahorison-
tit ja erilaiset ohjaustarpeet, ja ottavatko
he nämä huomioon uraohjauksessa. Li-
säksi selvitetään, tunnustavatko ohjaajat
sattuman merkityksen uran suunnitte-
lussa ja ohjaavatko he opiskelijoita sat-
tumien hyväksikäyttöön. Tutkimuksen
avulla pyritään saamaan myös näkemys-
tä siitä, onko ohjaajan pätevyydellä mer-
kitystä ohjauksen onnistumiseen. 

Tutkimuskysymykset
1. Millaista uraohjausta opiskelijat tar-
vitsevat tutoropettajien näkemysten
mukaan?
2. Millaista uraohjausta tutoropettajat
antavat opiskelijoille? 

Menetelmä

Aineiston keruu

Vastaajiksi pyysin harkinnanvarai-
sesti noin sadasta tutoropettajas-
ta 25 kehittämishalukasta opet-

tajaa, joista 20 ilmoitti suostumuksensa
osallistua tutkimukseen. Kehittämisha-
lukkaiksi tutoropettajiksi määrittelin
ne, jotka olivat osallistuneet aktiivisesti
opiskelijoiden ohjaustoiminnan kehit-
tämiseen osallistumalla kehittämispala-
vereihin ja tuomalla aktiivisesti ja ra-
kentavasti näkemyksiään esille. Valitsin
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vastaajia liiketoiminnan, sosiaali- ja ter-
veysalan, sekä tekniikan koulutusaloilta,
jotta tutkimusympäristönä toimivan Sa-
takunnan ammattikorkeakoulun eri alo-
jen kirjo tulisi edustetuksi. 

Keräsin aineiston alkukesällä 2009.
Lähetin pyynnön esseen kirjoittamises-
ta tutoropettajille, ja ohjeistuksessa pyy-
sin heitä lähettämään kertomuksensa
minulle sähköpostitse. Näin saatoin siir-
tää aineiston suoraan käyttämääni QSR
NVivo-tietokoneohjelmaan. Pyysin tu-
toropettajia kirjoittamaan esseen otsi-
kolla Uraohjaus, ja kehotin heitä pohti-
maan aihetta seuraavien apukysymysten
valossa:

1. Millaista uraohjausta opiskelijat
mielestäsi tarvitsevat opintojen alku-
vaiheessa, keskivaiheilla ja loppuvai-
heessa?
2. Millä keinoin voit tukea uraohjauk-
sella eri ammatillisessa kehitysvaihees-
sa olevia opiskelijoita?
3. Millaisella uraohjauksella voit val-
mistaa opiskelijoita epävarmaan työ-
elämään?
4. Millaista urasuunnittelua opiskeli-
jan olisi mielestäsi tehtävä henkilö-
kohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan
(hops) opintojen eri vaiheessa?

Vastauksia sain kaikkiaan 14, joista
viisi oli liiketoiminnan alan, neljä so-
siaali- ja terveysalan, sekä viisi tekniikan
alan tutoropettajilta. Vastaajista puolet
oli miehiä ja puolet naisia. 

Aineiston analysointi

Analysoin aineiston osittain teoria- ja
osittain aineistolähtöisesti. Aineiston
luokittelua sekä teorialähtöisesti että ai-
neistolähtöisesti voidaan pitää tutki-
muskirjallisuuden mukaan suotavana,
ja sen katsotaan lisäävän analyysin us-

kottavuutta (Berg 2009, 347). Tutki-
musotteeni oli hermeneuttinen, eli
pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan in-
formanttien kertomuksia. Hermeneutii-
kassa pyritäänkin etsimään tulkinnalle
sääntöjä, joita noudattaen voidaan
puhua vääristä tai oikeammista tulkin-
noista. Hermeneuttinen tutkimus koh-
distuu ihmisten väliseen kommunikaa-
tioon, jolloin tutkija tulkitsee esimer-
kiksi tutkittavan kirjoitetulle tekstille an-
tamia merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi
2009, 34–35).

Tutkimusmetodina käytin sisällön
analyysiä, ja tutkimusaineiston hallin-
nan ja analyysin apuvälineenä hyödyn-
sin QSR NVivo-ohjelmaa. Ohjelma aut-
taa aineiston järjestämisessä, käsittelys-
sä, varastoimisessa ja uudelleen koodaa-
misessa (Kelle 2007, 445; Robson 2002,
462; Saldaña 2009, 22). Aineiston luo-
kittelussa käytin analyysiyksikkönä vas-
taajan ilmaisemaa ajatuskokonaisuutta,
eli yksi koodaus sisälsi vähintään yhden
lauseen, mutta saattoi sisältää myös usei-
ta virkkeitä. Analyysiyksikkönä on mah-
dollista käyttää yksittäisiä sanoja, koko-
naisia lausumia tai repliikkejä (Mäkelä
1990, 58). Tutoropettajien aineistoa ker-
tyi ½ - 12 sivua yhdeltä vastaajalta, yh-
teensä 29 sivua. 

Tulokset: 
Tutoropettajien näkemykset 

uraohjauksesta

Kuviossa 1 on esitetty tutoropetta-
jien näkemykset ammattikorkea-
koulun uraohjauksesta.

Pyrin löytämään viitteitä siitä, onko
uraohjausta tehostamalla mahdollista
pystyä ehkäisemään opiskelijoiden opin-
tojen keskeyttämishalukkuutta. Aikai-
semmissa tutkimuksissa on jo pystytty
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osoittamaan, että opiskelijat keskeyttä-
vät opintonsa eri syistä, joista osa liittyy
organisaatioon, osa huonoon ohjauk-
seen ja osa henkilökohtaisiin syihin,
kuten elämäntilanteisiin. Tässä nyt kä-
sillä olevassa tutkimuksessa tutoropetta-
jat määrittelevät onnistuneen ohjaus-
prosessin olevan mahdollista toteutua,
mikäli tietyt reunaehdot toteutuvat.
Näistä organisaatiota koskevista ehdois-
ta tärkeinä pidetään korkeakoulun ta-
kaamaa tukea toiminnalle ja riittäviä re-
sursseja. Henkilökohtaisen ohjauksen
mahdollistamisen on todettu aikaisem-
min olevan kytköksissä korkeakoulun
toimintakulttuuriin, eli siihen, miten
ohjaukseen suhtaudutaan ja miten sitä
resurssoidaan (Lairio & Rekola 2007,

123). Opiskelijoiden tyytymättömyys oh-
jaukseen on usein ollut yhteydessä sii-
hen kokemukseen, ettei ohjaajilla ole
ollut riittävästi aikaa opiskelijoiden yk-
silölliseen kohtaamiseen, kohteluun ja
ohjaamiseen (Rautopuro & Väisänen
2001, 14, 70).

Tutoropettajat näkevät onnistuneen
uraohjauksen kannalta erittäin tärkeäk-
si toimivat yhteistyösuhteet. Näiden eri-
laisten suhteiden osalta osoittautui, että
työelämäyhteistyön täyttä potentiaalia ei
hyödynnetä. Ensinnäkään oppilaitok-
sen alumneja ei juurikaan käytetä ura-
ohjauksessa, vaikka alumnit esimerkiksi
uratarinoiden kertojina toisivat työelä-
män lähelle uutta opiskelijaa. Lisäksi yh-
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Kuvio 1. Tutoropettajien näkemykset ammattikorkeakoulun uraohjauksesta.

Reunaehdot:
•järjestelmältä tuki

ja resurssit
•yhteistyö työelämän
ja muiden opettajien

kanssa
•edellytykset toimia

tutorina

1. Sitoutuminen 
opiskeluun

•tulevan ammatin ja
toimintaympäristön 

esittely
•perusopintojen

ohjaaminen

2. Valmistautuminen
työelämään

•harjoittelun ja 
ammatillisten aineiden

ohjaaminen

2. Valmistautuminen
työelämään

•opinnäytetyön ja
harjoittelun ohjaaminen

3.Elinikäinen
oppiminen

•ammatillisen persoonan kasvu
•urasopeutuvuuden tukeminen
•sattuman hyväksikäyttö

•hops
•taustateorioiden mukai-
set harjoitukset

Uraohjaus hopsissa
OHJAUSSUHDE

Toiminta-
horisontti

Tutoropettaja

Opiskelija

Alkuvaihe Keskivaihe Loppuvaihe

Tavoitteet

Sisältö Keinot

Aikak.4.2013:Ammkasv 1/05  20.12.2013  12:52  Sivu53



teistyö uupuu opiskelijoiden harjoitte-
lupaikkojen hankkimisessa. Korkeakou-
lun vastuulla on huolehtia siitä, että kai-
kille opiskelijoille löytyy harjoittelupaik-
ka, jotta harjoittelut saataisiin suoritet-
tua opintojen ja ammatillisen kasvun
kannalta hyödyllisesti. Oppilaitos on
kuitenkin jättänyt liiketoiminnan ja tek-
niikan koulutusaloilla harjoittelupaik-
kojen hankkimisen kokonaan opiskeli-
joiden omalle vastuulle. Työelämäyh-
teistyö jää vaillinaiseksi myös opinnäyte-
töiden osalta, sillä töiden aiheiden va-
linnoissa ohjaajat tukevat lähinnä opis-
kelijoiden omia ajatuksia. Työelämäyh-
teistyötä pystyttäisiin syventämään, jos
opinnäytetöiden aiheet nostettaisiin työ-
paikkalähtöisesti. Näiden tulosten va-
lossa voidaan todeta, että uraohjauksen
tulisi olla työelämälähtöisempää.

Tässä tutkimuksessa tuen ja resurs-
soinnin lisäksi rakenteellisista tekijöistä
nousee esille jonkinlaisena organisaa-
tion arvostuksen puutteena se, ettei oh-
jaajana toimivalta edellytetä minkään-
laista ohjausalan pätevyyttä, vaikka tu-
toropettajien mielestä pätevyydellä olisi
suuri merkitys onnistuneen ohjauspro-
sessin läpiviemisessä. Kansainvälisissä
tutkimuksissa ohjaajien pätevyysvaati-
muksesta ja kouluttamisen tarpeesta on
tosin osoitettu, että ohjausalan ammat-
tilaiseksi kasvetaan ennemminkin oh-
jauskokemusta kasvattamalla kuin tut-
kintoja suorittamalla, mutta on kuiten-
kin huomioitava, että näissä tutkimuk-
sissa raportoidaan ohjaajista, jotka ovat
käyneet jonkinlaisen ohjausalan koulu-
tuksen (Granello 2010). Suomessa on-
gelmana on, ettei ohjaajilla ole välttä-
mättä ollenkaan ohjausalan koulutusta,
vaan kuka tahansa opettaja voi toimia
ohjaajana.

Ohjaajien pätevyyden lisäksi ohjaa-
jien persoonallisilla ominaisuuksilla on
vaikutusta ohjausprosessin onnistumi-
seen. Fouadin ym. mukaan (2007,
20–21) kansainväliset tutkimukset tuke-
vat näkemystä, että ohjaajan tulisi olla
persoonaltaan lämminhenkinen ja em-
paattinen, joka kykenee läheiseen yh-
teistyösuhteeseen ohjattavan kanssa,
jotta ohjattavat saadaan sitoutumaan
uraohjausprosessiin aktiivisina kumppa-
neina. Amundsonin ym. (2010,
336–351) mukaan uraohjaajan tulee
olla tukeva, rohkaistava vuorovaikutuk-
seen ja kyettävä lisäämään ohjattavan
turvallisuuden tunnetta.

Etenkin 2000-luvulla on käyty kes-
kustelua myös siitä, miten pitkään ura-
ohjausta tulisi olla tarjolla opiskelijoille
ja missä opintojen vaiheessa ohjaus olisi
hyödyllisintä. Tässä tutkimuksessa tu-
toropettajat arvioivat, että uraohjauksen
tarve heti opintojen alkuvaiheesta läh-
tien on ilmeinen. He katsovat, että oh-
jauksen tarve on korostunut etenkin
niillä opiskelijoilla, jotka ovat vielä kyp-
symättömiä uravalinnassaan, ja joiden
turvallisuuden tunnetta olisi tärkeä vah-
vistaa. Tutoropettajat pitävät opintojen
alkuvaihetta ohjauksen kannalta erit-
täin intensiivisenä orientaatiovaiheena,
jolloin opiskelijat tulee saada nopeasti
kiinni opintoihinsa. Uraohjauksen
aloittamisen tärkeys heti opintojen al-
kuvaiheessa saa tukea myös aikaisem-
min tehdyistä tutkimuksista, joissa opis-
kelijoiden on osoitettu olevan kypsy-
mättömiä uravalinnassaan, ja jolloin ni-
menomaan turvallisen ilmapiirin luo-
misen on osoitettu olevan tärkeää tuet-
taessa opiskelijaa irtautumaan läheisis-
tään ja luomaan uusia opiskeluunsa liit-
tyviä kontakteja. On osoitettu, että vaik-
kei opiskelija ylipäätään kokisi mitään
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erityisiä vaikeuksia opinnoissaan, niin
runsaat 70 % kaipaa ainakin jonkinlais-
ta opinto-ohjausta aloitussyksyn aikana.
(Lerkkanen 1999, 3, 165–166.) 

Tämän nyt käsillä oleva tutkimus
osoittaa myös, että opiskelijat tarvitsevat
henkilökohtaisen ohjaussuhteen koko
opintojen ajaksi. Ohjaussuhde voi vaih-
della intensiteetiltään, ja se sisältää eri-
laisia uraohjauksen elementtejä opinto-
jen eri vaiheissa. Alkuvaiheen opintoi-
hin sitouttamisen ohella, mutta etenkin
opintojen keskivaiheessa, uraohjaukses-
sa nousee esille työelämään valmistami-
nen. Opiskelijoita valmennetaan har-
joittelujen avulla työelämään. Opinto-
jen loppuvaiheessa opiskelijan odote-
taan täyttävän valmiudet astua työelä-
mään jo täysipainoisena ammattilaise-
na. Opinnäytetyö suositaan tehtäväksi
hankkeistettuna johonkin työpaikkaan
ja työpaikan odotetaan harjoittelupaik-
kojen ohella toimivan mahdollisena
porttien avaajana ensimmäiseen työsuh-
teeseen. Loppuvaiheen uraohjauksessa
nousee esille myös elinikäiseen oppimi-
seen ohjaaminen. Toisaalta elinikäiseen
oppimiseen ohjaaminen tulee esille
myös koko opintojen ajan työstettävässä
hops-prosessissa.

Uraohjausta toteutetaan pääasiassa
hops-prosessissa. Hops-prosessin avulla
ohjaussuhteen nähdään muodostuvan
henkilökohtaiseksi ja luottamuksellisek-
si, jossa käydään kahdenkeskisiä neu-
votteluja, ja suunnitellaan yhdessä opis-
kelijan tulevaisuutta. Tutoropettajat pi-
tävät tärkeänä, että opiskelija ottaa
omalta osaltaan vastuun prosessin on-
nistumisesta, eli sitoutuu prosessiin.
Hops-prosessissa tuetaan opiskelijan am-
matillista kasvua, hyvää itsetuntemusta,
kykyä hyvään päätöksentekoon, ja ta-
voitteena on itseohjautuva ammattilai-

nen. Opiskelijan oman suunnittelun ja
vastuunoton opinnoista nähdään ole-
van tärkeä opintoihin sitoutumista edis-
tävä tekijä.

Savickasin (2005) teorian mukaan ny-
kyisessä työelämässä, jossa työuria teh-
dään usein monia, pärjääminen mah-
dollistuu, kun opiskelijan uran rakentu-
mista tuetaan vahvasti henkilökohtai-
sessa ohjaussuhteessa, ja juuri tähän tu-
toropettajat pyrkivät. Suurimpana oh-
jauksellisena ongelmana ohjaajat nosta-
vat esille ne opiskelijat, jotka eivät joko
koe tarvetta ohjaukseen, tai eivät jostain
muusta syystä viitsi tulla ohjaustapaami-
siin. Usein juuri eniten ohjausta tarvit-
sevat opiskelijat ovat tällaisia, eli heihin
ei saa muodostettua henkilökohtaista
ohjaussuhdetta, minkä näyttäisi olevan
merkityksellistä ennen kaikkea opintoi-
hin sitoutumisessa. Vastaavaan tulok-
seen ovat päätyneet myös Lerkkanen
(2002, 81) ja Penttilä, (2008, 80).

Aiemmissa tutkimuksissa on tullut
esille, että opintonsa keskeyttäneet opis-
kelijat eivät ole kokeneet saamaansa
opinto-ohjausta tarpeeksi henkilökoh-
taiseksi, ja he ovat olleet tyytymättömiä
opintojen suunnittelua varten saatuun
tietoon ja tukeen. Ammattikorkeakou-
lun kannalta keskeisimmäksi keskeyttä-
misen ehkäisykeinoksi nämä opiskelijat
ovat esittäneet juuri ohjauksen henkilö-
kohtaistamista ja tiivistämistä. (Penttilä
2008, 3, 80.) Toisaalta ne opiskelijat,
jotka eivät ole kokeneet saavansa riittä-
västi ohjausta, ovat kuitenkin tiedosta-
neet, että ohjaukseen hakeutumatto-
muus on ollut pääasiassa kiinni heidän
omasta aktiivisuuden puutteestaan
(Haapala 2003, 11–12). Ammattikor-
keakoulun uraohjauksessa onkin havait-
tavissa selvä paradoksi. Teorioista ja tut-
kimuksista saadut tulokset kertovat kiis-
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tatta henkilökohtaisen uraohjauksen
olevan erittäin merkityksellistä opinto-
jen keskeyttämisen ehkäisemisessä ja
työuralla pärjäämisessä. Kuitenkaan
näitä opintojen potentiaalisimpia kes-
keyttäjiä ei kyetä saamaan osallistumaan
ohjausprosessiin, toisin sanoen ohjauk-
sen kohdentamiseen ei ole ollut keinoja.

Tässä tutkimuksessa tutoropettajien
mielestä opettajakunta ei yleisesti hy-
väksy Hodkinsonin ym. (1997) ja
Michellin ym. (1999) teorioiden mu-
kaista sattuman merkityksellisyyttä kou-
lutusalan valinnassa tai alaan sopeutu-
misessa. Tutoropettajat kuitenkin pää-
sääntöisesti ohjaavat opiskelijoita teo-
rioiden mukaisesti niillä periaatteilla,
joiden mukaan opiskelijoiden tulisi
oppia hyödyntämään myös ennalta ar-
vaamattomia satunnaisia tekijöitä elä-
mässään. Lisäksi ohjaajat edistävät oh-
jauksessaan Savickasin (2005) teorian
mukaista opiskelijoiden ammatillista
kasvua. Tutoropettajat tunnistavat, että
opiskelijat kykenevät ottamaan vastaan
vain sellaisen uraohjauksen, joka sopii
opiskelijan käsitykseen hänestä itses-
tään, ja siihen käsitykseen, millaisia
mahdollisuuksia hän uskoo itsellään
olevan työmarkkinoilla, eli ohjaajat ot-
tavat ohjauksessaan huomioon opiskeli-
joiden toimintahorisontit, vaikkeivät
tätä Hodkinsonin ym. (1997) teorian
mukaista käsitettä käytäkään.

Tutkimuksen
luotettavuus

Kvalitatiivisen tutkimuksen luo-
tettavuuden arvioinnista ei ole
olemassa ainoastaan yhtä käsi-

tystä, vaan reliaabelius ja validius mää-
räytyvät ennen kaikkea siitä, miten luo-
tettavasti koko tutkimusprosessi on pys-
tytty tekemään ja kuvaamaan. Prosessiin

vaikuttavat sekä analyysimenetelmät
että tutkija itse tulkitessaan aineistoa.
(Eskola & Suoranta 2000, 209–215; Sil-
verman 2001, 12.) Tässä tutkimuksessa
aineiston keruu ei toteutunut täysin suun-
nittelemallani tavalla, sillä sain vastauk-
sia vain 14, joten tekemäni harkinnan-
varainen valinta ei ollut kovin onnistu-
nut.

Analysoidessani  aineistoani herme-
neuttisen kehän mukaisesti tiedostin
esiymmärrykseni ilmiöstä. Aikaisemmat
tutkimukset olivat ohjanneet jo tutki-
muskysymysten asettamista ja tutkimuk-
sen taustaksi valittujen teorioiden kes-
keiset käsitteet ohjasivat osittain aineis-
ton luokittelua. Tiedostin esiymmärryk-
sen merkityksen ja pyrin analysoimaan
aineistoa avoimin mielin palaten pro-
sessin eri vaiheissa aina uudelleen alku-
peräiseen aineistoon. Tarkoitukseni oli
ennen kaikkea onnistua tulkitsemaan
informanttieni asioille antamia merki-
tyksiä heidän kirjoittamistaan teksteistä.
Hermeneuttisen kehän kulkeminen tar-
koittaa juuri sitä, että tutkija tunnistaa
omat ennakkoluulonsa, eikä anna nii-
den estää häntä kuulemasta tutkitta-
viensa aitoa sanomaa. On kuitenkin
mahdollista, että joku toinen tutkija
päätyy omien kokemuksiensa myötä eri-
laisiin tulkintoihin. (Gadamer 2004,
64–65, 117.)

Korkeakoulututkija McInnis (2001)
kritisoi tämän tyyppistä yhden korkea-
koulun sisällä tehtyä tutkimusta. Hänen
mukaansa tällainen tutkimus ei lisää ku-
mulatiivista tietoa, vaan ennemminkin
sirpaloi sitä. McInnis pelkää, että pai-
kallinen tutkija kykenee tuomaan esiin
vain paikalliset olosuhteet. (McInnis
2001, 111–113.) Opintojen keskeyttämi-
nen ja uraohjaukseen liittyvät ongelmat
ovat ilmiöinä kuitenkin jo aikaisempien
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tutkimusten mukaan aivan samansuun-
taisia koko korkeakoulusektorilla. Lisäk-
si nämä ilmiöt ovat näyttäytyneet erityi-
sen voimakkaina ammattikorkeakou-
luissa, mikä on nähtävissä tämänkin tut-
kimuksen tulosvertailuissa. Tutkijana
uskon, että saman ilmiön tutkiminen
eri organisaatioissa hieman eri näkökul-
mista mahdollistaa parhaan mahdolli-
sen kokonaiskuvan saamisen. Lisäksi
tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät
ovat hyvin yleisiä ja toistettavia toisissa-
kin konteksteissa. (Ks. Kalima 2011, 93.)
Tutkimustuloksille löytyi tukea korkea-
kouluissa aikaisemmin tehdyistä tutki-
muksista, mutta lisäarvona pystyttiin
tuottamaan myös uusia tuloksia, joita
hyödyntämällä ammattikorkeakoulujen
uraohjausta on mahdollista parantaa.

Pohdinta

Oheisessa taulukossa 1 on kuvat-
tuna tutkimuksessa esiinnous-
seita toimenpiteitä uraohjauk-

sen kehittämiseksi ammattikorkeakou-
lussa.

Tutkimuksen avulla saadaan esille nä-
kökulmia siitä, millaista ammattikor-
keakoulun uraohjauksen tulisi olla, jotta
se vastaisi 2010-luvun työelämän haas-
teisiin ja jotta se olisi nykyistä tehok-
kaampaa. Tutoropettajat määrittelevät
onnistuneen ohjausprosessin olevan yli-
päätään mahdollista toteutua, kunhan
korkeakoulussa varataan ohjaukseen
riittävät resurssit. Ohjauksen resurs-
soinnin hankaluutena pidetään kuiten-
kin sitä, ettei korkeakouluilla ole osoit-
taa tunnuslukuja, joilla ne voivat tehdä
näkyväksi ohjaukseen kohdennetut hen-
kilöresurssit, seurata niiden käyttöä tai
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Uraohjauksen parantamisesitykset Mitä tehtävä?

1. Uraojauksen kohdentaminen • kohdennettava uraohjaus erilaisena eri 
opiskelijoille
• nostettava ohjauksen keskiöön alavalinnas-
taan epävarmat opiskelijat, joilla on vaikeuk-
sia kiinnittyä alaan

2. Sattuman merkityksen tunnustaminen • ohjattava opiskelijoita tunnistamaan
elämän valinnoissa sattumat ja käyttämään sattumia hyväkseen 

tietoisesti

3. Ohjaajalle pätevyysvaatimukset • varmistettava ohjauksen laatu
• varmistettava ohjaajan soveltuminen 
ohjaajaksi: pätevyys ja persoonallisuus

4. Työelämälähtöisyyden lisääminen • korkeakoulun vastattava viime kädessä 
harjoittelupaikkojen löytymisestä opiskelijalle 
opiskelun oikeassa vaiheessa
• ohjaajien lisättävä työelämäyhteistyötä 
uraohjauksessa: työpaikkavierailuja opintojen 
alkuvaiheessa, alumneja ja muita työelämä
edustajia  uratarinoiden kertojina loppuvaiheessa
• korkeakoulun ohjattava työelämää hyödyntämän 
opinnäytetöitä, jotta ne  palvelevat työelämästä 
nousseita tutkimisen tarpeita

Taulukko 1. Uraohjauksen parantamistoimenpiteet tutoropettajien mukaan.
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tarkistaa resurssien kohdentamista. Pe-
rinteisesti ohjaustyön mitoittamisessa
on käytetty määrällisiä lukuja, joita ei
voida pitää hyvinä mittareina, koska re-
surssoinnin tulisi perustua sekä ohjauk-
sen kysyntään että ennen kaikkea oh-
jaukselle asetettuihin tavoitteisiin. (Moi-
tus ym. 2001, 29–30.) Ohjausresurssi ei
tule koskaan riittämään, jos kaikille
opiskelijoille pyritään tarjoamaan hyvin
kattavaa ohjausta riippumatta sen in-
tensiteetin tarpeesta. Tässä tutkimuk-
sessa osoitetaan, että ohjauksen tehosta-
misessa tärkein seikka on sen oikea koh-
dentaminen juuri niille opiskelijoille,
jotka ovat edelleen epävarmoja jo valit-
semastaan koulutusalasta ja uraa koske-
vista ratkaisuistaan. Kansainväliset tut-
kimukset tukevat tätä tulosta, sillä nii-
den mukaan syvälliseen henkilökohtai-
seen vuorovaikutukseen perustuva ura-
ohjaus on välttämätöntä ainoastaan niil-
le, jotka ovat todella sen tarpeessa. (Ks.
Sampson Jr. 2009, 91.)

Uraohjauksen sisällön osalta tämä
tutkimus osoittaa, että tutoropettajien
mukaan opettajat eivät yleisesti tunnis-
ta, eivätkä ainakaan tunnusta Hodkin-
sonin ym. (1997) ja Mitchellin ym.
(1999) teorioiden mukaista sattuman
suurta merkitystä opiskelijoiden koulu-
tukseen päätymisessä, vaikka sattumalta
tehtyä alavalintaa ei tulisi pitää auto-
maattisesti negatiivisena lähtökohtana
opinnoille. Ymmärtämättömyys sattu-
mien merkityksestä nuoren elämässä,
kuten koulutusalan valinnassa tulee esil-
le ohjaajien näkemyksessä, ettei heidän
mielestään ole syytä tukea eikä edes yrit-
tää integroida opiskelijaa opiskelupaik-
kaan, jos alavalinta tuntuu opiskelijasta
epävarmalta. Ohjaajan tulisi kuitenkin
tunnustaa sattumien vaikutus elämässä,
jotta hän pystyisi tietoisesti ohjaamaan
opiskelijoita käyttämään sattumia hy-

väkseen. Tämä esille tullut ilmiö tuo
uutta tietoa mahdollisuudesta käyttää
näitä teorioita esimerkiksi ohjaajien
kouluttamisessa. Lisäksi se avaa tarpeen
jatkotutkimukseen, jossa tulisi selvittää
tätä ilmiötä tarkemmin. Olisi mielen-
kiintoista tietää, paljonko esimerkiksi
opintojen keskeyttämisiä voitaisiin vä-
hentää, jos opiskelijaa ohjattaisiin mää-
rätietoisesti luottamaan mahdollisuuk-
siinsa pärjätä valitulla alalla, vaikka ala
ei tuntuisikaan opintojen alkuvaiheessa
itselle sopivalta.

Näyttää siltä, että aikaisempia tutki-
muksia vahvasti täydentävänä tietona
voidaan esittää tämän tutkimuksen tu-
losten perusteella, että tutoropettajana
toimimisen edellytyksiin tulisi kuulua
jonkinlainen ohjausalan pätevyys. Oh-
jauskoulutuksella tulisi tarjota nykyai-
kaista teoriapohjaista tietoa alavalin-
taansa ja koulutustaan sekä uraansa
puntaroivien opiskelijoiden ohjaamisen
mahdollisuuksista. Lerkkanen (2002,
80–81) on jopa esittänyt, että tulevai-
suudessa yhtenä korkeakoulujen oh-
jauksen arviointikohteena laadunhallin-
nan kannalta voisi pitää ohjaushenki-
löstön kelpoisuutta, eli suoritettuja oh-
jausalan opintoja. Tämän tutkimuksen
tulosten mukaan tämä esitys vaikuttaa
varsin kannatettavalta.

Tässä tutkimuksessa tutoropettajat
näkevät hyvin toimivan uraohjauksen
kannalta erittäin tärkeäksi toimivat yh-
teistyösuhteet. Osoittautui, että työelä-
mäyhteistyön täyttä potentiaalia ei hyö-
dynnetä, vaikka ammattikorkeakoulut
ovat profiloituneet yliopistoihin nähden
vahvoina työelämäläheisinä oppilaitok-
sina. 
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Tiivistelmä

Katsausartikkelissa tarkastellaan ammatilli-
selta kouluttajalta edellytettävää ohjaus-
osaamista, kun näyttötutkinnon suorittaja-
na on maahanmuuttajataustainen henkilö.
Tarkastelun lähtökohtina ovat tutkinnon jär-
jestäjiä velvoittavan, 1.3.2007 voimaan tul-
leen henkilökohtaistamismääräyksen eksp-
likoimat eri toimijoiden vastuut sekä Riitta
Metsäsen (2009, 122) esittämä määrittely
ohjaajan monikulttuurisesta osaamisesta.
Tavoitteena on tarkastella, miten monikult-
tuurisen ohjauksen vaatimat tiedot ja taidot

näkyvät henkilökohtaistamisprosessin kol-
messa eri vaiheessa: hakeutumisessa, tut-
kinnon suorittamisessa ja tarvittavan am-
mattitaidon hankkimisessa. Ammatillisen
kouluttajan tehtävä henkilökohtaistamises-
sa on olla prosessien käynnistäjä ja ylläpi-
täjä, tutkinnon suorittajan ohjaaja ja kan-
nustaja, aiemmin hankitun osaamisen tun-
nistaja, työpaikkaohjaajien ja arvioijien val-
mentaja, opettaja sekä näyttötutkintotoi-
minnan laadunvarmentaja, kehittäjä ja
markkinoija. Kun kyseessä on maahan-
muuttajataustainen tutkinnon suorittaja,
ammatillisen kouluttajan on arvioitava toi-
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sessa maassa hankittua osaamista, ver-
rattava sitä suomalaisen työelämän osaa-
mistarpeille perustuviin ammattialakohtai-
siin tutkinnon perusteisiin sekä otettava
kantaa mm. ammatissa ja valmistavassa
koulutuksessa vaadittavaan suomen kielen
taitoon sekä tuettava ammatillisen suomen
kielen taidon kehittymistä valmistavan kou-
lutuksen aikana ja tutkintotilaisuuksiin val-
mistauduttaessa. Hänen odotetaan myös
toimivan kulttuurivälittäjänä maahanmuut-

tajan ja työelämän välillä sekä opiskelija-
ryhmässä ja huomioivan monikulttuurisen
oppimisympäristön erityisvaatimukset am-
mattipedagogiikassa. Lisäksi kouluttajan
tehtävä on valmentaa opiskelija suomalai-
seen oppimis- ja työkulttuuriin sekä am-
mattialakohtaisiin käytänteisiin. 

Avainsanat: Ohjaus, monikulttuuri-
nen ohjaus, henkilökohtaistaminen,
näyttötutkinnot

Johdanto

O
hjauksen merkitys
osana aikuisopiske-
lua, näyttötutkintoja
ja henkilökohtaista-
mista on keskeinen,
ja ammatillisesta kou-
luttajasta on yhä voi-
makkaammin tullut

oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja,
jolta odotetaan kykyä suunnitella yhdes-
sä opiskelijan kanssa juuri hänelle tar-
koituksenmukaisia, yksilöllisiä oppimis-
ja tutkintopolkuja. Tutkintojen perus-
teet, näyttötutkintojen järjestämissopi-
mukset ja niihin liittyvät järjestämis-
suunnitelmat luovat toiminnalle puit-
teet, joiden sisällä tutkinnon suorittajan
ohjaaminen yksilöllisellä tutkintopolul-
la on kouluttajan vaativinta työtä (Vuol-
le-Salonen 2006, 22).

Yhtenä aikuisten maahanmuuttajien
kotouttamisen keskeisenä välineenä
Suomessa on koulutus, joka ensivai-
heessa on kieli- ja kotoutumiskoulutus-
ta, mutta yhä enenevässä määrin myös
ammatillista, tutkintotavoitteista koulu-
tusta. Ammatillisesti suuntautuneen ai-
kuiskoulutuksen kokonaisuudistusta
selvittäneen AKKU-johtoryhmän aset-

taa toimenpide-ehdotuksessaan tavoit-
teeksi saada maahanmuuttajat entistä
nopeammin ammatilliseen koulutuk-
seen ja työelämään. Suomalaisen tut-
kinnon suorittamista korostetaan ja am-
matillista, tutkintotavoitteista koulutus-
ta halutaan kehittää entistä paremmin
maahanmuuttajille soveltuvaksi kuiten-
kin niin, ettei maahanmuuttajille perus-
teta omia ryhmiä, vaan heidät integroi-
daan suomalaiseen koulutukseen.
(AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdo-
tukset (toinen väliraportti). Opetusmi-
nisteriön työryhmämuistioita ja selvi-
tyksiä 2009:11, 40.) 

Kun opiskelijoina ja tutkinnon suo-
rittajina on henkilöitä, joiden äidinkieli
ei ole suomi ja jotka edustavat erilaisia
oppimis- ja työkulttuureita, kieli- ja kult-
tuuritaustasta syntyvät erityistarpeet on
huomioitava sekä ammattipedagogiikas-
sa että näyttötutkintojen suunnittelussa
ja toteutuksessa. Henkilökohtaistamis-
prosessissa kouluttajalla on keskeinen
rooli sekä opiskelijan että työelämän
suuntaan; hän on päävastuussa siitä,
että näyttötutkinnot ja valmistava kou-
lutus toteutetaan määräysten mukaises-
ti, laadukkaasti ja työelämälähtöisesti.
Ammatillinen kouluttaja ohjaa aiem-
min hankitun osaamisen tunnistamista
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sekä tutkintotilaisuuksien ja tarvittavan
ammattitaidon hankkimisen suunnitte-
lua, tukee työelämän edustajia ja opis-
kelijaa työssäoppimisprosessissa sekä val-
mentaa arvioijat tutkintosuorituksen ar-
viointitehtävään. 

Maahanmuuttajataustaisten hakeutu-
jien kohdalla erityisenä haasteena on ar-
vioida aiemmin, mahdollisesti toisessa
maassa hankittua osaamista ja verrata
sitä tutkinnon perusteissa esitettyihin
suomalaisen työelämän osaamisvaati-
muksista johdettuihin ammattitaitovaa-
timuksiin. Aiemmin hankitun osaami-
sen tunnistamisessa opiskelijalla tulee
henkilökohtaistamismääräyksen hengen
mukaisesti olla aktiivisen toimijan rooli.
Kulttuurierojen lisäksi tilannetta vai-
keuttaa se, että hakeutujalla ei aina ole
riittävää suomen kielen taitoa oman
osaamisensa esille tuomiseen ja arvioin-
tiin yhdessä kouluttajan kanssa. Uuden-
laisen haasteen muodostaa myös se, että
ammatillisen kouluttajan on otettava
kantaa siihen, mikä suomen kielen tai-
don merkitys on osana ammattitaitoa ja
miten mahdolliset kielitaidon puutteet

vaikuttavat opiskeluun ja tutkinnon
suorittamiseen. Joissakin oppilaitoksissa
näyttötutkintojen hakeutumisvaiheessa
tapahtuvaan kielitaidon arviointiin osal-
listuu ammatillisen kouluttajan ohella
myös suomi toisena kielenä- eli S2-kou-
luttaja, mutta aina tämä ei ole mahdol-
lista mm. resurssien vähyyden tai S2-
kouluttajan puuttumisen vuoksi. Vaik-
ka S2-kouluttajat ovat kielitaidon ar-
vioinnin ammattilaisia, ammatillisessa
koulutuksessa kielitaidon arvioinnin
pelkästään S2-kouluttajan toimesta
tekee haasteelliseksi se, että he eivät vält-
tämättä tunne ammattialakohtaista eri-
koissanastoa, ammattikieltä ja alakoh-
taisia kielitaitovaatimuksia, joiden ar-
viointi on opiskelijavalinnan yhteydessä
keskeistä.

Hakeutumisvaiheen jälkeen ammatil-
lisen kouluttajan on tuettava maahan-
muuttajan ammatillisen kielitaidon ke-
hittymistä koulutusprosessin aikana. Ky-
symys on äärimmäisen tärkeä, koska
maahanmuuttajalle suomen kielen taito
on ammatillisen identiteetin kehittymi-
sen ja työyhteisön täysivaltaisen jäsenyy-
den saavuttamisen keskeinen edellytys.
Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 32)
mukaan työ- ja ammatti-identiteetti ovat
aikuisen keskeisiä identiteetin osa-aluei-
ta. Heidän (2006, 45) mukaansa amma-
tillinen identiteetti neuvotellaan työyh-
teisön sosiokulttuurisissa konteksteissa,
joissa identiteetit rakentuvat yksilöllisen
osallisuuden myötä. Eteläpellon ja Vä-
häsantasen mukaan ammatillinen iden-
titeetti voidaan laajimmillaan nähdä yk-
silön omakohtaisena suhteena yhteis-
kunnalliseen toimintaan ja työnjakoon:
siihen, miten hän näkee paikkansa, ase-
mansa ja osallisuutensa. Moni maahan-
muuttaja haluaa uudessa kotimaassa
opiskella täysin uuden ammatin, jolloin
ammatillista identiteettiä rakennetaan

Ammatillisen 
kouluttajan on
otettava kantaa
siihen, mikä suo-
men kielen taidon
merkitys on osana
ammattitaitoa.
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ammatillisessa koulutuksessa ja silloin-
kin, kun maahanmuuttaja jatkaa lähtö-
maassa hankitussa ammatissa, ammatil-
linen identiteetti on ikään kuin neuvo-
teltava uudessa kulttuurissa uudelleen.
Forsanderin (2000, 164) mukaan toises-
sa maassa hankittua koulutusta ja työ-
kokemusta ei ole helppo sellaisenaan
siirtää maasta toiseen, koska inhimilli-
nen pääoma kuten ammattitaito ja –ko-
kemus ovat usein sidoksissa ympäröi-
vään yhteiskuntaan. Erityisesti asian-
tuntija-ammatit rakentuvat hänen mu-
kaansa hienosyisen kommunikaation
varaan, ja kulttuurin hallinnan edelly-
tyksenä on valtaväestön ja erityisesti
oman alan verkostojen hallinta. 

Ohjaus käsitteenä

Ohjauksen filosofia liittyy autta-
miseen, ja kasvatuksen filoso-
fian perinteisiin idea yhdistyy

kasvun tukemisen ja kasvamaan saatta-
misen käsitteillä (Pasanen 2002, 123).
Ohjauksen lähtökohta on humanisti-
nen, ja sen eettiset periaatteet edellyttä-
vät ohjaajan työskentelevän ohjattavan
avuksi ja parhaaksi vailla muita sitou-
muksia. (Mt. 2002, 125.) Sosiodynaami-
sen ohjauksen teorian kehittäjän Peavyn
(1998, 21–22) mukaan ohjaus on yksi-
löllinen ja käytännönläheinen ongel-
manratkaisun menetelmä ja voimaantu-
misen väline, joka on ohjattavan tavoit-
teille rakentuvaa tukea, rinnalla kulke-
mista sekä kasvuun tai muutokseen saat-
tamista. Peavyn (2001, 12) mukaan so-
siodynaamiselle ohjaukselle on tyypillis-
tä, että se korostaa ohjaajan ja ohjatta-
van yhteistyötä, ja aidossa yhteistyössä
pyritään luottamuksellisen ja kunnioit-
tavan ilmapiirin luomiseen. Pasanen
(2002, 123 – 124) toteaa ohjauksen ole-
van ihmisen normaaleissa elämäntilan-
teissa kohtaamien vaikeuksien käsitte-

lyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tu-
keuduta autoritaariseen tietoon. Ohjaus
ei ole terapiaa eikä edellytä, että ohjat-
tavan on tunnistettava itsessään jokin
vika tai sairaus. Se ei Pasasen mukaan
myöskään ole opetusta, jossa valmis
tieto pyritään ulkoa päin siirtämään oh-
jattavan ominaisuudeksi. Ojanen (2001,
138) toteaa, että kun opetuksessa puhu-
taan näkyvistä ja mentaalisista toimin-
noista, ohjaus on pääasiassa mentaalista
toimintaa: pedagogista pohdintaa, tut-
kiskelua ja päättelyä. Peavyn (1998, 19)
mukaan yksilöllä on ohjauksessa mah-
dollisuus tarkastella valintojaan ja löytää
vaihtoehtoisia polkuja tulevaisuudel-
leen. Suomalaisen ohjaustutkimuksen
perusteella ohjaus voidaan myös määri-
tellä neuvotteluksi ja neuvottelevaksi
työtavaksi (Pasanen 2006, 19). Ohjaus-
keskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuu-
den prosessiin, jossa korostetaan ohjat-
tavan toimijuutta ja subjektin roolia
(Pekkari 2008, 12). Peavyn (2001, 15)
mukaan ohjaaja antaa ohjattavalle mal-
lia myös ongelmanratkaisussa, tilanteen
analysoimisessa ja tavoitteiden asettami-
sessa. Yhtenä ohjauksen keskeisenä ta-
voitteena on itseohjautuvuuden eli oh-
jattavan autonomia- ja itsensä kehittä-
misen pyrkimysten lisääminen (Pasanen
2002, 123). Ohjaus on myös moderni
tapa tehdä rakentavaa arviointia, jossa
tarkastellaan, onko ohjattava menossa
oikeaan suuntaan ja ovatko hänen käsi-
tyksensä ja merkityksensä muuttuneet.
Tästä näkökulmasta ohjaus toimii tilana
itsereflektioprosessille. (Mt. 2002, 124 -
125.)

Aikuisen ohjaaminen eroaa nuoren
ohjaamisesta. Nuoren ohjaaminen on
epäsymmetrinen vuorovaikutustilanne,
jossa osapuolilla on erilaiset tiedot ja eri-
laiset mahdollisuudet ohjata vuorovai-
kutusta ja vaikuttaa tilanteen etenemi-
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seen eikä vuorovaikutus välttämättä ole
niin tasa-arvoista kuin kahden aikuisen
välillä (Pekkari 2008, 12). Ohjauskes-
kustelussa aikuiset osapuolet ovat keske-
nään tasa-arvoisia asiantuntijoita. Oh-
jaaja on substanssin asiantuntija ja oh-
jattava aikuinen on oman elämänsä
asiantuntija. (Pekkari 2008, 11–12.) Iso-
korven (2009, 41) mukaan aikuisuuteen
kuuluu vastuun ottaminen omista tun-
teista, puheista, teoista ja käyttäytymi-
sestä. Lisäksi aikuisuuteen kuuluu Iso-
korven mukaan se, että ihminen saa itse
määritellä, millainen hän on ja millai-
nen haluaisi olla. Ohjaajan auktoriteet-
tiasenne ei sovi vuorovaikutteiseen tie-
tojen rakentamiseen eikä tue ohjattavan
sitoutumista ja keskittymistä. Onnistu-
neeseen ohjaukseen kuuluu yhteisen
ymmärryksen jakaminen, kehittely, ela-
borointi ja uudelleen tutkiminen. (Oja-
nen 2001, 138.)

Monikulttuurinen ohjaus

Metsäsen (2002, 185) mukaan
monikulttuurinen ohjaus
eroaa muusta ohjauksesta

siinä, että ohjaaja ja ohjattava tulevat
joko eri kulttuurista, edustavat erilaista
etnistä ryhmää tai puhuvat eri kieltä äi-
dinkielenään. Laajasti määriteltynä mo-
nikulttuurinen ohjaus on yhteiskunnal-
lista, psykososiaalista ja psykologista
tukea, joka auttaa ohjattavaa kotoutu-
maan ja sopeutumaan uuteen ympäris-
töön (Metsänen 2009, 117). Kun yksilö
siirtyy kulttuurista toiseen, hänen hen-
kilökohtaiset kehitystehtävänsä seuraa-
vat uuteen kulttuuriin, ja niiden lisäksi
hän joutuu omaksumaan paljon uudes-
ta kulttuurista. Tärkeitä kehitystehtäviä
ovat mm. uuteen kulttuuriin sopeutu-
minen, uuden ammatti-identiteetin
hahmottaminen ja maailmankatsomuk-
sen jäsentäminen uudessa kulttuuriym-

päristössä. Uusi kulttuuri voi muokata
maahanmuuttajan näkökulmia mm. po-
liittisten, kulttuuristen, taloudellisten ja
sosiaalisten tekijöiden osalta, ja hän jou-
tuu ratkomaan uuteen kulttuuriin siir-
tymisen synnyttämiä jännitteitä. Voi-
dakseen säilyttää omaa lähtökulttuuri-
aan ja integroituakseen uuteen kulttuu-
riin hänen on löydettävä dialoginen
suhde kahden kulttuurin välille. Perim-
mältään kyse on suostumisesta uuden
oppimiseen ja uusien näkökulmien etsi-
miseen yhdessä toisten kanssa, ja onnis-
tuminen vaatii rohkeutta asettua avoi-
meen vuorovaikutukseen uuden kult-
tuurin edustajien kanssa, lähtökulttuu-
rinsa arvostamista sekä valmiutta asettaa
se ja uusi kulttuuri suhteeseen keske-
nään. (Taajamo & Puukari 2007,
14–15.) Sopeutuessaan uuteen kulttuu-
riin yksilö joutuu reflektoimaan ja
muuttamaan ennakko-oletuksiaan; ne
kulttuuriset koodit, jotka hän on sosia-
lisaatioprosessissaan oppinut, eivät uu-
dessa kulttuurissa välttämättä toimi-
kaan. Sopeutumista voidaan tukea oh-
jauksella, jonka yhtenä tavoitteena on
maahanmuuttajan elämisen, työnteon
ja opiskelun tukeminen uusissa olosuh-
teissa. (Metsänen 2009, 117–118.)

Monille maahanmuuttajille institu-
tionaalinen ja systemaattinen, oppilai-
toksessa tapahtuva, oppituntien ulko-
puolinen ohjaus on uusi kokemus. Jos-
kus ohjattavat mieltävät ohjauksen sen
henkilökohtaisuuden vuoksi virheelli-
sesti ympärivuorokautiseksi huolehtimi-
seksi, ja siksi käytännön pelisäännöistä
on sovittava ohjauksen alkuvaiheessa.
(Metsänen 2009, 119.) Useimmat maa-
hanmuuttajat eivät Metsäsen (2009, 120
- 121) mukaan myöskään ole tottuneet
suomalaisessa yhteiskunnassa vallalla
olevaan tasa-arvoisuutta ja kaikkien
kuulemista korostavaan neuvottelukult-
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tuuriin, ja se saattaa aiheuttaa heissä ra-
jattomuuden tyyppisiä ajatuksia siitä,
minkälaista valtaa he voivat käyttää ja
miten toimia. Metsänen korostaa, että
koska maahanmuuttaja ei tunne suo-
malaisia käytäntöjä eikä erota niihin liit-
tyviä kulttuuristen koodien hienovarai-
sia sävyjä, on puheen ohjaustilanteissa
oltava suoraa ja konkreettista, ja ohjat-
tavalle täytyy selkeästi kertoa, mitä hä-
neltä vaaditaan ja miten Suomessa toi-
mitaan. 

Ohjatessaan maahanmuuttajia ohjaa-
jan tulisi tietää kulttuurieroista, ja eri-
tyisen merkityksellisiä ovat kulttuurien
yksilö- ja yhteisökeskeisyyteen liittyvät
erot, jotka ilmenevät mm. siinä, miten
yksilö määrittelee itseään ja minuut-
taan. Ohjaajan on myös oltava tietoinen
uuteen maahan sopeutumisen proses-
seista, jotka yksilöllisen luonteensa ja
vaikutustensa vuoksi vaikuttavat kaikilla
elämänalueilla. Lisäksi hänen on hyvä
tietää erilaisista yksilön sopeutumistyy-
leistä, ja hyvä yleissivistys antaa valmiu-
det huomioida ohjattavien lähtömaiden
olosuhteita, historiaa ja yhteiskuntaa
sekä osoittaa arvostusta ohjattavan kult-
tuuria ja kotimaata kohtaan. (Metsänen
2009, 123.) Ohjaajan tulee huomioida
tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä kuten
sukupuoltenväliseen tasa-arvoon liitty-
vät ongelmat lähtömaassa sekä rasismi
ja syrjintä uudessa maassa. Lisäksi on
tärkeää tiedostaa, että samasta maasta
tulevien ryhmien välillä voi olla suuria
eroja. Ohjaustilanteessa on myös eduk-
si, jos ohjaajalla on tietoa lähtömaan
koulutusjärjestelmästä ja tutkinnoista.
(Maunonen-Eskelinen, Kaikkonen &
Clayton 2005, 276.) Monipuoliset vuo-
rovaikutus- ja kommunikaatiotaidot aut-
tavat rakentamaan vuorovaikutusta oh-
jattavan kanssa. Ohjaajalla tulisi olla
kykyä vaihtaa vuorovaikutustyyliä jous-

tavasti, herkkyyttä ja taitoa ohjata pro-
sessia eteenpäin sekä tehdä tarvittaessa
interventioita edistääkseen prosessin
etenemistä toivottuun suuntaan. Aina-
kin jonkin vieraan kielen, yleisimmin
englannin hallinta on eduksi, ja myös
ohjattavan ammatilliseen osaamisen ar-
viointiin liittyvä asiantuntemus on tär-
keää mm. työperäisen maahanmuuton
yhteydessä. (Metsänen 2009, 123.)

Ohjaajan on myös tunnettava itse-
ään, arvojaan, normejaan ja asenteitaan
sekä tiedostettava omat kulttuurisidon-
naiset lähtökohtansa. Vaikka arvostaa
omaa kulttuuriaan, on tiedostettava,
miten se on vaikuttanut omiin käsityk-
siin ja arvostuksiin. Avoimuus, jousta-
vuus ja kyky sietää ennalta arvaamatto-
mia ja epävarmoja tilanteita ovat avuksi
kun työskennellään eri kulttuureja edus-
tavien ohjattavien kanssa. (Metsänen
2009, 123.) Sue, Arredondo ja McDavis
(1992, 481) toteavat, että ohjaajan on
tiedostettava omat, eri rotuja ja etnisiä
ryhmiä koskevat negatiiviset tunteensa,
stereotypiansa ja ennakkoluulonsa,
jotka voisivat vaikuttaa ohjaukseen. Taa-
jamon ja Puukarin (2007, 20) mukaan
ohjaajan on syvennettävä suomalaiseen
yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvää it-
seymmärrystä, vahvistettava omia juuri-
aan ja avauduttava dialogiin muista kult-
tuureista tulevien ihmisten kanssa. Taa-
jamo ja Puukari (2007, 18) muistuttavat,
että vaikka ohjaaja voikin hyödyntää
kulttuuritietoutta toimiessaan eri kult-
tuureista tulevien ihmisten parissa,
hänen tulee välttää yleistyksiä ja suora-
viivaisia tulkintoja ensimmäisten pin-
nallisten havaintojensa pohjalta sekä
olla herkkä tunnistamaan kunkin yksi-
lön ja perheen tapaa jäsentää omaa suh-
dettaan lähtömaan ja uuden kotimaan
kulttuuriin. Huttunen (2009, 120)
muistuttaa, ettei ole olemassa ihmislajia
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nimeltä “maahanmuuttajat” - on vain
globalisoituvassa maailmassa eri syistä
liikkuvia ihmisiä. Huttusen mukaan ih-
miset aina ja kaikkialla joutuvat ratkai-
semaan omaan elämäänsä liittyviä kysy-
myksiä, kuten miten rakentaa sitä itselle
ja läheisille hyvä elämä tai mikä on oi-
kein ja väärin. Se, mikä erottaa maa-
hanmuuttajat suomalaisista näitä poh-
dintoja tehtäessä ovat Huttusen mu-
kaan olosuhteet. 

Aikuisen oppimiseen liittyvät teoriat
muodostavat aikuisten maahanmuutta-
jien ohjaukselle relevantin ja käyttökel-
poisen perustan. Sen sijaan, että tarkas-
tellaan ensin puutteita, rajoitteita ja
osaamisvajeita, tulisi yhteistyö rakentaa
ohjattavan vahvuuksille aivan kuten
muidenkin aikuisopiskelijoiden kanssa
toimittaessa. (Maunonen-Eskelinen ym.
2005, 268.) Maahanmuuttaja ei ole
”tyhjä sivu” ja siksi ohjauksen lähtökoh-
tana ovat yksilön osaaminen ja koke-
mukset (mt. 2005, 275). Useimmilla ai-
kuisilla on työkokemusta, joka on vah-
vistanut ja syventänyt heidän tietojaan
sekä ammatillista osaamistaan. Heillä
on myös elämänkokemusta, ja he ovat
oppineet toimimaan ja tekemään ratkai-
suja erilaisissa elämäntilanteissa ja olo-
suhteissa. (Mt. 2005, 267.) Kun ohjaajan
lähestymistapa on empaattinen, ohjatta-
va kokee, että hänen osaamisensa ja ko-
kemuksensa on arvokasta. Näitä tunte-
muksia tulee tukea, koska ammatillinen
identiteetti on useimmille aikuisille
hyvin tärkeä asia. Ohjattavalle tulee
myös rehellisesti kertoa, mikäli hänen
lähtömaassa suorittamaansa tutkintoa ei
suoraan hyväksytä Suomessa, mitä mah-
dollista täydennyskoulutusta tarvitaan
ja miten suomalainen koulutusjärjestel-
mä toimii. (Maunonen-Eskelinen ym.
2005, 275.)

Metsänen (2002, 191) toteaa, että
maahanmuuttajaa ohjattaessa on edet-
tävä hitaammin kuin valtaväestöä edus-
tavien ohjattavien kanssa. Ohjaajan on
myös huomioitava oppimisprosessiin
vaikuttavana tekijänä, että maahan-
muuttajan on useimmiten opiskeltava
toisella, kolmannella tai jopa neljännel-
lä vieraalla kielellä (Maunonen-Eskeli-
nen ym. 2005, 267). Maahanmuuttajien
heterogeenisyydestä syntyvät erityistar-
peet tulisi pyrkiä huomioimaan mm.
ryhmiä koostettaessa ja ohjaajia valitta-
essa. Koska ohjaajan ei yleensä ole mah-
dollista edustaa samaa etnistä ryhmää
kuin ohjattava, ohjaajien koulutukseen
ja rekrytointiin tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Myös ohjauksen saavutetta-
vuus on tärkeää: paikka, aika, ilmapiiri,
lastenhoidon järjestäminen sekä mah-
dollisesti tarvittava tulkkiapu. (Mt.
2005, 275.)

Taulukkoon 1 (sivulla 68) on koottu
Metsäsen esittämiä monikulttuurisen
ohjauksen vaatimia tietoja ja taitoja sekä
asenteellisia valmiuksia. Ammatillisessa
koulutuksessa maahanmuuttajan oh-
jauksessa käsiteltävät asiat koskettelevat
usein elämää ja oppimista huomattavas-
ti laaja-alaisemmin kuin valtaväestön
edustajia ohjattaessa; oppimiseen ja tut-
kinnon suorittamiseen voivat vaikuttaa
merkittävästi mm. sopeutumisprosessiin
liittyvät asiat, jolloin niitä on tarpeen kä-
sitellä ohjauksessa. Osana uuden koti-
maan kulttuuria on tarpeen käsitellä
myös mm. suomalaista oppimis- ja työ-
kulttuuria sekä eri ammattialojen toi-
mintatapoja. Joskus maahanmuuttaja
joutuu tekemään valintoja oman ja
uuden kulttuurin vaatimusten ristipai-
neessa esim. sukupuoltenväliseen tasa-
arvoon ja rooleihin liittyen, ja myös us-
konto voi vaikuttaa siihen, millaisia työ-
tehtäviä maahanmuuttaja katsoo voi-
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vansa tehdä. Laaja-alaisuutensa vuoksi
monikulttuurinen ohjaus on vaativaa ja
usein myös hyvin kuormittavaa työtä,
jossa ohjaajan on osattava rajata työtään
ja huolehtia työssäjaksamisestaan. Sue,
Arredondo ja McDavis (1992, 482)
muistuttavat, että samalla kun kulttuu-
risesti kompetentti ohjaaja tiedostaa
oman osaamisensa ja asiantuntemuk-
sensa rajoitteet hän pyrkii aktiivisesti
hankkimaan lisää koulutusta ja ohjaus-
kokemusta sekä hyödyntämään koke-
neempien ohjaajien kokemuksia lisätäk-
seen omaa ymmärtämystään. Maahan-
muuttajien kanssa työskentelevät pai-
niskelevat Metsäsen (2002, 193) mu-
kaan jatkuvasti ristiriitaisten tunteiden
kanssa. Toisaalta ohjaaja ymmärtää
asiakkaan ongelmia ja elämäntilanteen
epävarmuutta, toisaalta hän pyrkii pur-
kamaan asiakkaan avuttomuutta ja riip-
puvaisuutta auttajistaan. 

Vaikka ohjaustilanne olisikin kahden
aikuisen välinen vuorovaikutustilanne,
monikulttuurisuus synnyttää epäsuh-

dan. Tuorin (2012, 105) mukaan epä-
suhta syntyy mm. siitä, että toinen
puhuu äidinkielellään, toinen ei, ohjaa-
jalle kyse on ammatillisesta vuorovaiku-
tustilanteesta, maahanmuuttajalle omas-
ta elämästä. Se, että keskustelijoilla on
eriarvoiset asemat vaatii erityistä keskit-
tymistä kuuntelemiseen ja itsereflektio-
ta vaaditaan varsinkin etuoikeutetussa
asemassa olevalta osapuolelta (mt. 2012,
106). Pantzar (2009, 100) muistuttaa,
että toisen ihmisen täydellinen ymmär-
täminen lienee mahdotonta. Siitä pitää
hänen mukaansa huolen kielellisten ja
kulttuuristen ilmaisujen monimerkityk-
sisyys. Pantzarin (2009, 101) mukaan
keskeistä kulttuurienvälisessä kommu-
nikaatiossa on halu ja pyrkimys yhteis-
ten merkitysten löytämiseen, vaikka sii-
hen ei aina olisikaan edellytyksiä. Ym-
märtämisen dialoginen luonne mahdol-
listaa hänen mukaansa molemminpuo-
listen erojen tunnustamisen ja oletuk-
sen toisen jäljille pääsemisestä, vaikka
vain osittaisena vierauden ja erojen ylit-
tämisenä. 

Taulukko 1. Ohjaajan monikulttuurinen osaaminen (Metsänen 2009, 122).

Tiedot Taidot Asenteet/ominaisuudet

tiedot kulttuurieroista kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot joustavuus

tiedot sopeutumisprosessista taito vaihtaa vuorovaikutustyyliä ei-arvottava suhtautuminen asioihin ja 
ilmiöihin

tiedot ohjattavan lähtömaan taito asettua toisen asemaan avoimuus
tilanteesta ja historiasta

tiedot ohjattavan taustasta: koulutus, ohjaustaidot, erilaiset interventiotyylit tietoisuus omista arvoista, normeista 
työkokemus, terveys, perhesuhteet ja asenteista

tiedot erilaisista selviytymistyyleistä osaamisen arviointitaidot suvaitsevaisuus
(coping)

kielitaito kyky sietää epäselviä ja ennakoimatto-
mia tilanteita ja asioita

tietoisuus omista stereotypioista ja 
ennakkoluuloista vähemmistöryhmiä 
kohtaan
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Ohjaus osana 
henkilökohtaistamista

Aikuisten näyttötutkinnoissa hen-
kilökohtaistaminen määritellään
näyttötutkintojärjestelmässä ta-

pahtuvaksi ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja
tukitoimien asiakaslähtöiseksi suunnit-
teluksi ja toteuttamiseksi. Opetushalli-
tus on antanut 1.3.2007 voimaan tul-
leen määräyksen näyttötutkintoon ja sii-
hen valmistavaan koulutukseen hakeu-
tumisen, tutkinnon suorittamisen ja tar-
vittavan ammattitaidon hankkimisen
henkilökohtaistamisesta. Koulutuksen
järjestäjä ei voi jättää noudattamatta
määräystä tai poiketa siitä. (Raivola,
Heikkinen, Kauppi, Nuotio, Oulasvirta,
Rinne, Knubb-Manninen, Silvennoinen
& Vaahtera 2007, 63.) Henkilökohtais-
tamisessa kullekin opiskelijalle ja tut-
kinnon suorittajalle laaditaan yksilölli-
set oppimis- ja tutkintosuunnitelmat,
jotka dokumentoidaan ja kootaan hen-
kilökohtaistamista koskevaksi asiakir-
jaksi. Suunnittelu tehdään tutkinnon
suorittajan sekä tutkinnon/koulu tuk -
sen järjestäjän yhteistyönä, ja lähtökoh-
tana on aiemmin opitun tunnistaminen
ja tunnustaminen (Raivola ym. 2007,
64). Näyttötutkintojärjestelmän keskei-
senä ajatuksena on, että tutkinnon voi
suorittaa riippumatta siitä, miten osaa-
misen on hankkinut. Lisäksi henkilö-
kohtaistamismääräys edellyttää, että
henkilökohtaistamisessa huomioidaan
erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai
muusta syystä kuten oppimisvaikeuksis-
ta mahdollisesti johtuvat erityistarpeet
ja lähtökohdat (Opetushallituksen hen-
kilökohtaistamismääräys 2006, 4).

Asiakaslähtöisyys ja koulutusorgani-
saatioiden muuttuminen palvelujen tar-
joajiksi ovat tehneet aikuisopiskelijasta
oman oppimisensa ja tutkinnon suorit-

tamisen päähenkilön, jolla on suuri vai-
kutusmahdollisuus siihen, millaiseksi
hänen tutkintopolkunsa rakentuu.
Tästä syystä kouluttajan tulee substans-
sin hallinnan ja pedagogisen osaamisen
lisäksi olla sosiaalisesti taitava ja aidosti
kiinnostunut tutkinnon suorittajasta ja
työelämän edustajista yhteistyökumppa-
neina. Henkilökohtaistamisprosessissa
tutkinnon suorittaja, kouluttaja, työssä-
oppimisen ohjaaja ja näyttötutkinnon
arvioijat ovat tasa-arvoisessa vuorovai-
kutuksessa kunnioittaen ja arvostaen
toistensa osaamista, mikä toteutuakseen
vaatii luottamusta ja aitoa kiinnostusta.
(Vuolle-Salonen 2006, 22–23.) Luotta-
muksellinen ohjaussuhde mahdollistaa
myös vaikeiden asioiden kuten oppimis-
vaikeuksien tai muiden erityistä huo-
miota vaativien tekijöiden käsittelyn ja
huomioimiseen. Ohjauksen tehtävä on
toimia tutkinnon suorittajan voimava-
rana ja lisätä hänen itsetuntemustaan
sekä itsearvostustaan tutkinnon suorit-
tajana, opiskelijana ja ammattitaitoisena
työntekijänä. Ohjauksella rohkaistaan
alkuun, motivoidaan ja kannustetaan
eteenpäin, tuetaan itseohjautuvuutta ja
sitoutetaan tutkinnon suorittamiseen.
(Mt. 2006, 24.)

Jos ohjausta tarkastellaan kouluttajan
käytännön toimintana, se kulkee henki-
lökohtaistetun tutkintoprosessin rinnal-
la ohjauksellisena toimintatapana saa-
den erilaisia muotoja ja hyödyntäen eri-
laisia välineitä prosessin eri vaiheissa.
(Vuolle-Salonen 2006, 25.) Henkilö-
kohtaistamisen alkuvaiheen painopis-
teenä ovat tiedottava ja neuvova ohjaus;
kun hakeutuja saa riittävästi tietoa ja oh-
jausta, on muiden vaiheiden suunnitte-
lu ja toteutus helpompaa ja johdonmu-
kaisempaa. Alkuvaiheessa on myös tar-
peen sopia ohjauksesta ja siihen liitty-
vistä pelisäännöistä, kuten siitä, miten
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toimitaan yllättävissä, ohjausta vaativis-
sa tilanteissa. Toimijoiden on luotava
yhteinen näkemys siitä, miten tutkin-
non suorittaja, työpaikkaohjaaja tai
työnantaja sekä arvioijat ja kouluttajat
tutkinto-, ohjaus- ja arviointiprosessissa
toimivat. (Mt. 2006, 27.) Hakeutumis-
vaiheessa on myös varmistettava, että ala
on sopiva ja tutkintotaso oikea. On tär-
keää, että hakeutuja saa mahdollisim-
man realistisen kuvan ammatista, tut-
kinnon vaatimuksista ja toteutuksesta
sekä siitä, mitkä hänen edellytyksensä
ovatko tutkinnon suorittamiseen. Kun
päätökset on tehty, alkaa osaamisen tun-
nistaminen ja näkyväksi tekeminen ar-
viointia varten. Tarvittavan ammattitai-
don hankkimisen ja tutkinnon suoritta-
misen aikana ohjausta tarvitaan oppi-
maan oppimisen ja itsearvioinnin kehit-
tämisessä, tutkinnon kokonaisuuden ja
erilaisten mahdollisuuksien hahmotta-
misessa sekä tavoitteiden asettamisessa.
Onnistunut ohjaus tavoitteelliseen ja
suunnitelmalliseen toimintaan lisää it-
seohjautuvuutta ja vähentää ohjaustar-
vetta. (Vuolle-Salonen 2006, 32–33.) 

Näyttötutkintojärjestelmän työelämä-
lähtöisyys tuo omat haasteensa ohjauk-
seen. Aidon kolmikantayhteistyön syn-
tyminen edellyttää kouluttajan tiivistä
yhteistyötä työnantajien ja työntekijöi-
den edustajien kanssa. Yhteistyöhön si-
sältyy paljon informaation antamista ja
tiedottavaa ohjausta, ja usein työelämän
kehittämistarpeet voidaan yhdistää tut-
kinnon suorittajan ammattitaidon
hankkimiseen. Kun ammattitaidon
hankkiminen yhä enemmän tapahtuu
työpaikoilla ja myös näyttötutkinnot
suoritetaan aidoissa työympäristöissä,
entistä suurempi vastuu tutkinnon suo-
rittajan ohjauksesta siirtyy työpaikoille.
Tutkinnon suorittajan kannalta on kui-

tenkin tärkeää, että vaikka ohjausta an-
tavatkin useat eri henkilöt, ohjauspro-
sessi on johdonmukainen ja tavoitteelli-
nen. (Vuolle-Salonen 2006, 23.) 

Taulukossa 2 esitetään henkilökoh-
taistamisprosessin ohjausmalli, johon
on tiivistetty kuvaus eri toimijoiden roo-
leista ja vastuista. Taulukon lähtökohta-
na on 1.3.2007 voimaan tullut Opetus-
hallituksen henkilökohtaistamismääräys
sekä Opetushallituksen vuonna 2012
julkaisema Näyttötutkinto-opas. Henki-
lökohtaistamismääräys määrittelee eri
toimijoiden roolit, vastuut ja laatuvaati-
mukset näyttötutkintoprosessin eri vai-
heissa ja on tutkinnon järjestäjää vel-
voittava. Jotta prosessi toteutuu mää-
räyksen edellyttämällä tavalla, keskeistä
ovat riittävä ohjaus sekä tiivis ja luotta-
muksellinen dialogi kouluttajan tutkin-
non suorittajan ja työelämän edustajien
välillä.

Taulukossa on haluttu erityisesti ko-
rostaa ammatillisen kouluttajan merki-
tystä eri prosessien käynnistäjänä ja
mahdollistajana ja samalla tuoda esiin
tutkinnon suorittajan roolia aktiivisena,
vastuullisena toimijana. Lisäksi koulut-
tajan tehtävä on aidon kolmikantayh-
teistyön luomiseksi toimia eri osapuol-
ten välisen dialogin ylläpitäjänä sekä
näyttötutkintojärjestelmän asiantuntija-
na. Hänen tulee varmistaa, että näyttö-
tutkintoprosessi etenee laadukkaasti
henkilökohtaistamismääräyksen, tutkin-
non perusteiden sekä tutkintotoimi-
kunnan ohjeiden mukaisesti. Osana laa-
dunvarmennusta kouluttaja on myös
keskeinen prosessin dokumentoija ja
hallinnollinen toimija. Mallissa näkyy
kouluttajan rooli tutkinnon suorittajan
rohkaisijana ja motivoijana. Ongelmati-
lanteissa kouluttajan tehtävä on ohjata
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Taulukko 2. Ohjaus henkilökohtaistamisprosessissa.

• yksilöllisen oppimissuunni-
telman laatiminen

• sitoutuminen
• oman oppimisen ohjaami-

nen (itseohjautuvuus)
• oppiminen
• opiskelutaitojen 

kehittäminen
• opintojen suorittaminen, 

ammatin oppiminen
• työssäoppiminen
• itsearviointi

• näyttötutkintosuunnitelman 
laatiminen tutkinnon perus-
teissa edellytettävän osaa-
misen mukaisesti

• tutkintotilaisuuden 
suunnitteleminen

• tutkinnon suorittaminen
• itsearviointi

• tutkinnon perusteisiin 
perehtyminen: arvioinnin 
kohteet ja kriteerit

• oman osaamisen 
kuvaaminen

• itsearviointi
• voimavarat: elämäntilan-

teen sopivuus tutkinnon 
suorittamiseen

• luottamuksen rakentaminen
• sitoutuminen
• tavoitteiden asettaminen
• aktiivinen osallistuminen 

suunnitelmien laaditaan

Tutkinnon suorittaja

Tarvittavan
ammatti-
taidon 
hankki-
minen

Tutkinnon
suoritta-
minen

Hakeutu-
minen

• yksilöllisen oppimis-
suunnitelman laadin-
nan ohjaaminen

• opetus
• oppimisen ohjaus
• työssäoppimisen 

ohjaus
• ammatillisen kasvun 

tukeminen
• työpaikkaohjaajan 

tukeminen
• arviointi
• kannustus ja motivointi
• dokumentointi ja

hallinto

• näyttötutkintosuun-
nitelman laadinnan 
ohjaaminen

• arvioijien valmentami-
nen

• tutkinnon suorittajan 
ohjaaminen

• arviointi ja arviointi-
prosesssin johtaminen

• palautteen antaminen
• tutkintoon liittyvä doku-

mentointi/hallinto
• kannustus ja 

motivointi

• tiedottaminen
• ohjaus: oikean 

tutkinnon valinta
• opintojen rahoitus
• tavoitteiden asettami-

nen
• osaamisen 

tunnistaminen
• luottamuksen 

rakentaminen
• sitouttaminen
• henkilökohtaistetun 

suunnitelman laatimis-
prosessin käynnistämi-
nen

• hakeutumisprosessin 
dokumentointi ja 
hallinto

• työssäoppimisen 
tavoitteiden määrittely 
osana oppimissuunni-
telmaa

• työssäoppimisen 
ohjaaminen

• arviointi
• kannustus ja 

motivointi
• asiantuntijana 

toimiminen

• näyttötutkintosuun-
nitelman laatimiseen 
osallistuminen

• tutkintotilaisuuksien 
suunnitteluun osallistu-
minen

• tutkinnon suorittajan 
ohjaus

• arviointi
• palautteen antaminen
• kannustus ja 

motivointi

• osaamisen tunnistami-
seen osallistuminen

• hakeutujan tukeminen,
tutkinnon suorittami-
seen kannustaminen

• edellytysten luominen 
tutkinnon suorittami-
selle ja oppimiselle

Kouluttaja Työelämän edustajat
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ongelmanratkaisuprosessia ja olla sekä
tutkinnon suorittajan että työelämän
edustajien tukena. Näyttötutkintojen
markkinoinnissa ja tiedottamisessa am-
matillisella kouluttajalla on keskeinen
asiantuntijarooli, ja lisäksi hänen odote-
taan aktiivisesti osallistuvan näyttötut-
kintotoiminnan kehittämiseen yhdessä
työelämän ja tutkintotoimikuntien
kanssa. 

Johtopäätökset

Näyttötutkintojärjestelmä sisältää
useita tekijöitä, jotka tekevät
siitä maahanmuuttajille sovel-

tuvan tavan suorittaa suomalaisen työ-
elämän tarpeita vastaava tutkinto. Yhte-
nä keskeisenä järjestelmän vahvuutena
on se, että näyttötutkinnoissa osaamis-
taan voi tehdä näkyväksi aidoissa olo-
suhteissa, työpaikoilla toteutettavissa
tutkintotilaisuuksissa käytännön työtä
tekemällä. Näyttötutkintojärjestelmän
sisältämä henkilökohtaistaminen mah-
dollistaa lähtömaassa hankitun osaami-
sen tunnistamisen ja hyödyntämisen
niin, ettei maahanmuuttajan tarvitse
turhaan opiskella jo osaamiaan asioita.
Lisäksi henkilökohtaistamisprosessissa
huomioidaan kieli- ja kulttuuritaustasta
tai muista syistä mahdollisesti johtuva
erityisen tuen tarve ja rakennetaan tut-
kinnon suorittajan valmiuksien ja tar-
peiden mukaisia opintopolkuja. Amma-
tilliseen aikuiskoulutukseen sisältyvä
työssäoppiminen ja tiivis yhteistyö työ-
elämän kanssa auttavat maahanmuutta-
jia rakentamaan työelämäverkostoja, ja
Suomessa suoritettu tutkinto tukee työl-
listymistä luoden edellytyksiä itsenäisel-
le ja aktiiviselle yhteiskunnan jäsenyy-
delle. Tämä on tärkeää, koska yhteis-
kunnalliseen elämään osallistuminen
sekä koulutukseen sijoittuminen ja työl-
listyminen ovat Lasosen, Teräksen ja

Sanninon (2011, 236) mukaan osoittau-
tuneet ratkaiseviksi tekijöiksi maahan-
muuttajien integroitumisessa uuteen ko-
timaahan. 

Samalla kun henkilökohtaistaminen
maahanmuuttajataustaisen tutkinnon
suorittajan näkökulmasta sisältää useita
vahvuuksia, se vaatii toteutuakseen am-
matilliselta kouluttajalta uudenlaista
osaamista ja toimintatapaa. Taulukkoon
3 on yhdistetty Metsäsen (2009, 122)
esittämiä monikulttuurisessa ohjaukses-
sa vaadittavia tietoja ja taitoja sekä kou-
luttajan toimintaa koskevia kuvauksia
henkilökohtaistamisprosessin eri vai-
heissa. Jotta maahanmuuttajataustainen
henkilö voi suorittaa suomalaisen näyt-
tötutkinnon, hän tarvitsee asiantunte-
vaa ohjausta ja tukea hakeutumisessa,
tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan
ammattitaidon hankkimisessa. Kyseessä
on prosessi, jossa monikulttuurinen oh-
jaus ja henkilökohtaistaminen yhdisty-
vät, ja ammatilliselta kouluttajalta pro-
sessin keskeisenä toimijana vaaditaan
näiden molempien hallintaa. Lisäksi
maahanmuuttajataustaisen henkilön
ohjaaminen henkilökohtaistamisproses-
sin eri vaiheissa vaatii ammatilliselta
kouluttajalta mm. ammatissa ja tutkin-
nossa vaadittavaan suomen kielen tai-
don arviointiin ja ammatillisen kielitai-
don kehittymisen tukemiseen liittyviä
valmiuksia, kulttuurivälittäjänä toimi-
mista työelämän suuntaan, arvioijien
kouluttamista niin, että maahanmuut-
tajalle voidaan taata objektiivinen ja tut-
kinnon perusteiden mukainen arviointi
sekä vahvaa pedagogista, monikulttuu-
risen oppimisympäristön huomioivaa
asiantuntijuutta valmistavassa koulu-
tuksessa. Koska myös maahanmuutta-
jien tutkintosuoritusten tulee täyttää
tutkinnon perusteissa esitetyt ammatti-
taitovaatimukset, kouluttaja joutuu li-
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säksi tekemään valintoja ja päätöksiä
siitä, voidaanko mahdolliset puutteet
suomen kielen taidossa huomioida tut-
kintotilaisuuksien toteutuksessa ja
miten ne vaikuttavat arviointiin.

Maahanmuuttajataustaisia opiskeli-
joita ohjattaessa ohjaajan on tiedostet-
tava mm. oppimiskulttuurin eroista syn-
tyvät vaikeudet, jotka voivat näkyä esim.

itseohjautuvuuden ja itsearviointitaito-
jen kehittymättömyytenä. Myös suoma-
laisen oppimiskulttuuriin kuuluvat työs-
kentelytavat ja opetusmenetelmät ovat
monille maahanmuuttajille vieraita ja
niiden omaksumiseen tarvitaan run-
saasti ohjausta. Oman haasteensa tuo
näyttötutkintojärjestelmään sisältyvä
roolijako, jossa tutkinnon suorittajan
tulee olla aktiivinen toimija henkilö-
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Taulukko 3. Monikulttuurinen ohjaus osana henkilökohtaistamista.

Monikulttuurisen ohjaa-
jan tiedot ja taidot

tiedot kulttuurieroista,
kommunikointi- ja 
vuorovaikutustaidot, 
taito vaihtaa vuorovaikutus-
tyyliä, ohjaustaidot, 
erilaiset interventiotyylit, 
kyky sietää epäselviä ja
ennakoimattomia tilanteita
ja asioita, kielitaito

tiedot sopeutumisproses-
sista ja erilaisista selviyty-
mistyyleistä 

tiedot ohjattavan lähtömaan
tilanteesta ja historiasta,
taito asettua toisen 
asemaan,
tietoisuus omista stereoty-
pioista ja ennakkoluuloista
vähemmistöryhmiä kohtaan

tiedot ohjattavan taustasta:
koulutus, työkokemus, 
terveys, perhesuhteet,
osaamisen arviointitaidot

Tavoite/toiminta hakeu-
tumisvaiheessa

tiedottaminen näyttötutkin-
tojärjestelmästä ja opinto-
jen toteutuksesta, oikean/
soveltuvan tutkinnon valitse-
minen,
eri toimijoiden roolien 
selventäminen, 
ohjauksen sisällöt ja peli-
säännöt,
luottamuksen ja yhteisen
ymmärryksen rakentami-
nen, mahdolliset kulttuuriin
tai uskontoon liittyvät rajoit-
teet suhteessa tavoiteam-
mattiin ja opintoihin

opiskelijan voimavarojen
riittävyys opiskeluun ja tut-
kinnon suorittamiseen, opis-
kelua mahdollisesti rajoitta-
vat tekijät

hakeutujan kohtaaminen 
yksilönä, 
lähtökohtana maahanmuut-
tajan osaamisen arvostami-
nen ja vahvuuksien näkemi-
nen

osaamisen tunnistaminen, 
suomen kielen taidon 
arviointi,
tarvittavien tukitoimien
suunnittelu

Tavoite/toiminta tutkin-
non suorittamisessa

työelämäyhteyksien 
rakentaminen, 
soveltuvan näyttötutkinto-
ympäristön löytäminen, 
arvioijien ja työpaikkaohjaa-
jien valmentaminen arvioin-
tiin ja ohjaukseen,
tutkinnon suorittajan 
valmentaminen tutkinto-
suoritukseen

motivointi ja sitouttaminen

perehdyttäminen ja ohjaus:
näyttötutkintojärjestelmä ja
eri toimijoiden roolit

näyttötutkintosuunnitelman
laatimisen tukeminen,
suomen kielen merkitys 
tutkintosuorituksessa

Tavoite/toiminta 
tarvittavan ammatti-
taidon hankkimisessa

ammatinopetus,
monikulttuurinen ammatti-
pedagogiikka,
ryhmäyttäminen, 
itseohjautuvuuden ja 
itsearviointitaitojen 
kehittymisen tukeminen,
oppimaan oppimisen 
ohjaus,
ammatillisen kasvun ja 
ammatillisen identiteetin 
tukeminen,
työssäopppimisen ohjaus

motivointi ja sitouttaminen
ohjauksen rajaaminen, 
asiantuntijaverkoston 
hyödyntäminen

opiskelijan lähtömaan oppi-
miskulttuurin vaikutuksen
ymmärtäminen,
ohjaus suomalaiseen 
oppimiskulttuuriin,
kulttuurivälittäjänä toimimi-
nen työelämän suuntaan ja
integroidussa opiskelija-
ryhmässä,
ohjaus suomalaiseen 
työkulttuuriin

suunnitelma tarvittavan 
ammattitaidon 
hankkimisesta, tukitoimien
koordinointi ja ohjaus, 
arviointi 
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kohtaistamisprosessin kaikissa vaiheissa.
Autoritaariseen, opettajajohtoiseen työs-
kentelyyn tottuneelle maahanmuuttajal-
le tämä voi olla suuri haaste. Edellä ku-
vatut vastuut ja haasteet ovat varsin mit-
tavia, ja selviytyäkseen niistä ammatilli-
set kouluttajat tarvitsevat ohjaukseen ja
monikulttuurisuuteen liittyvän osaami-
sen määrätietoisesta lisäämistä mm.
osana ammatillisten opettajien pedago-
gista koulutusta ja näyttötutkintomesta-
rikoulutusta. Lisäksi monikulttuuriseen
ohjaukseen tarvitaan täydennyskoulu-
tusta, jossa huomioidaan aikuisohjauk-
sellinen näkökulma. 
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T
alouselämä-lehti julkaisi
viime syksynä ranking-listan,
jossa kaikki maan 25 am-
mattikorkeakoulua oli aset-
tu paremmuusjärjestykseen
kymmenen erilaisen mitta-

rin tarjoaman tiedon pohjalta. Listassa
vantaalainen Laurea jakoi toisen sijan Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Työllistämismittarilla arvioituna Lau-
rea oli ainoa täyden kympin korkeakou-

lu. Tieto työllistymisestä perustuu Tilas-
tokeskuksen valtakunnalliseen ja luotet-
tavaan henkilötunnuspohjaiseen seu-
rantatilastoon.

Rauhalan mielestä Laureassa jo kym-
menen vuotta toteutetun toimintamal-
lin, kehittämällä oppimisen (LbD), vah-
vuus on ollut siinä, että se menee tavan-
omaista työharjoittelua pidemmälle.

– Opiskelijat laitetaan tekemään yri-
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Laurean kyky
työllistää perustuu
kehittämispohjaiseen
oppimiseen
Laurea-ammattikorkeakoulun emeritusrehtori, filosofian tohtori ja kasvatus-
tieteen dosentti Pentti  Rauhala toteaa Laurean vuosia jatkuneen menes-
tymisen työllistämistilastoissa perustuvan pitkälle oppilaitoksessa kehitettyyn
Learning by Developing -malliin. Mallissa lähtökohtana ovat autenttiset työ-
elämän kehittämis- ja ongelmatilanteet yhteistyössä työelämän kanssa.
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tyksiin ihan oikeita projekteja. Vaati-
vampien tutkimus- ja kehittämistoimin-
taa sisältävien tehtävien kautta opiskeli-
jat tuottavat yritykselle uutta osaamista
ja muuta hyödyllistä, Rauhala selittää.

Työpaikka saa tällaisten projektien
kautta monipuolisemman ja syvällisem-
män kuvan harjoittelijoista. Usein opis-
kelijat myös rekrytoidaan näihin yrityk-
siin. Näin Laurea voi myös vakuuttaa
työelämää siitä, että korkeakoulusta löy-
tyy osaamispotentiaalia.

Ammattikorkeakoulu on ollut uusi
tulokas työmarkkinoilla. Se on Rauha-
lan mielestä kuitenkin löytänyt hienosti
paikkansa. Vaikuttavuudesta hyvä esi-
merkki on, että ammattikorkeakoulusta
valmistuneiden työllistyminen on keski-
määrin ollut parempi kuin yliopistosta
valmistuneiden. 

Koulutusaikoja on
lyhennettävä reilusti

Pentti Rauhala jäi eläkkeel-
le Laurean rehtorin teh-
tävistä syyskuussa vuon-

na 2011. Huolestuneena hän
on seurannut viime aikoina teh-
tyjä korkeakoulujen toiminta-
edellytyksiä koskeneita päätök-
siä, joista ikävimmät ovat kohdis-
tuneet rahoitukseen. Ammattikor-
keakoulujen liki 20 prosentin rahoi-
tusleikkaus oli järkyttävän suuri.

– Tässä ei enää oteta löysiä pois,
vaan siinä varmasti heiken-
netään palvelutuotan-
toa, Rauhala pohtii.

Kun säästöjä to-
dennäköisesti ha-
etaan juustohöy-
läperiaatteella,

niin se rapauttaa tosin tasaisesti, mutta
kuitenkin vahingollisesti kaikkea toi-
mintaa. Rauhalan mielestä pitäisi tehdä
rohkeampia ratkaisuja.

– Minä lyhentäisin koulutusaikoja
ihan reippaasti. Ja erityisesti oppilaitok-
sessa tapahtuvaa koulutusaikaa.

Ammatillinen koulutus voisi toimia
lyhennyksen jälkeen 2 + 1 -periaatteella.
Ammattikorkeakoulussa saattaisi riittää
3 + 1 – tai 3 + ½ -periaatteella tapahtu-
va koulutus. Viimeinen vuosi olisi kum-
massakin tapauksessa työpaikalla tapah-
tuvaa oppimista.

– Haasteena on, että miten kaikille
löytyy se työpaikka ja miten heikommin
menestyvät saadaan sijoitettua.
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Lukukausimaksuista
on tehtävä ratkaisu

Rauhala pitää väistämättömänä
sitä, että korkeakouluasteella
tulee kiristyvän rahoituksen

oloissa jossakin muodossa vastaan luku-
kausimaksukysymys. Euroopassa on
tässä suhteessa erilaisia käytäntöjä. Ir-
lannissa peritään opiskelijoilta vuotuista
lukukausimaksua 3 000 euroa ja Eng-
lannissa 10 000 euroa.

Rauhalan mielestä on jo koulutuksel-
lisen tasa-arvon kannalta syytä pitää en-
simmäisen tutkinnon suorittaminen
maksuttomana. Mutta sitä voidaan
säännellä, kuinka pitään voidaan opis-
kella kokonaan yhteiskunnan kustan-
nuksella.

– Ilmainen opiskelu voitaisiin rajata
johonkin tiettyyn aikaan. Sen jälkeen
opintojen jatkuessa tulisi asteittain nou-

seva lukukausimaksu. Vastaavasti tarjot-
taisiin palkkioita opintojen suorittami-
sesta tavoiteajassa tai nopeammin.

– Koulutusaikojen lyhentäminen
olisi tarpeen kustannussäästöjen ja työ-
urien pidentämisen kannalta. Mutta se
ei ole mahdollista ilman selkeitä talou-
dellisia ohjauskeinoja.

Duaalimallia parempi
pragmaattinen malli

Pentti Rauhala on seurannut 1970-
luvulta lähtien suomalaista koulu-
tuspolitiikkaa läheltä, ensin poli-

tiikan tekijänä ja sitten toimijana käy-
tännön työelämässä. Hän on iloinnut
ammatillisen koulutuksen arvostuksen
lisääntymisestä. Rauhala ei ole voinut
hyväksyä sitä arvostelua, jota ammatti-
korkeakoulu-uudistus on joutunut koh-
taamaan.
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Pentti Rauhala kehottaa seuraamaan ammatillisen koulutuksen rakenteellisen uudistuksen ete-
nemistä, jottei joillakin alueilla ajauduta työvoimapulaan tai menetetä koulutuspalveluja niitä tar-
vitsevien ulottuvilta.
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– On puhuttu kyltinvaihdosta, vaik-
ka kyseessä oli mittava sisäinen muutos.
Henkilöstö kouluttautui valtavalla taval-
la. Opetussuunnitelmat muuttuivat pe-
rusluonteisesti. Se on selkeästi lähempä-
nä korkeakoulua kuin ammatillista op-
pilaitosta.

Lainsäädäntöuudistusten myötä am-
mattikorkeakoulujen rahoitusmalli on
ensi vuoden alusta lähtien hyvin saman-
kaltainen kuin yliopistojen malli. Osa-
keyhtiömuutos tulee merkitsemään sa-
manlaista ylläpitojärjestelmää kuin yli-
opistoissa. Hallitusohjelman mukaisesti
rahoitus tulee siirtymään valtiolle.

– Nyt ei enää ole järkevää pitäytyä tiu-
kasti dogmaattisessa duaalimallissa,
missä ammattikorkeakouluja ollaan ul-
kopuolisilta tahoilta koko ajan muistut-
tamassa siitä, mitä ne eivät saisi tehdä.

– Pitäisi päästä pragmaattisen duaa-
limalliin, jollainen on Irlannissa. Siellä
ammattikorkeakoulussa voi olla tohtori-
koulutusta. Toisaalta sairaanhoitajia ja
kätilöitä koulutetaan yliopistossa, Rau-
hala kuvailee raja-aitojen puuttumista.

– Irlannissa ei työmarkkinoilla kovin
paljon katsota sitä, että onko valmistu-
nut ammattikorkeakoulusta vai yliopis-
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Pentti Rauhala ei ole ehtinyt vielä elä-
kepäiviä täysipainoisesti viettä-
mään, sillä kokeneelle koulutusmie-

helle on riittänyt kysyntää erilaissa selvi-
tystöissä.

Heti eläköitymisensä jälkeen Rauhala
lähti Helsingin kaupungin opetusviraston
toimeksiannosta kartoittamaan mahdolli-
suutta yhdistää kaupungin neljä ammatil-
lista oppilaitosta. Samalla hän pyrki ke-
hittämään hallintoa, jotta päätäntävaltaa
kyettäisiin siirtämään organisaatiossa yl-
häältä alaspäin.

Rauhalan selvitystyön pohjalta syntyi-
kin yksi Stadin ammattiopisto, jonka si-
sällä on myös Stadin aikuisopisto. Hän
ehdotti ammattiopiston liikelaitostamista-
kin, mutta ehdotus ei sellaisenaan kui-
tenkaan toteutunut.

– Helsingin kaupungin opetustoiminta
on todella iso kokonaisuus. Budjettikin
on melkein yhtä suuri kuin koko maan
ammattikorkeakoulujen yhteiset vuotui-
set menot, Rauhala perustelee ehdotus-
taan.

– Siinä kakussa ammatillinen koulutus
on aika pieni siivu. Erilaiset käytänteet
määräytyvät enemmän muun koulutuk-
sen näkökulmasta.

Viime vuodenvaihteessa Rauhalaa pyy-
dettiin selvittämään Turun ja Satakunnan
ammattikorkeakoulujen liittoumayhteis-
työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli
pitkään kehottanut niitä kiinteämpään
strategiseen yhteistyöhön.

Rauhala ehdotti Lounais-Suomen Am-
mattikorkeakoulu -liittouman muodosta-
mista. Sen yhteisiin tehtäviin kuuluisivat
muun muassa ylempien ammattikorkea-
koulututkintojen toteutusmalli ja virtuaali-
opetus. Myös työelämän kanssa liittou-
ma tekisi yhteistyötä, koska korkeakou-
luilla on yhteisiä työnantajia.

– Toimeksiantajat suhtautuivat ehdo-
tukseeni myönteisesti. Vielä elokuussa ei
asian suhteen ollut vielä tehty merkittä-
viä päätöksiä.

Selvitysmiehelle kysyntää
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tosta. Enemmän ratkaisee se korkea-
koulun kulttuuri ja maine.

Pragmaattiseen kehityssuuntaan ol-
laan jo nyt menty, kun pieniin maakun-
tiin on perustettu yhteisiä kampuksia.
Siellä palvelujen turvaaminen vaatii en-
tistä tiiviimpää yhteistyötä.

Opiskelijajoukko tulee
monimuotoistumaan

Rauhalan mielestä yksi ammatilli-
sen koulutuksen suurimpia tule-
vaisuuden haasteita tulee ole-

maan opiskelijoiden monimuotoisuu-
den kasvaminen. Helsingissä jo 10 pro-
senttia opiskelijoista on maahanmuut-
tajataustaisia.

– Perheiden ongelmien kuten myös
yleismaailmallisten nuorten ongelmien
takia koulutukseen tulee elämänhallin-
nan valmiuksiltaan kirjava joukko, josta
osa vaatii erityisiä tukitoimia.

Monimuotoistuminen vaatii entistä
monipuolisempia opintopolkumahdol-
lisuuksia. Sillä on kiistattomat etunsa,
mutta se herättää myös kysymyksiä.
Millä tavalla näissä oppilaitoksissa voi-
taisiin vahvistaa tärkeää yhteisöllisyyttä?

– Koulutusjärjestelmässä pyritään
koko ajan lisäämään valinnaisuutta.
Pian mennään tilanteeseen, että ei
synny enää luokkayhteisöä tai vuosi-
kurssia entiseen tapaan.

– Se on suuri tappio ihmiseksi kasva-
misen ja hyvinvoinnin osalta. Olisi hyvä
olla kiinteä yhteisö, johon ihminen tun-
tee kuuluvansa ja joka tarvittaessa tukee
häntä.

Markku Tasala
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Pentti Rauhalan työura lyhyesti
• AKH:ssa suunnittelutoimiston suunnittelija (1973–1979) ja 

toimistopäällikkö (1979–1983)
• Yleisten ammattikoulujen liiton johtaja (1983–1986)
• Rehtori Järvenpään ammattioppilaitoksessa (1986–1993) ja Keravan kauppaoppi-

laitoksessa (1993–1994)
• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtaja (1986–1996)
• Tampereen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti ammattikasvatuksen dosentti 

vuodesta 1996; kasvatustieteen arvosanaopetusta sekä lisensiaatin- ja väitöskirja-
tutkimusten ohjaamista

• Nykyisiä luottamustehtäviä: Korkeakoulujen arviointineuvoston varapj ja 
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen pj.
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O
rganisaatioissa vallitsee
hyvin yksipuolinen ja
kapea käsitys myyjän toi-
minnan laadusta. Myyjän
toimintaa on tarkasteltu

toiminnan tekemisen määränä tai toi-
minnan tuloksina (Grant & Cravens,
1996; Homburg, Müller, & Klarmann,
2011; Piercy, Cravens, & Lane, 2012).
Myyjän toiminnan laatu ja toiminnan
määrälliset tulokset ovat yhteydessä toi-
siinsa, mutta näiden välinen kytkös jää
usein huomioimatta. Huomion kiinnit-
tyessä määrälliseen tulosinformaatioon,
organisaatioissa ei ole liiemmin keski-
tytty myyjän tapaan tehdä tulosta, eikä
myyjän toimintaa johdeta riittävästi.
Vähäinen ymmärrys myyjän toiminnas-
ta ja sen laadusta perustuu myös vuosien
mittaan muotoutuneisiin, myyntijoh-
don ja myyjän käsityksiin. Voidaan
sanoa, että monet organisaatiot luulevat
tietävänsä, mitä laatu on. Organisaatiot
katsovat olevansa laadun asiantuntijoita
ja olettavat toimivansa laadukkaasti,
vaikka käytännön tason toimia ei olisi-
kaan suunniteltu asiakasymmärryksen
pohjalta. Tällöin myyjän toiminta näyt-
täytyy ostajalle kuten seuraavassa tutki-
musaineistooni sisältyvässä kertomuk-
sessa. Tässä kertomuksessa ostaja kuvaa
ajatuksiaan myyjän toiminnasta matka-
toimiston myyntikohtaamisessa: 

Saavuin matkatoimistoon, siellä ei ollut
muita asiakkaita. Myyjä oli juuri lopettele-
massa kahvin juontiaan ja pullan syöntiään,

ja katsoi minua jotenkin kummastuneen nä-
köisenä. Päätin istuutua, jotta näyttäisin
siltä, ettei minulla ole kiire minnekään. Ker-
roin myyjälle, että toiveissani on pitkä vii-
konloppu jossain Keski-Euroopan kaupun-
gissa. Myyjä kysyi melko terävästi, että ”siis
missä?”. Enkö tosiaan ole tutkinut asiaa etu-
käteen Internetistä? Myyjä ei alkanut kyse-
lemään minulta mitään, vaan mainitsi tusi-
nan verran eri kaupunkeja. Myyjä kertoi
myös jostain nähtävyyksistä kaupungeissa.
Yritin ohjata keskustelua ruoka- ja
juomakult tuuriin. Olisiko siis jotain muka-
vaa ehdotusta tällaiseen teemamatkaan?
Vastauksena oli, että ”ravintoloitahan on
joka kaupungissa”.  Sitten myyjä oli hiljaa.
Yritin siinä itse saada jotain irti myyjästä.
Kysyin kohteista: millaista siellä on, ja mitä
siellä voi tehdä. Tuntui kuin myyjää ei olisi
voinut vähempää kiinnostaa. Matkakuu-
meeni laski huomattavasti, sillä tunsin ole-
vani vain rasite myyjän työpäivässä.

Ostajan näkökulma myyjän toimin-
taan ja sen laatuun on tärkeä huomioi-
da. Myyjän toiminnan tavoitteena on
tyydyttää ostajan tuotteisiin ja myynti-
kohtaamiseen kohdistamat tarpeet,
jotka muuttuvat jatkuvasti toimintaym-
päristön muutosten mukana. Henkilö-
kohtaisessa myyntityössä Internetin pe-
rusteellinen vaikutus ymmärrettiin
1990-luvulla. Teknologian kehityksen
johdosta myyntityöhön syntyi uusia am-
matteja ja työn sisällöt muuttuivat. Mer-
kittävä vaikutus oli nimenomaan sillä,
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Nettikauppa on muuttanut myyjän toimintaan
kohdistuvia vaatimuksia

Lektio praecursoria YTM Sanna-Mari Renforsin väitöskirjaan ”Myyjän toiminnan
laatu kuluttajapalvelujen myyntikohtaamisessa – Ostajan näkökulma myyjän suoritusar-
viointiin” tarkastettiin 20.9.2013 Turun yliopistossa. Virallisena vastaväittäjänä toimi
professori Petri Parvinen Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Aino Halinen-Kaila
Turun yliopistosta.
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että ostaja pyrki sopeutumaan teknolo-
gisoituvaan maailmaan (Anderson,
1996). Internet on aiheuttanut muutok-
sia siihen, miten ostaja ostaa ja kuluttaa
tuotteita sekä etsii ja jakaa tietoa (Crit-
tenden, Peterson, & Albaum, 2010;
Moutinho, Ballantyne, & Rate, 2011;
Rezabakhsh, Bornemann, Hansen, &
Schrader, 2006). On epäilty jopa sitä,
tarvitaanko myyjän ammattia enää ol-
lenkaan, koska ostaja voi ostaa tuotteen
ilman myyjän apua. Ostajan vaatimus-
ten muutoksella on siten yhä enemmän
vaikutusta myyjän toimintaan, minkä
vuoksi tänä päivänä ostajaa on ymmär-
rettävä tarkemmin myös henkilökohtai-
sen myyntityön tutkimuksessa.

Vaikka myyjän ammatin tarvetta
epäilläänkin myyntikanavien lisääntyes-
sä, Internetin ja itsepalvelun rinnalle on
nousemassa selkeä vastatrendi. Tähän
liittyen mediassa on esitetty argument-
teja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen
renessanssin puolesta. Henkilökohtai-
sen myyntityön arvostuksen on samalla
todettu nousevan, ja henkilökohtaisesta
vuorovaikutuksesta tulevan jopa luksus-
ta. Tämän trendin johdosta myyjän toi-
minnan ja sen laadun kehittämiseen on
panostettava organisaatioissa aikaisem-
paa enemmän.

Ostajalla on näin ollen tärkeä rooli
myyjän toiminnan ja sen laadun ar-
vioinnissa. Tarkemmin määriteltynä väi-
töksessä tarkastellaan laatua ostajan ha-
vaintoina siitä, miten myyjä toimii osta-
jan ja myyjän välisessä myyntikohtaami-
sessa. Laatu on siis ostajan subjektiivi-
nen tulkinta myyjän toiminnasta myyn-
tikohtaamisessa, ja laadun arviointi kä-
sitetään ostajan tehtäväksi. Väitös tuo
myyjän suoritusarviointia koskevaan
keskusteluun uuden tarkastelunäkökul-
man, eli se käsittelee myyjän toimintaa

ja sen laadun arviointia myyntiko-
htaamisessa ostajan näkökulmasta.
Kysyn siis, miten ostaja arvioi myyjän
toiminnan laatua kuluttajapalvelujen
myyntikohtaamisessa.

Kuluttajapalveluilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä suomalaisissa vapaa-ajan mat-
katoimistossa myytäviä valmismatkoja.
Tutkimus toteutettiin matkatoimisto-
alalla, jolloin ostajan tehtävänä oli vie-
railla matkatoimistossa ostamassa hä-
nelle itselleen merkityksellistä, monista
yksittäisistä matkailupalveluista koostu-
vaa valmismatkaa. Käyntinsä aikana os-
taja havainnoi myyjän toimintaa, josta
hän kirjoitti myöhemmin arviointiker-
tomuksen eli narratiivin kertoen omista
havainnoistaan. Näiden kertomusten si-
sältö oli analyysin keskipisteessä, eli tu-
lokset muodostuivat tulkitsemalla osta-
jien ajatuksia heidän kertoessaan näistä
omin sanoin.

Tulokset osoittavat, että ostajan ar-
vioimana myyjän toimintatavan laatu
myyntikohtaamisessa pohjautuu ostajan
ja myyjän väliseen keskusteluun. Myyn-
tikohtaaminen on ostajalle keskustelu-
foorumi ja myyjä ostajan keskustelu-
kumppani. Tämän perusteella myyjän
toimintatavan laatu määritetään keskus-
televaksi myyntityyliksi, dialogimyynnik-
si. Dialogimyynnillä tarkoitetaan myyjän
ymmärrystä siitä, että myyntikohtaami-
nen on osapuolten välinen dialogi eli
keskusteluyhteyden luomista sekä kes-
kustelua ostajan tarpeista ja näihin so-
pivista tuotteista. Dialogi on yhteistoi-
mintaa eli yhteistä ajattelua, pohdintaa
ja neuvottelua. Tässä dialogissa ostaja ja
myyjä vaihtavat tietoa, kommentoivat ja
reagoivat toistensa mielipiteisiin. Osta-
jan mukaan myyntikohtaamisen loppu-
tulos on pitkäkestoisen dialogin tulok-
sena syntyvä, ostajan ja myyjän välinen
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yhteisymmärrys ja sopimus ostajan tar-
peet parhaiten täyttävästä tuotteesta. 

Tulokset täydentävät siten käsitystä
myyjän tavasta olla vuorovaikutuksessa
ostajan kanssa ja vuorovaikutuksen pää-
määrästä. Tutkimus piirtää myyjän toi-
minnasta dialogisemman kuvan kuin ai-
kaisemmin on ymmärretty. Myyjälähtöi-
nen tutkimus ei ole huomioinut riittä-
västi ostajan ja myyjän välisen dialogin
merkitystä myyntikohtaamisessa eli sitä,
millä tavalla ostopäätös on mahdollista
saavuttaa. Myyjälähtöinen tutkimus on
jopa käsittänyt myyjän vuorovai -
kutuskeskeisyyden negatiiviseksi asiaksi
ja vievän myyjän huomion pois myyn-
nistä (Williams & Spiro, 1985). Tarkas-
teltaessa myyjän toiminnan laatua osta-
jan näkökulmasta, ostaja ei kuitenkaan
käsitä tärkeäksi ainoastaan pelkkää vuo-
rovaikutusta. Tärkeämpää ostajalle on
se, kuinka yhteistoiminnallinen dialogi
on, mitä dialogi sisältää ja mitä sen avul-
la on saavutettavissa.

Tulokset tarkentavat tuotetiedon mer-
kitystä ja määritelmää sekä rikastavat ym-
märrystä tuotetiedon monimuotoisuu-
desta. Ostaja kertoo tuotetiedosta myyn-
tikohtaamisessa seuraavasti: Myyjä kykeni
antamaan minulle uutta ja erilaista extratie-
toa, eikä toistanut netistä lukemiani asioita.
Myyjä oli käynyt itse kohteissa ja pystyi ker-
tomaan niistä fiiliksiään ja kokemuksiaan.
Tuntui kuin juttelisin jollekin kaverilleni,
joka on käynyt monessa paikassa ja kertoo
niistä. Myyjällä oli oikein erinomaiset tiedot.
Tulokset osoittavat siten ostajan motii-
viksi myyjän tapaamiselle sen, että ostaja
odottaa saavansa myyjältä uutta ja harvi-
naista tuotetietoa, jota ei ole löydettävis-
sä muista tietolähteistä. Dialogissa ko-
rostuu myös se, kuinka runsasta ja mo-
nimuotoista tuotetietoa myyjä jakaa os-
tajalle keskustelun pohjaksi. Arvioides-

saan dialogin sisältöä ostaja kiinnittää
erityistä huomioita myyjän omaaman ja
jakaman tuotetiedon kokemuksellisuu-
teen. Pelkkä esitteistä opittu faktatieto ei
siis riitä, vaan ostaja haluaa myyjältä ko-
kemusperäistä, henkilökohtaista ja mie-
lipiteisiin perustuvaa tietoa. Tämä tieto
on myyjän jakamaa, tuotteen kulutuk-
sesta karttuneiden kokemusten kautta
muodostunutta tuotetietoa sekä tietoa
siitä, mitä unohtumattomia elämyksiä
tuote ostajalle voisi tarjota.  

Myyjälähtöinen tutkimus on tiedosta-
nut aikaisemmin tuotetiedon määrän
merkityksen, mutta käsittänyt tuotetie-
don luonteen ja sen laadun hyvin kapea-
alaisesti. Tuotetiedon tärkeyden ymmär-
tämisestä huolimatta sen luonne on
mielletty suppeasti, eikä tuotetiedon ja-
kaminen ole ollut huomattavassa ase-
massa myyntiprosessissa. Tuotetiedon
yhteydessä on kiinnitetty aikaisemmin
huomiota ainoastaan tuotetiedon mää-
rään, koska tuotetiedon on oletettu ole-
van teknistä, tuotteeseen liittyviä faktoja
koskevaa tietoa (Baldauf & Cravens,
2002; Plouffe, Hulland, & Wachner,
2009; Rentz, Shepherd, Tashchian, Dab-
holkar, & Ladd, 2002). Tämä tutkimus
tuo lisävaloa siihen, että tuotetiedon mo-
nimuotoisuus ja sen jakamisen merkitys
ovat ostajan kannalta erittäin merkittä-
vässä asemassa myyntikohtaamisessa.

Väitöksen keskeinen havainto on
myyjän korostunut merkitys ostajan hen-
kilökohtaisena tietolähteenä. Myyjä ei
ole ostajalle ainoastaan kaupallinen vaan
henkilökohtainen tietolähde, joka ker-
too ostajalle kokemuksia tuotteista aivan
kuten muut ostajat tekevät verkossa. Täl-
löin ostaja haluaa hänen ja myyjän väli-
sen henkilökohtaisen etäisyyden kaven-
tuvan mahdollisimman paljon ja myyn-
tikohtaamisen olevan kaverillinen ta-
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pahtuma. Kulutuskokemusten merkittä-
vän aseman vuoksi myyjälle tulisi varata
yhä enemmän resursseja tuotetiedon op-
pimiseen ja sosiaalisen median sisältä-
mään tietoon tutustumiseen. Myyjän
osaamisvaatimukset tuotetiedon syvälli-
syyden ja moninaisuuden suhteen ovat
siten kasvaneet selvästi, mikä vaatii yhä
suurempia panostuksia myös organisaa-
tioilta.

Tulokset osoittavat nettikaupan no-
pean kasvun hämärtäneen myyjän työn-
kuvaa ja tehneen myyjän tietämättö-
mäksi omista työtehtävistään. Myyjä
ohjaa ostajan usein Internetiin hake-
maan tietoa tuotteista tai ostamaan tuot-
teen, eikä ymmärrä rooliaan ostajan kes-
kustelukumppanina. Kuten eräs ostaja
toteaa: Myyjä sanoi, että Internetistä löytyi-
si kaikki heidän lomansa. Myyjä toisti käyn-
nin aikana useasti, että voin ottaa esitteitä
ja katsoa matkavaihtoehtoja kaikessa rau-
hassa Internetistä. Myyjällä ei ole näin
ollen käsitystä henkilökohtaisen myyn-
tityön ja sähköisen kaupan asemasta or-
ganisaation myyntikanavina eikä ostajan
näiden kanavien valintaan kohdistamis-
ta kriteereistä.

Organisaatioissa tulisi siten koordi-
noida eri myyntikanavissa tehtävää
myyntityötä kokonaisvaltaisemmin,
koska tulokset antavat viitteitä kanava-
konflikteista. Koska ostaja käyttää osto-
prosessinsa aikana monia myyntikana-
via, eli esimerkiksi hakee tietoa Interne-
tistä ja ostaa tuotteen henkilökohtaises-
ti myyjältä, kanavien hallinta on entistä
tärkeämpää. Ostajan käsitys laadusta
syntyy yhä enemmän monissa eri myyn-
tikanavissa tapahtuvien kontaktien tu-
loksena. Tällöin myyntijohdon tulee
suunnitella ostajan ja organisaation vä-
liset kohtaamiset siten, että nämä ovat
jokaisessa myyntikanavassa yhtä laaduk-

kaita. Organisaatioissa myyntityötä on
tarkasteltava ja kehitettävä myyntikana-
vien vastakkain asettelun sijaan kaik-
kien kanavien kokonaisuutena ja keski-
tyttävä enemmän kanavien yhdessä tuot-
tamaan asiakaskokemukseen. Myyntika-
navastastrategiat on kommunikoitava
tarkemmin myös myyjälle, jotta hänen
käsityksensä omasta työnkuvastaan hen-
kilökohtaisessa myyntityössä selkiytyisi.

Ostajan näkökulma täydentää aikai-
sempaa käsitystä myyjän toimintaan
pohjautuvasta suoritusarvioinnista. Voi-
daan sanoa, etteivät myyjän suoritusar-
viointikriteerit itsessään eroa paljoakaan
organisaatiolähtöisistä kriteereistä,
mutta niiden sisältö ja merkitys ostajal-
le poikkeavat selkeästi myyntijohdon ja
myyjän painotuksista. Huomioitaessa
ostajan käsitys myyjän toiminnan laa-
dusta, myyjää olisi arvioitava työssään
hänen vuorovaikutustaitojensa sijaan
dialogitaitojen perusteella. Samalla dia-
login sisällön eli tuotetiedon ja sen ja-
kamisen arviointi on paljon aikaisem-
paa monimuotoisempaa. Tämän lisäksi
myyjän ymmärrystä hänen roolistaan
myyntikohtaamisessa olisi arvioitava
siitä näkökulmasta, käsittääkö myyjä it-
sensä ostajan henkilökohtaiseksi tieto-
lähteeksi.

Koska toimintaympäristön muutos-
tahti on nopea, myyjän suoritusarvioin-
nissa käytettävien kriteerien tulee mu-
kautua muutokseen (Jackson, Sclacter,
Bridges, & Gallan, 2010). Tarkasteltaes-
sa myyjän suoritusarviointia toiminnan
laadun kautta, arviointikriteerien sisäl-
tö on paljon dynaamisempi kuin teo-
riassa oletetaan. Myyjän suoritusar-
vioinnissa olisi siten seurattava jatkuvas-
ti toimintaympäristössä tapahtuvia muu-
toksia ja mukautettava arviointia näiden
painotusten mukaisesti.
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Suoritusarviointia pitäisikin tarkas-
tella organisaatioissa laajemmin ja poh-
tia, arvioidaanko ja ohjeistetaanko myy-
jän toimintaa riittävästi. Myyjän toimin-
ta ei aina vastaa toimintaympäristön
mahdollisuuksia ja olosuhteita, mikä he-
rättää ajatuksia siitä, näkevätkö organi-
saatiot henkilökohtaisen myyntityön yli-
päätään tärkeäksi menestystekijäksi. Sa-
malla tulisi kiinnittää huomiota siihen,
onko organisaatioissa määritetty tarkas-
ti, millainen myyjän toiminta myynti-
kohtaamisessa on toivottua. Laatuon-
gelmien voidaan olettaa viestivän siitä,
ettei myyjän toimintaa ohjata riittävästi,
eikä myyjän tärkeitä toimintoja ei ole
osattu määrittää laadun näkökul masta.
Voidaan väittää ettei organisaatioissa ole
riittävää ymmärrystä siitä, millainen
myyjän toiminta johtaa hyvään myynti-
tulokseen. Menestyäkseen kilpailussa or-
ganisaatioissa tulisi tarkastella, onko
myyntijohdolla selkeää kuvaa siitä,
miten henkilökohtainen myyntityö to-
teutetaan.
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J
yväskylässä työskentelevät
Mukkala ja Tohmo ovat
koulutukseltaan kauppatie-
teiden tohtoreita. Heidät
palkittiin artikkelistaan
AMK- ja ammatillisen kou-

lutuksen tutkimuspäivillä Hämeenlin-
nassa viime lokakuussa. Kunniakirjat ja
rahapalkinnot ojensivat Ammattikasva-
tuksen aikakauskirjan päätoimittaja
Petri Nokelainen ja kustantajan edusta-
ja, OKKA-säätiön johtaja Tuulikki Si-
milä-Lehtinen.

Palkittu artikkeli on julkaistu vuoden
2012 kolmannessa numerossa, jonka
teemana oli ”Aluevaikuttavuus ja enna-
kointi”. Vierailevana toimittajana nu-
merossa toimi valtiotieteen tohtori Kari
Nyyssölä Opetushallituksesta.

Tutkimusaihe on toimituskunnan
mielestä kiinnostava ja ajankohtainen.
Artikkelissa raportoitu tutkimus tarjoaa
uutta tietoa, koska suomalaisten korkea-
koulujen henkilöstön liikkuvuutta yksi-

tyiselle ja julkiselle sektorille on tähän
mennessä tutkittu varsin säästeliäästi.

Toimituskunta kiittelee sujuvaa kir-
joitustyyliä, joka herättää lukijan mie-
lenkiinnon aihetta ja tutkimustuloksia
kohtaan. Vaikka kyseessä on kuvaileva
tilastollinen tutkimus, kirjoittajat ovat
onnistuneet analysoimaan ja kielellistä-
mään muuttujien välisiä yhteyksiä mie-
lekkäällä tavalla.

Artikkeli ottaa kantaa ajankohtaiseen
teemaan korkeakoulujen tehtävistä ja
rooleista alueellisina vaikuttajina. Tut-
kimus nostaa esiin myös kansantalou-
dellisen ongelman: korkeakouluissa, eri-
tyisesti yliopistoissa, syntyy innovaatioi-
ta‚ mutta niitä ei osata hyödyntää kau-
pallistamisvaiheeseen asti.

– Artikkeli ei pitäydy vain teoreetti-
sen tason analyysiin, vaan tarjoaa myös
käytännönläheisen menetelmän tämän
ongelman ratkaisemiseksi, palkinnon
perusteluissa todetaan.
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Ammattikasvatuksen
aikakauskirjan
vuoden 2012 paras artikkeli
palkittiin
Kirsi  Mukkalan ja Timo Tohmon artikkeli ”Työvoiman siirtymi-
nen korkeakouluista yksityiselle ja julkiselle sektorille” on valittu Am-
mattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2012 artikkeliksi. Aikakaus-
kirjan toimituskunta teki valinnan kahdeksasta kyseisenä vuonna il-
mestyneestä ja ehdolle asetetusta artikkelista.
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Mukkala korkeakoulusta
työhön julkiselle sektorille

Palkitut ovat kiitollisia heille osoi-
tetusta huomionosoituksesta. Val-
mistellessaan artikkelia Kirsi Muk-

kala työskenteli vielä tutkimuskoor-
dinaattorina Jyväskylän yliopiston kaup-
pakorkeakoulussa.

Mukkala väitteli kansantaloustieteen
alalta keväällä 2011. Väitöstutkimus kä-
sitteli muun muassa väestön, työvoiman
ja tuotannon alueellista kehitystä sekä
osaamisen maantieteellistä keskittymis-
tä ja aluevaikuttavuutta.

– Siirryin toissasyksynä maakunta-
suunnittelijaksi Keski-Suomen liittoon.
Eli korkeakoulusta julkiselle sektorille,
Mukkala naurahtaa.

Nykyisessä työssään hän vastaa maa-
kunnan tilan seurannasta, tilastojen ko-
koamisesta, kuntatalousyhteistyöstä ja
on mukana ennakointityössä. Työ on
hyvin tiiviisti kiinni ajankohtaisissa alue-
kehitykseen vaikuttavissa asioissa.

Timo Tohmo toimii yliassistenttina
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakou-
lussa. Hänen väitöskirjassaan vuodelta
2007 tarkasteltiin muun muassa kult-
tuuritapahtumien taloudellista merki-
tystä kunnille ja kulttuurin merkitystä
kuntalaisille.

Tällä hetkellä Tohmon tutkimusai-
heet kohdistuvat erityisesti panos-tuo-
tosanalyysiin, talous- ja rahaliiton vaiku-
tuksiin kansainvälisessä kaupassa sekä
yrittäjyyteen ja innovaatioihin.
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Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin nyt toista kertaa. Päätoimittaja Petri Nokelainen (vas.), palkitut
Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo sekä säätiönjohtaja Tuulikki Similä-Lehtinen.
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– Tutkimustyö ei enää suoranaisesti
liity työtehtäviini maakuntasuunnitteli-
jana, mutta pyrin pysymään ajan tasalla
siitä, mitä uutta tutkimusrintamalla jul-
kaistaan. Mielenkiinnolla seuraan suun-
niteltuja kuntasektoriuudistuksia, Muk-
kala kertoo.

Julkinen sektori joutuu
kilpailuun työvoimasta

Palkitussa artikkelissa todetaan kor-
keakoulujen, erityisesti yliopisto-
jen, houkuttelevan osaamisinten-

siivistä yritystoimintaa läheisyyteensä.
Se taas tarjoaa työmahdollisuuksia osaa-
valle työvoimalle, minkä seurauksena
syntyy itseään ruokkiva alueellisen kes-
kittymisen kehä.

Yliopistoista yrityksiin siirtyvät työn-
tekijät tuovat mukanaan viimeisintä,
jopa huipputason tutkimustietoa uu-
teen työpaikkaansa. Näiden työntekijöi-

den on jo aiemmin osoitettu edistävän
innovaatioiden syntymistä enemmän
kuin muista yrityksistä rekrytoitujen
työntekijöiden.

Osaamisvaatimusten kasvu on tun-
nusomaista myös julkiselle sektorille,
muun muassa tuloksellisuus- ja tehosta-
misvaatimusten seurauksena. Siellä kiin-
nostaa osaaminen, jota voidaan hyödyn-
tää julkisen hallinnon ja palveluinno-
vaatioiden kehittämisessä.

Julkinen sektori työllistää korkeakou-
luista siirtyviä selvästi enemmän kuin
yksityinen sektori. Työtehtävät vaativat
usein vahvaa ammatillista osaamista,
mikä osaltaan selittää julkiselle sektoril-
le siirtymisen painottumista hieman iäk-
käämpiin työntekijöihin. Liikkuvaisim-
man ryhmän yksityiselle sektorille muo-
dostavat nuoret, jotka etsivät työmarkki-
noilta paikkaansa ja korkeampaa tulota-
soa.
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Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo pohtivat, että työntekijöiden liikkuvuuteen liittyvät yritystason tar-
kastelut ja työntekijöiden työtehtävien tarkastelu pitkän aikasarjan kautta toisivat uusia näkö-
kulmia liikkuvuustutkimukseen.
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Suurten ikäluokkien siirtyessä eläk-
keelle julkinen sektori tarvitsee runsaas-
ti koulutettua työvoimaa. Tutkijoiden
mielestä julkisen sektorin haasteena lä-
hivuosina onkin työnantajakuvan kir-
kastaminen niin, että se myös jatkossa
pystyy kilpailemaan osaavasta työvoi-
masta.

– Monilla toimialoilla julkisen sekto-
rin asiantuntijatehtävät ovat kiinnosta-
via edelleen, mutta sektoreiden tulevan
työnjaon mahdollinen muuttuminen ai-
heuttaa lisähaasteita julkiselle sektorille,
Tohmo pohtii.

– On ennakoitavissa, että julkinen
sektori kapenee ja yksityisen sektorin
rooli taloudessa kasvaa. Nähtäväksi jää,
millaiseksi tilanne esimerkiksi sosiaali-
ja terveyspalveluiden osalta muodostuu,
Mukkala lisää.

Vain tietyt alueet hyötyvät
siirtyvästä työvoimasta

Mukkalan ja Tohmon tutkimuk-
sen perusteella vain tietyt alu-
eet hyötyvät korkeakouluista

muualle siirtyvästä työvoimasta. Julkisel-
le sektorille siirtyvät työntekijät hajaan-
tuvat tasaisemmin eri alueille, kun taas
erityisesti pääkaupunkiseudun yritykset
houkuttelevat suurimman osan yksityi-
selle sektorille vaihtajista.

Tohmon mielestä alueilla itsellään on
menestymisen ja kasvun avaimet hallus-
saan. On luontevaa, että alueiden kehi-
tys lähtee liikkeelle sen omista vahvuuk-
sista. Niillä hän tarkoittaa alueella asu-
via ihmisiä, osaamispääomaa ja inno-
vaatiopotentiaalia.

– Alueet voivat pyrkiä osaamisen mo-
nipuolistamiseen ja useampien talou-
den tukijalkojen kehittämiseen. Yksi osa
tätä kehittämisverkostoa on alueen op-
pilaitokset, Tohmo selittää.

Tutkimuksessa mainitaan, että siirty-
mät muille sektoreille ovat tietyltä aloil-
ta – kuten tekniikasta ja lääketieteestä –
helpompia. Korkeakoulujen koulutus-
tarjonta palvelee tietyillä alueilla esimer-
kiksi elinkeinoelämää paremmin.

– Tällöin yhteistyö korkeakoulujen
kesken ja ihmisten halukkuus liikkua
alueiden välillä on avainasemassa. Joka
tapauksessa korkeakoulun sijainti alu-
eella on koulutustarjonnasta riippumat-
ta aina voimavara ja vetovoimatekijä,
Mukkala sanoo.

Palkitun artikkelin tutkimuksessa
käytetään Tilastokeskuksen toimittamaa
laajaa yksilötason aineistoa vuosilta
2004–2006. Aiemmat tutkimukset ovat
keskittyneet työvoiman alueellisiin, toi-
mialoittaisiin tai ammatillisiin siirty-
miin. Korkeakouluista lähteviä työnteki-
jävirtoja on tutkittu lähinnä huippu-
asiantuntijoiden liikkuvuutena yrityk-
siin.

Sektoreiden välinen triple helix -ase-
telmaan (yritys–yliopisto–valtio) pohjau-
tuva liikkuvuus on jäänyt vähäisemmäl-
le huomiolle. Ammattikasvatuksen ai-
kakauskirjan toimituskunta toteaakin
palkitsemisperusteluissaan olevan toi-
vottavaa, että vastaavanlainen tutkimus
toistettaisiin tulevaisuudessa jonkinlai-
sella syklillä.

Markku Tasala
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Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhdessä toimittamassa ja
OKKA-säätiön kustantamassa kirjassa paneudutaan sosiaalisen me-
dian ja mobiilin teknologian avaamiin mahdollisuuksiin oppimisessa ja
oppimiseen liittyvässä verkostomaisessa yh-
teistyössä. Julkaisun kirjoittajat ovat opettajia
ja opettajankouluttajia sekä kokeneita verkko-
opetuksen asiantuntijoita. 

Artikkeleissa käsitellään sosiaalisen median,
mobiilin ohjauksen ja oppimisen sekä verkos-
toyhteistyön merkitystä erityisesti ammatilli-
sen oppimisen ja ammatillisen opettajakoulu-
tuksen kontekstissa, mutta myös laajemmin
koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvänä ilmiö-
nä. 

OKKA-SÄÄTIÖN HYVÄT KIRJAT

20 e

Theoretical Understandings for
Learning in the Virtual Universi-
ty nostaa esille tärkeän kysy -
myk sen, kuinka ohjata vir-
taaliyliopiston opiskelijoita kehit-
tymään aktiivisiksi ja itseohjau-
tuviksi oppijoiksi. Kirjan
pääpaino on oppi misen
teoreettisessa ym -
märtämi sessä oppijan
ja teknologisen ym-
päristön vuorovaiku-
tuksen näkökulmasta.

25 e

Ammattikasvatuksen aikakauskirja.
Vaikka lehti perustuu tutkimustietoon, se ei
ole perinteinen tieteellinen aikakauskirja.
Sen tarkoituksena on toimia ammattikasva-
tuksen tutkijoiden foorumina ja tarjota alan
tutkimustieto ammattikasvatuksen kentän
käyttöön, opettajille, elinkeinoelämän ja hen-
kilöstöhallinnan edustajille. 

Päätoimittaja: Professori Petri Nokelainen. 
Julkaisija: Ammattikoulutuksen 
tutkimusseura OTTU ry.

30 e
4nroa (13)

10 e
4nroa (09)

10 e
4nroa (10)

Raili Gothónin ja Arja Kosken toimittaman kirjan kirjoittajat kertovat
artikkeleissaan työnohjauksesta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kir-
konalan työstä. Työnohjaus hahmottuu kirjassa keskeiseksi yhdes-
sä oppimisen paikaksi ja ammattikorkeakoulun aluekehitystyön me-
netelmäksi muuttuvissa organisaatioissa ja työyhteisöissä. Se luo
rakenteen ja tilan reflektoinnille ja kehittämiselle. Työnohjauksen
hyödyntäminen näyttäytyy kirjassa myös eettisenä valintana, joka
mahdollistaa koko työyhteisön oppimisen ja kehittämisen.

Kirja on tarkoitettu kaikille työnohjauksesta ja sen kehittämisestä
kiinnostuneille ammattilaisille. Kirjaa voidaan hyödyntää korkeakou-
luissa työnohjaukseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja johtamiseen
liittyvässä opetuksessa. Työyhteisöjen kehittäjille ja johtajille kirja
tarjoaa välineitä kokemuksellisuuden ja dialogisuuden, moniääni-
syyden ja eettisen pohdinnan mahdollistamiseen arjen työssä 
– tilan luomiseksi työnohjaukselle.

20 e
4nroa (11)

25 e

Raija Meriläisen ja Minna Vuorio-Lehden toimitta-
ma kirja on säätiön vuosikirja 2011. Sen kattava-
na teemana on toisen asteen koulutuspolitiikka si-
ten, että lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus
ovat molemmat esillä ja tarkastelun kohteena. Kir-
jan tarkoitus on olla mahdollisimman luettava ja
monipuolinen ja luoda edellytyksiä toisen asteen
koulutuksen kehittämiselle.

Artikkelikokoelmassa kukin artikkeli muodostaa
oman kokonaisuuden.
Teoksessa on kaksi osaa:
Ensimmäisessä osassa
toisen asteen koulutusta
tarkastellaan koulutushis-
toriallisesta näkökulmasta
ja toinen osa painottuu
koulutuksen laadun ar-
viointiin.

15 e

Voit tilata julkaisuja OKKA-säätiöstä, puhelin 020 748 9679 tai email: okka-saatio@oaj.fi 

30 e
4nroa (12)

94

Aikak.4.2013:Ammkasv 1/05  20.12.2013  12:53  Sivu94



Professori Taimi Tulvan toimitta-
man kirjan Lapsen kasvuym-
päristö ja sosiaaliset taidot
aiheena on pohtia Suomen ja Vi-
ron kasvatuskulttuurisia eroja,
jotka liittyvät lasten ja heidän
perheittensä kasvuun kohdistu-
viin ongelmiin. Kirjan tavoite on
tukea ajatusta perheistä, jossa
aikuiset kuuluvat lasten ja lapset
aikuisten maailmaan, sekä edis-

tää lasten ja nuorten myönteistä kanssakäymistä ja sosiaa-
lisia taitoja ja estää syrjäytymistä. Keskeiseksi tavoitteeksi
muodostuu myös toisesta ihmi-
sestä välittäminen. 

Piirrä mulle minut –
kuvia ja kertomuksia
koulusta. Mikä tuo eka-
luokkalaisen mielestä
iloa elämään? Millaista
on opettajahuumori ke-
vätuupumuksen aikaan?
Mitä piirtäjä saa lapsilta
läksyksi? Kuvataiteilija
Antti Huovinen hakeutui
lukuvuodeksi vironlahtelaiseen runsaan sadan oppilaan
kouluun elämään vuorovaikutuksessa lasten ja opetta-
jien kanssa ja toteuttamaan taiteilijan kutsumustaan. Pii-
rustuslehtiöt täyttyivät ala-asteen elämänsattumuksista,
arjesta ja juhlasta. 10 e

Professori Soili Keskisen toi-
mittama kirja ’Valta, kilpailu ja
kiusaaminen opettajan työs-
sä’ on artikkelisarja, jonka
tavoitteena on herättää poh-
timaan opettajan työtä tun-
netyön näkökulmasta. Kir-
jan avulla haluamme olla
jäsentämässä osaa moni-
naisista opettajan ja oppi-
laan välisistä tunteista ja
sillä tavalla olla autta-
massa opettajia jäsentä-
mään omaa työtään entistä monipuo-
lisemmin. Siinä käytetyt artikkelit on muokattu Turun yli-
opiston Rauman opettajan koulutuslaitoksessa tehtyjen
laadukkaiden opinnäytetöiden pohjalta. Kirja myös pal-
jastaa, miten monipuolisista ja erilaisista viitekehyksistä
käsin valmistuvat opettajat haluavat hahmottaa tulevaa
työtään opettajina ja näin valmistautua kohtaamaan
kaikki työn mukanaan tuomat mahdollisuudet ja uhat,
riskit ja haasteet. 10 e

Pekka Ruohotien ja Rupert
Macleanin toimittama profes-
sori Tapio Variksen juhlakirja
Communication and Lear-
ning in the Multicultural
World rakentuu asiantuntija-
artikkeleille, joiden kirjoittajat
ovat eri puolilta maailmaa. Kir-
jan artikkelit on ryhmitelty kol-
meen pääteemaan: ‘Communi-
cation and Learning in the
Multicultural World’, ‘Global
University’ ja ‘Intercultural
Communication and literacies’. Teoksen kirjoittajat valotta-
vat kommunikointia ja oppimista monikult-
tuurisessa maailmassa oman tutkimus-
työnsä näkökulmasta.

1 2,50 e

10 e

ÄT KIRJAT

Aktivoi kieltenopetusta 
rakennepelein
Kirja, joka sisältää noin 70 erilais-
ta kopioitavaa peliä englannin ja
ruotsin kielen opetukseen eri ta-
soilla. Niitä voidaan soveltaa
myös useiden muiden kielten
opetukseen. Pelien avulla opet-
tajat ja kouluttajat saavat vaihte-
lua opetukseensa ja opiskelijat
kokemuksen siitä, että kieliopin
opiskelu voi olla paitsi motivoi-
vaa ja innostavaa myös haas-
tavaa ja hauskaa. Kirjan pelit

ovat helposti ja nopeasti toteutettavissa ja ne toimivat hyvin
oppimisen välineinä. 
Kirjan tekijät FK, suggestopedian opettajakouluttaja Annikki
Björnfot ja BA, suggestopediakouluttaja Elizabeth Lattu ovat
pitkään työskennelleet suggestopedisen ja suggestiopohjai-
sen kielten opetuksen parissa eri oppilaitoksissa ja ovat eri-
koistuneet kehittämään puhevalmiuksia harjoittavia aktiviteet-
teja. 60 e
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3 e

Aivot, maailmankuva,
informaatiotulva –
opettajuus on säätiön
toinen vuosikirja, jonka
kirjoittajina on viisi asian-
tuntijaa: Juhani Juntunen,
Erkki Lahdes, Risto Nää-
tänen, Lauri Rauhala ja
Veli-Matti Värri. Kirjan teh-
tävänä on antaa opetus-
alalla työskenteleville tar-
peellista taustatietoa alan
uusista suuntauksista ja
tutkimustuloksista.
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Empowering teachers
as lifelong learners.
Reconceptualizing,
restructuring and 
reculturing teacher 
education for the 
information age.
Editors Bruce Beairsto 
and Pekka Ruohotie. 

Historiallinen teatteripuku (uusintapainos)
Historiallisten näyttämöpukujen toteuttamisesta on runsaasti
ulkomaista kirjallisuutta, mutta vain vähän suomenkielisiä jul-
kaisuja. Terttu Pykälän kirjoittama Historiallinen teatteripuku
-oppikirja pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. 
Kirjan kaikki puvut on valmistettu eri teattereiden ja televi-
sion tuotantoja varten sekä vanhojentanssipukuina tai päät-
tötöinä Näyttämöpukujen valmistajien koulutuslinjalla, jonka
opetuksesta kirjoittaja on vastannut linjan perustamisesta
1980-luvun lopulta alkaen. Kaikki mukana olevat pukuluon-
nokset, jotka on saatu maamme kokeneimpiin kuuluvilta pu-
kusuunnittelijoilta, on toteutettu oikeita käyttötilanteita var-
ten. Pukukokonaisuudet ovat eri aikakausien tyypillisiä nais-
ten pukuja, joita paljon käytetään näytelmissä. 
Kirja on tarkoitettu vaatetusalan ammatillisten oppilaitosten
avuksi mm. vanhojentanssipuku-
ja valmistettaessa. Myös teatte-
ripukuja toteuttavat ammattilai-
set voivat hyödyntää sitä työs-
sään. Kirjan käyttö edellyttää
perustietoja kaavoituksesta,
kuosittelusta ja ompelusta.
Niitä ei ole tilanpuutteen
vuoksi voitu sisällyttää mu-
kaan.

Opettajan professiosta on OKKA-
säätiön ensimmäinen vuosikirja.
Artikkeli sarjan kirjoittajina on yhdek-
sän opetuksen ja ammattikasvatuk-
sen suomalaista asiantuntijaa:
Sven-Erik Han sén, Hannu L. T. Heik-
kinen, Viljo Ko ho  nen, Anneli Lauri-
ala, Sinikka Oja nen, Risto Patrikai-
nen, Arto Willman, Seija Mahlamäki-
Kultanen ja Pekka Ruohotie.

4 e
3 e

7,50 e 3 e

30 e

Suomalais-saksalaista yhteistyö-
tä ammatillisen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulujen hyväk-
si esittelee monipuolisesti ja
havainnollisesti ammatillisen
koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen erityispiirteitä
kummassakin maassa se-
kä erityisesti viime vuosi-
kymmeninä tapahtunutta
yhteistyön muotojen ja
määrän nopeaa kehitystä
maidemme välillä. Kirjan ovat toi-
mittaneet yli-insinööri, diplomi-insinööri Teuvo
Ellonen ja tekniikan tohtori, diplomi-insinööri Keijo
Nivala.

Äly ja tunne on Anneli Kalajoen toimittama kirja Juk-
ka Sarjalan puheista ja kirjoituksista viideltä vuosikym-
meneltä. Puheiden ja kirjoitusten aiheet liittyvät Jukka

Sarjalan erityisalaan, suomalaiseen
koulutukseen, jonka keskiössä hän on
ollut kolme vuosikymmentä eli suoma-
laisen koulun kiihkeimmät kehittymi-
sen vuodet, sekä rakkaaseen harras-
tukseen kirjallisuuteen. Hän on kir-
joittanut perinteisiä kirja-arvosteluja
ja –analyy sejä, tutkinut kansanedus
tajien kirjallista tuotantoa, käsitellyt
laajasti nimimerkillä kirjoittavia hen-
kilöitä presidentti Urho Kekkosesta
Mika Waltariin ja Pentti Saarikos-
keen.

Markku Tuomisen ja Jari Wihersaaren
kirjoittama Ammattikasvatusfilo-
sofia on alan ensimmäinen suomen-
kielinen filosofinen kokonaisesitys.
Lähtökohtana on yleisen filosofian
klassinen jaottelu: ontologia, tieto-
oppi, estetiikka ja etiikka. Mukana
on siten sekä teoreettisen filoso-
fian että käytännöllisen filosofian
näkökulma. Ammattikasvatusfi-
losofiaan kuuluu myös tieteenfi-
losofia. Näin tavoitellaan katta-
vaa systemaattista filosofista
tarkastelua.

Teoksen kohderyhmänä ovat erityisesti
opettajat, tutkijat, eri asiantuntijatehtävissä toimivat
ammattilaiset sekä tulevat ammattikasvatuksen am-
mattilaiset opinnoissaan ammattikorkeakouluissa ja
ammatillisessa koulutuksessa. Kasvatusfilosofisena
teoksena kirja soveltuu laajasti koko kasvatustieteen
kentälle käsikirjaksi ja oppikirjaksi. Se sisältää uusia
avauksia kasvatustieteen ja koulutuspolitiikan kes-
kusteluun ja soveltuu käytettäväksi laajasti kasvatus-
tieteen tutkimuksessa ja opinnoissa sekä poliittisella
ja hallinnollisella sektorilla. 12,50 e
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Suomalaisen ammattikasvatuksen
historia on tehty yhteistyössä
OAJ:n, OAO:n ja Tam pereen yli-
opiston Ammattikasvatuksen
tutki mus- ja koulutuskeskuksen
kanssa. Sen on toimittanut FM
Anneli Rajaniemi. Kirja koostuu lä-
hes 30 asiantuntijan artikkeleista,
joiden lisäksi toimittaja Markku
Tasala on haastatellut kirjaa var-
ten pariakymmentä ammattikasvattajaa ja virkamiestä.
Runsas reportaasikuvitus.

Kirjassa Conative Constructs
and Self-Regulated Learning
Paul R. Pintrich (Michiganin
yliopisto) ja Pekka Ruohotie
(Tampereen yliopisto) tarkas-
televat mm. oppimisen kona-
tiivisia rakenteita eli impuls-
sia, halua, tahtoa ja määrätie-
toista pyrkimistä, motivaation
ja tavoiteorientaation roolia
oppimisen itsesäätelyssä.

Modern Modeling of Professional
Growth kuvaa uusia kasvatustie-
teen tutkimusmenetelmiä ja esitte-
lee niiden käyttöä tutkijalle käytän-
nön sovelluksin ja esimerkein. Kir-
jassa esitellään sekä lineaaristen
että nonlineaaristen menetelmien
käyttöä, joita voidaan hyödyntää
ammattikasvatuksen tutkimukses-
sa. Tekijät: prof. Pekka Ruohotie
(TaY) ja Henry Tirri (HY) sekä Petri
Nokelainen ja Toni Silander. Paket-
ti sisältää kirjan + CD-rom:n.7,50 e3 e

3 e

Työpaikkakouluttajan opas
on OKKA-säätiön ja Tampereen
yliopiston Am mat tikasvatuksen
tutkimus- ja koulutuskeskuksen
yhteistyötä. Aineisto on koottu
Työ paikkakoulutuksen kehittä-
misprojektin opinnäytetöistä,
joiden kirjoittajat ovat kokenei-
ta ammatillisia opettajia. Muina
kirjoittajina oppaassa ovat reh-
tori Vesa Raitaniemi, varat.
Heikki Suomalainen ja prof.
Pekka Ruohotie.

12,50 e

3 e

Elinikäinen oppija – Livslångt 
lärande on suomalaisten  
opettajien selviytymistari 
na. Se perustuu laajaan 
Itämeren alueen opetta
jamuistojen keräys- ja 
tutkimushankkeeseen. 

Mediakasvatuksen professori Tapio Varik-
sen toimittamassa kirjassa Uusrenes -
sanssiajat telu, digitaalinen osaaminen ja
monikulttuurisuuteen kasvaminen me-
diakasvatuksen, ammattikasvatuksen,
hypermedian, kulttuurienvälisen viestin-
nän ja koulutuksen suomalaiset asian-
tuntijat kirjoittavat näistä kysymyksis-
tä oman tutkimustyönsä näkökulmas-
ta. Kirjan artikkelit valottavat media-
kasvatuksen tilaa Euroopassa, tek-
nologian roolia opettajan työn, e-oppimisen, ar-
vioinnin ja teorian kannalta. Lisäksi teoksessa paneu-
dutaan kulttuurienvälisen viestinnän olemukseen se-
kä kasvatuksen ja mediapsykologian on-
gelmiin Suomessa ja kansainvälisellä ta-
solla.

10 e

Isä Salmela - ihminen ja koulunuudistaja
Olli Salmelan kirjoittama teos kertoo professori Alfred
Salmelan (1897-1979) poikkeuksellisen elämäntarinan. 
Alfred Salmela johti suomalaista kansanopetusta vuosina
1937-1964, jolloin luotiin tärkeimmät koulujärjestelmäm me
peruspilarit. Näihin kuuluvat muun muassa koulutuksellinen
tasa-arvo sekä opetuksen korkea taso.
Monet Salmelan ajamat uudistukset toteutuivat hänen elin -
aikanaan, mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulujärjestel -
mä käynnistettiin vasta 30 vuotta alkuperäisen idean esit-
tämisen jälkeen. Linjajakoinen peruskoulu on osoittautunut
toimivaksi järjestelmäksi, jossa oppilaat viihtyvät ja menes -
tyvät. Tämäkin koulutyyppi tuli mahdolliseksi vasta perus-
koululainsäädännön uudistusten myötä. 
Kirjassa kuvataan myös 1960 ja 1970 -lukujen koulunuu -
dis tustaistelua, jossa keinot olivat kovia. Myös presidentti

Kekkosen kanta yhtenäiskoulun vastus-
tajasta peruskoulun kannattajaksi tuo-
daan esille. Vaikka Salmela oli ensim-
mäisiä yhtenäiskoulun kannattajia, hän
kritisoi voimakkaasti toteutunutta pe-
ruskoulu-uudistusta. Kirjassa arvioidaan
myös sitä, kuka oli oikeassa voimak -
kaas ti politisoitunees sa koulunuudis-

tuskeskustelussa. Onko peruskoulu sitten kään paras mah-
dollinen koulujärjestelmä, vaikka Pisa-tulokset joidenkin
mielestä sitä todistavat? Oppilaat viihtyvät suo malaisessa
peruskoulussa huonosti, ja osa syrjäytyy. Olisiko ollut sit-
tenkin mahdollista, että Salmelalla oli parempi koulujär-
jestelmä tekeillä, mutta kiirehtimällä uudistusta poliitikot
estivät toisenlaisen koulun - sen paremman -
toteutumisen? 

30 e
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Vanhuuden monet kas-
vot on toimittanut Taimi
Tulva, Ilkka Uusitalo ja
Kimmo Harra. Kirjassa kä-
sitellään vanhuutta ja van-
henemisen kokemuksia,
ikäihmisen asemaa, ikäih-
misten ja senioriopettajien
hyvinvoinnin kysymyksiä,
gerontologista sosiaalityö-
tä palvelutaloissa ja van-
hainkodeissa, vanhusten
käsityksiä elinikäisestä

oppimisesta, muistisairauksia sekä sosiokulttuurisen
innostamisen ideaa vanhustyössä. Se toteutettiin
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-
säätiön, Tallinnan yliopiston sosiaalityön laitoksen ja
Suomen Viron-instituutin yhteistyönä. Kirjan artikke-
leiden kirjoittajina ovat Raili Gothóni, Simo Koskinen,
Tiina Kujala, Reet Velberg, Ilkka Uusitalo, Ülle Kase-
palu, Taimi Tulva, Inge Paju, Taina Semi ja Sirpa
Granö. Artikkeleiden kommentoijina olivat emeri-
taprofessori Marjatta Marin ja yliopettaja Raili
Gothóni. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi alan oppilai-
toksiin. Lisäksi sen tarkoituksena on lisätä vanhuu-
den ymmärtämistä ja vanhusten arvostamista yhteis-
kunnan arvokkaana voimavarana.

10 e

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö
– OKKA-säätiö on vuonna 1997 toimintan-
sa aloittanut itsenäinen organisaatio, joka

nimensä mukaisesti toimii opetus-, kasvatus- ja
koulutusalojen hyväksi varhaiskasvatuksesta kor-
keakoulutasolle. Säätiön taustayhteisönä on am-
matillisia opettajayhdistyksiä ja OAJ. OKKA-säätiö
julkaisee myös alan kirjallisuutta, josta tässä joi-
takin edustavia esimerkkejä.

Ossi Naukkarinen
Art of the Environment
explores one of the most
vital areas in contempo-
rary art: environmental art
and adjacent fields,
something that escapes
traditional categorisa-
tion, instead seeking
new frontiers. It pro-
vides conceptual tools for making,
teaching and receiving contemporary art. 12,50 e

7 e

Raija Meriläinen (toim.)
Suomalaisen koulutuspolitiikan 
murros 1990-luvulla
Kirjan kantavana teemana on koulu-
tuspolitiikka 1990-luvun Suomessa.
Koulutuspoliittista todellisuutta tar-
kastellaan sekä järjestelmän että yk-
silön kautta.
Vuosikirjan kirjoittajina ovat Sirkka
Ahonen, Jukka Rantala, Jouni Väli-

järvi, Minna Vuorio-Lehti, Janne Varjo
ja Raija Meriläinen.

Kristiina Huhtasen ja Soili Kes-
kisen toimittaman Rehtorius
peliäkö? -kirjan tarkoituksena
on toimia rehtorin apuna ja
tuoda erilaisia näkökulmia
koulun kehittämiseen. Kirja on
saanut alkunsa rehtoriksi kou-
luttautuvien mielenkiintoisista
pohdintatehtävistä ja tarpeista
hahmottaa heille itselleen, mi-

tä kaikkea rehtorin työ voi olla.
Rehtorius pelin rakentajan postina on vaativa ja ar-

votettu. Onhan rehtorius uralla etenemisen vaihtoehto
opettajille varsinkin peruskoulussa. Peli rakentuu pait-
si oppilaitoksen toiminnallisena ohjauksena myös ver-
kostoitumisena oman johdettavan yksikön ulkopuolel-
le.

Kirjan tavoitteena on pohtia oppilaitoksen johtamista
monesta eri näkökulmasta, niin rehtorin roolin kautta
kuin yhteisön kehittämisen, koulusta ulospäin tapahtu-
van verkottumisen kuin laajemman koulutuspoliittisen
näkökulmankin kannalta. 10 e

Tutkiva oppiminen ja pedagoginen 
asiantuntijuus. Tutkivan oppimisen ajatte-
lutapa opetuksen ja oppimisen lähtökohtana
yhdessä ryhmädynaamisen ohjauksen kans-
sa rakentaa tilan pedagogisen asiantuntijuu-
den kehittymiselle.
Henna Heinilän, Pekka Kallin ja Kaarina
Ranteen toimittama kirja syntyi ammatilli-
sessa opettajankoulutuksessa toteutetun
opetuksen kehittämishankkeen (TOPAKKA)
tuloksena. Hankkeen aikana ja kirjan toimituksen pro-
sessissa elettiin todeksi jaettu ja syvenevä pedagoginen
asiantuntijuus. Tutkivan oppimisen ajattelutapa muotoutui
toimivaksi ja käyttökelpoiseksi malliksi toteuttaa ammatil-
lista opettajankoulutusta.
Artikkelin kirjoittajat ovat ammatillisen opettajakoulutuk-
sen asiantuntijoita, hankkeen toteutuksen aikana peda-
gogisia opintojaan suorittaneita opiskelijoita sekä muita
opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijoita.

98
12 e
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1. Artikkeleita, katsauksia ym.
Ammattikasvatuksen aikakauskirja julkaisee ammat-
tikasvatuksen ja koulutuksen teoriaa ja käytäntöä kä-
sitteleviä artikkeleita ja katsauksia, alan uutisia, pu-
heenvuoroja, kirjallisuusarviointeja ja ammattikasva-
tuksen kenttää koskevia ilmoituksia. Kirjoitukset ovat
suomeksi ja ruotsiksi.

2. Aikataulu
Vuosittain ilmestyy neljä numeroa: maalis-, kesä-,
syys- ja joulukuussa. Ensimmäistä numeroa lukuun
ottamatta muut ovat teemanumeroita, mutta niissä-
kin voidaan julkaista muitakin kuin teemaan liittyviä
kirjoituksia harkinnan mukaan.

Vuoden 2014 teemat ja toimittajat:
1) Ajankohtaista ammattikasvatuksesta/Petri Noke-

lainen
2) Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus/

Mari Räkköläinen
3) Käytäntölähtöinen tutkimus ammattikasvatuksen 

oppimisympäristöissä/Raija Hämäläinen & Hannu 
Kotila

4) Historiallisia näkökulmia ammattikasvatukseen/ 
Jari Laukia

3. Aineiston toimitus
Kirjoitukset ja niihin liittyvät kuviot ja kuvat tulee lä-
hettää 4 viikkoa ennen ilmestymiskuukauden
alkua sähköpostilla lehden vastaavalle toimittajalle.
Kuviin pitää kirjoittajalla olla kirjallisesti osoitettu jul-
kaisulupa. Kirjoittajan/kirjoittajien tulee ilmoittaa yh-
teystietonsa (nimi, virkanimike, oppiarvo, toimipaik-
ka, sähköposti, puhelin ja osoite). Kirjoittajan tulee
huolehtia artikkelinsa kielenhuollosta ja tarvittaessa
luettaa se kielenhuollon asiantuntijalla. Jos artikkelin
kieli on heikkoa, niin se voidaan jättää julkaisematta. 

4. Kirjoitusten pituus
Kirjoitusten pituus on korkeintaan 30000 merkkiä
eli noin 10 liuskaa, jotka on kirjoitettu 1,5-rivinvälil-
lä, fonttikoolla 12 ja ilman asetuksia (kappa leet
tulee jakaa kahdella rivinvaihdolla). Jokaiseen artik-
keliin on liitettävä suomenkielinen tiivistelmä (enin-
tään 150 sanaa) ja 3-5 artikkelin sisältöä kuvaavaa
avainsanaa (esim. toisen asteen ammatillinen oppi-
laitos, ammatillinen kasvu, motivaatio, henkilöstö).
Referee-artikkeleissa tulee lisäksi olla vastaava eng-
lannin kielellä kirjoitettu tiivistelmä avainsanoineen.
Muiden kuin artikkelien ja katsausten enimmäispituus
on neljä liuskaa. On toivottavaa, että kirjoittajat kiin-
nittävät huomiota tekstinsä luettavuuteen niin,

että se olisi laajemmaltikin koko lukijakunnan ym-
märrettävissä.

5. Lähdeviitteet
Tekstissä lähdeviitteet merkitään sulkuihin seuraa-
vasti: (Ruohotie 1996, 15-21), (Nikkanen & Lyytinen
1996), (Kananoja ym. 1999).
Artikkelin loppuun sijoitetaan lähdeluettelo otsikon
“Lähteet” alle seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Kantola, J., Nikkanen, P., Kari, J. & Kananoja, T.
1999. Through education into the world of work. Uno
Cygnaeus, the father of technology education. Uni-
versity of Jyväskylä. Institute for Educational Re-
search.

Mutka, U. 2000. Ammatillinen opettajankoulutus Jy-
väskylässä - yhteistyötä ja jaettua asiantuntijuutta.
Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (4), 23-28.

Ruohotie, P. 1996. Oppimalla osaamiseen ja menes-
tykseen. Helsinki: Edita.

Välijärvi, J. 2000. Kohti avointa opettajuutta. Teok-
sessa J. Välijärvi (toim.) Koulu maailmassa - maailma
koulussa. Helsinki: Opetushallitus. Opettajien perus-
ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPE-
PRO) selvitys 9, 157-181.

APA -tyyli
Toivomme, että referee-artikkeleissa noudatetaan
kirjoitustyylin ja lähteisiin viittaamisen osalta APA -tyy-
liä, jonka on kehittänyt American Psychological As-
sociation (APA 2001). Tyylin kotisivut ovat osoittees-
sa: http://www.apastyle.org. Lisäksi Internet tarjoaa
yksityiskohtaista tietoa ja esimerkkejä APA -tyylin so-
veltamisesta, esim. http://owl.english. purdue.edu/
owl/resource/560/01. Ns. normaalityylin käyttö ei
estä julkaisemista.
APA -tyylin soveltaminen lähdeviittausten osalta on
yksiselitteistä, seuraavassa on kuvattu joitakin ylei-
simpiä tapauksia.

Viittaus tiedelehtiartikkeliin (periodical)
Hypoteettiset dilemmat voidaan kokea liian 
abstrakteina, ne eivät enää liity ihmisten arki-
elämän kokemuksiin (Straughan, 1975). 

Straughan, R. (1975). Hypothetical moral 
situations. Journal of Moral Education, 4(3), 
183-189.

O H J E I T A  K I R J O I T T A J I L L E
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Suora lainaus tiedelehtiartikkelista (sivunumero
mainitaan, samoin toimitaan kuvien ja taulukoiden
kanssa)

”DIT -pisteet kuvaavat latenttia muuttujaa, joka
poikkeaa verbaalisesta suorituskyvystä” 
(Thoma, Rest, Narváez & Derryberry, 1999, 
p. 325).

Thoma, S. J., Rest, J., Narváez, D., & Derry-
berry, P. (1999). Does moral judgment deve
lopment reduce to political attitudes or verbal 
ability: Evicence using the Defining Issues Test. 
Review of Educational Psychology, 11(4), 
325-342.

Viittaus kirjassa olevaan artikkeliin (book chapter):
Boekaerts, M., & Niemivirta, M. (2000). 
Self-regulation in learning: finding a balance 
between learning and ego-protective goals. In 
M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner 
(Eds.), Handbook of Self-regulation (pp. 417-
450). San Diego, CA: Academic Press.

Viittaus kirjaan (book)
Wellington, J. (2003). Getting published. 
A guide for lecturers and researchers. London:
RoutledgeFalmer.

Viittaus suulliseen konferenssiesitykseen (oral pre-
sentation)

Nokelainen, P., & Ruohotie, P. (2009, April). 
Characteristics that typify successful Finnish 
World Skills Competition participants. Paper 
presented at the meeting of the American 
Educational Research Association, San Diego,
CA. 

Viittaus Internetissä julkaistuun artikkeliin (electro-
nic media)

EQ Symposium (2004). About Reuven BarOn’s
involvement in emotional intelligence. Retrieved
April 13, 2007, from http://www.cgrowth. 
com/rb_biolrg.html.

APA -tyyli on myös artikkelien kirjoitustyylille omat
ohjeistuksensa, keskeisimpinä tutkimusaineiston
ja sen analyysin luotettavuuden arviointiin liittyvät
kohdat. Tutkimusaineisto on kuvattava kattavasti,
raportista on käytävä ilmi osallistujien ikä- ja suku-
puolijakaumat, tulosten yleistettävyys populaati-
oon (kvantitatiiviset menetelmät) ja osallistujien
edustavuus (kvalitatiiviset menetelmät). Tutkimus-
aineiston analysoinnissa käytettävät menetelmät
ja itse menetelmän käyttöprosessi on kuvattava
selkeästi ja valitun lähestymistavan soveltuvuus

tutkittavan ilmiön tarkasteluun on perusteltava.
Keskiarvon yhteydessä on ilmoitettava keskiha-
jonta ja laadullisen aineiston yhteenvedossa luok-
kien frekvenssit on ilmoitettava prosenttien lisäksi. 
APA -tyyli kiinnittää erityistä huomiota myös tutki-
musetiikkaan. Kaikkien tutkimusprosessiin merkit-
tävällä tavalla osallistuneiden henkilöiden nimet on
mainittava joko kirjoittajina tai tekstissä. Tutki-
mukseen osallistuneiden henkilöiden anonymitee-
tin suojaaminen on myös tärkeää, yksittäistä vas-
taajaa ei pidä kyetä tunnistamaan raportista. Teks-
tin on oltava sukupuolta, vähemmistöryhmää tai
kansallisuutta loukkaamatonta.

Lähteet
APA 2001. Publication Manual of the American
Psychological Association. Viides painos. Was-
hington, DC: American Psychological Association.

6. Taulukot ja kuviot 
Taulukot, kuviot ja kuvat numeroidaan juoksevas-
ti.  Niiden paikka osoitetaan tekstin lomaan sel-
västi (esim. “Kuvio 1 tähän”). Taulukoiden, ku-
vioiden ja kuvien tulee olla painovalmiita. Tau-
lukon otsikko tulee taulukon yläpuolelle ja kuvion
otsikko kuvion alapuolelle.

7. Artikkeleiden ja katsausten arviointi
Arvioidessaan kirjallisia tuotoksia toimituskunta
käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Kirjoi-
tus lähetetään arvioitsijoille nimettömänä. Referee-
kierroksen jälkeen kirjoittajalla on mahdollisuus vii-
meistellä kirjoituksensa saamiansa kommentteja
avuksi käyttäen. Viimeistelty versio lähetetään säh-
köpostilla takaisin toimittajalle. Jos kirjoittaja ha-
luaa artikkelilleen referee-menettelyn, hänen
on pyydettävä sitä kirjallisesti samalla, kun
hän jättää artikkelinsa. Referee-menettelyä tar-
vitseva artikkeli tulee lähettää vastaavalle toimit-
tajalle 8 viikkoa ennen ilmestymiskuukauden
alkua.

8. Ehdot
Artikkelien ja katsausten kirjoittajille lähete-
tään 5 vapaakappaletta ao. lehden numeroa.
Muiden osastojen kirjoittajat saavat yhden vapaa-
kappaleen. Eripainoksia ei toimiteta eikä kir-
joituspalkkioita makseta. Vuosittain jaetaan
Vuoden artikkeli -palkinto. Artikkeli valitaan edelli-
sen vuoden vuosikerrasta.
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