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Helsingin yliopisto
Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 210

Ursula Hyrkkänen

Käsityksistä ajatuksen poluille
Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan
konseptin kehittäminen

Tiivistelmä
Tutkimukseni koskee ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön idean muo-
toutumista yhdessä ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksessa edetään koulun joh-
don tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevien käsitysten tarkastelusta toimintaa 
ohjaavan kompleksisen käsitteen, toimintakonseptin kehittämisen tutkimiseen. 
Tutkimuksen tavoite on kuvata tutkimus- ja kehitystyön systemaattisen kehittä-
misen käynnistymisen hetkellä vallinneita tutkimus- ja kehitystyön käsityksiä sekä 
uuden tutkimus- ja kehitystoimintaa jäsentävän käsitteen kehittämistä yhdellä 
ammattikorkeakoulun koulutusalalla.

Käsitysten selvittämisessä käytetään fenomenografi sta analyysia ja sen aineisto-
na on yhden ammattikorkeakoulun koulun johtoon kuuluvien henkilöiden (22) 
haastattelut. Uuden toimintakonseptin kehittymisen ja kehitystyössä kohdattujen 
esteiden ja esteiden ylitysten analyysin aineistona on ammattikorkeakoulun kou-
lutusalalla toteutettujen muutoslaboratorioistuntojen (10 kokousta) videoaineis-
to. Toimintakonseptin kehityksen tutkimisessa sovelletaan tutkimus- ja analyysi-
menetelmiä, joissa käsite ymmärretään aineellisena konstruktiona ja joiden avulla 
voidaan selvittää käsitteen rakentumista kehitysprosessin aikana. 

Tutkimus- ja kehitystyön systemaattisen kehittämisen käynnistyessä ammatti-
korkeakoulun johdolla oli erilaisia käsityksiä tutkimus- ja kehitystyön sisällöistä ja 
kohteesta, tekijöistä, organisointitavoista ja opinnäytteiden asemasta tutkimus- ja 
kehitystyön osana. Tutkimus- ja kehitystyön kehittämisen esteiksi ajateltiin sitä, 
että tämän uuden toiminnan kohde oli selkiintymätön, sen vaatimia työvälineitä 
(kuten riittävää osaamista) ei ollut, tarvittavat työnjakoratkaisut olivat tekemättä 
ja lisäksi ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat säännöt eivät tukeneet uuden 
toimintatavan mukaista työntekoa. Tutkimus- ja kehitystyön tehostamiseksi kou-
lun johto määritteli kolme kehitysreittiä, joiden kautta voitaisiin päästä työelä-
mää, aluekehitystyötä ja opetusta palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Reitit 
perustuivat olemassa olevien toimintatapojen ts. palvelutoiminnan, opinnäytetoi-
minnan ja opettajien tutkimustoiminnan laajentamiseen. 

Kolmesta mahdollisesta reitistä tässä tutkimuksessa lähdettiin laajentamaan 
opinnäytetoimintaa työelämän palvelun ja opiskelijoiden ammattiin kasvun in-
tegroivaksi toimintakonseptiksi. Kehitystyöhön osallistui sosiaali- ja terveysalan 
opettajaryhmä. Työvälineenä käytettiin muutoslaboratoriomenetelmää. Ajatuk-
sen polkujen analyysi osoitti ekspansiivisen kehittämisen jäsentyvän paitsi erilai-
siksi oppimisteoiksi myös erilaisen tarkoituksen omaaviksi mikrosykleiksi. Cus-
sinsin (1992) mukaan jokaisen mikrosyklin aikana horjutetaan jotain olemassa 
olevaa ja vakiinnutetaan sen tilalle jotain uutta. Tässä tutkimuksessa havaittiin 



kolme mikrosykliä, joiden aikana opettajat ensin horjuttivat ajatuksiaan ohjan-
neita, olemassa olevia opinnäytetyön käsitteitä ja ottivat käyttöön uudet ajatuksia 
jäsentävät käsitteet.  Toiseksi he horjuttivat olemassa olevia, käytäntöä jäsentäviä, 
aineellisen rakenteen omaavia käsitteitä ja kehittivät niiden tilalle uusia käytännön 
malleja. Kolmanneksi uuden toiminnan tutkimisessa ja kokeilussa syntyvät ka-
sautuvat ongelmat ohjasivat kehittäjät horjuttamaan ammattikorkeakoulun tut-
kimus- ja kehitystyön strategioita ja jäsentämään uuden käsitteellisen mallin alan 
tutkimus- ja kehitystyölle. Tämän kolmannen syklin aikana opettajat kehittivät 
tutkimusareenamallin, joka oli huomattava ekspansiivinen innovaatio. Mikrosyk-
lien tarkastelu osoitti lähikehityksen vyöhykkeen ylittämiseen kuuluvan toimintaa 
ohjaavan käsitteen monentasoista horjuttamista ja vakiinnuttamista.

Uutta toimintakonseptia kehittävillä ajatuksen poluilla kohdattiin ne esteet, 
joita koulun johto oli käsityksinään kuvannut. Käytännön kehitystyössä esteet 
ilmenivät toiminnan ristiriitoina, joiden luonne muuttui kehitystyön edetessä. 
Ensimmäisen ja toisen asteen ristiriitojen ratkaiseminen nosti esille kolmannen 
ja neljännen asteen ristiriidat. Esteiden ylittämiseksi opettajien oli tärkeää koko 
kehitysprosessin ajan kerrata ja painottaa kehitystyön arvoa ja päämäärää. Uuden 
toimintakonseptin kehittyminen vaati opettajia muotoilemaan monia esteet ylit-
täviä käytännön ratkaisuja.

 Uusien tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteiden kehittäminen sekä rep-
resentaatioiden että uusien käytäntöjen tasolla edellyttää ammattikorkeakouluja 
omaksumaan kehittävän tutkimuksen menetelmiä, joissa riittävästi keskustellen, 
analysoiden ja väitellen toimijat rakentavat käytäntöä jäsentäviä toimintatapoja. 
Tutkimus- ja kehitystyön kehittämisessä päästään eteenpäin, jos osaratkaisuiden 
toteuttamisen sijasta pystytään jäsentämään toiminnan kokonaisuutta ts. yhdes-
sä toimivien osaratkaisuiden joukkoa. Toimintajärjestelmän kehittyminen vaatii 
monien samanaikaisten muutosten tekemistä ja siihen liittyvää laajaa osaamista 
ja keskustelua. Oleellisinta lienee kuitenkin se, että kehittäjäryhmästä muodostuu 
määrätietoinen kollektiivinen toimija. Toimijuuden kehittyminen on kehitystyön 
edellytys ja mahdollisuus.  

Avainsanat: ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö, opinnäytetyö, toi-
mintakonseptien kehittäminen
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Abstract
This study deals with the formation of the idea of research and development (r&d) 
activity at one particular university of applied sciences in Finland. In this study I 
proceed from examining the conceptions of management regarding r&d-activities 
to exploring the development of the complex concept that guides these r&d-ac-
tivities. The aim of this study is, fi rst, to describe conceptions of r&d-activities, 
and then, second, to describe the formation of a new concept for r&d-activities in 
one fi eld of study at the university of applied sciences.

I used phenomenographic analysis to elucidate the conceptions and collected 
the data in interviews of personnel (22) who belong to the management of the 
university of applied sciences. The data for analysing the obstacles faced and the 
ways of overcoming them during the formation process of the new concept con-
sist of the video-recorded material from ten change laboratory sessions held for 
the specifi c fi eld of study at the university of applied sciences. In researching the 
formation of the concept of the activity, such research and analysis methods are 
used in which the concept is understood as a material construction, and with the 
help of which one can work out the formation of the concept during the develop-
ment process. 

When the systematic development of the r&d-work was underway, the man-
agement of the university of applied sciences held differing views regarding the 
content, target, factors and organisation of the r&d-activities, as well as regarding 
the position of dissertations as a part of r&d-activity. Obstacles for developing 
r&d concerned the unclear object and outcomes of the new activity, not having 
the tools (such as adequate know-how) for the new activity and not having found 
the necessary solutions for the distribution of work. In addition the rules that 
quide the activities of the university of applied sciences did not support working 
according to the new way. To improve r&d-activity, the school’s management de-
fi ned three development strategies to encourage adequate r&d-activity to support 
working life, regional development and learning. The strategies were based on the 
expansion of existing methods, such as service activities, dissertation work and the 
research activities of the teachers. 

Of the three possible routes, the concept of dissertation in this study was ex-
panded to integrate the services of organisation development and the occupational 
growth of the students. A group of teachers in the fi eld of social and health studies 
participated in the development work. The change laboratory method was used as 



a tool for this work. Analysis of the cognitive trails indicated that, in addition to 
the cycle of expansive learning activities, microcycles with different purposes can 
exist. According to Cussins (1992), something already in existence in each mi-
crocycle is destabilised, and something else is stabilised to replace it. In this study 
three microcycles were identifi ed, during which the teachers fi rst destabilised the 
existing concepts of dissertation work that guided their thinking, and then began 
to use new concepts to structure their thinking. Secondly, they undermined the 
existing concepts with material structure that defi ned their practical work, and 
developed new practical models to replace them. Thirdly, the problems accumu-
lating in researching and testing the new activities caused the developers to desta-
bilise the r&d-strategies of the university of applied sciences and to defi ne a new 
conceptual model for r&d-work in the fi eld. During this third cycle, the teachers 
developed a research arena model, which was a signifi cant expansive innovation. 

In the cognitive trails developing the new concept for the r&d-activity, the teach-
ers indeed faced the obstacles the management had described as their conceptions. 
These obstacles manifested themselves as contradictions. During the development 
process, the nature of the obstacles (i.e. contradictions) changed as the develop-
ment proceeded. Solving the fi rst and second degree contradictions highlighted 
the third and fourth degree contradictions. To overcome the obstacles, the teach-
ers had to to articulate the value and motive of the development work throughout 
the development process. Developing the new concept for r&d-activity required 
many reconfi gurations of practical solutions to overcome the obstacles. 

 Developing the new concept for r&d-activity, both at the level of representa-
tions and of new practices, requires universities of applied sciences to adopt new 
methods in which the actors are partake in construction of new concepts of activ-
ity through adequate discussion, analysis and debate. R&d -activity can progress, 
if instead of implementing partial solutions, the totality of the activities (i.e. the 
group of partial solutions acting together) will be constructed. The development 
of the activity system requires many simultaneous changes as well as wide-ranging 
know-how and discussion related to these changes. What is perhaps most impor-
tant, however, is that the group of developers mature into a determined collective 
actor which can engage in many agentive actions. The development of the agency 
is fundamental to progress.
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1. Johdanto: ammattikorkeakoulu – uusi 
koulutyyppi

Ammattikorkeakoulut tulivat osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää 1990-lu-
vulla. Ammattikorkeakoulun virallinen paikka määritettiin ammatillisten oppi-
laitosten yläpuolelle ja yliopistojen rinnalle. Ammattikorkeakoulun tarvetta ja 
tehtävää perusteltiin tarpeella saada ammatillisiin asiantuntijatehtäviin riittävän 
päteviä osaajia sekä tarpeella tehostaa ja tukea ammattikorkeakoulun toiminta-
alueen työelämää ja sen kehittymistä. Nyt liki kahdenkymmenen kehitysvuoden 
jälkeen ammattikorkeakoulun paikka koulutusjärjestelmässä on vakiintunut ja 
sillä on lain määräämät selkeät perustehtävät: ammatillisiin asiantuntijatehtäviin 
valmentavan koulutuksen järjestäminen sekä opetusta, työelämää ja aluekehitys-
työtä tukeva tutkimus- ja kehitystyö. Näitä tehtäviä toteuttavat maassamme toi-
mivat 29 ammattikorkeakoulua sekä lisäksi sisäasianministeriön alaisuudessa Po-
liisiammattikorkeakoulu ja Ahvenanmaalla Högskolan på Åland.  

Käsitteet ovat tärkeitä elementtejä toiminnan jäsentämisessä ja rakentamises-
sa. Käsite erottaa kokonaisuudesta olennaiset osatekijät ja osatekijöiden väliset 
suhteet. Toiminnan muutos edellyttää uusien toimintaa jäsentävien käsitteiden 
luomista. Ammattikorkeakoulujärjestelmää rakennettaessa uuden koulun käsit-
teessä säilytettiin joitain entisten opiston ja keskiasteen oppilaitoksen käsitteiden 
osatekijöitä: ammattikorkeakoulun tuli olla käytännönläheinen ja sen järjestämän 
opetuksen pedagogisesti taitavaa ja edistyksellistä. Opiston käsitteeseen liitettiin 
uusina osatekijöinä mm. korkeakoulun asema ja vaatimus oppisisältöjen tieteelli-
sestä perusteltavuudesta. Korkeakoulun asema edellytti, että ammattikorkeakou-
lussa tehtäisiin ”tutkimus- ja kehitystyötä”. 

Alussa uuteen koulutyyppiin liitettyjen uusien ja vanhojen piirteiden välinen 
suhde oli epäselvä. Tiedekorkeakoulun kasvattamat opettajat ymmärsivät tutki-
muksen, mutta käsitepari ”tutkimus- ja kehitystyö” oli suurelle osalle heistä vie-
ras. Opetusministeriö ohjasi ammattikorkeakoulujen kehittäjiä korostamalla, että 
ammattikorkeakoulujen ei tulisi sortua tutkimus- ja kehitystyössä yliopistojen jäl-
jittelyyn. Ammattikorkeakoulujen toimijat rakensivat uudenlaisen koulun ideaa 
tuntemiensa yliopiston ja opiston käsitteiden pohjalta etsimällä toimintakokonai-
suutta, joka poikkeaisi näistä riittävästi. Tehtävän haasteesta kertovat mm. Herra-
sen (2003, 59) tutkimuksessaan haastattelemat opettajat, joiden mielestä ammat-
tikorkeakoulun kehityksessä oli ”tuhottu kaikki vanha”.  Opettajien tuli olla jotain 
”muuta kuin ennen – tosin kukaan ei tiennyt mitä tämä muu voisi olla” (Herranen 
2003, 66). Tämä tutkimus koskee sitä, miten ammattikorkeakoulun opettajat ete-
nivät hämmennyksen tilasta ja kehittivät uuden toimintatavan sekä, mitä esteitä 
toiminnan uudelleenjäsentämisessä kohdattiin ja millä tavoin opettajat ylittivät 
kohtaamansa esteet.

Ammattikorkeakoulun käsitteen uutuudesta ja haasteellisuudesta kertovat 
myös lukuisat ammattikorkeakouluja koskevat tutkimukset. Kun ”uutta ja eri-
laista” on ollut vaikea hahmottaa, monissa tutkimuksissa on päädytty kartoit-
tamaan ammattikorkeakoulun toimijoiden käsityksiä: opettajien käsityksiä am-
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mattikorkeakoulukokeilusta (Laakkonen 1999), opettajien käsityksiä yksikkönsä 
laadusta, laatutyöstä ja ilmapiiristä (Mäki 2000), ammattikorkeakoulun johtajien 
ja esimiesten käsityksiä johtajuudesta ammattikorkeakoulussa (Nikander 2003), 
opiskelijoiden ja työelämänohjaajien käsityksiä siitä, mitä työelämälähtöisessä 
opinnäytetyössä opitaan (Rissanen 2003), opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä 
projektiopiskelusta (Vesterinen 2001), ammattikorkeakoulun terveysalalta val-
mistuneiden käsityksiä koulutuksesta, pätevyydestään ja sijoittumisestaan työelä-
mään (Paloste 2004) ja opiskelijoiden, opettajien ja työelämäohjaajien käsityksiä 
opinnäytetyöstä asiantuntijuuden kehittäjänä (Frilander-Paavilainen 2005). Am-
mattikorkeakoulujen kehittämisen pohjaksi on tutkittu myös kokemuksia mm. 
opiskelijoiden kokemuksia opetussuunnitelmasta (Kotila 2000), ammattiin (sai-
raanhoitajaksi) kasvusta ja kehittymisestä (Ora-Hyytiäinen 2004) sekä työelä-
mäprojekteissa oppimisesta (Kaaresvirta 2004). 

Käsitteet ovat kulttuurisen kehityksen tuloksena syntyneitä, pelkistyksiin ja 
yleistyksiin perustuvia ajatusrakennelmia, jotka rajaavat määrittävät ajattelun ja 
toiminnan kohteita ja kiteyttävät niitä koskevaa tietoa. Käsitteen alalla viitataan 
niihin ilmiöihin, jotka kuuluvat käsitteen piiriin, esimerkiksi koulut, joilla on am-
mattikorkeakoulun asema. Käsitteen sisältö puolestaan koskee sitä, mikä on käsit-
teen alaan kuuluvien kohteiden merkitys ja luonne, mitkä ovat niiden olennaiset 
tunnuspiirteet ja tunnuspiirteiden väliset suhteet sekä mitä kohteista tiedetään. 
Käsitteen merkityssisällöstä on aina monia tulkintoja ja se muuttuu historian ku-
luessa. Yksilöiden käsityksiä voidaan pitää heidän havaintoinaan ja tulkintoinaan 
käsitteen piiriin kuuluvista ilmiöistä. Käsitysten tutkimus tuo siten esiin sen, mil-
laisia havaintoja ja tukintoja ja ajatuksia eri yksilöillä on käsitteen piiriin kuulu-
vista kohteista tutkimushetkellä ja millaisia näköaloja he liittävät käsitteeseen. Sa-
malla tulee esiin se, miten erilaisia ja keskenään ristiriitaisia nämä havainnot ja 
käsitykset ovat. 

Käsityksiä koskevat, toteavat tutkimukset kertovat siitä ajatuksellisesta ”maas-
tosta”, jossa uuden koulun käsitettä tietyllä hetkellä kehitetään. Tällaiset toteavat 
tutkimukset eivät kuitenkaan kerro, miten käsitysten välisiä ristiriitoja voidaan rat-
kaista ja miten käsitettä voidaan kehittää. Suomalaisissa tutkimuksissa on myös 
joitakin ammattikorkeakouluissa toteutetuista kehitystöistä raportoivia toimin-
tatutkimuksia. Esimerkiksi Miettisen ja Peisan (2002, 303–319) kehittämistutki-
muksessa luotiin uudenlainen koulun ja työelämän yhteistyön muoto.  Myös Lam-
bert (2001) on toteuttanut kehittävän tutkimuksen, jossa jäsennettiin koulun ja 
työelämän yhteistyön muotoja.  Vesalan (2001) toimintatutkimuksessa kehitettiin 
liiketoimintasuunnitelman opintojaksoa vastaamaan työelämän tehtäväalueita ja 
Tiusasen (2005) tutkimuksessa pyrittiin luomaan Helsingin liiketalouden ammat-
tikorkeakouluun kokonaisvaltainen, koko organisaation kehittämistä tukeva muu-
tosmalli. Ammattikorkeakoulun toisen perustehtävän, tutkimus- ja kehitystyön 
piirissä toteutettuja kehitysinterventioita ei sen sijaan ole toistaiseksi raportoitu. 
Tutkimus- ja kehitystyö on korkeakoulun aseman perustelu, ammattikorkeakou-
luille koulutuksen ohelle asetettu keskeinen tehtävä ja samalla uusi, toimijoiden 
työn kohdetta laajentava haaste. Se on myös olennainen, kehittyvän ammattikor-
keakoulukäsitteen osa. Siksi on tärkeää kuvata, miten ammattikorkeakoulun tutki-
mus- ja kehitystyön käsite on kehittynyt ja minkälainen haaste se on opettajille.
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Tutkimukseni koskee ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön idean 
muotoutumista yhdessä ammattikorkeakoulussa. Se etenee yksilöiden käsitys-
ten tarkastelusta toimintaa ohjaavan kompleksisen käsitteen (Engeström, Pasa-
nen, Toiviainen & Haavisto 2005, 47–77) yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteeni on 
valottaa uuden toimintaa jäsentävän käsitteen syntyprosessin luonnetta ja löytää 
menetelmä, jolla tätä prosessia voidaan eritellä ja siitä voidaan oppia. Tarkaste-
len ensin ammattikorkeakoulun henkilökunnan käsityksiä ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitystyöstä vuonna 1998, kun opetusministeriö pyrki tukemaan 
ammattikorkeakouluja tutkimus- ja kehitystehtävän selkiinnyttämisessä. Toiseksi 
erittelen yhden koulutusalan kehitysprosessia, jossa alan opettajat kehittivät uu-
den idean opinnäytetyöstä, joka vastaisi tutkimus- ja kehitystyön haasteeseen, ja 
sovelsivat idean käytäntöön. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, miten idea uu-
denalaisesta opinnäytetyöstä kehittyi ja mitä vastoinkäymisiä sen kehittämisessä 
kohdattiin sekä miten esteet ylitettiin. Useat kirjoittajat ovat katsoneet ammat-
tikorkeakoulun kehittyneen nopeasti ja korostaneet opettajien keskeistä roo-
lia muutostyössä. Tavoitteeni on kuvata havainnollisesti yhden opettajaryhmän 
kulkema kehityspolku, heidän sillä kohtaamansa esteet sekä ne monet käytännön 
ratkaisut ja esteiden ylitysteot, joilla opettajat varmistivat muutoksen etenemisen. 
Kun uusi käsite on kiteytynyt, siihen johtanut kehityspolku ei enää ole yleensä 
näkyvissä. Kuitenkin voidaan sanoa, että juuri tuo kehityspolku on käsitteen mer-
kityssisältö, koska se tuo esiin kaikki ne ongelmat, jotka käsitteen kehittämisessä 
on täytynyt ratkaista sekä näihin ongelmiin kehitetyt ratkaisut. Kehityspolun tun-
teminen auttaa muiden organisaatioiden edustajia arvioimaan, miltä osin ja millä 
edellytyksillä tämän ryhmän kehittämä malli voidaan siirtää. Kun kehitysprosessi 
tunnetaan ja ymmärretään paremmin, voidaan myös paremmin tukea uusien toi-
mintaa jäsentävien käsitteiden kehittämistä ja henkiöitä, jotka kehittävät toimin-
tatapoja ammattikorkeakouluissa. 
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2. Tutkimus- ja kehittämistoiminta osana 
ammattikorkeakoulua

Ammattikorkeakoulun syntyessä opistojen ja keskiasteen oppilaitosten tuli muut-
tua yhtenäisiksi ammattikorkeakouluiksi Koulutusjärjestelmätason teksteissä 
ammattikorkeakoulu asetettiin aiemmin yliopiston yksinoikeudella hallitsemalle 
kentälle yhtaikaa sekä yliopiston kilpailijaksi että yliopistosta ja riippuvaksi toi-
mijaksi. Pelkkä ammatteihin ja ammatillisuuteen kiinnittyminen ei riittänyt kor-
keakoulukelpoisuuden saavuttamiseksi, vaan ammattikorkeakoulujen tuli tarjota 
mm. tieteeseen ja tutkimukseen liittyvää koulutusta. Uuden koulutusorganisaati-
on, ammattikorkeakoulun, oli erottauduttava paitsi yliopistoista myös ammatil-
lista koulutusta antavista oppilaitoksista. Eroa ammatillisiin oppilaitoksiin tehtiin 
korostamalla korkeakoulumaisuutta (mm. oppisisältöjen tieteellistä perustelta-
vuutta), kun taas ero yliopistoon syntyi ”ei-yliopistollisuudesta”. ”Ei yliopistolli-
suus” oli käytännönläheisyyttä, vahvaa kiinnittymistä työelämään, ammatillisuut-
ta sekä yksilöllisyyttä painottavaa opiskelu- ja oppimiskulttuuria. (ks. Herranen 
2003, 15–25.) Korkeakoulumaisuus liittyi paitsi opetuksen sisältöihin ja tasoon 
myös tutkimuksen tekemisen tavoitteisiin. Seuraavassa käsittelen ammattikorkea-
koulujärjestelmän ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä koskevien 
ideoiden kehittymisen vaiheita.

2.1 Ammattikorkeakoulu-käsitteen kehittymisen vaiheita

Suomalaisen ammattikorkeakoulun käsitteen kehityksen voi jakaa karkeasti neljään 
vaiheeseen: koulutusjärjestelmätasolla tapahtunut ammattikorkeakoulun määrit-
tely (ideologian syntyminen ja konkretisointi 1989–1991), ammattikorkeakoulun 
varhainen kokeilu (1991–1995), vakinaistaminen (1996–2000) ja vakinaisen am-
mattikorkeakouluverkoston toiminta (2000–) (vrt. Salminen 2001, 81–84). 

Ammattikorkeakoulujen luomisen voi nähdä yhtenä vastauksena opiskelijoi-
den kysyntään. 1980-luvulla toteutetun keskiasteen koulu-uudistuksen yhtenä ta-
voitteena oli ollut purkaa ylioppilassumaa luomalla ammatillisesta koulutuksesta 
kilpailukykyinen vaihtoehto lukiolle. Tämä tavoite ei toteutunut, joten 1990-lu-
vun tavoitteet oli asetettava aikaisempaa korkeammalle: ammatillisesta koulutuk-
sesta oli kehitettävä kilpailukykyinen vaihtoehto yliopistolle. (Lampinen & Savola 
1995, 32–39.) Jo vuoden päästä siitä, kun keskiasteen koulu-uudistuksen viimei-
nen peruslinja oli perustettu (sosiaaliala 1988), opetusministeriö esitti uudet kou-
lutusvisiot (Finlandia-talon visioseminaarissa helmikuussa 1989), joiden pohjalta 
ryhdyttiin rakentamaan ammattikorkeakoulu-uudistusta. Suomessa tämän uudis-
tuksen tarpeellisuutta perusteltiin mm. ammatillisen koulutusjärjestelmän ongel-
milla ja kansainvälistymisen paineilla (Salminen 1997, 314–315; Lampinen 1998, 
96). Ammattikorkeakoulukokeilun alussa sille asetettiin ensisijassa järjestelmä-
tason tavoitteita: pyrkimyksenä oli koulutusrakenteessa ilmenneiden epäkohtien 
korjaaminen. Muutokseen kytkettiin kuitenkin myös koulutuksen laatua koskevia 
tavoitteita. (Salminen 1997, 315, Salminen 2000, 38–39.)
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Opetusministeriön työryhmä esitti uudistuksen suunnitteluvaiheessa neljä vaihto-
ehtoista ammattikorkeakoulujen mallia:

1. Ammatti-instituuttimalli, jossa ammattikorkeakoulut rakennettaisiin yk-
sittäisten ammatti-instituuttien pohjalle kehittämällä opistotason yksiköis-
tä korkean tason ammatillista koulutusta tarjoavia instituutteja.

2. Sateenkaari-mallissa ammattikorkeakoulu muodostettaisiin olemassa ole-
van korkeakoulun ympärille liittämällä korkeakouluun muita alueen opis-
totason yksiköitä.

3. Saman alan konglomeraattimallissa useat saman alan opistot muodostaisi-
vat yhdessä ammattikorkeakoulun.

4. Eri alojen konglomeraattimallissa eri alojen ammatilliset opistot muodos-
taisivat ammattikorkeakoulun. (Lampinen & Numminen 1989, 33–34.)

Opetusministeriön työryhmässä sateenkaarimallia ei pidetty koulutuspoliittisesti 
tarkoituksenmukaisena; sen sijaan sekä ammatti-instituuttimalli että molemmat 
konglomeraattimallit soveltuisivat ammattikorkeakoulun malleiksi. Kutakin kol-
mea mallia oli tarkoitus testata 1–2 kohteessa. (Lampinen & Numminen 1989, 37.) 
Työryhmä ei kuitenkaan ollut yksimielinen ratkaisussaan, vaan laati kaksi kilpai-
levaa esitystä. Toisessa ammattikorkeakoulut esitettiin eräänlaisena opistojen ja 
yliopistojen välisenä yliopistoa edeltävänä järjestelmänä. Tämä malli ei kuitenkaan 
saanut kannatusta, vaan ammattikorkeakoulut nähtiin enemmän yliopistojen kil-
pailijoina. Vuoden 1989 loppuun mennessä duaalimalli oli saanut vahvan jalansi-
jan opetusministeriössä. Ammattikorkeakouluja ryhdyttiin pitämään yliopistoille 
rinnakkaisina, mutta tavoitteiltaan erilaisina korkeakouluina. (Lampinen & Savola 
1995, 40–41.) Valitun lähtökohdan ideana oli säilyttää opistolaitoksen parhaat pe-
rinteet – käytännönläheisyys, yhteydet työelämään, hyvä pedagoginen osaaminen 
– ja tuoda siihen lisäksi parhaimpia akateemisia perinteitä kuten vaatimus asioiden 
perusteltavuudesta, tieteellisen selittämisen periaatteita sekä huomattava opintojen 
valinnaisuus. Tämän lisäksi tavoitteena oli, että ammattikorkeakoulut olisivat yli-
opistoja voimakkaammin alueellisesti suuntautuneita. (Lampinen 1995, 17–18.)

Nummisen (1994, 41) mukaan uudistus sai heti kentällä niin myönteisen vas-
taanoton, ettei ollut tarvetta perustaa erityistä komiteaa tai muuta valmisteluelin-
tä – ammattikorkeakoulu-uudistusta lähdettiin aiemmista käytännöistä poiketen 
toteuttamaan ripeästi koulutuskokeilujen kautta. Kokeilussa valmistelu, kehittä-
mis- ja toimeenpanovastuu oli oppilaitoksissa eikä keskushallintoviranomaisilla. 
Kokeilutoiminnan ohjeiksi valmisteltiin verrattain suppea kokeilulainsäädäntö, 
joka antoi kokeiluammattikoreakouluille puitteet oman toimintansa kehittämi-
selle. (Mäenpää 1991, 23; Lampinen 1995, 13, Lampinen 1998, 104–105.)

Kokeilulainsäädännössä ammattikorkeakoulut esitettiin muodostettavak-
si siten, että jo olemassa olevista opisto- ja korkea-asteen koulutusta tarjoavista 
oppilaitoksista luotaisiin ammattikorkeakouluja niiden tutkintojen ammatillista 
ja teoreettista tasoa kohottamalla. Kokeilu rakentui pääosin opetusministeriön 
työryhmän kuvaamien konglomeraattimallien varaan: kokeilussa mukana olleista 
22 ammattikorkeakoulusta suurin osa edusti monialaista ja vain yksi yhden alan 
konglomeraattimallia. Yhden oppilaitoksen ammattikorkeakouluja oli kokeilussa 
mukana kuusi. (Lampinen & Savola 1995, 51.)
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Kokeiluvaiheeseen (1991–1995) siirryttäessä kokeiluiden johtoa ja arvioin-
tia varten opetusministeriöön perustettiin kehittämisyksikkö (Salminen 2001, 
56). Kokeiluvaiheen alkaessa ei ollut selvää, missä laajuudessa opistoasteen kou-
lutus olisi tarpeen kehittää ammattikorkeakoulutasoiseksi ja kysymys oli esillä 
jatkuvasti. Asia ratkesi joulukuussa 1995, kun Koulutuksen ja korkeakouluissa 
harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 1995–2000 ase-
tettiin tavoitteeksi kaiken ammatillisen korkea-asteen ja suurimman osan opis-
toasteen koulutuksen kehittäminen ammattikorkeakoulutukseksi. Laki ja asetus 
ammattikorkeakouluopinnoista astuivat voimaan 1995. Vakinaistamisen vai-
heessa (1996–2000) väliaikaisten kokeiluammattikorkeakoulujen rinnalla toimi 
joukko vakinaisia ammattikorkeakouluja. Vakinaisen ammattikorkeakoulun 
aseman saavuttaminen edellytti korkeakoulujen arviointineuvoston kriteerien 
täyttymistä. Ensimmäiset vakinaistetut ammattikorkeakoulut (9) aloittivat toi-
mintansa 1996. Vakinaistamisarvioinnit jatkuivat tästä eteenpäin vuosittain ja 
vuonna 1997 vakinaistettiin seitsemän ammattikorkeakoulua, vuonna 1998 nel-
jä, vuonna 1999 neljä ja loput kuusi vuonna 2000. Näin kokeiluvaihe päättyi 
porrastetusti vuosina 1996–2000. Vuonna 2000 Suomen ammattikorkeakoulu-
verkosto koostui 31 ammattikorkeakoulusta. Vuonna 2004 Opetusministeriön 
ammattikorkeakoulutietokannassa oli edelleen 31 ammattikorkeakoulua. (Ran-
tanen 2004; OPM 2004, 10–11.)

Vakinaisen ammattikorkeakouluverkoston syntymisen jälkeen ammattikor-
keakoululaki uusittiin. Se astui voimaan vuoden 2003 elokuussa. Laki asetti am-
mattikorkeakoulut yliopistojen rinnalle osaksi korkeakoulujärjestelmää. Ammat-
tikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia  
vastaavaa sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakoulu-
opetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja 
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitys-
tä tukevaa, alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa tutkimus- ja kehitystyö-
tä. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003.) Näin ammattikorkeakouluille oli määri-
tetty kaksi perustehtävää: korkeakouluopetus ammatillisiin asiantuntijatehtäviin 
sekä tutkimus- ja kehitystyö.

2.2 Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön idean 
kehittymisen vaiheet

Tutkimus- ja kehitystyön ratkaisut ovat edenneet ammattikorkeakoulun käsitteen 
kehityksestä poikkeavassa aikataulussa. Vaikka korkeakoulumaisuuden saavutta-
minen sidottiin koulutusjärjestelmätason tavoitteissa tutkimuksellisuuteen, tut-
kimus- ja kehitystyön toimintamuotojen kehittäminen ammattikorkeakouluissa 
käynnistyi vasta kokeiluvaiheen loppupuolella tai joidenkin ammattikorkeakou-
lujen osalta kokeiluvaiheen jo päätyttyä.
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta ammattikorkeakouluideologian määrittelyn vai-
heessa 1989–1991 
Ammattikorkeakoulua määriteltäessä ja kehitettäessä korkeakoulutukseen liittyvä 
keskeinen kysymys oli koulun suhde tutkimukseen. Vaikutteita otettiin Euroopan 
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muista maista – lähinnä Saksan (Fachhochschule), Hollannin (HBO) ja Britannian 
ammattikorkeakoulujen esikuvat vaikuttivat toimintamallien valintaan. 

Saksassa ammattikorkeakoulujärjestelmä syntyi 1960- ja 1970-luvun vaih-
teessa lähinnä poliittisten kiistojen – ei niinkään suunnitelmallisen korkeakou-
lupolitiikan – tuloksena. Vuosikymmenten kuluessa ammattikorkeakoulut ovat 
kehittäneet toimintaansa ja saaneet pysyvän jalansijan saksalaisessa korkeakou-
lujärjestelmässä. Tutkimus- ja kehitystyö on ollut olennainen osa saksalaista jär-
jestelmää, kuitenkin siten, että opetus- ja koulutustehtävä on ollut ensisijainen ja 
tutkimus- ja tuotekehitystyö tälle alisteinen. Ammattikorkeakoulujen opetus ja 
tutkimus- ja kehitystyö rakentuvat Saksassa professorijärjestelmän varaan. Pro-
fessorit ovat tohtorin tutkinnon suorittaneita, joilla on lisäksi vankka kokemus 
työelämästä. Ammattikorkeakouluissa on tehty menestyksellisesti käytäntöön 
suuntautuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, mutta ongelmia on ollut etenkin tutki-
mus- ja kehitystyön jatkuvuudessa ja laajuudessa. Opinnäytteiden, käytännön 
harjoittelun ja diplomitöiden yhteydessä ei ole pystytty toteuttamaan laajoja tut-
kimushankkeita – uudet opiskelijat saavat aloittaa oman kehitystyönsä nollasta. 
Professorijärjestelmän on myös koettu korostavan liiaksi tieteenalajakoa. (Dahl-
heimer 1995, 81–89.)

Hollannin koulutusjärjestelmässä korkea-asteen ammatillinen ja tieteellinen 
koulutus on eriytetty toisistaan. Korkeakoulutuksesta ja tieteellisestä tutkimuk-
sesta annetun lain mukaan yliopistot keskittyvät tieteelliseen koulutukseen ja tut-
kimukseen ja ammattikorkeakoulujen (hogescholen) tehtävä on puolestaan vastata 
korkeimmasta ammatillisesta koulutuksesta (hoger beroepsonderwijs). Ammatti-
korkeakoulujärjestelmä perustettiin vuonna 1986 (laki korkeammasta ammatilli-
sesta koulutuksesta) ja niiden toimintaa ohjaavaa lakia tarkennettiin vuonna 1993. 
Vuonna 2003 Hollannissa toimi 60 ammattikorkeakoulua, 13 yliopistoa ja avoin 
yliopisto. Tutkimusta ammattikorkeakoulut voivat harjoittaa siinä määrin kuin 
se liittyy niiden tarjoamaan koulutukseen. Tavoitteena on myös, että ne omal-
ta osaltaan kehittävät niitä ammatteja, joihin johtavaa koulutusta ne tarjoavat. 
Viimeisten uudistusten yhteydessä ammatillisen ja tiedeperustaisen koulutuksen 
kahtiajakoa on lievennetty siten, että ammattikorkeakoulu voi perustaa tieteelli-
sesti suuntautuneen koulutusohjelman ja tiedekorkeakoulu työelämälähtöisen 
koulutusohjelman. Edelleen on kuitenkin määriteltävä, kumpaan ryhmään kou-
lutusohjelma kuuluu. (Ala-Vähälä 2003, 7.)

Britannian 1960-luvulla syntynyt ammattikorkeakoulujärjestelmä sulautet-
tiin osaksi yliopistoja 1990-luvulla. Prattin (1995, 101–102) mukaan tämä johtui 
osittain ammattikorkeakoulujen menestymisestä – niiltä ei voitu kieltää yliopis-
tostatusta. Britannian ammattikorkeakouluissa tutkimuksen asema ei ollut selvä-
piirteinen. Prattin (1995, 95–96) mukaan oli virhe, ettei opettajakuntaa rohkaistu 
osallistumaan tutkimukseen. Sitä jopa ehkäistiin, koska ajateltiin sen aiheuttavan 
opetuksen ja kurssien kehittämisen laiminlyöntiä. Jos tutkimusta tehtiin, se tapah-
tui järjestelmästä huolimatta. Toisaalta toisin kuin muualla Euroopassa, Britan-
nian ammattikorkeakouluilla oli alusta asti oikeus tarjota tohtoritason opintoja. 
Tämä lisäsi ammattikorkeakoulujen akateemista itsenäisyyttä. Britannian ammat-
tikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä rajoittivat kuitenkin rahoitukseen liit-
tyvät ongelmat. Rahoitusta oli vaikea saada, kun tutkimus ei mukautunut vallitse-
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vaan akateemiseen tutkimusparadigmaan. Tieteellisten toimikuntien hyväksyntää 
– ja rahoitusta – ei saatu. (Pratt 1995, 95–96.)

Suomessa ammattikorkeakoulujärjestelmän määrittelyvaiheessa ammattikor-
keakoulujen tutkimus- ja kehitystyö esiintyi korkeakoulumaisuuden saavuttamisen 
työvälineenä. Korkeakoulun oli syytä tehdä tutkimusta. Vastuu tutkimus- ja kehitys-
työn kehittämisestä siirrettiin ammattikorkeakouluille. Kehitystyön käynnistyessä ei 
ollut mitään vakiintunutta käsitystä siitä, mistä ammattikorkeakoulujen “tutkimus-
rakenne” koostuisi (Kurtakko 1995, 108). Useat toimijat ja kirjoittajat määrittelivät 
ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimuksen suhteessa tiedekorkeakoulujen tut-
kimukseen – teksteissä kuvattiin, mitä ammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen 
ei tulisi olla (vrt. Korhonen 1992, 19). “Suhteessa tiedekorkeakouluun” -määritte-
lyjen taustalla oli tarve torjua duaalimallia uhkaavaa ns. ”akateemista imua” (vrt. 
Lampinen 1998, 118). Akateemisessa imussa ammattikorkeakoulut suuntautuisivat 
yliopistolaitoksen jäljittelyyn, mikä johtaisi ammattikorkeakoulujen omaleimaisuu-
den katoamiseen. Jäljittely voisi ulottua myös tutkimus- ja kehitystyöhön. 

Koulujen kehitystyötä ohjaavassa laissa nuorisoasteen koulutuksen ja ammat-
tikorkeakoulujen kokeilusta (391/91) tutkimus- ja kehitystyöhön annettiin mah-
dollisuus: ”väliaikainen ammattikorkeakoulu voi järjestää myös aikuiskoulutusta 
sekä koulutusta tukevaa palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa (3 §)”. Kokei-
lulain tekstissä näkyy tutkimus- ja kehitystyön käsitteen yhdistäminen teknillisis-
sä opistoissa käytäntönä olleeseen palvelutoimintaan. Lisäksi laissa korostetaan 
tutkimus- ja kehitystyön koulutustehtävää tukevaa roolia. Työelämän tukeminen 
tutkimuksella ei ole selkeästi esillä. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö 
sijoitettiin innovaatioketjun loppupäähän: sen tuli soveltaa yliopiston tuottamaa 
tietoa käytännön kehittämistyöhön. 

Oppilaitosten arjessa korkeakoulutasoisten kokeiluyksiköiden kokoaminen ja 
muodostaminen aikaisemmin erillisistä opistoista oli riittävän suuri haaste. Tut-
kimus- ja kehitystyöhön liittyvien kysymysten ratkaiseminen ei ollut keskeinen 
tehtävä. Siksi kokeilun käynnistäneissä oppilaitoksissa tutkimus- ja kehitystyön 
käytännöt säilyivät entisinä ja erillisinä. 

Kokeiluvaiheen (”aikaiset kokeilijat” 1991–1995) aikana ammattikorkeakou-
luissa keskityttiin etupäässä koulutustason nostamiseen liittyviin kysymyksiin. 
Ensimmäiset ammattikorkeakoulukokeilut käynnistyivät 1992 ja ensimmäiset va-
kinaistamishakemukset jätettiin valtioneuvostolle vuonna 1995. Vakinaistamiseen 
liittyvät arviointikriteerit (ammattikorkeakouluopinnoista annettu laki 255/95, 5 
§) ja vakinaistamishakemuksesta saatu palaute suuntasivat kouluissa tapahtuvaa 
kehitystyötä. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti koulun toiminta-aja-
tukseen, koulutusohjelmien ajanmukaisuuteen ja tarpeellisuuteen, koulutusalojen 
yhdistelmien toimivuuteen, toiminnan vahvuusalueeseen, riittävään kokoon suh-
teessa koulutustehtävään, opettajien koulutustasoon, kirjasto- ja informaatiopal-
veluihin, työelämäsuhteisiin, yhteistyöhön yliopistojen, korkeakoulujen ja mui-
den oppilaitosten kanssa, kansainväliseen yhteistyöhön, alueelliseen koulutus- ja 
palvelutehtävään ja arvioinnin järjestämiseen. Tutkimus- ja kehitystyö eivät esiin-
tyneet sanoina arviointiperusteissa, joten niiden toteutumisen tavat ja taso eivät 
edelleenkään kuuluneet kokeiluoppilaitoksissa akuuteimmin ratkaistavien kysy-
mysten joukkoon. Varhaisessa kokeiluvaiheessa, 1992–1995, tutkimus- ja kehitys-
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työtä toteutettiin opistojen käytäntöjen mukaisesti ts. yritysten palvelutoimintana 
ja opinnäytetöinä (silloin vielä päättötyö). 

Tutkimus- ja kehitystyön käynnistymisen viiveeseen vaikutti myös pula osaajis-
ta ja toimijoista. Ammattikorkeakoululehtorin ja yliopettajan pätevyysvaatimuk-
set edellyttävät vähintään maisterin tai lisensiaatin tutkintoa ja kokeiluvaiheessa se 
puuttui usealta opistoasteen opettajalta. Opettajien koulutustason kohottaminen 
oli ammattikorkeakoulujen ja sen opettajien suuri haaste. Ammattikorkeakoulun 
kehitystyössä opettajat suuntasivat voimavaransa opetuksen kehittämiseen, ope-
tukseen ja omaan opiskeluun. Tutkimus- ja kehitystyön toteuttamisen haaste oli 
tässä vaiheessa toissijainen. Vuoden 1998 vakinaistamis- ja laajentamishakemus-
ten palautteissa opettajien koulutustason kohottamista suositellaan vielä lähes jo-
kaiselle hakijalle (Korkeakoulujen arviointineuvosto 1998).

Keskustelu tutkimus- ja kehitystyön olemuksesta jatkui kuitenkin valtakunnan 
tasolla. Mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE korosti 1994 (4–7) 
ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnassa ”selkeästi käytäntöön 
soveltavaa luonnetta ja koulutuksellisen tehtävän tukemista”. ARENEN määrit-
telyssä korostui yritysten merkitys tutkimuksen käynnistäjänä. Samalla neuvosto 
korosti kuitenkin aina myös ammattikorkeakoulujen pedagogiikkaan perustuvaa 
kasvatusvastuuta. Tutkimus- ja kehitystyön tuli liittyä opetustehtävään, se ei – toi-
sin kuin yliopistoissa – saanut olla itseisarvo. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- 
ja kehitystyön tuli myös ankkuroitua toiminta-alueisiinsa, maakuntiin ja niiden 
kehityksen tukemiseen. Nämä määrittelyt näkyivät myös vuoden 1995 ammatti-
korkeakoululaissa.

Ammattikorkeakoulujen vakinaistumisen vaiheessa (1996–2000) alettiin ky-
syä, mitä tutkimus- ja kehitystyö ammattikorkeakoulussa on ja sille alettiin luoda 
ensimmäisiä toimintamalleja ammattikorkeakouluissa. Osaltaan tähän vaikutti 
1995-vuoden laki (255/95). Sen erinäisiä säännöksiä koskevassa luvussa luvattiin, 
että ”ammattikorkeakoulu voi sille määrätyn koulutustehtävän rajoissa harjoittaa 
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa ja työelämää tukevaa tutkimus- ja kehi-
tystyötä” (25§). Salmisen (2000, 46) mukaan opetusministeriön ammattikorkea-
kouluyksikön johtaja Mäenpää kertoi haastattelussa (1999), että lakiesitykseen 
luonnosteltiin aluksi pykälä soveltavasta tutkimuksesta. Poliittisen ministeriryh-
män käsittelyssä soveltava tutkimus joutui vastatuuleen ja tehtäväksi kirjattiin tut-
kimus- ja kehitystyö. (Salminen 2000, 46). Tutkimus- ja kehitystyön luonnetta 
koskevia kysymyksiä esitettiin ensin asiaa käsittelevissä kirjoituksissa.  Kouluis-
sa keskustelu heräsi vasta vähitellen. Sekä valtakunnallisesti että koulujen sisäl-
lä keskustelua vauhditti opetusministeriön kirje (1997), jossa todettiin kouluissa 
vallitseva tutkimus- ja kehitystyötä koskeva sekaannus ja ehdotettiin tilanteen jä-
sentämistä mm. strategiatyöskentelyn avulla. Ammattikorkeakoululain 255/1995 
voimaantulon jälkeen opetusministeriössä havaittiin, että ammattikorkeakouluis-
sa ei ollut selvää käsitystä siitä, mitä tutkimus- ja kehitystyö voisi ammattikorkea-
kouluissa olla. 

Vuonna 1998 ammattikorkeakouluissa käynnistettiin opetusministeriön ra-
hoituksen tuella tutkimus- ja kehitystyötä koskeva strategiatyö. Sen aikana useissa 
ammattikorkeakouluissa määritettiin tutkimus- ja kehitystyön luonnetta ja yhden-
mukaistettiin tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä käsityksiä. Keskeistä oli myös rat-
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kaista, millä tavalla voitaisiin sovittaa yhteen työelämän ja opiskelijoiden tarpeet. 
Monissa strategiateksteissä ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimuksen katsot-
tiin koostuvan opettajien tekemästä, aluetta palvelevasta ja ammattikorkeakoulun 
sisäistä kehitystä tukevasta tutkimuksesta sekä opiskelijoiden opinnäytteistä (mm. 
Hyrkkänen & Orelma 1999, 28–29, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1998, 12–13: 
Tulkki 1995, 74, 78 ks. myös Tulkki 1993 ja 1997). Kehitystyön käynnistymisestä 
viestivät osaltaan vuoden 1998 Korkeakoulujen arviointineuvoston vakinaistamis- 
ja laajennushakemusten palautteet ammattikorkeakouluille: joidenkin oppilaitosten 
kohdalla esiintyy kehitettävänä kohtana maininta soveltavasta tutkimustoiminnasta 
tai opinnäytetöiden kehittämisestä (Korkeakoulun arviointineuvoston julkaisuja 
1998).

Vakinaisen ammattikorkeakouluverkoston vaiheessa (2000–) koulut koet-
telivat käytännössä erilaisia strategisia valintojaan. Keskustelun, strategiatyön ja 
kokeilujen jälkeen tutkimus- ja kehitystyö määriteltiin vuoden 2003 laissa ope-
tustyön ohelle ammattikorkeakoulun toiseksi tehtäväksi. Ammattikorkeakoulujen 
tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen 
ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantun-
tijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakoulu-
opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinora-
kenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (4§). Laki asettaa 
tutkimus- ja kehitystyölle kolme tehtävää ja kohdetta: sen tulee palvella opetusta 
ja tukea sekä aluekehitystyötä että työelämän organisaatioiden toimintaa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitys-
työn idean kehittymistä yhdessä ammattikorkeakoulussa kahden viimeisimmän 
vaiheen aikana ts. strategian määrittelystä tutkimus- ja kehitystyön eri muotojen 
kokeiluihin.

2.3 Keskustelu tiedon tuottamisen muutoksesta: 
ammattikorkeakoulu osana innovaatiojärjestelmää

Ammattikorkeakoulut luotiin alusta asti palvelemaan alueensa työelämän kehitty-
mistä. Ammattikorkeakoulujen idean mukaan niillä tuli olla muutakin annettavaa 
toiminta-alueensa työelämälle kuin perinteinen koulutus. Alueen elinkeinoelämän 
tuli voida hyödyntää ammattikorkeakoulujen asiantuntemusta oman toimintansa 
kehittämisessä, erityisesti pk-yrityksille ammattikorkeakoulun tuli olla merkittävä 
tuki (esim. Tulkki 1995, 13–15). Tutkimus- ja kehitysyö oli ammattikorkeakou-
luille osoitettu työväline tämän tehtävän toteuttamiseen.

Ammattikorkeakoulujen alueellisesta tehtävästä käytyyn keskustelun on liit-
tynyt puhe ”innovaatiojärjestelmistä” (esim. OPM 2004, 15–24) ja ”oppivasta 
alueesta” (Katajamäki 2002, 6). Ammattikorkeakoulut korostavat olevansa osa 
alueellista innovaatiojärjestelmää. Kiinnittyminen siihen tapahtuu koulutuksen ja 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä aluekehitystyön kautta (OPM 2004, 15–
24). Oppivan alueen käsite pohjautuu tanskalaisen innovaatiotutkijan Lundvallin 
1990-luvun alussa esittämään teoriaan oppivasta taloudesta (Lundvall 1994, 23–
42). Oppivalla alueella (learning region) tarkoitetaan organisaatioiden verkostoa, 
jonka jäsenet ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa ja joilla on yhteinen visio alueen 
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kilpailukyvyn kehittämiseksi. (Lundvall 2002, 101–107). Mm. Lyytinen (2002, 25) 
korostaa ammattikorkeakoulujen mahdollisuutta mm. tutkimus- ja kehitystyön 
avulla tuottaa oppivien alueiden kehittämiselle todellista alueiden omaleimaisuu-
den ja kysynnän mukaan vaihtelevaa sisältöä. 

Puhe ”aluekehitysvaikutuksesta”, ”innovaatiojärjestelmistä” ja ”oppivasta 
alueesta” voidaan pelkistää kysymyksiksi tiedon tuottamisen tarpeesta ja tavas-
ta: mitä tietoa ja osaamista ammattikorkeakoulun tulisi tutkimus- ja kehitystyötä 
tekemällä alueen ja sen organisaatioiden palvelemiseksi tuottaa ja miten ammat-
tikorkeakoulun tuottaman tiedon ja osaamisen tulisi poiketa mm. tutkimuslai-
tosten ja yliopistojen tuottamasta tiedosta. Näitä asioita koskevassa keskustelussa 
on nojauduttu sekä vanhaan innovaatioketjun malliin että uudempiin teorioihin 
innovaatioiden synnystä.  Perinteisen käsityksen mukaan uteliaisuuteen ja luo-
vaan kekseliäisyyteen pohjautuvan perustutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta 
teoreettista tietoa, jota soveltavassa tutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi, kun 
etsitään käytännöllisten tavoitteiden kannalta relevanttia käyttötietoa. Kehittä-
mistyön avulla soveltavan tutkimuksen tulokset puolestaan muunnetaan  talou-
dellisesti kannattaviksi tuotteiksi. Innovaatioketjun malli on peräisin toisen maail-
mansodan jälkeiseltä ajalta. Vannevar Bush esitti vuonna 1945, että perustutkimus 
on tärkeä innovaatioiden käynnistäjä (Bush 1945). Korkeakoulupolitiikassa ja sen 
perusteluissa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö on sijoitettu inno-
vaatioketjun loppupäähän. Tutkimus- ja kehitystyön määrittelyissä ammattikor-
keakoulujen ajatellaan saavan syötteitä tiedekorkeakoulun perustutkimuksen tu-
loksista ja tekevän niiden perusteella soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä.

Innovaatioketjun yksiulotteista mallia on arvosteltu yksipuolisesta “science 
push“ -ajattelusta. Kyse ei ole vain perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja 
kehitystyön välisten rajojen hämäryydestä ja päällekkäisyydestä, vaan itse ilmiön 
(innovaatioprosessin) moniulotteisuudesta. Samassa tehtävässä voidaan päätyä 
sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntymiseen että käytännön sovelluksen synty-
miseen. Paras tiede lienee samanaikaisesti käytännöllistä ja tieteellisesti tärkeää.  
Innovaatioketjuajattelun arvostelijoista Stokes (1997, 70–75) tarkasteli innovaati-
oihin johtaneita tutkimuksia ja arvioi, miten niissä oli painotettu perustutkimuk-
selle ominaista ymmärryksen lisäämistä tai soveltavalle tutkimukselle ominaista 
käyttötiedon tuottamista. Tarkastelun tuloksena hän korvasi yhteen ulottuvuu-
teen perustuvan innovaatioketjun kaksiulotteisella nelikenttämallilla (Quadrant 
Model of Scientifi c Research, kuva 1). Siinä tutkimuksella voi olla yhtaikaa tavoit-
teena sekä ymmärryksen että käyttötiedon lisääminen. Eri tutkimuksissa ymmär-
ryksen ja käyttötiedon syntymisen suhde vaihtelee. Mallissa ”Bohrin neljännek-
seen” sijoittuu puhdas perustutkimus, ”Edisonin neljännekseen” puhdas soveltava 
tutkimus ja ”Pasteurin neljännekseen” kuuluvat tutkimukset edustavat käytännön 
sovelluksiin tähtäävää perustutkimusta. Viimeinen neljännes ei ole tutkimuksen 
kannalta relevantti. 
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Kuva 1. Tieteellisen tutkimuksen nelikenttämalli Stokesin mukaan (1997, 73) 

Stokes (1997, 84–89) jatkoi nelikenttämallin kehittelyä ja päätyi kuvamaan inno-
vaatioketjun dynaamisena perustutkimuksen ja teknologisten innovaatioiden yh-
teytenä. Mallissa perustutkimuksen ja teknologisten innovaatioiden polut etenevät 
erillisinä, mutta vuorovaikutteisina toimintatapoina. Polkujen risteävällä alueella 
tehdään käyttöorientoitunutta perustutkimusta (use-inspired basic research). 
Stokesin mallissa ”Science push” -ajattelun rinnalla toimii “technology push“ sekä 
perustutkimuksen ja tuotekehitystyön  molemminsuuntainen vuorovaikutus. 

Toinen lineaarista innovaatioajattelua horjuttanut keskustelu liittyi markkinoi-
den kysyntä ts. ”market pull” -ajatteluun. Sen keskeinen 1960–1970 luvuilla esiin-
tynyt kysymys käsitteli sitä, miten paljon markkinoiden kysyntä vaikutti tekniseen 
keksintötoimintaan. Mm. Scmookler (1966) oli havainnut patenttiaktiivisuuden 
seuranneen markkinoiden kysynnän kasvua. (Miettinen 2006, 39–42.)

Ammattikorkeakoulujen velvoite tehdä työelämää ja aluekehitystyötä palvele-
vaa tutkimus- ja kehitystyötä, suuntaa niitä toimimaan ympäristöissä, joissa tietoa 
sovelletaan. Ammattikorkeakoulujen tuottaman tiedon laatua arvioitaessa keskei-
siä kriteereitä ovat tulosten sovellettavuus ja käyttökelpoisuus. Kehittämisproses-
seissa tieteellisen osaamisen lisäksi tarvitaan eri toimijoiden vuorovaikutukseen 
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perustuvia työtapoja, joissa ensisijaisia tekijöitä eivät ole perustutkimuksen, sovel-
tavan tutkimuksen ja tuotekehityksen rajat eivätkä myöskään organisaatioiden ra-
jat. Näissä ympäristöissä innovaatioketju voi kääntyä toimimaan myös toisinpäin. 
Käytännön monitieteiseen ongelmaan etsitään ratkaisu ja kehitetään sovellus. So-
velluksen valmistuttua aletaan lähemmin tutkia ongelman ulottuvuuksia ja rat-
kaisuiden säännönmukaisuuksia, siis tehdään perustutkimusta. Lopuksi voidaan 
päätyä käyttökelpoiseen yleistä ymmärrystä lisäävään teoriaan. 

Gibbons ym. (1994) sekä Nowotny, Scott ja Gibbons (2001 ja 2003) erottavat 
kaksi tiedon tuottamisen moodia. Moodi 1 on akateemista, tieteellistä tietoa, jota 
säätelevät tiedeyhteisön normit ja paradigmat. Moodi 2 mukaisessa tiedon tuot-
tamisessa tarve nousee sosiaalisista ja taloudellisista konteksteista ja tiedon tuot-
tamisen lähtökohtina ovat käytännölliset ja soveltavat ongelmat. Moodi 2 mukai-
sessa tutkimus- ja kehitystyössä tavoitellaan tiedon käyttöympäristöissä syntyvää 
ja kumuloituvaa, raja-aitoja ylittävää (transdiciplinääristä), käyttökelpoista ja yh-
teiskunnallisesti kestävää tietoa. 

Viimeaikaisessa keskustelussa ammattikorkeakoulujen tiedon tuottamisen 
perusteet on liitetty Moodi 2 -tyyppiseen toimintaan (Salo, Söderqvist & Toikko 
2004, Rissanen 2005). Mm. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen 
rakenneselvityksessä (Rantanen 2004, 78) korostetaan tutkimus- ja kehitystyötä, 
jolla on suuri merkitys alueen työelämälle ja joka tukee omalla pätevyysalueellaan 
innovaatioketjun toteutumista. Kun moodi 2 mukainen tieto syntyy perinteisten 
instituutioiden ulkopuolella, haasteeksi nousevat mm. tuotetun tiedon laadun 
arviointi sekä tiedon tuottamiseen liittyvät eettiset kysymykset (Rissanen 2005). 
Haasteita liittyy myös ”alihankkija-aseman” ja osaamisen suhteeseen: kun tutki-
musta tehdään ulkopuolisten tahojen tilauksesta, yhteys ammattikorkeakoulun 
omiin kehityssuuntiin ja strategioihin heikkenee ja on vaarana, että tyydytään 
tekemään vain lyhyen aikavälin asiakastarpeiden tyydyttämiseen tähtäävää tut-
kimus- ja kehitystyötä. Pahimmillaan tiedonmuodostuksesta voi tulla pelkästään 
kauppatavaraa.  (Rantanen 2004, 79–80.) 

Opetusministeriö kannustaa ammattikorkeakouluja aluekehitystyöhön arvi-
oimalla ja palkitsemalla niitä aluekehitystyön tuloksellisuuden perusteella. Am-
mattikorkeakoulujen tuloksellisuutta arvioidaan yleisillä perusteilla ja huippu-
yksikkökriteereillä. Huippuyksikköjen määrittelyssä on käytetty koulutuksen ja 
opetuksen kriteerien lisäksi aluekehitysvaikutukseen ja työelämäsuhteisiin liitty-
viä kriteereitä (OPM 1998). Niitä ovat olleet ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja 
kehitystyön vaikutukset alueellisessa kehitystyössä, alueelta tulevan rahoituksen 
osuus, aluevaikuttajien rooli ammattikorkeakoulun hallinnossa ja opetuksen ke-
hittämisessä, vaikutukset alueellisessa työllisyydessä ja työllistämisessä, harjoit-
telu- ja opinnäytetöiden kytkeytyminen alueen työelämään, alueen työelämän 
koulutustarpeiden tyydyttäminen ja työelämän asiantuntijoiden käyttö opetuk-
sessa. (OPM, 1998.) Ensimmäiset aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt julkais-
tiin keväällä 2001 (Huttula 2001). Huippuyksiköiksi hakeneita (24 esitystä) Kor-
keakoulujen arviointineuvosto arvosteli erityisesti siitä, ettei aluekehitystehtävän 
suhde opetukseen ollut selkeä tai ettei tutkimus- ja kehitystyö tukenut opetusta 
riittävän selkeästi (Huttula 2001, 18–19). Myös Aluekehitysvaikutuksen huippu-
yksiköiden 2003–2004 valinnassa korkeakoulujen arviointineuvosto antoi kaikille 
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22 yksiköksi hakeneelle ammattikorkeakoululle palautteen, jossa korostettiin tar-
vetta parantaa henkilöstön ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia alueke-
hitystyössä. Lähes kaikissa ammattikorkeakoulujen laatimissa esityksissä oli jäänyt 
epäselväksi, mikä on opiskelijoiden ja opettajien rooli aluekehitystyössä ja missä 
prosessin vaiheessa nämä toimijat osallistuvat. Joissakin ammattikorkeakouluissa 
aluekehitystehtävän oli nähty toteutuvan perinteisen koulutustehtävän vahvista-
misen kautta, mutta monissa ammattikorkeakouluissa oli panostettu tutkimus- ja 
kehitystoimintaan ja palveluntarjontaan. Tutkimus- ja kehitystyössä ja palvelun-
tarjonnassa oli neuvoston mielestä parannettavaa. Erityisesti koulujen oli syytä 
kehittää ja laaja-alaistaa innovaatioympäristöään. Hakemusten perusteella vain 
tekniikan tai uutta teknologiaa hyödyntävillä aloilla oli tässä onnistuttu. Alueen 
sosiaalisen tai kulttuurisen pääoman kasvattaminen ei ollut noussut hakemuksissa 
esille. (Impiö, Laiho, Mäki, Salminen, Ruoho, Toikka & Vartiainen 2003, 21.)

Tutkimusajankohtana alueen elinkeinoelämän palvelu oli uusi asia ja ammatti-
korkeakoulut vasta tutkivat mahdollisia toimintamalleja. Alueen palvelutehtävän 
konkretisointiin liittyi monia ristiriitoja. Alueen muut toimijat eivät tunteneet 
ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvää roolia. Alueen yri-
tykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja muut oppilaitokset kokivat ammattikorkea-
koulun kilpailijana ja uhkana. Ei ollut selkeää käsitystä siitä, miten ammattikor-
keakoulut voisivat antaa panoksensa ”perustutkimuksesta – tuotekehitystyöhön” 
etenevään innovaatioketjuun. Ammattikorkeakoulun opettajat pohtivat puoles-
taan, mitä aluekehitystyötä koskeva ”liturginen” puhe voisi merkitä käytännön 
toimina. Opettajat arvostelivat tiukkaa alueeseen sitoutumista koska opiskelijat 
tulivat enimmäkseen muualta kuin ammattikorkeakoulun toiminta-alueelta – ja 
valmistuivat myös kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin (mm. Rikkinen 2002, 
8–13). Toisaalta aluetta korostettiin myös monien toisiaan täydentävien toimin-
tojen klustereina, joissa voidaan kehittää ja levittää kansainvälisesti ainutlaatuista 
erityisosaamista tiedonmuodostuksen 2. moodin mukaisesti. Mm. Marttila, Kau-
tonen, Niemonen ja von Bell (2004, 108) ehdottavat ammattikorkeakoulujen laa-
jentavan tutkimus- ja kehitystyötään alueen kannalta tärkeiden toimialojen kehit-
tämiseen suuntautuviin klusterihankkeisiin.

2.4 Tutkimus- ja kehitystyö – uusi osa opettajan työtä 

Tutkimukseni kohde on opettajien työ. Ammattikorkeakouluun siirryttäessä opis-
tojen ja keskiasteen koulujen hallintohenkilöstön ja opettajien työn kohde laajeni. 
Suurin osa ammattikorkeakoulussa työskentelevistä opettajista oli entisiä opisto-
asteen opettajia (esim. Laakkonen 2003). Opistoasteella opettaja oli sisällön asian-
tuntija, opetus oli yleensä opettajajohtoista ja kontaktiopetusta oli paljon (Laak-
konen 2003, 276). Ammattikorkeakoululaki edellytti opettajan työn kohdistuvan 
opiskelijoiden ohella myös ”työelämään” ja ”toiminta-alueeseen”. Työelämää ja 
toiminta-aluetta tuli palvella muillakin tavoilla kuin vain tuottamalla uusia am-
mattilaisia työelämän ja alueen tarpeisiin. Tutkimus- ja kehitystyö oli yksi  uusi 
toimintatapa. (ks. Antikainen 2005, 27–30.) Tutkimus- ja kehitystyön tuli palvella 
sekä opetusta että työelämää. Näiden tavoitteiden ristiriitaa ratkaistessaan ammat-
tikorkeakoulut ovat päätyneet pääasiassa kahteen erilaiseen toimintatapaan: toiset 
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ammattikorkeakoulut kehittivät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä 
työelämäkeskeisesti koulutuksesta ja koulutusaloista erillisissä kehitysyksiköissä 
(esim. Seitek, Innopolis, Tutkimus- ja tuotekehityskeskus R&D Tawast, Kehittä-
mis- ja palvelukeskus O`Sata); toiset sitoivat tutkimus- ja kehitystyön koulutus-
alojen toimintaan, lähelle ammattikorkeakoulujen perustehtävää, opetusta (vrt. 
Rantanen 2004, 77; OPM 2004, liite 1).

Kehitysyksiköihin keskitetyssä mallissa opettajat irrottautuvat opetustyös-
tä määräajaksi täyspäiväisesti tutkijan tai projektipäällikön tehtäviin ja palaavat 
sitten mahdollisesti taas opetustyöhön. Tutkimus- ja kehitystyö ei tässä mallissa 
suoraan liity opetustyöhön.

“Monet haastatelluista halusivat panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan tietyn 
ajan 100-prosenttisesti. Tällöin opetus ja hallinnolliset tehtävät olisivat henkilöltä 
pois esim. lukukauden ajan” (Ikonen ym. 1998, 29).

Koulutusaloille, lähelle opetusta hajautetussa mallissa haasteeksi tulee opettajan 
toiminnan ja opetuksen määrittelyn laajentaminen. Koulun tulisi sallia ja haas-
taa opettajat sekä opettajan että tutkijan rooliin. “Uuteen opettajuuteen” liitettiin 
näkemys omaa ja koulun työtä tutkivasta ja kehittävästä opettajasta (Helakorpi & 
Olkinuora 1997).  Mm. Lambert (1999, 95) toteaa ammattikorkeakouluratkaisun 
pyrkineen poistamaan sitä epäkohtaa, ettei opetustyöhön liitetty työvälineiden 
kehittämiseen tähtäävää tutkimusta. Ammattikorkeakoulun opettajat olivat tut-
kimustehtävässä kuitenkin kahden haasteen edessä: tuli kehittää sekä ammattialan 
tietoa että pedagogista osaamista. 

Opettajan työn muutokseen liittyi yliopettajajärjestelmän kehittyminen. Am-
mattikorkeakouluissa otettiin käyttöön teknillisissä opistoissa käytössä ollut yli-
opettajan nimike. Teknillisissä opistoissa yliopettajat olivat ns. ”vaikeampien 
aineiden opettajia” ja opettivat insinöörikoulutuksessa, kun muut opettajat huo-
lehtivat teknikoiden ja mestareiden koulutuksesta. (Orelma & Järvinen 2000, 35.) 
Nimikkeen siirto ammattikorkeakouluun aiheutti sekaannusta: teknillisten opisto-
jen henkilökunta siirsi käsityksensä yliopettajan tehtävistä ammattikorkeakoulun 
käytännöksi. Nimikkeen historiaa tuntemattomat muut koulutusalat määrittelivät 
yliopettajan tehtävää uudella tavalla. Tekniikan alalla yliopettaja oli ensisijaisesti 
opettaja. Muilla aloilla yliopettaja miellettiin mm. tutkimusjohtajaksi, tutkijaksi 
tai kehittäjäksi. Tutkimus- ja kehitystyön kehittämisessä eri koulutusaloilla muo-
toutuneet erilaiset käsitykset yliopettajan tehtävistä sekä lehtorin ja yliopettajan 
työnjaosta muodostivat yhden ratkaisua vaativan haasteen. Mm. Salo, Söderqvist 
ja Toikko (2004) toteavat ammattikorkeakoulua ohjaavista säädöksistä voitavan 
johtaa mm. sen, että yliopettajat ohjaavat opinnäytetöitä useammin kuin lehtorit.  

Etenkin koulutusaloille hajatuetussa mallissa vastuu tutkimus- ja kehitystyöstä 
on liitetty yliopettajan tehtäviin (esim. Ojasalo 2001). Ratkaisussa on lähestytty sak-
salaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän mallia, jossa tutkimus- ja kehitystyöstä 
vastasivat professorit (vrt. Dahlheimer 1995, 81–89). Saksan mallissa yliopettajien 
tehtäviin kuuluivat myös opinnäytetöiden ohjaaminen ja ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyökulttuurin kehittäminen. Yliopettaja sovitti yhteen tutkimus- ja ke-
hitystyössä ja opinnäytteissä opiskelijan oppimisen tavoitteet yhteen työelämän 
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tarpeiden kanssa. Suomessa ammattikorkeakoulujen henkilöstöryhmä korosti 
yliopettajien tehtävinä ammattikorkeakouluopetuksen ja koulutusohjelmien ke-
hittämistä sekä  tutkimus- ja kehitystyön projektien johtamista (OPM 1992: 26, 
11–13).

2.5 Tutkimus ja kehittämistoiminnan kehittämisen haaste 
ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa ja niiden eri koulutusaloilla on historiallisen kehityksen 
tuloksena olemassa olevat erilaiset toimintatavat. Aikaisemmat keskiasteen oppi-
laitokset ja opistot olivat keskittyneet ammattitaitoisen asiantuntijoiden koulutta-
miseen. Tutkimus- ja kehitystyöstä oli vain vähän kokemusta. Korkeakouluasema 
edellytti tietoa uusintavien toimintamuotojen kehittämistä. Erityiseksi haasteeksi 
asetettiin kehittää sellaisia tutkimus- ja kehittämistyön muotoja, jotka kykenisi-
vät palvelemaan sekä opetuksen  että työelämän kehittymistä. Tutkimus- ja ke-
hitystyön systemaattisen kehittämisen vaiheessa ammattikorkeakoulujen toimijat 
olivat tilanteessa, jossa kehittäminen ei voinut perustua vain toiminnan laajen-
tamiseen ja parantamiseen nykyisten mallien pohjalta, vaan tarvittiin kokonaan 
uudenlaisten, tavoitteet yhdistävien toimintatapojen ja osaamisen kehittämistä 
(Fujimoto 2002, 246).  Tällaista laadullista muutosta voidaan luonnehtia uuden 
toimintaa jäsentävän idean ja käsitteen (Engeström ym. 2005), toimintakonseptin 
(Virkkunen 2002) kehittämiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkastelen erään ammatti-
korkeakoulun koulutusohjelmajohtajien käsityksiä tutkimus- ja kehitystyöstä, sen 
esteistä ja kehitysmahdollisuuksista sekä kuvaan, miten koulun opettajat tuottivat 
uuden tutkimus- ja kehitystyön konseptin. 
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3. Toimintakonseptin uudistaminen 
tutkimuksen kohteena

Toiminnassa sen eri osat ovat sidoksissa monin tavoin toisiinsa. Yksittäisestä uu-
distuksesta ei useinkaan saada parasta hyötyä, ellei samalla toteuteta sitä täydentä-
viä muita uudistuksia. Missä tahansa toiminnassa on vain rajoitettu määrä hyvin 
toimivien ja toisiaan tukevien ja täydentävien ratkaisuiden yhdistelmiä (Roberts 
2004, 32–67). Virkkunen (2002) luonnehtii tällaisia yhdistelmiä toimintakonsep-
tiksi. Toimintakonsepti on kollektiivisen tiedon muoto, joka syntyy intressejä, 
toimintoja ja merkityksiä yhteen sovittavan yhteisöllisen toiminnan kautta (Virk-
kunen ym. 2002, 16–18).

Tutkimuksessani on kysymys ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 
toimintakonseptin kehittämisestä. Konseptia kehitettäessä tavoitteena on uusi, hy-
vin toimivien ja toisiaan täydentävien ratkaisuiden kokonaisuus. Käsitteiden tutki-
mus on perinteisesti keskittynyt tarkastelemaan käsitteitä todellisuuden kuvaami-
sen ja ymmärtämisen välineinä. Käsitteillä on kuitenkin olennainen merkitys myös 
ihmisten konstruktiivisessa toiminnassa heidän kehittäessään uusia laitteita ja orga-
nisaatiomuotoja. Käsite saa tässä toiminnassa aineellisen muodon laitteen rakentee-
na ja toimintaperiaatteena tai uudenlaisena yhteistoiminnan muotona. Aineellisen 
muodossa esiintyvä käsite voi esiintyä jossain tapauksessa ajatuksissa loppuun kehi-
tettynä kognitiivisena rakenteena ennen kuin se toteutetaan aineellisessa muodossa, 
mutta monasti tällainen käsite syntyy tekijän ja aineellisen kohteen vuorovaikutuk-
sessa monien kokeilujen kautta. Näin on erityisesti asian laita monitahoista toimin-
taa jäsentävien käsitteiden kehityksessä. Tässä luvussa pyrin hahmottamaan tapoja, 
jolla toimintaa jäsentävän käsitteen ts. toimintakonseptin kehittymistä voidaan tut-
kia. Tarkastelen ensin lyhyesti käsitteiden tutkimuksen erilaisia otteita ja esittelen 
sen jälkeen käsitteiden kehitystä koskevat teoriat, joihin nojaan tutkimuksessani. 

Tutkimukseni lähtökohdaksi olen etsinyt teorioita, joissa käsitteet ymmär-
retään muuntuvina ja kehittyvinä ja jotka tarjoavat mahdollisuuden analysoida 
ja ymmärtää käsitteen kehitysprosessia ja käsitteiden kehityksen dynamiikkaa. 
Tarkastelen luvuissa 3.2. – 3.4 kolmea tällaista teoriaa. Näistä Adrian Cussinsin 
(1992) teoria ajatuksen poluista kuvaa käsitteiden kehittymistä tiedon kehityksen 
näkökulmasta ja Stephen Toulminin (1972) teoria käsitteiden kehitystä vaihtoeh-
toisten selitysmallien ja käsitteiden kilpailuun ja valintaan perustuvana prosessina. 
Vygotski (1982/1931; 1986/1931) selittää käsitteiden kehittymisen yksilöllisen ja 
paikallisen kokemuksen ja kulttuurissa olemassa olevien käsitteiden vuorovaiku-
tukseksi. Engeström ym. (2005) ovat soveltaneet Vygotskin teoriaa tutkiessaan 
monitahoisten toimintaa jäsentävien käsitteiden kehitystä. Ekspansiivisen oppi-
misen teoria tarkastelee sekä toimintaa jäsentävän käsitteen muodostumista että 
sen siirtämistä aineelliseen muotoon uudenlaisena toiminnan rakenteena ja lo-
giikkana. Siksi se tarjoaa perustan toimintakonseptin kehitysprosessin tietoiselle 
ohjaamiselle samoin kuin välineen kuvata ja ymmärtää uuden toimintakonseptin 
kehittymisen dynamiikkaa. Luvussa 3.5 tarkastelen toimintaa jäsentävän käsitteen 
kehittämistä ekspansiivisen oppimisen näkökulmasta. 
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3.1 Käsitteiden tutkimisen lähentymistapoja

Täsmentääkseni käsillä olevan tutkimuksen luonnetta olen pelkistänyt käsitteiden 
tutkimuksen suuntauksia alla esitettyyn nelikenttään (kuva 2). Käsitteiden tutki-
muksen otteita voidaan jaotella ensinnä sen perusteella, tutkitaanko käsitteitä en-
sisijassa mentaalisina rakenteina vai myös aineelliseen muotoon esimerkiksi tuot-
teina, teknisinä laitteina tai yhteistoimintakäytäntöinä saatettuina, ts. aineellisten 
tuotteiden rakenneperiaatteina. Toiseksi voidaan tarkastella käsitteiden tutkimi-
sen tavoitteita: onko pyrkimyksenä todeta tai selittää olemassa olevia käsitteitä ja 
niiden historiallista kehitystä vai käynnistää ja tukea uusien käsiteiden kehittymi-
sen prosesseja. Alla olevaan nelikenttään olen poiminut joitain esimerkkejä tutki-
musmenetelmistä, joissa käsitteen tutkimusta painotetaan eri tavoin. 

Kuva 2. Käsitteen tutkimisen lähestymistapoja

Esimerkki käsitteitä ajattelun välineenä kartoittavasta tutkimuksesta on feno-
menografi nen käsitystyyppien analyysi. Menetelmän avulla tutkitaan tiettyä ilmi-
ötä koskevia erilaisia käsityksiä (Marton 1981). Poikittaistarkastelu voi kohdistua 
myös aineellisina rakenteina ilmeneviin käsitteisiin. Esimerkiksi yleistyneiden lii-

Poikittaistarkastelu

Teknologisten järjestelmien 
kehityksen tutkimus 
(esim. Bijker 2001)

Teknisten konseptien 
konstruktiivinen tutkimus

(esim. Kasanen ym. 1991)

Käsitteet representaatioina
ja ajattelun välineinä

Käsite aineellisen 
kohteen rakenteena

Kehittävä 
tutkimus

Toteava/ 
selittävä 
tutkimus Kehitystarkastelu

Fenomenografinen
käsitystyyppien

tutkimus 
(esim. Marton 1981)

Käsitteiden 
kehityshistorian erittely 
(esim. Toulmin 1972)

Yleistyneiden 
liiketoimintamallien 

(business recipes) tutkimus
(esim. Whitley 1991)

Kehittävä koe
(esim. Vygotski 1982)

Toimintakonseptien 
kehittävä tutkimus,

Kehittävä työntutkimus
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ketoimintamallien (ks. Whitley 1991, 125 business recipes) tutkimuksen kohtee-
na ovat yleistyneet liiketoiminnan periaatteet ja monissa yrityksissä samanlaisina 
esiintyvät toimintatavat. Myös käsitteen kehitystä toteavan tai selittävän tutki-
muksen kohteena voivat olla ajattelun välineinä (esimerkiksi Toulmin 1972) tai 
aineellisten järjestelmien rakenneperiaatteena esiintyvät käsitteet. Teknologisten 
järjestelmien kehityksen tutkimus (esimerkiksi Bijker 2001) on esimerkki aineelli-
sina rakenteina ilmenevien käsitteiden kehitystarkastelusta. 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut käsitteen tutkimisen tavoista, joiden 
avulla voidaan saada käsitteet kehittymään. Näistä Vygotskin (1982, 114–119) ku-
vaama kehittävä koe suuntautui selvittämään ns. kaksoisärsytyksen menetelmän 
avulla käsitteiden kehittymistä ajattelun välineinä. Kokeessa henkilölle annetaan 
tehtävä tai ongelma, mutta myös toinen ärsyke, jonka hän voi ottaa käyttöönsä 
tehtävää ratkaistessaan. Koehenkilön on itse muovattava tämä tarjottu toinen är-
syke työvälineekseen. Apuvälineen käyttö ja muovaaminen paljastavat tutkijalle, 
miten henkilö tulkitsee tehtävän ja millaisen periaatteen avulla hän lähestyy sitä. 

Teknisten konseptien tutkimuksen kohteena on konstruktio, joka pyrkii vas-
taamaan johonkin eksplisiittiseen ongelmaan. (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, 
302). Tutkimus tuottaa innovatiivisen ja teoreettisesti perustellun ratkaisun käy-
tännön kannalta relevanttiin ongelmaan. Analyysin kohteena voi olla konstrukti-
on tulos ja sen ominaisuudet (esimerkiksi onko kehitetty konstruktio aikaisem-
paa parempi, halvempi tai tehokkaampi), konstruktioprosessi (esimerkiksi mikä 
mahdollisti rakentamisen, mitä resursseja tarvittiin, mikä organisaatio mahdollisti 
rakentamisen) tai tekniikka, jolla konstruktio saatiin aikaan (esimerkiksi uusi tek-
nologia x). 

Kehittävä työntutkimus (Engeström 1987) koskee uusien toiminnan kohdetta 
koskevien ja toimintaa jäsentävien käsitteiden tuottamista ja saattamista aineel-
liseen muotoon uusina toimintaperiaatteina. Virkkunen (2002) on rakentanut 
toimintakonseptin käsitettä yhdistämällä liiketoiminnan tutkimusperinnettä ja 
innovaatiotutkimusta kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja tuottanut 
laaja-alaisen konseptin käsitteen (Töyry 2005, 61–62). Kulttuurihistoriallisessa 
toiminnan teoriassa toiminnan tarkastelun analyysiyksikkö on toimintajärjestel-
mä (Engeström 1987, 89). Sen osatekijöihin sisältyvien yleistysten tiettyyn peri-
aatteeseen perustuvaa keskinäistä yhteensopivuutta luonnehditaan vallitsevaksi 
konseptiksi (Virkkunen 2004, 16). Samalla tavoin kuin teoreettinen käsite kuvaa 
mm. ilmiön esiintymisen kannalta olennaiset suhteet, sen alkuperän ja toiminta-
periaatteen, konseptin käsitteessä yhdistyy kolme tasoa: konseptin toiminnalliset 
osat ts. konseptin sisältö (mitä), toimintaperiaate, jolla osat yhdistyvät kokonai-
suudeksi ts. muodostavat kokonaisuuden arkkitehtuurin (miten) sekä toimintaa 
ohjaavat arvot ja tavoitteet (miksi) (vrt. Virkkunen 2002, 14; Töyry 2005, 61–64). 
Toimintakonseptien kehittävä tutkimus suuntautuu jäsentämään ja kehittämään 
prosesseja, joiden avulla on mahdollista tavoittaa uuden toiminnan osatekijöiden 
yhteensopivuus. 

Toimintakonseptien kehittävässä tutkimuksessa ei ole kysymys vain erilaises-
ta tavasta tarkastella käsitteitä, vaan myös erilaisista tavoista ymmärtää, mikä kä-
site on. Perinteisesti ajatellaan, että konkreettinen on jotain käsin kosketeltavaa 
ja abstrakti jotain ajatuksissa olevaa. Ilyenkovin (1982, 87–88) mukaan abstrakti 
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(eli irti otettu) on sitä, että asioita tarkastellaan erillisinä ts. syntymisensä, esiin-
tymisensä ja kehityksensä kannalta välttämättömistä yhteyksistään irtiotettuina, 
vain ulkoisten yhtäläisyyksien ja erojen perusteella. Esimerkkinä tästä on mm. se, 
miten kasvilajeja kuvataan Linnen (1735 Systema Naturae) luokituksessa. Konk-
reettista sen sijaan on kaikkien niiden yhteyksien ja suhteiden kokonaisuus, jossa 
ilmiö on todellisuudessa olemassa. Tällä perusteella Ilyenkov erottaa muodollis-
abstraktit, luokittelevat käsitteet ja systeemiset käsitteet, jotka tuovat pelkistetys-
ti esiin tietyn kohteen esiintymisen ja kehityksen kannalta olennaiset yhteydet. 
Toimintakonseptin kehittämisessä ja sen tutkimisessa on kysymys systeemisten 
käsitteiden tarkastelusta.

Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön toimintakonseptin kehittämi-
sen ja tutkimisen lähtökohdaksi tarkastelen seuraavassa edellistä täsmällisemmin 
niitä käsitteen tutkimisen teorioita, jotka selittävät käsitteen kehityksen liikettä. 
Erityisesti olen kiinnostunut niistä menetelmällisistä lähtökohdista, jotka tekevät 
mahdolliseksi tutkia ja kehittää yhteistoiminnan sisältöinä ja rakenteina esiintyvi-
en käsitteiden kehittymistä.  

3.2 A. Cussinsin ajatuksen polkujen teoria  

Käsitteen kehittymisessä on kysymys tiedon lisääntymisestä.  A. Cussins (1992) 
kuvaa ajatuksen polkuja koskevassa teoriassaan (”Theory of Cognitive Trails) tätä 
muutosta vertaamalla tiedon lisääntymistä tuntemattomaan alueeseen tutustu-
miseen. Tiedon lisääntyminen on sen alueen laajenemista, jossa henkilö kykenee 
suunnistautumaan paikasta toiseen maamerkkiensä avulla ts. siirtymään tarkasti 
ajatuksesta toiseen. 

Tutussa ympäristössä pystymme suunnistamaan helposti tuntemiemme kiin-
topisteiden ts. maamerkkien avulla. Kun maasto ja reitit maamerkkien ympärillä 
ovat tuttuja, hahmotamme alueen helposti ja löydämme reitin perille lähdimme-
pä liikkeelle mistä tahansa. Vieraassa maastossa kykymme liikkua on sidoksissa 
lähtöpisteeseen ja joudumme kartoittamaan uutta maastoa lähtöpisteestä käsin. 
Kulkiessamme vieraassa maastossa voimme panna merkille siinä silmiin pistäviä 
kohteita ja tehdä niistä maamerkkejä, joiden avulla voimme edetä samaa reittiä 
myöhemminkin. Maamerkit ovat ympäristössä havaittavia asioita, jotka kulkija 
on valinnut viitottamaan polkuaan. Ne ovat siis yhtä paljon kulkijan ajattelun 
kuin ympäristön kohteita, pisteitä joissa kulkijan suunnitelma ja ympäristö koh-
taavat. Ajan myötä kulkemamme polut leikkaavat ja syntyy uusia maamerkkejä, 
joiden varassa alue jäsentyy ja uuden alueen kokonaisuus alkaa paljastua. Kun 
polkujemme verkosto laajenee ja tiivistyy, voimme helposti löytää reitin paikasta 
toiseen riippumatta siitä, missä kulloinkin olemme. Käsitteiden maailmaan siir-
rettynä maamerkit kuvaavat kehittyvien käsitteiden osatekijöitä ja polut niiden 
välisiä suhteita. Ajatuksen polut jäsentyvät, kun niitä on kuljettu riittävän usein ja 
ne vakiintuvat ajattelutavoiksi ja päättelyketjuiksi. Vahva polkujen verkosto kuvaa 
sitä, että hallitsemme uuden tiedon monipuolisesti. 

Cussinsin (1992) teorian tärkeitä käsitteitä ovat perspektiiviriippuvuus 
(Prerspective Dependance = PD-suhde) ja vakiinnuttaminen (stabilization). PD-
suhde on alhainen, lähellä nollaa, kun maastossa liikkuminen on sidoksissa lähtö-



23

pisteeseen, eikä kokonaisuutta paljastavia polkuja ja niiden risteyksiä ole syntynyt. 
Käsitteiden maailmassa tämä merkitsee, että ajattelumme on sidoksissa yhteen nä-
kökulmaan, emmekä kykene ajattelemaan asiaa toiselta kannalta. Riippuvuus pers-
pektiivistä on suurin (ja PD-suhde 0), kun tavoite saavutetaan vain, jos se nähdään 
selkeästi lähtökohdasta käsin. Kun perille löydetään mistä tahansa suunnasta eli 
asiaa kyetään tarkastelemaan monesta näkökulmasta, ollaan riippumattomia pers-
pektiivistä (PD-suhdeluku lähestyy yhtä). Opettajana toimimisen näkökulmasta 
suhdelukua voisi kuvata seuraavasti: kun opetan ensimmäistä kertaa itselleni uutta 
asiaa, koen olevani hyvin sidoksissa siihen näkökulmaan, jonka valitsin valmistel-
lessani aihetta. Kun olen useasti opettanut saman kokonaisuuden ja keskustellut 
erilaisten opettaja- ja opiskelijaryhmien kanssa aiheesta, saavutan tilanteen, että 
voin joustavasti oppitunnin kuluessa vaihtaa näkökulmaa ja tarkastelutapaa. Liik-
kuminen aiheen parissa on vapaata. Maailma ja tiedon ala eivät kuitenkaan pysy 
paikallaan, vaan kehittyvät ja joidenkin opetuskertojen jälkeen opettajan on edet-
tävä ”vapaaksi” ja ”hallituksi” kokemiltaan ajattelun poluilta uudelle tuntematto-
malle alueelle. Silloin hän on taas uuden asian suhteen hetkellisesti riippuvainen 
näkökulmasta, josta hän on asiaa lähestynyt – kunnes ajatuksen polkujen kulke-
minen tutustuttaa hänet tähän alueeseen. Kierros kierrokselta opettajan hallussa 
oleva maasto laajenee. Uuteen ajatteluun pääsemiseksi on siis hyväksyttävä var-
man hallinnan ja epävarman etsimisen välinen vaihtelu, sillä vakiintuneilta reiteiltä 
poikkeaminen merkitsee aina perspektiiviriippuvuuden kasvua. 

Uuteen maastoon eteneminen edellyttää poikkeamista vakiintuneelta polulta. 
Vakiinnuttamisen (stabilisaation) ja horjuttamisen (destabilisaation) käsitteet ku-
vaavat, että uusille ajatuksen poluille pääseminen vaatii kulun vähentämistä ai-
kaisemmilla poluilla, joskus jopa niiden totaalista hylkäämistä ja samalla uusien 
polkujen kulkemista ja vakiinnuttamista. Myös vakiintumisen astetta voidaan ku-
vata suhdeluvulla, joka vaihtelee 0–1. Cussinsin (1992, 679) mukaan vakiintumi-
sen aste on korkea (yksi), jos määreet (predicate) eivät vaadi ilmiökentän uudel-
leenmuotoilua. Jos esitetyt määreet nostavat esille tarpeen jäsentää ilmiökenttää, 
vakiintumisen taso on alhainen ts. lähellä nollaa. (Cussins 1992, 679.) 

Maastossa liikkuminen on keino, jolla ympäristö ja sen osat muodostuvat tun-
nistettaviksi objekteiksi. Liikkuminen vakiinnuttaa eli stabilisoi käsitystämme ym-
päristöstä – esim. Pariisin kaupungista. Vakiinnuttamisessa ilmiöitä nimeämällä, 
osoittamalla, korostamalla ja rajaamalla piirretään kehittyvän ja liikkeessä olevan 
ilmiön ympärille kielelliset rajat. Cussins (1992, 677–680) käyttää tästä nimitystä 
”black-boxing”. Vakiinnuttamisen tuloksena yksityiskohdat on saatu sovitettua 
samaan käsitteeseen. Kun maaston polkuja on kuljettu riittävästi ja polut ovat va-
kaat, syntyy jossain vaiheessa tilanne, jossa piirretyt rajat käyvät liian ahtaiksi ja 
tulee tarve laajentaa hallussa olevaa aluetta. Tällöin joudutaan hylkäämään tutut 
polut ja liikkumaan alueilla, joilla ei ole vielä merkkejä. Uuteen siirryttäessä vakiin-
tumisen aste vähenee ja näkökulmariippuvuus kasvaa. Uudella alueella kuljettaessa 
syntyy uusia polkuja, niiden risteyksiä ja maamerkkejä ja vähitellen vapaudutaan 
näkökulmariippuvuudesta ja vakiintumisen taso kasvaa. Näin kehitys etenee syk-
lisesti (kuva 3). (Cussins 1992, 81–82; 1993, 249–250.) Tiedon selitysvoimaisuu-
den lisääntyminen ilmenee kehinä, joissa syntyy ja vakiintuu tietty päättelyketju, 
joka ajan myötä kyseenalaistuu. Se johtaa etsimään uusia ajatuksen polkuja, jotka 
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taas vakiintuvat.  Uuteen ajatteluun eteneminen edellyttää hallinnan ja etsimisen 
välisen heilahtelun (horisontaali ulottuvuus) lisäksi horjuttavien ja vakiinnuttavi-
en vaiheiden välistä ”heilahtelua” (kuviossa vertikaali ulottuvuus).

Kuva 3. Ajatuksen polkujen sylkinen luonne (Cussins 1992, 81; 1993, 250)

Cussinsin kognitiivisten polkujen teoria tarjoaa työvälineen hahmottaa myös am-
mattikorkeakoulun kehitystä: koulujärjestelmän murroksessa ammattikorkeakou-
lun toimijoilta odotettiin siirtymistä uuteen toimintaan. Ammattikorkeakoulu oli 
tuntematon maasto, jossa ei enää voitu liikkua vakiintuneita opistokäytännön 
määrittämiä polkuja pitkin. Ammattikorkeakouluideologiaan liittyvä käsitteistö 
kyseenalaisti ja horjutti olemassa olevia käytäntöjä ja samalla vakiinnutti uuden 
tavoiteltavan tilan. Koulujen arjessa uudet käsitteet edustivat ensimmäisiä ”vie-
raassa maastossa” kulkemisen mahdollistavia maamerkkejä. Kun ammattikorkea-
koulujärjestelmän kokeilut suunniteltiin paikallisesti ammattikorkeakouluissa, 
uuden alueen hahmottaminen vaati toimijoilta poikkeamista totutuilta poluilta 
ja astumista uusille ajatuksen poluille. Vakiintumisen vaiheessa syntyi lisää alu-
eella liikkumista tukevia maamerkkejä. Kahdenkymmenen vuoden historia ei ole 
riittänyt ammattikorkeakoulun käsitteen vakiinnuttamiseen kaikilta osin. Erityi-
sesti ammattikorkeakouluissa toteutettavan tutkimus- ja kehitystyön merkitystä 
ja tehtävää kysytään vieläkin aika ajoin. Mm. keskustelu ammattikorkeakoulun 
englanninkielisestä nimestä ”university of applied sciences” paljastaa ammattikor-
keakoulun tutkimusta koskevien ajatuksen polkujen vakiintumattomuuden.
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Engeströmin (2003) mukaan ajatuksen polut tulevat näkyviksi keskusteluissa ja 
neuvotteluissa silloin, kun ideoita, käsitteitä ja termejä täsmennetään esimerkiksi 
ehdotuksiksi ja uusiksi määritelmiksi. Keskustelun, väittelyn ja yhteisen oppimi-
sen kautta polut vähitellen vakiintuvat ja yhteiset käsitteet syntyvät ja vakiintuvat. 
Käsitteenmuodostuksen tutkimisessa Cussinsin teoriaa voidaan soveltaa kuvaa-
maan ajatuksen liikkeitä keskustelussa ja sitä, miten jotkin ajatuksen polut alkavat 
vakiintua ja miten syntyy uusia, risteäviä ajatuksen polkuja, joita pitkin kyetään 
liikkumaan monipuolisesti uudella alueella kohteesta toiseen. 

3.3 Toulminin teoria käsitteiden evoluutiosta 

Stephen Toulminin (1972, 200–210) mukaan käsitteiden kehittymisen ymmär-
tämiseksi tulisi tutkia niiden evoluution prosessia. Toulminin teorian mukaan 
tieteellisten käsitteiden kehityksessä on nähtävissä samanlainen kilpailu ja sopi-
vimpien eloon jääminen kuin lajien kehityksessä. Hän lainaa  (1972, 51) Sören 
Kierkegaardia (Kierkegaard, S. 1841, The concept of Irony): 

Concepts, like individuals, have their histories, and are just as incapable of 
withstanding the ravages of time as are the individuals.

Käsitteitä on tutkittu perinteisesti analysoimalla poikkileikkauksia tiettynä ajan-
hetkinä käytetyistä käsitteistä (ks. kuva 4, ajanhetket t 1 – t 5) sekä seuraamal-
la käsitteiden (kuviossa  Cw, Cv, Cx ja Cy) elämän historiaa ts. niiden syntyä, 
kehittymistä ja häviämistä. Kummallakin tavalla on omat etunsa ja puutteensa. 
Samalla hetkellä käytössä olevien käsitteiden vertailu paljastaa mm. käsitteiden 
selityskykyisyyden ja toimivuuden tiettynä aikana. Käsitteiden pitkittäinen ”su-
kututkimus” tekee mahdolliseksi tarkastella käsitteiden eriytymistä, eri käsitteisiin 
sisältyvien ainesten uudelleenjäsentymistä ja käsitteiden yhdistymistä samoin kuin 
käsitteiden unohtumista ja hylkäämistä. (Toulmin 1972, 200–204) Kuvan 4 vaa-
kasuoraan etenevät viivat kuvaavat käsitteiden ”sukupuita”. Haarautumakohdat 
ja keskeytymät paljastavat käsitteen muutoksen. 

Toulmin (1972, 200–210) ehdottaa käsitteiden tutkimusta laajennettavaksi si-
ten, että yhdistetään käsitteiden poikittainen ja pitkittäinen tarkastelu ja siirrytään 
analysoimaan käsitteen evoluutiota ts. tutkitaan sitä, miten käsitteet valikoituvat ja 
kehittyvät.  Poikittaisen ja pitkittäisen tarkastelun yhdistäminen kertoo mm. siitä, 
että vain osa mm. tieteenalan tai ammattialan käsitteistä on aktiivisen keskustelun, 
väittelyn ja uudistusten kohteena Yhdistelmämallin käyttöä Toulmin perustelee 
myös käsitteiden uudistumisen ja valikoitumisen erottamisella. Käsitteiden uu-
distumisen käynnistää ristiriita tai ongelma, jonka ratkaisemiseen olemassa olevat 
käsitteet eivät riitä. Vakiintuneet käsitteet toimivat ponnahduslautana ongelman-
ratkaisussa, mutta samalla syntyy käsitteen uusia muunnoksia ja versioita (kuvas-
sa 4 variantit näkyvät käsitepolun haarautumana). Uudistumisen tuloksena on siis 
erilaisia versioita aiemmasta käsitteestä. Käsitteiden valikoitumisprosessissa syn-
tyneitä muunnoksia koetellaan ja testataan. Toimivaksi osoittautuneet käsitteiden 
variantit menestyvät ja ”elävät” (kuvassa 4 tämä ilmenee käsitepolun jatkumisena) 
ja tuloksettomat ”kuolevat”. Valikoitumisessa on siten kyse erilaisten käsitevaih-
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toehtojen karsinnasta ja tiettyjen käsitteiden vakiintumisesta ja vahvistumisesta. 
(Toulmin 1972, 200–242.)  

Ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä koskeva keskustelu voidaan 
nähdä prosessina, jossa aikaisemmin toimineet käsitteet eivät riitä uuden toimin-
tamuodon hallitsemiseen. Aikaisempia käsitteitä joudutaan hylkäämään ja kes-
kustelussa syntyy käsitteiden uusia muotoja, joista toimivat valikoituvat, elävät 
ja kehittyvät edelleen. Sekä uudistumisen että valikoitumisen prosessit vaativat 
keskustelua ja käsitteiden käyttöä. Kuviossa näitä kohtia kuvataan ”keskustelun 
keskittyminä”. Ekspansiivisessa oppimisessa oppimisteot tapahtuvat vuoropuhe-
lin avulla ja luonnollisesti siihen kuuluvat erilaisten näkökulmien törmääminen 
ja väittely. Engeströmin mukaan (2004, 61) ekspansiivisen oppimisen onnistu-
neisuuden arviointikriteeri ei ole yksimielisyys, vaan syntyneen toimintamallin ts. 
uuden toimintaa ohjaavan käsitteen elinvoimaisuus.

Kuva 4. Käsitteiden evoluutio (Toulmin 1972, 205, mukailtu) 
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3.4 Monitahoisten, toimintaan liittyvien käsitteiden teoria

Engeström ym. (2005) ovat esittäneet monitahoisten toimintaan liittyvien käsit-
teiden tarkastelutavan, joka hyödyntää L. S. Vygotskin käsitteenmuodostusta kos-
kevaa teoriaa toimintaan liittyvien käsitteiden kehittymisen tarkastelussa. Teok-
sessaan Thougt and Language (1986, 96–109) L. S. Vygotski arvosteli käsitteiden 
muodostuksen tutkimusta mm. siitä, että on tutkittu joko olemassa olevia sanoja 
ymmärtämättä niiden tuottamiseen liittynyttä prosessia tai käsitteenmuodostuk-
sen psyykkistä prosessia kiinnittämättä huomiota käsitteeseen liittyvän sanan ke-
hittymiseen. Hän piti riittämättöminä myös niitä tutkimuksia, joissa nämä tekijät 
on pyritty yhdistämään ja käsitteenmuodostus on nähty aktiiviseksi prosessiksi, 
mutta joissa oli sivuutettu sanojen ja merkkien merkitys. Vygotskin mukaan sano-
jen avulla suunnataan huomiota asioihin, havaitaan eri kohteissa yhteisiä ja eriäviä 
piirteitä ja tehdään havainnoista synteesejä. 

Vygotski erottaa toisistaan tieteelliset, systeemiset käsitteet ja spontaanit, arki-
päivän käsitteet.  Jälkimmäisille on ominaista asioiden tarkasteleminen erillisinä, 
kun taas edellisissä ilmiöt asetetaan yhteyksiinsä ja niitä tarkastellaan järjestelminä. 
Tieteelliset käsitteet kehittyvät paikallisen toiminnan ulkopuolella tutkimuksen ja 
tieteellisen keskustelun tuloksena (ihmiskunnan kulkemat käsitteiden kehityspo-
lut).  Ne muodostavat hierarkkisen rakenteen ja auttavat ihmistä jäsentämään omia 
kokemuksiaan.  Vygotski korostaa käsitteenmuodostuksen abduktiivista luonnet-
ta. Sen mukaan yksilöt hakevat kohtaamiensa ongelmien ratkaisemiseksi kulttuu-
rin tarjoamia välineitä ja soveltavat niitä omaan tilanteeseensa. Yksilön ajattelunsa 
välineinä käyttämien käsitteiden kehitys etenee omakohtaiseen kokemukseen pe-
rustuvien yleistysten ja kulttuurin tarjoamien käsitteiden vuorovaikutuksena. Vuo-
rovaikutus syntyy, kun ihmiset tulkitsevat omaa tilannettaan kulttuurin tarjoamin 
käsittein. Tulkitessaan kulttuurin tarjoamia käsitteitä he omaksuvat toimintaansa 
vain joinkin niitten puolista. Näin käsitteistä syntyy yksilöllisiä, paikallisesti toimi-
via muunnoksia. Tässä käsitteiden vuorovaikutuksessa tieteelliset käsitteet jäsentä-
vät arkipäivän käsitteitä ja käytännön kokemuksesta syntyneet käsitteet täydentä-
vät ja konkretisoivat tieteellisiä käsitteitä. (Vygotsky 1986, 96–109.)

Vygotskin teorian perusteella tieteellisten ja arkipäivän käsitteiden välimaas-
tossa olevalla luovalla välitilalla (ks. kuva 5) on keskeinen merkitys käsitteiden 
muodostuksessa. Engeström ym. (2005, 47–77) huomauttavat, että Vygotskin 
käsitteiden vertikaalisiin suhteisiin keskittyvä teoria ei käsittele erilaisten maail-
mankatsomusten, näkökulmien ja asemien sekä näiden törmäysten vaikutusta 
käsitteen muodostuksessa. Törmäyksiä syntyy sekä pystysuunnassa tieteellisten ja 
arkikokemuksesta nousevien käsitteiden välillä että näiden käsitetyyppien sisäl-
lä, erilaisten rinnakkaisten maailmankatsomusten ja näkökulmien ja traditioiden 
välillä.  Uusia käsitteellisiä ideoita ja elementtejä rakennetaan eri toimintajärjes-
telmien yhteistoiminnallisissa ja ristiriitaisissa kohtaamisissa yhdistelmällä nii-
den traditioihin kuuluvia aineksia. Monitahoiset toimintaan kytkeytyvät käsitteet 
kehittyvät Engeström ym. (2005, 47–77) mukaan historiallisesti ja tilannesidon-
naisesti sekä vertikaalisissa että horisontaalisissa siirtymissä. Vertikaalisissa siir-
tymissä julkiset, yleisesti tiedossa olevat, ylhäältä tarjotut käsitteet ja paikallisessa 
arjen toiminnassa syntyvät, kokemuksiin perustuvat käsitteet kohtaavat ja joutu-
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vat keskustelun ja väittelyn kohteeksi. Horisontaalisessa siirtymässä keskustelun 
ja väittelyn taas synnyttävät toiminnan kohteeseen liittyvät erilaiset näkökulmat 
ja merkitysrakenteet. (Engeström 2003.) Käsitteenmuodostuksen prosessin tutki-
misessa on tärkeää paitsi tunnistaa nämä vertikaaliset ja horisontaaliset siirtymät 
myös erottaa käsitteiden kehityksessä kronologinen ja kehityksellinen liike sillä 
varhaisempien kehitysvaiheiden käsitteistö säilyy ainakin jonkin aikaa rinnakkain 
sitä korvaamaan myöhemmän syntyneen käsitteistön rinnalla.  

Tieteellinen käsite

Arkipäivän käsite

Luova välitila

Kuva 5. Engeströmin ym. (2005, 50) esittämä pelkistetty yhteenveto Vygotskyn 
kuvaamasta vertikaalisesta käsitteenmuodostusprosessista

Toimintaa koskevat monitahoiset käsitteet muodostavat monikerroksisia hierark-
kisia rakenteita, joiden eri tasoilla on erilainen merkitys tiedonmuodostuksessa. 
Hierarkian toisessa päässä ovat tilannekohtaiset käsitteet (jotka vastaavat mitä-
kysymyksiin) ja toisessa ääripäässä ovat kollektiivisen toimintajärjestelmän tule-
vaisuutta kuvaavat yksinkertaistetut ja selitysvoimaiset systeemiset mallit (jotka 
vastaavat minne-kysymyksiin), jollainen myös toimintakonsepti on. Dynaami-
set monikerroksiset käsitteelliset työvälineet kehittyvät edestakaisissa siirtymissä 
tilannekohtaisesti syntyneiden ”mitä”-käsitteiden ja historiallis-visionääristen 
”minne”-käsitteiden välillä. Tällä tavoin tarkasteltuna käsitteiden muodostumi-
nen ja käsitteiden käyttö eivät ole toisistaan erillisiä tai perättäisiä vaiheita, vaan 
käsitteitä muodostetaan niitä käyttämällä ja käsitteiden käyttö myös aina rakentaa 
niitä. On ymmärrettävää, että toimintaa jäsentävien monikerroksisten käsitteiden 
kehittyminen vaatii aikaa, kollektiivista pohdintaa ja keskustelua sekä aikaisempi-
en käsitteiden uudelleenmuotoilua. Ajatuksen liike alkusolun ja tilannekohtaisten 
käsitteiden välillä on keskustelua, väittelyä ja asioiden tutkimista. Näin tehdessään 
toimijat oppivat uudet monitahoiset käsitteet ja muovaavat niitä edelleen. Täl-
laisessa ekspansiivisessa oppimisessa käsitteenmuodostus on paitsi kulttuurisesti 
olemassa olevien käsitteiden sisäistämistä niin myös ulkoistamista ts. kulttuuri-
sesti uusien käsitteiden luomista. Ekspansiivisessa oppimisessa yhdistyvät omak-
suminen ja uuden luominen. (Engeström ym. 2005, 47–77.)
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Engeström ym. (2005, 48–49) esittävät neljä monitahoisten toimintaan liittyvien 
käsitteiden tarkastelun lähtökohtaa:

1. Monitahoiset käsitteet on nähtävä kollektiivisen, historiallisesti kehittyneen 
toiminnan tuotteina ja välineinä ja niitä tulee tutkia ihmisten toimintajär-
jestelmiin sisältyvinä, ei vain loogisina väitteinä tai teksteinä. Esimerkiksi 
diabeteksen käsite sisältää lääketieteellisen tutkimuksen, hoidon samoin 
kuin sairaana olemisen kollektiiviset toiminnat.

2. Käsitteet ovat monimuotoisia ja sisältävät väiteltyä ja dynaamisia jännittei-
tä. Eri toimijat tuottavat samasta käsitteestä toisilleen vastakkaisia ja ristirii-
taisia versioita. Siksi monitahoisten käsitteiden kehittyminen vaatii väittelyä 
ja keskustelua kilpailevista tulkinnoista.

3. Monitahoiset käsitteet suuntautuvat tulevaisuuteen. Ne ilmentävät visioita, 
toivoa, pelkoja ja kollektiivisia aikeita. 

4. Monitahoiset käsitteet opitaan parhaiten tutkimalla, väittelemällä ja muo-
toilemalla uudelleen oppijoiden omia elämän toimintoja. Ts. ne opitaan 
parhaiten silloin, kun niitä kyseenalaistetaan, muotoillaan uudelleen ja so-
velletaan käytännössä. Tällainen ekspansiivinen oppiminen yhdistää tiedon 
omaksumisen ja luovuuden. Käsitteiden muodostus on sekä kulttuurisesti 
annettujen käsitteiden sisäistämistä että ulkoistamista ts. kulttuurisesti uu-
sien käsitteiden luomista.

3.5 Ekspansiivisen oppimisen teoria toimintakonseptin kehittämisen 
periaatteena

Tutkimuksessani on kysymys ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön ide-
an ja toteuttamistavan kehittämisestä ammattikorkeakoulussa. Kun tätä prosessia 
tarkastellaan opettajien ja heidän työnsä näkökulmasta, se voidaan nähdä eks-
pansiivisena oppimisena, jossa opettajat ratkaisevat ammattikorkeakoulun heille 
asettamien erisuuntaisten uusien vaatimusten sekä vanhojen toimintakäytäntöjen 
aiheuttamia ristipaineita laajentamalla työnsä kohdetta. Olennainen osa tätä op-
pimisprosessia on työn kohdetta koskevan uuden, laajemman käsitteen muodos-
taminen (Engeström 1987, Engeström 1999, 382–384, ks. myös esim. Engeström, 
Puonti & Seppänen 2003). Engeströmin (1987) ekspansiivisen oppimisen teorian 
mukaan oppimisessa on kysymys olemassa olevan toimintajärjestelmän yhteistoi-
minnallisesta, luovasta uudistamisesta, joka tähtää jo tapahtuneiden ja näköpii-
rissä olevien muutosten aiheuttamien toimintajärjestelmän sisäisten ristiriitojen 
voittamiseen luomalla ja soveltamalla käytäntöön uusia käsitteitä ja välineitä, jot-
ka muuttavat toimijoiden ja toimintaympäristön välistä vuorovaikutusta.  

Engeströmin (1998b, 89–91; 2001, 152) mukaan ekspansiivisen oppimisen 
prosessissa on nähtävissä tyypillisesti neljä perusvaihetta, joissa kussakin muutok-
sen dynamiikan määrää erilainen toimintajärjestelmän sisäinen ristiriita (kuva 6).
Engeström kuvaa näitä ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen asteen ris-
tiriitoina.

Ensimmäisen asteen ristiriidat ilmenevät toimintajärjestelmän kunkin osate-
kijän sisällä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun opettajan työn tulisi tuottaa am-
mattitaitoisia ja päteviä tulevaisuuden taitajia mahdollisimman pienillä opetusre-
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sursseilla. Ristiriita ilmenee tyytymättömyytenä ja erilaisina kitkatilanteina sekä 
vielä selkiintymättömänä tarpeena saada aikaan muutos. Kärjistyessään ristiriita 
johtaa tilanteeseen, jota Engeström nimeää kaksoissidokseksi. Se on vaihe, jossa 
joidenkin toimintajärjestelmän osatekijöiden välille on syntynyt kärjistynyt risti-
riita. Työntekijät kokevat ristiriidan sietämättömänä tilanteena, jossa heiltä odo-
tetaan samaan aikaan toisensa pois sulkevan tavoitteen toteuttamista, mutta josta 
ei näy aukeavan ulospääsytietä. Kaksoissidos on yksilön elämyksellinen vastine 
järjestelmän toisen asteen ristiriidalle. Kolmannen asteen ristiriita on vanhan ja 
uuden toimintakonseptin välillä ja ilmenee vastuksina, jotka johtuvat muutoksen 
konkretisointiyrityksestä (mm. muutosvastarintana ja haluttomuutena luopua 
vanhoista totutuista työtavoista ja siirtyä uuteen toimintatapaan). Neljännen as-
teen ristiriidassa muuttunut toiminta ja naapuritoiminta joutuvat ristiriitaan. Esi-
merkiksi koulun sääntöjä tuottava järjestelmä tuottaa vanhan konseptin mukaisia 
vaatimuksia ja häiritsee uuden konseptin mukaista toimintaa ja sen kehittymistä. 
Toimintajärjestelmän ristiriidat ovat kehityksen lähde ja ne toimivat ekspansiivi-
sen oppimisen voimanlähteenä. (Engeström 1987, 87–89; Engeström 1998b, 89-
91, Engeström 2004, 62–63.)

1. Vallitsevan käytännön 
kyseenalaistaminen

2. Vallitsevan käytännön 
analyysi

3. Uuden ratkaisun 
mallittaminen

4. Uuden mallin 
tutkiminen

5. Uuden mallin 
käyttöönotto

6. Prosessin arviointi

7. Uuden käytännön 
vakiinnuttaminen ja 

laajeneminen

Ensimmäisen 
asteen ristiriidat, 
tarvateila

Toisen asteen 
ristiriidat, 
kaksoissidos

Neljännen asteen 
ristiriidat

Kolmannen 
asteen ristiriidat

Kuva 6. Ekspansiivisen oppimisen syklin oppimisteot (Engeström 1999, 385; 2004, 
61)
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Ekspansiivinen oppiminen etenee moniaskelisena kehänä, oppimissyklinä (kuva 
6), jolla eteneminen edellyttää erilaisia oppimistekoja. Eteneminen oppimisteos-
ta toiseen ei ole suoraviivaista, vaan kohdatut esteet ja yllätykset voivat pakottaa 
ottamaan askelia myös taaksepäin. Kuvassa 2 esitetty ekspansiivisen oppimisen 
prosessi voi kestää useita vuosia. Vaikka muutosta voidaan tarkastella myös ins-
tituutioiden tasolla, kuvan 2 malli soveltuu parhaiten yhden työyhteisön toimin-
nassa tapahtuvan ekspansiivisen oppimisen ja toimintajärjestelmän kehityksen 
erittelyyn. 

Ammattikorkeakoulun perustaminen ja sen yhteydessä opettajien työlle 
asetetut uudet tavoitteet ja säännöt toivat opettajien toimintajärjestelmään sen 
olemassa olevien osien ja rakenteiden kanssa osin ristiriidassa olevia uusia ele-
menttejä. Näin syntyneet toimintajärjestelmän osien väliset ristiriidat johtivat 
opettajien kannalta kaksossidostilanteeseen: jos toteutat opetusta perinteisellä 
tavalla hyvin, laiminlyöt uutta tutkimus- ja kehitystyötä koskevaa velvoitetta, jos 
alat toteuttaa tutkimus- ja kehitystyötä, laiminlyöt opetusta.  Tämä ristiriitainen 
tilanne pakotti määrittämään opettajien toiminnan tarkoituksen ja kohteen uu-
della tavalla ja etsimään uusia välineitä, joilla toiminta voitaisiin saada uudestaan 
hallintaan.  

3.6 Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa jäsentävän 
käsitteen tutkimisesta ja kehittämisestä

Johtopäätöksenä edellä kuvaamistani teorioista olen tehnyt seuraavat havainnot. 
Ensinnäkin toimintakonseptin kehittämisessä on kysymys todellisuutta ja käytän-
töä koskevien havaintojen tekemisestä ja uudelleenjärjestämisestä. Käsitteen jä-
sentämisessä ei ole kysymys vain diskursiivisesta eri henkiöiden mielipiteiden ja 
ajatusten työstämisen prosessista – kuten Scardamalia ja Bereiter (1993, 37–43) tai 
Bereiter (2002, preface and fi rst chapter) haluavat tutkia, vaan olennaisesti myös 
vuorovaikutuksesta käytännön ja todellisuuden kanssa. Uuden toimintakonsep-
tin kehittämisessä tämä tarkoittaa mm. sitä, että keskustelun kohde on samalla 
toiminnan kohde ja kääntäen. Tämä tuo käsitteen kehittymiseen oman dyna-
miikkansa: kun liikutaan Cussinilaisesti maastossa, kysymys ei ole vain ajatuksen 
etenemisestä uudelle alueelle vaan myös ihmisten ja toiminnan.

Toinen havaintoni on, että uuden toimintaa ohjaavan käsitteen kehittäminen 
ja tutkiminen vaatii käsitteen kehittymisen prosessin ja siihen kuuluvan moni-
tahoisen liikkeen tutkimista. Tietyllä hetkellä vallitsevien rinnakkaisten, toisiaan 
täydentävien ja kilpailevien käsitteiden kirjon kuvaaminen (erimerkiksi erilaiset 
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön käsitteet) paljastaa alueen, jolla 
liikutaan ja sen käsitteiden nykyisen toimintakykyisyyden (esim. Toulmin 1972), 
mutta ei käsitteiden kehittämisen mahdollisuuksia. Niiden tutkimiseksi on käyn-
nistettävä kehitys- ja keskusteluprosessi. (Vygotski 1982, Engeström 1987, ks. 
myös Leontyev 1933, V.) 

Kolmanneksi uuden toimintaa ohjaavan käsitteen kehitysprosessissa ajatuksen 
liike on hyvin monisuuntaista.  Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoi-
mintaa ohjaavan käsitteen kehittymisprosessissa on havaittava, ettei siinä ole kyse 
pelkästään esimerkiksi strategian soveltamisesta käytäntöön – jotkut puhuvat ”jal-
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kauttamisesta” arkeen – vaan monitasoisesta ilmiöstä, jossa käsitteet syntyvät ja 
kehittyvät kollektiivisen, historiallisesti kehittyneen toiminnan ja siihen kytkeyty-
vän keskustelun tuotteina ja välineinä. Käsitteitä tulee tutkia ihmisten toiminta-
järjestelmiin sisältyvinä, ei vain loogisina väitteinä tai teksteinä. (Engeström, ym. 
2005, 47–77). Tarkastelemani teoriat ohjaavat ottamaan huomioon monitahoisen 
ajatuksen liikkeen tutkimisessa seuraavia tekijöitä: 

1. Käsitteen kehittymisellä on abduktiivinen luonne. Yksilöt hakevat kohtaa-
miensa ongelmien ratkaisemiseksi kulttuurin tarjoamia välineitä ja sovel-
tavat niitä omaan tilanteeseensa Yksilön ajattelunsa välineinä käyttämien 
käsitteiden kehitys etenee omakohtaiseen kokemukseen perustuvien yleis-
tysten ja kulttuurin tarjoamien käsitteiden vuorovaikutuksena. (Vygotsky 
1986.)

2. Käsitteiden kehittämisessä erilaiset maailmankatsomukset, näkökulmat ja 
asemat törmäävät. Törmäykset ovat oleellisia toimintaa ohjaavan käsitteen 
kehittymiselle. Törmäyksiä syntyy sekä pystysuunnassa tieteellisten ja ar-
kikokemuksesta nousevien käsitteiden välillä että näiden käsitetyyppien 
sisällä, erilaisten rinnakkaisten maailmankatsomusten ja näkökulmien ja 
traditioiden välillä. Vertikaalisessa käsitteen kehittymisen prosessissa jul-
kiset, yleisesti tiedossa olevat, ylhäältä tarjotut käsitteet kohtaavat arjessa 
kokemuksen pohjalta syntyneet käsitteet ja joutuvat keskustelun ja väittelyn 
kohteeksi. Horisontaalisessa käsitteen kehittymisen prosessissa keskustelun 
ja väittelyn synnyttävät toiminnan kohteeseen liittyvät erilaiset näkökulmat 
ja merkitysrakenteet (Engeström ym.  2005, 47–77). Ajattelussa nämä tör-
mäykset ilmenevät etenemisen esteinä.

3. Ajatuksen kulun esiteiden ylittäminen ja käsitteen kehittyminen johtavat 
ajattelun alueen laajenemiseen. Etenemisen uudelle ajattelun alueelle voi 
havaita ajatusten polkujen vakiinnuttamisyrityksistä ts. uusien käsitteiden 
nimeämisestä ja rajaamisesta. (Cussins 1992.) Käsitteet eroavat toisistaan 
sen suhteen, millaisia ajatuskulkuja ne tukevat. Selitysvoimaiset käsitteet 
mahdollistavat näkökulman joustavan vaihtamisen ja monenlaiset ajatus-
kulut.

4. Käsitteen kehittymisen analyysissa voi havaita kehityspulsseja ts. keskuste-
lun keskittymiä, jotka käynnistyvät siitä, että olemassa oleva käsite ei enää 
ole elinkelpoinen uudessa tilanteessa. Keskustelukeskittymän tuloksena syn-
tyy uusia käsitteen variantteja, joista elinkelpoisimmat jatkavat elämäänsä. 
(Toulmin 1972).

Neljäs havainto liittyy käsitteen kehittymisprosessin analyysin kohteeseen. Toi-
mintaa ohjaavaa käsitettä kehittävä ekspansiivisen oppimisen sykli voi kestää vuo-
sia. Oppimissykli koostuu paitsi erilaisista oppimisteoista myös nopearytmisistä 
ajattelun liikkeistä ja sykleistä, jotka tähtäävät mm. entisestä, liian jäykäksi muo-
dostuneesta toimintatavasta vapautumiseen ja uuden maaston hahmottamiseen 
(Cussins 1992).  Näiden eri rytmisten ajattelun liikkeiden tavoittamiseen tarvitaan 
erilaisia analyysivälineitä.

Viides havainto liittyy siihen, että tutkimistani teorioista ajattelun polkujen 
teoria ja käsitteiden evoluution teorian lähtökohdat ovat tieteellisten käsitteiden 
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kehittymisessä. Toimintaa ohjaavat käsitteet ovat oma lajinsa, jonka tarkastelussa 
keskeistä on havaita toimintajärjestelmän kehittymineen. Uudelle ajattelun alueel-
le eivät siten siirry vain yksilöt vaan koko toimintajärjestelmä. (Engeström 1987, 
Engeström 2006, 30.) Tällöin käsitteiden merkitys ei liity vain ymmärtämiseen 
vaan uusien luovien käytännön ratkaisuiden tuottamiseen. 
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4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan uuden
käsitteen kehittäminen eräässä ammatti-
korkeakoulussa

Tutkimukseni kohteena on tutkimus- ja kehitystoimintaa ohjaavan käsitteen, 
toimintakonseptin kehittyminen yhdessä ammattikorkeakoulussa vuosina 1999–
2002 toteutetussa kehityshankkeessa. Seuraavassa kuvaan kohdeammattikorkea-
koulun ja siellä toteutetun kehitysprosessin pääpiirteitä.

4.1 Ammattikoreakoulun ja kehitysprosessin esittely

Tutkimukseni kohteena oleva ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa ammatti-
korkeakoulukokeilussa vuonna 1992. Aluksi mukana oli neljä opistoa (kaksi tek-
niikan ja kaksi liiketalouden oppilaitosta) eri kaupungeista. (Puhakka 2000)

Ammattikorkeakoulu haki vakinaistamista vuosina 1995 ja 1997, mutta ei 
saavuttanut tavoitetta kummallakaan kerralla. Kuuden toimintavuoden jälkeen, 
vuoden 1998 haussa valtioneuvosto antoi ammattikorkeakoululle vakinaisen toi-
miluvan 1.8.1999 alkaen. Tätä ennen, vuonna 1995 ammattikorkeakouluun oli 
liitetty sekä terveydenhuolto-oppilaitos että hotelli- ja ravintolaoppilaitos ja vuon-
na 1996 taideoppilaitos, käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja kotitalous- ja sosiaa-
lialan oppilaitos. Ammattikorkeakoulun kehittämistyöhön osallistui siis yhdeksän 
aikaisemmin erillistä oppilaitosta, jotka tutkimukseni aloitushetkellä muodostivat 
ammattikorkeakouluun viisi koulutusalaa: kulttuurialan (entiset taideoppilaitos 
ja käsi- ja taideteollisuusoppilaitos), liiketalouden koulutusalan (kauppaoppilai-
tokset kahdessa naapurikaupungissa), matkailu- ja ravitsemispalveluiden koulu-
tusalan (entiset hotelli- ja ravintolaoppilaitos ja kotitalousoppilaitos), tekniikan 
koulutusalan (entiset kahden kaupungin teknilliset oppilaitokset) sekä terveys- ja 
sosiaalialan koulutusalan (terveydenhuolto-oppilaitos ja sosiaalialan oppilaitos). 
(Orelma & Järvinen 2000, 51–63.) Kustakin koulutusalasta vastasi koulutusjoh-
taja. Koulutusalat jakautuivat koulutusohjelmiin, joille pyrittiin saamaan oma 
johtajansa. Käytännössä kuitenkin pienet, yhden koulutusammatin alat saattoivat 
olla hallinnollisesti liitettyinä muihin ohjelmiin.

Kuten useimmat muutkin Suomen ammattikorkeakouluista ammattikorkea-
koulu oli aikaisemmin erillisten oppilaitosten muodostama uusi monialainen yh-
teisö. Koulutusalojen erilaiset historialliset juuret näkyivät mm. erilaisina ideoina 
toimintamallien kehittämisestä. Monialaisuus haluttiin ammattikorkeakoulussa 
kuitenkin nähdä voimavarana. Niinpä ammattikorkeakoulun toiminta-ajatukses-
sa koulua kuvattiin ”monialaisena oppimis- ja kehittämiskeskuksena, joka raken-
taa edellytykset luovien ja oma-aloitteisten asiantuntijoiden ammatilliselle kehi-
tykselle sekä edistää maakunnan, mutta erityisillä vahvuusalueilla koko Suomen 
elinkeino- ja työelämän osaamista ja ammattien uudistumista. Ammattikorkea-
koulun toiminta on kansainvälistä ja Venäjä on sen vahvuus” (Eklund, Hyrkkänen 
& Orelma 2000, liite 5).
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Tutkimukseni käynnistyessä tutkimus- ja kehitystyö oli hajautettu koulutus-
aloille, lähelle arjen opetustyötä. Vuonna 1999 ammattikorkeakoulun tutkimus- 
ja kehitystyötä koordinoimaan perustettiin ”T&K-työryhmä”, jossa oli jäsenenä 
yliopettaja kultakin koulutusalalta ja edustajat keskushallinnon keskeisistä tehtä-
vistä (talouspäällikkö, kansainvälisten asioiden päällikkö, tietopalvelupäällikkö) 
(Hyrkkänen & Orelma 1999, liite 4). Johdin vuosina 1998–2002 välille ajoittu-
nutta tutkimus- ja kehittämistyön kehittämiseen tähtäävää hanketta. Kuvassa 7 
on yhteenveto johtamani kehitystyöhankkeen vaiheista. Tämä tutkimus koskee 
prosessin alku- ja päätösvaiheita: esittelen koulutusohjelmajohtajien ja koulutus-
alojen rehtoreiden käsityksiä tutkimus- ja kehitystyöstä sekä sen esteistä ja mah-
dollisuuksista toiminnan käynnistymisvaiheessa sekä käytännön kehitystyössä 
(muutoslaboratorioprosessissa) vuosina 2000–2001 kohdattuja esteitä ja niiden 
ylitystapoja. Ensimmäinen aineisto antaa poikkileikkauskuvan ammattikorkea-
koulussa haastatteluajankohtana vallinneesta ajattelusta, ja jälkimmäinen aineisto 
luo kuvan kehitysprosessin etenemistä yhdellä koulutusalalla.

1997
OPM:n päätös:

 ammattikorkeakouluun 
tutkimus- ja kehitystyön 

strategia

1998
Strategiatyön 

käynnistäminen

2001 - 2002
Uuden 

opinnäytetyökonseptin 
kokeilu jatkuu;
vuodesta 2002 

eteenpäin kehitystyötä
jatketaan itsenäisesti

2000 - 2001
Muutoslaboratoriot

ja uuden
opinnäytetyö-

konseptin kokeilu

1999 - 2000
Mitä t&k-toimintaa

kehitetään?

2000
Päätös 

koulutusalakohtaisista
strategioista

2001
Uuden 

opinnäytekonseptin
malli

2002
Opinnäyte-
konseptin

kokeiluvaihe
päättyy

1998 - 1999
Käsitykset: mitä on 

t&k-toiminta
ammattikorkeakoulussa,

haastattelututkimus

1999
Strategiatyö 

ammattikorkeakoulussa

Kuva 7. Kehitystyön vaiheet

Tutkimus- ja kehittämistyötä koskeva kehitysprosessi käynnistyi tutkimuksen 
kohteena olevassa ammattikorkeakoulussa koulutusohjelmajohtajien haastatte-
luilla (ks. kuva 7). Niissä koulutusohjelmajohtajat ja rehtorit kuvasivat tutkimus- 
ja kehitystyön tilaa koulutusaloilla sekä esittelivät näkemyksiään esteistä, jotka 
arkityössä olisi ylitettävä, jotta tutkimus- ja kehitystyö voisi kehittyä ammattikor-
keakoulun toimintatavaksi. 

Haastattelutuloksia käytettiin kehitystyön käynnistäjinä: eri koulutusalojen 
edustajat keskustelivat ammattikorkeakoulun yleisistä tutkimus- ja kehitystyön 
mahdollisuuksista sekä strategioista kuin myös oman tulosalueen tutkimus- ja 
kehitystyön kehittämistoimista (vaihe vuodesta 1999 vuoteen 2000). Keskustelu 
tiivistettiin kunkin koulutusalan strategia- ja toimenpidesuunnitelmaksi vuoden 
1999 ja 2000 taitteessa (Hyrkkänen ym. 1999). Valitsin näistä koulutusalojen 
suunnitelmista yhden kehittämistyöni ja tutkimukseni kohteeksi. Valintani pe-
rustui seuraaviin kriteereihin: 1. kehitystyön lähtökohtana oli etsiä vastausta, mi-
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ten ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö parhaiten voisi samanaikaisesti 
palvella opiskelijoiden ammattiin kasvua että myös alueen työelämää; 2. kehittä-
mistehtävä oli konkreettinen ja edellytti ammattikorkeakoulun opettajien osallis-
tumista kehitysyöhön, 3. koulutusalan johto oli sitoutunut kehitystyöhön.  

Näillä perusteilla terveys- ja sosiaalialan opinnäytetyön kehittäminen valittiin 
uuden tutkimus- ja kehitystyökonseptin pilottihankkeeksi. Koulutusalan opettajat 
halusivat irrottautua perinteisistä, pienistä, koulun sisällä tehtävistä opinnäytteistä 
ja liittää opinnäytteet osaksi isoja, monialaisten ryhmien toteuttamia työelämäpro-
jekteja.  Ehdotin koulutusalan johtoryhmän kokouksessa keväällä 2000 kehittä-
mistyön välineeksi muutoslaboratoriota (Virkkunen, Engeström, Pihlaja & Helle 
1999). Kokouksessa tehtiin päätös muutoslaboratorioprosessin käynnistämisestä 
syksyn 2000 aikana ja kokeiluvaiheesta, joka jatkuisi vuoden 2001 loppuun. Tämä 
tutkimus on analyysi tämän kehittämisprosessin kahdesta päävaiheesta. Strategia-
prosessia edeltäneestä käsitysten kartoituksesta ja uuden toimintamallin kehittä-
misestä terveys- ja sosiaalialalla. 

4.2 Muutoslaboratorio kehittämisen ja tutkimisen menetelmänä

Terveys- ja sosiaalialalla tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvän opinnäytetyön 
uuden toimintakonseptin kehittelyssä käytettiin muutoslaboratoriomenetelmää 
(Virkkunen ym. 1999). Organisaation toiminnan strategisessa muuttamisessa on 
perinteisesti edetty koko toimintaa koskevasta muutoksesta paikallisten työyh-
teisöjen muutoksiin. Tällaisen muutosstrategian ongelmana on, että paikallisten 
työyhteisöjen tosiasiallinen toiminta poikkeaa siitä, millaiseksi se muutosta suun-
niteltaessa oletetaan. Siksi muutosprosessissa yleensä sivuutetaan tärkeitä paikal-
lisen toiminnan menestyksellisen toteuttamisen edellytyksiä. Toinen muutoksen 
toteuttamisen strategia on kehittää yksittäisten piloteiksi valittujen paikallisten 
toimipisteiden toimintaa. Tässä toimintatavassa on vaarana, että uudella tavalla 
toimivat paikalliset yksiköt jäävät irrallisiksi saarekkeiksi eivätkä niissä kehitetyt 
uudistukset leviä organisaation muihin yksiköihin. Paras lienee sellainen muu-
tosten toteuttamistapa, jossa yksittäisissä työyhteisöissä tapahtuva paikallinen ke-
hittämistyö on kytketty ympäröivien toimintajärjestelmien kehittämiseen ja orga-
nisaatiossa syntyy vuoropuhelu ”ylhäältäpäin”, kokonaistarkastelusta lähtevän, ja 
”alhaaltapäin”, paikallisista kehittämisongelmista lähtevän kehittämistyön välille. 
(Virkkunen, Engeström, Pihlaja, Helle 2001, 178.)

Toiminnassa eri osat ovat sidoksissa monin tavoin toisiinsa. Yksittäisestä 
uudistuksesta ei useinkaan saada parasta hyötyä, ellei samalla toteuteta sitä täy-
dentäviä muita kehittämistoimia. Muutoslaboratorio edustaa toiminnan, tilan ja 
työvälineiden kokonaisuutta, joka aktivoi ja edistää kollektiivisen tiedon syntyä 
ja jalostamista uudeksi toimintakonseptiksi. Muutoslaboratorio on väline uusien 
oivallusten ja innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseen sekä toiminnan kehittä-
misen edellytysten kokeilevaan tutkimiseen. (Virkkunen ym. 2001, Pihlaja 2005, 
183–190.)

Muutoslaboratorio perustuu kehittävän työntutkimuksen teoriaan ja täh-
tää toimintajärjestelmien kehittämiseen. Muutoslaboratoriotila ”rakennetaan” 
lähelle toimijoiden arkityötä. Tilalla on kaksisuuntainen merkitys: se edustaa 
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paikkaa, jossa työyhteisö voi irrottautua arkityöstä analysoimaan ja kehittämään 
työtoimintaansa ja toisaalta se on paikka, josta on lyhyt matka takaisin arkeen. 
Ratkaisu korostaa tutkivan tarkastelun, kehittämisen, ja arjen rajan olevan ohut 
ja helposti ylitettävä. Tavoitteena on, että arkityön paineet ja jännitteet voi tuo-
da mukanaan laboratorioon ja eritellä niitä ryhmän kanssa tutkijan silmin mm. 
teoreettisia käsitteitä käyttäen. Toisaalta analysoivasta ja kehittelevästä laborato-
riotilasta on lyhyt matka arkeen siten, että suunniteltuja uusia työtapoja voi heti 
testata käytännössä. Tällä tavoin muutoslaboratorio edustaa ”luovaa välitilaa” 
(vrt. Engeström ym. 2005). Muutoslaboratoriotoiminta aktivoi käsitteenmuo-
dostuksen vertikaalista liikettä (vrt. Vygotsky 1986, Engeström ym. 2005), jossa 
ylätason teoreettiset tai visionääriset käsitteet kohtaavat arjen toiminnassa syn-
tyneet käsitteet. 

Muutoslaboratorioon kootaan laaja joukko työvälineitä, joiden avulla osallis-
tuva ryhmä voi tutkia ja kehittää työtoimintaansa. Tavoitteena on, että muutosla-
boratorion tarjoama erityinen työympäristö sekä siellä oleva välineistö ja aineisto 
virittävät tavanomaisesta arkityöstä poikkeavan, tutkivan ja pohdiskelevan ilma-
piirin, joka edistää uusien, innovatiivisten ratkaisuiden syntyä. (Virkkunen ym. 
2001, 16–21.)

Muutoslaboratorion keskeiset teoreettiset työvälineet ovat edellä kuvatut työ-
toiminnan rakennetta koskeva teoria ja ekspansiivisen oppimisen teoria. Muutos-
laboratoriossa teoria työtoiminnan rakenteesta, ilmenee mm. siten, että osallistu-
jia ohjataan tarkastelemaan paitsi sitä, miten he tekevät työtään myös sitä, mitä he 
tekevät ja miksi tekevät juuri niin. Tarkastelun ja kehittämisen kohteena on siis 
toiminnan järjestelmä. Ekspansiivisen oppimisen teoria näkyy muutoslaborato-
riotoiminnassa työskentelynä, jossa työn tekijät itse ratkaisevat nykyisen toimin-
nan ongelmia ja ristiriitoja tulkitsemalla työnsä tarkoitusta, kohdetta ja tuotosta 
uudella tavalla, entistä laajemmissa yhteyksissä. Laajemman kokonaisuuden hal-
litseminen edellyttää tiedollisten ratkaisuiden lisäksi uusien välineiden, työnja-
koratkaisujen ja sääntöjen kehittämistä sekä toiminnan laadullista uudistamista. 
(Virkkunen ym. 2001, 16–21.)

Konkreettinen ja keskeinen työväline on seinätaulusto, jonka tavoitteena on 
toimia yhteisen ajattelun välineenä. Seinätaulut tuovat muutoslaboratoriotyösken-
telyyn kaksi eri ulottuvuutta. Vaakasuuntainen taulusto jakautuu kolmeen kent-
tään, jotka ovat ”peili”, ”ideat, välineet” sekä ”malli, visio”. Tämä suunta edustaa 
erilaisia abstraktion ja yleistämisen tasoja ts. siirtymistä arjen havainnoista pelkis-
tyksiin ja syiden erittelyyn sekä pelkistyksistä takaisin konkreettisiin käytännön 
ratkaisuihin. Pystysuunnassa taulu jakautuu aikaulottuvuutta edustaviin kenttiin 
”ennen”, ”nyt” ja ”tulevaisuudessa”. Taulujen vertikaalinen ulottuvuus tuo tar-
kasteluun paitsi toiminnan nykytilan myös sen historian ja tulevaisuuden. Työ-
tään muutoslaboratoriossa erittelevät ja kehittävät työntekijät ”siirtyvät” taulus-
ton avulla työtä koskevista havainnoista selittäviin malleihin ja malleista takaisin 
käytäntöä koskeviin johtopäätöksiin ja ratkaisuihin. Keskustelu kulkee selvitys- ja 
suunnittelutehtävien avulla nykyisistä ongelmista niiden historiallisiin syihin ja 
tulevaisuuden visioon, jossa ongelmia aiheuttavat toiminnan sisäiset ristiriidat on 
ratkaistu. (Virkkunen ym. 2001,  16–21.)
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4.3 Muutoslaboratoriotyöskentelyn vaiheet

Muutoslaboratoriotyöskentelyn käynnistäminen merkitsee, että työyhteisössä on 
tunnistettu kehittämisen tarve ja päätetty lähteä etsimään uusia ratkaisuja. Muu-
toslaboratorion tarkoitus on tukea työyhteisön jäsenten yhteistä oppimistoimin-
taa, jossa nämä analysoivat nykyisen toimintakäytännön ongelmien syitä ja uu-
distavat toimintaansa. Itse muutoslaboratoriotyöskentely voidaan jakaa kolmeen 
päävaiheeseen: analyysivaiheeseen, suunnitteluvaiheeseen ja kokeiluvaiheeseen. 
Ne merkitsevät samalla käännettä tavassa, jolla työyhteisön jäsenet hahmottavat 
toiminnan ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. (Virkkunen ym. 2001, 
21–23.) 

Analyysivaiheessa ”peiliin” kootaan työyhteisön jäsenten havaintoja työssä 
esiintyvistä häiriöistä, ongelmista ja epäkohdista sekä näiden ilmenemisestä käy-
tännön työtilanteissa. Koska eri henkilöillä on ongelmista ja vaikeuksista erilaisia 
havaintoja, ryhmä tutkii, mitä käytännössä todella tapahtuu ja mille käsityksille 
löytyy tukea arkityötä koskevista havainnoista. Näin muodostuu kuva nykytilan-
teeseen sisältyvistä ongelmista. Syntynyt alustava kuva asetetaan kahdella taval-
la uusiin yhteyksiin. Ensinnäkin erillisiä epäkohtia, häiriötilanteita ja ongelmia 
tarkastellaan suhteessa vallitsevan toimintakäytännön kokonaisuuteen ja perus-
perusperiaatteisiin. Toimintajärjestelmän mallin avulla paikannetaan, mihin 
toiminnan osatekijöihin ja niiden välisiin suhteisiin ongelmat liittyvät. Toiseksi, 
tutkimalla toimintakäytännön historiallista kehitystä nykyinen tilanne asetetaan 
aikaperspektiiviin. Nähdään, mitkä toiminnan piirteet ovat uusia, mitkä vanhoja 
ja millaisissa tilanteissa nykyisen käytännön eri piirteet ovat syntyneet. Samalla 
tunnistetaan muutosten luomia toimintajärjestelmän sisäisiä ristiriitoja, jotka se-
littävät työssä koettuja ongelmia ja häiriöitä. (Virkkunen ym. 2001, 21–23.)

Muutoslaboratoriotyöskentelyn suunnitteluvaiheessa kehitetään alustava uu-
den toimintakonseptin malli, jossa nykyisen käytännön ristiriidat on ylitetty. Uu-
den toimintajärjestelmän vision rakentamisen keskeinen kysymys on toiminnan 
kohteen ja toiminnan tuloksen ekspansiivinen, laajentava uudelleenarviointi ts. 
millä tavalla toiminta tulevaisuudessa parhaiten palvelee asiakkaita ja yhteiskun-
taa. Rinnan toiminnan kohteen uudelleenhahmottamisen kanssa etsitään uusia 
välineitä, työnjakoratkaisuja jne., joiden avulla nykyisen käytännön ristiriidat voi-
daan ylittää. Uuden toimintakonseptin aineksia saadaan kolmesta lähteestä. Ole-
massa olevassa käytännössä on usein jo nähtävissä uuden toimintakonseptin ituja 
ja kokeiluja, joita edelleen kehittämällä voidaan löytää tarvittavia ratkaisuja. Toi-
seksi muutoslaboratorioon osallistuvilla työyhteisön jäsenillä on erilaisia ideoita 
siitä, millä tavalla toimintakäytäntöä voitaisiin kehittää - niitä ei vain ole määrätie-
toisesti sovitettu yhteen, kehitetty eteenpäin ja kokeiltu käytännössä. Kolmanneksi 
uuden käytännön aineksia saadaan tutkimalla muualla tehtyjä ratkaisuja. Olen-
naista uuden toimintatavan visiossa on, että uudet ideat ja ratkaisut työstetään 
toimintajärjestelmän mallin avulla yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa eri tekijät 
tukevat toisiaan ts. uudeksi toimintakonseptiksi. (Virkkunen ym. 2001, 21–23.)

Muutoslaboratoriotyöskentelyn kolmannessa päävaiheessa uusi toimintakon-
septi viedään arkeen koeteltavaksi. Kokeilua varten toimintakonseptin ideat konk-
retisoidaan käytännön ratkaisuiksi ja sovitaan siitä, miten ja milloin näitä uusia 
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työtapoja aletaan soveltaa. Ideoiden konkretisointi ja kokeileminen käytännössä 
tuo esiin uusien ratkaisujen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Muutoslabora-
toriohankkeessa kokeilulla on kolme tehtävää. Ensinnäkin kokeilussa testataan 
ja arvioidaan uuden ratkaisun perustana olevien oletusten paikkansapitävyyttä 
ja itse ratkaisun toimivuutta. Useimmissa tapauksissa uusi ratkaisu toimii ensi 
yrittämällä vain osittain. Mallin toimivuutta tutkimalla ja arvioimalla selvitetään, 
millä tavalla uudistusta on kehitettävä eteenpäin, korjattava ja täydennettävä, niin 
että kokeilussa eteen tulleet esteet voitaisiin ylittää. Toiseksi uudistusten kokeilu 
asettaa tekijät uudenlaiseen rooliin työssään ja antaa mahdollisuuden tutkia toi-
minnan kehittämisen ehtoja ja kehittää ratkaisuja. Kolmanneksi kokeilu merkitsee 
uudenlaisen tekijän rakentumista, joka neuvottelee mm. siitä, ketkä osallistuvat 
uuden asian toteuttamiseen, millä tavalla työ jaetaan ja miten yhteistoiminta jär-
jestetään. Uutta toimintaa kokeillessaan tekijät oppivat uuden työtavan ja kehittä-
vät sitä edelleen. (Virkkunen ym. 2001, 21–23.)  
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5. Tutkimuksen rakenne ja eteneminen

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat

Tutkimus- ja kehitystyöllä on ollut keskeinen tehtävä ammattikorkeakoulun kä-
sitteen muodostamisessa. Kun ammattikorkeakoulun haluttiin erottuvan tiede-
korkeakoulusta myös sen tutkimus- ja kehitystyölle tuli löytää omaleimainen, 
tiedekorkeakoulusta erottuva muoto. Tutkimus- ja kehitystyön toimintatapojen 
rakentamisessa jokainen opettaja joutui uudelleen määrittämään työnsä kohdetta 
ja suhdettaan ammattikorkeakoulun mukanaan tuomiin ideologioihin. Kiinnos-
tukseni kohdistuu siihen, miten erisuuntaiset vaatimukset ja tavoitteet yhdistävä 
tutkimus- ja kehitystyön periaate ja rakenne syntyivät ja kehittyivät sekä miten 
uusi jäsentävä käsitteistö ja osatekijät toisiinsa kytkevä periaate kehittyi uudenlai-
seksi käytännön toimintatavaksi. 

Mitä kehitysprosessien kuluessa tapahtuu, on vähän tutkittu ja ”harmaa” alue. 
Yleensä tutkimuksissa keskitytään kehitysprosessien tuloksellisuuden arviointiin 
vertaamalla tilannetta prosessin alkaessa sen jälkeen vallitsevaan tilanteeseen. Esi-
merkiksi sosiaali- ja terveysministeriön raportissa Työkykyä edistävän toiminnan 
vaikuttavuudesta todetaan ennen–jälkeen-asetelmissa mittaus- ja arviointikohteen 
määrittämisen olevan haasteellista ja vaikutusten selvittämisen kaipaavan rinnal-
leen tutkimusta siitä, mitä tapahtuu prosessien aikana (STM 2003). Muutoksen 
luonteen ja kehitysprosessien etenemisen ymmärtäminen on olennaista kaikessa 
työssä. Tässä tutkimuksessa lähestyn muutosprosessia toimintaa jäsentävän käsit-
teen kehittymisen näkökulmasta. Mm. A. N. Leontyev (1933, V) on korostanut kä-
sitteen ymmärtämisen edellyttävän sen kehittymisprosessin tutkimista ts. käsitteen 
ymmärtäminen vaatii sen kehittymisen esteiden ja esteiden ylitystapojen analyysia.

Tutkimukseni ensimmäinen tehtävä on selvittää ja kuvata toimijoiden tutki-
mus- ja kehitystyöhön liittyviä käsityksiä ajankohtana, jolloin opetusministeriö oli 
havainnut ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön käsitysten sekaannuk-
sen ja halusi tehostaa tutkimus- ja kehitystyön määrittelyä ja kehittämistä (vuodet 
1987–1999). Käsityksiä tutkimalla kuvaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja ke-
hitystyön konseptin kehittämisen lähtökohtaa. Toinen tehtäväni on tarkastella am-
mattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön käsitteen kehittymistä ja konkretisoi-
tumista strategiasta arjen toiminnaksi sekä eritellä kehityspolulla kohdattuja esteitä 
ja niiden ylittämiseen vaadittuja ratkaisuita. Huomioni suuntautuu käsitteen kehi-
tysprosessiin sekä siinä kohdattuihin esteisiin ja niiden ylittämistapoihin. 

Tehtävät täsmentyvät seuraaviksi tutkimusongelmiksi:
Mitkä ovat ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön konseptin kehittämi-
sen mahdollisuudet ja rajoitukset?

1. Miten koulutusohjelmajohtajat käsittävät ammattikorkeakoulun tutkimus- 
ja kehitystyön tehtävän ja luonteen?

2. Mitä tutkimus- ja kehitystyön esteitä ja mahdollisuuksia koulutusohjelma-
johtajat ajattelevat toiminnan käynnistämisvaiheessa?
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3. Minkälaisten ajatuksen polkujen kautta opettajat päätyvät uuteen tutki-
mus- ja kehitystyön konseptiin?

4. Mitä esteitä opettajat kohtaavat kehittäessään tutkimus- ja kehitystyön kon-
septia koulutusalallaan ja miten he ylittävät kehitystyössään kohtaamiaan 
esteitä?  

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni kuuluu käsitteen kehittymistä ja muutosta tutkivien menetelmien 
kenttään. Selvitän ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön toimintaa oh-
jaavan käsitteen kehittymistä ammattikorkeakoulussa ja erityisesti sen yhden kou-
lutusalan sisällä. Tavoitteeni on ymmärtää, miten uusi toimintaa jäsentävä käsite 
kehittyy, miten sen kehittymisen prosessia voidaan ymmärtää ja kuvata sekä mitä 
siitä voidaan oppia. Työni perustuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan 
ja kehittävän työntutkimuksen metodologiaan (Engeström 1987). Toiminnan 
teorian mukaan toiminnan kehittyminen perustuu uusien, tekijän ja toiminnan 
kohteen välistä vuorovaikutusta välittävien kulttuurituotteiden käyttöönottoon. 
Toiminnan kohdetta jäsentävät käsitteet ovat olennaisia tekijän ja kohteen välisen 
vuorovaikutuksen välittäjinä. Käsittelen ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja ke-
hitystoiminnan uudistamista toimintajärjestelmän ekspansiivisena kehityksenä.  

Aluksi kartoitan ammattikorkeakoulun toimijoiden käsityksiä uuden toimin-
nan määrittelyvaiheessa tavoitteenani ymmärtää tutkimus- ja kehitystyön uudis-
tamisen lähtökohtia ja ajattelua. Käsitysten analyysissa painottuu käsitteen syn-
typrosessin vertikaalinen ulottuvuus, jossa opetusministeriön käsitteet kohtasivat 
ammattikorkeakoulun toimijoiden arkikäsitteet. Ammattikorkeakoulun opettajat 
tulkitsivat järjestelmätason tavoitteita omasta viitekehyksestään käsin (ks. Vygots-
ky 1986). Näitä tulkintoja haluan tehdä näkyväksi siten, että niitä voidaan käyttää 
työvälineinä kehitysprosessin seuraavissa vaiheissa. Käsitysten tutkimisessa nou-
datan fenomenografi sta lähestymistapaa. Koska ensimmäisen vaiheen analyysini 
lähtökohta on yksilöiden ajattelu, eikä kollektiivinen käsitysten jakaminen, en 
puhu vielä käsitteiden kehittymisestä, vaan käsityksistä.

Myöhemmin kuvaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan kä-
sitteen kehittämistä tavoitteenani ymmärtää toimintakonseptin kehittymistä (ks. 
Ilyenkov 1982, 177). Käsitteen kehittelyprosessin kuvaamisessa käytän Cussinsin 
(1992) kognitiivisten polkujen teorian käsitteitä. Se tuntui jo lähtökohtaisesti so-
veltuvan tilanteeseen, jossa toimijat raivasivat ”hukassa olemisen” -kokemukses-
ta vähitellen reitin uuden toimintakonseptin kokeiluun. Cussinsin kognitiivisten 
polkujen teoria hahmottui myös mahdolliseksi viitekehykseksi jäsentää käsittei-
den kehittymisen erilaisiin liikesuuntiin liittyvät ajattelumallit työtäni ohjaavaksi 
ajattelurakenteeksi ja ymmärtää käsitteiden kehittymisen liike laajasti ja moni-
ulotteisesti.   

Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan konseptin kehittä-
misen ja käsitteen kehittymisprosessia koskevana aineistonkeruun välineenä toi-
mi muutoslaboratorio. Hahmotin sen työympäristöksi, ”luovaksi välitilaksi” (vrt. 
Engeström ym. 2005), jossa osallistujat kulkevat uusia ajatuksen polkuja (Cussins 
1992). Laboratoriossa osallistujia ohjataan kulkemaan polkuja riittävän paljon ja 
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monessa suunnassa niin, että kehitysristiriidat tulevat ymmärretyiksi ja on mah-
dollista kehittää uusi ristiriidat ylittävä toimintakonsepti. Ajatuksen polkujen mo-
nisuuntaisen liikkeen mahdollistaa osallistujien vilkas, toimintaa kokevaan aineis-
toon perustuva keskustelu, jossa nämä toteuttavat ekspansiivisia oppimistekoja. 
Niiden kautta syntyy ajatuksen polkujen verkosto, joka tuo monipuolisesti esiin 
uuden toimintatavan edellytykset. Myös ympäristöä hahmottavia maamerkkejä 
syntyy monesta suunnasta. Muutoslaboratoriossa kuljetaan:

1. Vertikaalisia ajatuksen polkuja ts. toimijat tutkivat ja tulkitsevat systeemisiä 
käsitteitä sekä niiden ja spontaanien käsitteiden välisiä ristiriitoja (seinätau-
lujen horisontaali ulottuvuus) (ks. Vygotsky 1986). 

2. Eri toimintajärjestelmien (mm. eri organisaatiot, asiakasorganisaatio) väli-
siä eli horisontaalisia ajatuksen polkuja (esim. Engeström  ym. 2005). 

3. Kronologiseen ja sykliseen (kehityksellinen liike) aikaan liittyviä kehityksen 
polkuja (seinätaulujen vertikaali ulottuvuus) ts. analysoidaan toimintakon-
septien historiallisia kehitysvaiheita ja toimintakonseptin evoluutiota (vrt. 
Toulmin 1972, Engeström 2005)

Toimintaa ohjaavan käsitteen kehityspolulla kohdattujen esteiden ja ylitysteko-
jen analyysissä tutkin ”keskustelun keskittymiä”, joissa ristiriidat muodostuivat 
toimintaa jäsentävän käsitteen kehittymisen esteiksi. Esteen määrittelyssä apuvä-
lineenä toimivat dilemman käsite (Billig, Condor, Edwards, Gane, Middleton ja 
Radley 1988) sekä Kärkkäisen (1999, 111–112) määritelmä häiriöklusteriin kuu-
luvista tekijöistä. Esteiden ylitystapojen tarkastelussa työvälineenäni on Spinosan, 
Floresin ja Dreyfusin (2001, 16–33) esittämä kuvaus kolmesta toimintatavasta, 
jolla ihmiset tekevät arjessa historiaa. Esittelen edellä mainitut menetelmät ja nii-
den soveltamisen tavat myöhemmin ko. analyysin yhteydessä. 

Tarvitsin edellä mainittuja analyysin apuvälineitä Cussinsin teorian lisäksi 
siksi, että ajatuksen polkujen teoria kuvaa tiedon kehitystä, mutta ei sen kehit-
tämisessä kohdattuja esteitä. Uuden toimintakonseptin kehittämisessä ajatus voi 
kuitenkin törmätä esteeseen, joka tekee etenemisen mahdottomaksi. Toiminta-
konseptin kehittämisessä ajatuksen esteet liittyvät toimintajärjestelmän osien ja 
niitä koskevien uudistusten keskinäisiin riippuvuussuhteisiin: tiettyä muutosta ei 
kannata tai voida toteuttaa, ellei samalla voida tehdä siihen kytkeytyvien osateki-
jöiden muutoksia (esim. Roberts 2004, 32–67).  Esimerkiksi montaa erityyppistä 
suoritusta ei kannata hyväksyä opinnäytteiksi, ellei opiskelijoilla ole käytännössä 
mahdollisuutta tehdä erilaisia opinnäytteitä ja opettajilla ole valmiutta tällaisten 
töiden ohjaamiseen. Esteen ylittäminen merkitsee vastaavasti sellaisen ratkaisun 
löytämistä, jolla tavoiteltu etu voidaan saavuttaa.
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) esitän vielä yhteenvedon tutkimuskysy-
myksistä, -menetelmistä ja analyysitavoista sekä analyysin kohteena olevasta ai-
neistosta.  

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset, -menetelmät ja -aineisto

Tutkimuskysymys Tutkimusmenetelmä, 
aineiston analyysime-
netelmä ja analyytti-
set käsitteet 

Aineisto

Miten koulutusohjelmajohtajat käsittä-
vät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 
kehitystyön tehtävän ja luonteen?

Fenomenografi nen kä-
sitystyyppien analyysi

22 rehtorin ja koulu-
tusohjelmajohtajan 
haastattelua

Mitä tutkimus- ja kehitystyön esteitä ja 
mahdollisuuksia koulutusohjelmajoh-
tajat ajattelevat toiminnan käynnistä-
misvaiheessa?

Fenomenografi nen kä-
sitystyyppien analyysi 

22 rehtorin ja koulu-
tusohjelmajohtajan 
haastattelua

Minkälaisten ajatuksen polkujen kaut-
ta opettajat päätyvät uuteen tutkimus- 
ja kehitystyön konseptiin?

Ajatuksen polkujen 
analyysi: ajatuksen 
polkuun liittyvien 
puheenaihejaksojen 
jäsentäminen

Yhden koulutusalan 
kehityshankkeen 10 
videoitua muutoslabo-
ratorioistuntoa

Mitä esteitä opettajat kohtaavat kehit-
täessään tutkimus- ja kehitystoiminnan 
konseptia koulutusalallaan ja miten he 
ylittävät kehitystyössään kohtaamiaan 
esteitä?

Ajatuksen polulla koh-
dattujen esteiden ja 
ylitystekojen analyysi

Yhden koulutusalan 
kehityshankkeen 10 
videoitua muutoslabo-
ratorioistuntoa 

5.3 Tutkimuksen kulku

Tutkimukseni jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvaan ammat-
tikorkeakoulun johtohenkilöiden käsityksiä ammattikorkeakoulujen tutkimus- 
ja kehitystyöstä sen systemaattisen kehittämisen käynnistymisvaiheessa yhdessä 
ammattikorkeakoulussa. Käynnistymisvaiheella tarkoitan vuosia, jolloin opetus-
ministeriö oli käynnistänyt tutkimus- ja kehitystyön strategioiden laadinnan am-
mattikorkeakouluissa erillisen rahoituksen turvin. Strategiatyön aloittaminen 
(1998) käynnisti tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvän keskustelun ammattikor-
keakouluissa. Tässä vaiheessa määriteltiin ensimmäistä kertaa, miten tutkimus- ja 
kehitystyö ammattikorkeakouluissa suuntautuisi ja millä tavalla sitä kussakin am-
mattikorkeakoulussa tultaisiin kehittämään. Esittelen kahteen ensimmäiseen tut-
kimuskysymykseen liittyvän aineistonkeruun ja analyysimenetelmät luvussa 6.1. 
Seuraavaksi vastaan näihin tutkimuskysymyksiin kuvaamalla ensin (luvussa 6.2) 
ammattikorkeakoulun johtohenkilöiden käsityksiä tutkimus- ja kehitystyöstä ja 
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sitten (luvussa 6.3) heidän käsityksiään uuden toimintakonseptin kehittämisessä 
kohdattavista esteistä ja mahdollisuuksista. 

 Tutkimukseni toisessa osassa tarkastelen sitä, miten yhden koulutusalan ke-
hittämisprosessissa idea konkretisoitui ja pääsi eteenpäin. Erityisesti kiinnitän 
huomiota kehitysryhmän kohtaamiin muutoksen esteisiin ja tapoihin, joilla ryh-
mä ylitti näitä esteitä niin, että uusi toimintatapa saatiin kokeiltavaksi. Luvussa 
7 kuvaan kehitysprosessiin johtaneita ratkaisuita sekä kehitysprosessin analyysin 
etenemisen.  Luvut 8–10 keskittyvät kukin yhden kehittelypolun tarkasteluun. 
Kehityspolkuja analysoivissa luvuissa vastaan kolmanteen ja neljänteen tutkimus-
ongelmaan. Luvussa 11 esitän kehityspolkuja yhdistävän synteesin ja luvussa 12 
tarkastelen tutkimusprosessia. 
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6. Ammattikorkeakoulun johtohenkilöiden 
tutkimus- ja kehitystyötä koskevat käsitykset 
systemaattisen kehittämisen käynnistyessä

6.1 Käsitysten  tutkiminen

Tässä luvussa esittelen käsitysten tutkimiseen liittyneen aineiston keruun ja ana-
lyysin perusteet.

6.1.1 Käsityksiä koskevan aineiston hankinta ja analyysi

Selvitin tutkimus- ja kehitystyötä koskevia käsityksiä haastattelemalla tutkimus-
kohteena olevan ammattikorkeakoulun koulutusalarehtoreita (6), koulutusohjel-
majohtajia (14) sekä täydennyskoulutuksen johtajia (2). Valitsin nämä henkilöt 
haastateltaviksi siksi, että kukin vastasi koulutusalan kehityksen ohjaamisesta ja 
heidän käsityksillään oli suuri merkitys koko osaston toimintalinjan muotoutu-
misessa (tarkoituksenmukaisuuskriteeri ks. esim. Varto 1992). He olivat myös 
keskeisessä asemassa ammattikorkeakoulun ja sen tutkimus- ja kehitystyötä oh-
jaavien käsitteiden tulkitsemisessa ja paikallisessa kehittämisessä (vrt. ylhäältä–al-
haalta, Engeström ym. 2005). 

Haastattelut etenivät teemoittain (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48). Haastat-
teluteemojen suunnitteluun ja toimivuuden arviointiin osallistui ammattikorkea-
koulun hallinnon ja sen yhteistyöverkoston edustajia. Haastattelussa kysymykset 
koskivat koulutusohjelmajohtajien ja rehtoreiden käsityksiä tutkimus- ja kehitys-
työstä, sen heikkouksista ja vahvuuksista haastatteluhetkellä sekä tulevaisuuden 
kehitysnäkymistä (Liite 1). Haastattelussa keskusteltiin myös opinnäytetyön roo-
lista osana tutkimus- ja kehitystyötä.

Nauhoitin haastattelut. Haastattelutilanteessa tein myös muistiinpanoja. Heti 
haastattelun jälkeen kirjasin jokaisesta haastattelusta muistiinpanojeni ja nauhan 
kuuntelun avulla kuvauksen: mitä haastateltava oli sanonut kustakin teemasta. 
Kaksi haastateltavaa kieltäytyi nauhoituksesta. Näistä haastatteluista aineistona 
ovat ainoastaan muistiinpanot.  Nauhoitukset litteroi ulkopuolinen kirjoittaja sa-
maan tapaan kuin sanelu puretaan ilman yksityiskohtaista merkitsemisjärjestel-
mää.

6.1.2 Haastatteluaineiston analyysin lähtökohdat

Analyysin tavoite oli ymmärtää ja kuvata rehtoreiden ja koulutusohjelmajohta-
jien tutkimus- ja kehitystyön käsityksiä ja niihin liittyviä merkityksiä (Häkkinen 
1996, 5 Ahonen 1996, 116–117). Analyysimenetelmänä käytin fenomenografi sta 
käsitystyyppianalyysiä (Marton 1981, Marton 1998). Koska haastatteluiden suo-
rittamisen ensisijaisena tarkoituksena oli ymmärtää uuden toimintakonseptin 
kehitystyön lähtötilannetta ja tuottaa työvälineitä kehitystyötä tekeville, peruste-
len analyysitavan valintaa myös kehittävän työntutkimuksen metodisesta näkö-
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kulmasta. Kehittävässä työntutkimuksessa uuden mallin rakentamisen perustaksi 
vallitseva tilanne analysoidaan monipuolisesti (kohde-historiallinen, teoriahisto-
riallinen ja aktuaali-empiirinen analyysi, ks. Engeström 1987). Fenomenografi nen 
käsitysten erittely on yksi tapa kartoittaa lähtötilannetta (aktuaali-empiirinen ana-
lyysi) ja työyhteisön jäsenten siihen liittyviä erilaisia käsityksiä. 

Tässä tutkimuksessa fenomenografi sen otteen käyttäminen oli perusteltua 
myös, koska oltiin uuden ja vanhan ajattelun murroksessa ja haastateltavat jou-
tuivat muuttamaan kokemukseen perustuvia opistokulttuurin sävyttämiä käsityk-
siään ja ottamaan kantaa ammattikorkeakouluideologiaan. Mm. Larsson (1993, 
194–211) ja Marton (1995, 165–180) korostavat käsitysten muodostumista op-
pimisprosessina, jossa uutta tieto- ja havaintoainesta prosessoidaan aikaisemman 
tiedon varassa. Analyysini tavoite oli kartoittaa, miten aikaisemmat ja uudet ideat 
ja käsitteet olivat sulautuneet toisiinsa haastateltavien ajattelussa. Käsitysten ana-
lyysi kuvaa uuden käsitteen syntymisen varhaista vaihetta, jossa teoreettiset, yl-
häältä annetut käsitteet ja kokemukseen pohjatuvat käsitteet kohtasivat (Vygotsky 
1986; Engeström ym. 2005). Mm. Uljens (1989, 10) määrittelee käsityksen pe-
rustavaa laatua olevaksi suhteeksi yksilön ja häntä ympäröivän maailman – tässä 
tapauksessa ammattikorkeakoulun uuden tehtävän – välillä. 

Fenomenografi sessa tutkimuksessa tehdään ero sen välille, miten asiat ovat
ja miten niiden käsitetään olevan. Ensimmäisen asteen näkökulma tarkastelee
ilmiöitä sellaisena kuin ne ovat. Tällaiset tekijät pysyvät samoina, vaikka ihmis-
ten käsitykset niistä muuttuvat. Luonnontieteelliset ilmiöt ovat yksi esimerkki en-
simmäisen asteen ilmiöistä. (Uljens 1989, 30–31; Häkkinen 1996, 31.) Martonin 
(1981, 178) mukaan esimerkki ensimmäisen asteen kysymyksestä voi olla: “Mik-
si toiset lapset menestyvät koulussa paremmin kuin toiset?” Fenomenografi sen 
tutkimuksen tarkoituksena ei ole vastata tällaisiin kysymyksiin, vaan miten tietty 
joukko ihmisiä käsittää asian. Martonin (1981, 178) esimerkki toisen asteen kysy-
myksestä on: “Mitä ihmiset ajattelevat siitä, miksi toiset lapset menestyvät koulus-
sa paremmin kuin toiset?” Tutkija ei arvioi käsitysten paikkansapitävyyttä, koska 
ihmisten käsitykset todellisuudesta eivät ole vertailtavissa todellisuuteen itseensä. 
Tutkijan tehtävä on kuvata käsitysten eroja ja vaihtelua. (Uljens 1989, 14–15; Häk-
kinen 1996, 32–33.) 

Tutkimuksessani analysoin ja kuvaan rehtoreiden ja koulutusohjelmajohtajien 
käsityksiä ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyöstä, sen mahdollisuuksis-
ta ja esteistä. Analyysissä ei tavoitella kuvaa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 
kehitystyöstä, vaan siitä, miten haastatellut käsittävät tutkimus- ja kehitystyön si-
sällön ja tilanteen. Käsitysten kuvaaminen piirtää kuitenkin epäsuorasti kuvaa itse 
ilmiöstä, ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyöstä. 

6.1.3 Analyysin vaiheet

Fenomenografi sessa tutkimuksessa kuvataan ihmisten käsityksiä asioista sys-
temaattisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen päätulokseksi muodostuu 
kattava joukko kuvauskategorioita eli käsitystapoja. Kuvauskategoriat edustavat 
abstraktia käsitysten kuvaustasoa. Ne ovat abstrakteja kolmessa suhteessa: Ne ovat 
selektiivisiä, tiivistäviä ja organisoivia suhteessa aineistoon. (Uljens 1989, 41–42.) 
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Kuvauskategoriat syntyvät aineiston pohjalta. Tutkija löytää kuvauskategoriat 
erottelemalla ja yhdistelemällä aineistoa kokonaisuuksiksi. Tätä kautta pyritään 
saamaan esille toisistaan poikkeavien käsitysten keskeiset piirteet ja käsityksen si-
säisten elementtien rakenne. (Häkkinen 1996, 33–40.) 

Aivan alussa kuuntelin ja luin litteroituja haastatteluja ja merkitsin tekstiin 
kaikki tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät ilmaukset (lausumat). Tämän vaiheen 
tavoitteena oli karsia pois tutkimus- ja kehitystyöhön liittymätön puhe. Samalla 
hahmottui ensimmäinen karkea jaottelu: ongelmanasettelun kannalta tärkeät tee-
mat ja ilmaukset (vrt. Marton 1988, 154–155, Uljens 1991, 89–96). Haastateltavat 
puhuivat 

– tutkimus- ja kehitystyöstä, mitä se käsitteenä ja ilmiönä on heidän käsitys-
tensä mukaan yleisesti ja mitä se ammattikorkeakoulun kodalla voisi tar-
koittaa (merkitsin tämän MITÄ-teemaksi, subjektiivinen käsitteen määrit-
tely ja tulkinta)

– tutkimus- ja kehitystyön ilmenemismuodoista ammattikorkeakoulussa 
haastatteluhetkellä sekä mitä se voisi tulevaisuudessa olla (liitin nämäkin 
jaksot MITÄ-teemaan)

– tutkimus- ja kehitystyön tavoitteista ja tehtävistä etsien ja pohtien sen ”oi-
keutusta” – ja toisaalta kyseenalaistaen sen tarpeellisuuden ja mahdollisuu-
det (ts. miksi tutkimus- ja kehitystyö on/ei ole ammattikorkeakoululle tär-
keää ja tarpeellista, nimesin tämän MIKSI-teemaksi, arvot ja tavoitteet)

– tutkimus- ja kehitystyön  esteistä sekä ehdoista (=mahdollisuuksista), joi-
den vallitessa tutkimus- ja kehitystyö voisi toteutua (nimesin tämän MI-
TEN-teemaksi)

– mahdollisista kehitysreiteistä, joita voitaisiin edetä (liitin nämä MITEN-
teemaan).

Jaottelin (AtlasTi-ohjelma) analyysin toisessa vaiheessa puheen näiden teemo-
jen mukaan. Marton (1988, 154–155) korostaa, että käsitystä kuvaavat ilmaukset 
muodostuvat ilmiöitä kuvaavista sanoista ja lausumista. Tässä vaiheessa pidin tee-
mat ja niihin liittyvät lausumat mahdollisimman suurina yksiköinä, koska ilmai-
sun luonne paljastuu usein vasta asia- ja tilanneyhteydestä (Ahonen 1996, 124). 
Suuria yksikköjä käyttämällä halusin varmistaa, etten alussa karsisi ymmärtämät-
tömyyttäni pois tärkeitä, itselleni ehkä vieraita ajatusrakennelmia.  

Kolmannessa vaiheessa tarkastelin teemaluokkiin sijoittamiani lausumia ja 
luokittelin asiasisällöltään erilaiset lausumat omiksi ryhmikseen. Merkitsin tee-
man alle sijoittuvalla koodimerkillä kaikki uudet, erilaisen merkityksen sisältävät 
lausumat ja annoin niille sisältöä kuvaavan nimen. Näin sain eri teemojen alle 
koodaamani aineiston luokiteltua sisällöllisesti erilaisiksi kokonaisuuksiksi, joilla 
jokaisella oli sisältöä kuvaava nimi. Käyttämäni ohjelma salli jatkuvan ja yhtaikai-
sen primääriaineiston ja koodinluokan yhteensopivuuden tarkistamisen. Lausu-
mien luokittelussa menettelin seuraavasti: lisätessäni uuden litteroidun tekstiosion 
(Quotation) olemassa olevaan koodiluokkaan, vertasin samalla koodiluokkaan jo 
hyväksymiäni lausumia uuteen lisättävään lausumaan. Jos lisättävä tekstin merki-
tyssisältö oli ristiriidassa muiden koodiluokkaan jo hyväksymieni tekstien kanssa, 



50

lisäsin uuden koodimerkinnän (=lausuman) ja annoin sille uuden merkityssisäl-
töä kuvaavan nimen. Tällä tavoin koodien ja ts. teemaan liittyvien lausumaluok-
kien määrä aluksi lisääntyi. Tavoitteeni oli saada kaikki erilaiset yksittäisinäkin 
ilmenevät lausumat aineistosta esille. 

Neljännessä vaiheessa tutkin teeman alle kertyneitä erilaisiksi luokittelemiani 
lausumia sekä niihin liittyvää primaaritekstiä kokonaisuutena ja hahmotin lausu-
mia laajemmat ajatusrakenteet (merkityskokonaisuudet ks. esimerkiksi Spiegel-
berg 1965,  653–701). Tarkastelussa paljastui eri luokkiin koodaamieni lausumien 
yhteydet ja pystyin liittämään samaan, mutta edellistä laajempaan asiasisältöön 
liittyvät lausumat toisiinsa. Annoin yhdistelmälle sen sisältöä kuvaavan ja tiivistä-
vän nimen (vrt. Uljens 1989, 41–42). Näin syntyi hahmotelma teemoihin liittyvis-
tä käsitystavoista, joita kuvaan seuraavassa. 

6.2 Ammattikorkeakoulun johtohenkilöiden käsitykset tutkimus- ja 
kehitystyöstä

Haastatteluaineistosta nousi esille erilaisia teemoja, joista haastateltavilla oli erilai-
sia käsityksiä. Käsittelen seuraavassa sitä, mitä erilaisia käsityskategorioita näihin 
teemoihin liittyen esiintyi, ts. esittelen, mitä erilaisia käsitystapoja esiintyi tutki-
mus- ja kehitystyön käsitteestä, opetuksen ja työelämän integraatiosta, tutkimus- 
ja kehitystyön tekijöistä, tutkimus- ja kehitystyön organisointitavoista sekä tutki-
mus- ja kehitystyön ja opinnäytetöiden suhteesta. Tulkinnan havainnollistamiseksi 
esitän käsitetyyppejä kuvaavia lainauksia.  Lainauksissa käyttämäni tunnus viittaa 
puhujaan, esimerkiksi P 17 = henkilö 17.  

6.2.1 Tutkimus- ja kehitystyön käsite

Tutkimus- ja kehitystyön käsitettä määrittelevistä lausumista oli havaittavissa kol-
me selkeästi erillistä, rinnakkaista käsitystapaa: Käsitystapa 1.1 = kehitystyöorien-
toitunut käsitys, Käsitystapa 1.2 = tutkimusorientoitunut käsitys ja Käsitystapa 1.3 
= selkiintymätön käsitys. 

Kehitystyöorientoituneeseen käsitystapaan (k 1.1) liittyvissä lausumissa pu-
hujat korostivat ammattikorkeakoulun yritysten palveluun suuntautuvaa roolia. 
Tutkimuksen tekemiseen he suhtautuivat epäillen. Tutkimuksen päämääränä he 
painottivat varman ja yleistettävän totuuden saavuttamista. Sellaiseen työhön ky-
kenisivät vasta tohtorin väitöksen suorittaneet asiantuntijat (ks. lainaus P 17). Am-
mattikorkeakoululla ei ajateltu olevan mahdollisuutta tehdä tieteellistä tutkimus-
ta, eikä sitä pidetty edes tavoiteltavana. Tutkimus ammattikorkeakouluissa ilmeni 
haastateltavien mukaan lähinnä opettajien jatkotutkinto-opinnoissa ja joissakin 
(tohtorin tutkinnon omaavien) opettajien tiedekorkeakoulun kanssa yhteistyössä 
tekemissä tutkimuksissa. Tiedekorkeakouluissa tehtävät tutkimukset olivat yksit-
täisten opettajien omaan osaamiseen ja intressiin liittyvää toimintaa, eivätkä ne 
kuuluneet opettajien työhön ammattikorkeakoulussa. 
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Lainaus P 17
Varsinaiset tutkimukset tehdään vasta tohtoriopintojen jälkeen. Silloin tuotetaan 
uutta tietoa ja luodaan teorioita, osoitetaan kykyä tieteelliseen ajatteluun. Am-
mattikorkeakoulu voi tehdä tutkimuksen sijasta kehitystyötä. Kehitystyö perustuu 
yliopistotutkimuksen tuottamaan tietoon.(…) Opinnäytetyössä sovelletaan opit-
tuja tietoja, insinöörityö on luovaa ongelmanratkaisua. Luova ongelmanratkaisu 
on tietojen yhdistämistä uudella tavalla. 

Tutkimuksen sijasta ammattikorkeakoulun tehtäväksi soveltuisi kehitystyö. Har-
jaantuminen pätevään kehitystyöhön olisi riittävä tavoite ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitystyölle. Kehitystyön kohde olisi ”oikeiden” ongelmien ratkaisu. 
Tiedekorkeakoulun tutkimusten tuottama tieto toimisi tässä työvälineenä (ks. lai-
naus P 17). Kehitystyöllä tarkoitettiin myös tuotteiden kehittämistä yhteistyössä 
työelämän kanssa. Tällöinkin kehitystarpeen tulisi nousta työelämästä ja olla vas-
taus työelämän yhteistyökumppanin tilaukseen. 

Ilmaus, ”tieteellisyys ei ole mikään ongelma” (ks. lainaus P 12), kuvaa sitä, ettei 
tutkimusta koettu tarvittavan mm. koulun aseman oikeuttamiseen tai arvostuk-
sen saavuttamiseen. Käytännön ongelmien ratkaiseminen ja tuotteiden kehittä-
minen olivat riittävän vaativia ja haasteellisia – ja ammattikorkeakouluun sopivia 
tehtäviä.

Lainaus P 12 
Tässä meidän tekniikan alalla – ainakin tuota – tämmönen tieteellisyys ei oo ollu 
mikään ongelma. Meillä on ihan oikeita ongelmia, ainakin minun alalla, tuota 
ihan riittävästi, ettei tarvii kenenkään niin kun todistella, että niitä on. 

Opiskelijoiden opinnäytetöitä nämä haastateltavat eivät pitäneet tutkimuksina, ei-
vätkä ajatelleet olevan mahdollista liittää opinnäytetöitä tutkimukseen edes resurs-
sina (ks. lainaus P 2). He korostivat opinnäytetöiden sisältönä käytännön asioiden 
ja ratkaisujen kehittämistä. Onnistuneessa opinnäytetyössä opiskelijan ongelman-
ratkaisutaidot kehittyvät ja samalla saadaan syntymään jokin työelämää palveleva 
ratkaisu. Hyvässä opinnäytetyössä opiskelijat harjaantuvat käyttämään kehitystyön 
lähteenä yliopistoissa tuotettua tieteellistä tietoa. Näiden haastattelujen mukaan 
kehitystyö toteutui opettajien löyhästi ohjaamissa opiskelijoiden opinnäytetöissä, 
joihin nämä olivat saaneet toimeksiannon työelämästä. Usein opinnäytetyö tehtiin 
viimeisen lukuvuoden aikana harjoittelupaikassa, jossa opiskelijan yhteys työelämä-
ohjaajaan ja työn tilaajaan oli kiinteä. Kehitystyöhön suuntautuvaa käsitystä edusta-
neiden mukaan opinnäytteitä ei tulisi ymmärtää tutkimus- ja kehitystyönä.

Lainaus P 2
…Mä oon edelleen sitä mieltä, elikkä ne (= opinnäytetyöt) ei käy tutkimushank-
keeks meillä. Johtuen siitä, että heillä ei oo sitä kypsyyttä, syvällisyyttä siitä asias-
ta. He voi tehdä tämmösen haastattelututkimuksen tai kyselytutkimuksen, mutta 
niin kun mä äsken sanoin, niin tieteelliseks tutkimukseks en niitä – ne on semmo-
sia enemmän kehittämishankkeita sitten, sanotaan jos käytetään sitä nimitystä, 
mut en tieteelliseen tutkimukseen laittais. 
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Kehitystyö-orientoituneeseen käsitykseen liittyi se, että tutkimus haluttiin antaa 
mielellään jonkin muun ammattikorkeakoulun toimijan, kuten erillisen tutki-
muslaitoksen, tehtäväksi. Koulutusalalle riitti opetustyö ja sen kehittäminen sekä 
erilaiset yritysten kehittämiseen suuntautuvat palvelut. Kehittämistyötä korosta-
via puheenvuoroja esittivät erityisesti tekniikan koulutusalan henkilöt.

Tutkimusorientoituneeseen käsitystapaan (k 1.2)  luokittelemissani lausu-
missa puhujat korostivat soveltavaa tutkimusta ammattikorkeakoulun toimintana 
ja näkivät kehitystyönkin tutkimuksellisen viitekehyksen kautta.  He käyttivät pu-
huessaan tutkimus-sanaa ja yhdistivät tutkimuksen paitsi tieteelliseen tutkimuk-
seen myös erilaisiin kehittämistehtäviin, joita tehtäisiin tiukasti ja systemaattisesti.  
He suhtautuivat kehitystyöhön ”tutkimuksellisesti” (ks. lainaus P 10). Soveltava 
tutkimus määriteltiin keinoksi kehittää työelämää ja ammattikorkeakoulun omia 
työkäytäntöjä, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmia. Tutkimusta edustivat myös 
mm. yliopistoverkoston kanssa yhteistyössä tehdyt alueen kehitystä tukevat pro-
jektit tai kansainvälisissä verkostoissa yhteistyössä tehdyt opetukseen liittyvät ke-
hittämisprojektit. Tutkimustyötä painotettiin ammattikorkeakoulun mahdolli-
suutena kehittää osaamista ja opetuksen tasoa. 

Lainaus P 10
Ja toisekseen niin sitten vielä, niin kuin sinä puhuit kehittämistyöstä, niin mehän 
kehitetään tätä ammattikorkeakoulua kokoaika kauheesti. Että siinä yhteydessä 
mielellään näkisi että, että sieltä, sieltä ihan ammattikorkeakoulun sisäisestä ke-
hittämisestä, että sieltä poikisi tämmöisiä, tämmöisiä tutkimuksia kanssa. Että 
sanotaan nyt vaikka esimerkkinä tuo laadun kehittäminen.

Tutkimusorientoituneessa käsityksessä opinnäytetyöt ymmärrettiin tutkimus- ja 
kehitystyön osaksi (lainaus P 3). Oikealla tavalla ohjattuina opinnäytetyöt olisivat 
tutkimus- ja kehitystoiminnan resurssi.

Lainaus P 3
… mun opiskelijat sano, että meijän talossa eräs opettaja oli sanonu, että heijän 
tekemät työt ei oo mitään tutkimustöitä, ja taas mun ideologiassa se ei pidä paik-
kaansa – siis et eihän sen tarvii olla siis mikään sellanen, että sitä voidaan yleistää, 
vaan jos se palvelee niin kun toiminnan kehittämistä siel yksikössä (tarkoittaa 
työelämän yksikköä), niin kyl mun mielestä se on tutkimusta.

Tutkimusorientoitunutta käsitystapaa edustavat rehtorit ja koulutusohjelmajoh-
tajat luettelivat paljon käynnissä olevia projekteja ja asioita, joita he pitivät tut-
kimus- ja kehitystyönä. Ongelmaksi he kokivat sen, ettei tehdystä tutkimus- ja 
kehitystyöstä osattu tiedottaa ja tehdä sitä näkyväksi. He ajattelivat monen pitä-
vän erilaisia kehitysprojekteja niin olennaisena osana opettajan työtä, ettei niitä 
osattu nostaa erikseen esille. Asioita vain tehtiin (lainaus P 1). Jotkut haastatel-
luista korostivat kokemiaan muutoksia (esimerkiksi keskiasteen koulu-uudistus, 
ammattikorkeakoulun tulon eri vaiheet) väylänä tutkimuksellisuuteen: jatkuva 
kyseenalaistaminen oli pakottanut heidät harjaantumaan erilaisten ratkaisuiden 
perusteltuun valintaan. Oman tieteenalan ja mm. pedagogiikan teoriat joutuivat 
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käytännön testiin, kun uudelle toiminnalle etsittiin perusteita tällaisessa arkea ke-
hittävässä tutkimuksessa. Perusteltujen ratkaisuiden etsiminen ja kokeileminen 
edusti haastateltujen mielessä kehittämistyön tutkimuksellisuutta. Tutkimuso-
rientoituneeseen käsitykseen yhdistyi se, että tutkimus haluttiin pitää lähellä ope-
tusta ja kytkeä opiskelijat mukaan soveltaviin tutkimushankkeisiin ja kehitystyö-
hön mm. tekemään opinnäytetöitään.

Lainaus P 1 
Mie oon miettiny koko ajan täss, kun sie puhut tutkimus- ja kehittämistyöstä, ett 
se menee itseasiass hirmu limittäin sen opetustyön kanssa ja miten sen irrottaa 
ja onks oikeestaan niinku tarkotuksenmukaistakaan irrottaa, mutt kyll se pitäis 
nähdä sieltä – pitäs niin kun meijän tiedostaa paremmin, et, et tää nyt on just sitä 
(=tutkimus- ja kehitystyötä), et ei se oo mitään suurta ja isoa, et se vois lähtee 
tämmösestä pienestä. Rohkeemmin ehkä tuoda sitä esille ja nivoo se myöskin sii-
hen opetukseen, et sillon kun mie lähen opettaan jotakin,  niin miull on niin kun 
joku semmonen viitekehys, mikä on tullu tämmösen työn tuloksena – siit  sillon 
on hirmu helppo, paljon helpompi niin kun miettiä, hyödyntää – ja sitäpaitsi mie 
oon sitä mieltä, ett kaikill on valmiudet.

Selkiintymättömään käsitystapaan (k 1.3) kuuluvaksi luokittelin ne lausumat, 
joissa ei ilmaistu selkeää kantaa tai ilmaistiin suoraan, ettei ajatusta ole ehditty 
muodostaa (lainaus P 15). Koulutusalat liittyivät ammattikorkeakoulukokeiluun 
eri vuosina ja sen vuoksi jollekin koulutusaloista ammattikorkeakouluopetuk-
sen ja opetussuunnitelmatyön kokemusta oli kertynyt vain vähän. Näillä aloilla 
ammattikorkeakouluun liittymisestä aiheutuvat tehtävät (kuten korkeakouluta-
soisien opetuksen järjestäminen ja opettajien koulutustason kohottaminen) työl-
listivät vielä niin, ettei tutkimus- ja kehitystyö ollut mitenkään konkretisoitunut. 
Haastateltavat tunnistivat puhuessaan tutkimus- ja kehitystyön pohdinnan kes-
keneräisyyden ja vierauden (lainaus  P 11).  Selkiintymätön käsitys esiintyi myös 
yksittäisillä haastatelluilla, jotka olivat lähellä eläkeikää ja uuteen ajatteluun ei enää 
haluttu tai jaksettu ottaa kantaa.

Lainaus P 15: Tutkimus- ja kehitystyö on vieras asia
Voitsä selventää, mitä tarkoitat tällä termillä (=tutkimus- ja kehitystyö)? Et, et 
minkätyyppistä se esimerkiks vois olla sitten?

Lainaus P 11: Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvä ajattelu on kesken
Niin kun huomaat, niin kato kun, ei ole, ei ole vielä sitä ammattikorkeakouluta-
soa ollenkaan, niin tämä on niin kun vähä ennemmin koulun ja opiston sekasot-
kua tämä puhe, että, että mitä on yritetty tehdä, mutta että …

Olen koonnut kuvaan 8 yhteenvedon haastateltujen puheissa esiintyneistä käsi-
tyksistä tutkimus- ja kehitystyön olemuksesta ammattikorkeakouluissa. 

Kehitystyö-orientoituneessa käsityksessä korostettiin yrityksissä tehtäviä ja yri-
tyksen arkea palvelevia kehitystehtäviä. Myös opinnäytetöihin liitettiin sama ta-
voite: oli tärkeää, että ne tehdään yrityksen antamasta tehtävästä. Opinnäytetyössä 
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Tutkimusorientoitunut 

(k 1 .2 )

Selkiintymätön käsitys 

( k 1 .3)

Kehitystyöorientoitunut 

(k 1 .1)

T & K

Työelämän käytäntöjen 
tutkiminen opetus-
suunnitelmien kehittämiseksi

Yritysten palvelu ja 
yritysten käytännön 
ongelmien ratkaiseminen

Opinnäytetyöt yrityksissä
harjoitteluun kytkettyinä

Koulun käytäntöjen kehittäminen
tutkimuksellisesti

Kansainväliset yhteistyöprojektit 
mm. opetussuunnitelmien 
kehittämiseksi

. 

Verkostona tehtävät aluetta 
kehitävät projektit

Työelämän yhteisöitä tutkivat ja 
palvelevat projektit

Opinnäytetyöt ovat tutkimus-
ja kehitystyön toimintamuoto 
ja resurssi

- tutkimustyö on tärkeä osa ammatti-
korkeakoulun toimintaa

- tutkimustyö on kiinteä osa opetusta

- ammattikorkeakoulun ei pidä tehdä tutkimusta
- ammattikorkeakoulussa voidaan tehdä

käytäntöä palvelevia kehitysprojekteja

Tutkimusta ovat

Kehitystyötä ovat

haluttiin korostaa kehittämisen aspektia ja samalla sitä, ettei opinnäytettä voi, tai 
ole järkevää, nimetä tutkimus- ja kehitystyöksi. Kehitysorientoituneen käsityksen 
mukaan tutkimus- ja kehitystyön ensisijainen kohde on työelämä. Ammattikor-
keakoululain määräämistä tutkimus- ja kehitystyön tehtävistä korostettiin sen 
”työelämää palvelevaa” tavoitetta.

Tutkimusorientoituneen käsityksen mukaan monet koulun sisäiset kehittä-
mistyöt ymmärrettiin tutkimus- ja kehitystyöksi samoin kuin tutkimusverkos-
toissa ja työelämässä tehtävät projektit. Koulun käytäntöjen kehittämisen samoin 
kuin työelämässä tehtävän tutkimuksen ensisijainen peruste oli opiskelijan kasvu 
ja harjaantuminen ammatin nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin. Tästä näkökulmas-
ta käsin opiskelijalla toimijana ja opinnäytetyöllä opiskelijan (ja opettajan) työn 
kohteena oli oleellinen asema tutkimus- ja kehitystyössä. Käsityksen mukaan sekä 
alueen ja organisaatioiden kuin myös koulun kehittämisen orientaation tulisi olla 
”tutkimuksellinen”. Tutkimusorientoituneen käsityksen perusteella ensisijaiseksi 
tutkimus- ja kehitystyön kohteeksi välittyi opiskelijan ammattiin kasvun tukemi-
nen ja ammattikorkeakoululain tulkinnan pääpaino oli ”opetusta tukevassa” -teh-
tävässä.

Kuva 8. Tutkimus- ja kehitystyön sisällön määrittelyyn liittyvät käsitystavat
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6.2.2 Käsitykset työelämän palvelun ja opetuksen kehittämisen 
integraatiosta

Haastatellut tunsivat ammattikorkeakoululain asettamat rajat ja mahdollisuudet 
toteuttaa tutkimus- ja kehitystyötä. Kaikki haastatellut korostivat työelämän pal-
velun ja opetuksen integraation tavoitetta ja miettivät tapoja, joilla tämä ”kak-
sijakoisen” työn kohteen vaatimus voitaisiin ratkaista. Pohdintaan liittyi se, että 
haastateltavat kertoivat esimerkkejä käynnissä olevista tutkimus- ja kehityspro-
jekteista, joissa kertojan mukaan integraatio opetuksen ja työelämän välillä oli on-
nistunut. Esimerkkejä esittämällä haastateltavat kuvasivat käsityksiään siitä, miten 
toimien tavoitettaisiin parhaiten lain edellyttämä ”työelämää tukeva ja opetusta 
palveleva tutkimus- ja kehitystyö” ts. minkälainen toimintatapa mahdollistaisi 
parhaan integraation. 

Aineistosta voitiin muodostaa kolme integraatiota koskevaa rinnakkaista kä-
sitystapaa (ks. kuva 9): Käsitystapa 2.1 = työelämää tutkimalla opettaja kehittää 
opetussisältöjä ja -menetelmiä, käsitystapa 2.2 = opettaja tekee kehitystyötä työ-
elämässä ja kytkee opiskelijat käytännön työn osatehtäviin, käsitystapa 2.3  = opet-
taja ja opiskelija kehittävät työelämässä samaa kohdetta. Käsittelen näitä seuraa-
vassa yksityiskohtaisesti.

Kuva 9. Käsitykset siitä, miten työelämän palvelun ja opetuksen kehittämisen ta-
voitteet yhdistetään

Työelämää tutkimalla 
opettaja kehittää 

opetussisältöjä ja -
menetelmiä

(k 2.1)

Opettaja tekee työelämässä 
kehitystyötä ja kytkee 

opiskelijat käytännön työn 
osatehtäviin

(k 2.2)

Opettaja ja opiskelija 
kehittävät työelämässä 

samaa kohdetta
(k 2.3)

”Työelämää 
palveleva, 
opetusta
tukeva T&K”
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Käsitystavan k 2.1 mukaan työelämässä tehtävä tutkimus on perusta opetuksen 
kehittämiselle: opettaja tutkii työelämän käytäntöjä ja vertaa opetuksen sisältöjä 
ja tapoja havaintoihinsa. Opettaja kehittää analyysin kautta mm. opetussuunni-
telmia, opintojaksojen sisältöjä tai opetustapoja. Työelämässä voidaan selvittää 
nykyhetken toimintatapoja, työn muutosta ja kehittymistä. Tätä kuvaa usean 
henkilön kuvauksesta referoitu esimerkki 1 ja siihen liittyvä lainaus P 2. Esimer-
kin projekti oli haastateltavien mielestä onnistunut ja hyvä esimerkki opetuksen 
ja työelämän kehittämisen integraatiosta. Siinä opettajat haastattelivat työelämän 
edustajia yrityksen onnistumisen perusteista ja kehittivät sillä perusteella opetus-
kokonaisuuksia. Käsityksen mukaan opettajan työn kohde on opetuksen kehit-
täminen. Opiskelijat pääsevät ”nauttimaan” tehdyn työn tuloksista. Työelämän 
työn kohde on tässä erillinen.

Esimerkki 1: Projekti, jossa työelämän edustajilta kerätään tietoa opetuksen ke-
hittämisen perusteiksi
Insinöörijohtajuus 2002 -projektin tavoitteena oli sekä kehittää ammattikor-
keakoulun tarjoamaa opetusta ja että tukea alueen yritystoimintaa. Projektissa 
opettajat selvittivät haastatellen, mitkä olivat yrityksen menestyksen avainteki-
jät ja mitä tekijät olivat vaikuttaneet epäonnistumiseen. Tutkimuksen pohjal-
ta kehitettiin insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmaa, opetuskäytäntöjä ja 
-menetelmiä sekä tuotettiin materiaalia itsenäistä opiskelua ja täydennyskou-
lutusta varten. Insinöörijohtajuus-projektissa tekniikan koulutusalan opettajat 
haastattelivat 254 maakunnassa sijaitsevan teknisen alan pienen- ja keskisuu-
ren yrityksen esimiestä tai johtajaa. Sama haastattelu tehtiin myös 47 kahden 
ammattikorkeakoulun opettajalle. Opiskelijat eivät suoraan osallistuneet tut-
kimukseen, mutta ”opetusta palveleva” -funktio toteutui opetuksen sisältöjen 
ja menetelmien kehittymisen kautta. Samoin ”työelämän palvelu” -tehtävä to-
teutuisi välillisesti siten, että yritykset saisivat aikaisempaa parempia esimiehiä 
insinöörikoulutuksesta ja täydennyskoulutuksen avulla. 

Lainaus P 2
No se tarkotus tällä koko tutkimuksella oli selvittää, että mitkä on ne avaintekijät 
menestymisen ja epäonnistumisen alueilla tulevaisuudessa liittyen tähän ihmisten 
johtamiseen… …  No siitä seuraa se, että tämä opetussuunnitelma niin kun ra-
kennetaan tai tarkistetaan ja tarvittaessa tarvittavia asioita tehdään uusiksi, sitten 
koulutussisältöjä, opetusmenetelmiä pohditaan… …  Tarkotuksena on, että 2002 
valmistuneet ammattikorkeakouluinsinöörit konepuolelta – niin, täällähän tämä 
laajin tämä johtajuuden yritystoiminnan  koulutuspaketti, – niin sieltä valmistuu 
sitten tämmösiä henkilöitä, jotka on käyny tämän uudistetun paketin sitten läpi. 

Käsitystavan k 2.2 mukaan opettaja kehittää työelämää ja opiskelijat toimivat 
osatehtävissä. Esimerkiksi opettaja (tutkii ja) kehittää yritysten toimintaa ja kyt-
kee opiskelijat mukaan tiedonkeruuseen ja käytännön työhön kuten uusien käy-
täntöjen konkreettiseen toteutukseen. Tätä kuvaavat usean haastatellun puheesta 
referoidut hyvää toimintaa kuvaavat esimerkit 2 ja 3. Niissä työn pääkohde on 
yrityksen toiminnan kehittäminen ja opiskelijat on kytketty osatehtäviin. Opiske-
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lijan työn kohde on opettajan määrittelemä osa-alue. Työelämän ja opettajan työn 
kohde on osittain sama.

Esimerkki 2: Tutkimus- ja kehitystyö on opettajan jatko-opinnoissaan teke-
mää yritysten kehittämiseen suuntautunutta, mutta palvelee silti opiskelijan 
oppimista 
”Kaupan rakennemuutos ja pienten itsenäisten yrittäjien selviäminen strategi-
sen suunnittelun avulla” -tutkimus suuntautui pienen- ja keskisuuren yritystoi-
minnan tukemiseen ja oli esimerkki opettajan jatkotutkintotyönään tekemäs-
tä projektista. Kertyviä tuloksia oli tarkoitus käyttää pienyrittäjien toiminnan 
tehostamiseen. Tavoitteena oli kytkeä tutkimuksen aineiston keruuseen myös 
opiskelijoita lähinnä suorittamaan kyselyn käytännön toteutus (kuten posti-
tusta, kyselyiden vastaanottoa ja tallennusta SPSS-ohjelmaan).

Esimerkki 3: Tutkimus- ja kehitystyö on alueen yritysten kehitystyötä vailla 
tutkimuksellisia tavoitteita, mutta palvelee opiskelijan oppimista
Opettajat nostivat esille tyypillisenä, ei tutkimuksellisena kehitystyönä pro-
jektin, joka tähtäsi suuryrityksen ja pienten yritysten yhteistyön lisäämiseen. 
Ensisijainen tavoite liittyi yrityksiin: paikallisen paperitehtaan ja paikallisten 
konepajojen yhteistyötä tehostettiin kehittämällä suurten tehtaiden ja pienten 
konepajojen välisiä Internet-yhteyksiä. Opiskelijat kytkettiin projektiin teke-
mään systeemisuunnittelun opintojaksoon liittyen alkukartoitus. Opiskelijat 
haastattelivat konepajoja tietotekniikan käytöstä ja osallistuivat internet -yhte-
yden suunnitteluun ja rakentamiseen. Tavoitteena oli, että opiskelijat jatkossa 
toimisivat tietotekniikan käytön opastajina.

Käsitystavassa k 2.3 korostettiin sitä, että opettaja ja opiskelija yhdessä kehittä-
vät työelämää: opettaja työskentelee esimerkiksi tutkijaorganisaatioiden verkos-
tossa, tutkimusohjelmassa tai laajassa projektissa ja samalla ohjaa aihepiiriin kyt-
keytyviä opiskelijoiden opinnäytteitä. Usean haastatellun hyväksi mainitsemasta 
projektista referoitu esimerkki 4 kuvaa tilannetta, jossa opettaja osallistuu laajan 
tutkijaryhmän ja verkoston toimintaan ja tuo opiskelijat mukaan tekemään opin-
näytteitään. Opettajan työn kohde on tutkijaryhmän työn kohteen sisällä ts. laajan 
tutkimusohjelman osatutkimus. Opiskelijan tai opiskelijaryhmien työn kohde on 
puolestaan opettajan työn kohteen sisällä. Opiskelijat toimivat opettajan johta-
man projektin osaprojekteissa.

Esimerkki 4: Tutkimus- ja kehitystyö verkostossa palvelee alueen kehitystä ja 
opiskelijoiden oppimista
Lapsi- ja nuorisotyön hyvinvointiprojektin verkostossa oli mukana am-
mattikorkea kouluja, Tampereen yliopiston terveystieteen laitos, Kuopion 
yliopiston hoitotieteen laitos ja Lapin yliopisto. Verkoston tavoitteena oli 
määritellä lasten ja nuorten hyvin vointia mittaavia indikaattoreita ja kehittää 
terveydenhoitajien työkäytäntöjä. Työtä koordinoi STAKES. Tutkimusohjel-
man vastuu henkilö, tutkimusprofessori Matti Rimpelä johti myös aluetasolla 
useasta toimijasta koostuvan ryhmän työtä. Alueprojektissa työskenteli kau-
pungin eri toimialojen edustajia sekä ammattikorkeakoulun terveys- ja sosi-
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aalialan lehtoreita. Tehtävästä valmistui kaupungille selkoteko, jonka koettiin 
vaikuttaneen aluekehitystyön suuntaviivoihin.  Sen suositukset näkyivät mm. 
kaupungin strategiassa. Opettajat kokivat, että olivat opiskelijoiden kanssa te-
kemällään työllä voineet vaikuttaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin tavoitteista ja keinoista alueella. Opiskelijat olivat oppineet projektissa 
ja siihen liittyvässä keskustelussa monentasoisia asioita (hyvinvointipolitii-
kasta arjen muuttamiseen). Lehtorit olivat työllistäneet opiskelijat hankkeen 
osavaiheisiin siten, että opiskelijat keräsivät erilaisiin opintojaksoihin liitty-
en tietoa (esimerkiksi haastatellen) ja suorittivat opinnäytteitään. Opiskeli-
jat osallistuivat myös siten, että muutamiin tiedonkeruun perusteella esille 
nousseisiin ongelmiin etsittiin ratkaisua kokeilevan opinnäytetyöskentelyn 
kautta. 

Haastatellut opettajat pitivät tavoiteltavina tällaisia suuria projekteja, joihin ajan 
kanssa voitaisiin kytkeä myös opiskelijoita tekemään opinnäytteitään (lainaus
P 5). 

Lainaus P5
…ett sen mie näkisin erittäin hyödyllisenä, että opettajat ja opiskelijat tekis yhteis-
työtä, ett siell (=työelämässä) tietenkin opettaja tekee vähän eri tasolla…

Tutkimusorientoitunutta käsitystä edustavat korostivat erityisesti käsityksiä, jois-
sa opiskelijat jollain tavoin kytketään työelämän kehittämistehtäviin mukaan (kä-
sitystapoja 2.2 ja 2.3). Kehittämistyöhön orientoituneet edustivat käsityksiä, joissa 
opiskelijalle tutkimus- ja kehitystyön hyöty syntyy joko välillisesti kehittyneiden 
opetussisältöjen kautta tai mahdollisuudesta osallistua ja oppia kehittämisprojek-
tin pienissä osatehtävissä (käsitystapoja 2.1 ja 2.2).  

6.2.3 Käsitys tutkimus- ja kehitystyön toteuttajista

Tutkimus- ja kehitystyön tekijää käsittelevästä aineistosta pelkistyi kolme rin-
nakkaista käsitystapaa. Käsitystavassa 3.1 tekijänä korostettiin jotain muuta 
henkilöä kuin opettajaa. Käsitystavassa 3.2 tekijäksi määriteltiin yliopettaja ja 
käsitystavassa 3.3 tekijän odotettiin olevan kuka tahansa tehtävästä innostunut 
opettaja (kuva 10). 
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Joku muu kuin opettaja
(k 3.1)

Yliopettaja
(k 3.2)

Kaikki innostuneet lehtorit
(k 3.3)

Tekijä

Kuva 10. Käsitys tutkimus- ja kehitystyön tekijöistä

Käsitystavan k 3.1 mukaan tekijän tulisi olla joku muu kuin opettaja. Ainakaan 
yliopettajan ei tulisi tehdä tutkimusta vaan keskittyä aikaisemman käytännön mu-
kaisesti opetukseen. Käsitystä selittää se, että tekniikan alalla oli ollut yliopettaja-
käytäntö jo ennen ammattikorkeakoulun tuloa. Haastatellut kertoivat tekniikan 
yliopettajien keskittyneen ”insinööriaineiden”, kuten matematiikan ja fysiikan, 
opetukseen. Tekniikan alalla yliopettajan tehtäviin ei osattu tai haluttu yhdistää 
tutkimusta. Tekniikan koulutusalalla korostettiin, että yliopettajan tehtävänä oli 
ollut muita ”vaikeampien aineiden” opetus ja tällaista osaamista ei pitäisi tuhlata 
tutkimus- ja kehitystyöhön. Käsityskategoriaan kuului ajatus, että erityisesti, jos 
puhutaan tutkimuksesta, toiminta voisi tapahtua koulutusohjelman ulkopuolel-
la jossain erillisessä yksikössä ja opettajat voisivat edelleen keskittyä opetukseen. 
Opettajat voisivat ”vierailla” opetusmaailmasta tutkimusmaailmaan: tutkimuksen 
tehtyään he palaisivat ja keskittyisivät taas opetukseen. 

Käsitystavassa k 3.2 ”opetusta palvelevan” -tutkimuksen tekemisen katsottiin 
kuuluvan yliopettajan työhön. Erityisesti tutkimus- ja kehitystyön koordinointi-
vastuu määriteltiin yliopettajan työksi. Toisin kuin tekniikan koulutusalan edus-
tajille muille toimijoille yliopettajajärjestelmä oli uusi. Heille ei ollut selvää, mitä 
yliopettajat tekisivät. Koulutusjärjestelmä määritteli yliopettajan lähinnä päte-
vyysvaatimuksen kautta – heidän tuli olla lisensiaatteja tai tohtoreita. Yliopetta-
jalta vaadittava lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ohjasi haastateltuja kytkemään 
yliopettajan työn tutkimukseen (lainaus P 8).

Lainaus P 8 
Mie sanosin tähän saumaan, et minulle tulee väistämättä mieleen sellanen kun 
minä oon niin kun haaveillu siitä, että meillä koulutusohjelmajohtajat ja yliopet-
tajat esimerkiksi ois sitä porukkaa, joka niin kun yhdessä funtsis tällasia asioita… 
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… Yliopettajat lukee, suorittaa niin kun sen tietyn tutkinnon, lisensiaatin tai toh-
torin, pakkohan se on olla niin kun, että on se näkemys niin kun vankkaa ja jolla 
on panosta kehittää alan ihmisiä ja tutkimusta. Niin tota kyllä mä sanon tossa-
kin, ett heitä meijän pitää nostaa sinne myöskin alan näkijöiksi ja alan tekijöiksi.

Käsitystapa k 3.3 mukaan tutkimus- ja kehitystyö kuuluisi kaikille innostuneille ja 
asian osaaville opettajille. Tehtävää ei tulisi sitoa ”yli”-titteliin (lainaus P 10). Jos 
niin tehtäisiin, rajattaisiin tutkimus- ja kehitystyön kehittymisen mahdollisuuksia.

Lainaus P 10
… Tuota mutta jotenkin näin, mutta ei, en mä nyt näe että sen tarvitsee olla 
jotenkin pelkästään yliopettajaan kytketty, miksi, tarvitseeko se kytkeä johonkin 
virkanimitykseen. Sen voi kytkeä henkilön ominaisuuksiin, kykyihin.

6.2.4 Käsitys tutkimus- ja kehitystyön järjestämisen tavoista

Tutkimus- ja kehitystyön organisoinnin tapoja kuvaavat lausumat oli mahdollista 
tiivistää kahdeksi rinnakkaiseksi käsitystavaksi: käsitystapa 4.1 = ”professorimalli” 
ja käsitystapa 4.2 = ”tutkimusyksikkö ja projektipäällikkö”. Kuvaan 11 olen koon-
nut yhteenvedon käsitysluokista 3 ja 4 ja niiden yhteydestä toisiinsa. Puhujat, jotka 
korostivat tutkimus- ja kehitystyön tekijänä jotain muuta toimijaa kuin opettajaa 
tai opetustehtävästä projektin ajaksi vapautettua opettajaa, pitivät hyvänä toimin-
nan keskittämistä johonkin erillisyksikköön. Jos tekijänä korostettiin opettajaa tai 
yliopettajaa, yhteistyö- ja organisaatiotapana painotettiin koulutusaloille hajaute-
tun mallin tärkeyttä

Kuva 11. Käsitys tutkimus- ja kehitystyön organisointitavoista

Joku muu kuin opettaja
(k 3.1)

Yliopettaja
(k 3.2)

Kaikki innostuneet lehtorit
(k 3.3)

Tekijä

Koulutusaloille
hajautettu 
organisointitapa

”Professorimalli”

Keskitetty
organisointitapa

”Projektipäällikkö -
malli” 

(k 4.2)

(k 4.1)
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Käsitystavan k 4.1 ”professorimallia” korostavissa lausumissa haastateltavat pai-
nottivat tutkimus- ja kehitystyön ja ammattikorkeakoulun normaalityön, ope-
tuksen, integraation tärkeyttä. Nimesin käsitystyypin ”professorimalliksi”, koska 
haastatellut perustelivat näkemystään vertaamalla tavoiteltavaa toimintaa yliopis-
ton toimintaan, jossa opetus ja tutkimus kytkeytyivät tiiviisti toisiinsa. Käsityksen 
mukaan ammattikorkeakoulun opettajan tulisi tutkijanakin pysyä lähellä alaansa 
ja opetustyötään. Käsitystapaan kuuluvissa lausumissa korostettiin tärkeänä pitää 
tutkimus- ja kehitystyö koulutusaloille ”hajautettuna”. Tällainen organisointita-
pa tukisi alan osaamisen ja opetuksen kehittymistä ja lisäisi myös opiskelijoiden 
halua sitoutua opiskeluun ja toimintaan alalla. Hajautetun vastakohta, erillinen 
tutkimukseen keskittyvä yksikkö ja opettajien siirtyminen sinne työskentelemään 
tutkimuksen ajaksi, esiintyi lausumissa negatiivisessa mielessä. Keskittäminen 
mainittiin uhkaksi alan ja sen asiantuntijoiden opetuksen kehittymiselle (lainaus 
P 1). Puhujat toivoivat, että tutkimus- ja kehitystyö tulisi koulutusaloille yhdek-
si uudeksi ja vahvaksi toimintatavaksi. Käsitys esiintyi erityisesti edellä kuvatuilla 
tutkimustyöorientoituneen käsityksen edustajilla.

Lainaus P 1
…Ei ainakaan helkutissa sinne TÄKYYN, ei missään nimessä, silloinhan se on 
ihan erillinen juttu. Mie oon yrittäny täss sanoo, ett miun kannalt se ei ole erillinen 
juttu. Se on miun mielest harmi, jos se nähdään erillisenä, ett sehän on niinkun 
ihan posketon juttu. Ni siin miun mielest niinku väheksytään silloin opettajia, 
niitten osaamista. Ei, ei niinku erillisenä. Tänne (=koulutusalalle) kuuluvana,… 

”Professorimallille” ja koulutusaloilla tapahtuvalle ”hajautetulle” tutkimus- ja ke-
hitystyölle esitettiin monia etuja. Kun opettajat toimisivat oman alansa ja työnsä 
tutkijoina, tutkimuksessa opittu siirtyisi välittömästi opiskelijoiden opetukseen ja 
valmennukseen. Lisäksi mahdollisuus olisi se, että opinnäytetyötä tekevät opiske-
lijat saataisiin kytkettyä opettajan koordinoimiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin 
oppimaan. Opiskelijoiden työpanos olisi myös tärkeä resurssi. Edellytys toiminnan 
onnistumiselle olisi, että opettajan työ nähtäisiin uudella tavalla: opetuksen lisäksi 
opettaja olisi tutkija ja tutkimusprojektien johtaja, jonka ohjauksessa opiskelijat 
tekisivät työelämän tilaamaa työtä. Koulutusalalla tapahtuva tutkimus- ja kehitys-
työ lisäisi alan houkuttelevuutta ja koulutuksen uskottavuutta (lainaus P 8).

Lainaus P 8
Mie oon sitä mieltä, että ehottomasti koulutusaloilla. Siitä syystä, että jos niin 
kun halutaan näitä meijän omia resursseja käyttää, eikä hankkii niitä kehittä-
misresursseja, tutkijaresursseja muualta, näinhän se pitäs olla, että me, meijän 
pitäs olla se potentiaali tässä, ja sillonhan se on ehottomasti myö, koulutusalan 
omat ihmiset. Että myöhän ollaan niin kun koulutusalalla eikä täkyssä. Ja miun 
mielestä niin kun ammattikorkee on tullu sen, nojaa sinne, niin kun tavallaan 
täydennyskoulutusyksikköön, niin kun siellä olis se, ne kehittämisresurssit. Että 
eihän se näin oo korkeekoulussakaan, vaan jokaisella osastolla on omia hankkeita 
ja näin se pitää olla täälläkin. Koska sehän on, koska myö ihmiset ollaan täällä ja 
sitten toisaalta niin, niin tota minä ainakin toivosin, että sitten kun, kun oikeesti 
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jotain tapahtuu, niin ne tulee niin kun meijän nimissä, elikkä se vahvistaa niin 
kun meijän oman koulutusalan imagoo, se että myö ollaan tämmösessä tutkimus-
toiminnassa mukana ja kehityshankkeissa.  Se antaa ihan niin kun hirveen paljon 
uskottavuutta sitten siihen …

Käsitystavan  k 4.2  ”tutkimusyksikkö ja projektipäällikkö” lausumissa  koros-
tettiin yritysten palvelutehtävää ja sitä, että opettajan olisi hyvä pystyä irrottau-
tumaan arkityöstään, opetuksesta, tekemään tutkimusta johonkin erilliseen yk-
sikköön, esimerkiksi täydennyskoulutusyksikköön (lainaus P 16). Irrottautumista 
perusteltiin resurssinäkökulmasta: vain niin voitaisiin taata riittävä resurssi ja kes-
kittyminen suoritettavaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimus- ja kehitystyössä 
ja siihen liittyvässä yhteistyössä työelämän kanssa olisi jo riittävästi haastetta ilman 
opetusta.

Opettajat voisivat työskennellä määräajan tutkimusprojekteissa esimerkiksi 
päällikköinä. Työn jälkeen opettaja palaisi opetustyöhönsä. Sillä tavoin projek-
tissa opittu siirtyisi opetukseen. Tutkimustyön erottamista erilliseen yksikköön 
kannattivat erityisesti kehittämistyö-orientoituneet.

Lainaus P 16
K: .. Jos täältä (=koulutusalalta)  myytäis kehityspalveluita ulospäin, niin mitkä 
olis ne sen niin kun mahdollisuudet?
V: Sillon, sillon se lipsahtas kyllä tavallaan koulutusalalta pois, koska meillä, meil-
lä ulospäin tämmöstä varsinaista markkinointia ja, ja maksullista palvelua tekee 
juuri täydennyskoulutus- ja yrityspalvelu, et se tulee sillon, sillon meille esimerkik-
si tällä tavalla näkyviin, että joku T. E. tekee tämän talven aikana noin kahdeksan 
viikkotuntia töitä yhteen  projektiin täkyyn ja L. K.  neljä viikkotuntia. Niin, että 
me myydään sitä tietotaitoo täkyyn ja täky sitten hoitelee ulospäin suhteet.

Tutkimus- ja kehitystyön tekijöistä ja organisointitavoista puhuessaan haastatelta-
vat kuvasivat koulutusalalla vallitsevaa arkea: monet opettajat hankkivat muodol-
lista pätevyyttä tieteellisissä jatko-opinnoissa sekä osallistuvat myös ”professional 
development” -opintoihin ja pedagogisiin opintoihin. Tämä jatko-opiskelu oli 
niin hallitsevaa, että opintoihin sitomatonta tutkimus- ja kehitystyötä oli vähän 
(lainaus P 5). Olemassa oleva tutkimus- ja kehitystyö toteutui opettajien jatko-
opinnoissa suorittamina tutkimuksina. Monet muistuttivat, että tulevia toteutu-
mistapoja tulisi miettiä vasta joidenkin vuosien kuluttua, kun opettajat ovat suo-
rittaneet ”muodollisen pätevyyden vaatimat”, tarvittavat opinnot. 

Lainaus P 5
…jokainenhan on suurin piirtein, jokainen jonkinlaisessa koulutuksessa, opetta-
jat, ketkä tekevät erilaisia, koulutuksensa puitteissa erilaisia kehittämishankkeita, 
päättötöitä, lisensiaattitöitä, tohtorin väitöskirjoja … …ett tämä ois kaikkien tie-
dossa, mitä kukakin omalla tahollaan tekee ja kun se on kaikkien tiedossa, ni niitä 
voidaan käyttää sit koko organisaation tasolla hyväksi, elikkä ei ois se tilanne, 
niinkun nyt pikkusen on, että ei oo tietämystä siitä, mitä kukakin tekee…
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6.2.5 Käsitykset opinnäytetöiden asemasta ja suhteesta tutkimus- ja 
kehitystyöhön

Opetushallinnon määräykset eivät suoraan määritelleet opinnäytteen asemaa tut-
kimus- ja kehitystyössä.  Haastateltavien käsitys muodostui arkikokemuksen ja 
alan tavoitemäärittelyiden ohjaamana. Opinnäytteen suhde tutkimus- ja kehitys-
työhön tiivistyi kahdeksi rinnakkaiseksi käsitystavaksi: käsitystavan 5.1 mukaan 
opinnäytetyö oli tutkimus- ja kehitystyön yksi ilmenemismuoto – sen resurssi 
ja kehittymisen mahdollisuus ja käsitystavan 5.2 mukaan opinnäytetöitä ei tuli-
si yhdistää tutkimus- ja kehitystyön käsitteeseen. Käsitystavat erosivat myös sillä 
perusteella, mitä opiskelijan ajateltiin opinnäytetyöskentelyssä oppivan. Opin-
näytetyön mahdollisuuksia korostavat pitivät tärkeänä opinnäytetyön tavoittee-
na opiskelijoiden harjaantumista tutkivaan työotteeseen. ”Opinnäytetyö ei kuulu 
tutkimus- ja kehitystyöhön” -käsitystä edustavat korostivat opinnäytetyön roolia 
ongelmanratkaisuun harjaantumisessa. 

Käsitystavassa k 5.1 ”opinnäytetyö mahdollisuutena” opinnäytetyö määri-
teltiin yhdeksi tutkimus- ja kehitystyön ilmenemismuodoksi (lainaus P 10). Sitä 
korostettiin mm. ainoana tasona, jolla ammattikorkeakoulu voi haastatteluhetkel-
lä sanoa tekevänsä tutkimus- ja kehitystyötä. Erityisesti tutkimusorientoituneen 
käsityksen edustajat olivat taipuvaisia korostamaan opinnäytetyön roolia tutki-
mus- ja kehitystyössä.

Lainaus P 10
…näitten päättötöiden yhteydessä niin kyllä miun mielestä voidaan ihan hyvin jo 
rehellisesti, niin puhua soveltavasta tutkimustyöstä, että tällaista pienimuotoista, 
soveltavaa tutkimuksen tapaista niin päättötöiden yhteydessä tehdään ja miun 
mielestä se on niinkun tämän hetken taso…

Opinnäytetöiden mahdollisuutta korostavassa käsityskategoriassa pienten erillisten 
töiden niputtaminen nousi esille mahdollisena tutkimus- ja kehitystyön kehitysreit-
tinä monissa puheenvuoroissa. Tutkimus- ja kehitystyökonseptin muotoilua opin-
näytteiden kehittämisen kautta etenemistä perusteltiin monilla syillä, mm.

1. Opinnäytetyöt olivat haastatteluhetkellä monilla koulutusaloilla ainoa tut-
kimus- ja kehitystyön todellisen toteutumisen muoto.

2. Työelämä tunsi opinnäytetyön mahdollisuutena ja osasi jo kohtuullisen hy-
vin pyytää opiskelijoiden työtä avuksi kehityshankkeisiinsa.

3. Opiskelijoiden työpanos olisi resurssi, jonka avulla hyvän ohjauksen kautta 
voitaisiin saada työelämän kannalta merkityksellisiä tuloksia.

4. Kun opinnäytetyöt saataisiin koottua nykyistä suuremmiksi ryppäiksi yh-
den aihealueen äärelle, niillä olisi merkitystä työelämän edustajille ja työn 
tilaajille.

5. Tutkimukseen osallistuminen lisäisi alan ja opintojen vetovoimaisuutta 
opiskelijoiden keskuudessa.

6. Tutkimukseen osallistuminen opettaisi tutkivaa työotetta opiskelijoille (lai-
naus P 9).

7. Tutkimukseen osallistuminen lisäisi oman ammatin arvostusta.
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Lainaus P 9 
….Vähintäänkin yhtä tärkeä asia on, on se, että heille (=opiskelijoille) kasvais 
siinä koulutuksen aikana ammattiin valmistuessaan sellanen ajatus, et tota mi-
kään ei pysy paikallaan ja että mikään, mikään ei ole hyvää niin, niin kauan kun 
se on varmistettu hyväksi, eli tulis sellanen kehittämismieliala tähän omaan työ-
hön, työhön ja tutkimus on kyllä yks sellanen parhaimpia, parhaimpia tota teki-
jöitä millä saahaan ihmiset sitoutumaan omaan ammattiin ja ett se tutkimus on 
säännöllisen pienimuotoista omassa työpaikassa tehtyä ei-tieteellistä tutkimusta, 
vaan ihan tällasta jokapäiväsiä toimintoja helpottavaa tiedonkeruuta ja hankin-
taa ja sitä kautta sitten sitä oman, oman tota osaamisen, osaamisen ja tieteen 
ylläpidon hankintaa, niin se on, siinä on varmaan ne tekijät ja esimerkiksi tie-
donhankinnan oppimisen puoleen jo, että tota kykenee, kykenee selviämään tässä 
maailmassa, maailmassa niin tuota se päättötyön tavoite, tutkimuksen opiskelua 
se on varmaan.

Käsitystapa k 5.2 ”opinnäytetyö ei ole tutkimus- ja kehitystyötä” on edelliselle 
vastakkainen: opinnäytetöitä ei tulisi yhdistää tutkimuksen käsitteeseen edes re-
surssina. Jotkin haastatelluista korostivat myös, ettei opinnäytetyö myöskään so-
veltuisi työelämän koululta tilaaman projektin osaksi (lainaus P 2). Perusteeksi 
esitettiin opinnäytetöiden taso ts. niiden pienimuotoisuus, “tieteettömyys” sekä 
myös opiskelijoiden kypsymättömyys ja vastuuttomuus suhteessa siihen, mitä 
yritykset tilaustöiltä odottavat. Opinnäytetyön tavoitteena korostettiin käytännön 
asioiden oppimista (lainaus P 17). Tutkimus- ja kehitystoimintaa ei yhdistetty 
tällaiseen käytännöllisyyteen. Opinnäytetyöt olivat tärkeitä sinänsä työelämän ja 
koulun yhteistyössä erityisesti siksi, että opinnäytetyö tarjosi opiskelijalle mah-
dollisuuden työskennellä ”oikeiden ongelmien” äärellä. Sitä, että myös yrityksen 
oli hyödyttävä tehdystä työstä, pidettiin kehitystyö –orientoituneessa käsityksessä 
itsestään selvänä.

Lainaus P 2
… Pienissä osaprojekteissa vois, vois hyvinkin ajatella aina opiskelijoita. Kun ne 
on varmaan ihan mielellään tulossa mukaan. Mut sanotaan, että vastuuta niille 
ei voi antaa, koska mä en ainakaan tällä hetkellä voi koskaan taata, et se työ, min-
kä mä opiskelijalle annan, niin tulee tehtyä aikataulun mukaisesti. Se valitetta-
vasti ei, ei toimi, et se, tai sit se ei vaihtoehtoisesti täytä laadullisia vaateita. Se on 
sitten sipastu ja kyllä tietysti aina poikkeuksiakin on, mutta sanotaan keskiverto, 
puhutaan yleensä opiskelijoista, niin en, en käyttäis opiskelijoita laajamittaisesti 
tässä.

Lainaus P 17
Meil – totta kai joku muu sanoo – että tää on väärä, väärä homma ja näill pitää 
olla muuta ja pitää olla tieteellistä hommaa, mutta kun myö niin hirveen kauan 
mietittiin ja kierrettiin Saksan maata, Eurooppaa, katottiin tää. Täytyy tuottaa 
niitä osaajia, arkipäivänkin osaajia, mitkä sen homman, eikä se sulje ollenkaan 
pois, että eikö niillä sais olla laajempia näkemyksiä tieteellisestä työstä. Kaikilla 
ois pirun hyvä, että niillä ois sitten vielä pohjaa siihen. Me on lähetty siitä, että 
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semmosta voi sitten mahollisesti harrastaa muuallakin tai jälkeenpäin, kun on 
vähän aikaa ollu töissä. Mutta tätä hommaa ei pysty tekee ollenkaan, jos sitä ei 
niin kun opi täällä. 

6.2.6 Johtopäätökset: käsitykset ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 
kehitystyöstä

Olen koonnut kuvaan 12 yhteenvedon haastateltujen puheissa esiintyneistä käsi-
tyksistä tutkimus- ja kehitysyön olemuksesta ammattikorkeakouluissa. 

Tutkimus- ja kehitystyön käsitteen sisältöä määrittelevä käsitys toimii käsitys-
tapojen jakajana myös muiden teemojen kohdalla. Tällä perusteella olen tiivistä-
nyt käsitystavat kahdeksi rinnakkaiseksi käsitystyypiksi: tutkimusorientoituneeksi 
ja kehitystyöorientoituneeksi. Tutkimusorientoituneessa käsityksessä toiminta-
mallia katsotaan mielellään yliopistosta ja keskeisenä toimijaryhmänä pidetään 
koulutusaloilla toimivia opettajia. Tutkimus- ja kehitystyö kuuluu erityisesti tie-
teellisen jatkotutkinnon suorittaneen yliopettajan vastuulle. Tutkimus- ja kehitys-
työn organisointitapana korostetaan koulutusaloille hajautettua mallia mm. siksi, 
että työhön voidaan kytkeä myös koulutusalan opiskelijat. Tutkiva yliopettaja (vrt. 
”professori”) työllistää opinnäytteitä tekevät opiskelijat tutkimushankkeensa osa-
projekteihin. Tutkimusorientoituneessa käsityksessä korostui erityisesti koulun 
toiminta siten, että tutkimus- ja kehitystyötoiminnan päämääräksi hahmotettiin 
ensisijaisesti opiskelijan ammattiin kasvun edistäminen.

Kehitystyöorientoituneen käsityksen mukaan tutkimus- ja kehitystyön tekijä 
voi olla paitsi opettaja myös joku muu henkilö. Kehitystyön tulisi ensisijaisesti 
palvella alueen organisaatiota käytännön ongelmissa ja siksi toiminta toteutui-
si tehokkaimmin, jos se olisi keskitetty johonkin erilliseen, tähän tarkoitukseen 
suuntautuneeseen yksikköön. Opettajat voisivat irrottautua opetuksesta määrä-
ajaksi tekemään kehittämistehtäviä. Koska kehitystyö on suuntautunut palvele-
maan alueen organisaatiota ja yrityksiä, opiskelijoiden opinnäytetyöhön liittyvää 
työpanosta ei juuri voitaisi käyttää. Opiskeluprosessit etenevät omassa rytmissään, 
eivätkä opiskelijoiden työt ajoitu oikein suhteessa työelämän kehitysprosesseihin. 
Kehitysorientoituneessa toiminnassa korostuvat työelämän toiminnan palvelemi-
nen ja kehittäminen. Kyetäkseen hyvään toisen organisaation asioiden kehittämi-
seen on tärkeää, että opettaja voi irrottautua riittävästi opetustoiminnasta (opet-
tamisen toimintajärjestelmästä).   
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Kuva 12. Tutkimusorientoitunut ja kehitystyöorientoitunut tutkimus- ja kehitys-
työ

6.3 Käsitykset tutkimus- ja kehitystyön esteistä ja toteutumisen 
mahdollisuuksista

Fenomenografi sen analyysin tavoite on saada selville, miten erilaisia ihmisen koh-
taaman todellisuuden ymmärtämistavat ovat (ks. esim. Uljens 1992, 142–143). 
Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvien esteiden analyysissä olen ensinnä tarkastel-
lut kaikkia esteisiin liittyviä lausumia kokonaisuutena ja sen perusteella jäsentänyt 
ne esteisiin liittyviksi rinnakkaisiksi käsitystyypeiksi (esteiden tyypit). Ne kuvaavat 
sitä, mitä eri esteitä haastatellut ajattelivat kohtaavansa tutkimus- ja kehitystyös-
sä ja sen kehittämisessä. Haastateltavat perustelivat ja selittivät käsitystyyppeihin 
liittyvää ajatteluaan eri näkökulmista käsin ja käsitystyyppien sisältä oli poimitta-
vissa niitä täsmentäviä selitysten ryppäitä, joiden sisältö käsitteli omaa aihekoko-
naisuutta. Nämä kuvattuun esteeseen liittyvät rinnakkaiset käsitystavat täsmen-
tävät ja selittävät käsitystä esteestä eri näkökulmista. Kuvatessaan esteitä puhujat 
nostivat luonnollisesti esille myös ratkaisuehdotuksia. Kuvaan ratkaisuehdotuksia 
kuinkin estetyypin yhteydessä ja lopussa esitän tiivistelmän kehitysmahdollisuuk-
siin ja -reitteihin liittyvistä käsityksistä.

Esteiden rinnakkaiset käsitystyypit liittyivät siihen, että
– tutkimus- ja kehitystyö ei ollut hahmottunut eri toimijoiden työn kohteeksi 

(E 1); 
– tutkimus- ja kehitystyön vaatimia resursseja ei ollut riittävästi (E 2);
– tutkimus- ja kehitystyön vaatimaa yhteistyötä ei hallittu (E 3);
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käsitys

K
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tutkimus- ja 

kehitystyöstä

Tutkimusorientoitunut 
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T
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ja kehittävät samaa kohdetta 
työelämässä
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opettaja , erityisesti yliopettaja

Toiminta on hajautettu 
koulutusaloille

Opinnäytetyöt ovat osa 
tutkimus- ja kehitystyötä

Opettaja tutkii ja kehittää 
työelämää ja edistää sen 
perusteella opetustaan

Tekijänä on opetuksesta 
vapautettu opettaja tai joku 
muu ammattikorkeakoulun 
toimija

Toiminta on keskitetty 
johonkin erillisyksikköön

Opinnäytetyöt eivät ole 
tutkimus- ja kehitystyötä
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– sekä koulutusaloille hajautettu tai tiettyyn yksikköön keskitetty organisoin-
titapa sisälsivät ongelmia (E 4).

Seuraavissa luvuissa kuvaan kuhunkin käsitystyyppiin liittyneitä, niitä täsmentä-
viä, rinnakkaisia käsitystapoja.

6.3.1 Tutkimus- ja kehitystyö ei ole hahmottunut työn kohteeksi 

Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön koettiin olevan hahmottumaton 
työn kohteena (E 1 = tutkimus- ja kehitystyön ei ole hahmottunut eri toimijoiden 
työn kohteeksi). Hahmottumattomuus estetyyppinä täsmentyi neljäksi käsitysta-
vaksi: ammattikorkeakoulun hallinnon tutkimus- ja kehitystyön tavoitteet eivät 
olleet selkeitä ja näkyviä (E 1.1), toimintaa tutkimus- ja kehitystyöhön suuntaa-
vat säännöt puuttuivat (E 1.2), koulutusalojen edustajat olivat sitoutuneet mo-
niin tutkimus- ja kehitystyötä tärkeämpiin ja akuutteja ratkaisuita vaativiin ke-
hittämistehtäviin (E 1.3) ja opettajat eivät ymmärtäneet tutkimus- ja kehitystyötä 
työnsä kohteeksi vaan keskittyivät opetukseen (E 1.4) (kuva 13). Erittelen näitä 
käsitystapoja seuraavassa.

Kuva 13. Tutkimus- ja kehitystyön hahmottumattomuutta täsmentävät käsitys-
tavat 

Haastateltujen mukaan ammattikorkeakoulun strategisesta johdosta vastaavat ns. 
”hallinto” (E 1.1) ei ollut välittänyt selkeää viestiä tutkimus- ja kehitystyöstä ja sen 
tavoitteista. Se oli aiheuttanut poukkoilua päätöksenteossa (lainaus P 1) niin, ettei 
toiminta vakuuttanut ammattikorkeakoulun omia toimijoita eikä ulkoisia yhteis-
työkumppaneita ja tutkimus- ja kehitystyö ei päässyt kehittymään. Päämäärättö-
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siitä maksetaan
(E 1.2)

 Koulutusala : muita t&k-toimintaa 
tärkeämpiä kehittämistyön 

kohteita
(E 1.3)

Opettajat : ei kuulu opettajan 
työhön
(E 1.4)

Tutkimus- ja 
kehitystyö ei ole 

hahmottunut 
työn kohteeksi

Hallinto: ei ole selkeästi
välittynyttä t&k-tavoitetta, 

poukkoilua
  (E 1.1)
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myyden ja ajelehtimisen ajateltiin vähentävän ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 
kehitystyön arvostusta siten, että yhteistyökumppaneita oli vaikeaa motivoida tut-
kimus- ja kehitystyön vaatimaan yhteistyöhön.

Lainaus P 1
… meijän toiminta ei ole semmosta  –  systemaattisuutta meijän pitäis kehittää, 
pitkän tähtäyksen suunnittelua, ettei se olis niinkun semmosta poukkoilevaa – ja 
jos sen systemaattisuuden sais, niin silloinhan sen mukana tulis paljon semmosta, 
ett se priorisois ne niinkun semmoset hankkeet tavallaan ja etenis sit sen mukai-
sesti ja …  

Haastatellut kritisoivat myös sääntöjä (E 1.2), jotka eivät ohjanneet tutkimus- ja 
kehitystyöhön.  Haastateltujen mukaan säännöt määrittelivät opettajan työn koh-
teeksi ”kateederiopetuksen”. Sääntöjä ei oltu kehitetty niin, että ne olisivat moti-
voineet opettajia uuden toimintakonseptin mukaiseen käyttäytymiseen. Opetus-
tunnit toimivat palkanmaksun perusteena. Innokkaat uuden konseptin mukaan 
toimivat opettajat kohtasivat monia opetustuntisääntöihin liittyviä esteitä (lainaus 
P 8). Uuden konseptin mukaista toimintaa ei palkittu.

Lainaus P 8
Mie sanosin tähän saumaan, et minulle tulee väistämättä mieleen sellanen kun 
minä oon niin kun haaveillu siitä, että meillä koulutusohjelmajohtajat ja yliopet-
tajat esimerkiksi ois sitä porukkaa, joka niin kun yhdessä funtsis tällasia asioita. 
Ja nyt me ollaan sit törmätty niin älyttömään tilanteeseen, et meijän työntekoo 
rajotetaan ihan mielettömästi, et meillä on niin kun P:n kans ollu tässä pitkin 
syksyy motivaatio suunnilleen nollan alapuolella. Niin musta on niin kun vaikee 
lähtee, lähtee kauheen innokkaasti kehittämään, vaik kuin niin kun tietää, että, 
kyllähän meissä kytee se halu.

Koulutusalojen sisällä (E 1.3) johtajat halusivat alaistensa keskittyvän akuut-
teihin mm. korkeakoulujen arviointineuvoston palautteen mukaisiin tehtäviin. 
Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvien ratkaisujen lisäksi oli monia muita kesken 
olevia kehityshaasteita, jotka olivat opettajien työn kohteena ajankohtaisempia ja 
kiireisempiä ratkaistavaksi kuin suhde tutkimus- ja kehitystyöhön. Monilla aloilla 
koulutuksen sisältöä ja rakennetta oli uudistettu ja muutettu ammattikorkeakou-
luun siirryttäessä niin paljon, että työn viimeistelyyn tarvittiin edelleen kaikki re-
surssit. Erityisesti äskettäin ammattikorkeakouluun liittyneillä koulutusaloilla tai 
uusimmissa vasta käynnistyneissä koulutusohjelmissa ammattikorkeakoulutasoi-
seen ammattiin valmentamisen prosessi ja siihen liittyvä toiminta sekä niiden ke-
hittäminen olivat ensisijaisia tehtäviä ja tutkimus- ja kehitystyö oli tähän nähden 
toissijainen asia.

Koulutusaloilla oli edeltävinä vuosina ponnisteltu ammattikorkeakoulutason 
saavuttamiseksi. Monet olivat käyttäneet paljon resursseja aikaisempien hylätty-
jen hakemusten puutteiden korjaamiseksi ja vakinaistamiskriteerit täyttävän tason 
saavuttamiseksi. Tutkimus- ja kehitystyön kehittäminen oli jäänyt tämän tehtävän 
varjoon. (lainaus P 6)
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Lainaus P 6
Ollaan niin alkuvaiheessa tämän ammattikorkeakoulun suhteen, eli vakinaista-
minenkin alkaa vasta virallisesti ens vuoden elokuun alusta. Niin tää on kyllä sel-
lasta raakaa työtä ollu tää vakinaistamisen saavuttamiseksi ja tilanteen rauhoit-
tamiseksi sen jälkeen, että mä luulen et ei kellään oo riittäny akkuja ees miettiä 
mitään tällästä tutkimus ja kehitys – , suurempaa kehityshanketta laittaa käyn-
tiin. Nyt vedetään henkeä, jos siihen yhtään on tilaisuus.

Haastateltavat puhuivat myös opettajista (E 1.4), jotka olivat suuntautuneet ope-
tukseen ja joille tutkimus- ja kehitystyö oli työn kohteena uusi ja hämmentävä 
haaste. Vain muutamat opettajat ajattelivat sen kuuluvan työhönsä. Toisaalta joi-
denkin puheenvuorojen mukaan kehitystyötä oli totuttu tekemään ilman että sitä 
nimettiin tutkimus- ja kehitystyöksi. 

Esteiden voittamiseksi ammattikorkeakoulun hallinnon odotettiin määrit-
tävän strategiassaan selkeän suunnan ja sitoutuvan määrittelemäänsä niin, että 
myös resursseja tavoitteen toteuttamiseen osoitettaisiin. Valintojen toivottiin 
olevan harkittuja siten, että niihin sitouduttaisiin pitkäksi aikaa ja tutkimus- ja 
kehitystyössä päästäisiin etenemään systemaattisesti. Silloin vähitellen saataisiin 
työlle näkyvyyttä ja luottamus osaamiseen kasvaisi. Näkyvyys yhdistettiin monissa 
puheenvuoroissa myös ammattikorkeakouluopintojen houkuttelevuuteen: opis-
kelijoiden hakeutuminen ammattikorkeakouluun ja sen eri koulutusammattien 
houkuttelevuus oli tärkeä peruste myös tutkimus- ja kehitystyölle. 

Koulutusalojen sisälle koulutuksen arkeen puhujat toivoivat ”hengähtämistä”. 
Mm. erilaisten oppilaitosten yhdistyminen, ammattikorkeakoulun vakinaistami-
sen tason saavuttaminen ja uusien koulutusohjelmien käynnistyminen oli johta-
nut niin kiivaaseen muutosvauhtiin, että monet puhujat toivoivat hetken rauhaa 
ennen seuraavia uusia suuria haasteita (lainaus P 4). Pelättiin, ettei tutkimus- ja 
kehitystyön käynnistämiseen ja itse toimintaan kuitenkaan panostettaisi lisää re-
sursseja ja samat monessa muussakin kehitystehtävässä työskentelevät opettajat 
joutuisivat jakamaan voimavarojaan vielä uuteen tehtävään. 

Lainaus P 4
No, noin yleisesti jos ajatellaan, niin, niin mun mielestä sellanen niin kun meijän, 
mä oon hirmu kauan ollu huolestunu meijän ihmisten niin kun, niin kun punner-
tamisesta, että ihmiset alkaa olla aika loppu, ei ne jaksa enää tehdä, et ihmiset ei 
niin kun viitti.  Selkein tehtävä ois niin kun, mikä niitten mun mielestä unohtunu, 
mikä tässäkin pitäs nähdä, että tota, et, et johdon pitäs ohjata resursseja siten että, 
että tota ne kohdistuu sinne, mihin niitten halutaan kohdistuvan, kaikkea ei voi 
syleillä kerralla, että nyt on niin kun yritetty, niin kun koko ammattikorkeakouluu 
parantaa kerralla. Nyt kun pitäs nähä mikä on tärkeintä, mitä pitää kehittää ja 
tota noin keskittyy niihin ja tehä yks asia kerrallaan, koska niin kun täähän on 
niin kun sanoin, … junahan menee. Tänne tulee ihmisiä, valmistuu, tehään me 
mitä tahansa, kyl ne valmistuu. Ja myö voidaan vaan niin kun kehittää aina sinne 
jotakin osa-aluetta paremmaksi tai se juna vain menee. Elikkä se niin kun pitäs 
muistaa, että me ei voida ihan kaikkia alueita aina yhtä aikaa kehittää. Näitten 
ihmisten resurssit ei riitä.
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6.3.2 Tutkimus- ja kehitystyöhön ei ole resursseja 

Resurssit (Resurssit esteenä E2) esiintyivät tutkimus- ja kehitystyön syntymistä 
vastustavana voimana useissa puheenvuoroissa. Puutetta oli osaamisesta (E 2.1), 
rahasta (E 2.2), ajasta (E 2.3) ja tutkimustiloista ja välineistä (E 2.4) (kuva 14).

Toimintaan ei ole rahallisia 
resursseja

(E 2.2)

  Toimintaa ei ymmärretä , 
sille ei varata riittävästi aikaa

(E 2.3)

      Ei ole toimintaan sopivia tiloja 
tai välineitä

(E 2.4)

Tutkimus- ja 
kehitystyöhön 

ei ole 
resursseja

Osaavia opettajia ei ole
(E 2.1)

Kuva 14. Resurssien puute tutkimus- ja kehitystyön esteenä ja sitä täsmentävät 
käsitystavat 

Opettajat olivat suorittamassa ammattikorkeakoululain edellyttämiä pätevöi-
tymisopintoja, ja muuhun tutkimus- ja kehitystoimintaan sitoutuvia ja osaavia 
opettajia oli vähän (E 2.1). Tutkimus- ja kehitystyöosaaminen oli vasta kasva-
massa. Haastateltavat arvelivat, että aikaa kuluisi, ennen kuin opettajat vapautui-
sivat opinnoistaan ja olisivat riittävän päteviä tekemään uskottavaa tutkimusta. 
Lisäksi vain jotkin opettajista olivat omaksuneet uuden ammattikorkeakouluide-
ologian mukaisen toimintakonseptin – ja siksi tutkimus- ja kehitystoiminnan ko-
ettiin kaatuvan muutamien innokkaitten harteille. Suurin osa opettajista keskittyi 
edelleen opetustyöhön ja opiskelijoiden ammattiin valmentamiseen. Toisaalta oli 
aloja, joissa opettajia oli niin vähän, ettei tutkijayhteisöitä syntyisi, vaikka kaikki 
innostuisivat tutkimaan.  (lainaus P 21)

Lainaus P 21
Miten mie nyt kumminkin sanoisin, ett se aika ei ole se heikkous – ett sen ajan, jos 
haluaa, niin sehän voi lähtee niinku pienestä, eikä se työn määrä voi olla – täst 
vähenemään olla, mein pitää vaan niinku oppii uusia ratkaisuita. Heikkous on 
kyll toisaalt se, ett meit on aika vähän. Ja jotenkin miust tänä syksynä näky hyvin 
ja varmaan ens keväänäkin tulee näkymään se, että kun xx on pois rivistä, ikään-
kuin toisessa tehtävässä, osa on ulkomailla silloin sun tällön, niin silloin oikees-
taan voi olla, ett paikall on kaks, kolme semmost – mie en ajattele, ett niinku uu-
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tena opettajana pystyis näkemään kokonaisuuden kovin hyvin, ett kokonaisuuden 
näkijöitä on aika vähän. Se on heikkous.

Tutkimus- ja kehitystyötä ei haastatteluhetkellä pidetty opettajien työn – ja si-
ten resursoinnin – kohteena (E 2.2). Tämä näkyi mm. siinä, että säännöt tuki-
vat aikaisemman opistokonseptin mukaista opettajien toimintatapaa: opettajien 
palkkiot erityisesti liiketalouden ja tekniikan koulutusaloilla olivat sidotut luok-
kaopetuksen tuntimääriin. Säännöt osoittivat opettajalle tehtävän ja paikan: ope-
tus luokassaan (lainaus P 2). Suhteessa tähän tutkimus- ja kehitystyöstä kertyviä 
palkkioita ei oltu määritelty. Se vaikutti opettajien motivaatioon: jos tutkimus- ja 
kehitystyötä tehtiin, se tapahtui mm. yliopistojen rahoittamana omalla ajalla – ja 
oli sitoutunutta opettajan omiin tavoitteisiin, ei ammattikorkeakoulun. Ammatti-
korkeakoulussa pidettiin opetustunteja. 

Lainaus P 2
... koska tällä hetkellä opettajien työtä, jos puhutaan tota niin arvostetaan sitä, 
että montako tuntia se seisoo tuolla luokan edessä, ei sitä, että miten oppilaat 
oppii. Tämä järjestelmä ei, ei kannatusta sitä oppimista, vaan se tukee sitä, että 
montako tuntia minä seison tuolla edessä fyysisesti. Ja tässä on nyt viime aikoina 
ollu vähä ehkä, ehkä kielteiseltä haiskahtavia päätöksiä, että kaikki se, mikä ei oo 
opetusta, niin ei voida enää laskee lainkaan opetustunniks. Jos se on tutkimuskin, 
mitä ei voida laskee, ihmisten päätoimisuus vaarantuu välittömästi, jos näin ei 
voida menetellä. Tämmönen päätös on nyt tehty kyllä. Elikkä mun mielestä täs 
ois se ehkä avainkohta.

Koulutusalat, joissa opettajat olivat siirtyneet uuden virkaehtosopimuksen mukai-
seen kokonaistyöaikaan ja palkkaukseen kokivat, ettei tutkimus- ja kehitystyölle 
kuitenkaan ollut riittävästi aikaa (E 2.3). Uudet tehtävät olivat tulleet entisten li-
säksi. Entinen opistokulttuurissa vallinnut opetusvelvollisuus siirtyi ammattikor-
keakouluun ja uusiin tehtäviin jäi vain vähän aikaa (lainaus P 6). Aikaisempi toi-
mintakulttuuri ja uusi tavoiteltava kulttuuri olivat selkeästi ristiriidassa. Se ilmeni 
resurssien niukkuutena: muutamien opetuksesta vapautettujen tuntien puitteissa 
tuli luoda suhteita työelämään sekä käynnistää ja ohjata yhteistyössä tehtäviä tut-
kimusprojekteja. Työntekijöillä ja resursseista vastaavilla hallintovirkamiehillä oli 
eri käsitys tarvittavista tuntimääristä. Yhdellekään toimijataholle ei ollut selvää, 
miten paljon aikaa kuluisi uusien tehtävien hoitamiseen. Oli totuttu arvioimaan 
luokkaopetukseen kuluvaa aikaa, mutta ei uuden T&K- tehtävän vaatimaa aikaa. 
Jotkut haastatelluista nostivat esille myös integraation: miten tutkimus- ja kehitys-
työ saataisiin integroitua muihin opettajien tehtäviin mm. opetuksen vastuualuee-
seen. Heidän mukaan onnistumisen edellytys olisi se, että tutkimus- ja kehitystyö 
tukisi opettajan opetustehtävää mm. siten, että tutkimusaihepiirit liittyisivät ope-
tettaviin ja ohjattaviin sisältöihin ja integraatio ulottuisi aikataulujen tasolle asti.

Ammattikorkeakouluorganisaation toivottiin tekevän selkeitä päätöksiä suh-
teesta tutkimus- ja kehitystyöhön ja sen jälkeen ohjaavan resursseja päätöksensä 
mukaisesti. Haastatteluhetkellä toiminta oli koettu tempoilevaksi ja yksittäisten 
ihmisten innokkuudesta syntyväksi ja sen varassa toimivaksi. 
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Lainaus P 6
Meidän, viime vuosina meidän aikaresurssit opettajilla, jotka meinaa suoriutua 
perusopetuksesta, sen mitä heille on työjärjestykseen merkitty, niin täytyy sanoa 
että siellä ei kyllä paljon liikkumavaraa ole ollut. Silleen, että rupeis tekemään 
vielä erillistä tutkimus- ja kehitystyötä muussa mielessä kuin omaan jatkokou-
lutukseen, lisäpätevöitymiseen liittyvään koulutukseen liittyen. Ei täällä kerta 
kaikkiaan ole sellasta aikaa että vois lähtee tutkimusta tekemään. Kun vertaa tie-
dekorkeakouluun, niin siellähän kouluttajilla, professoreilla esimerkiksi on hyvin 
pienet tuntimäärät, viikoittainen opetusvelvollisuus. Heille on varattu aikaa tut-
kimuksen tekemiseen, meillä sellasta ei ole. Meillä on niin suuret työvelvollisuudet 
viikoittain, et tutkimustyöhön ei oo aikaa. Eikä sitä oo täällä, sitä ei oo mielletty 
täällä ammattikorkeakoulussa, ainakaan tässä vaiheessa, semmoseksi osaksi kou-
luttajien työtä, että siihen sisältyisi voimakas tutkimuksellinen ote samaan aikaan 
kun ollaan opettajia. Korkeakouluissa se on ollut aina, yliopistoissa on ollut aina 
sellanen selviö. Opettaja opettaa 10 tuntia viikossa jotakin omaa aihettaan, sit 
lopun ajan käyttää tutkimukseen ja kehitykseen. Meillä tuntimäärät pyörii 20–30 
tuntia viikossa opettaja opettaa, niin siinä paras hinku on lähtenyt enää minkään 
tutkimuksen tekemiseen. Varsinkaan jos siihen ei löydy selvää rajoittajaa, et siitä 
maksetaan.

Haastatellut kuvasivat esteeksi myös tarvittavien laboratorioiden ja tutkimusvä-
lineiden puutteen (E 2.4). Niiden hankkiminen vaatisi niin paljon resursseja, ettei 
sellaiseen uskottu ammattikorkeakoulun yksin pystyvän. Se, että sama ongelma 
vaivasi myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, nähtiin mahdollisuutena: tutkimus-
laitteita ja tiloja voitaisiin lähteä hankkimaan ja rakentamaan yhteistyössä (lainaus 
P 2)

Lainaus P 2
Varmastikin se vaatis sitten tämmösten tutkimusvälineitten hankinnan yhteis-
työtä. Mä oon pitkään sitä haaveillu ja keskustellu, osa yrityksistä on hyvinkin 
valmiita jo tämmöseen, esimerkiks konenäköön liittyvistä hankkeitten tuota la-
boratoriokokeiluista, että ne tutkimuslaitteet vois sijaita joko ammattikorkeekou-
lussa tai niissä jossakin yrityksessä, että ammattikorkeekoulu voi sitten käyttää, 
mutta tämmönen tutkimuslaitteistoyhteistyö, koska ne on yleensä aika kalliita 
ne tutkimuslaitteet, niin niitä ei kannata joka, joka ainoassa paikassa olla niitä 
samoja laitteita, kun hyvin voitas järkiperäistää sitten tämä tutkimuslaitteistoyh-
teistyö…

Ratkaisuksi resurssiongelmiin esitettiin: 
1. aikaa, niin että opettajat ehtisivät suorittaa tarvittavat tutkinnot ja sen jäl-

keen pystyisivät keskittymään myös tutkimus- ja kehitystyöhön,
2. aikaa, niin että edeltävät ammattikorkeakoulun kehittämistehtävät olisi 

saatu suoritettua loppuun,
3. resurssien osoittamista tutkimus- ja kehitystyön kehittämiselle ja tekemisel-

le niin, että tutkimus- ja kehitystyöhön suuntautuneille opettajille voitaisiin 
osoittaa työn tekemiselle riittävästi aikaa,
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4. uudenlaista ajattelua niin, että opettajan tehtävää jäsennettäisiin uudelleen 
– erityisesti tulisi kehittää yliopettajan toimenkuvaa ja suunnata se tutki-
mus- ja kehitystyön koordinointiin, 

5. osaamisen lisäämistä ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa sekä projekti-
työssä, 

6. yhteistyössä yritysten kanssa hankittavia tutkimukseen soveltuvia tiloja ja 
välineitä ja

7. tutkimus- ja kehitystyön organisoimista jonnekin muualle kuin opetuksen 
vastuualueille.

6.3.3 Tutkimus- ja kehitystyössä tarvittava yhteistyö ei onnistu 

Tutkimus- ja kehitystyön edellyttämän yhteistyön toteuttamiselle nähtiin monia 
esteitä (Esteenä yhteistyö E 3), jotka voivat ilmetä niin ammattikorkeakoulun kou-
lutusalan sisällä ja koulutusalojen välillä (käsitystapa E 3.3) kuin myös suhteessa 
ammattikorkeakoulun ulkopuolisiin tahoihin kuten yliopistoihin (käsitystapa E 
3.1) ja alueen työelämään (käsitystapa E 3.2). (kuva 15)  

Kuva 15. Yhteistyön esteitä täsmentävät käsitystavat

Kilpailu ja yhteistyö tiedekorkeakoulujen (E 3.1) kanssa koettiin haasteeksi: miten 
ammattikorkeakoulu löytäisi oman toimintatapansa ja -kenttänsä (lainaus P 10). 
Haastateltavat korostivat, ettei ammattikorkeakoulun T&K-toimintaa tulisi ra-
kentaa pelkästään soveltavan tutkimuksen varaan, sillä yliopistotkin ovat tehneet 
jo pitkään yrityksiä ja työelämää palvelevaa soveltavaa tutkimusta ja saavuttaneet 
työelämän ja rahoittajien luottamuksen. Haaste olisi kasvaa tekemään työelämää 
palvelevaa tutkimus- ja kehitystyötä yliopistojen rinnalla omaleimaisena, arvostet-
tuna ja tasavertaisena partnerina. Ammattikorkeakoululla olisi yhteistyössä omat 

Alueen työelämä ei tunne 
ammattikorkeakoulun 

mahdollisuutta tehdä tutkimus -
ja kehitystyötä, eikä odota t&k-

palvelua 
(E 3.2)

Yhteistyö 
ammattikorkeakoulun 

koulutusalojen kesken ei 
vielä toimi aidosti

(E 3.3)

T&k-toiminnan 
vaatima 

yhteistyö on 
ongelma 

Yhteistyö tiedekorkea-
koulujen kanssa hakee 

muotoaan
(E 3.1)



74

vahvuutensa, joista myös yliopisto hyötyisi. Alkuvaiheen ongelma olisi omalei-
maisuuden osoittaminen ja kilpailuasetelman ylittäminen sekä alueellisessa että 
kansallisessa toiminnassa.

Lainaus P 10
Silloin, kun me aletaan puhumaan tutkimustyöstä, niin kyllä siinä ihan selvä kil-
pailuasetelma silloin on, ja sen takiakin on tärkeää että, että ne, että näistä asioista 
keskustellaan ja otetaan kantaa niin kun julkisestikin, että otetaan niin kun tek-
nillinen korkeakoulu tähän keskusteluun mukaan, että se kilpailu olisi kuitenkin 
niin pientä kuin mitä olosuhteisiin nähden se voi olla. Mutta kyllä mun mielestä 
selvää on, että jollain tasolla muut tulee aina olemaan kilpailijoita. Ne kilpailee 
opiskelijoista, ensinnäkin. Mitä selkeämmin me osataan määritellä se oma rooli 
opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä, sen helpompi meidän on tehdä sillä alu-
eella sitten yhteistyötä. Se olisi aika tärkeää, että me ei mennä vaan toitottamaan, 
että nyt me ruvetaan tutkimaan, ja rakennetaan tutkimuslaboratorioita ja ale-
taan julkaisemaan hienoja julkaisuja, koska se on just se, millä ne pätevät, ja mei-
dän pitäisi toteuttaa se sillä tavalla, että meillä on se meidän oma väylä ja TKK:
lla on se heidän oma väylä. Kumpikin toimii tavallaan eri, menevät rinnakkaisia 
teitä pitkin, kohtaavat ja sitten taas eroavat ja, että siinä olis tämmöinen reilun 
pelin henki, koska me kuiteskin käytetään samoja resursseja …

Dilemmaattinen tilanne liittyi myös siihen, miten yritykset ja alueen työelämä 
(E 3.2) suhtautuivat ammattikorkeakouluun ja sen mahdollisuuteen tehdä tutki-
mus- ja kehitystyötä. Yleinen käsitys oli, että työelämän edustajat näkivät ammat-
tikorkeakoulun tehtävänä ammattilaisten kouluttamisen työelämän tämän päivän 
haasteisiin. Ammattikorkeakoulun mahdollisuutta tehdä ”työelämää kehittävää 
tutkimus- ja kehitystyötä” ei osattu kaivata. Tutkimus- ja kehitystyön oikeutus 
oli kuitenkin sidottu alueen työelämän kehittämiseen. Miten päästä eteenpäin, jos 
työn kohde ei toimintaa kaipaisi? Yhteistyö olisi mahdollista, jos henkilö hakeutui-
si tiedekorkeakoulun kautta tekemään jatkotutkintotyötään johonkin suuryrityk-
seen, mutta ammattikorkeakoulun edustajan yritykset päästä mukaan pienten ja 
keskisuurten yritysten kehittämisprojekteihin eivät onnistuisi. Ongelmia oli sekä 
yritysten motivaatiossa että rahoituksen järjestymisessä (lainaus P 5). Ammatti-
korkeakoulun toimijat ymmärsivät alueen työelämän tuen saamisen olennaiseksi 
kysymykseksi tutkimus- ja kehitystyön etenemisen kannalta.

Lainaus P 5
… mutt ett yleensä tämmösess liiketalouteen meneviin tutkimuksella, niin var-
masti löytyy aina rahoittajia, mutt siin on nyt se, että että jos miekiin menisin, 
ja varmasti voisin minä päivänä tahansa mennä Ensolle tekemään  tutkimusta, 
mutt se ei ehkä palvele tätä alaa, mutt jos mä haluan mennä tekeen tutkimusta 
tonne pienten ravintoloitten pariin, ni ei sieltä maksajaa löydy.

Jotkut haastatelluista hakivat ratkaisua yhteistyöongelmiin toiminnan erilaises-
ta nimeämisestä: ei puhuttaisi yrityksiä ”pelottavasti” tutkimus- ja kehitystyöstä, 
vaan korostettaisiin enemmän palvelua. Voitaisiin puhua kehitystyöstä tai pal-
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velutoiminnasta, jonka yhtenä toteutusmuotona voisi olla tutkimuskin (lainaus
P 8). Nimen vaihtaminen selkiinnyttäisi eroa myös yliopiston tutkimustoimin-
taan.

Lainaus P 8
…Ja millain sitä nimitetään? Että tuommoinen kehitystyö -nimitys voisi olla 
jossain määrin ainakin turvallisempi käyttää julkisuudessa ja toisaalta palvelu, 
palvelutoiminta voisi olla semmoinen, mitä voisi aika turvallisesti käyttää julki-
suudessa, astumatta kenenkään varpaille.

Joidenkin koulutusalojen (sosiaali- ja terveysala) edustajat korostivat yhteistyön 
etuna sitä, että työelämä oli jo oppinut käyttämään opiskelijoiden opinnäytetyös-
kentelyä avuksi omissa kehittämistehtävissään. Vaikka tilatut työt ja kehittämis-
tehtävät olivat vielä pieniä ja yksittäisiä, niistä voitaisiin vähitellen luottamuksen 
synnyttyä kulkea kohti suuria yhteistyöprojekteja. Yhteistyötä edistävänä tekijänä 
toimi opiskelijoiden ohjattu harjoittelu: se salli opettajan vierailla harjoittelupai-
koissa, jolloin ongelmista ja kehittämistarpeista samoin kuin ammattikorkeakou-
lun mahdollisuuksistakin voitiin keskustella (lainaus P 1). 

Lainaus P 1: Opiskelijan harjoittelua ohjatessaan opettaja tutustuu työelämän 
organisaatioiden ongelmiin

Vahvuus ois myöskin se – tai onkii – et meillä on se työelämä siinä, tavallaan, 
päästään käymään siellä, jollon sie näät niitä ongelmia, mitä tulee siellä. Vahvuus 
on se, et työelämä alkaa yhä enemmin ja enemmin pyytää meiltä näitä juttuja, eli 
ne näkee siis sen meijän osaamisen ja ehkä näkee myöskin sen, että tietysti ne on 
pikkujuttuja, mut pikkujutuistkii pääsee eteenpäin. 

Myös liiketalousalan edustajat miettivät mahdollisuutta edetä tutkimus- ja kehitys-
työssä opinnäytteiden kautta. Haastatteluhetkellä niiden koettiin olevan liian pieniä 
ja yksittäisiä, jotta ne auttaisivat yrityksiä ratkaisemaan ongelmiaan ja kehittymään 
– ja sitä kautta kokemaan opinnäytteet merkitykselliseksi. Tärkeätä olisi edetä niin, 
että aihealueet olisivat riittävän isoja. Opettaja voisi pilkkoa aihetta ja ohjata saman 
aiheen äärellä työskentelevää opiskelijaryhmää. Opinnäytteiden yhteistuloksena 
saataisiin syntymään yrityksille merkityksellisiä ratkaisuita. 

Yhteistyö ammattikorkeakoulun sisällä (E 3.3) koettiin myös vaikeaksi. Syyksi 
selitettiin ammattikorkeakoulun monialaisuutta. Eri alat olivat erilaisessa kehityk-
sen vaiheessa mm. yhteiskunnallisesti, tieteenä ja ammattikorkeakoulun toimijoi-
na. Eri alojen kehitysintressit olivat myös hyvin erilaisia. Haastatellut kysyivät, mi-
ten tässä kokoonpanossa saavutettaisiin tila, jossa monialaisuudesta olisi etua.

Monen erillisen oppilaitoksen toimintatavasta ei vielä haastatteluhetkellä 
oltu edetty ”yhdeksi ammattikorkeakouluksi”. Se näkyi mm. siinä, että vaikka 
ammattikorkeakoulun sisälle oli muodostettu uudenlaisia sisäisiä palveluja, joi-
den tarkoituksena oli mm. tukea koulutusaloja erilaissa yhteisissä toiminnoissa 
(esimerkiksi projektien käynnistämisessä ja hallinnoinnissa), koulutusalat eivät 
käyttäneet näitä palveluita. Alat olivat taipuvaisia tekemään edelleen kaiken itse 
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ja toimimaan kuten ennen erillisiä oppilaitoksia ollessaan. Ammattikorkeakou-
lussa pyrittiin muodostamaan uusia pysyviä ja yhteisiä toimintatapoja erilaisten 
projektien ja kokeiluiden avulla. Näytteessä P 1 haastateltu kuvaa mittauskeskusta 
tällaisena projektina ja epäilee samalla, ettei yhteisen keskuksen toiminnasta ole 
hyötyä, sillä koulutusaloilla suhtaudutaan esimerkiksi mittaustulosten luotetta-
vuuskysymyksiin hyvin eri tavoin. 

Lainaus P 1
Meillähän ei ole ollut mitään yhteyttä sinne. Se on ollukkii aika jännitävä juttu 
– nimittäin, jos sie katot, mitä se, miehän en tunne, miehän en tiijä, miehän en 
muuta kuin mitä mie oon nähny ja lukenu, mutt mitä mittalaitekeskus tai mitta-
uskeskus niinku tavallaan, miten se informoi ni, ni miun on vaikee nähdä, ett myö 
oltais siellä. Mutt kyllähän se totta on, mutt sillon niitten pitäis niinku laajentaa 
sitä ajatustaan tai meijän pitäis vaan rohkeesti mennä ja ottaa yhteyttä.

6.3.4 Hallinnollisten ratkaisuiden riskit 

Keskustelut tutkimus- ja kehitystyön organisointitavoista sisälsivät esteitä kuvaa-
via lausumia. Niitä esitettiin suhteessa molempiin edellä kuvattuihin hallinnolli-
siin ratkaisuihin. Esteitä syntyisi, jos toiminta keskitettäisiin johonkin tutkimus- ja 
kehitysyksikköön (E 4.2), mutta myös, jos toiminta hajautettaisiin koulutusaloille 
(E 4.1) (kuva 16). Suuri osa haastatelluista korosti tutkimus- ja kehitystyön yh-
teyttä opetukseen. Erillisen tutkimukseen keskittyvän yksikön riskiksi haastatellut 
mainitsivat siteiden katkeamisen opetukseen. Se estäisi tutkimus- ja kehitystyön 
kehittymisen uutta osaamista ja vetovoimaisuutta koulutusaloille tuovana toimin-
tatapana. Erillinen tutkimus- ja kehitystyöhön keskittyvä yksikkö olisi uhka erityi-
sesti opetuksen ja oppimisen kehittymisen näkökulmasta.

Toisaalta osa vastaajista katsoi, että jos toiminta hajautettaisiin koulutusaloille, 
mitään tulosta ei syntyisi. Opettajat eivät pystyisi riittävästi irrottautumaan ope-
tuksesta ja alueen organisaatioita ja yrityksiä ei pystyttäisi palvelemaan laaduk-
kaasti ja kyllin ripeästi. Tehtävä työ syntyisi ammattikorkeakoulun väen omista 
intresseistä ja alueen toimijat eivät kokisi toimintaan osallistumista mielekkääksi. 
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Kuva 16. Tutkimus- ja kehitystyön organisoinnin vaikeuksia koskevat käsitysta-
vat

Lähelle koulutusaloja olevan ”hajautetun” tutkimus- ja kehitystyön mallin pe-
rusteeksi esitettiin monia etuja. Kun opettajat toimisivat oman työnsä tutkijoina, 
tutkimuksessa opittu siirtyisi opiskelijoiden opetukseen ja valmennukseen. Lisäk-
si mahdollisuus olisi se, että opinnäytetyötä tekevät opiskelijat saataisiin kytkettyä 
opettajan koordinoimiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin oppimaan. Opiskelijoi-
den työpanos olisi myös tärkeä resurssi. Edellytys toiminnan onnistumiselle olisi, 
että opettajan työ nähtäisiin uudella tavalla: opetuksen lisäksi opettaja olisi tutkija 
ja tutkimusprojektien johtaja, jonka ohjauksessa opiskelijat tekisivät työelämän ti-
laamaa työtä.

6.3.5 Käsitykset esteiden ylittämisen mahdollisuuksista ja tutkimus- 
ja kehitystyön kehittämisreiteistä

Olen edellä kuvannut haastatteluista esille nousseita esteitä, joita toimijat olivat 
kohdanneet tai ajattelivat kohtaavansa kehittäessään tutkimus- ja kehitystyötä 
osaksi ammattikorkeakoulun toimintaa. Samalla haastateltavat kuvasivat myös 
mahdollisina pitämiään kehitysreittejä uuteen toimintatapaan. Olen käsitellyt ke-
hitysmahdollisuuksia aina estekuvauksen yhteydessä. Seuraavassa kokoan ammat-
tikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön etenemisen mahdollisuuksia käsittelevät 
lausumat kahdeksi käsitysten päätyypiksi. Niistä ensimmäinen kuvaa kehittämis-
kohtia ts. mitä  toiminnan osatekijöitä tulisi kehittää (Malli 1) niin, että tutki-
mus- ja kehitystyö uutena toimintatapana etenisi.  Käsitystyyppi jakautuu neljään 
käsitystapaan, jotka liittyvät selkeästi edellä kuvattuihin estetyyppeihin (ks. kuva 
17). Tarkastelen seuraavassa näitä käsitystapoja käyttäen jäsennyksen apuvälinee-
nä myös toimintajärjestelmän mallia. Toinen päätyyppi kuvaa käsityksiä kehitys-
reiteistä uuteen tutkimus- ja kehitystyön toimintatapaan (R). Lausumista oli 
pelkistettävissä kolme erilaista käsitystapaa parhaasta uuteen etenemisen reitistä.  

Keskitetty malli: yhteys 
opetukseen ohenee ja 

muuttuu toiminnan esteeksi
(E4.2)

T&k-toiminnan 
organisointi

Koulutusaloille hajautettu 
malli: ei pystytä 

keskittymään t&k-
toimintaan ja mitään 

tulosta ei synny
(E 4.1)
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Kuva 17. Yhteenveto esteistä ja tutkimus- ja kehittämistyön kehittämiskohteista 
(mitä-käsitystyyppi)

Hallinto , säännöt : opettajan 
työ on kateteeriopetusta , siitä 

maksetaan
(E 1.2)

 Koulutusala: muita t&k-toimintaa 
tärkeämpiä kehittämistyön 

kohteita
(E 1.3)

Opettajat : ei kuulu opettajan 
työhön
(E 1.4)

Tutkimus - ja 
kehitystyö ei ole 

hahmottunut 
työn kohteeksi

E 1

Hallinto : ei ole selkeästi
välittynyttä t&k-tavoitetta, 

poukkoilua
  (E 1.1)

Toimintaan ei ole rahallisia 
resursseja

(E 2.2)

  Toimintaa ei ymmärretä , 
sille ei varata riittävästi aikaa

(E 2.3)

      Ei ole toimintaan sopivia tiloja tai 
välineitä
(E 2.4)

Tutkimus - ja 
kehitystyöhön 

ei ole 
resursseja

E 2

Osaavia opettajia ei ole
(E 2.1)

Alueen työelämä ei tunne 
ammattikorkeakoulun 

mahdollisuutta tehdä tutkimus -
ja kehitystyötä, eikä odota t&k-

palvelua 
(E 3.2)

Yhteistyö 
ammattikorkeakoulun 

koulutusalojen kesken ei 
vielä toimi aidosti

(E 3.3)

Tutkimus- ja 
kehitystyön 

vaatima 
yhteistyö on 

ongelma 
E 3

Yhteistyö tiedekorkea -
koulujen kanssa hakee 

muotoaan
(E 3.1)

Keskitetty malli: yhteys 
opetukseen ohenee ja 

muuttuu toiminnan esteeksi
(E4.2)

Tutkimus - ja 
kehitystyön 
organisointi

E 4

Koulutusaloille hajautettu 
malli: ei pystytä 

keskittymään t&k-
toimintaan ja mitään 

tulosta ei synny
(E 4.1)

Opettajan työn 
kohde tulisi 

jäsentää uudelleen
M 1.1

Opettajan työvälineet 
jäsennettävä uudelleen 

M 1.2,
Sääntöjä kehitettävä 

tukemaan tutkimus- ja 
kehitystyön tekemistä

M 1.3

Opettajan työvälineet 
jäsennettävä uudelleen 

M 1.2,
Sääntöjä kehitettävä 

tukemaan tutkimus- ja 
kehitystyön tekemistä

M 1.3
Yhteistyöhön 

osallistuvien työnjakoa 
kehitettävä

M 1.4

Työnjakokysymykset 
tulisi ratkaista 

M 1.4
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Käsitykset toiminnan kehittämisen kohteista
Haastateltavat kuvasivat käsityksiään tekijöistä, joita tulisi kehittää, että tutkimus- 
ja kehitystyö ammattikorkeakoulussa kehittyisi. Nämä kehittämisen kohteita ku-
vaavat käsitykset pelkistyivät neljäksi käsitystavaksi, jotka koskivat opettajan työn 
uudelleen määrittelyä (M 1.1), opettajien työvälineiden jäsentämistä uudella ta-
valla (M 1.2), sääntöjen kehittämistä tukemaan tutkimus- ja kehitystyötä (M 1.3) 
sekä työnjaon kehittämistä (M 4.4).

Tutkimus- ja kehitystyön toimintakonseptin rakentamisessa ammattikorkea-
koulun toimijat olivat uuden, opistokulttuurista poikkeavan toiminnan edessä 
ja eteneminen vallitsevan konseptin puitteissa ei ollut mahdollista. Käsitysten 
mukaan, jos uuteen toimintatapaan edettäisiin, tulisi ammattikorkeakoulun 
tehtävä ja erityisesti ammattikorkeakoulun opettajan työ määritellä nykyistä 
täsmällisemmin (M1.1) (lainaus P 21). Koska haastattelu käsitteli tutkimus- ja 
kehitystyön määrittelyä, haastatellut myös esittivät käsityksiään jäsentämista-
voista. Olen käsitellyt näitä tutkimus- ja kehitystyön jäsentämiseen liittyviä ky-
symyksiä aiemmin luvussa 6.2. Niissä nostin esille myös sen käsityksen, jonka 
mukaan opettajan työn kohdetta ei ole syytä laajentaa tutkimukseen, vaan on 
riittävää keskittyä opettamaan ja tarvittaessa tekemään kehitystyötä laadukkaasti 
(lainaus P 13). 

Lainaus P 21
… ett meijät otettais vakavasti, meijän osaaminen olis semmonen, ett sitä tarvit-
tais - osaamista pitäis jotenkin saaha jotenkii painotettuu paremmin - ett ei se 
aika sit menis siihen tappeluun, mitä opettaja tekee kentällä ja mitä muualla - kyll 
miun mielest ne on sellasia aika isoja asioita, jos ne sais kuntoon, niin - juu no, 
tieyst meijän pitää verkostoitua viel enemmän, mutt miust tuntuu, ett se vois olla 
aika, aika helppokii asia niinku - ett se on aika hyvin alullaan…

Lainaus P 13
… tämmösen käsityksen mie sain, että Heinonen oli jyrkästi sitä mieltä, että tuota 
ammattikorkeakoulun rooliin ei kuulu niin kun harrastaa tämmöstä tieteellistä 
tutkimusta. Nähtävästi siellä on tuota sitten virkamiehistössä kuitenkin semmosta 
ajatusta, että se kuuluu tähän.

Käsitysten mukaan uuteen tutkimus- ja kehitystyön toimintatapaan eteneminen 
vaatisi osaamisen ja muiden työvälineiden kehittämistä. Opetustehtävän hallin-
nan lisäksi tarvittaisiin tutkimus- ja kehitystyön (M 1.2) osaamisen sekä myös 
muiden välineiden kehittämistä. Monet opettajista suorittivat lisäopintoja ja osa 
heistä tavoitteli tutkimusosaamista lisäävää tieteellistä jatkotutkintoa. Tämän li-
säksi haasteena olisi kehittää mm. projektiosaamista ja työelämänyhteistyötä edis-
täviä työvälineitä.

Uuteen toimintatapaan eteneminen lisäisi opettajan toimintaympäristön 
suuntautumista ulos luokasta ja koulusta alueen yhteisöihin ja organisaatioihin. 
Tähän liittyen lausumissa korostettiin tarvetta pohtia ja kehittää yhteistyöhön 
osallistuvien työnjakoa (M 1.4). Työnjakokysymyksiä tulisi tarkastella sekä kou-
lun sisällä että sen toiminta-alueella. Yhteistyön muotoja tulisi kehittää esimer-
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kiksi alueen tiedekorkeakoulun kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia nostettiin esille 
myös työelämäorganisaatioihin liittyen, erityisesti pk-sektorin ajateltiin hyötyvän 
yhteistyöstä (lainaus P 2).

Esimerkki P 2
Parhaimmillaan, jos se ois, niin vaikka mielellään vertaisin tähän saksalaiseen 
malliin, ammattikorkeakoulumalliin,  jossa sitten tehdään niin kun yrityksen tai 
yritysryhmien tavoitteista lähtien olevaa tutkimusta. Ei välttämättä meidän omaa, 
vaan että se palvelee suoraan niitä yrityksiä, mutta me ollaan niin kun mukana 
siinä heidän työssä toteuttamassa sitä tutkimusta lähinnä, ja nimenomaan voi 
vielä sanoa, että yritysalueesta vielä pk-yritykset, joilla ei oo niin kun taloudellisia 
eikä teknisiä mahdollisuuksia muuten järjestää sitä omaa, omaa tutkimustaan. 
Niin se vois olla se meidän strateginen alue, ydinosaamisen alue, jossa me sitten 
toimittas soveltavalla puolella, pk-yritysalueella. Että koska korkeakoulu on, on 
hyvin selkeesti keskittänyt tutkimusvoimavarat suur, suurten yritysten niin kun 
hankkeisiin, niin, niin he kyllä liputtaa mielellään myöskin tämän pk-yritysten 
puolella, mutta käytännön tutkimushankkeita pk-yrityksissä on tehty äärettömän 
vähän korkeakoulussa. 

Myös toimintaa ohjaavia säännöt (M1.3) esitettiin kehittämiskohteeksi (lainaus 
P 5). 

Lainaus P 5 
Niin tää on vähän niiku monessa muussakin asiassa, joka poikkeaa perustyöstä 
(=luokkaopetuksesta). Ens pitäs laatia pelisäännöt, sopia korvauksista ja palk-
kioista, koska jokainen tietysti haluis luonnollisesti pitää kiinni omasta tulotasos-
taan, ansiotasostaan, kun lähtee tekemään jotain muuta työtä, joka liittyy tähän 
koulutuksen kehittämiseen… …

Kuvaan 18 on pelkistetty toimintajärjestelmän mallin ne osatekijät, joihin haas-
tateltujen käsitykset kehittämiskohteista liittyivät. Käsitysten mukaan kehityksen 
eteneminen edellyttäisi seuraavien osatekijöiden jäsentämistä uudelleen:

1. Työn kohde: opettajan työ tulisi jäsentää uudelleen – opettaja on myös tut-
kija ja tutkimus- ja kehitysprojektien johtaja.

2. Työvälineet: opettajien tutkimusosaaminen lisääntyy vähitellen, mutta tar-
vitaan myös projektien ohjaamisen ja verkostoissa työskentelyn osaamista 
sekä fyysisiä tutkimus- ja kehitystyön mittalaitteita ja muita välineitä. 

3. Sääntöjä luova järjestelmä: ammattikorkeakoulun johdon ja toimijoiden 
on linjattava toimintaa. Toiminnalle on osoitettava resursseja ja toimintaa 
ohjaavat säännöt on muutettava tukemaan tutkimus- ja kehitystyön teke-
mistä. 

4. Yhteistyö: ammattikorkeakoulun toimijoiden on harjaannuttava verkosto-
maiseen työtapaan ammattikorkeakoulun sisällä ja toiminta-alueella sekä 
myös tiedekorkeakoulujen kanssa. Luottamuksen syntyminen verkostoissa 
vaatii työtä ja vie vielä aikaa.
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Kuva 18. Uudelleen jäsentämistä edellyttävät toimintajärjestelmän osatekijät

Käsitykset kehittämisreiteistä 
Haastatellut tunsivat ammattikorkeakoululain sisällön ja pohtivat, miten tut-
kimus- ja kehitystyössä voitaisiin saavuttaa tila, jossa opetuksen ja työelämän 
palvelun integraatio voitaisiin saavuttaa. Lausumissa kuvattiin uuden toiminta-
konseptin tavoitetilaksi “Integroitua”-mallia, jossa toiminnat palvelisivat sekä 
työelämää että oppimista (ks. kuva 19). Käsityksissä siitä, miten integroitu malli 
saavutettaisiin, esiintyi eroja, jotka pelkistin kolmeksi kehitysreitteihin liittyväksi 
rinnakkaiseksi käsitystavaksi. Olen nimennyt näitä Reiteiksi, R.

Käsitykset kehitysreiteistä (R) liittyvät olemassa olevien toimintojen laajenta-
miseen ja tehostamiseen. Vaihtoehtoisina kehitysreitteinä esiintyi joko 

1. R 1.1 = olemassa olevan yrityspalvelutoiminnan kehittäminen niin, että 
opiskelijat kytkettäisiin aikaisempaa tiiviimmin mukaan (”palvelu”-mallin 
laajentaminen) tai

2. R 1.2 = opetuksen kehittämiseksi tehdyn tutkimuksen laajentaminen työ-
elämää kehittävään suuntaan niin, että alueen työelämä ja muut toimijat 
hyötyvät siitä (”pedagogisen”-mallin laajentaminen)  tai 

3. R 1.3 = pienten, erillisten, opiskelijan omaa kasvua tukevien opinnäytetöi-
den kokoaminen ja kytkeminen (”rypästäminen”) laajoiksi työelämäpro-
jekteiksi (”perinne”-mallin laajentaminen) (ks. myös Hyrkkänen & Orelma 
1999).

 
Kuvassa 18 olen havainnollistanut näiden mahdollisuuksien avaamaa lähikehi-
tyksen vyöhykettä (vrt. Engeström 1987, 174; Vygotski 1982, 184–186) reitteinä 
”palvelu”-, ”opettajan kautta”- ja ”perinne”-malleista kohti ”integroitua”-mallia. 

Työnjako

KohdeKoulu

Yhteisö

Välineet

Tekijä Tulos

Säännöt

Opettajan työn kohde tulee jäsentää 
uudella tavalla : opettajan työnä on myös 
tutkimus- ja kehitystyö ja sen koordinointi

Tarvitaan uutta osaamista ja välineitä 
tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen

Työnjakoa kehitettävä ammattikorkeakoulun 
sisäisten toimijoiden kesken ja alueen 
muiden toimijoiden kanssa

Ammattikorkeakoulun sääntöjä ja ohjeita 
tulisi muuttaa niin, että ne tukevat opettajaa 
laajentuneessa tehtävässä
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Kuvaan reittien lähtökohtana olevia malleja ja niiden taustaa seuraavissa kappa-
leissa, sillä kunkin lähtökohdan taustalta on löydettävissä aikaisemmin vallinnut 
toimintapa.

Ammattikorkeakouluja edeltäneissä opistoissa, varsinkin tekniikan koulu-
tusalalla toimi jo 1980-luvulla yrityspalvelukeskuksia, jotka tuottivat yrityksille 
erilaisia selvityksiä ja mittauspalveluita (Immonen 1995). Malli siirtyi ammatti-
korkeakouluun. Ammattikorkeakoulujen yritys- ja kehityspalveluyksiköt toimivat 
erillään perusopetuksesta – usein täydennyskoulutusyksiköiden yhteydessä – ja 
ovat keskittyneet erilaisiin yritysten palvelutehtäviin, osittain myös tutkimus- ja 
kehitystyöhön. Esimerkkinä katkelma kuvauksesta, joka käsittelee Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan toimintamallia vuonna 1998. 

Esimerkki: Teknologiapalveluosasto
“Tekniikan ja liikenteen koulutusalan hankkeet ohjataan teknologiapalveluosas-
ton kautta” (Ikonen, L. & Salonen, L. & Lähdevaara, H. 1998, 28).

Yrityspalvelukeskusten projekteissa tai palveluiden tuottamisessa ei ole juuri ollut 
opiskelijoita mukana esimerkiksi tekemässä opinnäytetöitä. Haastateltu yritys-
palvelukeskuksen johtaja perusteli tätä ratkaisua opiskeluprosessien ja yrityksen 
palveluprosessien erilaisella rytmillä, ne olivat asynkroniassa. Lisäksi hän vetosi 
vaitiolovelvollisuuteen – palvelun myyjä ei voisi olla varma opiskelijoiden onnis-
tumisesta salassapidossa. Myös opiskelijoiden työn laatua epäiltiin. 

Yrityspalvelukeskusten toiminnassa lain vaatima yhteys opetuksen kehittämi-
seen toteutui välillisesti: kun opettaja vastasi osittain tai jonkin aikaa palvelukes-
kuksen projektista, hän kehittyi mm. projektitehtävissä ja se heijastui hänen ope-
tukseensa. Yrityspalvelukeskuksen päätavoite oli ”siirtää ammattikorkeakoulun 
asiantuntemusta elinkeinoelämän käyttöön ja tuottaa samalla yritysten tarvitsemia 
palveluita” (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, Toimintakertomus 2000, 20). 
Nimitän tätä toimintatapaa “Palvelu”-malliksi.

Mallin vahvistamisen puolesta puhuivat erityisesti kehitystyöorientoituneen 
käsityksen omaavat. Heidän käsityksensä mukaan integroituun malliin voitaisiin 
edetä reittiä 1 eli kehittämällä erillisen yrityspalvelukeskuksen mallia myös ope-
tusta palvelevaan suuntaan ja ratkaisemalla, miten opiskelijoita voitaisiin värvätä 
yrityspalveluprojekteihin mukaan. Yrityspalvelukeskuksen toiminnan rinnalle, 
ammattikorkeakoulun koulutusalojen sisälle (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala), 
oli alkanut muodostua myös muita yritysmäisesti ja lähellä opetusta toimivia 
”palvelupisteitä”. Palvelupisteet saattoivat myydä esimerkiksi työkykyä edistäviä 
projekteja yrityksille tai terveyttä edistäviä palveluita yksityisille henkilöille (lai-
naus P 1).  Näiden pisteiden toiminnan tehostamisesta puhuivat myös tutkimus-
orientoituneen käsityksen omaavat. Tutkimusorientoituneet korostivat kuitenkin 
palvelun sitomista koulutusalojen toimintaan sekä perusopetuksen prosesseihin. 
”EI ainakaan TÄKYYN” puhe kuvaa motivaatiota integroida palvelumalli perus-
opetukseen. Palvelupisteiden toimimisen koulutusalojen sisällä ajateltiin helpot-
tavan mm. opetusprosessien ja työelämän palveluprosessien integraatiota ja siten 
opiskelijoiden osallistumista toimintaan. 
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Lainaus P 1
Vahvuus ois tietysti se, ett pystyttäis vielä enemmän tuohon palvelupisteeseen, jär-
jestelmällisemmin kehittämään sitä. Se on seuraava asia, mitä meijän pitää nyt 
oikeen ottaa esille… …Siellähän (palvelupiste) on ollu nyt sitä sun tätä ja sitä on 
tehty niinku kauheen nopeella aikavälillä … …ett myö pystyttäis – puhutaan nyt 
sit paketeista, tai tuotteista tai mistä - myö pystyttäis heti sanoo, ett tämmönen ja 
tämmönen vois olla ja tähän – eli meill olis niinku sitä semmosta markkinointii 
myöskin, sit ett meil ehkä olis ne omat tesistöt, mutt ne olis sitt niinku testattu, ett 
voiks niit käyttää, onks ne luotettavii, jolloin me voitas niitä niiku selkeemmin -  ja 
niihin liittyen kaikki palautteet ja tietokoneelle… 

Ammattikorkeakoulun synty ja eteneminen kiihdytti myös opetuksen kehittä-
mistä. Kehittämisprojekteista raportoitiin ammattikorkeakoulujen omissa jul-
kaisusarjoissa. Niistä (esim. Laitinen 2000, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun 
yliopettajien julkaisuja 1999, Orelma 1998) voi havaita, että monissa opettajien 
raportoimissa kehitystöissä keskityttiin ammattikorkeakoulun omien toimintojen 
kehittämiseen: opetuksen ydinprosessin, kansainvälisen osaamisen tai vaikka laa-
tutyön kehittämiseen. Olen nimennyt tämän “Pedagogiseksi”-malliksi. Siinä tut-
kimus- ja kehitystyön tavoite on kehittää opetusta ja tutkimustoiminta on suun-
tautunut ammattikorkeakoulun sisäisiin kehittämistarpeisiin. Reittiä 2 korostavan 
käsitystyypin mukaan pedagogisesta mallista voitaisiin edetä integroituun malliin 
suuntaamalla tutkimis- ja kehittämistaitoja aikaisempaa enemmän työelämän ky-
symyksiin ja lisäämällä työelämän organisaatioiden kanssa yhteistyönä tehtävää 
tutkimusta. Käsitystyypin mukaan yhteistyöprojektien lisääntyminen oli mahdol-
lista varsinkin sen jälkeen, kun riittävä määrä opettajia on suorittanut tieteelliset 
jatko-opinnot ja uskottavia ”tutkijayhteisöitä” alkaisi syntyä ammattikorkeakou-
luun. Lainauksessa P 8 puhuja kuvaa tilannetta, jossa osaavat tutkijayhteisöt toi-
mivat yhteistyössä yritysten ja opiskelijoiden kanssa.

Lainaus P 8
No se on varmaankin sellasta, että meijän yliopettajilla on huomattavasti enem-
män varattuna aikaa tähän kehittämistyöhön ja tutkimustyöhön. Niin et tuota, 
elikkä käytännössä heijän työpanostaan on huomattavasti vähemmän tuolla luok-
kaopetuksessa. Ja, ja tuota mie kuvittelisin näin, että tämmöset yliopettajat, koulu-
tusohjelmajohtajat muodostaa semmosia tiettyjä tiimejä, joissa on näitä tämmösiä 
tutkimushankkeita, mihin on niin kun nää talon ehkä sitten se huippuosaaminen 
koottu ja niissä sitä tutkimustyötä tehhään ja niissä on mukana myöskin yrityselä-
män edustajia ja tuota se poikii meille myöskin sitten, niitä päättötöitä.

“Perinne”-malli kuvaa sitä, että opiskelijat olivat jo ennen ammattikorkeakoulun 
tuloa tehneet pienimuotoisia työelämääkin palvelevia kehitystöitä, selvityksiä ja 
tutkielmia. Reittiä 3 edustavan käsitystyypin mukaan mahdollisuus kehittyä tut-
kimus- ja kehitystyössä on edetä näistä pienistä, usein kertaluonteisista työelämä-
tehtävistä kohti suuria opettajien johtamia projekteja, joiden eri vaiheisiin voi-
daan kytkeä useiden eri opiskelijaryhmien opinnäytetöitä. Opinnäytetöitä tulisi 
rypästää uudella tavalla ja niistä tulisi muodostaa yrityksen kehittämisprojekteja 
tukevia opinnäytteiden ketjuja (lainaus P 4).
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Lainaus P 4
Mä ite oon niin kun ollu, ollu tota pitkään sitä mieltä, että meijän pitäs saaha 
tällasia, joita voi sanoa ryppäiks, meijän pitäs saada sellasia aihealueita, joista 
tehtäisiin enemmän töitä. Aihealueet on väärä sana, mutta, et, tota meijän töitten 
ongelma on, et ne ovat liian pieniä ajatellen taas ehkä vähän bisneslähtösesti, ne 
ovat niin kun liian pieniä ratkasemaan yritysten ja yhteisöjen ongelmia. Meijän 
pitäs saaha niin kun samasta aihealueesta niin kun semmosesta kokonaisuudesta 
enemmän töitä. … … pilk, pilkkoo suuremmat osuudet pieniin, sopivan kokoisiin 
osiin. Et sitä me ollaan jo vähän pohtinukkiin ja tota noin niin sitä ei oo saatu 
käyntiin, et ne on ihan kiinnostuneita bisnesmaailmassa tästä.

Olen tiivistänyt kuvaan 19 edellä esitetyt reitit ja ne keskeiset uudistukset, joita lähi-
kehityksen vyöhykkeellä etenemiseksi olisi toteutettava niin, että uusi työelämää tu-
keva ja opetusta palveleva tutkimus- ja kehitystyön konsepti saavutettaisiin. Kuvios-
sa olen ilmaissut esteet kehittämistehtävinä. Luokitellut estetyypit ts. kehitystehtävät 
eivät liittyneet erityisesti mihinkään esitetyistä reiteistä, vaan esiintyivät esteenä, oli 
käsitys parhaasta reitistä mikä tahansa kolmesta. Sen vuoksi olen kuviossa kohdista-
nut maininnan kehittämiskohdista yleisesti koskemaan lähikehityksen vyöhykettä. 
Ts. edetään kehitystyössä ristiriitoja sisältävän lähikehityksen vyöhykkeen läpi mitä 
tahansa reittiä, haastatellut ajattelivat edessä olevan samoja ratkaistavia ristiriitoja, 
jotka vaativat ajattelemaan opettajan työtä uudella tavalla, kehittämään ammat-
tikorkeakoulun sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja työnjakoa, kehittämään koulun 
sääntöjä tukemaan uutta toimintaa sekä kehittämään uutta osaamista ja muita tut-
kimus- ja kehitystyön välineitä.

Kuva 19. Vastausten perusteella hahmottuneet kehittämistehtävät ja reitit

Palvelee opetusta

Palvelee 
työelämää

”Perinne”-malli
erillisiä ja pieniä opiskelijoiden 

opinnäytetöitä

”Integroitu”-malli
palvelee opetusta

ja työelämää

”Palvelu”-malli”
palvelee opetusta

ja työelämää

”Pedagoginen”-malli”
opettajat tutkivat ja 
kehittävät koulun 

käytäntöja

Reit
ti 3

R
ei

tti
 2

Reitti 1

Opettajan työn hahmottaminen 
uudella tavalla

Yhteistyön ja työnjaon kehittäminen

Työtä ohjaavien sääntöjen kehittäminen

Tutkimus- ja kehitystyön 
välineiden kehittäminen

Lähikehityksen 
vyöhyke
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7. Tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevan 
käsitteen kehitystyö ja  sen analyysi

7.1 Kehittämisreitti avautuu

Ammattikorkeakoulun johtoryhmä käsitteli kokouksissaan haastattelujen tulok-
sia ja täsmensi tutkimus- ja kehitystyön käsitteen, toiminta-ajatuksen ja strategiat. 
Tutkimus- ja kehitystyön määrittelyn tavoitteena oli vasta edellä kuvattuun koh-
teen hahmottumattomuuden ongelmaan ja selkeyttää uuden toimintatavan ideaa. 
Toiminta-ajatuksessa korostettiin opiskelijan ammattiin ja asiantuntijuuteen kas-
vun edistämistä tutkimus- ja kehitystyön perusteena ja oikeutuksena. Tutkimus- ja 
kehystyössä suuntauduttaisiin työkäytäntöjen, -menetelmien ja tuotteiden kehit-
tämiseen. Johtoryhmä määritti kolme toimintalinjaa, joiden kautta tutkimus- ja 
kehitystyö toteutuisi: 1. Työelämän tukemiseksi tehtävä tutkimus- ja kehitystyö, 
jossa vastataan työelämän (erityisesti maakunnan) esille nostamiin ongelmiin ja 
kehitystehtäviin, 2. ammattikorkeakoulun omien käytäntöjen kehittämiseksi teh-
tävä tutkimus- ja kehitystyö ja 3. opinnäytetyöt. (Hyrkkänen ja Orelma 1999.) 

Kevään 1999 aikana koulutusaloille muodostettiin työryhmät, jotka käsitteli-
vät toiminta-ajatuksen sisältöä koulutusalansa näkökulmasta. Keskustelu tiivistyi 
kunkin koulutusalan strategia- ja toimenpidesuunnitelmaksi vuoden 1999 ja 2000 
taitteessa (vrt. Hyrkkänen & Orelma 1999).

Strategioiden suunnittelutyössä erityisesti sosiaali- ja terveysalan edustajat piti-
vät opinnäytetöitä yhtenä ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön muoto-
na ja opinnäytetyöskentelyn kehittämistä (ks. reitti 3) mahdollisuutena tavoitella 
ns. T&K-toiminnan ”integroitua” mallia (Hyrkkänen & Orelma 1999). Integroi-
dun mallin saavuttamisen mahdollisuutena nähtiin opinnäytetöiden nivominen 
”ryppäiksi” ja ”ryppäiden” kytkeminen työelämän kehittämisprosesseihin. Ta-
voitteena oli, että opettajat työskentelisivät projekteissa yhteistyössä työelämän 
edustajien kanssa ja toisivat opiskelijat mukaan oppimaan ja tekemään opinnäyt-
teitään.

”Terveys- ja sosiaalialan tutkimus- ja kehitystyön avulla pyritään ihmisten hyvin-
voinnin ja toimintakyvyn parantamiseen. Tutkimus- ja kehitystyö on soveltavaa 
tutkimusta, joka kartoittaa ja arvioi olemassa olevia terveys- ja sosiaalialan palve-
luita sekä kehittää niitä tavanomaisesta parempaan. Terveys- ja sosiaalialan tut-
kimus- ja kehitystoiminta tuottaa uusia työkäytäntöjä, toimintamalleja ja tuot-
teita. Valtakunnallisesti ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö tunnetaan 
toiminta- ja työkykyyn, päihdetyöhön ja ensihoitoon liittyvistä monialaisista 
hankkeista. Työelämän edustajat, ammattikorkeakoulun opettajat ja opiskelijat 
kehittävät yhdessä terveys- ja sosiaalialan tutkimus- ja kehitystyötä ja käynnis-
tävät alueen hyvinvointia lisääviä kehittämishankkeita, jotka samalla ohjaavat 
opiskelijan kasvua asiantuntijuuteen ja tutkivaan työotteeseen. Terveys- ja sosi-
aalialan opinnäytetöiden laatu on valtakunnan huipputasoa”. (Ote strategiateks-
tistä 1999, Hyrkkänen & Orelma mukaeltu)
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Strategiatyössään terveys- ja sosiaalialan työryhmä määritteli tavoitteeksi kehittää 
opinnäytetöitä niin, että 

1. niitä tehtäisiin aikaisempaa enemmän työelämän tarpeisiin, 
2. työelämän edustajat saataisiin mukaan ohjaustyöhön,
3. opinnäytetöiden arviointia kehitettäisiin yhteistyössä työelämän edustajien 

kanssa myös niin, että niiden vaikuttavuutta työelämän näkökulmasta arvi-
oitaisiin ja 

4. opinnäytetyön tekotapoja lisättäisiin.

Valitsin tehtyjen strategiasuunnitelmien perusteella yhden koulutusalan kehittä-
mistyön tutkimukseni kohteeksi. Terveys- ja sosiaalialan kehittämisprosessi tuntui 
soveltuvan parhaiten asettamiini kriteereihin. Olin kiinnostunut erityisesti tavois-
ta, joilla käytännön toimijat yhdistäisivät tutkimus- ja kehitystyöhön sisältyvän 
työelämän palvelun ja opiskelijoiden ammattiin kasvun toisiinsa. Tutkimukseni 
kohteena olevassa terveys- ja sosiaalialan kehittämistyössä haluttiin kokeilla, voisi-
ko useiden opinnäytetöiden kokoaminen aikaisempaa suuremman tehtävän suo-
rittamiseen soveltua toimintatavaksi, joka sekä edistää opiskelijoiden oppimista 
että palvelee alueen työelämän tavoitteita. Kehittämistehtävä oli konkreettinen ja 
edellytti ammattikorkeakoulun toimijoilta osallistumista kehitysyöhön.  Koulu-
tusalan johto oli myös sitoutunut kehitystyöhön.  

Koulutusalan johtoryhmän kokouksessa tehtiin päätös muutoslaboratorio-
prosessin käynnistämisestä syksyn 2000 aikana ja kokeiluvaiheesta, joka jatkuisi 
vuoden 2001 loppuun. Samalla osoitettiin muutostyöhön osallistuva ryhmä. Se 
koostuisi olemassa olevasta tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavasta ryhmästä kui-
tenkin niin, että muutkin halukkaat tutkimus- ja kehitystyöhön orientoituneet 
opettajat voisivat tulla mukaan. Muutoslaboratorioprosessiin osallistuivat koulu-
tusalan yliopettajat (4); kuntoutusalan, terveysalan ja sosiaalialan koulutusohjel-
majohtajat (3) sekä toimintaterapian ja suomenkielen (2) opettajat sekä satunnai-
sesti vieraillut psykiatrisen sairaanhoidon opettaja.

7.2 Kehittämisprosessin käynnistyminen ja päämäärä

7.2.1 Kohdeyhteisön tutkimus- ja kehitystyön tila kehittämisprojektin 
käynnistymisen vaiheessa

Terveys- ja sosiaalialan koulutusohjelmilla on ollut hyvin vahvat suhteet työelä-
mään: opiskelijoiden oppiminen on koko alan koulutuksen historian ajan toteu-
tunut myös työelämän organisaatioissa ja sitä on ohjattu yhteistyössä työelämän 
toimijoiden kanssa. Mutkattoman yhteistyön vuoksi työelämää kehittävät pieni-
muotoiset projektit olivat jo pitkään olleet osa terveys- ja sosiaalialan opettajien 
ja opiskelijoiden työtä, jopa niin, että niitä ei osattu nähdä tutkimus- ja kehitys-
työnä. 



87

Kohdeammattikorkeakoulun toiminta-alueella ei ollut terveys- ja sosiaalialan 
tutkimus- ja kehitystyötä tekevää yliopistoa. Haastatellut arvelivat, että yliopiston 
puuttuminen alueelta ohjasi yhteistyökumppaneita kääntymään kehittämishank-
keissaan ammattikorkeakoulun puoleen. Yliopiston puuttumisesta katsottiin ole-
van myös haittaa: jos apua tarvittiin, sitä tuli etsiä muista maakunnista. Alueelli-
sen yliopiston puuttuminen oli johtanut ammattikorkeakoulun toimijat etsimään 
joustavasti kunkin hankkeen kannalta sopivaa verkostoa Suomen eri yliopistoista. 
Yhteistyötä tehtiin mm. Kuopion yliopiston (esim. harjoittelusopimus, kotihoi-
don tutkimus), Oulun yliopiston (uuden teknologian hyödyntäminen ensihoidon 
opetuksessa), Tampereen yliopiston (STAKES, lapsi ja nuorisotyön projekti) sekä 
Jyväskylän yliopiston (Motoristen taitojen arviointi osana 5-vuotiaiden lasten ter-
veystarkastuksia) kanssa.  Alueella tutkimus- ja kehitystyötä tekeviä tärkeitä yh-
teistyökumppaneita ovat mm. Aluetyöterveyslaitos ja keskussairaala. Tutkimus- ja 
kehitysyhteistyö oli vasta käynnistymässä yksityisen sektorin ja kolmannen sekto-
rin kanssa.

Alueen julkisen järjestelmän mahdollisuus rahoittaa ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitystoimintaa arvioitiin rajalliseksi. Alan edustajat pitivät tärkeänä, 
että harjaannuttaisiin ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa. Erityisen tärkeänä 
pidettiin oppimista omien ideoiden markkinointiin ja perusteluun, koska terveys- 
ja sosiaalialan maailma ja termit ovat usein vieraita rahoituksesta päättäville.

Koulutusalaa johti koulutusjohtaja. Karkeasti toiminta jakautui hoitotyön 
koulutusohjelmiin (hoitotyö, terveydenhoito, ensihoito), kuntoutusalan koulu-
tusohjelmiin (fysioterapia ja toimintaterapia) sekä sosiaalialan koulutusohjelmaan 
(sosionomi). Ammattikorkeakoulu oli nimennyt yliopettajat ehdollisiin virkoihin: 
hoitoalalla heitä työskenteli 2, kuntoutusalalla 1 ja sosiaalialalla 1 – lisäksi yksi yli-
opettaja oli ”yleisaineiden yliopettaja”. Virkojen ehdollisuus liittyi velvoitteeseen 
suorittaa vaadittu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto viidessä vuodessa. Kolme vali-
tusta oli tutkimushetkellä juuri täyttänyt velvoitteen. 

Kuten muillakin koulutusaloilla terveys- ja sosiaalialan tutkimus- ja kehitystyö 
käsitti tuossa vaiheessa pääasiassa opettajien jatkotutkintotöitä. Alalla oli kuitenkin 
käynnissä myös muita, opintoihin sitomattomia hankkeita. Koulutusalalla toimi 
tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava ryhmä, joka pyrki tekemään yhteisiä linjauksia 
tutkimustoiminnasta. Ryhmään kuuluivat yliopettajat ja joitakin koulutusohjel-
majohtajia sekä tutkimuksesta kiinnostuneita lehtoreita. Ryhmä oli suunnitellut 
opinnäytetöihin liittyviä ohjeita ja opinnäytetöihin liittyvien arviointitietojen ke-
ruuta (esim. työelämäyhteys, tekotavat, työllistyminen jne.) sekä kehittänyt tut-
kimuksellista yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Ryhmän tavoitteena oli 
koordinoida ammattikorkeakoulun terveys- ja sosiaalialan tutkimus- ja kehitys-
työtä sekä vahvistaa yhteistyötä yliopistojen ja muiden ammattikorkeakoulujen 
T&K-toiminnan  kanssa. Tutkimusprojektin aikana olin sekä tämän ryhmän jäsen 
että puheenjohtaja.

Ensimmäiset opinnäytetyöt ammattikorkeakoulusta valmistuivat keväällä 
1999. Niiden aiheiden valinnassa oli korostettu opiskelijan kiinnostusta ja mo-
tivaatiota syventää valitsemaansa opiskelualaan liittyvää aihetta. Tärkeänä pidet-
tiin myös sitä, että työ yhdistäisi opiskelijan kiinnostuksen ja työelämän kehittä-
mistarpeen. Suurin osa (~80%) opinnäytetöistä oli tehty työelämän tarpeisiin. 
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Opinnäytetöiden yhteyttä työelämään seurattiin systemaattisesti (AMKOTA-tie-
tokanta).

Koulutusalalla pidettiin tärkeänä vahvistaa entisestään opinnäytetöiden yh-
teyttä työelämän kehittämiseen. Opettajat olivat tiedottaneet esim. harjoittelua 
ohjatessaan ja yhteisissä kokouksissa yhteistyökumppaneille opinnäytetyön mah-
dollisuuksista. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kehittämiseksi oli myös jär-
jestetty kokouksia, joissa oli keskusteltu työelämän edustajien kanssa ja selvennet-
ty opinnäytetyön roolia sekä sovittu alustavasti kehityssuunnista. Yhteistoimintaa 
työelämän edustajien kanssa oli tehostettu myös siten, että oppilaitokselle oli ni-
metty yhteyshenkilö ottamaan vastaan, kirjaamaan ja saattamaan opiskelijoiden 
tietoon työelämän esittämät opinnäytetyöaiheet. Tätä käytäntöä oli tavoitteena 
kehittää edelleen. 

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitystyön hankkeita ei ollut käynnissä, mutta nii-
tä valmisteltiin.

7.2.2 Muutoslaboratorioprosessi

Kehitysprosessi koski terveys- ja sosiaalialan opinnäytetyötä. Opettajat halusivat 
irrottautua perinteisistä, pienistä, koulun sisällä tehtävistä opinnäytteistä ja siirtyä 
opinnäytteisiin, jotka toteutettaisiin osana isoja työelämäprojekteja monialaisessa 
ryhmässä. 

Muutoslaboratoriokokouksia oli kaikkiaan seitsemän. Ne pyrittiin järjestämään 
perättäisinä viikkoina, mutta joulun ajoittuminen keskelle prosessia aiheutti kol-
men viikon tauon. Virallisia seurantakokouksia oli kaikkiaan kolme. Kokoukset 
videoitiin. Aineistoni koostuu kaikkiaan kymmenestä kahden tunnin kokouksen 
videotallenteesta. Aineistoa käsitellessäni en ole tehnyt eroa, onko kyse varsinai-
sesta laboratorioistunnosta vai seurantakokouksesta, koska laboratorioihin osal-
listuneet opettajat suhtautuivat samalla tavalla ideoiden ja kehittävästi kaikkiin 
kokouksiin. Toimin vuoden 2001 tutkimus- ja kehitystyöryhmän puheenjohtaja-
na ja opettajat olivat tottuneet tähän rooliini. Tämä ryhmä jatkoi kehitysprosessia 
muutoslaboratorioprosessin ja seurannan päätyttyä joulukuussa 2001. Itse vaih-
doin tuossa vaiheessa työpaikkaa. 

Muutoslaboratorio on tila, joka sijaitsee lähellä arkityötä. Olimme varanneet 
ammattikorkeakoululta luokan tätä toimintaa varten. Tilanpuutteen vuoksi jou-
duimme käytännössä toimimaan kahdessa eri luokassa. Tämä vaati seinätaulu-
jen siirtämistä tilasta toiseen. Osallistujat tulivat kulloiseenkin laboratoriotilaan 
suoraan opinnäytetyön ohjausongelmien ääreltä. Laboratoriossa nostimme näitä 
kokemuksia ja ristiriitoja ”tutkimuspöydälle” analysoitaviksi ja pyrimme käyttä-
mään niitä muutosta synnyttävänä voimavarana. 

Muutoslaboratorio on laboratorio myös siinä mielessä, että osallistujat tuovat 
sinne näytteitä työstään. Analysoimme joukon näytteitä (peiliaineisto): seminaa-
ritöitä ja tutkielmia eri vuosikymmeniltä, opinnäytetyön ohjeita, strategiasuunni-
telmia, arvosteluohjeita, opetussuunnitelmia, opinto-oppaita, lukujärjestyksiä.

Analysoimme näitä ”peiliin” kerättyjä näytteitä toiminnasta ”tutkijan silmin” 
käyttäen apuna mm. työtoiminnan rakennemallia (Engeström 1987). Pelkistämäl-
lä olennaisia asioita voitiin havaita ristiriitoja, niiden syitä ja mahdollisia kehitys-
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suuntia. Muutoslaboratorioprosessin tuloksena syntyi uusi opinnäytetyökonsepti, 
jota kokeiltiin käytännössä. Esittelen uuden konseptin syntyä, sen kehittämisessä 
kohdattuja esteitä ja niiden ylityksiä seuraavissa luvuissa. Sitä ennen kuvaan muu-
toslaboratorioprosessin aikaisten keskustelujen analyysissa käyttämäni menetel-
män.

7.3 Kehityspolkujen, esteiden ja ylitystekojen analyysi

7.3.1 Aineiston kokoaminen ja työstäminen analyysiä varten

Muutoslaboratoriokokoukset kuvattiin. Digitalisoin ja pakkasin kuvanauhoituk-
set tiiviiseen, tietokoneella käsiteltävään muotoon. Katsoin nauhoitukset useaan 
kertaan ja samalla luokittelin aineiston teemoiksi ja puheenaihejaksoiksi (Linell 
1998, 181: topic). 

Teemat liittyvät muutoslaboratorion suunniteltuun etenemiseen, ne ovat laajo-
ja aihepiirejä, joista laboratoriossa keskusteltiin. Teeman avaa laboratorion vetäjä 
kuvaamalla keskustelun päämäärän. Teema päättyy, kun vetäjä tekee yhteenvedon 
tai alustaa uuden teeman. Teeman sisällä puheenaiheet vaihtelevat: nämä olen ni-
mennyt puheenaihejaksoiksi (PAJ). Niissä keskustelu pysyy yhden aiheen äärellä. 
Aihe on jatkuva, kollektiivisesti jaettu, eikä se ole vain hetkellisen huomion kohde 
(vrt. Linell 1998, 181–187). Koska jokaisesta puheenaihejaksosta on mahdollista 
konstruoida keskusteltava ilmiö, olen nimennyt jokaisen puheenaihejakson sitä 
kuvaavalla tavalla (liitteessä 2 on esimerkki yhden laboratorion kuvauksen sisäl-
lysluettelosta). Numeroin puheenaihejaksot kolminumeroisella luvulla. Luvuista 
ensimmäinen kuvaa laboratorion järjestysnumeroa, toinen keskusteltavan teeman 
numeroa ja kolmas puheenaiheen esiintymisjärjestystä teeman sisällä (vrt. liite 2). 
Olen merkinnyt jokaiseen puheenaihejaksoon sen keston ja ajallisen paikan ai-
neistossa. Näin määrittämiini jaksoihin oli helppo palata tietokoneaineistossa.

 Puheenaihejakson nimeämisen lisäksi kuvasin fenomenologista tutkimus-
otetta mukaillen (Spigelberg 1965) keskustelun etenemistä teemoissa ja puheen-
aihejaksoissa. Kuvausten tekemisen tavoitteena oli jäsentää, mitä aineistossa on 
sanottu ja mistä keskusteltu. Käytin kuvauksissa omaa kieltäni ja sen lisäksi suoria 
lainauksia puheesta. Keskustelemassa oli yliopettajia ja lehtoreita, joiden käyttä-
mät kielikuvat olivat rikkaita. Täydensin kuvaustani tällaisella ”opettajien kielellä” 
tarkoituksenani säilyttää puheen metaforisuus ja yhteys opettajien kokemukseen.  
Jokaisesta muutoslaboratoriosta syntyi oma teemoihin ja puheenaihejaksoihin 
sekä niiden ajallisiin kestoihin jakautuva raportti (liitteenä 2 esimerkki sisällys-
luettelosta). Nämä raportit toimivat lähtökohtana ajatuksen polkujen analyysille.

7.3.2 Polkujen määrittely aineistosta

Ajatuksen polkujen analyysiä varten poimin laboratoriosta kokeiluun siirtyneet 
uudet käytännöt ja innovaatiot. Seurasin taaksepäin niiden syntypolkuja sovelta-
en Cussinsin (1992) kognitiivisten polkujen teoriaa. Opettajat ankkuroivat uuden 
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konseptin ensimmäisissä kokouksissa kolmeen käsitteeseen: opinnäytetyön halut-
tiin olevan moninainen, monialainen työelämäprojekti. Tutkin kunkin käsitteen 
kehityspolun konkretisointia. Tarkastelin reittejä, joissa alussa esiin nostettu käsi-
te (esimerkiksi ”moninainen”) oli johtanut konkreettiseen tulokseen (esimerkiksi 
ammattikorkeakoulumetodien opetuskokeiluun). En ottanut kehittelypuheesta 
analyysiin mukaan yksittäisiä jälkiä (trace) (vrt. Rainio 2003, 146), siis kehitys-
ideoita, jotka eivät johtaneet tulokseen. Analyysin edetessä innovaatioiden seu-
raaminen ”taaksepäin” muuttui yhä vahvemmin edestakaiseksi ”liikkeeksi po-
lulla”: kuljin konkreetista ratkaisusta alussa esitettyyn käsitteeseen ja toisinpäin. 
Polkua määrittäessäni tarkastelin kaikkia puheenaihejaksoja, joissa esiintyi joko 
konkreettinen ratkaisu (esimerkiksi ammattikorkeakoulumetodit) tai siihen liitet-
ty tavoitetta kuvaava käsite (esimerkiksi moninainen) tai niihin viittaava ilmaus. 
Kuuntelemalla keskustelut moneen kertaan pyrin varmistamaan, että ymmärsin 
myös sellaiset polkuun liittyvät viittaukset ja keskustelut, joissa epäsuorasti ja eri 
käsitteitä käyttämällä puhutaan polkuun kuuluvasta asiasta.  Polkuihin kuulu-
vat puheenaihejaksot sisälsivät ensin kehittelypuhetta, jonka voi tunnistaa mm. 
runsaasta konditionaalin käytöstä (esimerkki PAJ 1.3.2) (ks. Engeström 1998a, 
85–92). 

Esimerkki PAJ 1.3.2: Uutta mallia hahmottelevaa kehittelypuhetta 
– C: Tavoitteita – mitä opinnäytetyössä tavoitellaan – tietysti on  kuin sen ni-

mikin – näyttää sen osaamisen tason, mut siitä vois näyttää sen oppimisen 
prosessin ja sillä vois näyttää sen kyvyn saada hiljaista tietoa esille, silloin siinä 
olis aitoa dialogia. Ne tavoitteet opinnäytetyölle, niitä voitaisiin pohtia ana-
lyyttisemmin.

– E: Arviointi pitäisi romuttaa kokonaan, on energian hukkaa pohtia, mikä on 
ykkönen ja mikä kakkonen – eiks se vois olla hyväksytty, hylätty?

Idean täsmentyessä ja konkretisoituessa myös puheen muoto ja sisältö täsmen-
tyivät: asioista sovittiin ja päätettiin – Cussinsin (1992) termein on kyse uuden 
toimintatavan vakiinnuttamisesta. Vakiinnuttamisen kautta uudet polut tulevat 
määritellyiksi ja osaksi tunnettua toimintaympäristöä. Horjuttaminen on tämän 
prosessin vastakohta: siinä hylätään tutut ajatuksen polut ja poiketaan niiltä 
uusille poluille. Myös nämä horjuttamis- ja vakiinnuttamisyritykset ilmaisevat 
polun olemassaolon. Seuraamalla erilaisia kognitiivisia tekoja, kuten nimeämis-
tä, osoittamista, korostamista ja rajaamista (black-boxing, Cussins 1992, 677) 
varmistuin ajatuksen polun olemassaolosta. Olen valinnut esimerkin puheen-
aihejaksosta 2.5.7 kuvaamaan uuden tavan vakiinnuttamisyritystä sekä vanhan 
ajatustavan horjuttamista. Ensimmäisessä puheenvuorossa mainitaan ensim-
mäistä kertaa moninaisuutta täsmentävä termi ”ammattikorkeakoulumetodit”. 
Se nimeää ja rajaa tavoiteltavan uuden päämäärän. Samassa puheenaihejaksossa 
(puheenvuorossa 3) esiintyy myös akateemista mallia ihannoineen konseptin 
horjuttaminen.

Esimerkki PAJ 2.5.7: Ammattikorkeakoulumetodit tarvitaan täyttämään auk-
koa, joka syntyy luovuttaessa ”akateemisesta” opinnäytetyökonseptista 
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– C:  Mielellään sais, jos haluais sitä hiukan vielä syventää, ni kun ois aikaa, re-
sursseja niin pohtia ja miettiä sitä AMK -metodiikkaa [vakiinnuttaminen 
– nimeäminen] – siis miettiä niitä tiedonhankintatapoja ja sitten rapor-
tointitapoja, mitä ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä vois olla [hor-
juttaminen]… 

– A:…niitä opinnäytetyön muotoja… 
– C: Koska nythän täs on se ongelma, mitä tuolla näkyy edelleen niitä opin-

näytetöitä, mitkä on järkyttäviä kaikkine metodologisine pseudolähtö-
kohtineen [horjuttaminen], niin se on ymmärrettävää, koska ei opettaja, jos 
se jättää ne pois, ei se tiedä mitä sijalle. Koska ne on tottuneet, että pitää olla 
fenomenologis-hermeneuttinen – ja sit pitää olla nää muut litaniat siellä. 
[horjuttaminen] Pitäs tietää, mitä sijalle, kun se jätetään pois, uus kieli. 

Nimettyäni polkuun kuuluvat puheenaihejaksot tarkastelin niiden sisältämiä op-
pimistekoja (Engeström 1999, 377–404). Tällä tavoin pystyin jäsentämään yksit-
täiset puheenaihejaksot merkityksellisiksi, yksittäistä puheenaihejaksoa laajem-
miksi kokonaisuuksiksi. Tämä oli perusteltua jatkoanalyysin kannalta: pystyin 
seuraamaan, mihin opettajien oppimistoimintaan kehittelyn esteet ja ylitysteot 
liittyivät.  

Kyseenalaistaviksi luokittelin puheenaihejaksot, joissa selkeästi osoitettiin ole-
massa olevan toimintatavan tai suunnitelman (esimerkiksi strategian, koulutus-
alan toimintasuunnitelman) ristiriitoja. Analyysiksi luokittelin puheenaihejaksot, 
joissa tarkasteltiin aikaisempia tai nykyisiä käytäntöjä ja verrattiin niitä uuteen 
tavoiteltavaan toimintatapaan. Mallin rakentamiseen liittyvät puheenaihejaksot 
sisälsivät konkreettista suunnitteluun liittyvää puhetta ts. kuinka asia olisi hyvä 
tehdä tai kuinka se tullaan tekemään. Kussakin mallia rakentavassa vaiheessa pu-
heenaihejaksojen aikana kehittyi selkeä, osallistujien puheessaan ilmaisema tulos 
ts. kehitettävän käsitteen täsmennys. Luokittelin mallin tutkimiseksi vaiheet, joissa 
mallin hahmottamisen ja konkretisoinnin jälkeen esitettiin kysymyksiä mm. uu-
den toimintatavan suhteesta aikaisempaan käytäntöön sekä nostettiin esille uuden 
toimintatavan toteuttamisen edellytyksiä ja mahdollisesti aiheuttamia ongelmia. 
(ks. Engeström 1999, 383.) Kokeilussa mallia testattiin ja arvioinniksi luokittelin 
puheenaihejaksot, joissa keskusteltiin kokeilun onnistumisesta. 

Oppimisteon muutoksen voi erottaa erilaisen sisällön lisäksi aineistossa myös 
siirtymästä. Siirtymä oppimisteosta toiseen syntyi, kun jokin osallistujista (useim-
miten ohjaaja) esitti joko uutta peiliaineistoa ja uusia työvälineitä (ideat, välineet 
taulu) tai yhteenvedon (sekä ohjaaja että osallistujat esittivät) edeltävästä keskus-
telusta. Selvitän siirtymien päättelyketjun analyysin perusteita lähemmin ensim-
mäisen polun kuvaamisen yhteydessä. 

7.3.3 Esteiden ja ylitystekojen analyysi

Esiteiden ja ylitystekojen analyysissä havaintoyksikköinä toimivat polkuun kuu-
luvat puheenaihejaksot. Poimin erityiseen tarkasteluun tekstin jaksot, joissa ideaa 
konkretisoidaan (ehdotukset ja ideat) ja samalla puheessa nousee esille konkreti-
soidun idean toteutumisen este. Esteet ilmenevät sekä kilpailevia tavoitteita kä-
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sittelevänä, dilemmaattisena puheena että havaintoina esitetyn suunnitelman tai 
idean ja joidenkin käytännön realiteettien yhteensopimattomuudesta.  Tarkastelin 
myös, miten opettajat ylittivät esiin nousseita esteitä.

Analyysin edetessä esteen ja ylityksen indikaattoriksi jäsentyi tapahtumaketju, 
joka alkoi uuden konseptin täsmennysyrityksestä, jossa opettajat käyttivät hah-
mottelevaa ja kollektiivisesti tuotettua kehittelypuhetta (ks. Engeström 1998a, 
85–92, Kärkkäinen 1999, 49–50, Rainio 2003, 106–107). Kehittelyä seurasi kehit-
telyn tulosten toteutumisen epäröintiin liittyvä, ”kahden vaiheilla oloa” kuvasta-
va dilemmaattinen puhe (vrt. Billig ym. 1988, 9–15) ja toteuttamisen ehdon tai 
esteen tarkastelu. Tapahtumaketju päättyi uuteen ehdotukseen, jolla este ylitet-
tiin tai vaadittu etenemisen ehto täytettiin ja kehittelyssä päästiin eteenpäin (ks. 
myös Kärkkäinen 1999, 111–116). Este ja sen ylittäminen muistuttavat aineistos-
sani tapahtumaa, jota Toulmin (1972, 204–207) kutsuu keskustelun keskittymäk-
si. Keskustelun keskittymä syntyy hänen mukaansa, kun käytössä oleva käsite ei 
enää palvele tarkoituksenmukaisesti ja vaaditaan käsitettä kehittävää ja valikoivaa 
keskustelua. Esimerkki (PAJ 1.3.7) sisältää esteen: on hyvä, että opinnäytetyön te-
kotavat uudistuvat, mutta opettaja ei voi osata kaikkia uusia tapoja (este). Ennen 
uuden tavan tuloa opettajan olisi pystyttävä jättämään entisen konseptin mukai-
nen työtapa (ehto). Pitäisi pystyä ”kaikki langat nollaamaan aivoistamme”. Huu-
dahduksen: ”No, hei, mie ehdotan…” tarkoitus on pitää elossa monialaisuuden ja 
moninaisuuden käsitteet. Ja se johtaa alustavaan ratkaisuehdotuksen jakaa työt 
uudella tavalla: ”yks perehtyy tiettyyn”. 

Esimerkki PAJ 1.3.7:  Miten opettaja pystyy vastaamaan monialaiseen ja moni-
naiseen haasteeseen? 
– E: No kaikkihan meijän pitäis panna uusiks. Ett sitä mie just tarkotan: on kiva, 

ett tulee uutta ja monialaista ja moninaista, mut meijän pitäis pystyy kaikki 
langat nollamaan omista aivoistamme ja tota…[ehto]

– D: No hei, mie ehdotan, ett kun muutettavaa on tää arviointi niin, miks ei voi 
olla sit nämä ohjauskäytännötkin. [ylitys]

– E: Vanhat päät uusiksi. Se, ett mitä erilaisempia töitä tulee, ni se opettajaltaki 
vaatii hirveen paljon, pitää perehtyä kaikkeen, ett ei sama opettaja varmaan 
niinku pysty olemaan asiantuntija kaikessa [este]. Noitakin pitäs sit joten-
kin niinku – yks perehtyy tiettyyn. [ylitys] 

Jäsensin esteet luokkiin puheenvuoroissa ilmenneiden keskeisten asiasisältöjen 
mukaan. Lopuksi tarkastelin, mihin/kenen toimintaan (opetus/opettaja, opiskelu/
opiskelija, tuotanto/työelämän edustaja) sekä toimintajärjestelmän osatekijään tai 
osatekijöiden suhteeseen (Engeström 1987, 78) esteet liittyivät. 

Esteiden ylityksiä erottelin käyttäen Spinosan, Floresin ja Dreyfusin (2001, 16–
33) käsitteitä, joilla he kuvaavat ihmisten erilaisia tapoja tehdä historiaa arjessa, 
kun he yrittävät ratkaista ristiriitaiseksi kokemansa tilanteen. Näitä ovat painotta-
minen, muualtasiirtäminen ja uudelleenjäsentäminen.

Toimintatavoista painottamisen (articulation) yhdistin ylitystapaan, jossa valit-
tua ratkaisua (entisen säilyttämistä tai uutta) joko selkiinnytettiin tai puolustettiin 
vetoamalla arvoihin ja sovittuihin päämääriin. Kummassakin on tarkoituksena 
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tehdä näkyväksi ja eheäksi taustalla olevat ajatukset. Painottamalla kootaan ha-
janaisia ajatuksia (gathering from dispersion, Spinosa ym. 2001, 25) ja palaute-
taan mieleen valitun toimintatavan lähtökohtia ja arvoja (retrieval, Spinosa ym. 
2001, 25; ks. myös Hyrkkänen 2004 ). Spinosa ym. yhdistävät painottamisen ole-
massa olevien arvojen säilyttämiseen. Koska uuden kehittämisessä vanhasta on 
luovuttava ja sen tilalle etsittävä uusia ajatuksia, määrittelin tässä tutkimuksessa 
painottamiseksi myös uuden tavoiteltavan konseptin arvojen painottamisen. Toi-
mintajärjestelmän näkökulmasta painottaminen merkitsee kohteen ja motiivin 
selkiyttämistä, kun taas uudelleenjäsentäminen ja muualtasiirtäminen koskettavat 
toimintajärjestelmän välineitä ja rakenteita. 

Muualtasiirtämisessä (Cross-Appropriation) omaksutaan toisten yhteisöjen 
hyväksi havaittuja toimintatapoja. Mallia voidaan ottaa paitsi eri elämänpiireistä 
(worlds vrt. Spinosa ym. 2001, 27) myös rajatummin toisten yhteisöjen, ammattien 
ja jopa perheiden toiminnasta (subworlds vrt. Spinosa ym. 2001, 27). Yritysten tasolla 
muualtasiirron esimerkki voisi olla ”bench marking”, jossa tietoisesti etsitään toisen 
yhteisön hyviä käytäntöjä muun muassa oman toiminnan tuloksellisuuden paran-
tamiseksi. Tässä aineistossa nimesin esteen ylittämisen muualtasiirtämiseksi, silloin 
kun valittua päämäärää (= uutta toimintatapaa) etsittiin ja oikeutettiin vertaamal-
la sitä muiden vastaavaan toimintaan ja toimintatapoihin. Siirtämiseksi luokittelin 
myös ne esteiden ylityksessä artikuloidut ratkaisut, jossa omaa mallia rakennettiin 
mahdollisimman erilaiseksi kuin vertailun kohteena olevan ratkaisu on. Yksinker-
taistaen: muualtasiirtämisessä mallia katsotaan muilta ja sen mukaan kehitetään 
omaa toimintaa joko yhdensuuntaisesti tai eri suuntaan (ks. Hyrkkänen 2004). 

Uudelleenjäsentämisessä (Reconfi guration) toimintatapaa muokataan uudeksi, 
jolloin marginaalisessa asemassa ollut seikka voi nousta pääasiaksi. Asiasta teh-
dään tavallaan uusi ”kokoonpano”. Uudelleenjäsentäminen johtaa huomattavaan 
muutokseen (vrt. Spinosa ym. 2001, 25). Toisin kuin painottaminen uudelleen-
jäsentäminen ei yleensä johda eheyden tunteeseen (integrity), vaan sen tuloksena 
on kokemus näköalojen laajenemisesta. (Spinosa ym. 2001, 25–26, ks. myös Enge-
ström, Engeström ja Kerosuo 2003, 294.) 

Kokosin polun kuvauksen (liite 3) ohelle analyysin eri tehtäviin liittyvän tii-
vistävän matriisin, jonka avulla oli mahdollista kokonaisvaltaisesti havaita ja jä-
sentää ajatuspolun tapahtumat. Taulukossa 2 on analyysin vaiheiden kuvaamisen 
yhteenvedoksi esitetty käyttämäni aineiston matriisiksi jäsentämisen tapa. Analyy-
sin tuloksena jokainen ajatuksen polku oli jäsennetty eteneväksi puheenaihejak-
sojen sarjaksi (koodit), puheenaihejakson sisältö oli kuvattu ja tiivistetty. Lisäksi 
puheenaihejakso oli luokiteltu jonkin oppimisteon luokkaan. Jos puheenaihejak-
sossa esiintyi este, sen sisältö oli kuvattu. Samoin jos puheenaihejaksossa esiintyi 
ylitysteko, sen tyyppi oli nimetty ja kuvattu ylitysteon sisältö.
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7.4 Polkujen hahmo: tavoitteena moninainen, monialainen 
työelämäprojekti 

Muutoslaboratoriossa ensimmäisten kokousten aikana opettajat analysoivat ja jä-
sensivät toiminnan rakennemallin avulla opinnäytetyön historiallista kehittymis-
tä ja tutkivat ohjaustyön kohteen kehittymistä. Opettajat nimesivät aikaisemmin 
vallinnet konseptit ”seminaarityökonseptiksi” ja ”tutkielmakonseptiksi” (tästä 
opettajat käyttivät toisinaan myös nimitystä ”pikkugradukonsepti”). Toimintajär-
jestelmän mallin avulla jäsennettiin näiden konseptien osatekijät. Keskustelussa 
yliopettajat ja lehtorit päätyivät esittämään uudelle käytännönläheiselle, työelä-
män ja ammattiin kasvun integroivalle opinnäytetyön konseptille kolme määrettä. 
Opinnäytetyön haluttiin olevan moninainen, monialainen ja työelämäprojekti (ks. 
kuva 20). Tällä tavoin nimeämällä, osoittamalla ja rajaamalla opettajat vakiinnut-
tivat uutta tavoiteltavaa tilaa (Cussins 1992, 677). Nimen antaminen oli ensim-
mäinen uuden konseptin konstruktio: päämäärälle saatiin ymmärrettävä ja rajattu 
hahmo. Tästä kiintopisteestä käsin voitiin tutkia uutta ja tuntematonta maastoa. 
Opettajat jäsensivät uutta konseptia ja siihen sisältyviä ristiriitoja toimintajärjes-
telmän mallin avulla.

Uuden toimintakonseptin kehittämisessä kunkin esitetyn käsitteen kehittelystä 
syntyi ajatuksen polku, joka haarautui konkretisointien kautta yhä yksityiskoh-
taisempiin tarkasteluihin (ks. kuva 20). Käsite ”moninainen” johti välineiden 
kehittämistä koskevien polkujen verkostoon. Käsitteet ”monialainen ja työelä-
mäprojekti” muuntuivat keskustelussa yhteistyötapoja ja työnjakoa selvittäviksi 
kahdeksi kehityspoluksi ja niiden verkostoksi. ”Monialainen” johti etenkin am-
mattikorkeakoulun sisäistä työnjakoa ja yhteistyötä pohtivalle ja kehittävälle tiel-
le. ”Työelämäprojekti” käynnisti työelämän kanssa tehtävän yhteistyön kehittä-
misen. 

Kuvan 20 oikeassa laidassa ovat kunkin käsitteen kehittelyn tuloksena synty-
neet, kokeiltaviksi sovitut uudet käytännöt. Kuvan vasemmassa laidassa olen il-
maissut ne käytännöt (ts. opettajien nimeämän vallassa olevan tutkielmakonsep-
tin mukaisen käytännön), joista ajatuspoluilla luovuttiin tai joita laajennettiin. 

Kehittelyn edetessä ajatuksen polut ristesivät sekä kulkivat rinnakkaisina ja li-
mittäisinä. Olen selkeyden säilyttämiseksi kuvannut kunkin lopputuloksen eril-
lisenä, vaikka todellisuudessa ne syntyivät ratkaisujen vyyhtinä. Kuvan oikeassa 
laidassa oleva ”areenamalli” kuvaa kehittelyn etenemistä monialaisuuden ja työ-
elämäprojektien ajatuksen poluilla nämä kaksi tavoitetta yhdistäväksi uudeksi 
toimintatavaksi. Kuva 20 havainnollistaa myös konseptimuutoksen vaatimaa yk-
sittäisten kehittämistoimien määrää ja sitä, miten konseptimuutos heijastuu mo-
niin olemassa oleviin arjen käytäntöihin. Kokonaisrakenteen hahmottaminen on 
tärkeää, kun osatekijöitä muokataan.
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Kuva 20. Ajatuksen polkujen kartta

Uusi opinnäytetyön 
konsepti

Moninainen

Monialainen

Työelämäprojekti

Tutkielma Ammattikorkeakoulumetodit 
M 1

Monialaiset seminaarit
M 2

Työnjako opinnäytetöiden 
ohjauksessa 

M 3

Työnjako T&K-toiminnassa
M 4

Työnjako 
ammattikorkeakoulussa

M 5

Työelämäohjaaja
M 6

Tilaus toimitusketju
M 7

Iso työelämäprojekti
M 8

Yksialainen

Koulutyö

Areenamalli

Seuraavissa luvuissa 8–10 kuvaan ensinnä lyhyesti kunkin käsitteen konkreti-
sointiin liittyneen kehittelypolun soveltaen Cussinsin (1992) kognitiivisten polku-
jen teoriaa. Seuraavaksi keskityn tutkimaan opettajien kehityspolun eri vaiheissa 
havaitsemia esteitä ja ristiriitoja. Kolmanneksi kuvaan etenemisen esteiden ja risti-
riitojen ratkaisua ts. ”ylitystekoja” käyttäen Spinosan, Floresin ja Dreyfusin (2001, 
16–33) käsitteitä. 
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8. Moninaisuuden käsitteen kehittyminen

Opinnäytetyön tekotapojen laajentaminen tutkielmasta monet eri työnteon tavat 
sallivaksi ts. moninaiseksi työksi, haastoi opettajien osaamisen sekä tutkimuspro-
sessiin sidottujen työvälineiden toimivuuden. Oli ryhdyttävä laajentamaan osaa-
mista ja kehittämään uusia työvälineitä opettajan ja opiskelijan työn tueksi. Tarkas-
telen tässä, kuinka moninaisen käsite täsmentyi ammattikorkeakoulumetodeiksi ja 
miten ideasta edettiin konkreettiseen suunnitelmaan ja käytännön toteutukseen. 
Kuvaan ensinnä ideaa eteenpäin vieneet, kehittelevät ja konkretisoivat puheenaihe-
jaksot. ts. polun. Seuraavaksi käsittelen polulla kohdattuja esteitä ja niiden ylityksiä. 
Mitä ammattikorkeakoulun nykyisen käytännön asetelmia opettajien oli ylitettävä 
ennen kuin uudet metodiopinnot olivat osa opinnäytekäytäntöä.

8.1 Ajatuksen polku

Jäljitin ammattikorkeakoulumetodit-polkuun kuuluvat puheenaihejaksot ”taka-
perin” lähtien liikkeelle kokeilussa olleesta ammattikorkeakoulumetodien opinto-
viikosta ja siihen liittyvästä keskustelusta. Löysin kaikkiaan 42 puheenaihejaksoa, 
joissa esiintyivät termit ammattikorkeakoulumetodit tai moninaisuus tai näihin 
viittaava ilmaus. Kun olin määritellyt polkuun kuuluvat puheenaihejaksot, tarkas-
telin niiden sisältöjä kronologisessa järjestyksessä ja luokittelin ne niiden sisältä-
mien ekspansiivisten oppimistekojen mukaan (Engeström 1999, 377–404). Tutki-
muskysymykseni ei suuntaudu oppimistekoihin, mutta tavoitteeni oli jäsentää ja 
rytmittää kehityspolkua oppimistekojen luokittelun avulla selkeästi havaittavaksi 
ja ymmärrettäväksi.  Ekspansiiviset oppimisteot antoivat polulle hahmon.  

Luokittelun tuloksena havaitsin, että ensimmäisen kyseenalaistamiseen suun-
tautuneen puheenaihejakson jälkeen ammattikorkeakoulumetodien suunnitte-
luun liittyvä ”kehittelypuhe” sisälsi pääasiassa kahdenlaisia oppimistekoja: mallia 
rakentavat ja konkretisoivat sekä mallia tutkivat vaiheet vuorottelivat. Poikkeuk-
sen muodosti vaihe, jossa osallistujat analysoivat terveydenhuolto-oppilaitosten 
ja sosiaalialan oppilaitosten aikaisempia opinnäytekonsepteja. Näiden tarkastelua 
sisältävissä puheenaihejaksoissa ryhmä toteutti analyysi-oppimistekoja.

Ammattikorkeakoulumetodi-ideaa kehitteleviä ja konkretisoivia mallin kehit-
tämisvaiheita oli viisi (kuva 21) ja mallin tutkimiseen suuntautuvia vaiheita neljä. 
Niiden aikana ammattikorkeakoulumetodi-ideaa kehiteltiin vähä vähältä kokeil-
tavaksi versioksi. Viimeinen mallin rakentamisen vaihe käsitteli kokeilun esille 
nostamia uudistustarpeita ja niiden ratkaisuita ts. opettajat tekivät kokeilusta saa-
dun palautteen perusteella tarvittavat muutokset. Oppimistekojen edestakainen 
vaihtuminen vaikuttaa kuvaannollisesti polun mutkittelulta osallistujien etsiessä 
parasta mahdollista reittiä uuteen työtapaan. Kuva havainnollistaa ajatuksen pol-
kua. Kuvan yläreunan numerojärjestys kuvaa muutoslaboratorioistuntojen kro-
nologista järjestystä ja polun mutkittelu siirtymistä oppimisteosta toiseen. Teksti-
laatikoissa on kuvattu kehittelyn kohteena olevan asian olennaisin sisältö. Polun 
päätepisteessä on sopimus ammattikorkeakoulumetodien toisesta kokeilusta ja 
siinä tarvittavista muutoksista.
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8.1.1 Idea ammattikorkeakoulumetodeista syntyy

Ammattikorkeakoulumetodien ideaan johti kaksi tekijää: ensinnä yleisesti koettu 
tarve ja haaste tarjota opiskelijoille ja opettajille uusia työvälineitä, jotka poikkeai-
sivat akateemisen mallin mukaisista työtavoista ts. tutkielmakonseptista. Toiseksi 
siihen vaikutti peliaineiston stimuloima ammattikorkeakoulun strategiatekstin 
kritiikki: uusien työvälineiden haluttiin olevan monipuolisempia kuin tekstissä 
uudeksi opinnäytteen työtavaksi tarjottu portfolio-malli. 

”Moninaisuus”-polku syntyi ensimmäisessä kokouksessa. Käsiteltiin ammatti-
korkeakoulun T&K-strategiaa (peiliaineisto) ja osallistujat miettivät, mikä strate-
giasta on tutkimushetkellä ja kolmen vuoden päästä edelleen voimassa ja mitä siitä 
tulisi muuttaa. Keskustelua käytiin tilanteessa, jossa mm. ammattikorkeakoulun 
ideaa käsittelevät tekstit, tutkijat (esim. Stenvall 1999) ja opetusministeri (Olli-
Pekka Heinonen) olivat juuri ”tuominneet” akateemisen mallin sopimattomana 
ammattikorkeakouluun. Samat lähteet puhuivat ”käytännöllisen” mallin puolesta. 
Keskustelijat tunsivat kirjallisuudessa ja julkisuudessa käydyn keskustelun sisäl-
lön. Ammattikorkeakoulun strategiatekstissä (Hyrkkänen & Orelma 1999) yhdek-
si ratkaisuksi ja uuden käytännöllisen tavan muodoksi oli mainittu portfolio. Po-
lun ensimmäisessä puheenaihejaksossa (PAJ 1.3.2) keskustelijat eivät hyväksyneet 
strategiatekstissä kuvattua käsitystä portfoliosta yhtenä ”hyvänä tulevaisuuden 
opinnäytetyön mallina”. He kokivat sen liian suppeaksi ja kahlitsevaksi ja kyseen-
alaistivat tutkimus- ja kehitystyön strategiaan kirjatun tekstin opinnäytetyöstä.

Portfolio haluttiin korvata monimuotoisuuden käsitteellä – ”että olis näitä te-
kotapoja useampiakin” (vrt. esimerkki PAJ 1.3.2). Opinnäytteiden monimuotoi-
suuden tarvetta perusteltiin hiljaisen tiedon ”pintaan saattamisella” (ks. näyte PAJ 
1.3.2). Monimuotoisuuden konkreettisiksi ilmentymiksi mainittiin mm. artikke-
lin kirjoittaminen ja oman oppimisprosessin kuvaaminen ja analyysi. Samalla val-
litseva ”akateeminen malli” haluttiin työntää sivuun ja korvata ”jollakin uudella”. 
Cussinsin (1992) mukaan kyse on vanhan tavan horjuttamisesta ja poikkeami-
sesta vanhan tavan mukaiselta ajatuksen polulta. Puheenaihejaksosta käynnistyi 
kehitys, joka johti aikaisemman tutkimusmenetelmien opetuksen vähentämiseen 
ja uuden ammattikorkeakouluun soveltuvan tavan etsimiseen, kehittämiseen ja 
kokeiluun. 

Näyte PAJ 1.3.2: Monimuotoisuuden käsitettä hahmottelevaa kehittelypuhet-
ta
– Mä vaan ihmettelin, miten se (= portfolio) on laitettu tähän. Se helposti kah-

lehtii ajatukset. Pitäis olla muitakin tapoja. Jos nyt ajattelee hiljaisen tiedon 
pintaan saattamista, niin siinä on kyllä muitakin tapoja. Enemmän vois – 
kirjaisin mieluummin asian kohtaan (= tauluston kohtaan ”ideat” – miten 
strategiaa on muutettava), ehdotan siihen, että sen hiljaisen tiedon pintaan 
saamiseksi pitäs muuttaa, että on näitä tekotapoja useampikin.

Polun toisessa puheenaihejaksossa (1.3.7) monimuotoisuuden käsitettä täsmen-
nettiin: osallistujat päättivät puhua opinnäytetöiden moninaisuudesta. Moninai-
suuden käsitettä keskustelijat selittivät esittämällä luetteloita, mitä kaikkea opin-
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näytetyö voisi olla: messutapahtuman järjestäminen, oman yrityksen suunnittelu, 
suuren projektin osatehtävä tai myös pienimuotoinen tutkimus. Moninaisuuden 
käsitteen avulla jätettiin mahdollisuus myös opinnäytteelle, joka ei muuttuisi ny-
kyisestä. 

Polun kolmannessa puheenaihejaksossa (2.5.7) esitettiin lueteltuja työtapoja 
kokoava yläkäsite, AMK-metodiikka. Käsitteen esille nostamisella oli kolme teh-
tävää: 1. irralliset asiat voitiin korvata yhdistävällä nimellä, 2. saatiin konkretisoi-
tua ja rajattua abstraktia moninaisuuden käsitettä ja 3. luettelolle syntyi opettajien 
koulutustaustaan ja aikaisempaan kokemukseen liitettävissä oleva mieli ja nimi 
(= metodologia) (vrt. Cussins, 1992 ”black-boxing”). Käsitettä käyttämällä kes-
kustelijat osoittivat haluavansa pohtia, mitkä olisivat ammattikorkeakouluun so-
pivia, omaleimaisia tutkimus- ja kehitystyön ja opinnäytteiden työtapoja. Ajatus 
ammattikorkeakoulumetodeista syntyi keskustelussa, jossa kuvattiin uutta tilaa 
tyhjäksi: opettajille ja opiskelijoille ei voitu tarjota tilalle mitään työvälineitä, kun 
entisestä tutkimusmenetelmäosaamisesta oli laajennettava uudelle alueelle (vrt. 
näyte PAJ 2.5.7). Ammattikorkeakoulumetodien tavoite oli täyttää tämä tyhjiö. 
Moninaisuutta konkretisoiva ja rajaava käsite AMK-metodiikka esiintyy tässä pu-
heessa ensimmäistä kertaa ja (esimerkki 2) on selkeä uuden ajatuksen vakiinnut-
tamisyritys.

Näyte PAJ 2.5.7: Ammattikorkeakoulumetodit täyttämään aukkoa, joka syntyy 
luovuttaessa ”akateemisesta” opinnäytetyökonseptista, ammattikorkeakoulu-
metodit-käsitteen ”syntypuheenvuorot”
– Koska nythän täs on se ongelma, mitä tuolla näkyy edelleen niitä opinnäytetöi-

tä, mitkä on järkyttäviä kaikkine metodologisine pseudolähtökohtineen, niin 
se on ymmärrettävää, koska ei opettaja, jos se jättää ne pois, ei se tiedä mitä si-
jalle. Koska ne on tottuneet, että pitää olla fenomenologis-hermeneuttinen – ja 
sit pitää olla nää muut litaniat siellä. Pitäs tietää, mitä sijalle, kun se jätetään 
pois, uus kieli. 

Ensimmäisen ideointivaiheen viimeisissä puheenaihejaksoissa (2.6.4, 2.6.5) kes-
kustelun kautta päädyttiin asiaa konkretisoivaan ehdotukseen. Sen mukaan tavoit-
teena oli, että kaikille alan opiskelijoille opetetaan ammattikorkeakouluun sopivia 
työtapoja. Asiassa haluttiin edetä kohtuullisen nopeasti, niin että uusi opintojakso 
olisi valmis kokeiltavaksi ”mahdollisesti jo seuraavalla lukukaudella”. 
Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on yhteenveto ammattikorkeakoulumeto-
dit-käsitteen (mallin 1a) synnystä ts. ensimmäisen idean muotoiluun käytetyt pu-
heenaihejaksot ja niiden keskeinen sisältö.
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Taulukko 3. Idea ammattikorkeakoulumetodeista syntyy

Malli 1, vaihe 1a: muotoillaan idea ammattikorkeakoulumetodeista

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.3.2 Strategiatekstin kyseen-
alaistaminen.

Kyseen-
alaistaminen

Strategiassa mainittu opinnäytetyön 
tekotapa, portfolio, ei ole riittävä 
uudeksi opinnäytekonseptiksi 
– tarvitaan muuta.

1.3.7 Uudenlaisen opinnäyte-
työmuodon 
rakentaminen.

Mallin 
rakentaminen

Opinnäytetyö tulee voida tehdä 
moninaisella tavalla.

2.5.7 Tutkimusmenetelmät 
korvaava uudenlainen 
moninaisuutta tukeva 
opintojakso.

Mallin 
rakentaminen

Ohjaajan tulee tietää, mitä 
akateemisen mallin tilalle. Kehitetään 
ammattikorkeakoulumetodit.

2.6.4 Opintojakson 
aikataulun suunnittelu.

Mallin 
rakentaminen

Toteutetaan kaikille opiskelijoille 
yhteiset ammattikorkeakoulumetodit 
jo ensi lukukaudella.

2.6.4 Käytännönläheisten 
työtapojen 
nimeäminen.

Mallin 
rakentaminen

Ammattikorkeakoulumetodit ovat 
projekteja, artikkelin kirjoittamista 
ammattilehteen, tuotekehitystyötä, 
videoita, jopa runoja.

2.6.5 Uuden opintojakson 
toteutuksen 
aikataulu suhteessa 
opinnäyteprosessiin.

Mallin 
rakentaminen

Opiskelijoiden opinnäyteprosessi 
saatava synkronoitua eri 
aloilla, muutos täytynee tehdä 
opetussuunnitelmiin.

8.1.2 Idean tutkiminen suhteessa nykykäytäntöihin ja aiempien 
opinnäytekonseptien analyysi

Ensimmäinen siirtymä (Malli 1a – Tutkiminen 1a) mallin rakentamisesta sen tut-
kimiseen syntyi, kun ammattikorkeakoulumetodien mahdollista kokeiluaikatau-
lua selvitettiin. Muutoslaboratorion ohjaaja esitti aikataulukysymyksen käsittelyn 
pohjalta peiliaineistona, miten opinnäyteprosessit eri koulutusohjelmissa etenivät 
sillä hetkellä. Prosessit olivat erilaiset. Erot ”siirsivät” osallistujat tutkimaan opin-
näyteprosessien etenemistä suhteessa sovittuun ideaan ammattikorkeakoulume-
todeista. 

Mallia tutkivissa (tutkiminen 1a) puheenaihejaksoissa (2.6.6, 2.6.7 ja 2.6.8) 
osallistujat suhteuttivat metodi-ideaa kokemuksiinsa opintäytetyökäytännöstä ja 
-prosesseista. He pohtivat, miten ammattikorkeakoulumetodit saataisiin kytket-
tyä opinnäyteprosessin etenemiseen. Mallia tutkiessaan opettajat tarkastelivat ja 
vakiinnuttivat uutta opinnäytekonseptia suhteessa tuttuun käytäntöön, koska uu-
den käytännön mukainen ”maasto” oli vieras. Vasta ensimmäinen maamerkki oli 
syntynyt uuden käsitteen muodossa (ammattikorkeakoulumetodit) ja opettajien 
ajattelu oli sidottu aikaisemman käytännön mukaiseen näkökulmaan.
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Tutkivissa puheenaihejaksoissa opettajat epäilivät, että ammattikorkeakoulume-
todien opetukseen vaadittavan opintoviikon sovittaminen opiskelijoiden erilaisiin 
aikatauluihin ja muihin opintoihin ei onnistu. Puheenaihejaksoissa keskusteltiin 
myös resursseista mm. missä vaiheessa ja mihin opintoihin integroituneena tutki-
mustyön menetelmiä on aikaisemmin opetettu ja miten paljon työaikaa eri ohjaajat 
(ammattiaineen ohjaaja, menetelmäohjaaja ja suomenkielen opettaja) ovat voi-
neet käyttää opinnäytetyön ohjaukseen. Puheenaihejaksoissa tutkittiin myös, mistä 
opiskeltavista sisällöistä voitaisiin luopua niin, että uusi asia olisi mahdollista lisätä 
(”mahtuisi”) opiskelijoiden ohjelmaan. Kokouksessa ei saatu ratkaistuksi tuntire-
sursseihin liittyvää kysymystä ja ajan ”etsintä” jäi kunkin osallistujan tehtäväksi.

Taulukossa 4 on yhteenveto idean etenemisestä mallia tutkivassa vaiheessa.

Taulukko 4. Ideaa tutkivat puheenaihejaksot

Tutkiminen 1a: miten nykyiset opinnäyteprosessit etenevät?

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

2.6.6 Vertaaminen nykyisiin 
opinnäyte-
prosesseihin.

Tutkiminen Nykytila: kaikilla on omat, erilaiset 
käytäntönsä. Toisilla opetus on kuulunut 
10 opintoviikkoon, toisilla niiden lisäksi!

 2.6.7 Vertaaminen 
lukusuunnitelmiin.

Tutkiminen Mistä tunnit otetaan, mistä opinnoista 
voidaan vähentää?

2.6.8 Opetussuunnitelmien 
ja lukusuunnitelmien 
vertaamista jatketaan.

Tutkiminen Jokainen tutkii seuraavaa kertaa 
varten opetussuunnitelmiaan, mistä 
metodiopetukseen tarvittavat tunnit 
”löydetään”. 

Toinen siirtymä (Tutkiminen 1a – Analyysi) mallin tutkimisesta aikaisempien 
konseptien analyysiin sijoittui kokousten väliin. Kolmas muutoslaboratoriois-
tunto aloitettiin opettajien valmistelemilla esityksillä: he olivat välitehtävänään 
analysoineet opinnäytteitä eri vuosikymmeniltä ja etsineet vastausta kysymykseen 
”millaisia erilaisia opinnäytekonsepteja sosiaali- ja terveysalalla on ollut”. Analy-
soivissa puheenvuoroissaan (taulukko 5) opettajat vertasivat menneitä konsepteja 
suhteessa nykykäytäntöön ja tulevaan. 

Analyysivaiheen puheenaihejaksoissa (3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7) opettajat 
kuvasivat käsityksiään aikaisemmista opinnäytetyön konsepteista ja samalla kehitte-
livät ja perustelivat uutta toimintatapaa suhteessa niihin ja nykykonseptiin. Väliteh-
tävän ratkaisemiseksi opettajat olivat tutkineet eri vuosikymmenten opinnäytteiden 
rakennetta, keskustelleet muiden opettajien opinnäytetyötä koskevaista käsityksistä 
sekä miettineet omia kokemuksiaan opinnäytetöistä. Kokouksessa kukin kertoi kä-
sityksistään ja havainnoistaan aikaisemmista konsepteista. Aikaisempiin opinnäy-
tekonsepteihin liittyvä puhe oli puheenvuorosta toiseen järjestelmällisesti vallitse-
vaa opinnäytekonseptia horjuttavaa (näytteet PAJ 3.2.3 ja 3.2.7). Samalla erilliset 
osallistujien puheenvuorot muodostivat jatkumon, joka askel askeleelta hahmotti 
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uutta konseptia (esimerkki PAJ 3.2.3). Erilliset esitykset johtivat entisten opinnäyte-
konseptien yhteiseen horjuttamiseen ja hylkäämiseen sekä uuden tavan korostami-
seen ”hyvänä ja tavoiteltavana”. Keskustelu sitoi osallistujat yhteiseen päämäärään 
ja vakiinnutti tavoitetilan. Aikaisempien opinnäytekonseptien tarkastelu muodosti 
ponnahduslaudan uuden opinnäytekonseptin kehittelylle.

Näyte PAJ 3.2.3: Aikaisempaa käytäntöä horjuttavaa ja uuden kehittämistä 
vakiinnuttavaa puhetta 
– Mulla on vähän lyhyempi, mulla ei tota opistotason ohjauksesta oo kokemuk-

sia, koska meillä on niin uus (viittaa koulutusohjelman uutuuteen), lähi-
hoitajiapuolella opetin – niin mua ei päästetty opistopuolelle. Sit itellä ei ole 
opistotutkintoa. Oon yliopistossa noi jutut tehny, mitä oon tehny. Sinänsä tä-
hän liittyyy se, ett  ku sosiologiaa ja sosiaalityötä on monella pääaineena, niin 
etenkin sosiologiassa oli  40 opintoviikkoo menetelmiä ja metodologiaa, kun se 
on semmosta ainetta. Niin sit mietin täällä, kun näin täällä näitä opinnäyte-
töitä joitakin, miss oli, nimenomaan laadullisen tutkimuksen opinnäytetöitä, 
mihin oli sitten kuorrutettu näillä metodologisilla kauniilla lausella näitä asi-
oita. Aattelin, ett herrajumala itellä tuntus garduvaiheessa kamalan vaikeelta, 
vaik oli niitä (metodologioita) monta vuotta tahkonnu, ett on täällä tehokas-
ta opetusta. Sitten näki sen sisällön, kun alko lukemaan sitä pidemmälle, ett ei 
siinä ollut päätä eikä häntää, eikä niissä yleensä ole. Ja se, tämmönen huomio, 
mikä kiinnitty siihen, ett koeasetelma, sen oppiminen tapahtuis nopeammin, 
se olis helpmpi oppia. Helposti kuvitellaan, että toinen tieteellinen tapa tehdä, 
laadullinen tai siihen suuntaan tehtävä, niin sopii paremmin pehmeille aloille. 
Täs tää hyvään ja pahaan jako, mikä on olemassa.  Ja sit oon pohtinut, ajatel-
lu, ett hyvä kuin alko tää sosionomikuoulutus niin pystyy niitä käyttään koe-
akaniineina siinä, miten vois miettii uudella tavalla opinnäytetöitä. Nyt sitten 
onneks tässä muutkin ovat kiinnostuneita samalla tavalla. Mut ett mulla on 
se etu, ettei ole rasitteita ja  toisaalta on myös se vaiva, ettei ole mitää selkeetä 
kohtaa, mihin voi sitten peilata. Ihan mielenkiinnolla kuunetelen teijän koke-
muksia pitkällä jänteellä täst kehittymisestä.

Keskustelussa opettajat pelkistivät kolme opinnäytetyön konseptia: seminaarityö-, 
tutkielma- ja ammattikorkeakoulukonseptin. Niissä työn kohteen ja työvälineiden 
suhde oli seuraava: 

Seminaarikonseptissa opettaja ohjasi opinnäytettä, joka käsitteli jotain am-
mattialan käytännön kysymystä – usein kirjallisuuden valossa. Ohjauksen kohtee-
na oli opiskelija tai opiskelijapari, joka opiskeli samaan ammattiin, jota opettajakin 
edusti. Työvälineinä opettajalla olivat ammatin osaaminen sekä opettajakoulutuk-
sen kautta syntynyt ohjausosaaminen (näyte PAJ 3.2.2). 

Näyte PAJ 3.2.2: Seminaarityökonsepti
– Niin todella ensimmäisenä semmoset seminaarityöluonteiset, mutta siinäkin 

oli kaks selkeetä tasoa. Sit me mentiin, mie oon itsekin joskus opiskellu, lää-
kintävoimistelijaks, niin sillon ne seminaarit tietty oli hyvin semmosel yleisellä 
tasolla, jotenkin että ”faciaalispareesi” ja ehkä vähän lääketieteellispohjasia. 
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Ja sit tämmösii hyvin yleismaailmallisii niinku aiheita. Mut selkeesti sitten 
siel tuli seminaarityöt, mut ne oli rajautunu niinku siihen ammattiaineiks. 
Tämmöset ammatilliset seminaarityöt, jossa käsiteltiin TNS käyttöö jonkun 
kipupotilaan auttamisessa tai  Hallwick-uintii spastisuuden lievittämisenä tai 
jotain tän tyyppisiä.

Tutkielmakonsepti syntyi vaiheessa, jossa terveysalan opettajakoulutus siirtyi 
yliopistoon ja opettajat harjaantuivat tekemään tutkimusta. Oppeja sovellettiin 
opinnäytteiden ohjauksessa (näyte PAJ 3.2.7). Opettajan työvälineinä oli edel-
leen ammatin hallinta ja opettajakoulutuksesta saatu ohjausosaaminen, mutta sen 
lisäksi oli tullut myös tutkimusosaaminen. Ohjausosaamisen laajenemisen vaa-
timus ei kuitenkaan ollut syntynyt ulkokäsin, vaan opettajien oman osaamisen 
lisääntyminen vaikutti opinnäytetyön vaatimusten muuttumiseen.

Näyte PAJ 3.2.7: Seminaarikonseptista tutkielmaksi ja tähän päivään. 
– Minä tulin tänne aivan keltanokkana, oma gradu oli tehty ajat sitten yli-

opistol, mut se olikin joku tieteellinen. Ja en oikeestaan tienny mitään. Ja 
ensimmäiset oli semmosia apuhoitajien töitä, saatto olla vaikka joku diabe-
tes tai kuntohoitajalla akupunktio, mitkä oli sellasia hyvin, kaikkee maan ja 
taivaan väliltä. Ja ne oli semmosii kirjareferaatteja, tai ei niitä ollu ehkä re-
feroitukaan, kun ne oli vaan suoraan otettu pätkiä, sen tyyppisiä. Ja sairaan-
hoitajilla oli jo niitä seminaaritöitä, mitkä oli aika semmosii niinku kirjalli-
suuteen pohjautuvia. Mut sitten, kun opettajat meni itte koulutukseen, niin 
se näky näissä töissä heti. Elikkä kun ohjaaja oli tehny oman gradunsa, niin 
sillon se rupes näkyyn myös siinä työssä. Ja tota miulla ois tää, niinku E heitti 
jonkun vuoden -95, en nyt muista, oliks se just tuo, mut tuo taso on niin-
ku noussu huimasti kyllä tuo, ollaan niinku hurjasti menossa eteenpäin…  
…mutta on täällä jotkut semmoset, mitkä veivaa edelleen, esimerkiks jotkut 
teemahaastattelut, niin niitä mie oon lukenu täs tällä viikollakin semmoset 
tuhat, et ne on niinku, on silleen, ett  ärsyyntyy vaan, että voisko olla jotain 
muutakin… … Nyt mie oon ruvennu vähän kääntyilemään jo. Jos joku pu-
huu siellä otoksista, kun sillä on kolme siellä, se on laadullinen tutkimus, 
niin nyt mie uskallan sinne jo laittaa kysymysmerkin, että onko tässä tästä 
kysymys. Tai tämmösii. Ja samaten, jos siellä on jotain niin tähtitieteellistä, 
niin sit mie oon pistäny siihen, että voisitko selittää, kun minä en ymmärrä, 
ja sit kun opiskelijakaan ei osaa selittää, niin sit sanon, että ota pois. Niin 
– ja tämmösiä suosikkiaiheita on. Semmonen on jääny mulle mieleen, kun 
oli tää kuolevan potilaan hoito, tää terminaalihoito. Niin niit töitä oli niin 
hirveesti, ja niissä oli se Kaija Sailon kirja, ja tiesin odottaa, että aha, kohta 
tulee se runo, mikä on pakko muistaa. Niissä oli niinku ne samat jutut, ihan 
nyt niinku nää lausekikkarat toistui. 

Uuden kehittymässä olevan konseptin opettajat nimesivät ammattikorkeakoulu-
konseptiksi. Siinä opinnäytetyö olisi jotain muuta kuin akateemista mallia jäljittelevä 
tutkielma. Ammatinhallinnan, ohjaustaitojen ja tutkimusosaamisen lisäksi tarvittai-
siin taas uusia työvälineitä mm. työelämäprojektin johtamisesta tai tuotekehitystyös-
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tä. Muutoksen käynnisti ammattikorkeakouluideologia, ei pelkästään se, että opetta-
jat olisivat kokeneet aikaisemman opinnäyteprosessin toimineen huonosti. 

Taulukko 5. Analysoivat puheenaihejaksot

Analyysi: Opinnäytekonseptit eri aikoina, mitkä ovat olleet tekotavat?

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7

Akateemisen 
mallin rikkominen 
ja uuden mallin 
vakiinnuttaminen.

Analyysi Aikaisempi opinnäytetyön konsepti on 
”rikottava”. Aikaisemmin työ on tehty 
itseä varten, nyt sen olisi palveltava 
työelämää. Tutkielmakonseptia on 
laajennettava sallimaan muut tekotavat.

8.1.3 Ideasta käytännön konkretisointiin

Kolmannessa siirtymässä analyysistä edettiin malli 1b rakentamiseen ts. idean 
ja yhteisen tavoitteen muodostamisesta siirryttiin käytännön toiminnan uudelleen 
jäsentämiseen.  Vaiheen käynnisti ohjaajan kysymys ”miten yhteisessä kokeilussa 
aloittaneet opiskelijat tulevat jatkamaan opinnäyteprosessiaan”. Keskustelijat jou-
tuivat idean hyväksyttyään keskelle käytännön ongelmia ja niiden ratkaisuvaa-
timuksia. Oli selvitettävä, miten syksyllä monialaisessa ryhmässä opinnäytetyön 
aloittaneet opiskelijat etenisivät töidensä tekemisessä. 

Opinnäytetöiden etenemisen käytännön ratkaisua kehiteltiin Mallin 1 ra-
kentamisen b. -vaiheessa (puheenaihejaksot 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 4.3.2, 4.3.3, 
4.5.2 ja 4.5.6). Koulun toimintakäytäntöjen muutoksia koskevien päätösten vaa-
timus toi esille esteitä. Edeltäneissä keskusteluissa vakiinnutettu idea törmäsi 
koulun sääntöihin. Niitä olivat mm.: opiskelijoiden tiukat aikataulut ja eri kou-
lutusohjelmien opetussuunnitelmien erilainen ideologia ja rytmitys. Hyppy ide-
asta käytännön ratkaisujen suunnitteluun osoitti osallistujille kuilun uuden ide-
an ja nykyisen toimintajärjestelmän välillä niin, että puheenaihejaksoissa 3.3.2 ja 
3.3.3 oli esillä jopa kehitystyön lopettaminen ja paluu aikaisempaan käytäntöön. 
Nämä puheenaihejaksot olivat tällä polulla selkeä käänne: kun esteistä huolimat-
ta päätettiin jatkaa, myös puheen laatu muuttui. Ideoiva puhe muuttui konk-
reettiseksi opiskelun järjestämiseen liittyväksi puheeksi. Murroskohdan jälkeen 
sovittiin käytännön kehittämistyöstä vastaavasta henkilöstä ja käynnistettiin työ, 
joka tähtäsi sovitun uuden idean konkretisointiin ja viemiseen osaksi ammatti-
korkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden toimintaa. Murroskohtaa seuraavissa 
puheenaihejaksoissa keskusteltiin mm. siitä, mihin opintojen ja opinnäytetyön 
vaiheeseen ammattikorkeakoulumetodit-opintokokonaisuus yhdistetään ja mis-
tä kokonaisuuden toteuttamiseen tarvittavat resurssit (tunnit) otetaan; kenelle 
opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus uudenlaisiin opintoihin; milloin opinnot 
toteutetaan kokeiluna ensimmäistä kertaa ja kuka kantaa suunnitteluvastuun si-
sällöstä.
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Murroskohdassa ammattikorkeakoulumetodit konkretisoituivat myös niin, 
että syntyi risteäviä kehityspolkuja. Muun muassa, kun idea ammattikorkeakou-
lumetodeista törmäsi aikaisemman opinnäyteprosessin toteuttamistapojen erilai-
suuteen, syntyi tarve synkronoida eri alojen opinnäyteprosessit. Opinnäyteproses-
sia ja siihen liittyviä seminaareja kehiteltiin metodien rinnalla.

Vaihe päättyy ohjaajan yhteenvetoon ”… hei tää juttu päätökseen, ett AMK-
metodit ni tulee nyt sit kevään aikana…”. M 1b  vaiheessa sovittiin ammattikor-
keakoulumetodien suunnittelun ja kokeilun tavoiteaikataulusta. Yhteenveto 
ajatuksen polkuun kuuluvista puheenaihejakoista on taulukossa 6.

Taulukko 6. Mallia rakentavat puheenaihejaksot

Malli 1, vaihe b: ammattikorkeakoulumetodien toteutusaikataulu

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

3.3.1 ja 
3.3.2

Ammattikorkeakoulu-
metodien toteutus-
tavan suunnittelu.

Mallin 
rakentaminen

Järjestetäänkö yhteiset 
ammattikorkeakoulumetodiopinnot? 
Mitä muuta tehdään yhdessä? 
Saadaanko opiskelijoille järjestettyä 
yhteistä aikaa? Vai  palataanko sittenkin 
entiseen, eriytyneeseen käytäntöön?

3.3.3 Opinnäyteprosessin 
ja metodiopintojen 
integraation 
suunnittelu.

Mallin 
rakentaminen

10 opintoviikkoa tarvitaan 
opinnäyteprosessia varten, sitä ei tule 
täyttää menetelmäopinnoilla. Tunnit 
olisi löydettävä muualta.

3.3.5 Metodiopintojen 
sovittaminen 
kokeiluun osallistuvien 
aikatauluihin.

Mallin 
rakentaminen

Sovitetaan eri 
opiskelijaryhmien aikatauluihin 
ammattikorkeakoulumetodien opinnot.

 4.3.2 ja 
4.3.3

Sovitetaan 
opetusajankohta 
opinnäyteprosessiin.

Mallin 
rakentaminen

Ensin toteutetaan perusopintoihin 
kuuluva tutkimuksen - ja 
tiedonhankinnan perusteet. Se halutaan 
opettaa itse (joku ryhmän jäsenistä) sillä 
ammattikorkeakoulumetodit sidotaan 
tähän aloitukseen ja ne ovat jatkumo 
edelliselle.

4.5.2 Päätetään ryhmistä, 
joiden kanssa 
kokeillaan.

Mallin 
rakentaminen

Nimetään opetukseen osallistuvat 
ryhmät ja sovitaan, miten muut 
halukkaat voivat osallistua 
ammattikorkeakoulumetodien 
opetukseen.

4.5.6 Yhteenveto kokeiluun 
osallistuvista ja heidän 
aikataulustaan.

Mallin 
rakentaminen

Ammattikorkeakoulumetodit 
toteutetaan ensi lukukaudella kaikille 
kokeilussa mukana oleville ryhmille 
yhteisinä opintoina.
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Kolmannen ja neljännen kokouksen välitehtävänä oli ollut opinnäyteprosessien 
erojen ja yhteisen etenemisprosessin mahdollisuuden tutkiminen. Kokeilun ta-
voiteaikatauluun liittyvän päätöksen jälkeen ohjaaja esitti välitehtävätyöskentelyn 
pohjalta syntyneen uuden ja yhteisen opinnäyteprosessin etenemiskaavion muu-
toslaboratorion ideat – välineet taulussa. Kaavio konkretisoi siihen asti suunni-
tellun sekä osoitti ammattikorkeakoulumetodien opetuksen ajankohdan. Syntyi 
neljäs siirtymä Mallin 1b rakentamisesta – mallin 1 b tutkimiseen. 

Tutkimisen toisessa  1b -vaiheessa (puheenaihejaksot 4.6.1, 4.6.4, 5.1.2, 5.2.2, 
5.2.4, 5.4.3 ja 5.4.4) osallistujat suhteuttivat ammattikorkeakoulumetodien haas-
teita kokemuksiinsa ammattikorkeakoulun toimintatavoista, erilaisista opetus-
suunnitelmista ja opinnäytetöiden käytännöstä. Opettajat kysyivät ja pohtivat, 
miten uusi ajatus metodeista vaikuttaisi mm. opetussuunnitelmiin, opiskelijoi-
den kirjallisiin ohjeisiin ja arvioinnin toimivuuteen (näyte PAJ 5.1.2). Ohjeita ja 
arviointilomakkeita oli jo aikaisempien kokousten aikana tuotu peiliaineistoksi. 
Opettajat keskustelevat myös työelämän odotuksista sekä ammattikorkeakoulun 
ja yliopiston opinnäytteiden eroista (vrt. taulukko 7). Vertaaminen ja tutkiminen 
synnytti uusia polkujen haaroja, joissa metodien kehittämisen rinnalla ratkaistiin 
mm. arviointiin ja opinnäytetyön ohjeisiin liittyviä kysymyksiä. Opettajat kehitti-
vät välineitä, kuten arviointitapoja ja opinnäytetyöhön liittyviä ohjeita, tukemaan 
uusilla moninaisilla tavoilla tehtäviä opinnäytteitä. Edelleen keskusteltiin myös 
resursseista. 

Näyte PAJ 5.1.2:  Uudella tavalla tehty opinnäytetyö vaatii arviointitapojen 
muuttamista
– C: Sit voidaan miettiä se arvostelu ylipäätään, ett jos niin lähdetään entistä 

enemmän monipuolistamaan menetelmiä, monipuolistamaan sitä tuotoksen 
– ja monipuolistamaan sitä prosessiarviointia, siinä tulee niin paljon muuttu-
jia lisää, siinä on valtava homma saada siitä yhteismitallinen, siitä arvostelus-
ta. Se on yks tämmönen hankaluus. 

– A: Tommosissa töissä varmaan pitäis hirveen paljon keskustella meidän, jotka 
vastaa niistä opinnäytetöistä, niistä perusteista, millä tähän tulis tämmönen ja 
tämmönen. 

– C: Silloin meidän pitäis päästä arvostelustakin, vaikka se pitää tota asetuksen-
kin mukaan olla ykkösestä vitoseen, niin pistää painoa entistä enemmän sille 
sanalliselle ja suulliselle. 

– D: Ja sen kupongin (viittaa käytössä olevaan arviointilomakkeeseen) mu-
kaan niitä ei pysty. 

– C: Ei, se menettää täysin merkityksensä, se kuponki. 
– E: Sit jos aattelee, ett se työn hyvyys tulee esimerkiks siitä, että hoitaa suh-

teet työelämään varsin mallikkaasti ja hyvin, vaikka lopputulos ei ole niinku 
merkityksellinen, mut työelämä on tyytyväinen, teksti on huonoa ja kurjaa ja 
kaikkea muuta, mutta työelämä on tyytyväinen, niin mikä on silloin se… 

– C: …Tai että se koko homma on menny persiilleen, mutta se on oppinu siitä 
valtavasti ja pystyis valmistuttuaan tekemään todennäköisesti valtavan hyvin 
samanlaisen  Silloinhan se on onnistunut hyvin, ainakin joillakin osa-alueilla. 

– E: Näin on, mut mikä se on niinku numerona. 
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Taulukko 7. Uutta mallia tutkivat puheenaihejaksot

Tutkiminen  1b: miten entisen konseptin muut käytännöt soveltuvat moninaisella tavalla 
toteutettaviin opinnäytteisiin?

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

4.6.1 Miten opetus- ja 
lukusuunnitelmien 
muuttaminen on 
onnistunut?

Mallin 
tutkiminen

Miten osallistujat ovat onnistuneet 
”löytämään” tarvittavan opintoviikon 
opiskelijoiden ohjelmista 
ammattikorkeakoulumetodien 
toteutukseen?

4.6.4 Mikä on opettajien 
käsitys uuden 
metodiopintojakson 
sisällöstä? Eroavatko 
käsitykset?

Mallin 
tutkiminen

Mitä on opetuksen sisältö? Voisiko 
ammattikorkeakoulumetodien 
opetuksessa kannustaa luovuuteen?

 5.1.2 Uudet tekotavat ja 
vanha arviointikäytäntö 
ovat ristiriidassa.

Mallin 
tutkiminen

Vanha tapa arvioida ei sovi 
moninaisella tavalla tehtävään 
työhön. Eri koulutusammateissa 
arviointi on ollut erilaista. Mitkä ovat 
mahdollisuudet tehdä yhteistyötä 
arvioinnissa?

5.2.2 Mistä syntyy 
ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyön 
omaleimaisuus? Uudet 
tekotavat ja vanhat 
opinnäytetyön ohjeet 
ovat ristiriidassa.

Mallin 
tutkiminen

Voisiko ero yliopiston opinnäytteeseen 
tulla siitä, että opiskelija kirjaa 
opinnäytetyön suunnitelmaan 
oppimisensa tavoitteet. Miten 
oppiminen on kirjattu nykyisiin 
opinnäytetyön suunnitelman ohjeisiin?

 5.2.4 Ero yliopiston tutkimus-
suunnitelmaan. Miten 
opinnäytetyön ohjeita 
tulee muuttaa?

Mallin 
tutkiminen

Voisiko yliopiston opinnäytteestä 
erottua korostamalla  
ammattikorkeakoulun työssä sekä 
prosessia että produktia? Miten tämä 
näkyy nykyisissä ohjeissa?

 5.4.3 ja
( 5.4.4)

Ammattikorkeakoulu-
metodien sisällön 
tutkiminen ja 
rajaaminen.

Mallin 
tutkiminen

Työelämän edustajat eivät halua muuta 
kuin PP -esityksen. Opiskelijoita 
olisi opetettava tiivistämään tuloksia. 
Kuuluuko tiivistämisen opettaminen 
ammattikorkeakoulumetodeihin?

5.5.3 Resurssien tutkiminen. Mallin 
tutkiminen

Ammattikorkeakoulumetodien 
toteutukseen tarvittavan opintoviikon 
löytäminen opiskelijoiden aikataulusta 
on kuitenkin vaikeaa.
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Viides siirtymä mallin 1b tutkimisesta  – Mallin 1c rakentamiseen ajoittui viiden-
nen kuudennen kokouksen väliin. Mallin rakentamisen kolmannen (1c) vaiheen  
(puheenaihejaksot 6.3.2, 6.3.4 ja 6.3.5) käynnistymiseen vaikutti ohjaajan kokoa-
ma kertaus opinnäytetyön suunnitelmasta käydystä keskustelusta sekä osallistujan 
tuoma peiliaineisto, joka käsitteli mm. Helakorven kirjoituksia ammattikorkeakou-
lun ”hyvästä opinnäytteestä”.  Peiliaineistoksi oli koottu myös muiden ammatti-
korkeakoulujen opinnäytetyön ohjeita. Osallistujat ryhtyivät rakentamaan uuteen 
toimintatapaan sopivaa opinnäytetyösuunnitelman ohjetta. Ohjetta ei saatu val-
miiksi, mutta sen idea ja sisällön pääpiirteet hahmotettiin. Samalla keskusteltiin ja 
rakennettiin ammattikorkeakoulumetodien opetussisältöä (vrt. taulukko 8).  

Taulukko 8. Mallia rakentavat puheenaihejaksot

Malli 1, vaihe c: tehdään moninaiset tekotavat sallivat ohjeet opiskelijoille

Puheen-
aihejakso

Idea, konkretisointi, 
kehittely – mallia 
rakentavat vaiheet

Oppimisteot Puheenaihejakson idea

6.3.2 Tehdään uutta 
opinnäytetyön 
suunnitelman ohjetta 
opiskelijoille jaettavaksi.

Mallin 
rakentaminen

Yksi uusi opinnäyteohje suunnitelmaa 
varten. Siinä kuvataan paitsi produkti 
myös prosessi. 

6.3.5 Tehdään uutta 
opinnäytetyön 
suunnitelman ohjetta 
opiskelijoille jaettavaksi.

Mallin 
rakentaminen

Riittääkö yksi ohje?

6.3.5 Ammattikorkeakoulu-
metodeiksi nimettyjen 
toimintatapojen 
kertaaminen ja 
täsmentäminen.

Mallin 
rakentaminen

Projektityö, portfolion tekeminen, 
artikkelin kirjoittaminen tai 
tapahtuman järjestäminen ovat 
ammattikorkeakoulumetodeita. Miten 
monta ohjetta tehdään, riittääkö kaksi? 

6.3.5 Ammattikorkeakoulu-
metodeiksi nimettyjen 
toimintatapojen 
kertaaminen ja 
täsmentäminen.

Mallin 
rakentaminen

Myös artikkelin kirjoittaminen on 
ammattikorkeakouluun sopiva 
työtapa. Jos opiskelija tekee artikkelin, 
tähdätään julkaisemiseen.

6.3.5 Tehdään uutta 
opinnäytetyön 
suunnitelman ohjetta 
opiskelijoille jaettavaksi.

Mallin 
rakentaminen

Tutkimussuunnitelmaa varten on 
olemassa ohje, mutta se tulee uusia. 
Nyt se on täynnä tutkimus -sanoja.

 6.3.4 ja 
6.3.5

Tehdään uutta 
opinnäytetyön 
suunnitelman ohjetta 
opiskelijoille jaettavaksi. 
Kerrataan arvioinnin 
ideoita.

Mallin 
rakentaminen

Opiskelijan tulee 
opinnäytesuunnitelmassa 
kuvata oppimistavoitteitaan. 
Opinnäyteprosessi voi olla kiitettävä 
vaikka tulos olisi huono. Prosessin 
arviointia voi tehdä suhteessa 
opiskelijan oppimistavoitteisiin. 
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Kuudes siirtymä mallin 1c rakentamisesta –  mallin 1c tutkimiseen oli puheen-
aihejakson sisällä: opinnäytetyön suunnitelmaohjetta rakennettiin ja samalla ky-
syttiin opiskelijoiden ymmärtämiseen ja osaamiseen liittyviä asioita mm. miten 
opiskelijat osaavat valita työhönsä soveltuvan tekotavan erityisesti, kun tekotapoja 
on monia. Se käynnisti tutkimisen. Mallin tutkimisen (1c) vaiheessa (6.3.5 ja 7.2.3 
– vrt. taulukko 9) selvitettiin ammattikorkeakoulumetodeita opinnäyteprosessin, 
siihen liittyvien ohjeiden ja opiskelijoiden näkökulmista: miten monta opinnäy-
tetyön ohjetta riittävät kattamaan uusien metodien ”alan” ja miten opiskelija voi 
osata valita työhönsä soveltuvan tekotavan monista erilaisista mahdollisuuksista. 
Ammattikorkeakoulumetodien ajoittumista arvioitiin myös koko opinnäytetyö-
prosessin suhteen: mikä opinnäyteprosessin vaiheista olisi paras opiskelijalle opis-
kella metodeja.

Opettajat tutkivat (peiliaineistona) myös suunniteltujen ”työpajojen” (semi-
naareja korvaamaan suunniteltu uusi käytäntö) aikataulujen ja metodiopetuksen 
aikataulun synkroniaa: onko opiskelijan mahdollista ehtiä soveltaa oppimiaan 
uusia metodeita ennen suunnitelman käsittelyä työpajassa. Tutkiminen päättyy 
toteamukseen: seminaarit ovat työn eteenpäin ”auttamistilaisuuksia”, kaiken ei 
tarvitse olla loppuun asti valmista.

Taulukko 9. Mallia tutkivat puheenaihejaksot

Tutkiminen 1c: metodiopinnot opiskelijan näkökulmasta

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

6.3.5 Miten moninaisia 
tekotapoja ohjataan?

Mallin 
tutkiminen

Opinnäytetöiden muotoja on monia. 
Mistä opiskelija voi tietää, miten edetä? 

7.2.3 Mikä olisi paras 
ammattikorkeakoulu-
metodien opettamisen 
aikataulu.

Mallin 
tutkiminen

Ajoittuvatko 
ammattikorkeakoulumetodit niin, että 
opiskelija saa sieltä itselleen työvälineitä 
opinnäyteprosessiaan varten.

Seitsemännessä siirtymässä 1c mallin tutkimisesta malli 1d rakentamiseen  joh-
topäätöksestä, että seminaarit ovat ”auttamistilaisuuksia”, palattiin jatkamaan 
uuden opinnäyteohjeen suunnittelua.  Mallin (1d)  rankentamisen  -vaihe (PAJ 
7.3.3, 7.3.5, 7.3.6.,7.3.7 ja 7.4.1) käynnistyi osallistujan alustuksesta – hän esitti 
valmistelemansa uuden ohjeen sisällön. Sen perusteella osallistujat kehittelivät 
paitsi ohjetta myös ammattikorkeakoulumetodien sisältörakennetta. Vaiheen 
lopussa suunnitelman ohje ja myös AMK-metodien suunnitelmarunko olivat 
valmiit. Ammattikorkeakoulumetodien toteuttamissuunnitelma vaati kuitenkin 
vielä hiomista. Sovittu työryhmä (kolme muutoslaboratorion jäsentä) otti vas-
tuun ohjelman viimeistelystä ja opintojakson käytännön toteutuksen sujumisesta. 
Jaksossa todettiin myös, ketkä osallistujista osallistuisivat metodien opettamiseen. 
Yhteenveto vaiheen etenemisestä on koottu taulukkoon 10.
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Taulukko 10. Mallia rakentavat puheenaihejaksot

Malli 1, vaihe d: opinnäytetyön ohje valmis ja metodiopetuksen suunnitelma lähes valmis

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

7.3.3 Metodiopintojen ja 
ohjeiden synkronointi.

Mallin 
rakentaminen

Tehdään kaksi ohjetta. Projektiohje ja 
edellistä perinteisemmin etenevä ohje.

7.3.5 – 7.3.7 Metodiopintojen ja 
ohjeiden synkronointi.

Mallin 
rakentaminen

Muokataan ”perinneohjetta” 
moninaiset tekotavat salliviksi. 
Poistetaan ”tutkimus” -sanat. 

7.4.1 Metodiopintojen 
sisällön ja etenemisen 
viimeistely.

Mallin 
rakentaminen

Sovitaan, ketkä suunnittelevat ja 
milloin ammattikorkeakoulumetodien 
konkreetin sisällön.

Kahdeksannen siirtymän malli 1d rakentamisesta – mallin 1d tutkimiseen välissä 
ammattikorkeakoulumetodit toteutettiin kokeiluna ja tutkimisessa (1d) osallistu-
jat käsittelevät opiskelijoiden antamaa palautetta. Tutkivissa puheenaihejaksoissa 
( 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, ja 8.3.1) osallistujat sekä keskustelevat palautteesta että tutkivat 
mm. aikataulujen suomaa mahdollisuutta reagoida opiskelijoiden pyyntöön me-
todiopetuksen aikaistamisesta. Eteneminen on tiivistetty taulukkoon 11.

Taulukko 11. Mallia tutkivat puheenaihejaksot

Tutkiminen 1d: ammattikorkeakoulumetodien kokeilupalaute

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

8.2.2 ja  
8.2.3

Kokeilupalautteen 
käsittely.

Mallin 
tutkiminen

Palaute opiskelijoilta: 
ammattikorkeakoulumetodeita tulisi 
opettaa opinnäyteprosessin nykyistä 
varhaisemmassa vaiheessa.

 8.2.3 Kokeilupalautteen 
käsittely.

Mallin 
tutkiminen

Voidaanko siirtää 
ammattikorkeakoulumetodit -
kokonaisuus osaksi ideavaihetta?

8.2.4 Kokeilupalautteen 
käsittely.

Mallin 
tutkiminen

Voidaanko ammattikorkeakoulumetodien 
toteutusta aikaistaa, jos opinnäytetyöhön 
kuluva kokonaisopintoviikkomäärä säilyy 
eri lukukausilla samana?

8.2.4 Kokeilupalautteen 
käsittely.

Mallin 
tutkiminen

Opiskelijat ovat seitsemännellä 
lukukaudella kansainvälisessä 
harjoittelussa. Olisi hyvä, jos opinnäytetyö 
valmistuisi jo kuudennella lukukaudella. 
Voisiko opinnäyteprosessin venymistä eri 
lukukausille lyhentää. Nopea ja sähäkkä 
rutistus - olisiko se hyvä?

8.3.1 Resurssit rajalliset: 
mikä osaaminen on 
tärkeää valmistuvalle 
opiskelijalle.

Mallin 
tutkiminen/ 
Kyseenalaista-
minen

”Syövätkö” ammattikorkeakoulumetodit 
tärkeitä ammattiopintoja?
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Kahdeksannessa siirtymässä tutkimisesta 1d – mallin 1e rakentamiseen arvi-
ointitietojen käsittelystä siirryttiin päätökseen uudesta kokeilusta ja sen sisällöstä, 
etenemistavasta ja aikataulusta.

Mallin rakentaminen 1e koostuu yhdestä puheenaihejaksosta (8.3.3), jossa 
sovitaan sekä aikataulumuutoksesta että uudesta ammattikorkeakoulumetodien 
kokeilun tavasta (vrt. taulukko 12) 

Taulukko 12. Mallia rakentavat puheenaihejaksot

Malli1, vaihe e: sopimus toisen kokeilun kulusta

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

8.3.3 Uusi kokeilu. Mallin rakentaminen Uudessa kokeilussa 
ammattikorkeakoulumetodit toteutetaan 
osana ideavaihetta.

8.2 Kehityspolulla kohdatut esteet ja niiden ylitykset 

Moninaisen opinnäytetyön mahdollistavien ammattikorkeakoulumetodien kehit-
tämisessä kohdattiin esteitä, jotka kytkeytyivät sekä opettajan että opiskelijoiden 
toimintajärjestelmiin. Työn kohteen laajeneminen tutkielman ohjaamisesta eri ta-
voin tehtävien töiden ohjaamiseen kyseenalaisti opettajan osaamisen. Opettajan 
tuntemat ja käyttämät työvälineet eivät olleet riittäviä ja osuvia uudessa tilantees-
sa. Myös opettajien toimintaa ohjaavat säännöt koettiin esteeksi. 

Opettajat keskustelivat paljon myös opiskelijoista ja esittivät opiskelijoihin 
liittyviä esteitä. Ne käsittelivät mm. erilaisia käsityksiä siitä, mitä opiskelijan olisi 
arvokasta osata valmistuttuaan sekä pelkoa, ettei opiskelijoita kohdeltaisi oikeu-
denmukaisesti, jos he toimisivat uuden konseptin mukaisesti. Opettajiin liittyvät 
esteet nousivat esille ja ne ylitettiin polun alkupäässä. Opiskelijoihin liittyviä estei-
tä ilmeni lähes kaikissa polun vaiheissa.

8.2.1 Opettajien toimintajärjestelmään liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen

Opettajien toimintajärjestelmän esteet liittyivät opettajien osaamiseen (välineet) 
sekä opettajia koskeviin sääntöihin (säännöt).

Opettajien osaamiseen liittyvät esteet
Opettajan osaamattomuuden katsottiin olevan este uuden käytännön toteuttami-
selle kahdella tavalla:  

1. opettajien akateeminen koulutus ja kokemus eivät anna valmiuksia ohjata 
akateemisesta mallista poikkeavia opinnäytetöitä (PAJ 1.3.7 ja 3.2.5) sekä 

2. opettajan on mahdotonta osata ohjata monenlaisia (= monella eri tavalla 
tehtyjä) opinnäytetöitä (PAJ 1.3.7).
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Puhujat kuvasivat sitä, miten opettajien käsitys opinnäytetyön hyvästä ohjauksesta 
rakentuu heidän omien opiskelukokemustensa pohjalta ja saa heidät ohjaamaan 
töitä akateemisen mallin mukaan. Näytteessä PAJ 3.2.5 puhuja toteaa että toistaa 
sitä omaa historiaa, minkä on siellä hoitotieteen laitoksella saanut. Vaikka opettajat 
korostivat käytännöllistä opinnäytetyötä, he pelkäisivät, etteivät osaa ohjata työtä, 
joka etenee tutkielmasta poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi projektityön ohjaami-
nen koettiin ongelmaksi. Opettajat ihmettelivät miten projektityöstä sovitaan ja 
raportoidaan tai miten sitä arvioidaan.  

Aikaisemmin opistoissa ja keskiasteen oppilaitoksissa työskennelleet sosiaali- 
ja terveysalan opettajat olivat valmistuneet ”ammatillisen väylän” kautta. Esimer-
kiksi terveydenhuolto-oppilaitosten lehtorit olivat sairaanhoitajia, terveydenhoi-
tajia ja fysioterapeutteja, jotka olivat suorittaneet määrättyjen työvuosien jälkeen 
erikoistumisopinnot ja opettajan tutkinnon. Ammattikorkeakoulun tulo asetti 
opettajalle uudet pätevyysvaatimukset ja opettajien koulutusväylä siirtyi yliopis-
toon.  Keskustelijoiden mukaan ”se rupes näkyyn” opinnäytetöidenkin muuttumi-
sena. Keskustelijat osoittivat myös järjestelmän muutosten ”viisautta” sormella: 
pätevyysvaatimusten ja koulutusväylämuutosten kanssa samanaikaisesti opin-
näytetöissä ryhdyttiin korostamaan käytännönläheisyyttä. Opinnäytetyö ei saa-
nut jäljitellä yliopiston mallia, vaan sen tuli olla jotain muuta kuin ”pikkugradu”. 
Yliopistosta valmistuneelle oli epäselvää, mitä olisi tämä ”muu” ja siihen liittyvä 
opettajan osaaminen.

Näyte  PAJ 3.2.5: Omat kokemukset opinnäytetyöstä ohjaavat opettajan oh-
jaustyötä
– Mutta sitten munkin mielestä se jotenkin liitty siihen hoitotieteen kehittymi-

seen ja siihen vähän yli menemiseenkin se, ett meilläkin, ainakin must tun-
tuu, ittekin ja muutkin varmaankin, niin toistaa sitä omaa historiaa, minkä 
on siellä hoitotieteen laitoksella saanu ja vaatii niitä samantyyppisiä asioita 
opiskelijoilta, vaikka se ei ole ehkä järkevää joka suhteessa. Ett se on se tut-
kimusprosessi, se malli, se me hahmotetaan hyvin ja siihen niinku ohjataan 
aika paljon.  Mut sit kun tutkimuksenkin voi tehdä hirveen monella tavalla, ett 
jos vaik oiskin tämmönen empiirinen osuus, ni se raportointi voi olla hirveen 
monenlainen. Mut meil ei niinku meinaa mahtuu sekään niinku tavallaan 
niinku siihen meidän konseptiin, sitähän voi tehdä monella eri tavalla, myös-
kin sen raportin, se voi olla, jos se halutaan välttämättä, se voi olla tutkimus, 
mut ett se rakenne ois sama kuin siellä hoitotieteen laitoksella ollaan vaan 
opiskeltu. Jotenkin must tuntuu, ettei meillä ole enää mallia tähän meidän 
konseptiin …

Toinen opettajien osaamattomuuden syy ja moninaisten tekotapojen onnistumi-
sen este liittyi vaaditun osaamisen laajuuteen. Opettajat kokivat, ettei kukaan voi 
hallita monia erilaisia tekotapoja ja niiden opettamista saatikka ohjaamista (näyte 
PAJ 1.3.7). Uudessa konseptissa opettajan tulisi osata ohjata mm. projektityönä 
eteneviä töitä, tuotekehitykseen suuntautuvia töitä (esimerkiksi opetusvideoiden 
tekemistä) ja työelämässä tehtäviä kehitystehtäviä. Keskustelussa opettajat kertoi-
vat periaatteessa tarjoavansa opiskelijoille monia eri mahdollisuuksia, mutta sa-
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malla viestittävänsä käytöksellään toiveen, etteivät opiskelijat päätyisi tekemään 
työtään näillä uusilla tavoilla (näyte PAJ 1.3.7).

Näyte  PAJ 1.3.7: Opettajat eivät voi hallita monia erilaisia työtapoja
–  Mie ymmärrän just mitä sie puhut, oikein hyvin. Koska tämä on tätä, nyt 

puhutaan tätä, ett ne pitäis olla, just näitä kaikkia – ihan hyviä asioita – mo-
ninaisia, monialaisia, jopa monien eri ammattien kesken. Mut nyt tullaan just 
siihen, mie oon kans pessimisti – tätä en puhu opiskelijoille – ett onks meillä 
resursseja yhellä opettajalla venyy niin moneen, laajaksi –  koska mie oon ai-
nakin ja oon  kuullu muittenkin opettajien, ihan varmast oon itte, sanonu 
aina aluss, minkälaisia ne opinnäytetyöt voi olla, ett ei tehä tän perinteisen 
– jos sanotaan – mallin mukaan, mie oon puhunu videosta lähtien kaikki, 
MUTT samalla, samalla, tästä sanottuna toivonu, ettei VAAN kukaan valitse 
videota – se tulee just siihen, ett ei ole resursseja ohjata kaikenlaisia töitä. Mut 
täällähän oli tehty, esimerkkinä mainitsen sen haavahoitojutun, videon – ett, 
erilaisia voi olla, se on hirveen hyvä, mut miten meillä on yhdellä opettajalla 
niin pajon resursseja, ett osaa videonkin ohjata, mie en osais ainakaan… 

Opettajien osaamiseen liittyvät esteet syntyivät työn kohteen laajenemisen aihe-
uttamista käytössä oleviin työvälineisiin suuntautuvista paineista. Ne sijoittuvat 
ammattikorkeakoulumetodipolun alkupäähän, kun puhuttiin opinnäytetyön mo-
ninaisuudesta ja moninaisista tekotavoista (ks. kuva 22). Idea ammattikorkeakou-
lumetodeista syntyi vastauksena osaamisen ongelmiin. Opettajien osaamiseen ts. 
moninaisen osaamisen mahdottomuuteen liittyvät esteet ratkaistiin ja ylitettiin jo 
polun alkupäässä, kun opettajat konkretisoivat esityksen ammattikorkeakoulume-
todeista. Uusi oppi metodeista toimisi opettajien uutena työvälineenä. Osaaminen 
ei esiinny esteenä, kun siirrytään käytännön suunnittelutyöhön.  

1 2 3 4 5 6 7 8

Kyseenalaistaminen

Analyysi

Malli

Tutkiminen

Portfolion käsite 
ei ole tarpeeksi 

laaja kuvaamaan 
käytännöllistä 
opinnäytetyötä 

Opinnäytetyön tekotavat ovat 
moninaiset – työvälineeksi 
tarvitaan ammattikorkea-

koulumetodit 

Aikaisemmat 
opinnäytetyö-

konseptit

Muutoslaboratorio

Ammattikorkeakoulumetodi-
käsitteen konkretisointi : ja 

asemointi suhteessa muuhun 
opetukseen

Ammattikorkeakoulumetodit 
suhteessa opetussuunnitelmiin , 
opiskelijaohjeisiin ja arviointiin

Ammattikorkeakoulu
metodien sisällön 

konkretisointi

Uuden idean, käsitteen 
suhde nykytilaan 

(opinnäyte-prosessien 
etenemiseen); yhteisen 
käsitteen soveltuminen 

eri ammattialoille

Ammattikorkea-
koulumetodien 
toteuttajat ja 

opetusjärjestelyt

Mallia korjaavat 
toimet: 

ammattikorkea-
koulumetodit 2

Kokeilusta 
saatu palaute

Ammattikorkeakoulumetodit 
suhteessa opiskelijan 
toimintajärjestelmään

Kokeilu Kokeilu: opintoviikon 
toteuttaminen yli 

sadalle opiskelijalle

Opettaja ei osaa ohjata 
uudella tavalla tehtäviä töitä

Opettaja ei osaa ohjata 
uudella tavalla tehtäviä töitä , 

kukaan ei voi hallita monia erilaisia tapoja

Kuva 22. Opettajien osaamiseen liittyvien esteiden ilmeneminen polulla
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Opettajien osaamiseen liittyvien esteiden ylittäminen: ammattikorkeakoulu-
metodit ja uusi työnjako
Moninainen-polun konkretisointi ammattikorkeakoulumetodeiksi oli vastaus
uuden opinnäytekonseptin toteutumisen ehtoihin ja yksi ratkaisu suhteessa estei-
siin. Kun ”akateemisen mallin” mukaan koulutetut opettajat eivät kokeneet osaa-
vansa ohjata moninaisilla tavoilla eteneviä opinnäytetöitä, tarvittiin uusia työ-
välineitä sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Moninaiset tekotavat vaati-
vat myös työn jakamista uudella tavalla.

Opettajiin liittyvät esteet ylitettiin kahden ratkaisun kautta: 
1. Opettajien ”moninaisen” työn ja työtapojen osaamattomuuteen kehitettiin 

välineeksi ammattikorkeakoulumetodit ja 
2. menetelmien opetustyö jaettiin opettajien kesken uudella tavalla: yksi opet-

taja ei opettaisi ja ohjaisi kaikkia menetelmiä (koska ei osannut), vaan pe-
rehtyisi yhteen tekotapaan ja opettaisi sitä.

Esteiden ylityksessä käytettiin Spinosan ym.(2001, 16–33) kuvaamia kaikkia kol-
mea toimintatapaa. Painottamalla korostettiin uudenlaisen käytännöllisen työn 
arvoa sekä akateemisen mallin mukaisten töiden huonoa laatua, esimerkiksi ve-
toamalla niissä käytettyjen menetelmien ”pseudouteen”. Muualtasiirtämistä 
käytettiin takaperoisesti: yliopiston opinnäytetyöt ja -prosessit edustivat sitä, mitä 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ei tulisi olla. Yliopiston mallista tuli erot-
tua. Tässä opettajat ajattelivat opetusministeriön ohjaamalla tavalla.

Ratkaisussa metodien opetus muotoiltiin uudelleen. Kehitettiin uusi käsite 
”ammattikorkeakoulumetodit” ja konkretisoitiin se opintojaksoksi. Sen tavoittee-
na oli varustaa sekä opettajat että opiskelijat uusilla akateemiset välineet korvaa-
villa työvälineillä. Muutoslaboratorioiden aikana opettajat kehittivät ensimmäisen 
ammattikorkeakoulumetodien opintojakson mallin. Samalla he sopivat, kuka vas-
taa kunkin menetelmän opettamisesta. Työnjaon uudelleenjäsentämisen lähtö-
kohtana oli periaate, että ”yks perehtyy yhteen menetelmään”  ja tuo osaamisensa 
muiden käyttöön (näyte PAJ 1.3.7). Kokeiluvaiheessa opettajat jakoivat vastuun 
ammattikorkeakoulumetodien opetuksesta. Suomenkielen opettaja ohjasi artik-
kelin kirjoittamiseen, hoitotieteen opettaja eläytymismenetelmän soveltamiseen, 
kuntoutusalan opettaja projektientyöskentelyyn ja yleisaineitten yliopettaja port-
folioon liittyvissä asioissa. Ulkopuolisia asiantuntijoita käytettiin asioissa, joita 
ei itse koettu osattavan. Esimerkki tästä oli tuotekehitysprosessin soveltamiseen
ohjaaminen.

Näyte PAJ 1.3.7: Uudenlaisen työnjaon suunnittelun käynnistyminen
– E: Vanhat päät uusiksi. Se, ett mitä erilaisempia töitä tulee, ni se opettajaltaki 

vaatii hirveen paljon, pitää perehtyä kaikkeen, ett ei sama opettaja varmaan 
niinku pysty olemaan asiantuntija kaikessa. Noitakin pitäs sit jotenkin niinku 
- yks perehtyy tiettyyn. 

Opettajien työn muutos oli huomattava ja ekspansiivinen: ”minun ohjaustyöni” 
tuli kehittyä ”meidän työksi” samalla kun opetuksen sisältö (kohde) laajeni kat-
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tamaan tutkimusmetodien lisäksi muita käytäntöön suuntautuvia opinnäytetyön 
tekotapoja. 

Sääntöihin liittyvät esteet
Opettajia sitovat säännöt koettiin kehityksen esteeksi. Säännöt ohjasivat ohjaus-
työhön saatavien resurssien määrää ja resurssien tarpeen arvioinnin perusteita. 
Opinnäytetyön kehitystyöhön saatiin ylimääräinen resurssi ja koulun johto tuki 
muutosprosessia, mutta epäselvää oli, miten toiminnan kehittymistä tuettaisiin 
jatkossa ja miten työtavan muutoksen vaatimat sääntöuudistukset saataisiin to-
teutumaan. Osallistujat korostivat uuden tavan, ja erityisesti sen harjoitteluvai-
heen vaativan enemmän aikaa kuin ”kirjaston hyllyyn koulun sisällä tehtävät 
työt”.

Työaika esiintyi esteenä kahdella eri tavalla. Ensinnä ajan puute esti opetta-
jaa kehittelemästä aihetta ja toteutustapaa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön 
kanssa (yhteistyö alueella) (PAJ 1.3.7, 2.6.7 ja 6.3.5). Aikaa tarvittaisiin ”työelä-
mäjuoksuun” ja ”työpaikoilla oloon” niin, että opettajat voisivat nykyistä parem-
min ymmärtää työpaikoilla koettuja kehitystarpeita ja ohjata niiden ratkaisemista 
monin eri tavoin sen sijaan, että nyt työpaikat pyytävät opiskelijoilta johonkin 
aihepiiriin liittyvää kyselyä. Toinen työaikaan liittyvä este koski koulun sisällä tar-
vittavaa yhteistyötä (PAJ 5.1.2). Aikaa tarvittaisiin yhdessä ohjaamiseen ja yhdessä 
arviointiin niin, että uuden konseptin mukaan tehdyn opinnäytteen ohjaamisesta 
ja arvioinnista syntyisi yhtenäinen käsitys. Ideana oli, että uuden metodologian 
mukaista ohjaamista ja arviointia opeteltaisiin yhdessä (PAJ 5.1.2). 

Ajan puutetta selitettiin sillä, etteivät ammattikoreakoulun säännöt taanneet 
riittäviä mahdollisuuksia. Opettajat ajattelivat, että uusilla, monilla eri tavoilla 
tehtävät opinnäytetyöt vaatisivat opettajalta enemmän yhteissuunnittelu- ja oh-
jauspanosta kuin perinteiset työt. Opettajat toivoivat, että työaikaa koskevien 
sääntöjen asettajat ymmärtäisivät työn muutoksen, mutta eivät uskoneet näin ta-
pahtuvan. Ammattikorkeakoulun opettajan virkaehtosopimuksen ajateltiin voi-
van tarjota kehitysmahdollisuuden, mutta toistaiseksi ei koettu vapaudutun en-
tistä keskiasteen aikaisesta opetustuntien laskemisen tavasta. Kehittämistehtäviä 
oli monia ja niille oltiin taipuvaisia varaamaan minimimäärä aikaa. Tarvittavaa 
työaikaa ei osattu arvioida millään tasolla. Kun yhdelle opettajalle kertyi monia 
vaativia kehittämistehtäviä, työ tuntui pirstaleiselta ja uuvuttavalta. Osallistujat 
epäilivät, ettei ammattikorkeakoulu voi taata uuden tavan vaatimia resursseja. 
Kun metodiopinnoissa opiskelijalle esitetään toivottavana opinnäytetyön muo-
tona työelämässä projektina toteutettava kehittämistehtävä, työ ei käytännössä 
toteudu tai onnistu, kun opettaja ei voi käyttää riittävästi aikaa työn ohjaami-
seen. Lisäksi käytäntönä oli päättää resurssien käytöstä pitkäksi ajaksi eteenpäin, 
mikä vei opettajilta jousto- ja pelivaran, jota olisi vaadittu esimerkiksi vastattaessa 
työelämän pyyntöihin. Työelämän kysyessä tulisi voida nopeasti lähteä kehittele-
mään aihetta ja tekotapoja. Uudet työtavat vaatisivat uusien työnkohteiden todel-
lista ymmärtämistä ja uudenlaisia opettajaa ohjaavia sääntöjä. Sarkastinen puhe 
näytteessä PAJ  6.3.5 kuvaa sääntöjen kehittämisen tarvetta.
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Näyte PAJ 6.3.5: Byrokratia vastaan joustavuus?
– C: Ja jos me ollaan työelämälähtönen, niin meiän pitää samana päivänä men-

nä sinne.
– A: Meiän systeemi lähtee meiän tarpeista ehkä kuitenkin. Opiskelijan tarpeista 

ei oikein vielä. Et myö lähetään omasta, kehitellään täällä tällasia omia...
– E: ...Omia kuvioita. Lisää papereita ja allekirjotuksia ja...
– C: ...Kyllä. Se on sääli, kun meillä ei oo sitä samaa leimausinstituutiota kuin 

tuolla Venäjällä.
– A: Mitä enemmän leimoja, sen parempi.

Resurssit esiintyivät esteenä myös, kun esimerkiksi yksin tekemisen ja osaamisen 
ongelmaa ratkaistiin ehdottamalla yhdessä tekemistä (esim. ohjaamista ja arvi-
ointia yhdessä). Opettajat kokivat, etteivät osaa ohjata tai arvioida uusilla tavoilla 
tehtyjä opinnäytteitä ja sen vuoksi esimerkiksi opiskelijan oikeusturva ja yhden-
vertaisuus kärisisivät. Yhdessäarviointi tarjoaisi harjaantumismahdollisuuden ja 
yhdessä kehittymisen, mutta tiukat tuntiresurssit eivät riittäisi sellaiseen toimin-
taan. Opettajilla oli aikaisemmalta ajalta kokemusta yhteisopettamisesta ja he oli-
vat kokeneet sen hyväksi. Nyt kehitys näytti kulkevan siihen, että yhdelle opetta-
jalle koottiin yhä suurempia ryhmiä, koska useista ryhmäjaoista ja pienryhmistä 
oli jouduttu luopumaan. Opettajat pitivät mahdottomana, että yhteisohjaukseen 
saataisiin resursseja. 

Sääntöihin liittyvistä esteistä keskusteltiin ensimmäisten vaiheiden aikana sekä 
ammattikorkeakoulumetodien sisällön suunnittelun vaiheessa (kuva 23). 

Kuva 23. Sääntöihin liittyvien esteiden ilmeneminen ammattikorkeakoulumeto-
deja kehitettäessä
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Sääntöihin liittyvien esteiden ylittäminen: ammattikorkeakoulumetodit kuu-
luvat ammattilaisen työvälineisiin 
Opettajat käyttivät esiteiden ylitystekoina painottamista ja uudelleenjäsentämis-
tä. Opettajat painottivat ammattikorkeakoulumetodeissa opetettavien työtapojen 
(kuten projektiosaamisen) olevan keskeistä tulevaisuuden ammattilaisen osaamis-
ta. Asiantuntijan tulee osata arvioida ja kehittää työtään. Pelkät käden taidot eivät 
riitä. Näin perustellen osallistujat korostivat ammattikorkeakoulumetodien ole-
van tärkeä osa ammattiopintoja, eikä niitä kuuluisi luokitella esimerkiksi perus-
opintoihin kuuluviksi. Keskusteluhetkellä esimerkiksi opintojakso ”tutkimuksen 
ja tiedonhankinnan perusteet” kuului perusopintoihin. 

Uudelleenjäsentämisessä edellä kuvattu painottaminen konkretisoitui meto-
diopintojen aseman uudelleen muotoluksi. Se juttu pitää ymmärtää ihan uudella 
tavalla -puheenvuoro (ks. näyte 5.5.3) kuvaa sitä, että opettajat pyrkivät ajatte-
lemaan ammattikorkeakoulumetodeja uudella tavalla ts. ei vain yleissivistävän 
perusopetuksen sisältönä, vaan ammattiosaamiseen keskeisesti kuuluvana. Mää-
rittelemällä metodiopinnot ammattiopintoihin kuuluviksi perusopintojen sijasta, 
opettajat laajensivat mahdollisuuksiaan itse vaikuttaa resurssien jakamiseen. Am-
mattiopintoihin oli opetussuunnitelmissa suunnattu eniten resursseja ja opetta-
jat voivat parhaiten sopia keskenään näiden resurssien käytöstä. Resurssikysymys 
saatiin näin ainakin jossain määrin muutetuksi opettajien keskinäistä työnjakoa 
koskevaksi. Keskustelu ammattiopintojen painotuksista ja resursseista päätettiin 
viedä koulutusohjelmien opettajakokouksiin niin, että koulun opettajat ymmär-
täisivät asian samalla tavalla.  Ni täl taval niitä voi lanseerata sinne (näyte PAJ 
5.5.3) – kuvaa ehdotusta, jossa resurssikysymys halutaan yhdistää keskusteluun 
tulevaisuuden ammattilaisen työvälineistä ja siten eri ammattiaineiden opettajien 
keskinäisestä työnjaosta.

Näyte PAJ 5.5.3 Ammattikorkeakoulumetodit ovat ammattilaisen työvälineitä
– C: Ni se juttu, ett  pitää ymmärtää ihan uudella tavalla: kyse ei ole, niin kuin 

mä sanoin, kyse ei ole tutkimusmenetelmistä vaan  niinkun meillä se on op-
sissa  työmenetelmistä, sosiaalialan työmenetelmistä, on yks opintoviikko 
näitä AMK-metodeita, ne on sosiaalialan työmenetelmiä – koska puhutaan 
tutkivasta työntekijästä, refl ektiivisestä työntekijästä, ni kyl nämä on osa sitä 
työmenetelmiä. Ni täl taval voi lanseerata niitä sinne (=osastojen opettajien 
kokouksiin).  

Puheenaihejaksoissa haluttiin haastaa myös johto keskustelemaan arvoista ja 
painotuksista. Johdon päätettäväksi muotoiltiin neljä erilaista ”ohjauksen sisältö 
– tarvittava resurssi” kokonaisuutta (näyte 5.1.2). Opettajat yrittivät kuvata asiaa 
ikään kuin tuotteena: tämän palvelukokonaisuuden saa tällä panostuksella. 

Näyte PAJ 5.1.2: Johdolle myydään vaihtoehtoiset tuotteet
– C: Mehän voidaan esittää malleja. On johdon asia sitten resursoida nää. Ett  

joku semmonen malli A, mis on resursseja valtavasti; B, mis on puolet ja C, 
mikä on hyvin niukka. Jos tää A, mis on valtavan paljon, ni jos siinä ois, re-
surssoitais myös T&K:hon (=tutkimus- ja kehitystyötä koordinoivalle ryh-
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mälle), mihin tuotais ne, niinku nää ohjaajien ehdotukset numeroista ja lau-
sunnot niistä, tuotas T&K:hon, jos ne siellä jollain taval pikasesti esiteltynä 
pystyttäis käymään, keskusteleen. Ni ehkä silloin pystyttäis varmistamaan se 
yhteismitallisuus, sit ne ois suunnilleen samaa tasoo kaikkien koulutusohjel-
mien opinnäytetyöt. Mää en tiedä onks se ees mahdollista, mut sitähän voi 
kysyä. Kyllähän sitä voidaan istua siellä sun täällä, jos joku maksaa palkan. 
Kokeilussa ohjataan ja arvioidaan piittaamatta resursseista.

Resurssikeskustelussa painotettiin uuden tavan kokeilun tärkeyttä ja päätettiin ko-
keilla ammattikorkeakoulumetodien opetusta resursseista piittaamatta. Opettajat 
painottivat sitä, että kokeilussa käsitys resurssitarpeista täsmentyisi ja sen jälkeen 
voitaisiin hakea johdon tukea ja päätöstä resursseista aikaisempaa pätevämmin. 

8.2.2 Opiskelijoiden toimintajärjestelmään liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen

Ammattikorkeakoulumetodien opintojaksoa suunniteltaessa keskustelijat kohta-
sivat opiskelijoihin liittyviä esteitä kehittelypolun jokaisessa vaiheessa. Uudenlai-
sen opinnäytetyön toteuttamista vastustamaan nousi sekä opiskelijoiden oppimi-
seen ja opiskeluun (kohde) liittyviä uhkia että opiskelijoita ohjaavien sääntöjen 
(säännöt), kuten opetussuunnitelmien, lukujärjestysten ja harjoitteluaikataulujen 
asettamia esteitä.

Opiskelijoiden oppimiseen ja opiskeluun liittyvät esteet
Opiskelijoiden oppimiseen ja opiskeluun liittyvät esteet jakautuivat edelleen kah-
teen ryhmään. Toinen niistä liittyi opettajien erilaiseen käsitykseen siitä, mitä 
opiskelijoiden tulisi osata valmistuttuaan ts. mitä opiskelijan tulisi koulutuksen 
aikana oppia.  Nämä esteet tiivistyivät kahteen vastakkainasetteluun:

1. Ensimmäisessä (kuvassa 24 este 1) oltiin huolissaan siitä, että käytännölli-
sen osaamisen painottaminen opinnäytteessä johtaisi tutkimusten ymmär-
tämiseen liittyvän osaamisen katoamiseen niin, että opiskelijat ”uskoisivat 
Seitsemän päivää -lehden juttuja” (PAJ 2.6.4, 4.3.2 ja 4.3.3). 

2. Toinen este asetti vastakkain (kuvassa 24 este 2) ammattiopinnot ja kehittä-
misosaamiseen tähtäävät ”muut” opinnot, kuten ammattikorkeakoulume-
todit (PAJ 4.3.2 ja 8.3.1).

Toinen esteiden ryhmä liittyi ajatuksiin opiskelijoiden kohtaamista ongelmista, 
jos he radikaalisti päätyisivät tavanomaisesta poikkeavaan opinnäytetyön tapaan. 
Tässä nähtiin kaksi estettä:

3. Opiskelija ei saa oikeudenmukaista kohtelua, jos uskaltaa valita uuden, tut-
kielmasta poikkeavan työtavan (kuvassa 24 este 3) (PAJ 3.2.5, 6.3.4, 6.3.5).

4. Opiskelija ei osaa valita tekotapoja ja häkeltyy, jos on liian monia mahdolli-
suuksia (kuvassa 24 este 4) (PAJ 4.6.4, 6.3.5, 7.3.3).

Käsittelen  näitä esteitä ja niiden ylityksiä lähemmin seuraavissa kappaleissa.
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Kuva 24. Opiskelijan oppimiseen ja opiskeluun liittyvät uuden opinnäytteen to-
teuttamisen esteet ja niiden ilmeneminen kehityspolulla

Yksi ammattikorkeakoulumetodien kehittämisen este (este 1) oli opettajien huoli 
tutkimusten lukemisen taidon katoamisesta. Tutkielmamuotoisessa opinnäytetyös-
sä nähtiin monia hyviä puolia, jotka haluttiin säilyttää. Aikaisemman tutkielmamuo-
toisen opinnäytteen yksi päämäärä oli ollut harjaannuttaa opiskelijoita lukemaan 
tutkimuksia ja soveltamaan niiden välittämää tietoa tarkoituksenmukaisella tavalla 
työssään. Opettajat epäilivät, että kriittisen lukemisen taito katoaisi, jos opiskelija 
ei joutuisi harjoittelemaan tutkielman tekemistä. Työelämässä tarvittaviin taitoi-
hin katsottiin olennaisesti kuuluvan kyky erottaa tutkimustieto ”seitsemän päivää” 
-lehden jutuista (näyte PAJ 4.3.3). Esteenä oli siis pelko, että uusi konsepti johtaisi 
aikaisemman myönteisten piirteiden menettämiseen. Jos akateemiseen malliin ja 
menetelmiin liittyvä valmennus jäisi pois, miten opiskelijat voisivat hankkia taidon 
lukea kriittisesti ammatin kehittämisen kannalta tärkeitä tutkimuksia.

Näyte PAJ 4.3.3: Opiskelijan tulisi osata lukea tutkimuksia ja muita lähteitä 
kriittisesti
– C: Meijän alal on tärkeetä ihan sekin, koskeehan tietysti muitakin, ainakin 

sosiaalialalla on se, että niin paljon lehdissä käytetään jotain omituisia tutki-
muksia tai galluppeja hyväks perustelemaan vaikka jonkun palvelun tarpeet-
tomuutta tai kalleutta tai niin edelleen. Nää on ne, mitä tarkotan ett osaavat 
lukea huijauksia, näitä löytyy lehdistä jatkuvasti, niitä voi ottaa. Ja tietysti on, 
näinä aikoina on terveysala vahvasti kanssa, puristettu hoitajii, kuinka paljon 
on hoitajii jotain asiakkaita kohti, miten niitä pystytään poliittisessa päätökse-
teossakin käyttään. Ni koska jatkuvasti meidän alalla, sosiaali- ja terveysalalla, 
ne opiskelijat, tulevat työntekijät joutuvat perustelemaan oman oikeutuksensa 
näille koviksille, IT-alan ihmisille ja muille, ni tarvitsevat  tämänkin taidon, 
ett, ett pystyvät  tulkitsemaan niitä.
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Toinen este (este 2) liittyi koulusta valmistuvan asiantuntijan osaamisen määrit-
telyyn. Opettajat käsittivät tulevaisuuden työntekijän työn kohteen laajaksi. Opis-
kelijan valmentamiseen varattu aika oli rajallinen ja opetuksessa voitiin keskittyä 
vain oleelliseen. Opettajat ajattelivat, että toisen osaamisalueen, esimerkiksi ke-
hittämisosaamisen painotuttaminen johtaisi tarpeeseen vähentää ”toista”, esimer-
kiksi ammattiosaamista. Kun ”vähennettävää” ei ollut (paitsi opettajien mielestä 
pakollinen ruotsin kieli), opetussuunnitelmia kehittävät ja muokkaavat opettajat 
kokivat valintapaineita ja olivat huolissaan tekemiensä ratkaisuiden vaikutuksesta 
jopa ”koulun maineeseen”. 

Ammattikorkeakoulumetodit oli suunniteltu kiireessä ja ensimmäinen kokeilu 
käynnistyi heti seitsemännen laboratoriokerran jälkeen. Kahdeksannessa kokouk-
sessa keskityttiin kokeilun arviointiin. Opiskelijat toivoivat metodien opetukseen 
lähinnä aikatauluun liittyviä muutoksia. Opintoviikon siirtämisestä lukukaudel-
ta toiselle kehittyi ”mahdoton tehtävä”, jossa metodeihin keskittyvää opintoviik-
koa ei saataisi mahtumaan opiskelijoiden lukusuunnitelmiin. Aikataulukeskustelu 
suuntasi huomion käytössä olevan ajan rajallisuuteen ja tehtyjen valintojen tärkey-
teen. Paine ja harmi purkautuivat ammattikorkeakoulumetodit kyseenalaistavassa 
puheenvuorossa (näyte PAJ 8.3.1). Työelämään harjoittelemaan menevien opiske-
lijoiden on osattava työtaitoja. On tiedettävä, kuinka sairaalan osastolla toimitaan. 
Ennen työelämässä tapahtuvaa harjoittelua opiskelijan on ehdittävä harjoitella riit-
tävästi taitojaan koululla opettajan ohjauksessa. Puhuja koki ammattikorkeakoulu-
metodit ”joksikin muuksi kuin ammatissa suoraan tarvittavaksi osaamiseksi”. Paine 
opettajalle ja opiskelijalle tuli työelämän ohjaajilta: kentällä opiskelijan harjoittelun 
ohjaaja ei kysyisi kehittämiseen liittyvää osaamista tai metoditaitoja, vaan ihmette-
lisi, jos käytännön työ ei sujuisi. Paradoksaalisesti työelämään tehtävät kehittämis-
projektit ja työelämässä tapahtuva harjoittelu asettuivat tässä vastakkain.

Näyte PAJ 8.3.1: Kehittämisosaaminen vastaan ammattiosaaminen
– PV: Mut sitten, kun ne menee tonne osastoille, ne ei osaa mitään muuta kuin 

AMK-metodeita, ne ei osaa  kirurgista hoitotyötä, niil ei oo ollu sitä, ni en mää 
kyl tiiä, mitä se kertoo meijän opiskelijoitten, niitten – täähän on tää ristirii-
ta. Kaikes palauttees tulee se, ett teoriaa on ihan riittävästi, mut milloin olis 
näitä laboraatioita, ett vois harjoitella koululla. Ja laboraatioita ei voi panna 
lukujärjestykseen, jos ei puolikas ryhmä, 26 on tässäkin ryhmäs, niin niin ihan 
miettii, niinkun teknisesti, mä en tiedä, ett onko muilla tällasii ongelmii, mut  
jos 26 pannaan puoliks ja kulkee labrat koko lukukauden läpi, niin millä välil-
lä sitten on niinkun ne yhteiset teoriaopinnot. Ni se on teknisesti ihan maho-
tonta se, ett niitä on hyvin pitkälle opiskelua viety, eikä oo ollu.  

Sitä, että opiskelijan ei ehkä kannata valita uusia opinnäytteen tekotapoja (este 3), 
selitettiin kahdesta eri näkökulmasta. 

Ensinnäkin pohdittiin, ovatko uudenlaiset opinnäytteet mielekkäitä opiske-
lijan kannalta. Esimerkiksi opettajat ajattelivat, etteivät ammattilehdet arvosta 
ammattikorkeakoulun opiskelijan kirjoittamia artikkeleita ja siksi niitä on vaikea 
saada julkaistuksi (näyte PAJ 6.3.5). Mielekkyyteen liittyi monia kysymyksiä, mm. 
voisiko opiskelija kiinnostua ammattilehteen aiotun artikkelin kirjoittamisesta, 
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jos sitä ei kuitenkaan julkaistaisi. Mikä haaste olisi opettajalle ohjata tällaista työtä 
tietäen, että artikkeli ei tulisi päätymään minnekään. Miten opiskelijat motivoitui-
sivat tekemään töitä tavoilla, joihin ohjaajatkaan eivät usko. Miten voidaan taata 
se, että opiskelija voi uudella tavalla opinnäytettä tehdessään olla yhtä tosissaan ja 
varmalla pohjalla kuin tutkielman tekijät ovat. Jos näitä kysymyksiä ei ratkaistaisi, 
opiskelijoita ei olisi syytä kannustaa moninaisiin tekotapoihin. 

Näyte PAJ 6.3.5: Opiskelijoiden artikkeleita on vaikea saada hyväksytyksi am-
mattilehtiin
– F: Jos me kuulutetaan työelämälle, ett nää aidosti palvelee jotakin työelämän 

niinku kehittämistä. Ni kyl sitten, jos artikkelii lähtee tai artikkelisarjaa teke-
mään, niin pitää olla ihan oikeesti tavoitteena se, ett kehittää niinku tavallaan 
sitä alan osaamista sitten, osallistumalla keskusteluun… …

– B: No miten, jos sie sanot, ett on hirveen vaikee saaha. Tarkotat sie sitt just, ett 
turhaa meijän on niit sitten hirveest kannustaakaa.

Toisaalta korostettiin, että opinnäytetyön ohjaus- ja arviointikäytännöt eivät ol-
leet muuttuneet opinnäytetöiden moninaistumista vastaavalla tavalla (PAJ 3.2.5, 
6.3.4, 6.3.5). Käytännöt edustivat edelleen akateemista mallia. Esimerkiksi olemas-
sa oleva arviointitapa ei tukenut opiskelijan halua koetella uudella tavalla tehtävää 
työtä. Arveltiin, että opiskelija ei uskaltaisi, tai ainakaan hänen ei kannattaisi, vali-
ta uutta tapaa, koska arvioinnissa opettajilla on aikaisemman konseptin mukainen 
käsitys ”hyvästä opinnäytteestä” (näyte PAJ 3.2.5).  Kun arvioinnissa käytettiin 
edelleen tutkielman kriteereitä ja arviointi kohdistui kirjoitettuun raporttiin, uu-
den tavan valitsevat opiskelijat saisivat huonon arvosanan. Vaikka opiskelija olisi 
tehnyt työnsä ”kentällä” loistavasti, arvosana voisi olla huono, sillä ainakaan ”toi-
nen lukija ei näe huikeata prosessia”.

Näyte PAJ 3.2.5: Opettajat ohjaavat opinnäytettä edelleen tutkielman muo-
toon
– A: […] on, on, en mä tarkotakkaan sitä, tarkotan sitä, ett jos joku onnistuu 
sen tekemään, niin ei heti, että ”eii näin ja ett tähän tulee tutkimuksen toteut-
taminen ja tähän tämä, nyt pilkottava uuestaan”,  –  ett vois niinku kattoo sitä 
silleen, ett ”ahaa sä oletkin tehnyt näin” ja ett hyvät perustelut, täähän onkin ihan 
järkevän näköinen näin. Mutta vaikee on, vaikee on. 
– E:  Ymmärrän mitä sie tarkoitat, mutten menis ensimmäiseks tarjoamaan 
sitä noin.
– A:  Ei, ei, mut mulla on ainakin tullut, että jotkut opiskelijat ovat ihan nohe-
via, ne on niinku ratkaiseet sen toisella tavalla. Mut sitä ei saa tehä, se ei niinku 
jotenkin mahu meidän konseptiin, vai onko tää nyt ihan hullua, mut en tiedä 
kannattaako tarjota sitä, mut jotkuthan lukevat ittekin tutkimuksia ja oppivat 
jopa ilma opettajaa.

Neljäs este (este 4) liittyi dilemmaan, jossa opettajien mielestä opiskelijoita tulisi 
toisaalta kannustaa luovuuteen, mutta toisaalta kokemus on osoittanut opiske-
lijoiden olevan konservatiivisia ja haluavan kaikesta aina tarkat ohjeet. Jos teko-
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tapoja olisi monia, tällaisia tarkkoja ohjeita olisi mahdoton antaa tai kirjoittaa ja 
opiskelijat olisivat ahdistuneita ja tyytymättömiä. Opiskelijoiden kokema ohjauk-
sen epämääräisyys estäisi heitä kokeilemasta uutta (PAJ 4.6.4, 6.3.5, 7.3.3). 

Opiskelijoiden oppimiseen ja opiskeluun liittyvien esteiden ylittäminen: kehit-
tämisosaamisen arvojen painottaminen sekä opinnäytekäytäntöjen uudelleen 
muotoilu
Kuuluvatko ammattikorkeakoulumetodit tulevaisuuden ammattilaisen työkalu-
pakkiin, vai olisiko opiskelijan syytä keskittyä vain käden taitojen harjaannuttami-
seen. Kysymystä seuranneessa keskustelussa osallistujat päätyivät painottamaan 
metodiosaamisen ja moninaisten kehittämistyön välineiden hallinnan merkitystä 
osana tulevaisuuden asiantuntijan työn hallintaa. Oman työn kehittämisen osaa-
minen ja siihen tarvittavat työvälineet rinnastettiin mm. hoitotaitoon. Näin esi-
merkiksi hoitosopimuskäytäntöjen kehittämisen osaamisen katsottiin kuuluvan 
hoitajan pätevyyksiin siinä kuin ”pistämisenkin”.  Painottamisen seurauksena 
osallistujat määrittelivät ammattikorkeakoulumetodit osaksi ammattiopintoja 
(uudelleenjäsentäminen), ei perusopintoihin kuuluvaksi kuten toinen opinnäyt-
teeseen kuulunut opintojakso ”Tiedonhankinnan ja tutkimuksen perusteet” oli. 
Kokeilun toteutukseen osallistuneet selittivät mm. siinä harjoitellun eläytymis-
menetelmän sopivan hyvin asiakkaan ymmärtämisen lisäämiseen ja siten yleisesti 
hoitotyön kehittämiseen. Painottavien puheenvuorojen jälkeen kokoukseen osal-
listunut ryhmä tarkasteli epäilyn taustalla olleita syitä, mm. opiskelijoiden aika-
taulun tiukkuutta ja korjasi ajoitusta opiskelijoiden esittämällä tavalla – kuitenkin 
niin, ettei lukukauden opintoviikkojen määrä muuttunut. Esteen ylityttäminen 
johti toisesta metodikokeilusta sopimiseen. 

Tulevaisuuden ammattitaitoon liittyi myös keskustelu uuden ja vanhan opin-
näyteopetuksen välisestä ”työnjaosta”. Projektityötä tekevän opiskelijan olisi ke-
hitystyössään osattava lukea tutkimuksia. Projektityönkin tulisi perustua pätevään 
tietoon. Osallistujat totesivat, ettei tutkimusmenetelmien opetuksesta voida ko-
konaan luopua ja päätyivät muotoilemaan opetuksen sisällöt uudella tavalla niin, 
että osa aikaisemmista opetussuunnitelmista säilytettiin ja integroitiin uudella 
tavalla etenevään opinnäyteprosessiin ja menetelmien opetukseen. Ylitys tapah-
tui siis uudelleenmuotoilemalla opinnäyteprosessi niin, että siihen liitettiin sekä 
opintojakso, jossa päätavoitteena oli harjaantuminen tutkimusten lukemiseen että 
ammattikorkeakoulumetodeihin perehdyttävä opintojakso (näyte PAJ 4.3.2).

Näyte PAJ 4.3.2 Esitys, että tutkimusten lukemisen osaamiseen tähtäävä opin-
tojakso integroidaan opinnäyteprosessiin
– C: Täs on se, miten mä olen ite ajatellut sen täs meidän ohjelman kannalta, ett 

se miten ammattikorkeakoulus tehdään, se on kuitenkin uudempi asia, ett se 
(=ammattikorkeakoulumetodit) olis myöhemmin  ja ensin mä olen vetänyt 
tämmösen yleisen tutkimuksen perusteet -kurssia, että pystytään lukemaan 
tutkimuksia ja vähän kriittisesti lukemaan ja arvioimaan niitä ja vasta sitten 
tää toinen metodivaihe on se, mis tulis nää AMK-metodit. Näin mä olen aja-
tellut sitä.
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Keskustelu syistä, joiden vuoksi opiskelijan ei kannata ryhtyä uuden konseptin 
mukaiseen työhön, toi esille tarpeen kehittää arviointia (näyte PAJ 6.3.5) sekä  
laatia ohjeet ja laatuvaatimukset uudenmuotoisille opinnäytteille. Näitä kehittä-
mistehtäviä opettajat toteuttivat erillisissä pienryhmissä. Artikkeleita koskevat oh-
jeet yhdistettiin metodiopetukseen ja arvioinnin kehittämisryhmä jatkoi työtään 
vuoden 2001 ajan tavoitteenaan saada uudet ohjeet käyttöön kevään 2002 aikana. 
Este siis ylitettiin uudelleenmuotoilemalla ohjaus- ja arviointitavat niin, että ne 
tukivat uutta konseptia. 

Näyte PAJ 6.3.5 Arviointia kehittelevää puhetta – lopputuloksen lisäksi arvioi-
daan myös prosessia ja oppimista
– E: Se prosessi pitäis siel arvioinnis tosiaan olla näkyvästi näkyvillä. Ett joku, 
joka lukee sitä työtä (=raporttia) ja se on tosiaan kökko, ett antas sille kakkosen ja 
se on saanukin nelosen. Ett se ei ole pelkkä tuotos.
– A:  Mie oon samaa mieltä. Sit tavallaan se meijänkin arviointi helpottuu, 
jos ne (=opiskelijat) asettaa ne oman oppimisen tavoitteet ja sitte kuvaa sitä siellä 
lopussa, että miten tää homma niinku meni. Sehän helpottaa meijän työtä kans. 
– F: Ihan tosi paljon – saa niinku sen ulkopuolisenkin näkemään oppimisen.

”Opiskelijan ei kannata” -esteeseen vastattiin myös painottamalla. Osallistujat 
muistuttivat, että työelämän palvelu oli ollut yhteinen arvo muutosta käynnistet-
täessä. Työelämässä toimiminen on sinänsä opiskelijalle arvokasta ja motivoivaa. 
Lisäksi työelämää palvellessaan ei voi olla tekevinään, vaan on tehtävä tosissaan ja 
aidosti. Tosissaan tekemistä seuraa onnistuminen, joka palkitsee – ja ehkä työllis-
tää niin, ettei ”koulun numerolla” lopulta ole opiskelijalle merkitystä.

Oppimisen ja opiskelun liittyvät esteet ylitettiin siis painottamalla uuden opin-
näytekonseptin hyötyjä sekä jatkamalla uuden opinnäytetyötavan vaatimaa kehi-
tystyötä ongelmakohtien ilmaantuessa (uudelleenjäsentäminen).

Opiskelijoita koskevien sääntöjen aiheuttamat esteet
Opiskelijoita koskevista säännöistä aiheutuvat esteet liittyivät: 

1. Opiskelijoiden erilaisiin opetussuunnitelmiin (este 1: PAJ 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3).

2. Tarkasti etukäteen säädettyihin aikatauluihin, lukusuunnitelmiin ja harjoit-
teluun työelämässä (este 2: PAJ 2.6.5, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 5.5.3, 7.2.3, 
8.2.1, 8.2.3). Eri tavoin rakennetut opetus- ja lukusuunnitelmat esiintyivät 
esteinä, jotka vaativat ratkaisemista ja ylitystekoja vielä toisen kokeilunkin 
suunnitteluvaiheessa. Opetussuunnitelman ja lukusuunnitelman ja niihin 
liittyvien sääntöjen joustamattomuus oli pysäyttää koko kehitystyön kol-
mannessa muutoslaboratorioistunnossa (puheenaihejaksoissa 3.3.3 – 3.3.5). 

3. Aiempiin opiskelijoille jaettaviin opinnäytetyön ohjeisiin ja vaatimuksiin, 
joissa mm. kuvataan, mitä tulisi olla valmiina missäkin vaiheessa, kuinka 
kypsyysnäyte on lupa suorittaa ja kuinka monta seminaariosallistumista 
vaaditaan hyväksyttävään suoritukseen. Ne eivät soveltuneet uuteen toi-
mintamalliin ja siksi ne koettiin esteenä muutoksen etenemiselle (este 3: 
PAJ 5.4.3, 5.4.4, 6.3.5). 
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Opetussuunnitelmien erilaiset rakenteet esiintyivät yhteisten ammattikorkea-
koulumetodien toteuttamisen esteenä monissa puheenaihejaksoissa. Se, etteivät 
opiskelijoiden oppimis- ja opinnäyteprosessien tavoitteet ja vaiheet olleet samat 
eri ohjelmissa, vaikeutti ammattikorkeakoulumetodien opetuksen ajankohdan 
määrittämistä. Joissain koulutusohjelmissa opinnäytetyöhön soveltuvien tiedon-
keruun tapojen harjoittelu sisältyi ammattiopintoihin (esimerkiksi suorituskyvyn 
arviointi ja testaaminen), mutta toisissa tällaisten taitojen harjoittelu ei kuulunut 
ammattiopintoihin (näyte PAJ 3.3.3). Yhden koulutusohjelman siirtyminen on-
gelmaperustaiseen oppimiseen esiintyi esteenä toteuttaa ammattikorkeakoulume-
todien opinnot yhteisesti eri koulutusohjelmien opiskelijoille.

Näyte 3.3.3: Opetussuunnitelmat ovat erilaiset
– C: Munkaan mielestä ei tartte mennä syömään sitä kymmentä opintoviikkoa 

metodeilla, vaan ottaa ne ulkopuolelta. 
– A: Mut mistä sää ne otat?
– B: No se on vaan otettava – vaikka kansanterveystiede pois, jokinhan se on 

otettava pois, tai ruotsin kieli pois, englannin kieli pois. Mie en tiedä mikä, mut 
tällai.  

– A: No näil ei tarvii sitä kymmentä opintoviikkoo – 
– E: Yks tyhmä kysymys, mistä työ muut sen otatte sitten? 
– C: Me on tehty Opsi sen mukaan. 
– D: Niin, alun perin tehty sen mukaan. 
– J: Mel kymmeneen sisältyy kaikki. 
– C: Meil on sosiaalialan työmenetelmis, useita työmenetelmii, meil on kuus 

opintoviikkoo ni, yks niistä on sitten tutkimusmenetelmät. (= opinnäytetyön 
opintoviikkojen lisäksi)

– D: Meil tulee työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa jo aika paljon suuntaa – ja 
jatkuu sitten. 

– C: Meil menee projektityöskentelys…
– A: …Miks myö ei voida nyt tässä vaiheessa päivittää sitä sinne sisälle? (tar-

koittaa opinnäytetyökokonaisuuden sisälle, siis 10 opintoviikkoon) 

Opiskelijoiden lukujärjestyksiin, harjoitteluun ja opintoviikkoihin sidotut aikatau-
lut ts. opiskelijoita ohjaavat erilaiset lukusuunnitelmat (este 2) olivat muodostua 
ylittämättömäksi esteeksi. Puheenaihejaksossa 3.3.3 aikatauluongelmat koettiin 
niin vaikeiksi, että osallistujat harkitsivat kehittämistyön lopettamista ja paluuta 
aikaisempaan käytäntöön. Opiskelijoiden aikatauluista, niiden yhteensovittami-
sesta ja erilaisten opetusohjelmien ”synkronoimisesta” keskusteltiin kaikista aihe-
piireistä eniten (puheenaihejaksojen määrällä arvioituna). Sosiaali- ja terveysalalla 
opettajat laativat opiskelijoille ryhmäkohtaiset lukujärjestykset usein seuraavaksi 
puoleksi vuodeksi eteenpäin. Lukujärjestysten muuttuminen kesken tämän puoli-
vuotiskauden aiheutti runsaasti lisää työtä paitsi opettajalle, myös aikataulumuu-
tokseen suostuvalle opiskelijalle. Ryhmien vastaavat opettajat sopivat jo edellisellä 
lukukaudella opiskelijoiden harjoitteluaikatauluista maakunnassa hajallaan ole-
vien harjoittelupaikkojen kanssa. Muutoksen tekeminen harjoittelusopimukseen 
on vaikeaa. Lait säätelevät harjoittelumäärää ja poissaoloihin harjoittelupaikalta 
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suhtaudutaan hyvin tiukasti. Ongelmaa kuvaa hyvin puheenvuoro inhottaa, kun 
rakenteet määrää ja hävittää hyviä ideoita (PAJ 3.3.5 ). Puheenvuoro esitettiin ti-
lanteessa, jossa aikatauluihin liittyvä este oli pysäyttää muutostyön. Painottamalla 
työelämässä tehtävien projektien arvoa opettajat päätyivät kuitenkin jatkamaan 
metodiopintojen kehittämistä. 

Opiskelijoita koskeviin sääntöihin liittyvät esteet olivat esillä kaikissa kehitys-
polun vaiheissa. Vielä viimeisessä arvioinnin vaiheessa opintojen ”mahtumiseen”  
ja opinnäytetyöprosessin aloitukseen liittyvät aikatauluongelmat estivät toisen ko-
keilun aloittamista. 

Opiskelijoita koskevista säännöistä aiheutuneiden esteiden ylittäminen: ei pii-
tata säännöistä, korostetaan muutoksen tärkeyttä ja katsotaan mallia yliopis-
ton ”vapaudesta”
Opiskelijoita koskevista säännöistä johtuvia esteitä ylitettiin: 1. muuttamalla opis-
kelijoiden ohjelmia ja lukujärjestyksiä säännöistä piittaamatta (uudelleenjäsentä-
minen), 2. muistuttamalla suunnitellun muutoksen tärkeydestä mm. työelämän 
näkökulmasta sekä tulevaisuuden ammattiosaamisen näkökulmasta (painottami-
nen) ja 3. vetoamalla siihen, että opiskelijoiden valintaa ja vastuuta korostava toi-
mintatapa onnistuu yliopistossakin (muualtasiirtäminen).

Uudet toimintamallit ja niiden vaatimat muutokset runnottiin opiskelijoiden 
aikatauluihin osin vallitsevista säännöistä välittämättä. Mm. opiskelijoita vaadit-
tiin vastustuksesta huolimatta tulemaan harjoittelujaksolta kouluun seminaarei-
hin ja metodiopintoihin. Toimintaa oikeutti johdon tuki projektille ja kokeilulle. 
Eduksi muutostyössä oli myös se, että opettajat tunsivat toimintaympäristönsä ja 
sen säännöt hyvin. He osasivat ennakoida esteitä ja tehdä muutoksia opiskelijoi-
den ohjelmissa joustavasti mm. niin, ettei muutos näkynyt  ”ulospäin” ts. opiske-
lijoiden opintoviikkojen nimet, tuntimäärät ja opintorekisterimerkinnät voitiin 
säilyttää ennallaan. Opettajaryhmä tavallaan ”pelasi” saamillaan resursseilla ja hä-
mäsi säätelyjärjestelmää (esimerkiksi rekisteriä) mm. säilyttämällä opintojaksojen 
nimiä, mutta muuttamalla sisältöjä. Opetuksen ja ohjauksen kulku jäi vain opin-
näytteitä koordinoivan ryhmän tietoon ja vastuulle. 

8.3 Johtopäätökset: ”mie oon videosta lähtien puhunu kaikki, MUTT 
samalla toivonu, ettei VAAN kukaan valitse videota”

Ammattikorkeakoulumetodien kehittymiseen ja kokeiluun johtanut polku syntyi 
opettajien kokemasta dilemmasta. Opettajat olivat sitoutuneet ammattikorkea-
koulun ideologiaan ja kehittämiseen, jonka osana eri lähteissä oli korostettu am-
mattikorkeakouluun soveltuvan käytännöllisen, ”ei-akateemisen” opinnäytetyön. 
Sen yhdeksi kriteeriksi opettajat määrittivät moninaisuuden: uudessa konseptissa 
sallittaisiin hyvin erilaisia tekotapoja, kuten tutkimuksen mukaan etenevä työ (ns. 
akateeminen työ) yhtä lailla kuin käytännön kehittämiseen tähtäävä projekti, tuo-
tekehitystyö, artikkeli ammattilehteen jne. Opinnäytetyön tekotapojen moninai-
suus oli opettajille samanaikaisesti sekä tärkeä tavoite että mahdoton vaatimus. 
Uusi opinnäytetyön konsepti näytti keskustelijoista ”multiosaamista” vaativalta 
työltä, jossa opettajan tulisi olla sisällönosaaja, tutkimusosaaja, projektiosaaja, 
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tuotekehitysosaaja jne. Jotkin lähteet luonnehtivat ammattikorkeakoulujärjestel-
män kehittämistä ”korkeakoulupoliittiseksi menestystarinaksi”, jossa entiset opis-
ton opettajat muuntuivat tietoyhteiskunnan moniosaajiksi (vrt. Salo, Toikko & 
Söderqvist 2005; Laakkonen 2003, 280). Opettajan työn kohteen laajentuminen ei 
ole kuitenkaan edennyt kivutta, vaan sen on koettu lisänneen työtaakkaa, stressiä 
ja uupumusta. Kaikesta huolimatta opettajat ovat sisäistäneet uudet vaatimuk-
set ja tehtävät melko kritiikittä. (vrt. Salo, Toikko, Söderqvist 2005; Salo 2002.) 
Myös moninaisten opinnäytetöiden kehityspolun alkupäässä opettajat siirtyivät 
nopeasti rakentamaan itselleen työvälineitä, joiden avulla uusista vaatimuksista 
voisi selvitä. Opetushallinnon asettamia lähtökohtia kyseenalaistettiin vain vähän. 
Kuvassa 25 on tiivistetty moninaisten opinnäytetöiden syntymistä vastustaneet es-
teet ja keskeisimmän ts. osaamattomuuden esteen ratkaisu, joka suuntasi opettajat 
ammattikorkeakoulumetodien kehittelypolulle.

Kuva 25. Osaamisen esteiden ylitys

Ajatuksen polun analyysi osoittaa, että opettajien kehitystyössä kohtaama risti-
riita uuden työn kohteen ja käytössä olevien välineiden välillä oli monitasoinen. 
Ensimmäinen taso muodostui siitä, että tavoiteltaessa siirtymää tutkielman teettä-
misestä käytännölliseen opinnäytteeseen opettajien osaaminen ts.  heidän käyttä-
mänsä työvälineet muuttuivat vanhentuneiksi. Vaikka mm. prosessin etenemisen 
ja opiskelijan ohjaamisen osaaminen säilyi, opinnäytetöiden työtapojen ohjaami-
sen osaamisen koettiin katoavan.  Kyseenalaistetuiksi tulivat myös tutkimus- ja 
kehitystaidot, joissa opiskelijan opinnäyteprosessin aikana tulisi harjaantua. Ts., 
jos opiskelijan ei olisi tarpeen harjaantua tutkimustaidoissa, niin mitä opiskelijan 
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kehittämistaitoja opettajan tulisi valmentaa. Minkä työn hallintaan opettajan tuli-
si osata valmentaa opiskelijaa (vrt. Söderqvist & Salo 2005). 

Toinen taso liittyi siihen, että opettajat joutuivat myös tieteen ja tiedon fi losofi -
an näkökulmasta kyseenalaistamaan työnsä kohteen ja käytössään olevat välineet. 
Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön ja sen opinnäytetöiden tuotta-
man tiedon tehtäväksi oli asetettu ”jokin muu” kuin tiedekorkeakoulun. Opetta-
jien tiedekorkeakouluissa omaksuma käsitys tietämisen ja tutkimuksen kohteesta 
kyseenalaistettiin ammattikorkeakouluun soveltumattomana. Samalla kyseen-
alaistettiin myös opettajien hallitsemat teoreettiset työvälineet (vrt. myös Salo, Sö-
derqvist & Toikko 2004). Opettajien taustaan kuuluva työtä ”ylhäältä” jäsentävä 
käsitteistö ei enää toiminut eikä ollut käyttökelpoista päivittäisessä työssä.  Moni-
naisuuden käsite kuvaa hyvin paitsi uutta tavoitetta myös konkreettisella tavalla 
opettajien sekaannusta siitä, mikä olisi tavoiteltavan tiedon luonne tai mikä olisi 
ammattikorkeakoulun tiedonmuodostuksen konsepti.  Kun tieteenalaan sidottu, 
toimintaa ”ylhäältä” jäsentävä käsitteistö katosi, opettajat joutuivat tilanteeseen, 
jossa tuli mahdolliseksi – ja tarpeelliseksi – tavoitella kaikkea. Kaikenlaiset tehtävät 
voivat olla ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön samoin kuin opinnäy-
tetyön kohteena. Opettajien käsityksen mukaan uudessa konseptissa opettajan tuli 
osata ohjata opiskelijaa kaikessa mahdollisessa. Ajattelun ja määrittelyn hämäryyt-
tä kuvaa osaltaan myös opettajien puheen pysyminen ensimmäisissä kokouksissa 
konkreettisella tasolla: oli helpompi puhua videoista ja potilasohjeiden kehittämi-
sestä (ts. arjen käsitteiden taso) uutena opinnäytetyön ja sen ohjauksen kohteena 
kuin käyttää uusia työn kohdetta kuvaavia abstrakteja käsitteitä. Itse asiassa opet-
tajat joutuivat rakentamaan arjen käsitteiden kautta mm. niitä yhdistämällä uutta 
käsitteistöä. Videoille, potilasohjeille ja kehitysprojekteille lähdettiin kehittämään 
”metodologiaa”.   

Metodologian ja uuden paradigman tarvetta ennustettiin joissain ammattikor-
keakoulua käsittelevissä kirjoituksissa jo kokeilun alkuvaiheessa. Mm. Volanen 
(1992) kirjoitti ammattikorkeakoulukokeiluiden käynnistyessä, että ammattikor-
keakoulut joutuvat vastaamaan mm. kysymyksiin, mikä on ammattikorkeakoulun 
näkemys teoriasta, teorian toiminnallistamisesta sekä ammattikäytännöistä. Hän 
kehotti ammattikorkeakouluja kehittämään tutkimus- ja kehitystyötä ohjaavan 
oman (yliopistoista poikkeavan) tiedon idean ja uskoi sen löytyvän työn kohteen, 
välineiden ja työntekijän välisen suhteen tutkimuksesta. 

Ammattikorkeakoulujen metodologian tarpeeseen liittyvä keskustelu on 
kiihtynyt koulujärjestelmän kypsyessä. Rissasen (2003) ammattikorkeakoulun 
työelämälähtöistä opinnäytetyötä käsittelevässä tutkimuksessa nousee esille mo-
ninaisuuden käsite ja vaatimus. Se on yhdistetty tarpeeseen vastata työelämän ke-
hittämistehtäviin, jotka ovat usein hyvin moniulotteisia (215) eivätkä taivu vält-
tämättä tietyn tieteenalan paradigman mukaiseen tarkasteluun. Rissasen mukaan 
tästä seuraa se, että tutkimus- ja kehitystyön (jota myös opinnäytetyöt edustavat) 
tulokset ja tiedon legitimoi työelämä, ei (vain) tutkimusyhteisö. Ammattikorkea-
koulun opinnäytetyön kontribuution tulisi löytyä työelämästä ja ammattialan to-
tuuskäsityksistä (Rissanen 2003, 97). Ammattialan käytäntöjen kehittäminen ja 
työelämän esille nostamiin ongelmiin vastaaminen vaatii uutta paradigmaa (Ris-
sanen 2003, 105). Haasteeksi nousee työelämälähtöisten metodien kehittäminen. 
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Metodien hyvyyttä tulisi voida arvioida mm. siitä näkökulmasta, miten niiden 
avulla on pystytty tuottamaan työelämän organisaatioille soveltuvia välineitä ja 
tietoa. Metodien tulee olla sovellettavia, osallistuvuutta edistäviä ja niiden tulee 
tähdätä uudentyyppiseen asiantuntijatietoon. (Rissanen 2003, 114.)

Moninaisuuden haastetta ratkaistessaan opettajat kohtasivat ja ylittivät monia 
esteitä. He käyttivät ylitystekoina painottamista, muualtasiirtämistä ja uudelleen-
jäsentämistä. Ensin uutta toimintatapaa oli ”oikeutettava” painottamalla sen ar-
voa. Opettajat korostivat uuden ”moninainen”-konseptin hyvyyttä ja ylivoimai-
suutta ja käyttivät samalla runsaasti akateemista mallia kritisoivia puheenvuoroja 
(vrt. Cussins 1992, 680), kuten että ”ne ovat järkyttäviä kaikkine metodologisine 
pseudolähtökohtineen”. Moninainen-konseptin arvoa painottavissa puheenvuo-
roissa korostettiin opiskelijan ohjaamista työnsä kriittiseen tarkasteluun ja tut-
kimukselliseen kehittämiseen opettajan työn kohteena. Opinnäytteellä oli tässä 
keskeinen tehtävä (opinnäyte on tässä suhteessa työväline) ja opettajan oli har-
jaannuttava tarjoamaan opiskelijoille työn tutkimiseen ja kehittämiseen uusia vä-
lineitä. Painottamisessa käytettiin apuna mm. ammattikorkeakouluideologian ja 
ammattikorkeakoulupedagogiikan tarjoamia työvälineitä  (käsitteitä ja teorioita 
– jopa liturgioita). Ideologian merkitys oli kaksitahoinen: ensinnä se kyseenalaisti 
opettajien hallitseman nykykäytännön ja samalla tarjosi opettajien käyttöön uusia 
välineitä (käsitteitä ja teorioita).  

Painotettuaan opiskelijan kehittymisen ohjaamista työnsä hallinnassa ja kriit-
tisessä arvioinnissa ja kehittämisessä, myös opinnäytetyöskentelyssä, opettajat 
muotoilivat opiskelijoille ja itselleen työvälineeksi ammattikorkeakoulumetodo-
logiaksi nimeämänsä ratkaisun (välineiden uudelleenjäsentäminen). Metodit-kä-
site oli tarpeen lainata yliopistokielestä opinnäytetyön tiukkuuden ja ankaruuden 
vakuudeksi – ehkä myös siksi, että se oli yliopiston kasvattamille opettajille tuttu 
käsite. 

Moninaisilla tavoilla tehtävien opinnäytetöiden haasteeseen vastattiin nopeas-
ti. Puolen vuoden sisällä muutoslaboratorion käynnistymisestä ammattikorkea-
koulumetodien opintojakson sisältö oli suunniteltu ja kertaalleen koeteltu. 

Opettajien edetessä ajatuksen polulla esteiden luonne muuttui: polun alkupääs-
sä esteet liittyvät työn kohteen muuttumisesta johtuvaan häkellykseen ja erityisesti 
uuteen työn kohteeseen liittyvien (opettajien) työvälineiden puuttumiseen. Kun 
löydettiin konkreettisia ratkaisuita ja kehitettiin uusia työvälineitä, myös kohdatut 
esteet muuttuivat konkreettisiksi. Niissä siirryttiin käsittelemään mm. opiskeli-
jan toimintajärjestelmään kytkeytyviä ongelmia mm. opiskelijoiden aikataulu-
jen yhteensovittamista, arvioinnin oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja uuden tavan 
toimivuutta (kuten saako opiskelija artikkelinsa julkaistua). Kehitystyön edetessä 
kävi myös ilmeiseksi, että moninaisten tekotapojen ohjaaminen vaatisi opiskeli-
joiden uudenlaista, ammattialaan sitomatonta ryhmittelyä ja että tämä uusi tapa 
olisi ristiriidassa opiskelijoiden tarkasti etukäteen suunniteltujen ja lukujärjestyk-
siin kiinnitettyjen ryhmäkohtaisten opiskelu- ja harjoitteluaikojen kanssa.  

Myös opettajiin liittyvät esteet muuttuivat kehittelyn edetessä ja esiin nousi li-
sääntyvässä määrin sääntöihin liittyviä ongelmia. Epäiltiin mm., etteivät hallinnon 
edustajat takaisi riittäviä resursseja opettajille oppia kehitettävän tavan vaatimaa 
käytäntöä. Esimerkiksi uuden opinnäytetyön arvostelu haluttiin suorittaa aluksi 
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yhdessä niin, että arviointitavat tulisivat tutuiksi opettajille – ja arvioinnin yhden-
mukaisuus ja oikeudenmukaisuus turvatuksi. Epäiltiin, ettei tähän työhön saataisi 
riittävästi tuntiresursseja. Työelämän vaatimuksiin vastaavat opinnäytteiden mo-
ninaiset eri tekotavat vaatisivat koulun ulkopuolella tapahtuvaa yhteissuunnitte-
lua ja lisää resursseja ja siten myös sääntöjen muuttamista.

Puheenvuoroissa ei esiintynyt työelämään liittyviä esteitä sille, että opinnäytteet 
tehtäisiin monin eri tavoin. Kyse voi olla siitä, että tavoitteeksi nostetun työelä-
mäprojektin ymmärrettiin vaativan moninaisia tekotapoja.  Toisaalta jo kehittelyn 
lähtökohtiin ja ajatukseen moninaisista opinnäytteistä sisältyi julkilausumattoma-
na joidenkin työelämän käytäntöjen, kuten projektityön soveltaminen opetukses-
sa. Moninaisten työvälineiden ja osaamisen puute koski lähinnä opettajia. Osaa-
misen haasteet pakottivat opettajat myös miettimään menetelmien opettamisen ja 
ohjauksen työnjakoa uudelleen. 

Ajatuksen polulla vaadittujen esteiden ylitystekojen sisältö tuli kehitystyön 
edetessä vaihe vaiheelta konkreettisemmaksi. Ylitystekojen luonne ei kuitenkaan 
muuttunut ja painottaminen, muualtasiirtäminen ja uudelleenjäsentäminen jat-
kuivat läpi koko polun. Painottamista käytettiin, kun haluttiin korostaa ammatti-
korkeakouluideologian ja siihen liitetyn opinnäytetyökonseptin arvoa. Tätä muis-
tuttamista tarvittiin läpi koko muutosprosessin – hyvä esimerkki siitä on vielä 
kahdeksannessa kokouksessa esille noussut ammattikorkeakoulumetodien toisen 
kokeilun kyseenalaistanut puheenvuoro, jossa käden taidot ja työn kehittämisen 
taidot asetettiin vastakkain. 

Esteitä ratkottiin omin voimin. Toisten organisaatioiden toimintatavoista kat-
sottiin melko vähän mallia. Yliopiston opinnäytetyöt toimivat lähinnä esimerkki-
nä siitä, mitä ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ei tulisi olla. Toisten ammat-
tikorkeakoulujen tai oman ammattikorkeakoulun toisen koulutusalan ratkaisuja 
käytettiin jossain määrin tukena uuden ratkaisun suunnittelussa. 

Uudelleenjäsentäminen oli keskeinen esteiden ylittämisen tapa koko prosessin 
ajan: ensinnä jäsennettiin uudelleen opinnäytetyön ohjauksessa tarvittavat yhtei-
set käsitteet ja sen jälkeen kuljettiin työvälineiden askel askeleelta konkretisoituva 
kehityspolku (– moninainen – ammattikorkeakoulumetodit – eläytymismenetel-
mä, portfolio,… opinnäytteenä). Jäsentäminen eteni käsitteen määrittelystä käy-
tännön ratkaisuihin.  
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9. Monialaisuuden käsitteen kehittyminen

Monialaisuutta on käytetty yhtenä ammattikoreakoulujärjestelmän perusteluna. 
Menestyminen monialaisessa työryhmässä on osa nykypäivän ammattitaitoa. 
Opettajat ajattelivat monialaisuuden olevan myös opinnäytetyön tavoite. Esitte-
len tässä luvussa ensin monialaisuuden käsitteen konkretisoitumiseen liittyvän 
ajatuspolun. Sen jälkeen kuvaan käsitteen kehittelyssä kohdatut esteet ja esteiden 
ylitysteot.

9.1 Ajatuksen polku

Opinnäytetyön ”monialaisuus”-kehityspolku koostui 56 puheenaihejaksosta. 
Suurin osa (41) niistä keskittyi uuden mallin rakentamiseen. Kyseenalaistavia 
(kaksi puheenaihejaksoa) ja analysoivia (viisi puheenaihejaksoa) oppimistekoja 
oli muita vähemmin. Tämä johtui siitä, että muutoslaboratorion aikana, yhtä mo-
nialaisuuden toteuttamistapaa, ”pestuupäiviä”, oli jo kokeiltu (ks. kuvassa 26 pilk-
kuviivoilla ympäröity kokeilu polun alussa). Edeltävänä keväänä (2000) tutkimus- 
ja kehitystyötä koordinoivan ryhmän kokouksissa oli sovittu, että koulutusala 
kokeilee uudenlaista opinnäytetyön aloitustapaa. Siinä opinnäytetyötä aloittavat 
opiskelijat kutsuttiin tapahtumaan, jossa työelämän edustajat esittivät ja tarjosivat 
heille opinnäytetyöksi soveltuvia kehittämistehtäviä. Tarkoitus oli, että työelämän 
edustajat löytäisivät kehittämistehtäväänsä sopivan monialaisen tekijäryhmän ja 
opiskelijat itseään kiinnostavan tehtävän. Muutoslaboratorioprosessi alkoi pian 
pestuupäivien jälkeen. Opettajat halusivat tutkia, kuinka monialaisen yliopettaja-
ryhmän koordinoimat pestuupäivät olivat onnistuneet. Siksi puheenaihejaksoissa 
korostui mallin tutkiminen (8 puheenaihejaksoa).

Monialaisuutta koskeva keskustelu käynnistyi ensimmäisessä istunnossa, kun 
opettajat epäilivät opiskelijoiden mahdollisuutta selviytyä monialaisissa ryhmissä 
ja kyseenalaistivat strategiatekstissä kuvatun monialaisuuden vaatimuksen (vrt. 
kuva 26 - kyseenalaistaminen). Opettajat yhdistivät kyseenalaistavaan keskuste-
luun pestuupäiväkokeilusta syntyneitä ajatuksia sekä käsityksiään monialaisuuden 
toteutumisen nykytilasta. Keskustelussa päätettiin jatkaa monialaisen seminaari-
mallin suunnittelua (malli 2 = kuvassa 26 ”uusi seminaarikäytäntö”). Pestuupäivä 
oli toteutettu ”keskitetysti” siten, että monialainen yliopettajaryhmä vastasi sii-
tä. Keskittämisestä johtuneet ongelmat käynnistivät opettajien välistä työnjakoa 
koskevan ideoinnin jo ensimmäisessä kokouksessa. Keskustelu työn organisointi-
tavoista kiihtyi, kun opettajat etenivät uuden seminaarikäytännön konkretisoin-
nissa. Ajatuspolun lopputuloksena opettajat rakensivat uuden opettajien välisen 
työnjaon mallin (malli 3 = kuvassa 26 ”keskitetty–hajautettu”-työnjako). 

Seminaarikäytännön ja työnjaon mallintamisessa kohdatut esteet johtivat opet-
tajat tarkastelemaan monialaisuuden tavoitetta edellistä laajemmin ts. koulutus-
alan ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön perspektiiveistä (kuvassa 
26 mallit 4 = ”T&k-areenamalli” ja 5 = ”monialaisuus ammattikorkeakoulussa”). 
Huomattava ekspansio liittyy siirtymään, jossa opettajat ryhtyivät tarkastelemaan 
monialaisuutta opinnäytetyön ohjausta laajemmasta näkökulmasta ja rakenta-
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maan uutta koulutusalan tutkimus- ja kehitystoiminnan mallia (areenamalli, mal-
li 4). Ekspansion vaiheessa monialaisuuden ja työelämäprojektin ideat yhdistyivät  
ja muodostivat yhteisen kehittelyalueen. Olen sisällyttänyt tämän luvun tarkas-
teluun ne kehittelyalueen puheenaihejaksot, joissa puhuttiin monialaisuudesta 
enemmän kuin työelämäprojekteista. Seuraavassa luvussa työelämäprojektin aja-
tuspolun kohdalla olen menetellyt päinvastoin.

Kuvaan 26 olen pelkistänyt monialaisuuden ideaa kehittelevän ajatuspolun ja 
kuvannut polun oppimistekojen kulun. Olen merkinnyt näkökulman laajentami-
sen katkoviivalla korostetulla rajauksella. Rajaus osoittaa myös monialaisuuteen 
liittyvän ajatuspolun laajenemisen monialainen ja työelämäprojekti -käsitteiden 
yhteiseksi kehittelyalueeksi.  

Uusi monialaisen seminaarikäytännön malli eteni kokeiluun (kuva 26). Aree-
namallin toteuttaminen siirtyi koulutusalan päätöksentekoelimiin, jossa se hyväk-
syttiin toimintaa ohjaavaksi rakenteeksi. Monialaisen toiminnan tehostaminen 
annettiin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä koordinoivan ryhmän 
tehtäväksi.
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Seuraavissa luvuissa esittelen yksityiskohtaisesti monialaisuuden tavoitteesta läh-
teneen ajatuspolun eri vaiheet. Kuva 26 on kartta ajatuspolun kulusta. Myöhem-
min esitän kunkin mallin (mallit 2–5) kohdalla yksityiskohtaisen puheenaihejak-
sojen kulun.

9.1.1 Kyseenalaistaminen: ilman ammatti-identiteettiä ei voi toimia 
monialaisessa ryhmässä

Monialaisuuteen liittyvä keskustelu käynnistyi ensimmäisessä laboratoriokoko-
uksessa peiliaineistona käytetyn tutkimus- ja kehitystyön strategiatekstin kyseen-
alaistamisesta (taulukko 13). Strategiassa tavoitteeksi asetettiin, että ”opinnäytetyt 
liittyvät laajoihin, monialaisiin ja kansainvälisiin projekteihin”. Osanottajat kysyi-
vät, miten tavoiteltavaa on tehdä opinnäytetyö monialaisessa projektissa (PAJ 
1.2.4 ja 1.2.5). Monialaisuuden tavoitteluun liittyi dilemma: toisaalta monialai-
sessa ryhmässä toimimisen osaamisen kehittymistä arvostettiin, mutta samalla ky-
seenalaistettiin ammattiin vasta tutustumassa olevan opiskelijan mahdollisuudet 
harjoitella ja oppia tällaista toimintaa. Opettajat korostivat, että monialaisen toi-
minnan perustaksi tarvitaan vahvaa ammatillista identiteettiä ja syvää oman alan 
osaamista. Opiskelijalla nämä ovat vasta orastamassa. Lisäksi opiskeluaika am-
mattikorkeakoulussa ammatti-identiteetin omaksumiseen on kovin lyhyt. Näyt-
teen PAJ 1.2.5 puheenvuoro viittaa siihen, että puhuja ajattelee työntekijän voivan 
kehittyä vasta valmistumisen jälkeen työssään noviisista ekspertiksi viisiportaisen 
asteikon (Dreyfus & Dreyfus 1986) mukaan. Opettajat kysyivät, miten opiskelijat, 
jotka ovat koulussa tutustumassa tulevaan ammattiinsa, pystyisivät toimimaan 
monialaisessa ryhmässä. Eikö pätevä osallistuminen edellyttäisi oman ammatin 
vankkaa osaamista? Monialaisuus hyväksyttiin tavoitteena, kun yksi osallistujista 
korosti, että opiskelijoita on hyvä ”vähän lykätä takapuolesta sille tielle”, vaikka ta-
voitetta kokonaisuudessaan ei voitaisi koulutuksessa saavuttaa. Hänen mukaansa 
tulevaisuuden työssä tullaan kyseenalaistamaan nykyinen työtapa, jossa sairaan-
hoitaja, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä hoitavat kukin oman sarkansa. 

Taulukko 13. Kyseenalaistavat puheenaihejaksot

Kyseenalaistaminen    

Puheenaihejakso  Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.2.4 ja 1.2.5 Monialaisuuden 
tavoittelun 
kyseenalaistaminen. 
Kyseenalaistaminen 
liittyy opiskelijoihin.

Kyseenalaista-
minen 

Mitä moniammatillisuus 
on? Mitä monialaisuudella 
tavoitellaan? Onko monialaisuus 
tavoitteena järkevä? Pystyvätkö 
opiskelijat harjaantumaan 
monialaisessa toiminnassa vasta, 
kun ammatti-identiteetti on 
rakentunut. 
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Näyte PAJ 1.2.5: Voiko ammattikorkeakouluopintojen aikana oppia monia-
laisuutta?
– C: Mäkin aattelen sitä, ett se on täs kolmen ja puolen vuoden aikana hädin 

tuskin sen oman ammatti-identiteettisnsä löytävät. Se moniammatillisuus, se 
on, mun mielestä vasta sen jälkeen ehkä ois mahollisuuksia sen vahvistami-
seen, ellei nyt jotain tehdä työopetukselle.

– D: Nii sit herää kysymys, ett mikä moniammatillisuus tai monialaisuus itse-
asiassa on, ett kuin myö niinkun sitä ajatellaan, ett onks se sit vaan niinku tää 
sos. ja terveysalan kesken vai olisko ehkä jotakin muutakin. Ja nyt, kun kuun-
telin sitä Hussissa tehtyä urasuunnitelmaa, ni nehän lähtee siitä kylläkin, ett 
ammattikorkeest valmistunu, ni vasta niinkun sitten lähdetään sen viisportai-
sen mallin mukaan siit aloittelijasta sinne asiantuntijaks (Dreyfus & Dreyfus 
1986). Ett se vast antaa niinku tavallaan sen – jollon, mie oon itse asiassa 
samaa mieltä kun jompikumpi teist sano, että, ett ei oikeestaan tunnekaan sitä 
substanssii niin hyvin, ett vois niinkun antaa sen oman panoksensa siihen[...]

Monialaisuus -polulla kyseenalaistavat ja analysoivat puheenvuorot kulkivat osit-
tain rinnakkain samojen puheenaihejaksojen sisällä. Esimerkiksi puheenaihejak-
sossa 1.2.4 opettajat totesivat, että tavoitteissa ja puheissa kaikki toimijat korosti-
vat monialaisuutta, mutta käytännössä näytti siltä, että niin työelämän edustajat, 
kuin opettajat ja opiskelijatkin ”jököttävät mielellään omissa ryhmissään”. Miksi 
siis asettaa opiskelijan tavoitteeksi monialaisuudessa harjaantuminen? Puheen-
aihejakson sisällä opettajat siirtyivät analysoimaan yksialaisuuteen sitoutumisen 
syitä. Analyysin (= siirtymä kyseenalaistamisesta analyysiin) käynnisti ohjaajan 
kysymys, miksi eri toimijoilla oli tapana pysytellä omissa ammattiryhmissään. Yk-
sialaisuuteen sitoutumisen syitä löydettiin ammattien erilaisista syntyhistorioista, 
ammattikulttuureista ja tiedetaustoista. Keskustelijat korostivat ammattiryhmien 
rajojen olleen ja olevan tiukat paitsi koulussa myös työelämässä. 

9.1.2 Analyysi: aiemmat toimintamallit ja koulun nykykäytännöt 
korostavat koulutusammatin mukaista ohjausta

Varsinaisesti analyysin käynnisti kuitenkin huomautus, että ”opiskelijoita täytyis 
vähän lykätä takapuolesta sille tielle”  (PAJ 1.2.5 lopussa). Se siirsi opettajat ana-
lysoimaan monialaisuuden tavoitetta suhteessa opetustyössä ja harjoittelun oh-
jaamisessa syntyneisiin kokemuksiinsa sekä nykyisten opinnäyteprosessien (pei-
liaineistona) etenemiseen. Opettajat analysoivat koulun nykykäytäntöjä suhteessa 
monialaisuuden tavoitteeseen neljässä puheenaihejaksossa, joita luonnehdin en-
simmäiseksi analyysivaiheeksi (taulukko 14).  

Analysoivissa puheenaihejaksoissa opettajat korostivat monialaisten toimintata-
pojen puuttumista (PAJ 1.2.4, 1.2.5) ja totesivat opiskelijoiden etenemistä ohjaavien 
koulutusohjelmakohtaisten ja tarkkojen suunnitelmien vaikeuttavan monialaisuu-
den tavoitteen saavuttamista. Opiskelijoitten koulutusohjelma- ja ryhmäkohtais-
ten lukujärjestysten ja harjoitteluaikataulujen mukaan myös opinnäyteprosessi 
eteni eri tavoin eri koulutusohjelmissa (PAJ 1.4.4, 1.2.6). Osallistujat kokivat, että 
yksityiskohtiin menevän etukäteissuunnittelun ohjaamassa toimintajärjestelmässä 
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opiskelijoita koskevat säännöt eivät takaisi monialaisen toiminnan vaatimaa jous-
tavuutta. Tämä voisi johtaa siihen, että opiskelijat mieluummin pitäytyisivät omis-
sa ryhmissään kuin tavoittelisivat toimimista monialaisissa ryhmissä.

Taulukko 14. Analyysin puheenaihejaksot

 Analyysi    

Puheen-
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.2.4 Monialaisuus 
suhteessa 
nykykäytäntöön.

Analyysi Tavoite, iso ja monialainen 
työelämäprojekti. Jos tarkastelee tilannetta 
nyt, opiskelijat ja opettajat haluavat 
pystytellä ammatti-alakohtaisissa 
ryhmissään. Mm. harjoitteluaikataulut ja 
lukujärjestykset estävät monialaisuuden 
toteutumista ruohonjuuritasolla. 

1.2.5 Monialaisuus 
suhteessa 
nykykäytäntöön.

Analyysi Koulutusaika on niin lyhyt että opiskelija 
hädin tuskin ehtii oppia oman ammattinsa. 
Mitä monialaisuus tai moniammatillisuus 
on? Nyt näyttää ainakin siltä, ettei 
monialaisia töitä ole.

1.2.6 Monialaisuus 
suhteessa 
nykykäytäntöön.

Analyysi Opiskelijoiden opetussuunnitelmissa 
noudatetaan erilaisia ideologioita. Miten ne 
estävät monialaisuuden mahdollisuutta?

1.4.4 Monialaisuus 
suhteessa 
nykykäytäntöön.

Analyysi  Miten motivoida opiskelijaa monialaisessa 
ryhmässä työskentelyyn, kun opiskelijoiden 
erilaiset aikataulut ja aikataulujen ja 
ohjelmien joustamattomuus estävät 
yhteistyön onnistumista?

3.2.2 Aikaisempien 
ohjauskonseptien
luonne

Analyysi Ohjauksen kohteena olivat oman 
ammattialan opiskelijat ja ohjauksessa 
voitiin miettiä myös sitä, miten hyvin valittu 
aihe liittyy ammatin ”tieteen” perustaan.

Kolmannessa kokouksessa opettajat analysoivat opinnäytekonseptien historiallis-
ta kehitystä (PAJ 3.2.2). Opettajat tunnistivat monialaisuuden tavoitteen muut-
tavan ohjaustyönsä kohdetta. Opinnäytekonseptien muutoksissa työn kohde oli 
kehittynyt seuraavasti:

– Seminaarikonseptissa ohjattavana oli ohjaajan edustamaa ammattia opis-
keleva oppilas, joka teki työtään ohjaajan substanssiosaamiseen liittyvästä 
aiheesta.

– Tutkielmakonseptissa ohjattavana oli edelleen ohjaajan ammattiin opiske-
leva opiskelija tai opiskelijapari. Opettaja edusti ammatiltaan samoin kuin 
tiedetaustaltaan ja tutkimusorientaatioltaan opiskelijan alaa.
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– Ammattikorkeakoulukonseptissa ohjattavana olisi ryhmä eri koulutusam-
matteja edustavia opiskelijoita, joiden ammatillinen orientaatio, teoriat ja 
käsitteet nousisivat eri perusteista kuin ohjaajan.

Analyysin mukaan opettajan ohjauksen kohteena oli aikaisemmissa konsepteissa 
ollut opettajan edustaman ammattialan opiskelija tai opiskelijaryhmä. Tärkeätä 
ohjauksessa oli ollut miettiä opiskelijoiden kanssa ammattialan ”tiedeperustaa” 
ja sen perusteella ratkaista, mm. mitkä asiat sopivat opinnäytetyön kohteeksi ja 
mitkä eivät (näyte PAJ 3.2.2). Tulevassa konseptissa ohjauksen kohde olisi monia-
lainen opiskelijaryhmä. Ohjauksen sisältö tulisi muuttumaan.

Näyte PAJ 3.2.2: Ohjauksen kohteena oli oman ammattialan opiskelija tai opis-
kelijaryhmä
– H: […] niinku sieltä (=ohjauskeskustelussa) haettiin sitä, mitä fysioterapia 

on, sitä, miten se eroaa liikuntatieteellisestä tutkimuksesta ja millä tavalla - 
niinku opiskelijat mielellään ois tutkinu just jotain omia harrastuksia, niin 
onko se tavallaan luvallista. Tämmösiä keskusteluja käytiin, mut se voi olla 
lähempänä se 90-luvun alkua vielä se teema, mikä on niinku luvallista tehdä, 
saako semmosta tehdä, syventäänkö se (=valittu aihe) sitä ammatillista osaa-
mista, jos tutkii niinku omaa harrastusta. Ja opiskelijoilla kun ei oo niinku 
välttämättä siin vaihees kovin paljon muuta tämmöstä kokemusta, mistä ois 
lähteny sitä omaa aihetta ammentamaan, niin se helposti meni sitten siihen, 
että just mikä on oma kokemus. Ja sit jos oli näitä tämmösiä, niinku aattelet 
jotain työkokemuksia ja tavallaan ryhmiä vaikka tuolla (=kentällä), niin nää-
hän on niinku etuoikeutetussa asemassa nää opiskelijat, jotka sit pysty taval-
laan siihenkin hommaan. […]

9.1.3 Monialaisesti toteutetun pestuupäivän ja sitä seuranneen 
ideavaiheen onnistumisen tutkiminen

Siirtymä analyysista pestuupäivä -mallin tutkimiseen syntyi, kun yksi osallistujista 
palasi aikaisemmin esitettyyn teemaan ”opiskelijoita täytyis vähän lykätä takapuo-
lesta sille tielle” toteamalla, että pestuupäivässä opiskelijoille tarjottiin mahdolli-
suutta oppia toimintaa monialaisessa ryhmässä. Ryhmä ryhtyi tutkimaan, kuinka 
onnistunut pestuupäivä oli monialaisuuden tavoittelussa. Työelämän edustajia oli 
pyydetty esittämään pestuupäivillä toimeksiantonsa selkeästi ja motivoivasti niin, 
että pestuutilaisuutta kuuntelemassa olevat opinnäytetyötä aloittavat opiskelijat 
ymmärtäisivät ja innostuisivat tehtävistä. Ajatus oli, että työelämästä tulevat teh-
tävät olisivat sellaisia, että niihin vastaamiseen tarvittaisiin opiskelijaryhmä, joka 
koostuisi usean eri alan opiskelijoista.

Pestuupäiviä tutkivissa puheenaihejaksoissa opettajat korostivat monialaisen 
toiminnan tarjoamisen tärkeyttä sekä sitä, ettei ensimmäisellä kerralla usein on-
nistuta täydellisesti. Kehitettävää jää. Sen jälkeen opettajat tutkivat kohdattuja on-
gelmia ja niiden syitä. Niitä havaittiin paljon pestuupäivän suunnittelussa ja toteu-
tuksessa samoin kuin päivää seuranneessa ideointivaiheessa. Kaikkien toimijoiden 
ts. työelämän, opettajien ja opiskelijoiden panos vaati kehittämistä. 
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Tilaisuudesta vastanneet opettajat (yliopettajat) olivat pitäneet itsestään sel-
vänä, että aiheet ja pyynnöt kuultuaan opiskelijat osaisivat muodostaa monialai-
sia aiheesta kiinnostuneita ryhmiä (PAJ 1.2.8). Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan 
opiskelijat hakeutuivat pohtimaan kuulemaansa tuttuihin ammattialaryhmiinsä. 
Opettajat huomasivat itse ajatelleensa monialaisuutta ja työelämäprojektien vaa-
timaa ryhmätyötä jo pitkään ja siten erehtyneensä pitämään opiskelijaryhmien 
muodostumista tarjottujen aiheiden mukaan itsestään selvänä.  Opettajat arveli-
vat, ettei pestaajien valmennuskaan ollut riittävää. Heidän olisi pitänyt pystyä esi-
tettyä paremmin kuvaamaan tehtävää ja sen suorittamisessa vaadittavaa osaamista 
niin, että monialaisuuden vaatimus olisi tullut selväksi (PAJ 1.4.4).

Ongelmia kohdattiin myös pestuupäivän jälkeen. Pyydettyjä tehtäviä oli ker-
tynyt pitkä lista ja oli ratkaistava, mitä tehdään ”yli jääneiden” pyyntöjen kanssa. 
Lisäksi oli sovittava, kuka opettaja vastaa mistäkin tehtäväryppäästä ja miten opis-
kelijoita ohjataan aiheideasta eteenpäin. Opettajat olivat päätyneet luokittelemaan 
aiheet ohjaustyöhön osallistuvien opettajien lukumäärän mukaan kuudeksi tee-
maksi ja jakamaan ideointivaiheen ohjausvastuun teemojen mukaan. Teemojen 
jaotus ei ollut looginen. Lisäksi opettajat olivat joutuneet vastaamaan itselleen vie-
raista teemoista (PAJ 1.4.2). 

Opinnäytetöiden ideointivaiheessa opiskelijat eivät noudattaneet annettuja 
ryhmäjaon ohjeita ja hakeutuivat niistä piittaamatta ideoimaan tutun opettajan 
ryhmään. Opiskelijat muodostivat työryhmiä etsiytymällä tuttuun ”kaveriporuk-
kaan”, eikä aiheen monialaisuus vaikuttanut ryhmien rakentumiseen (PAJ 1.4.3). 
Myös opinnäytepyyntöjen vyöry sekoitti opiskelijoita, eivätkä he kyenneet ym-
märtämään pyyntöjen sisältöä puhumattakaan siitä, että olisivat havainneet työ-
elämän tarjoamien aiheiden vaativan monien eri alojen osaamisen yhdistämistä 
(näyte PAJ 1.4.4). 

Näyte PAJ 1.4.4: Opiskelijat eivät ymmärtäneet tarjottuihin tehtäviin sisältyvää 
monialaisuuden haastetta 
– B: Ja sit, eihän siellä, oppilas ei nähny sitä, että minusta on itestä kiinni. Ja 

varmaan niitten esittelijöitten sinä päivänä, kun ne esittelyt oli, niin he esit-
telivät hirveässä tahdissa paljon kuvia, näitten oppilaittenkin on vaikea näh-
dä, kun ittellekin on vaikea nähdä niitä kaikkia mahdollisuuksia. Että niille 
piti ihan sanoa, siis kaikkia niitä hyviä, että täähän käy kun – miten se oli  
– Lehmuskodissakin ne sano, että siellä on, mie en muista, mitä Lehmuskodis-
ta antoivat yhden aiheen. Esimerkiksi vaikka, mie sanon nyt äkkiä vaikka, että 
pesut, jotain pesuista vaikka. Niin sitten joku (=opiskelija) sano, että ei se 
fysioterapia liity mitenkään Lehmuskotiin. Siis ne (=opiskelijat) ei nää niitä 
yhteyksiä, et heille pitää ne tuoda ihan tarjottimille, että herranjestas, kyllähän 
siel fysioterapiaakin vois hyvin liittyä tähän aiheeseen. Tai johonkin, mie en 
muista sen aiheen nimeä nyt, mutta oli jostain Lehmuskodista kuitenkin. Ne 
ei näe niitä mahdollisuuksia. Tämmönen aika aloittelevassa vaiheessa oleva, 
ne ei, et niille pitää ne kyl tarjottimella tarjota. Sanoa, et kyllä tässä sopii se 
näkemys, ja vaikka vielä sosiaalipuolen näkemyskin. Miten? Näin ja näin ja 
näin, selittää sille. Et sekin on vaikeata nähdä yhteyksiä…
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– C: ...Niin siinä se on se monialaisuus...
– A: ...Monialaisuutta on hirveän vaikea nähdä. Etenkään opiskelijan.

Kun opettajat niputtivat aiheet kuudeksi teemaksi ja totesivat, etteivät hallinneet 
kohdalleen ”osunutta” asiakokonaisuutta, he päätyivät etsimään apua yhteisohja-
uksesta. Käytännössä kuitenkin ideoita eteenpäin ohjanneet opettajat olivat koke-
neet kantaneensa vastuun ohjauksesta yksin (PAJ 1.4.5). Lisäksi osa yliopettajista 
oli ollut poissa (esimerkiksi koulutuksen tai sairaslomien vuoksi) ideointivaihees-
sa ja jäljelle jääneet joutuivat vastaamaan useammasta kuin yhdestä teemaryhmäs-
tä. Pestuupäiväkokeilun virheitä tunnistettiin myös tiedottamisessa ja työnjaossa: 
yliopettajat olivat suunnitelleet kokeilun ja sen oli jäänyt liiaksi vain yliopettajien 
tietoon ja vastuulle. Koulutusalan sisällä ei tiedetty tarpeeksi pestuupäivien ideasta 
ja apua ohjaustyöhön ei saatu muilta opettajilta (PAJ 1.4.6).

Pestuupäiväkokeilun arviointi ja tutkiminen johtivat kysymykseen, ketkä 
opinnäytteitä tulevaisuudessa ohjaavat ja mikä tulee olemaan yliopettajan rooli 
opinnäytteiden suhteen. Kokeilun pohjalta oli ilmeistä, että monialaisten töiden 
ideointivaiheeseen tarvittaisiin lisää ohjausresursseja (PAJ 1.4.6). Opinnäytetöi-
den ohjauksessa kaikkien opettajien työpanos ja osallistuminen olisi tarpeen. (PAJ 
1.4.8). Keskustelu siitä, ketkä opettajat osallistuvat ohjaustyöhön, nosti esille ko-
kemuksen, että aika ajoin joillekin ohjaajille kertyy opinnäytetöistä ”suma”, jonka 
pätevästä ohjauksesta selviäminen on kuormittavaa. Tämä keskustelu siirsi pu-
heen koskemaan yleisesti opiskeluaikojen joustavuutta ja päätti pestuupäiväkokei-
lun tutkimisen ensimmäisessä istunnossa. 

Pestuupäiväkokeilua arvioiva keskustelu jatkui vielä toisessa muutoslabora-
toriokokouksessa. Keskustelijat olivat asettaneet uuden aloitustavan tavoitteeksi, 
että syntyisi viisi monialaista ryhmää tekemään opinnäytettä. Puheenaihejaksossa 
2.6.2 osallistujat tarkastelevat pestuupäivien aiheluetteloa suhteessa kokousten vä-
lissä valmistettuun listaan opiskelijoiden valitsemista aiheista sekä ryhmistä, jot-
ka ryhtyisivät työhön. Kun tavoite monialaisten töiden määrästä näytti täyttyvän 
ja ylittyvän, keskustelu laajeni koskemaan seuraavia seminaareja. On ratkaistava, 
miten monialaisissa ryhmissä työskentelevät jatkavat opinnäyteprosessia ja miten 
muiden opiskelijoiden prosessi etenee. Taulukossa 15 on tiivistelmä puheenaihe-
jaksojen kulusta.

Esimerkki PAJ 2.6.2: Tuloksena ainakin viisi monialaista opinnäytettä – miten 
niitä ohjataan?
– F: Joo. Miks tätä nyt sitten kysyn, niin on se, että lähinnä mietin sitä, et K se 

tais viimeiks sanoo, että jos tulee se viis monialasta työtä, niin se on niinku se 
tavote. Ja ajattelin että no, lähestytään sitä mut toisaalta, mitä mietin, niin on 
sitten onks tää, jos meil on viis monialasta työtä nyt sit tulossa, niin eteneeks ne 
jotenkin omalla tavallaan? Ja mitä tapahtuu muulle joukolle? Et jos muut on 
niinku tämmösiä et näyttää menevän sen omaan viiteryhmänsä mukana niin 
meneeks ne jotenkin eri tavalla sit ne,  jotka etenee monialasesti?

– A: Tietysti jollain tavalla, mut jos ne itse työt ei oo monialasia, niin ne vois nää 
seminaarit silti olla monialasia.
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Taulukko 15. Pestuupäiväkokeilua tutkivat puheenaihejaksot

(Malli 2): ”Pestuupäivä” -kokeilun tutkiminen

Puheenaihe-
jakso Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.2.8 Uusi seminaari-
käytäntö: 
pestuupäivät, 
kokeilun 
tutkiminen.

Pestuupäivä-
kokeilun 
tutkiminen

Opiskelijoille annettiin mahdollisuus oppia 
monialaisuutta jo koulutuksensa aikana 
- järjestettiin pestuupäivät. Opiskelijat eivät 
kuitenkaan olleet valmiita työskentelemään 
monialaisesti. Miksi ryhmiä ei syntynyt 
odotetusti?

1.4.2 Uusi seminaari-
käytäntö: 
pestuupäivät, 
kokeilun 
tutkiminen.

Pestuupäivä-
kokeilun 
tutkiminen

Pestuupäivillä tilatut aiheet jaettiin aiheiden 
mukaan ohjaajille – ei entisen tavan mukaan 
koulutusohjelmakohtaisesti. Jaotus ei ollut 
looginen. Aihepiiri saattoi olla ryhmän 
ohjaajalle vieras. Mitä se vaikutti ohjaukseen?

1.4.3 Uusi seminaari-
käytäntö: 
pestuupäivät, 
kokeilun 
tutkiminen.

Pestuupäivä-
kokeilun 
tutkiminen

Pestuupäivien idea oli saada eri alojen 
opiskelijat saman tilatun aiheen äärelle. 
Ryhmiä syntyi vain vähän, koska opiskelijoista 
on turvallisempaa tehdä työtä entuudestaan 
tutun opiskelijakaverin ja -ryhmän kanssa. 
Vieraan työskentelytavoista ei tiedä. 
Luottamus on tärkeää työparin valinnassa.  
Ryhmä valittiin myös tutun opettajan 
perusteella.

1.4.4 Uusi seminaari-
käytäntö: 
pestuupäivät, 
kokeilun 
tutkiminen.

Pestuupäivä-
kokeilun 
tutkiminen

Pestuupäivänä työelämän tilauksia tuli 
niin paljon ja työelämän edustajat esittivät 
aiheitaan sellaisilla tavoilla, etteivät opiskelijat 
pystyneet näkemään niiden monialaisuutta.

1.4.5 Uusi seminaari-
käytäntö: 
pestuupäivät, 
kokeilun 
tutkiminen.

Pestuupäivä-
kokeilun 
tutkiminen

Ohjaajan osaaminen tuli kyseenalaiseksi, 
kun pyydetyt aiheet niputettiin aihepiireiksi 
ja vastuutettiin ideavaiheen ohjaajille 
(yliopettajille). Ohjaajien välisestä yhteistyöstä 
puhuttiin, mutta todellisuudessa aihepiirin 
vetäjä oli yksin. Muilta tulisi saada tukea. 

1.4.6 Uusi seminaari-
käytäntö: 
pestuupäivät, 
kokeilun 
tutkiminen.

Pestuupäivä-
kokeilun 
tutkiminen

Opiskelijat kärsivät, kun eivät saaneet 
pestuupäivän jälkeen hyvää ohjausta 
vastuuopettajien poissaolojen vuoksi. Toiset 
opettajat yrittivät tuurata ja ravasivat luokasta 
luokkaan.

1.4.8 Uusi seminaari-
käytäntö: 
pestuupäivät, 
kokeilun 
tutkiminen.

Pestuupäivä-
kokeilun 
tutkiminen

Pestuupäivät ja ideaseminaarista vastaaminen 
nähtiin liiaksi vain yliopettajien työksi.

2.6.2 5 monialaista 
työtä synty-
mässä – asetettu 
tavoite täyttyy.

Monialai-
suuden 
toteutumisen 
tutkiminen

Arvioitiin pestuupäivien jälkeisten 
ideaseminaarien tuloksia. Opiskelijoiden 
ideapapereista oli kerätty töiden aiheet ja 
ryhmät. Havaittiin, että yli 5 monialaista 
ryhmää oli syntynyt.  
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9.1.4 Mallin rakentaminen: uusi seminaarikäytäntö ja  uudet 
työnjaon tavat 

Monialaisuuden idean ”salliva” kehityspolku sai hyväksyntänsä jo edeltävissä 
vaiheissa ts. kyseenalaistamisen, analyysin ja kokeilun arvioinnin ja tutkimisen 
yhteydessä. Puheenaihejaksossa (PAJ 1.2.5) opettajat päätyivät epäilyn jälkeen 
korostamaan monialaisen ryhmätoiminnan oppimista tärkeänä tavoitteena jo 
koulutuksen aikana. He myös pitivät hyvänä pestuupäiväkokeilua, jossa opiskeli-
joille oli tarjottu mahdollisuus päästä harjaantumaan monialaiseen ryhmätoimin-
taan (vrt. näyte PAJ 1.2.8 ja myös näyte PAJ 1.2.5). Puhujat ajattelivat työelämän 
kehittämistehtävien olevan luonteeltaan sellaisia, että ne luonnollisella tavalla vaa-
tisivat monenlaista osaamista, siis monialaista toimintaa. Odotuksissa oli että pes-
tuupäivien tuloksena syntyisi ainakin viisi opinnäyteprojektia, joissa työskentelisi 
monialainen opiskelijaryhmä (PAJ 1.2.5). 

Näyte PAJ 1.2.5: Monialaisessa ryhmässä toimimista on hyvä harjoitella jo 
koulutuksen aikana
– E: Mie aattelin näin, ett jos ne luontevasti syntyy, ne monalaiset, ni se on hyvä, 

mut jos ne pitää niinkun väkisin ruveta teettämään, niin siit ei niinkun tule 
mitään. 

– C: Tässähän oli sata oppilasta suurin piirtein tänä syksynä. Silloin aateltiin, 
ett jos niistä vaikka viis monialaista syntyis, ni se ois hyvä. Mun mielestä se on 
ihan realistinen näkemys tämä. Mut ei munkaan mielestä väkisin. Mut luo-
daan ne mahdollisuudet.[…

– …]A: Mä olen sitä mieltä, ett se moniammatillisuus – että, ett siihen ei voi 
pakottaakaan, mut miun mielestä se on kauheen tärkee asia, ett ne oppis niin-
kun sen täällä jo, ett – ja sehän lähtee meistä, ett ei voi ketään pakottaa, silti 
meijän pitäis luoda sellaset mahdollisuudet, että ne voisivat niitä halutessaan 
tehä esimerkisi – kun myö vähän vielä lykättäis niitä takapuolesta ni ne vois 
niinku tehdäkkii niitä. Ett kyl mä uskon, ett ei niinku tulevaisuuden työelämä 
ole sellaista, ett sairaanhoitaja tekee vaan yhden tai yksittäistä työtä ja fysiote-
rapia ja sosiaali…

Näyte PAJ 1.2.8: Opiskelijoille annettiin mahdollisuus harjoitella monialaisessa 
ryhmässä toimimista
– B: Tästä oisin viel just sitä samaa mieltä, ett nythän myö annettiin niille ma-

hollisuus nyt täs tänä syksynä, on ainakin kokeiltu sitä. Sehän on ainakin, ett 
on annettu tällaseen ryhmäytymiseen ja näin ja sen voi samalla tavalla, ett 
pikkuhiljaa, se voi, jos nyt saatais ees vähänkin, ni se voi alkaa mennä – ei se 
varmast meekkään kerralla, yhdellä kertaa ihan sataprosenttisen hyvin. Ett nyt 
on ainakii annettu mahollisuus ja katsotaan sitten… 

Monialaisuuden harjoittelun mahdollisuuden ja tärkeyden korostaminen, pestuu-
päiväkokeilu ja sen vaatimat seuraavat ratkaisut johtivat opettajat konkretisoimaan 
monialaisuuden käsitettä ja kehittämään neljää eri toimintamallia. Opettajat 



142

– muotoilivat uuden monialaisissa ryhmissä toteutuvan seminaarikäytännön 
(Malli 2),

– rakensivat ehdotusta jakaa sekä opinnäytetyön ohjaukseen ja arviointiin 
että tutkimus- ja kehitystyön toteuttamiseen liittyviä tehtäviä uudella ta-
valla ts. suunnittelivat yliopettajien ja muiden opettajien välistä työnjakoa 
opinnäyteprosessin ohjaamisessa (Malli 3),

– rakensivat tutkimus- ja kehitystyön monialaiselle toteuttamiselle koulutus-
ohjelmiin (jotka edustavat ammattialakohtaista jakoa) sitomatonta uutta 
työnjakoa ns. tutkimusareenamallia (Malli 4) ja

– tekivät ehdotuksen, miten ammattikorkeakoulun hallinnon tasolla työs-
kentelevän tutkimus- ja kehitystyötä koordinoivan ryhmän tulisi toimia 
suhteessa koulutusalan tutkimus- ja kehitystyöhön niin, että se edistäisi 
monialaisuutta (Malli 5).

Käsitteen kehittyminen ja mallin rakentaminen etenivät niin, että uuden semi-
naarikäytännön rakentaminen toimi lähtökohtana ja arkeen sitoutuvana hyvin 
akuuttina kehitystehtävänä. Opettajat lähtivät ensinnä kehittelemään seminaari-
käytäntöä. Uuteen seminaarikäytäntöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen kui-
tenkin pakotti heidät laajentamaan näkökulmaansa myös työnjakokysymyksiin 
(hajautettu–keskitetty-malli, tutkimusareenamalli ja koko ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitystoiminta). Kun pestuupäiväkokeilun toteuttamisessa vastuu 
oli keskitetty monialaiselle yliopettajaryhmälle, työnjakoa käsittelevät puheen-
aihejaksot keskittyivät aluksi pohtimaan opinnäytetyöhön liittyvien tehtävien 
keskittämistä joillekin opettajille tai hajauttamista kaikkien opettajien vastuulle. 
Seitsemännessä kokouksessa keskitetty–hajautettu-keskustelu päätyi ajatukseen, 
että ”jotain” olisi hyvä keskittää niin, että osaaminen kertyisi. Tämä johti edellistä 
laajempaan ideaan tutkimusareenoista. Tutkimusareenaideaa kehittelevä teema 
yhdistyi työelämäprojektin kehittelypolkuun ja muodosti uuden kehittelyalueen. 
Seuraavassa esittelen edellä mainittujen mallien rakentamisen polut.

Uuden seminaarikäytännön kehittely (Malli 2)
Kuvassa 27 esitän uuden seminaarikäytännön kehittymiseen johtaneen kehittely-
polun ja siihen kuuluvat puheenaihejaksot.
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Kuva 27. Uuden seminaarikäytännön kehittäminen

Aivan ensimmäisissä uutta seminaarimallia kehittelevissä puheenaihejaksoissa 
opiskelutapojen ja aikataulujen joustavuuden lisäämistä pidettiin monialaisen 
toiminnan ja opiskelun ehtona (PAJ 1.4.9, 1.4.10). Opettajat pitivät monialaisuu-
den toteutumista mahdollisena vain, jos opiskelija voisi edetä nykyistä joustavam-
min opinnoissaan. Monialaisen toimintatavan ja opettajien ja opiskelijoiden toi-
mintaa ohjaavien sääntöjen joustamattomuudesta aiheutuvat esteet nousivat esille 
vielä viimeisessä arvioivassa kokouksessa (10.3.2). Siinä opettajat pohtivat opiske-
lun rakenteiden jäykkyyden sekä myös opettajien itse ylläpitämän ammatteihin 
sidotun ajattelun edelleen estävän monialaisuutta. Keskustelijoiden mukaan opet-
tajat eivät itse osaa toimia monialaisesti. 

Aikaisempaa joustavampaa käytäntöä painottavien puheenaihejaksojen jälkeen 
opettajat korostivat seminaarien tärkeyttä opiskelijan oppimisessa. Tosilla koulu-
tusaloilla (esimerkiksi tekniikassa) ei välttämättä järjestetty lainkaan seminaareja 
ja opiskelijoilla oli vapaus tehdä työnsä omassa rytmissään. Tätä mallia ei haluttu 
omaksua, vaan kehittää seminaaritoimintaa entistä avoimempaan suuntaan niin, 
että eri alojen opiskelijat ja vaikkapa työelämän edustajat voisivat osallistua niihin 
helposti. 

Varsinaisesti uuden seminaarikäytännön konkretisointi käynnistyi kolmannes-
sa kokouksessa. Ensin opettajat ratkaisivat, miten suuressa monialaisessa ryhmässä 
(pestuupäivät) jo aloittaneiden opiskelijoiden opinnäyteprosessi tulisi etenemään 
ja miten opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit järjestettäisiin. Keskustelussa 
opettajat päätyvät tavoittelemaan monialaisia suunnitelmaseminaareja. Tämä 
esitys törmäsi samoihin seikkoihin kuin ammattikorkeakoulumetodienkin järjes-
täminen ts. opiskelijoiden tiukkoihin ammattiala- ja ryhmäkohtaisiin etenemis-
suunnitelmiin (kuten lukujärjestykset ja harjoitteluajat) sekä opinnäyteprosessien 
erilaisuuteen. Puheenaihejaksossa 3.3.3 opettajat hahmottelivat sekä monialaisissa 

Monialainen työelämäprojekti

Kyseenalaistaminen                        

Analyysi                                   

Pestuupäiväkokeilun tutkiminen               

8.3.1 ja 8.3.4 

Monialaisesti 
toteutuva 

seminaarikäytäntö, 
Malli 2                  

1.4.9, 1.4.10

Opinnäytetyön 
ohjaukseen liittyvä

työnjako,                    
Malli 3

T&K-toimintaan 
liittyvä työnjako,                                                 

Malli 4

"Viittä vaille valmis" 
-seminaari

Uusi monialainen 
seminaarikäytäntö ja yhteinen 

opinnäytetyön prosessi

Toinen 
pestuupäiväkokeilu

Ammattikorkea-
koulun sisäinen 

työnjako ,               
Malli 5

Suunnitelma-
seminaari = 

työpajatoiminta

3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 
3.3.4; 4.5.2; 4.5.3, 
4.5.4, 6.2.2; 6.2.3; 
6.2.4; 6.2.5; 7.2.1; 
7.2.2; 7.2.3; 7.2.4; 

8.4.1, 10.3.2

10.3.5
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ryhmissä järjestettävää opinnäytetyön suunnitelmaseminaaria että ammattikor-
keakoulumetodien toteuttamista. Kehityspolut kietoutuivat toisiinsa: tavoitteena 
olivat sekä monialaisesti toteutettavat ammattikorkeakoulumetodit että suun-
nitelmaseminaarit, mutta eri koulutusohjelmien opiskelijoiden aikatauluista ei 
löytynyt yhteistä aikaa niiden järjestämiseen. Seminaareista keskusteleva puheen-
aihejakso sisälsi saman käänteen kuin ammattikorkeakoulumetodeissa: opettajat 
mietittivät opiskelijoiden ”palauttamista” monialaisten pestuupäivien kokeilusta 
huolimatta jatkamaan töitään ammattialakohtaisissa ryhmissä. ”Palautuskeskus-
telun” päätti kuitenkin puheenvuoro, jossa puhuja korosti työelämän luottamusta 
ja työelämän edustajien pestuupäivillä tekemien ”tilausten” velvoittavuutta. Pu-
heenvuoron jälkeen opettajat päättivät järjestää monialaiset opinnäytetyön suun-
nitelmaseminaarit. Aikatauluongelma pyrittiin ratkaisemaan sopimalla seminaa-
rien järjestämisestä ”workshop”-tyyliin ja raivaamalla niille tarvittava aika vaikka 
rikkoen lukujärjestyksiin ja harjoitteluun liittyviä sääntöjä (PAJ 3.3.3. ja 3.3.4). 

Neljännessä istunnossa (PAJ 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4) suunnitelmaseminaarin mal-
lin rakentaminen jatkui. Opettajat olivat välitehtävänä tutkineet opiskelijoille 
jaettavaksi tarkoitettuja suunnitelmaseminaariohjeita (peiliaineisto) ja todenneet 
niiden olevan täynnä ”tutkimus”-sanoja. Tutkimus-terminologiasta haluttiin va-
pautua. Se johti sekä seminaarien nimeämiseen uudella tavalla että tarpeeseen 
muokata opinnäytetyön ohjeet uutta käytäntöä vastaavaksi. Opettajat päätyivät 
korvaamaan tutkimussuunnitelmaseminaari-käsitteen ”työpajatoiminnalla”. 
Uuden nimen antamisen ohella käynnistettiin työpajojen käytännön suunnittelu. 
Yhtä teemaa kohti varattiin yksi työpaja, jossa oli tarkoitus käsitellä samanaiheisia 
opinnäytesuunnitelmia yliopettajan ohjaamana. Työpajaan osallistuisivat myös 
opinnäytettä ohjaava opettaja sekä mahdollisesti työelämän ohjaaja.  Ryhmiin 
jako suunniteltiin tehtäväksi uudella tavalla kehittämistyön aihepiirin mukaan – ei 
siis ammatin mukaan. Seminaarien konkretisoinnin lisäksi opettajat joutuivat rat-
kaisemaan, kuinka monialaisia opiskelijaryhmiä ohjataan ennen työpajatapahtu-
maa ja miten opponointi uudessa toimintatavassa toteutetaan. Työpajatoiminnan 
suunnittelu, konkretisointi ja viimeistely jatkuivat seitsemänteen istuntoon saakka 
– sen jälkeen työpajatoimintaa kokeiltiin. Kokeilusta kerättiin palautetta opiskeli-
joilta. Opiskelijat toivoivat kehitettävän erityisesti opponenttien työtä niin, että se 
auttaisi työskentelevää ryhmää pätevästi. Suunnitelmaseminaarikäytännön muut-
tamisen työläydestä ja moniulotteisuudesta viestii käsittelyyn käytettyjen puheen-
aihejaksojen määrä – niitä oli 19.  (PAJ 1.4.9, 1.4.10, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.5.2, 4.5.3, 
4.5.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 8.4.1, 10.3.2). Kahdeksas 
kokous ajoittui siten, että uusi opinnäyteprosessi pestuupäivineen oli alkamassa. 
Keskustelu työpajatoiminnan palautteesta ja siihen liittyvistä uusista ratkaisuista 
jäi pinnalliseksi koska opettajilla oli kiire suunnitella, kuinka uusien opiskelijoiden 
”pestaaminen” toteutettaisiin.  Uudessa kokeilussa aloittavat opiskelijat olisivat 
vasta vuoden päästä ”työpajavaiheessa. Palautteessa keskusteltiin vain, kuinka op-
ponointitoimintaa voitaisiin tehostaa. Taulukkoon 16 on tiivistetty seminaarikäy-
tännön mallia kehitelleiden puheenaihejakojen sisältö.
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Taulukko 16. keskusteluteemojen eteneminen uuden seminaarikäytännön mallia 
(Malli 2) rakennettaessa

Malli 2: Uusi monialainen seminaarikäytäntö ja opiskelijoiden ryhmäjako (monialaiset 
työpajat)

Puheenaihe-
jakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.4.9 On muodostettava uusi 
seminaarikäytäntö, 
joka on aikaisempaa 
joustavampi ja moni-
alaisen toiminnan salliva.

Mallin 
rakentaminen 

Vanha käytäntö olisi 
”räjäytettävä”.  Opiskelijoiden 
etenemiseen ja opiskeluun 
liittyvät käytännöt eivät ole 
kyllin joustavia salliakseen 
mm. etenemisen monialaisessa 
ryhmässä.

1.4.10 Uusi malli seminaareille: 
aikaisempaa 
avoimemmat seminaarit.

Mallin 
rakentaminen 

Seminaarit halutaan 
säilyttää, mutta kehittää niitä 
aikaisempaa avoimempaan ja 
monialaisempaan suuntaan.

 3.3.1 ja  3.3.2 Uusi malli seminaareille: 
jatketaanko eteenpäin 
monialaisissa ryhmissä?

Mallin 
rakentaminen

Yhdessä ideaseminaarissa 
aloittaneet jatkavat monialaisissa 
ryhmissä töitään eteenpäin.

3.3.3 Uusi malli seminaareille. 
Päätös: jatketaan 
eteenpäin monialaisissa 
ryhmissä – alalle 
yhteiset seminaarit 
ja metodiopinnot. 
Seminaari järjestetään 
”workshop” -tyyliin

Mallin 
rakentaminen

Yhdessä ideaseminaarissa 
aloittaneille järjestetään 
yhteiset opinnot 
ammattikorkeakoulumetodeista 
ja yhteiset opinnäyteseminaarit. 
Monialaisissa ryhmissä 
aloittaneet jatkavat työtään 
monialaisissa ryhmissä. 
Seminaari järjestetään 
”workshop” -tyyliin.

3.3.4 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset 
suunnitelmaseminaarit.  

Mallin 
rakentaminen

Sovitaan ”workshop” -seminaarin 
toteutumisaikataulu.

4.5.2 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat

Mallin 
rakentaminen

Uusi seminaarikäytäntö: 
nimetään uusi 
suunnitelmaseminaari 
työpajaksi. Monialaisesti 
toteutettavat työpajat korvaavat 
koulutusohjelmakohtaiset 
tutkimussuunnitelmaseminaarit. 
Sovitaan toteutusaikataulu.

PAJ 4.5.3 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat

Mallin 
rakentaminen

Monialaiset työpajat korvaavat 
koulutusohjelmakohtaiset 
tutkimussuunnitelmaseminaarit 
– sovitaan uusi tapa laskea 
opiskelijan opintoviikkojen 
kertymistä. Opettajankin 
työtunnit kertyvät myös luokan 
ulkopuolella.
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4.5.4 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat

Mallin 
rakentaminen

Seminaarikäytännön 
määrittäminen: miten opiskelijan 
on osallistuttava (oma, 
opponointi, ja 5 muuta).

6.2.2 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat

Mallin 
rakentaminen

Sovitaan ketkä opettajista 
ovat mukana toteuttamassa 
työpajakokeilua.

6.2.3 Uusi malli opiskelijoiden 
ryhmäjaolle: seminaarien 
välissä opiskelijoita 
ohjataan monialaisessa 
ryhmässä.

Mallin 
rakentaminen 

Opiskelijoita ohjataan 
monialaisissa, teemoittain 
kootuissa ryhmissä. Rakennetaan 
työpajojen käytännön 
toteutuksen suunnitelmaa.

6.2.4 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat.

Mallin 
rakentaminen

Tarkistetaan vielä kerran 
työpajojen aikataulua ja 
sovitaan siitä, miten opiskelijat 
perehdytetään työpajatoimintaan.

6.2.5 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat.

Mallin 
rakentaminen

Sovitaan, miten monen työn 
käsittelyyn opiskelijan on 
osallistuttava saadakseen 
suoritusmerkinnän.  

7.2.1, 7.2.2,  
7.2.3 ja 7.2.4

Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat

Mallin 
rakentaminen

Käytännön asioiden suunnittelua 
ja sopimista. Tarkistetaan vielä 
kerran mm. aikataulu ja sovittu 
työnjako.

8.4.1 Uusi malli seminaareille: 
monialaiset työpajat

Mallin 
rakentaminen

Aihekohtaiset monialaiset 
seminaarit – sovitaan, miten 
opponointi järjestetään?

10.3.2 Malli: monialainen 
opiskelijaryhmä 
opinnäyteprojektissa

Mallin 
rakentaminen, 
tutkiminen 

Monialaisuuden tavoittelun 
dilemma: opetetaan opiskelijoita 
monialaisuuteen, muttei itse 
arvosteta tai osata sellaista 
työtapaa. Sitä mallia heijastetaan 
opiskelijoihin ihan tiedostamatta. 
Myös opiskelijoiden 
erilaiset aikataulut ovat este 
monialaisuuden toteutumiselle.

Kun uusi opiskelijaryhmä oli aloittamassa opinnäyteprosessiaan, opettajien oli 
ratkaistava kertaalleen kokeillun pestuupäivämallin kohtalo (ks. taulukko 17). 
Opettajat kehittivät pestuupäivän rakennetta ensimmäisestä kokeilusta saadun 
kokemuksen perusteella mm. sopimalla uudenlaisesta myös työelämän edustajia 
valmentavasta sisällöstä sekä opiskelijoiden ryhmäytymisen tehokkaammasta oh-
jaamisesta (8.3.1 ja 8.3.4). Muutoslaboratorioprosessin edetessä myös opiskelijat 
olivat edenneet opinnäyteprosessissaan. Syntyi tarve kehittää uusi seminaarikäy-
täntö myös ”viittä vaille valmiille töille” (10.3.5). Se nimettiin ”Viittä vaille val-
mis” -seminaariksi ja sovittiin menettelystä, miten eri alojen opiskelijat ja työ-
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elämän edustajat osallistuisivat seminaareihin. Seminaarin täsmällinen valmistelu 
annettiin muutamien osallistujien työksi (ks. taulukko 17). 

Taulukko 17. Pestuupäivän toisen kokeilun (Malli 2) suunnittelu

Malli 2: Uusi monialainen seminaarikäytäntö: uusi pestuupäiväkokeilu

Puheenaihe-
jakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

8.3.1 Uusi malli seminaareille: 
ideaseminaarin toinen 
kokeilu.

Mallin 
rakentaminen

Uuden kokeilun suunnittelu: 
ideaseminaarin toinen kokeilu, 
suunnitelman parantaminen

8.3.4 Uusi malli seminaareille: 
ideaseminaarin – 
pestuupäivien – toinen 
kokeilu.

Mallin 
rakentaminen

Uuden kokeilun suunnittelu: 
ideaseminaarin toinen kokeilu, 
suunnitelman parantaminen

10.3.5 Viittävaille valmiiden 
töiden monialaiset 
seminaarit.

Mallin 
rakentaminen

Sovitaan  ”viittä vaille valmiiden töiden” 
seminaarien toteuttamiskäytännöstä 
(kokeilu). Kutsutaan seminaari ”viittä 
vaille valmis” -seminaariksi.

Uuden monialaista toimintaa tukevan työnjaon muotoilu (Mallit 3, 4 ja 5)
Uuden työnjaon kehittely liittyi ensin opinnäytetyökäytäntöihin (= malli 3), mutta 
laajeni myöhemmin käsittämään työnjakoa tutkimus- ja kehitystyössä koulutus-
alalla (= malli 4) ja lopulta tutkimus- ja kehitystyötä koko ammattikorkeakoulussa 
(malli 5) (ks. kuvat 28–30). 

Kuva 28. Keskitetty–hajautettu-työnjakomallin kehittelypolku

Monialaisesti 
toteutuva 

seminaarikäytäntö, 
Malli 2

Opinnäytetyön 
ohjaukseen liittyvä

työnjako,                       
Malli 3

T&K-toimintaan 
liittyvä työnjako,                                

Malli 4

Ammattikorkea-
koulun sisäinen 

työnjako,            
Malli 5

Yliopettajien ja lehtoreiden 
työnjako opinnäyte-

prosessissa

1.4.5; 1.4.6; 1.4.8; 
5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 
7.1.1; 7.1.2; 7.1.3

Monialainen työelämäprojekti

Kyseenalaistaminen                        

Analyysi                                   

Pestuupäiväkokeilun tutkiminen               
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Opinnäytetyön ohjausta koskevissa puheenaihejaksoissa (1.4.5; 1.4.6; 1.4.8; 5.1.1; 
5.1.2; 5.1.3; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3) tutkittiin ja samalla etsittiin uutta opettajien työn-
jaon mallia (Malli 3), joka tukisi parhaiten monialaisen toiminnan onnistumista. 
Opettajat keskustelivat ohjausvastuun jakamisesta uudella tavalla sekä yhteisohja-
uksen ja yhteisarvioinnin mahdollisuudesta. Puheenaihejaksojen sisältö on tiivis-
tetty taulukkoon 18.

Keskeisin kysymys opinnäytteiden ohjaustyön jakamisessa liittyi vastakkaisiin 
suuntiin vetävien toimintatapojen ristiriidan ratkaisemiseen: toisaalta opettajat 
näkivät hyviä puolia ohjauksen keskittämisessä joillekin opettajille (esimerkiksi 
tutkimus- ja kehitystyöorientoituneille yliopettajille) kuten monialaisesti toimival-
le yliopettajaryhmälle; toisaalta oli hyvä, että kaikki opettajat olisivat mahdollisia 
opinnäytteen ohjaajia (opettajat nimesivät tämän ”hajautetuksi malliksi”). Kes-
kittämisessä voitaisiin varmistaa tehokas yhteistyö, ohjaajien osaaminen ja ohjauk-
sen yhdenmukaisuus sekä työn laatu, mutta samalla se johtaisi helposti muutami-
en opettajien ylikuormittumiseen sekä siihen, että ohjaukseen osallistumattomat 
opettajat kokisivat toiminnan etäiseksi ja ehkä turhaksi. Hajauttamalla ohjaustyö 
jakautuisi tasaisesti, mutta harvoin töitä ohjaaville ei kertyisi kokemuksen tuomaa 
osaamista. Varsinkin hajautetussa käytännössä tarvittaisiin yhteisohjauksen ja -ar-
vioinnin mahdollisuutta, joka tukisi vähän kokemusta omaavia tässä työssä. Yhdes-
sä tekemisen ongelmaksi opettajat arvelivat resurssien vähäisyyttä. Keskusteluissa 
opettajat pitivät haitallisena kehitystä, jossa opinnäytetöitä ohjaisivat vain yliopet-
tajat. Osallistujat korostivat kaikkien opettajien ohjaustehtävään sitoutumisen tär-
keyttä. Ajatuspolun lopputulokseksi opettajat muotoilivat kummastakin vaihtoeh-
doista aineksia sisältävän mallin (näyte  PAJ 7.1.3). Siinä yliopettaja ottaa vastaan 
opinnäytteen toimeksiannon työelämältä, mutta sen jälkeen työn ohjausvastuu 
siirretään sopivalle opettajalle. Opinnäyteprosessin etenemisen koordinoinnista ja 
kehittämisestä vastaisi yliopettajien ryhmä.

Näyte PAJ 7.1.3: Yhdistelmä keskitetty–hajautettu-mallista
– C: Mun mielestä täs vois olla, ett jos yliopettajat vastaa opinnäytetöistä. Ni 

täs oppiaineessa kun se alku pitää olla nopea. Ni yliopettajien vastuulle tota se 
pikaisesta käynnistämisestä vastaaminen ja sit sen jälkeen se (= yliopettaja) 
puristuu niitä yhteyksiä luomaan, käymään tonne, ett saa sen käyntiin – ja sit 
sen jälkeen tää homma lähtee käyntiin täällä.

– F: Joo eli tää alkuvaihe ideaan saakka on yliopettajien hallussa ja sen jälkeen 
nää aiheet todellakin niinkun jaetaan kaikille mahdollisille ohjaajille. Mut ett 
tota ni nyt sit täs samall puhuttiin siitä päätöksenteosta, kuka sen päätöksen, 
ohjaajan päättää. – tutkintosäännön mukaan ohjaajan päättää koulutusoh-
jelmajohtaja.[…

– …] F: Hei, mut vielä kysymykseen, ketkä mukaan, ni vastaus on silltavall, ett 
yliopettajat käynnistää ja idean hyväksymisen jälkeen koulutusohjelmajohtaja 
päättää sen ohjaajan ja ne tavallaan hajoaa sitten näitten eri ihmisten oh-
jattavaksi, mutt ett onko sitten kuitenkin niin, että, että tän koko prosessin 
koordinoinnista vastaavat yliopettajat. Puhuttiin nyt vaan, että että yliopetta-
jat vastaa tästä 12 opintoviikon koordinoinnista ja opinnäytetyöhön liittyvien 
käytäntöjen kehittämisestä. Ni onko tämä näin?

– C: Mulle sattuu se kyllä
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Taulukko 18. Opinnäytetöiden ohjaukseen liittyvän työnjaon kehittelypolku

Malli 3: Opinnäytetöiden ohjaukseen liittyvä työnjako

Puheenaihe-
jakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.4.5 Uusi yhteistyön malli: 
yhteisohjauskäytännön 
rakentaminen?

Mallin 
rakentaminen

Yhteisohjaus mahdollistaisi 
opettajan harjaantumisen 
opinnäytteiden ohjaamisessa. 
Opettajan olisi tärkeä saada tukea 
ohjaustyölleen. Yhteysohjaus 
kuluttaa resursseja.

1.4.6 Hajautettu – keskitetty 
-malli: keskittyisikö 
monialainen yliopettajatiimi 
opinnäytetyiden 
ohjaukseen?

Mallin 
rakentaminen

Keskittäminen vain yliopettajille 
ei ole hyvä tapa toimia 
– muillakin opettajilla on syytä 
olla rooli.

1.4.8 Uusi yhteistyön malli: kaikki 
ohjaavat, reserviohjaajiakin 
tulisi olla.

Mallin 
rakentaminen

Kaikki opettajat olisi hyvä saada 
ohjaajaresurssiksi. Nyt jo syntynyt 
asennetta ”kyllä yliopettajat sen 
hoitaa”.

5.1.1 Uusi yhteistyön malli: 
ohjauksen keskittäminen tai 
hajauttaminen.

Mallin 
rakentaminen

Opinnäytetöitä ja T&K-toimin-
taa koordinoimaan monialainen 
yliopettajaryhmä, olisiko se hyvä?

5.1.2 Uusi yhteistyön malli: 
yhteisarviointi?

Mallin 
rakentaminen 

Opinnäytetyö monialaisessa 
ryhmässä, monialaisen työn 
yhteisarviointi.

5.1.3 Uusi yhteistyön malli: 
yliopettajat koordinoivat 
T&K-toimintaa; T&K-
toiminnan  keskittäminen 
tai hajauttaminen?

Mallin 
rakentaminen

Opinnäytteitä ja T&K-toimin-
taa koordinoi monialainen 
yliopettajaryhmä, olisiko se 
ok? Opettaja ohjaa monialaista 
ryhmää. 

7.1.1, 7.1.2 ja 
7.1.3

Uusi yhteistyön malli: sekä 
keskitetty että hajautettu.

Mallin 
rakentaminen

Monialainen yliopettajaryhmä 
koordinoimaan opinnäytteitä, 
ts. jonkinlainen päätös 
”hajautettu–keskitetty”-mallista: 
yliopettajat käynnistävät työt, 
mutta kaikki opettajat kuuluvat 
ohjaajaresurssiin. Koululta 
tulevista ohjaajasta tehdään 
päätös ideavaiheen yhteydessä. 
Yliopettajat koordinoivat ja 
kehittävät opinnäyteprosessia 
edelleen.
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Polun loppupuolella keskustelu yhteistyöstä ja työnjaosta laajeni käsittelemään 
opinnäytetyön lisäksi koulutusalan tutkimus- ja kehitystyön organisoinnin 
tapoja. Opettajat puhuivat alan tutkimus- ja kehitystyön keihäänkärjistä ja tut-
kimusareenoista (Malli 4)ja niihin liittyvästä työnjaosta (PAJ 7.1.5; 7.1.6; 9.2.2; 
9.2.3; 9.2.4; 9.2.5; 9.2.6; 9.2.7). Kuvassa 29 on esitetty kehittelypolkuun kuuluvat 
puheenaihejaksot ja puheenaihejaksojen keskeisin sisältö taulukossa 19.

Analyysi                                   

Monialainen työelämäprojekti

Kyseenalaistaminen                        

Pestuupäiväkokeilun tutkiminen               

Monialaisesti 
toteutuva 

seminaarikäytäntö, 
Malli 2

Opinnäytetyön 
ohjaukseen liittyvä

työnjako,                          
Malli 3

T&K-toimintaan 
liittyvä työnjako,                     

Malli 4

Ammattikorkea-
koulun sisäinen 

työnjako ,                  
Malli 5

7.1.5; 7.1.6; 9.2.2.; 
9.2.3; 9.2.4; 9.2.5; 

9.2.6; 9.2.7

Tutkimusareenamalli 
koulutusalan toimintaa ja 

työnjakoa ohjaamaan

Kuva 29. Tutkimusareenamallin rakentamisen vaiheet ja siihen kuuluvat puheen-
aihejaksot

Opettajat korostivat työelämässä tehtävien projektien synnyttävän itsestään tar-
peen monialaisuuteen. Projektitehtävän tai tutkimusareenan vaatimukset tulisivat 
asettamaan opettajat tilanteisiin, joista ei yksin selviä. Esimerkiksi, kun selvitetään 
työikäisen toimintakykyä tai lasten hyvinvointia tutkimusprojekteissa, se vaa-
tii itsessään monialaista toimintaa. Tutkimusareenoiden aiheita muotoillessaan 
opettajat korostivat, etteivät ne tulisi rajautumaan koulutusohjelmien ammatti-
määrittelyiden mukaan, vaan muodostaisivat uusia kokonaisuuksia, joiden ratkai-
semisessa tarvittaisiin monialaista osaamista. 

Opettajat ajattelivat, että tutkimusareenat olisivat vastaus myös opettajien ko-
kemukseen työn ja osaamisen pirstoutumisesta. Yksittäiset työelämän projektit 
johtavat helposti vaatimusten kirjoon ja pirstoutumiseen niin, että monialaises-
ta toimijajoukosta huolimatta työelämä ei saisi päteviä vastauksia. Keskittyminen 
joihinkin laajoihin teemoihin toimisi uudenlaisen osaamisen kehittämisen pe-
rustana: voitaisiin toimia monialaisesti ja oppia sitä, mutta samalla päästä syvään 
osaamiseen yhteisen teeman äärellä. (Näyte PAJ 9.2.5).

Mallia rakentavien puheenaihejakojen välissä oli kolme mallia tutkivaa pu-
heenaihejaksoa (9.2.2, 9.2.3 ja 9.2.4, ks. taulukko). Niissä opettajat tutkivat ideaa 
tutkimusareenoista sekä suhteessa tutkimus- ja kehitystyön strategiatekstin ”kei-
häänkärjiksi” nimeämiin osaamisalueisiin että suhteessa koulutusalan nykytilaan. 
He selvittivät mm., miten käynnissä olleet projektit jakautuivat ”keihäänkärkien” 
mukaan, ketkä opettajat työskentelivät näillä osaamisalueilla, miten suunnitteilla 
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olevan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teema soveltuisi keihäänkärki-
ajatteluun ja miten käynnistyneet monialaiset opinnäytteet jakautuisivat keihään-
kärkien mukaan. Tutkimisen perusteella opettajat muokkasivat osaamisalueet 
uudella tavalla tutkimusareenoiksi ja sopivat niihin liittyvästä työnjaosta. Esitys 
areenoista päätettiin toimittaa mm. koulutusalan henkilöstöryhmien käsittelyyn ja 
lopulta johdon päätettäväksi. Sitä ennen opettajat sopivat luokittelevansa käynnis-
tyneet opinnäytteet ja opettajien johtamat projektit uusien areenoiden mukaan.

Näyte 9.2.5: Tarvitaan monialaiset tutkimusareenat
– H: Kyllähän K:lla oli selkee visio siitä, että hänhän on kyseenalaistanut tätä 

meijän yliopettajasysteemiä. Hoitotyön puolella meil on kaks yliopettajaa, toi-
nen on kätilö ja toinen on leikkaussalisairaanhoitaja. Ja sitten niinkun mietii, 
ett jos yliopettajat on meijän T&K-toiminnan, tämmösiä, tämmösiä kataly-
saattoreita, ei pelkästään tekijöitä, vaan hiukkaskiihdyttimiä, jotka saa aika-
siks niinku sitä toimintaa, ni, ni hän on sitä sanonu, että hänen mielestä olis 
ihanteellista se, että, jos ajatellaan, että jokaiselle näille areenalle, keihäänkär-
kialueelle olis ihmiset, jotka niinkun tavallaan niinkun pystys koordinoimaan 
ja olemaan asiantuntijoita sillä puolella, ja tota niinku heitä pystyis sitten 
konsultoimaan eri opettajat  ja opiskelijat silleen, että tulis tämmösiä niinkun 
laajempaa asiantuntijuutta kuin joku ”synnytys ja naistentautien hoitotyö” 
tai ”perioperatiivinen hoitotyö”, jos ymmärrätte mitä tarkotan.

– F: Joo
– H: Ett sit vois niinkun sitäkin kautta, ett ei ois niinkun yhden ihmisen varas, 

sitä en tarkota, vaan että, että pystyttäis niinkun keskittämäään ja sitäkautta 
sitä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta saamaan enempi kuin että tehdään 25 täm-
möstä pienempimuotoista, mitä ei voi koota niinku minkään alle.



152

Taulukko 19. Tutkimusareenamallia rakentavat puheenaihejaksot

Malli 4: Työnjako T&K-toiminnassa, tutkimusareenat

Puheenaihe-
jakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

7.1.5 Uusi yhteistyön 
malli: 
tutkimusareenat.

Mallin 
rakentaminen 

Työnjaon perustaksi koulutusohjelmaan 
sitoutumaton, monialaisuutta vaativa 
keihäänkärki ts. tutkimusareena-
asiantuntijuus: kerätään opettajien 
osaamisalueet tiedoksi. 

7.1.6 Malli: monialaisen 
opiskelijaryhmän 
ohjaaminen.

Mallin 
rakentaminen 

Miten opinnäytetyön ohjausresurssi 
määräytyy uudessa monialaisessa 
toimintatavassa – ohjausareenoilla.

9.2.2 Uusi yhteistyön 
malli: 
tutkimusareenat.

Mallin 
tutkiminen 

Tarkistetaan, kuka on vastuussa mistäkin 
käynnissä olevasta projektista. Todetaan: 
kunkin areenan osaaminen on muutamien 
toimijoiden harteilla ja siksi iso riski. 
On pidettävä huolta, että areenoilla 
työskentelee riittävästi ihmisiä. 

9.2.3 Uusi yhteistyön 
malli: 
tutkimusareenat.

Mallin 
tutkiminen 

Monialaisuutta vaaditaan myös
erikoistumisopintojen ja jatko-
tutkintojen toteutuksessa, ohjaavatko 
samat tutkimusareenat myös erikois-
tumisopintojen ja jatkotutkintojen 
teemoja.

9.2.4 Uusi yhteistyön 
malli: 
tutkimusareenat.

Mallin 
tutkiminen

Jos katsoo opinnäytetöiden aiheita, 
niistä ei voi päätellä minkään areenan 
olemassaoloa. Sovitaan: luokitellaan aiheet 
ja katsotaan, minkälaisia asioita jää yli.

9.2.5 Uusi yhteistyön 
malli: 
tutkimusareenoilla 
päästään osaamisen 
kertymiseen.

Mallin 
rakentaminen 

Jos aiheet määrittyvät vain työelämän 
hajanaisten pyyntöjen perusteella, ei 
synny mitään ydinosaamista. Hajanaisuus 
kuormittaa opettajia jo nyt.

9.2.6 Uusi yhteistyön 
malli: 
tutkimusareenat 
vaikuttavat 
näkyvyyteen.

Mallin 
rakentaminen 

Tutkimusareenamalli on hyvä, 
näkyvyyden, vaikuttavuuden ja 
pysyvyyden kannalta. Yliopettajien 
työnjako sovitaan  areenoiden mukaan.

9.2.7 Uusi yhteistyön 
malli: 
tutkimusareenat.

Mallin 
rakentaminen 

Tutkimusareenat ja niissä toimivat 
projektit ovat keino rakentaa monialaista 
lähestymistapaa. Viedään esitys areenoista 
T&K -ryhmään ja sitten johtoryhmän 
hyväksyttäväksi.
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Viimeisessä kokouksessa osallistujat ilmaisivat olevansa tyytymättömiä ammatti-
korkeakoulun tutkimus- ja kehitysryhmän työtapoihin (ks. kuva 30 ja taulukko 
20). He olivat todenneet, että koululta saattoi lähteä rahoittajille samankaltaiseen 
aihepiiriin liittyen useita hakemuksia. Se antoi koulusta huonon kuvan. Tuli-
si päästä tilanteeseen, jossa projekti-ideoita yhdistämällä saataisiin aikaisempaa 
suurempia aiheita. Ne voisivat vakuuttaa rahoittajan nykyistä tehokkaammin. 
Ammattikorkeakoulun keskushallinnon tutkimus- ja kehitysryhmän yksi tärkeä 
tehtävä olisi pitää huolta monialaisuuden voiman käyttämisestä tutkimus- ja ke-
hitystyössä. Tutkimus- ja kehitystyöryhmän toimintatavat kyseenalaistava keskus-
telu sai opettajat tekemään esityksen tutkimus- ja kehitysryhmälle (esitys toimin-
tamalliksi, Malli 5) koulutusalan ja ammattikorkeakoulun hallinnon yhteistyöstä 
ja työnjaosta tutkimus- ja kehitystyössä (10.2.2; 10.2.5). 

Kuva 30. Ammattikorkeakoulun tulosalueen ja keskushallinnon työnjako tutki-
mus- ja kehitystyössä

Monialaisesti 
toteutuva 

seminaarikäytäntö, 
Malli 2

Opinnäytetyön 
ohjaukseen liittyvä

työnjako,                                        
Malli 3

T&K-toimintaan 
liittyvä työnjako,                    

Malli 4

Monialainen työelämäprojekti

Ammattikorkea-
koulun sisäinen 

työnjako ,                  
Malli 5

10.2.2 ja 10.2.5

Kyseenalaistaminen                        

Analyysi                                   

Pestuupäiväkokeilun tutkiminen               

Esitys koulutusalan ja 
ammattikorkeakoulun 

t&k-työryhmien 
tehtävänjaosta
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Taulukko 20. Ammattikorkeakoulun T&K-toiminnan monialaisuutta mallintavat 
puheenaihejaksot

Malli 5: Monialaisuus ammattikorkeakoulussa

Puheenaihe-
jakso

Idea, konkretisointi, 
kehittely – mallia 
rakentavat vaiheet

Oppimisteot Puheenaihejakson idea

10.2.2 Malli: koulutusalan 
tutkimus- ja 
kehitystoiminnan suhde 
ammattikorkeakoulun 
T&K -työryhmän 
rooliin ja tehtäviin.

Kyseenalaistaminen 
ja mallin 
rakentaminen

Mikä on ammattikorkeakoulun 
T&K-työryhmän rooli 
monialaisuuden näkökulmasta? 
Ammattikorkeakoulun 
T&K-työryhmä koordinoi 
ammattikorkeakoulun tasolla 
monialaisia hankkeita ja pitää 
osaltaan huolta monialaisuuden 
toteutumisesta. Tai sitten se vain 
lisää byrokratiaa.

10.2.5 Malli: koulutusalan 
tutkimus- ja 
kehitystoiminnan suhde 
ammattikorkeakoulun 
T&K -työryhmän 
rooliin ja tehtäviin.

Mallin 
rakentaminen

Koululta lähtee vain pieniä 
hanke-esityksiä, jotka ovat 
päällekkäisiä muiden hankkeiden 
kanssa. Se ei vakuuta rahoittajaa 
ja rahoitusta ei saada. Jos pieni 
koulutusohjelma joutuisi 
yksin suunnittelemaan T&K- 
projektin, hakemaan sille 
rahoituksen ja toteuttamaan sen, 
kymmeneen vuoteen ei tulisi 
mitään. Ainoa mahdollisuus 
edetä on tehdä projekteja 
yhteistyössä ja osallistua 
muiden projekteihin sekä 
antaa oma erityisosaamisensa 
projektin käyttöön. Tehdään 
kehitysjohtajan johtamalle 
ryhmälle esitys T&K-rahoituksen 
suuntaamisesta projekti-idean 
jalostamisesta monialaiseksi 
projektisuunnitelmaksi ja 
rahoitushakemukseksi. 

9.2 Kehityspolulla kohdatut esteet ja niiden ylitykset

Monialaisuus-kehittelypolulla kohdatut esteet liittyivät opettajien ja opiskelijoiden 
toimintajärjestelmiin. Opettajiin liittyviä esteitä olivat opettajien osaamattomuus 
(5 puheenaihejaksoa, sekä 1 puheenaihejakso, joka käsitteli liian vähäistä osaa-
jien määrää), opettajien monialaisuutta vastustavat asenteet (2 puheenaihejak-
soa), opettajia koskevat säännöt (4 puheenaihejaksoa) ja hahmottumaton työn-
jako (6 puheenaihejaksoa). Opiskelijoiden osaamisen aiheuttamia esteitä käsitel-



155

tiin kahdessa puheenaihejaksossa ja opiskelijoiden toimintaa ohjaavien sääntöjen 
aiheuttamia esiteitä 11 puheenaihejaksossa. Vaiheessa, jossa käsitteen kehittämi-
nen laajeni koskemaan koulutusalan ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehi-
tystyön muotoja kohdattiin uudenlaisia esteitä, joita käsiteltiin 17 puheenaihejak-
sossa. Seuraavissa luvuissa kuvaan ensinnä opettajiin liittyviä esteitä, seuraavaksi 
opiskelijoihin liitettyjä esteitä ja lopuksi laajentuneeseen työn kohteeseen liitettyjä 
esiteitä. 

9.2.1 Opettajien toimintajärjestelmään liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen

Kun monialaisuus määriteltiin tavoitteeksi, opettajien toimintaan liitettiin kol-
menlaisia esteitä:

1. opettajan osaamiseen ja asenteisiin liittyvät esteet (työvälineet): arveltiin, 
että opettaja ei osaisi toimia monialaisesti tai ohjata monialaista ryhmää; 
myös opettajien asenteet vastustivat monialaisuuden kehittymistä,

2. opettajia koskeviin sääntöihin liittyvät esteet: säännöt eivät tue ja kannusta 
monialaiseen toimintaan ja

3. työnjakoon (liialliseen keskittämiseen) liittyvät esteet: jos monialaisten töi-
den koordinointi ja ohjaus jäisi vain yliopettajille ja joillekin innostuneille 
opettajille ja työtä ei pystyttäisi jakamaan tasaisesti, niin uuden toimintata-
van tavoittelussa epäonnistuttaisiin.

Osaamiseen liittyvät esteet
Uudessa opinnäytekonseptissa opettajan ohjaustyön kohde laajenisi eri ammat-
tialojen opiskelijoista koostuvaksi monialaiseksi opiskelijaryhmäksi. Aikaisem-
massa konseptissa opettajalla oli ollut ohjattavanaan samaa, opettajan edustamaa 
ammattia opiskeleva ryhmä. Uudessa monialaisuutta korostavassa ohjaustyön 
mallissa ja tutkimus- ja kehitystoiminnan tutkimusareenamallissa ohjaustyötä tai 
tutkimus- ja kehitystyötä ei voitaisi sitoa opettajan edustaman ammattialan sisäl-
töihin. Osaamisen ala tulisi määritellä uudella tavalla. Opettajat esittivät monia-
laisen ryhmän ohjaamisen osaamista epäileviä puheenvuoroja (ks. kuva 31, este 1, 
PAJ 1.4.2, 1.4.5, 5.1.3, 6.2.4, 6.2.5). Ensimmäisessä laboratorioistunnossa opettajat 
puntaroivat kokemuksiaan pestuupäivää seuranneesta opinnäytetöiden ideavai-
heen ohjauksesta ja korostivat osaamattomuuttaan esteenä jatkaa monialaisten 
ryhmien ohjaamista. Seminaarikäytäntöä kehiteltäessä ja monialaisia työpajoja 
järjesteltäessä opettajat epäilivät, etteivät osaa ohjata työpajaan tulevien monia-
laisten opiskelijaryhmien työskentelyä pätevästi.

Opettajat arvioivat uuden toimintatavan esteeksi myös opettajien asenteita 
(este 2, PAJ 1.2.4, 10.3.2), jotka olivat vahvasti sidottuja oman ammatin kulttuu-
riin. Opettajien asenne-estettä kuvaava ensimmäinen puheenaihejakso sijoittui 
heti polun alkupäähän, mutta sama este nousi esille vielä uudelleen monialaisuus-
kehittelypolun lopussa. Perspektiivin laajentaminen ymmärtämään naapuriam-
mattien toimintatapoja oli vaikeaa ja siksi mm. hoitotyön opettaja teki yhteistyötä 
muiden hoitotyön edustajien kanssa mieluummin ja sujuvammin kuin esimer-
kiksi sosiaalialan opettajan kanssa. Monialaisuutta vastustavissa asenteissa heijas-
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tui myös alaan kuuluvan tiedon ja osaamisen määrittely. Kun opettajan edustama 
tieteenala oli nuori ja alan määrittelyssä oli jouduttu ”rajakiistoihin”, omien saa-
vutettujen rajojen korostaminen oli tärkeää. Rajakiistoja oli erityisesti lähialojen 
kesken ja tämä heijastui yhä edelleen mm. siihen, että yhteistyö esimerkiksi tek-
niikan edustajan kanssa koettiin lähialaa pienemmäksi uhkaksi. Osaamattomuus 
(näyte PAJ 5.1.3) ja monialaisuutta vastustavat asenteet estivät monialaisen semi-
naarikäytännön (Malli 2) ja siihen liittyvän uudenlaisen työnjaon toteutumista 
(Malli 3). 

Näyte PAJ 5.1.3: Kokemuksia uuden osaamisen haasteista
– A: Mulla oli äsken, kun oltiin tossa jouluglögillä, niin sanottiin, ”niin ett sinä-

hän ohjaat tota tämmöstä sairaanhoitajaopiskelijan työtä”. Mä nyt en sano, 
mikä se on, mutt tota se oli psyykkiseen valmennukseen liittyvä työ, ni tota ni, 
mun täytyy kyl myöntää, ett tuli semmonen olo, ett aaaahhhh, ett vetää henkee 
kunnolla...

Tutkimusareenaidean esteeksi (Malli 4) osallistujat havaitsivat liian pienen toimi-
joiden ja osaajien joukon (este 3, PAJ 9.2.2): kun tutkimus- ja kehitystyö jaettiin 
kolmeksi areenaksi, kutakin kohti tuli vain muutama todellinen, areenaan liitty-
vän asian (areenan substanssi) osaava toimija. Se oli liian vähän vaikuttavan ja 
jatkuvan toiminnan kannalta.

Kuva 31 havainnollistaa opettajien osaamiseen ja asenteisiin liittyneiden estei-
den ilmaantumista kehittelypolulle.

Kuva 31. Opettajien osaamiseen ja asenteisiin liittyvien esteiden ilmaantuminen 
kehittelypolulla
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Opettajien osaamiseen liittyvien esteiden ylitys: opettajien osaaminen liitetään 
tutkimusareenaan – se ei rajaudu enää vain tietyn ammatin perusteella
Monialaisen opinnäytetyön este, joka syntyi siitä, että opettaja ei hallitse toisen 
ammattialan sisältöjä ylitettiin kehittämällä työnjakoa ja määrittelemällä uudel-
leen opettajan osaamista ts. mikä olisi uudessa toimintatavassa opettajan osaa-
misen kohde. Todellinen ratkaisuyritys esteen ylittämiseksi kehittyi vähitellen 
laboratorioistuntojen edetessä, kun osaamisen kohdetta alettiin hahmottaa tutki-
musareenaan liittyvänä. Ensinnä opettajat vastasivat monialaisuutta ja sen oppi-
mista vastustaviin asenne-esteisiin painottamalla monialaisuutta ja monialaisissa 
ryhmissä toimimista tulevaisuuden työn keskeisenä osaamisena, johon opiskelijan 
tulisi voida harjaantua jo koulutuksessa. Opettajien tulisi ainakin tarjota opiske-
lijoille mahdollisuuksia tällaiseen oppimiseen. Painottamisen jälkeen osallistujat 
käynnistivät monialaisten seminaarikäytäntöjen uudelleenjäsentämisen ja tähän 
liittyvän työnjaon muuttamisen (keskitetty– hajautettu-malli). Keskitetty–hajau-
tettu-mallin mukaisesti yliopettajien tuli harjaantua ottamaan vastaan ja määrit-
telemään kehittämistehtäviä työelämän tilaajan kanssa (uusi osaamisen kohde) (= 
”keskittäminen”). Työn toteuttamisen ohjaamiseen haluttiin kaikkien opettajien 
panos ja osaaminen (= ”hajauttaminen”). Uuden seminaarikäytännön mallin 
rakentamisen aikana opettajan osaamiseen liittyneitä esteitä ylitettiin täsmentä-
mällä ja painottamalla niitä asioita, joita monialaista opiskelijaryhmää ohjaavan 
opettajan tulisi osata. Esimerkiksi työpajan ohjaajan rooli ja tehtävä liitettiin opin-
näyteprosessin ohjaamiseen – ja vastaavasti, syvä ammattiaineen osaaminen tulisi 
muualta, esimerkiksi työelämän edustajilta. Opettajat painottivat myös seminaa-
riin valmistautumisen etukäteissuunnittelua. Seminaarityöskentelystä vastaavan 
opettajan tulisi saada tutustua hyvissä ajoin opiskelijan opinnäytetyön suunnitel-
maan, jotta hän ehtisi valmistautua hyvin työhönsä mm. neuvottelemalla kolle-
goidensa kanssa.   

Kokousten loppupuolella osaamisen esteen ylittäminen jakamalla työtä uudella 
tavalla laajeni keskusteluksi tutkimusareenoista. Opettajat päätyivät jäsentämään 
tutkimusareenamallin, joka rajaisi uudella tavalla tutkimus- ja kehitystyöhön 
osallistuvan opettajan työn kohteen ja tarjoaisi mahdollisuuden jakaa työt uudel-
la tavalla. Opettajat voisivat kiinnittyä areenoiden osaamisalueisiin ja harjaantua 
niiden mukaisen työn hallinnassa tekemällä itsekin tutkimusta samasta aiheesta 
kuin opiskelijat. Opettajat harjaantuisivat ja osaisivat tutkimusareenalla tutkitta-
vat asiat, ts. areenan sisällön, ja voisivat osaamisensa perusteella ohjata pätevästi 
monialaista opiskelijaryhmää – näin osaamattomuuteen liittyvä este poistuisi. 

Strategiassa määriteltyjen tutkimus- ja kehitystyön osaamisalueiden ja niihin 
liittyvien todellisten projektien ja osaamisen vähyys ja haavoittuvuus tunnistet-
tiin. Tämä johti joidenkin areenoiden osaamisalueiden uudelleenjäsentämiseen 
sekä painottamiseen. Painottavissa puheenvuoroissa korostettiin, että on tärkeätä 
huolehtia, että projektiryhmät ovat riittävän isoja ja areenoilla on riittävästi toi-
mijoita. 

Opettajia koskeviin sääntöihin liittyvät esteet
Kuvassa 32 on esitetty opettajia koskeviin sääntöihin liittyvien esteiden ilmaan-
tuminen kehittelypolulla. Opettajat arvelivat, että monialainen toiminta kulut-
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taisi enemmän resursseja kuin yksialainen toiminta. Talouden rajaamat ehdot 
olivat tiukat ja opettajat arvelivat resurssien niukkenevan edelleen. Monialaisen 
toiminnan vaatimat resurssit saattaisivat muodostua uuden toimintakonseptin 
toteuttamisen esteeksi (este 1, PAJ 1.4.5 ja 5.1.2). Toinen sääntöihin liittyvä este 
liittyi koulutusohjelmien erilaisiin käytäntöihin arvioida ja laskea esimerkiksi oh-
jaustyössä tarvittava tuntiresurssia. Isoa projektia käynnistettäessä suunnittelijan 
tulisi tuntea ja ottaa huomioon lukematon määrä erilaisia ohjeita ja perusteita ja 
se ei kannustaisi monialaiseen toimintaan (este 2, PAJ 7.1.6).  Kolmas sääntöi-
hin liittynyt este käsitteli opettajan työn määrittelyä: miten hallinnosta vastaavat 
näkisivät opettajan työtuntien kertymisen. Opettajat erityisesti korostivat luokka-
opetukseen perustuvien sääntöjen rajaavan sitä, mihin saatuja resursseja voitaisiin 
käyttää (este 3, PAJ 4.5.3) 

Kuva 32. Sääntöihin liittyvien esteiden ilmeneminen monialaisuuden käsitteen 
kehittelypolulla

Monialainen toiminta koettiin uutena ja haasteellisena tehtävänä, jonka hallinta 
ei ollut itsestään selvyys. Opettajat pyrkivät ohittamaan osaamisen esteitä suun-
nittelemalla yhteisohjauksen ja yhteisarvioinnin malleja. Yhdessä tekemisen malli 
jouduttiin kuitenkin asettamaan vastakkain resurssikysymyksen kanssa: kokeilu-
vaiheeseen ryhmälle oli luvattu resursseja, mutta opettajat epäilivät, että tulevai-
suudessa ohjaustyöstä tulisi selvitä hyvin rajatussa ajassa. Opettajien suunnitte-
lema yhteisohjauksen malli oli ristiriidassa taloudellisuuden vaatimuksen kanssa 
(PAJ 1.4.5 ja 5.1.2).

Erilaiset tavat laskea tuntiresursseja tulivat esille, kun monialaista toimintaa 
konkretisoitiin suunnittelemalla yhteisiä monialaisia seminaareja. Esimerkiksi 
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toisilla ohjausresurssi määriteltiin tunteina ohjattavaa opinnäytettä kohti ja toi-
silla tunteina opintoviikkoa ja ryhmää kohti. Nämä erilaiset säännöt vaikeuttivat 
opettajien siirtymistä monialaiseen toimintaan. Monialaista ryhmää ohjatessaan 
opettaja joutuisi noudattamaan montaa erilaista ohjetta ja tuntien laskutapaa. Se 
aiheuttaisi ongelmia sekä opettajalle että resurssien käyttöä seuraavalle koulutus-
ohjelmajohtajalle (näyte PAJ 7.1.6).

Näyte PAJ 7.1.6: Monialaisen työn ohjaaminen tuo ongelmia opettajien työ-
suunnitelmien laatimiseen 
– D: No sit näin koulutusohjelmajohtajan näkökulmasta, ni se työsuunnitelmien 

tekeminen tuottaa ongelmia. Siin aina tulee se epävarmuustekijä. Mutt että 
sithän sen tietysti voi tehdä niin väljäksi, että jos sen voi tehdä. Tää on koko-
naisresursseista sitten taas kiinni – mut onhan se ohjaajien yhteistyö, olishan 
se, mitä pitäis kehittää, luulis. 

Myös vallitseva käsitys opettajan työstä luokkahuoneessa tapahtuvana opetuksena 
koettiin esteeksi (näyte PAJ 4.5.3). Työn määrittelyyn vaikuttivat virkaehtosopi-
muksen säännöt ja alalla sovittu tapa laskea suoritetuksi ”opetukseksi” opiskelijan 
opintoviikosta tietty osa. ”24 tuntia lähiopetusta” -sääntö oli opettajien kokemuk-
sen mukaan alkanut ohjata toimintaa. Ajateltiin, että nuo kaksikymmentäneljä lä-
hiopetustuntia ovat kasvokkaista ”luokkaopetusta” ja loput 16 tuntia opiskelijan 
työtä. Kun uusi koulutusohjelmien rakenteen ylittävä toimintatapa vaati suuntaa-
maan toimintaa uudella tavalla ja uusiin ympäristöihin, ”24/16”-käsite koettiin 
sopimattomiksi. Opetustyön resurssien mitoittamisperusteena tulisi olla jokin 
muu kuin luokkaopetuksen tuntimäärä ja opettajien tulisi voida vapautua määri-
tellystä ”24 tuntia lähiopetusta” -ajattelusta.

Näyte PAJ 4.5.3: Mistä asioista opetusvelvollisuus kertyy?
– B: Mut nyt vaan kysyn, et miten se täyttyy se yks ov (=opintoviikko) kahesta 

päivästä, ku vaan, jos oppilaatkii kysyy?
– F: Siinä ku on, jos aattelee, ett se suunnitelmavaihe on kaks opintoviikkoa. Sii-

nä tulee opiskelijan omaa työtä. Hän joutuu tekemään sen oman opinnäyte-
työsuunnitelman mm. Ja joutuu käymään neuvotteluja työelämän kanssa. Et 
takuulla se opiskelijan työaika täyttyy, se kaks opintoviikkoa, vaik niitä semi-
naareja ei oo kahtakymmentäneljää tuntia tai kahtakymmentäkahta tuntia. 

– C: Tässä nyt sit on se periaatteellinenki keskustelu ylipäätään näistä, et ollan 
liikaa sidottu tähän 24 tunnin, tähän näkemykseen. Tää on hyvä tapa myllätä 
sitä ajattelua.

– F: Mut toisaalt pitää kiinni siitä, et, niin ku se opettajaki, et opettajaltakii me-
nee siihen työelämässä reissaamiseenki aikaa, et vaikka ne tunnit ei täyty siellä 
luokass, sen opettajan tunnit, ni ne kuitenki täyttyy.

– C: nimenomaan.
– A: Käy helposti, et joku ajattelee, et ”ai jaa, näit tunteja pidetäänkin vaan tän 

verran, et oteaan sitten pois”.
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Opettajia koskevien sääntöjen aiheuttamisen esteiden ylitys: satsataan nyt ja 
muokataan mallin taloudellisuutta myöhemmin
Opettajia ohjaavista säännöistä johtuviin esteisiin, mm. ”vanhanaikaiseen” kä-
sitykseen opetustyöstä ja opetusresursseista, opettajat vastasivat painottamalla 
tarvetta jäsentää uudella tavalla opettajan työtä ja sen resurssien määrittelyä. He 
korostivat uuden mallin rakentamista myös mahdollisuutena rikkoa aikaisempia 
opettajan työn ajattelutapoja. Käytännössä he päätyivät muotoilemaan yhdessä 
tekemisen käytäntöjä tietoisina siitä, että se tulisi kuluttamaan resursseja enem-
män kuin aikaisempi tapa. Toiminnan oikeuttamiseksi he painottivat uuden ke-
hittelyn ja yhdessä tekemisen tärkeyttä oman oppimisensa näkökulmasta. Uuden 
rakentamisessa yhdessä oppimisen arvoa painotettiin siten, että se oikeutti toistai-
seksi ylittämään tuntiresurssisäännöt. Opettajat sopivat rikkovansa tuntiresurssei-
hin liittyviä sääntöjä ja kieltäytyivät samalla vielä murehtimasta kokeilun jälkeistä 
aikaa. Kokeilun jälkeen voitaisiin arvioida jatkotoimia.

Työnjakoon liittyvät esteet: keskitettyä mallia vastustavat tekijät
Opettajat joutuivat pohtimaan paljon keskinäistä työnjakoaan. Uusi yliopettaja-
järjestelmä toi keskusteluun opinnäytetyön ohjaamisen ja tutkimus- ja kehitystyön 
vastuun hajauttamisen tai keskittämisen mahdollisuudet. Mikä olisi tieteellises-
ti koulutettujen ja orientoituneiden yliopettajien tehtävä opinnäytetöiden ohja-
uksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä? Hallinnon edustajat olivat muutoslabora-
torioistuntojen ulkopuolella viitanneet mahdollisuuteen keskittää vastuu tutki-
mus- ja kehitystyöstä sekä opinnäytetöiden ohjauksesta monialaisesti toimivalle 
yliopettajaryhmälle. Opinnäytetyön uusi aloitustapa, pestuupäivät, oli jo toteu-
tettu keskitetysti yliopettajaryhmän johdolla. Opettajat keskustelivat yliopettajien 
roolista ja päätyivät korostamaan kokonaan keskitetyn mallin valitsemiseen liitty-
viä esteitä. Keskitettyyn mallin esteet käsittelivät neljää erilaista perustetta:

1. Jos opinnäyteöiden ohjaus ja vastuu tutkimus- ja kehitystyöstä keskitettäi-
siin monialaiselle yliopettajaryhmälle, muut opettajat eivät kokisi opinnäyt-
teiden ohjaamista omakseen (PAJ 1.4.6, 1.4.8) eivätkä sitoutuisi opetustyön 
ohella toteuttamaan ammattikorkeakoulun toista tehtävää (este 1). 

2.  Jos toimijoiksi määriteltäisiin vain yliopettajat, heidän resurssinsa eivät tu-
lisi riittämään opinnäytetyön ohjaukseen ja tutkimus- ja kehitystyön toteu-
tukseen (PAJ 6.2.2, 6.2.3). Kaikkia opettajia tarvittaisiin mukana toimin-
nassa (este 2). 

3. Jos tutkimus- ja kehitystoiminta esimerkiksi tutkimusareenoilla määritel-
täisiin vain joidenkin osaajien vastuulle, rakennettaisiin hyvin haavoittuva 
systeemi (PAJ 8.3.4 ja 9.2.2). Osaajan lähtiessä koko areena lakkaisi olemas-
ta (este 3).

4. Jos vastuu tutkimus- ja kehitystyöstä keskitetään keskushallintoon, raken-
netaan jäykkää ja byrokraattista systeemiä, jossa opettajien ammattialaan 
sidottu osaaminen ei tule tehokkaasti käytetyksi (PAJ 10.2.2) (este 4).

Työnjakoon liittyviä esteitä ilmeni aivan polun alussa, kun tutkittiin pestuupäi-
vien onnistumista ja kehittämistarpeita. Kokemukset pestuupäivistä ja niitä seu-



161

ranneesta ideavaiheesta toivat esiin esteitä (1. laboratorioistunto vrt. kuva 37), jot-
ka paljastivat keskitetyn ohjaustavan ongelmat. Keskitettyyn malliin liittyvät esteet 
tulivat esiin myös polun puolivälissä (kuudes laboratorioistunto), kun opettajat 
kehittelivät uutta seminaarikäytäntöä ja joutuivat ratkaisemaan ”työpajojen” to-
teutustavan. Polun loppupäässä keskitetty toimintapa havaittiin tutkimusareena-
mallin riskitekijäksi: jos areenalla työskentelisivät vain yliopettajat, tekijöitä olisi 
liian vähän ja toiminta lamaantuisi helposti (laboratorioistunnot 8 ja 9). Polun 
loppupäässä keskusteltiin esteistä, jotka käsittelivät tutkimus- ja kehitystoimin-
nan vastuun keskittämistä ammattikorkeakoulun keskushallinnon tehtäväksi (la-
boratorioistunto 10). Tutkimus- ja kehitystyön keskittämistä myös ammattikor-
keakouluorganisaatiossa korostettiin uhkana kadottaa ammattialan, opetuksen ja 
kehittämisen vuorovaikutus (Kuva 33).

Kuva 33. Tutkimus- ja kehitystyön keskittämisen mallia vastustavien esteiden il-
maantuminen kehityspolulle

Työnjakoon liittyvien esteiden ylittäminen: kaikki opettajat ohjaavat opinnäy-
tetöitä, vaikka vastuu koordinoinnista on yliopettajaryhmällä
Työnjakoesteiden ratkaisuksi opettajat muotoilivat mallin, jossa ohjausvastuu 
on osittain keskitetty yliopettajaryhmälle ja osittain hajautettu kaikille. Uudessa 
mallissa yliopettajien tehtävä olisi huolehtia työelämästä tulevien toimeksiantojen 
vastaanottamisesta ja idean valmistelusta yhdessä työelämän ja opiskelijaryhmien 
kanssa. Idean täsmennyttyä työlle nimettäisiin pätevin ohjaaja ammattikorkea-
koulun opettajista. Valittu opettaja huolehtisi opiskelijan ohjauksesta siitä eteen-
päin. Toinen ohjaaja olisi työelämästä.
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Ohjauskäytäntöön liittyvän työnjaon uudelleenjäsentäminen käynnistyi kaik-
kien osallistumisen tärkeyttä painottavista puheenvuoroista. Mitään aineksia 
ratkaisuun ei siirretty muualta, vaan lehtoreiden ja yliopettajien työnjakokysy-
mystä pyrittiin ratkaisemaan omin voimin. Tutkimusareenoihin liittyvä työnja-
kokysymysten ratkaisemisessa käytettiin uuden areenamallin arvoa painottavia 
puheenvuoroja ja täsmennettiin areenoiden ”nimiä” sekä tarkistettiin, että ku-
takin areenaa kohti oli riittävästi asiaa osaavia toimijoita. Tavoitteena oli, että 
areena olisi elinvoimainen, vaikka joku tekijöistä lähtisi. Keskushallinnon ja 
koulutusalan välisessä tutkimus- ja kehitystyön työnjaossa opettajat painottivat 
keskushallinnon roolina tukitoimia esimerkiksi tutkimusasiamiespalveluiden 
tarjoamisessa ja monialaisten projektiesitysten ja -hakemusten koordinoinnissa. 
Opettajat muotoilivat keskushallinnon toimielimelle esityksen mm. siitä, mihin 
keskushallinnon tutkimus- ja kehitystyön määrärahoja tulisi käyttää ja miten 
niistä päättävän ryhmän tulisi toimia niin, että tavoitteena oleva monialainen toi-
mintatapa saavutettaisiin.  

9.2.2 Opiskelijoiden toimintajärjestelmään liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen 

Opiskelijoiden toimintajärjestelmään liitetyt esteet nousivat esille erityisesti uutta 
seminaarikäytäntöä (Malli 2) rakentavissa ja tutkivissa sekä arvioivissa puheen-
aihejaksoissa. Opiskelijoihin ei liitetty esteitä, kun puhuttiin opettajia koskevasta 
uudesta tavasta jakaa töitä tai opinnäytetoimintaa laajemmasta tutkimus- ja kehi-
tystyöstä.

Opettajat ajattelivat opiskelijoiden monialaiseen toimintaan liittyvän samoja 
esteitä kun edellä käsiteltyyn moninaisuuden käsitteen kehityspolkuun. Ensim-
mäinen esterypäs koski opiskelijoiden monialaisessa toiminnassa kokemia on-
gelmia ja toinen esterypäs käsitteli opiskelijoita koskevista säännöistä aiheutuvia 
ongelmia, kuten etukäteen säädettyjä ja tiukkoja aikatauluja sekä erilaisia opetus-
suunnitelmia.

Opiskelijan kokemat ongelmat monialaisen opinnäytetyön esteenä. 
Pestuupäiväkokeilussa opettajat olivat havainneet, että opiskelijat valitsivat opin-
näytetyön ryhmänsä ”tuttuuden” perusteella. Kiinnostavan aiheen mukainen ryh-
miin jakautuminen jäi toiselle sijalle. Opettajat selittivät tätä sillä, että opiskelijan 
oli vaikeaa luottaa toisen alan vieraaseen opiskelijaan. Suurta yhteistä ponnistusta 
edellyttävä työ tehtiin mieluiten entuudestaan tuttujen opiskelijatovereiden kans-
sa. Monialaiseen toimintaan harjaantuminen ei ollut opiskelijoiden tavoite (PAJ 
1.4.3). 

Ongelmia ja esteitä oli koettu myös monialaisissa seminaareissa (työpajako-
keilu), joissa opponenttina oli samaan teemaan perehtynyt opiskelija tai opiske-
lijaryhmä, joka saattoi kuitenkin edustaa eri ammattia. Opiskelijat eivät kokeneet 
toisen alan opiskelijan opponointia hyödylliseksi.  Opponointi jäi pinnalliseksi, 
eikä vienyt työtä eteenpäin (PAJ 8.4.1).
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Ylitys: Seuraavassa kokeilussa aihekohtaisten opiskelijaryhmien muodostu-
mista ohjataan aikaisempaa huolellisemmin
Opiskelijoihin liittyvät esteet (mm. halu työskennellä tuttujen opiskelijatoverei-
den kanssa) otettiin huomioon ja painotettiin aihekohtaisten opiskelijaryhmien 
muodostumisen ohjaamista (Näyte 1.4.3). 

Opettajat vastasivat painottamalla myös opponoinnin laatukysymykseen: he 
korostivat, että opiskelijoiden tulee oppia esittämään kysymyksiä ja antamaan 
palautetta myös vieraissa aiheissa. Toisen koulutusammatin edustaja voisi löytää 
myös alalle uusia näkökulmia. 

Näyte  PAJ 1.4.3: Ohjataan opiskelijoiden ryhmäytymistä aikaisempaa huolel-
lisemmin
– B: […] Vaikka varmasti käsittivät, se selitettiin heille mont kertaa. Tavoitteet 

ja kaikki näin, mut -. Sen sanoivat monet myös näin, ett ei hyö voi mennä 
toisten jonkun tai toisinpäin, koska ei hyö tunne niit opiskelijoita. Koska niil 
on myös se, ett kun ei heil oo muutakaan yhteistä. Se oli just niin liian nopeesti, 
nimenomaan. Kun ei hyö alunperinkään tunne, ni ei hyö mee sinne. Sitten 
tän takia, siis tää on nyt tällasta kärjistettyä, mutt ei sittenkään mee, kun ei 
hyö tunne. Ja viel tän (=opinnäyteyön) kanssa sitten, kun täs ois kiva tuntee 
jo vähän paremmin, kun on pitkä työ edessä. Ni jotenkii tällasta viestiä tuli, ei 
hyö tunne. 

– F: Voisko ajatella, ett jos nyt sit tällasta ideointia isossa ryhmässä jatketaan, 
[…] nimenomaan sitten miettii tätä, mitä siitä seuraa, näistä pestuupäivistä 
eli miten tavallaan tää, mikä on tavallaan se ryhmäytymisen perusta ja ha-
lutaanko siinä tavotella sitä, että se on joku muu kuin oman alan. Niin mie 
äsken ymmärsin, että se vois olla.             

Tiukat lukujärjestykset ja ohjelmoidut aikataulut hävittävät monialaisuudessa 
tarvittavan joustavuuden
Eri alojen opiskelijoiden yhteistoimintaa estivät opiskelijoiden tiukat, lukujärjes-
tyksiin sidotut aikataulut (ks. kuva 34 este 1, PAJ 1.2.4, 1.2.8, 1.4.4, 3.3.1, 3.3.2, 
4.5.3, 8.3.1, 10.3.2), eri tavoin etenevät opetussuunnitelmat (este 2, PAJ 1.2.6, 
7.2.4) ja ”tiukka valmistumiskulttuuri” (este 3, PAJ 1.4.9). Koettiin, etteivät ne 
salli uutta, erilaista etenemistä, jota monialainen työtoiminta vaatisi. Opiskelija oli 
sidottu seuraamaan koulutusammattikohtaista opintoryhmäänsä, jonka opiske-
luprosessi oli huolellisesti suunniteltu ja hiottu. Poikkeamat etukäteen suunnitel-
lusta ammattialakohtaisesta prosessista aiheuttaisivat häiriöitä, jotka saattaisivat 
näkyä jopa valmistumisen viivästymisenä. Monialaisessa ryhmässä toimiminen 
vaatisi näiden, mm. valmistumisaikataulujen kannalta hyvien käytäntöjen rikko-
mista. Valmistuminen määräajassa oli kuitenkin mm. opetusministeriön käyttä-
mä ”hyvän toiminnan” -mittari. Sen perusteella palkittiin. 

Opiskelijoita ohjaaviin sääntöihin liittyviä esteitä ilmeni lähes kaikissa ajatuspo-
lun vaiheissa, kun rakennettiin uutta monialaista seminaarikäytäntöä (kuva 34).
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Kuva 34. Opiskelijoita ohjaaviin sääntöihin liittyvien esteiden ilmaantuminen ke-
hittelypolulla

Ylitys:  Monialaisuus on tärkeä arvo, joka oikeuttaa säännöistä poikkeamisen  
Lukujärjestysten ja opiskeluohjelmien jäykkyyttä pyrittiin ylittämään painotta-
malla opiskelun joustavuuden ihannetta – tämä tehtiin osittain myös epäsuorasti 
korostamalla tarvetta vapautua jäykistä ja usein opettajien käsityksiin perustuvista 
hyvän opiskelun raameista (näyte PAJ 1.4.9). Lisäksi opettajat painottivat semi-
naarien tärkeää asemaa opiskelijaryhmän työskentelyn ohjauksessa. Yhteiset semi-
naarit – monialaiset tai ei – auttoivat opiskelijan työtä eteenpäin ja niistä ajateltiin 
olevan hyötyä opiskelijoille. Opettajat tutkivat ammattikorkeakoulun eri koulu-
tusalojen seminaarikäytäntöjä ja totesivat saman ammattikorkeakoulun sisälläkin 
käytäntöjen vaihtelevan paljon. Esimerkiksi tekniikan alalla ei ollut lainkaan se-
minaareja, liiketalouden alalla vain suunnitelmaseminaari. Muutoslaboratorioon 
osallistuneet opettajat vertasivat sosiaali- ja terveysalan käytäntöä muiden alojen 
käytäntöihin, eivätkä halunneet ottaa niistä mallia (= muualtasiirtäminen – ei 
oteta mallia). He päättivät, että aikaisemman käytännön mukaisesti järjestetään 
kolme opinnäytetyön eri vaiheita (ideavaihe, suunnitelmavaihe ja raportointi) 
tukevaa seminaaria, mutta ne toteutetaan monialaisina. Tätä varten opettajat 
muotoilivat uuden monialaisen seminaarikäytännön, joka koostui kolmesta eri 
opiskeluvaiheeseen sijoittuvasta seminaarista.  Kehitettiin pestuupäivät, työpajat 
ja ”viittä vaille valmiiden töiden seminaari”. Kun opiskelijoiden erilaiset etenemis-
aikataulut tulivat monialaisen seminaarikäytännön esteeksi, osallistujat rikkoivat 
muita ohjelmia ”väkivalloin” mm. sijoittamalla seminaariajat ja muut yhteistyötä 
vaativat ajat opiskelijoiden lukujärjestyksiin ennen muita sitoumuksia. Opettajat 
oikeuttivat tekoaan painottamalla kokeilun tärkeyttä: ”kokeillaan ensin ja arvioi-
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daan vasta sitten”. Sääntöjen rikkomisen kynnystä laski myös se, että kehittäjäryh-
mä tiesi saavansa esimiehensä tuen kokeilulle.

Näyte PAJ 1.4.9: Jäykistä opiskelijoiden etenemistä ohjaavista rakenteista tulisi 
vapautua
– E: Mutt se (=yksialaisen toimintatavan valta-asema) varmaan johtuu siitä, 

kun tää ei oo kuitenkaan kauheen joustavaa. Kun myö edelleen ajatellaan, ett 
opiskelijat valmistuu sinä ja sinä päivänä, eikä vaikka, ett meil olis kolme-nel-
jä päivää vuodessa, milloin vois valmistuu, mihin vois liittää tätä ja mitkä ois 
niinku –. 

– 3. A: Mie vielä – meil on niinkun joku semmonen vanha, meillä kaikilla var-
maan, joka viel niinkun junnaa. Sitä mie tarkotan romuttamisella, ett niinkun 
tää koko homma...

– 4. E: ...Juu... 
– 5.  A: ...pitäis pistää ihan...
– 6. E: ...näin on...
– 7. A: ...uusiksi. Itse kullakin. Mie ihan samoin.

9.2.3 Työn kohteen laajenemisessa kohdatut esteet ja niiden 
ylittäminen

Työn kohteen laajenemisessa kohdatut esteet liittyvät tutkimusareenan käsittee-
seen (malli 4). Ensinnä opettajat arvostelivat tutkimusosaamisen aloiksi ajateltu-
jen ”keihäänkärkien” olevan liian laajoja ja siten ”tylppiä”. Toinen este muodostui 
dilemmasta: onko tärkeämpää palvella alueen asiakkaita esitettyjen, ehkä hyvinkin 
hajanaisten tilausten perusteella vai keskittyä kehittämään syvää osaamista strate-
giassa valitusta teemasta. Kolmas este syntyi resurssien niukkuudesta. Mitä tutki-
mus- ja kehitystyölle saadaan rahoitus, kun ei ole riittävää muodollista ja tunnettua 
pätevyyttä tutkimus- ja kehitystyöhön. Nämä esteet ilmenivät polun loppupäässä, 
jossa keskustelu laajeni käsittämään tutkimus- ja kehitystyön järjestämisen tapaa 
koulutusalalla ja ammattikorkeakoulussa (kuva 35). 
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Kuva 35. Tutkimusareenamallia vastustavien esteiden ilmaantuminen kehityspo-
lulle

Strategiassa määritetyt keihäänkärjet eivät ole päteviä
Opettajat arvioivat strategiassa (1999) asetettuja alan tutkimus- ja kehitystyön kei-
häänkärkiä monin tavoin: ne olivat monialaisuudessaan niin laajoja, ettei niillä 
olisi virkaa toiminnan ohjauksessa eivätkä ne ohjaisi työelämän asiakkaiden ajatte-
lua (PAJ 7.1.4). Osoittautui, että joillain keihäänkärjiksi mainituilla osaamisaloilla 
ei ollut mitään toimintaa, kun niitä verrattiin tutkimus- ja kehitystyön käynnissä 
oleviin projekteihin, opinnäytetöiden aiheisiin tai vaikka erikoistumisopintojen 
sisältöalueisiin (PAJ 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.2.3, 9.2.4) (ks. näyte 
9.2.4). Keihäänkärjiksi mainitut eivät siten sellaisenaan sopisi monialaisen toimin-
nan perusteeksi.

Näyte PAJ 9.2.4: Opinnäytetöistä ei voi päätellä keihäänkärkien olemassaoloa
F: Mie näitä opinnäytetöitä katoin sillä silmällä ja aattelin, ett täält ei ainakaan 
voi keihäänkärkiä löytää, nää on niinkun niin laidasta laitaan. ”Mieshoitajien 
kokemuksia työssä jaksamisesta psykiatrisessa hoitotyössä, hermovauriokivusta 
kärsivien potilaiden tiedotusohje ja ohjaus, kokemuksia reikihoidosta ja henkilös-
tön tietopaketti tupakoinnin lopettamiseksi, alle kolmivuotiaiden nielu-, korva-
alueen leikattujen kivunhoidon toteutuminen, tv- ja videopelien vaikutus lapseen, 
päivähoidon laatu ja – ”…

Miten palvella yhtaikaa alueen työelämää ja kehittyä jonkin teeman huippu-
osaajaksi?
Opettajat korostivat ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa ohjaa-
van lain velvoitetta tehdä tutkimusta, joka palvelee alueen työelämää. Ajatuksen 
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keihäänkärjistä tai tutkimusareenoista koettiin olevan ristiriidassa alueen palve-
lutehtävän kanssa. Keihäänkärkien määrittelyiden ajateltiin syntyneen ammatti-
korkeakoulun sisäisissä keskusteluissa. Siksi valitut tutkimusareenoidenkin alat 
liittyisivät toisennäköisesti asioihin, joissa koulu ja opettajat haluaisivat edetä 
osaamisessaan. Toimintatapa, jossa pelkästään toiminta-alueelta tulleet pyynnöt 
ohjaisivat tutkimus- ja kehitystoimintaa, voisi puolestaan johtaa projektitoimin-
nan pirstoutumiseen ja palvelun tuottajien osaamattomuudesta johtuvaan huo-
nolaatuiseen työhön. Työelämän pyyntöihin tulisi kuitenkin pystyä vastaamaan, 
mutta miten kehittää osaamista, jos alueelta tulevien pyyntöjen aiheet vaihtelevat 
paljon.

Mistä saadaan rahoitus toiminnalle?
Koska ammattikorkeakoululla ei ollut statusta tutkimus- ja kehitystyötä tekevä-
nä organisaationa, rahoituksen hankkimista projekteille pidettiin hyvin vaikeana 
tehtävänä (PAJ 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 10.2.5). Opettajat ajatteli-
vat, että ammattikorkeakoulun sisällä sosiaali- ja terveysalan tilanne oli erityisen 
hankala, koska yhteistyökumppanit ja partnerit edustivat niukkojen budjettien 
julkista sektoria. Jos toiminta olisi hajanaista niin, ettei sitä havaittaisi alueella tai 
kansallisella tasolla, tutkimus- ja kehitystyölle olisi erityisen vaikeaa saada rahoi-
tusta ja tukea.

Ammattikorkeakoulun sisäisiä tutkimus- ja kehitystyön prosesseja pidettiin 
kehittymättöminä. Esimerkiksi koulun sisältä saattoi osallistua samaan rahoitus-
hakuun kaksi samansisältöistä, rahoitusmäärältään pientä hakemusta. Tällainen 
toiminta ei vakuuttanut rahoittajia.  Pahimmassa tapauksessa yksikään hakijoista 
ei saanut hankettaan eteenpäin.

Ylitys: muotoillaan keihäänkärjet ja tutkimusareenat uudelleen sekä painote-
taan mallia, jossa hankitaan syvää osaamista tutkimusareenoilla ja silti palvel-
laan myös aluetta 
Työn laajeneminen opinnäytetyön ohjauksesta tutkimus- ja kehitystyöhön sai 
osallistuneet opettajat huolestumaan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvien valinto-
jen pätevyydestä. Muutoslaboratorioiden aikana opettajat päätyivät kehittämään 
keihäänkärkiajattelua ja muotoilemaan tutkimusareena-mallin. He painottivat 
osaamisen kehittämistä: pitempiaikainen sitoutuminen joihinkin teemoihin luo 
osaamista ja tuottaa näkyvää ja arvostettavaa tulosta. Tutkimusareenoiden valin-
nassa otettiin huomioon alueen – maakunnan – erityispiirteitä: opettajat muok-
kasivat areenoita sen mukaan, mitä erilaisissa strategiateksteissä ja ennusteissa pi-
dettiin maakunnan tärkeinä kehityssuuntina tai uhkakuvina. Näytteessä PAJ 7.1.4 
haetaan aikaisempaa täsmällisempää kohdetta ja nimeä muodostettavalle tutki-
musareenalle.

Näyte PAJ 7.1.4: Tutkimusareenoiden muotoilua
– A: Mut se terveyden edistäminen on ihan kamalan laaja, koska sitähän me 

kaikki tehhään kanssa.
– C: Niin, kyllä.
– B: Ja kaikki, ihan ensihoitoo myöten, jokainen. 
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– C: Päihdehoito ja ennaltaehkäisy, mikä tos on, sehän on myös työ- ja toimin-
takyvyn edistämistä. 

– F: Kyllä
–  B: Niin, ne menee niinkun sen alle...
–  F: …ett päihdehoidot ei ole oikea -? 
– C: Ett päihdetyö on oikea. 
– F: Niin mikä se on?
– C: Ett työstä puhutaan, ni muut riippuvuudet.  Mun mielestä se päihde- ja 

muut riippuvuudet on sellanen laajempi, kun siin on myös peliriippuvuus ja 
seksiriippuvuus ja …

Rahoitusongelmien ratkaisemiseksi opettajat muotoilivat esityksen myös am-
mattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan rahojen jakamiseksi: niitä tuli 
käyttää monialaisten projektien huolelliseen yhteistoiminnalliseen valmisteluun ja 
rahoitushakemusten tekemiseen.

9.3 Johtopäätökset – ”monialaiset opinnäytteet, mut kun kukin 
jöpöttää omassa nurkassaan”

Monialaisuuden käsite on esiintynyt tavoitteena mm. ammattikorkeakoulujär-
jestelmän perusteluissa, tulevaisuuden ammattilaisen pätevyyden kuvauksissa ja 
erillisten koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa. Esimerkiksi Raudaskosken 
(2000, 161–162) ammattikorkeakoulujen vakinaistamiseen liittyneiden toimi-
lupahakemusten analyysin mukaan erillisten opistojen liittämistä yhtenäiseksi 
ammattikorkeakouluksi perusteltiin järjestelmällisesti monialaisuuden eduilla. 
Analysoiduissa toimilupahakemuksissa monialaisuus edusti myös ammattikor-
keakoulujen tavoittelemaa asiantuntijuutta.

Ammattikorkeakoulun koulutuksellista tehtävää määritettäessä korostettiin 
ammattilaisuutta korkeampaa osaamisen laatua ja korvattiin ammattilaisuus 
asiantuntijuuden käsitteillä. Irti haluttiin myös suppeaa alan hallintaa korostanees-
ta spesialistin käsitteestä. Useiden alojen oppilaitoksia yhteen liittämällä ajateltiin 
voitavan tarjota opiskelijan monialaisen asiantuntijuuden kehittymiselle moni-
puolisempi oppimisympäristö kuin yksialaisissa oppilaitoksissa. Toisaalta monia-
laisuuteen liittyi myös hallinnollisia ja taloudellisia pyrkimyksiä vähentää päällek-
käistä työtä. (ks. Numminen, Lampinen, Mykkänen & Blom 1999, 81–84.)

Tavoitteena oli myös uskottavuuden ja kansainvälisen vertailtavuuden paran-
tuminen monialaisuuden kautta (Järvinen 1995, 73–74). Aikaisempien opistojen 
toivottiin harjaantuvan työskentelemään horisontaalista liikettä edistävänä ver-
kostona. Oppilaitosten sisällä asiaa markkinoitiin ”synergiaeduilla”, joista kaikki 
hyötyvät (mm. Turkulainen 1993, 13–19.)

Opiskelijoiden kannalta monialaisuutta perusteltiin työelämän nopealla muu-
toksella ja sen vaatimuksilla laaja-alaiselle osaamiselle. Ammattikorkeakoulussa 
tulevaisuuden ammattilaisille tuli kasvaa joustava ja monialainen ammatti-identi-
teetti (Turkulainen 1993, 10). 
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Monialaisuuden toteutuminen käytännössä on herättänyt kysymyksiä. Mm. 
Turkulainen (1999, 18–19) tutki kysellen opiskelijoiden, opettajien ja työelämän 
edustajien ajatuksia monialaisuuden toteutumista ammattikorkeakoulukokeilu-
jen aikana. Monialaisuutta perusteltiin kokeiluammattikorkeakouluissa mahdol-
lisuutena luoda ammattikorkeakoululle oma, yliopistojen tiedeparadigmoihin si-
toutumaton profi ili, lisätä joustavuutta ja reagointiherkkyyttä ja innovatiivisuutta 
työelämässä. Tutkimuksen mukaan opettajat kuitenkin suhtautuivat monialai-
suuteen varovaisesti ja omia professionaalisia reviirejään puolustaen. He korosti-
vat työelämää vähemmän opiskelijoiden sosiaalisia ja ”humanistisia” valmiuksia, 
kokonaisuuksia hahmottavaa ja kehittelevää ajattelua sekä tähän liittyvää aloitteel-
lisuutta. Työnantajat pitivät monialaisuuteen harjaantumista merkityksellisenä 
joustavuutta lisäävänä osaamisena. He korostivat myös opiskelijoiden harjaantu-
mista tiimi- ja projektityöskentelyyn. Tarve konkretisoida monialaisuuden ideaa 
nousee esille sekä Turkulaisen (1999), Raudaskosken (2000) että mm. Hakosen 
(2000) tutkimuksissa. Hakonen (2000, 102–105) osoittaa, että moniammatillisek-
si ymmärretään yhtäältä toiminta perinteisessä, hierarkkiseen rakenteeseen pe-
rustuvassa ammattilaisten yhteistyössä, jossa toimitaan oma käsitteistö säilyttäen. 
Toisaalta se voi tarkoittaa jaettuihin tavoitteisteisiin, vastuuseen, kieleen ja käsit-
teistöön perustuvaa yhteistyötä. 

Opinnäytetyön konseptin kehittämisessä vaikutti siltä, että kehitystyöhön osal-
listuneet opettajat olivat omaksuneet uuden koulujärjestelmän tarjoaman monia-
laisuuden ideologian, sillä jo ensimmäisessä kokouksessa he esittivät monialai-
suuden olevan yksi uuden opinnäytekonseptin keskeinen määre. Opettajat myös 
tiesivät, että koulutusammattien opetussuunnitelmissa korostettiin monialaista 
toimintaa ja koulutusalan sisällä etsittiin parhaillaan mahdollisuuksia lisätä yhtei-
siä opintoja vedoten sosiaali- ja terveysalojen yhteiseen orientaatioon. Ennen muu-
toslaboratoriota toteutettu pestuupäiväkokeilu oli ollut opettajille konkreettinen 
osoitus monialaisten toimintatapojen kehittämisen pyrkimyksestä. Ideologian ja 
koulutusalan tavoitteiden ohjaamina opettajat siirtyivät nopeasti etsimään monia-
laisuuden toteuttamistapoja. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että monialaisuuteen 
perustuvan asiantuntijuuden teoreettinen jäsentäminen jäi kesken. Se ilmeni mm. 
siinä, että monialaisen toiminnan oppimisen arvoa pohtivia asenne-esteitä nousi 
esille vielä viimeisessä istunnossa. Opettajat eivät jäsentäneet loppuun asti, miten 
alan asiantuntijuutta voi oppia monialaisessa toiminnassa.

 Uuden opinnäytekonseptin kehittelyssä monialaisuuden käsitettä konkre-
tisoitiin ensin uusiksi seminaarikäytännöiksi. Muutos edellytti hyvin pian opet-
tajien keskinäisen työnjaon kehittämistä, sillä nykyinen työnjako osoittautui 
monialaisuuden toteuttamisen esteeksi (kuva 36). Työnjakoa muutettiin ensin 
opinnäytteiden ohjauksessa, mutta se ei riittänyt esteen ylittämiseen. Opettajien 
oli laajennettava tarkastelu käsittämään myös tutkimus- ja kehitystyön järjestely-
jä. Kehittelypolun loppupuolella opettajat muotoilivat tutkimus- ja kehitystyöl-
le areenamallin, jossa osaaminen ja työ jaettiin uudella tavalla muodostettujen, 
ammattialaan sitomattomien osaamisalueiden mukaan. Perspektiivin laajentuessa 
polun luonne muuttui kehittelyalueeksi, jossa syntyi monia risteäviä polkuja mm. 
työelämäprojektia kehittävien ajatuspolkujen kanssa (vrt. Cussins 1992). Ajatus-
polkujen risteyksessä tapahtui huomattava ekspansiivinen siirtymä, jonka tulokse-
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na syntyi paitsi uusi seminaarikäytäntö, myös uusi tutkimus- ja kehitystyön malli 
ja opettajien työnjako. 

Kuva 36. Ylitys: uusi tapa jakaa opinnäytetöiden ohjausvastuu

Muutostyössä monialaista toimintaa opinnäytetyöskentelyssä vastustavia esteitä 
nousi esille monelta taholta: opettajien osaamisesta ja asenteista, opettajien toi-
mintaa ohjaavista säännöistä ja työnjakokysymyksistä sekä opiskelijoiden huo-
noista monialaisen työskentelyn kokemuksista ja opiskelua ohjaavista tiukoista 
säännöistä. Esteiden ratkaisuyritykset siirsivät opettajat laajentamaan käsitystään 
työnsä kohteesta, mikä toi sille uudenlaisia esteitä. Niiden taustalta voi pelkistää 
seuraavia vastakkainasetteluita.

Ammattialan perinteinen työn kohde ja traditio vai yhteiset kohteet
Keskustelijoiden mukaan opiskelijat kohtaisivat opiskeluun kuuluvassa harjoitte-
lussa edelleen sektoroituneen työelämän, joka ei edellytä heiltä kykyä toimia mo-
nialaisessa ryhmässä. Terveys- ja sosiaalialan kulttuuri on perustunut tarkkaan, 
hierarkkiseen työn- ja vastuunjakoon ja ammattinimikkeen mukaan jaettuihin 
tehtäviin ja valtuuksiin (ks. Engeström 2003). Opettajat ajattelivat sekä työelä-
män käytäntöjen että opettajien opetuksen heijastavan edelleen rakennetta, jos-
sa jokaisella ammattiryhmällä on täsmällisesti määritetty, erillinen työn kohde. 
Esimerkiksi hoitajat huolehtivat potilaan perustarpeista, fysioterapeutit liikku-
mis- ja toimintakyvystä ja sosionomit psykososiaalisesta hyvinvoinnista. Toisaalta 
keskustelijat totesivat opettajien itse pitävän yllä ammattialakohtaista rakennetta 
vedoten mm. ammattien erilaisiin arvoihin, perusteisiin ja tieteelliseen orientaa-
tioon. Myös muutoslaboratorioistuntoihin osallistuneiden opettajien tieteellinen 
orientaatio oli erilainen: hoitotiede, liikuntatiede, sosiaalitieteet, käyttäytymistie-
teet ja humanistiset tieteet. Nämä kokemukset saivat opettajat horjumaan kahden 
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välillä: toisaalta alojen välisen yhteistyön oppimista arvostettiin, toisaalta haluttiin 
korostaa oman ammatin orientaatiota.

Opettajan työn kohde: syvään vai laajaan osaamiseen valmentaminen
Ammattikulttuuriin liittyvien esteiden lisäksi kysyttiin, kumpi osaaminen on 
opiskelijalle tärkeämpää, ammattialan syvä osaaminen ja käytännön taidot vai ra-
joja ylittävä horisontaalinen asiantuntijuus ja kyky toimia monialaisissa ryhmissä. 
Opettajat pohtivat myös vertikaalisen ja horisontaalisen asiantuntijuuden kehitty-
misen järjestystä: olisiko ensin harjaannuttava oman, tarkasti rajatun alan osaajak-
si yksialaisessa ryhmässä ja vasta sitten monialaisessa toiminnassa. Monialaisuutta 
kyseenalaistavissa puheenvuoroissa käytettiin perusteena mm. näkökulmaa, jossa 
opiskelijalta kuluu opiskeluaika oman ammatti-identiteetin rakentamiseen. Opet-
tajat ajattelivat, että vasta ammatin ja sen substanssin osaavina opiskelijat kykeni-
sivät työskentelemään monialaisessa ryhmässä.

Opettajat olivat tottuneet tarkastelemaan ammattitaidon kehitystä vertikaa-
lisella asiantuntijuuden mallilla. Mm. opiskelijoiden harjoittelun arviointi oli 
rakennettu noudattamaan noviisista – asiantuntijaksi kehittymisen tasoja. Drey-
fusin ja Dreyfusin (1986) ajattelua mukaillen oli ammattialakohtaisesti määri-
tetty kunkin tason taidot ja osaaminen. Sama ajattelu ohjasi myös opinnäyttei-
den arviointia: ohjeen mukaan arvioinnissa tuli kiinnittää huomiota oman alan 
asiantuntijuuden kehittymiseen (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun opinnäy-
tetyöohje 1999, 12). Käsitys horisontaalisesta asiantuntijuudesta ja sen kasvun tu-
kemisesta ja arvioinnista oli vasta kehittymässä. Monialaisessa työssä tunnistettiin 
haasteeksi pystyä rajanylityksiin (ks. Eteläpelto & Light 1999), mutta ei tiedetty, 
mitkä ovat horisontaalisen asiantuntijuuden kriteerit ja miten valmentaa opis-
kelijoita rajanylityksiin (ks.  Engeström, Engeström & Kärkkäinen 1995, 320). 
Horisontaalisen asiantuntijuuden harjoittelun käytännön haasteet paljastuivat 
mm. monialaisen seminaarikokeilun yhteydessä: opiskelijat eivät osanneet toi-
mia monialaisen ryhmän tai toisia koulutusammatteja edustavien opiskelijoiden 
opponentteina, eivätkä myöskään opettajat osanneet ohjata opiskelijoita uuden-
laisessa opponointityössä. 

Monialaisten seminaarien suunnittelussa nousi esille uusi syy pysyä ammatti-
alakohtaisissa ryhmissä: sekä opiskelijoita että opettajia ohjaavat säännöt ja käytän-
nöt eivät joustaneet ja mahdollistaneet tällaista työskentelyä. Tiukat lukujärjestyk-
siin ja harjoitteluaikoihin sidotut opiskeluaikataulut eivät lisänneet opiskelijoiden 
halua työskennellä monialaisessa ryhmässä ja arveltiin, että ”opiskelijat luovuttaa, 
kun mikään ei oikeesti kule”. Opiskelijoiden tarkoin säädellyt aikataulut ja etene-
missuunnitelmat olivat lopulta suurin uhka yhdessä tekemiselle – aikataulujen ja 
opetussuunnitelmien erilaisuus oli kolmannessa muutoslaboratoriossa pysäyttää 
kehitystyön. Myös Turkulaisen (1999) tutkimuksessa monialaisuuden kehityksen 
ongelmaksi tunnistettiin opetussuunnitelmien jäykkyys, opetus- ja organisaatio-
kulttuurien erot ja näihin liittyvä monialaisten opintojen koordinoinnin vaikeus. 
Tässä tutkimuksessa muutostyön jatkamispäätös vaati aikataulujen ja etukäteis-
ohjelmien ”runnomista” ja sääntöjen rikkomista. Muutoksen arvo painotettiin 
keskusteluissa niin suureksi, että sääntöjen ohittaminen tuli oikeutetuksi. 
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Myös opettajia koskevat säännöt oli muodostettu koulutusohjelman toimin-
nan näkökulmasta. Opinnäytetöihin liittyvä työnjako tapahtui koulutusohjelmien 
sisällä: koulutusohjelmien johtajat hyväksyivät opinnäytetöiden aiheet ja osaston 
sisäisissä kokouksissa sovittiin työnjaosta ts. kuka ohjaisi minkin työn. Monialai-
suuden tavoittelu vaati muutosta työn jakamisen käytännöissä. 

Monialaisuus vastaan yksialaisuus -dilemmaan opettajat vastasivat painotta-
malla muutoksen arvoja kahteen eri perusteeseen vedoten. Toisessa korostettiin 
uskoa siihen, että tulevaisuuden työssä tarvitaan monialaista osaamista ja että sii-
hen olisi hyvä harjaantua jo opiskeluaikana. Toisessa perusteessa muistutettiin, 
ettei monialaisuus saa olla itseisarvo, mutta on olemassa tehtäviä, joissa erilaista 
osaamista aidosti tarvitaan. Työelämässä tehtävät projektit olisivat tällaisia. Opis-
kelijat olisi hyvä saada näiden työelämän asettamien tehtävien äärelle jo opiskelu-
aikana. 

Uuden konseptin arvojen selkiyttämisestä edettiin opinnäytetöiden ohjausvas-
tuun samoin kuin tutkimus- ja kehitystoiminnankin uudelleenjäsentämiseen. Mo-
nialaisuus konkretisoitui yhteisiksi monialaisina ryhminä toteutettaviksi seminaa-
reiksi (pestuupäivät, työpajat ja viittä vaille valmiiden töiden seminaarit) ja niiden 
edellyttämäksi opettajien uudeksi työnjaoksi, joka ei noudattanut ammattialan 
rajoja. Muutoslaboratorioiden kuluessa muotoiltiin malli ”tutkimusareenoista”, 
joista vastaisi yliopettajien ja lehtoreiden ryhmä (ylitystekona uudelleenjäsentä-
minen). Monialainen teema sitoi ja laajensi opinnäytekonseptin tutkimus- ja ke-
hitystyön sisältöjen ja organisointitapojen tarkasteluun. Samalla monialaisuuden 
ideasta käynnistynyt ajatuksen polku ristesi työelämäprojektin kehittämispolun 
kanssa.

Edellä kuvatusta ratkaisusta poiketen sekä opettajia että opiskelijoita ohjaavista 
säännöistä johtuvat esteet ylitettiin rikkomalla sääntöjä ja sopimalla, että rikkomi-
sen seuraamuksia tarkasteltaisiin vasta kokeilun jälkeen.
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10. Työelämäprojekti-käsitteen kehittyminen 

Opinnäytteen saaminen ”työelämäprojektiksi” oli opettajien keskeinen tavoite. 
Opetusministeriön ohjeissa korostettiin opinnäytetyön tuotteistamista eli kytke-
mistä työelämän kehittämistehtävään (vrt. Amkota 2004, 240–242). Esittelen tässä 
luvussa ensinnä työelämäprojektin käsitettä kehittelevän ajatuspolun. Sen jälkeen 
kuvaan kehityspolulla kohdattuja esteitä ja niiden ylitystapoja.

10.1 Ajatuksen polku

Opinnäytetyötä työelämäprojektiksi kehittävään polkuun (kuva 37) luokittelin 44 
puheenaihejaksoa. Niistä 30:ssä rakennettiin uutta mallia. Myös työelämäprojek-
tin kehityspolulla opettajien ajattelu laajeni opinnäytetyön tarkastelusta ammat-
tikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön tarkasteluun. Tutkimusareenamalli yh-
disti käsitteet ”monialainen” ja ”työelämäprojekti”, minkä jälkeen nämä käsitteet 
olivat saman kokonaisuuden kaksi eri puolta. Tässä luvussa analysoin kuitenkin 
vain niitä osia keskusteluista, joissa kehiteltiin selkeästi työelämäprojektin ideaa. 
Areenamalli liittyi erityisesti työelämäprojekti-polun haaraan, jossa tavoitteena oli 
”iso projekti työelämässä”. 

Työelämäprojektia käsittelevän polun kahden muun haaran tuloksena työ-
elämän edustaja sidottiin aikaisempaa tiiviimmin opinnäytetyön ohjaukseen ns. 
työelämäohjaajaksi ja työelämään tehtävän opinnäyteprosessin tilaamisen ja tuot-
tamisen tueksi suunniteltiin ohjeita ja menettelytapoja. 

Mallin rakentamista edeltävissä puheenaihejaksoissa osallistujat kyseenalaisti-
vat (4 puheenaihejaksoa) ja analysoivat (10 puheenaihejaksoa) työelämäprojektin 
ideaa. Käsittelen näitä työelämäprojekti-polun alkupään oppimistekoja yhtenä 
kokonaisuutena, sillä ne olivat polun myöhempien  haarojen lähtökohta. 
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Seuraavissa luvuissa esittelen yksityiskohtaisesti nämä ajatuspolun eri vaiheet. Kuva 
41 on tarkoitettu esittelyn seuraamista ohjaavaksi kartaksi. Myöhemmin esitän kun-
kin mallin (mallit 6, 7 ja 8) kohdalla puheenaihejaksojen yksityiskohtaisen kulun.

10.1.1 Kyseenalaistaminen:  tutkiva työote on hyvä, mutta 
arvostavatko työelämän edustajat sitä?

Kun ”moninainen”-polulla kyseenalaistettiin erityisesti opettajan osaaminen ja 
monialaisuus -polulla opiskelijan mahdollisuus harjaantua monialaiseen toimin-
taan, työelämäprojekti-polun alkupäässä kyseenalaistettiin työelämän valmius 
ymmärtää tutkimus- ja kehitystyötä ja kyky tukea opinnäytetöiden tekemistä. 

Työelämäprojektin kehityspolku käynnistyi useasta ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehitystyön strategiatekstiä kyseenalaistavasta sekä strategian ja ny-
kykäytännön välistä juopaa käsittelevästä puheenaihejaksosta (PAJ 1.2.3, 1.2.9, 
1.3.5, 1.3.6). Kyseenalaistamisen lähtökohtana oli myös opetusministeriön ohjeen 
velvoite tuotteistaa opinnäytteet (vrt. Amkota 2004, 240–242). Opinnäytetöiden 
”tuotteistamisen” asteesta kerättiin ensimmäisten muutoslaboratorioistuntojen 
kuluessa tietoja tilastoja ja arviointia varten. Yksi tuotteistamisen kriteereistä oli 
(ja on), että opinnäytetyö tehdään työelämän osoittamasta kehitystehtävästä. Työ-
elämäprojektista käydyt puheenaihejaksot paljastivat, että keskustelijat olivat osit-
tain hyväksyneet tämän opinnäytetyön työelämälähtöisyyden vaatimuksen, mutta 
ihmettelivät silti työelämään liittyvää uutta korostusta. Ihmettely ilmeni dilem-
maattisena puheena (PAJ 1.2.3, 1.2.9 ja 1.3.5). Puheenaihejaksossa 1.3.6 esitettiin 
kyseenalaistamisen lisäksi ratkaisuehdotus: vastaamalla nyt työelämän esittämiin 
pieniin pyyntöihin saavutetaan ajan kanssa sellainen luottamus, että voidaan teh-
dä yhteistyötä isoissakin projekteissa.  

Kyseenalaistaminen koski ammattikorkeakoulun strategiaan sisältyvää tutki-
van työotteen käsitettä ja sen arvostusta työelämässä (PAJ 1.2.3 ja 1.2.9), opinnäy-
tetyön vaikutusta opiskelijan työllistymiseen (PAJ 1.3.5) sekä laajan työelämäpro-
jektin mahdollisuutta (PAJ 1.3.6) (vrt. taulukko 21). Opettajat epäilivät tutkivan 
työotteen olevan vain koulun tavoittelema ihanne, jota työelämä ts. ”kenttä” ei 
osaisi arvostaa. He arvelivat, että kenttä oli vielä ”käsityömäisessä työotteessa”, 
eikä ymmärtäisi opiskelijaa, jota olisi valmennettu myös tutkimaan ja kehittämään 
työtään. Opettajien mukaan ”kentällä” haluttiin koulun tuottavan ”vain tavallisia 
työntekijöitä”, joiden käden taidot ovat hyvät (näyte PAJ 1.2.9).

Näyte  PAJ 1.2.9: Kentällä arvostetaan käden taitoja ja tavallisia työntekijöitä
– D: Miule tuli täst ensimmäisest se, ett jos myö halutaan pitää tää tutkiva työo-

te edelleen voimassa, mitä mieltä oon myöskin, niin koen myöskin, ett se on sil-
lälailla ongelmallista vielä valitettavasti ehkä vuonna 2003, kun se ei oo menny 
välttämättä niinku käytännön, tai en tiedä, käytäntöön asti läpi, tiedetääks 
siel, mitä se on, vai…

– C: …Niin ne mielellään näkis vaan tavallisia työntekijöitä…. 
– D:… ainakin täs vaihees ne vaan sitä niinkun penää…
– A: joo
– D:… niitä käden taitoja, jotka tietyst sinsänsä on ihan hirveen tärkeitä, en mie 

sitä sano, mut … 
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Käsiteltävänä olleessa tutkimus- ja kehitystyön strategiatekstissä kuvattiin opin-
näytetyötä opiskelijan mahdollisuutena vakuuttaa jokin työyhteisö taidoistaan 
niin, että työnantajat olisivat valmiita palkkaamaan hänet valmistumisen jälkeen. 
Opettajat kyseenalaistivat myös tämän ajatuksen ja totesivat, ettei sosiaali- ja ter-
veysalalla ole näin. He myös epäilivät, ettei opinnäyte toimisi työllistymisreittinä 
tulevaisuudessakaan, sillä oli kyseenalaista osaisivatko tulevat työnantajat arvostaa 
kehittämisosaamista. Kentän tulisi ”kypsyä”, jos tulevaisuuden tavoitteena olisi 
”opinnäytetyö reittinä työelämään”. Tämä edellyttäisi koulun ja työelämän har-
jaantumista yhteistyökumppaneiksi laajoissa, yhteisissä kehitysprojekteissa.

Taulukko 21. Työelämäprojektipolun kyseenalaistavat puheenaihejaksot

Puheen- 
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.2.3 Työelämäprojekti ja 
tutkiva työote

Kyseenalaista-
minen

Tutkiva työote on hyvä, mutta ”kenttä” ei 
arvosta sitä, vai arvostaako? Pitäisikö puhua 
mieluummin oman työn refl ektiosta?

1.2.9 Työelämäprojekti 
ja käden taitojen 
oppiminen

Kyseenalaista-
minen

Tutkiva työote on hyvä, mutta ”kenttä” odottaa 
vain tavallisia työntekijöitä, jotka osaavat tämän 
päivän työn, ”kenttä penää” kädentaitoja. 
Kentän työyhteisöiden toimintamallit 
poikkeavat ammattikorkeakoulun ideologiasta.

1.3.5 Työelämäprojektin 
kautta työhön

Kyseenalaista-
minen

Opinnäytetyön sanotaan olevan 
työllistymisreitti, mutta näyttöä ei ole ainakaan 
terveys- ja sosiaalialoilla. ”Kenttä” ei osaa 
arvostaa opinnäytettä niin, että kysyisi sitä 
valitessaan tulevaa työntekijää.

1.3.6 Tavoitteena iso 
työelämäprojekti

Kyseenalaista-
minen ja 
alustava mallin 
rakentaminen

Laajoja projekteja ei ole - ”ja niiden syntyminen 
on kiinni työelämästä”. Pieniin pyyntöihin 
vastaaminenkin on tärkeää. Niiden kautta 
saadaan luottamus.

10.1.2 Analyysi: aikaisemmat opinnäytekonseptit ja nykykäytännöt 
suhteessa työelämäprojektin tavoitteeseen

Toisen laboratorioistunnon alussa ryhmä tutustui työtoiminnan rakennemalliin. 
Sen käyttöä harjoiteltiin siten, että vetäjä haastatteli yhtä osallistujista kysyen toi-
minnan rakennemallia (Engeström 1987) apuna käyttäen opettajalta tämän juuri 
valmistuneen opinnäytteen ohjauksesta (ts. mikä oli työ, ketä oli ohjattavana, mitä 
työvälineitä ohjaaja käytti, ketkä häntä auttoivat, kuka tuki työskentelyä). Haas-
tattelu paljasti tavoitteen ja nykytilan eroja ja kehittämisen tarpeita (näyte PAJ 
2.2.1). 

Näyte PAJ 2.2.1: Toiminnan rakennemalliin tutustuminen keskustelemalla 
juuri ohjatusta työstä – teemasta ”kenen kanssa ohjasit” 
– A: Opiskelijat sit keskusteli työelämäs, mie en oikeestaan ollu sen kans teke-

misissä mitenkään, mitä siel osastolla tapahtu. Ja kävivät esittelemässä työtä, 
mut et ei sillai liittynyt, työelämä mul ei silleen sitoutunu, oikeestaan ei ollen-
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kaan yhteyksiä. P:n (=saman osaston opettaja) kans tietenkii keskustelin, ett 
siinä, eipä muuta.  

Haastattelukeskustelun jälkeen osallistujat jäsensivät peiliaineistoon edellisel-
lä kerralla koottuja opinnäytetyön kehittämistarpeita toiminnan rakennemallin 
avulla. Haastattelukeskustelu ja kehittämistarpeiden tarkastelu käynnistivät työ-
elämäprojektin ja työelämälähtöisen opinnäytetyön tavoitteiden vertaamisen ny-
kytilaan (analyysi 1 = PAJ 2.2.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7). Taulukossa 22 esitän 
keskustelun tiivistelmän puheenaihejaksojen keskeisistä sisällöistä. Niissä kuvat-
tiin työelämäyhteistyössä ilmeneviä erilaisia ristiriitoja ja niiden syitä.  Osallistujat 
selittivät nykytilan ja tavoitteen etäisyyttä työelämään ja opiskelijoihin liittyvillä 
syillä: työelämä ei osaa pyytää oikeanlaisia töitä ja eivätkä opiskelijat uskalla men-
nä ”kentälle” esittämään opinnäytetyötoiveitansa (näyte PAJ 2.4.5).

Taulukko 22. Työelämäprojektin nykytilan analyysiin keskittyneet ajatuspolun 
puheenaihejaksot 

Puheen- 
aihejakso

Ajatus-
polku

Oppimis-
teot

Puheenaihejakson idea

2.2.1 Tavoitetilan ja 
nykykäytännön 
erot. 

Analyysi 1 Tarvitaan konseptimuutos. Aikaisemmassa konseptissa 
”työelämäsuhde” on ollut opiskelijoiden vastuulla. 
Tapana ei ole ollut opinnäytetyön merkeissä tavata 
työelämän edustajia.

2.4.3 Tavoitetilan ja 
nykykäytännön 
erot.

Analyysi 1 Tulevaisuudessa työpaikasta kilpailtaessa opinnäytetyö 
voi olla opiskelijalle mahdollisuus näyttää työelämälle 
osaamistaan, mutta valmistuneet kertovat, että kukaan 
ei ole työtä hakiessa tai työhön mennessä kysellyt 
opinnäytetyön perään, edes aihetta.

2.4.4 Tavoitetilan ja 
nykykäytännön 
erot. 

Analyysi 1 Esimerkkejä opinnäytteestä työllistymiseen on. 
Opiskelija joutuu työtä tehdessään vierailemaan 
kohdeyhteisössä usein, tulee muille tutuksi, se voi 
johtaa työllistymiseen.

2.4.5 Tavoitetilan ja 
nykykäytännön 
erot.

Analyysi 1 Uudenlaiset työelämän kehittämisprojektit olisivat 
hyviä, mutta työelämä ei osaa pyytää muuta kuin 
kyselyitä. Työnantajat eivät päästä opiskelijoita 
”pitemmälle”. Opiskelijoilta puuttuu rohkeutta ”mennä 
työelämään” - mieluummin työ tehdään ”koulun 
sisällä”. ”Ulkopuolelle” tehtävä työ on aikaisempaa 
vaativampi siksi, että on otettava huomioon toisen 
työyhteisön arjen kuviot, aikataulut ja ihmissuhteet.

2.4.7 Tavoitetilan ja 
nykykäytännön 
erot.

Analyysi 1 Juopa työelämän ja koulun välillä. Edes naapurisairaala 
ei luota koulun toimijoihin. 

 4.2.1 Tavoitetilan ja 
nykykäytännön 
erot.

Analyysi 1 Ammattikoreakoulun opinnäytetyön malli: mitä 
työelämälle  on ”jotenkin erilainen opinnäytetyö”.

4.4.1 Tavoitetilan ja 
nykykäytännön 
erot.

Analyysi 1 Jotkut opinnäytetyön raportit ovat hyvin huonoja 
– onko työelämän suostuttava lukemaan ”moista 
kamaa”? Ei työelämä oikeasti lue muuta kuin tulokset.
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Seuraava näyte PAJ 2.4.5 kuvaa ristiriitaa, jossa opettajien kokemuksen mukaan 
työelämän edustajat eivät tunne ammattikorkeakoulun nykyisiä mahdollisuuksia 
ja toimintatapoja ja tilaavat koululta töitä, jotka liittyvät erilaisten asioiden kar-
toittamiseen. Koulun intresseissä olisi erityisesti kartoituksen jälkeiset toiminta-
käytäntöjen kehittämistehtävät. 

Näyte PAJ 2.4.5: Työelämäprojektin nykytila 
– C: Työelämäyhteys vielä – mä en tiedä oliks – tuliko siitä viimeiks puhetta. Ite 

oon huomannu tuol sosiaalialalla, ett edelleen työnantajat edelleen, kun ne 
pyytää opinnäytteitä, ni ne pyytää kyselyitä, tulkaa tekemään kysely meille, eli 
ne ajattelee vielä vanhakantaisesti, edellyttäen, ett tää on vanhakantaista ajat-
telua – mutt tota pitää itsekritiikkiä vähän –, niin, niin tuota se, että miten nyt 
kun mennään kouluun (viittaa peruskouluun, jossa on alkamassa projekti) 
koulun  jotenkin  menossa, ni siin on jonkilainen ristiriita tulossa – todennä-
köisesti, kun ne haluais, ett joku tekee kyselyn ja lähettää heille tulokset ja he 
sitten jatkaa siitä. Taas kun, ainakin itse olen ajatellut sillä tavalla, ett se kysely 
voidaan tehdä tai haastattelu tai havainnointi tai joku tapa hankkia sitä tietoo 
ja sen pohjalta tehdään se opinnäytetyö sitten. Tässä on tota ratkottavaa, ett 
työnantajat ei mielellään päästä oppilaita sen pidemmälle.

– A: Mä olen huomannu sen, että oppilaissakii, opiskelijoissa on sellasta pelkoo 
niinku lähtee sinne, ett helpompi on niinku tehhä jotenkii vaikka sellanen teo-
reettinen, täällä koulun sisällä, omassa – näin, ett niilläkin on niinku jotenkin 
pelottavaa lähtee sinne, ett jos se menee pieleen, tai he ei osaa tai he ei saa 
ohjausta tai hirveen monenlaiset vaatimukset on siel niin korkeet. Ett sekin on 
yks, ett ne ei niinku – ainakin hoitoalan opiskelijat, ne on tosi arkoja niinku 
lähtemään mihinkään. Ett ehkä muut on vähän reippaampia, luulisin. Että 
tekis sellasta, että  rohkeutta niinkun lähtee ulos  täältä sisältä. Sama on nää 
opettajatkin joskus. Ja se on hirveen erilaista kuitenkin tehä sielä työelämän 
ihmisten kanssa kun täälä puuhastella. 

– B: Kyl miekii sanosin, ett varmaan vaativampaa tai ainakii erilaista se on. 
Myö tiietään, mut ei pidä sanoo opiskelijoille, paljon vaativampaa. Todelli-
suudes varmaan sitä on, koska pitää ottaa NE ihmiset huomioon ja niitten ja 
niiten suhteet ja heidän ajat ja kaikkee muuutakii. Eikä vaa ”minä itse”. 

– A: Nii, heil (=opiskelijoilla) on vaikee sitten heittäytyy, kun ei tiedä hirveen 
tarkasti, ett mitä siel on  ja just, ett tekee mieluummin muun.    

Puheenaihejakso 2.4.7 sisältää siirtymän analyysista ensimmäiseen ratkaisuyri-
tykseen (idea työelämäohjaajan mallista syntyy). Kun opettajat olivat todenneet, 
ettei edes naapurisairaala luottanut koulun osaajiin, opettaja B ehdotti uutta oh-
jauskäytäntöä, jossa toinen ohjaaja olisi työelämästä. Puheenvuoroa esittäessään 
hän ei tosin ollut varma työelämästä tulevan ohjaajan eduista suhteessa niihin 
ongelmiin, joita ratkaisu ehkä toisi tullessaan. Puheenvuoro käynnisti kuitenkin 
kehityspolun, jonka tuloksena koeteltiin työtapaa, jossa toinen ohjaaja oli työ-
elämän edustaja. Kuvaan tämän ehdotuksen etenemispolkua seuraavassa luvussa 
”mallin rakentaminen”. “Työelämäohjaaja”-polku haarautui  puheenaihejaksos-
sa 2.4.7 .



179

Nykykäytäntöjen ja ajatellun uuden toimintatavan eroon liittyvä analyysi jatkui 
vielä neljännessä kokouksessa (puheenaihejaksot 4.2.1 ja 4.4.1). Sen puheenaiheis-
sa esiintyi edelleen edellä kuvattu juopa työelämän ja koulun välillä nyt kuitenkin 
siitä näkökulmasta, etteivät koulun työt ole riittävän laadukkaita palvelemaan työ-
elämää.

Toinen analyysivaihe (analyysi 2) käynnistyi aikaisempien opinnäytekonsep-
tien tarkastelusta. Opettajat analysoivat työelämäsuhteen luonnetta opinnäyte-
työn sekä historiallisesti varhaisemmissa kehitysvaiheissa että ajatellussa uudessa 
konseptissa (PAJ 3.2.2, 3.2.4, 3.2.8). 

Opettajat nimesivät analyysisään havaitsemansa konseptit seminaarikonsep-
tiksi, tutkielma–pikkugradu-konseptiksi ja ammattikorkeakoulukonseptiksi. Olen 
kuvannut näitä konsepteja jo aiemmissa luvuissa, mutta tässä tarkastelen niiden 
sisältämien työelämäsuhteiden kehitystä (vrt. taulukko 23). Seminaarikonsep-
tissa (vallalla 60-, 70-luvuilta aina 80-luvulle) työ oli kirjallisuuskatsaus, mutta 
kirjallisuudesta selvitettyä asiaa havainnoitiin myös käytännössä. Yhteys työelä-
mään syntyi, kun opiskelija selvitti, kuinka kirjallisuudessa esitettyä teoriaa tai 
oppia sovellettiin naapurisairaalassa esimerkiksi seuraamalla ammattilaisen työ-
tä tai haastattelemalla häntä. Seminaaritöiden aiheet olivat aluksi lääketieteestä 
kummunneita, myöhemmin niissä korostettiin ammatillista osaamista ja näkö-
kulmaa. Konsepti muuttui, kun 80-luvun lopulla tuli keskiasteen koulu-uudis-
tus ja sen mukana uudet opetussuunnitelmat. Myös aavistus ammattikorkeakou-
lusta ja opettajien oma opiskelu tiedekorkeakouluissa vaikuttivat opinnäytteiden 
muuttumiseen yhä enemmän tutkimustyötä korostavaksi. Tutkielma-konseptin 
vaiheessa parhaat opiskelijat osasivat nostaa työharjoittelusta aiheen työlleen. 
Opinnäytetyön suhde työelämään oli opiskelijoiden itsensä vastuulla. Suurin osa 
opiskelijoista kuitenkin ”keksi aiheensa itse”.  Tutkielmakonseptin sisällä uusi 
murros tapahtui 1995 vuoden jälkeen, kun alettiin painottaa oman työn tutkimis-
ta ja kehittämistä. Työhön tuli mukaan opiskelijan käytännön tekeminen ja oma 
harjoittelu. Esimerkiksi opiskelija saattoi ohjata omaa kuntoutujaryhmää ja tutkia 
samalla sen edistymistä. Tutkimusmenetelmät yhdistettiin omaan tekemiseen ja 
kokemukseen. Tästä konseptista oltiin nyt siirtymässä eteenpäin ja vastaamassa 
ammattikorkeakouluun liittyviin uusiin vaatimuksiin, joissa korostettiin mm. 
työelämän ”opinnäytetyön tilauksen” merkitystä. Opettajat arvelivat, että ammat-
tikorkeakoulukonseptissa työelämäsuhteen tulisi olla aikaisempaa tiiviimpi ja 
opinnäytetyö tulisi tehdä vastauksena työelämän toimeksiantoon. 
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Taulukko 23. Työelämäprojektin aikaisempien opinnäytekonseptien analyysiin 
keskittyneet ajatuspolun puheenaihejaksot

Puheen- 
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

3.2.2 Aikaisemmat 
opinnäytekonseptit 
ja työelämäsuhde.

Analyysi 2 Aikaisemmissa konsepteissa työelämä on ollut 
mukana jollain tavoin. Seminaarikonseptissa 
tehtiin kirjallisuuteen perustuva katsaus 
jostain aiheesta, mutta käytiin samalla 
naapurisairaalassa katsomassa kuinka 
siellä toimitaan. Toisaalta tavoite oli aina 
itsekäs: halu oppia lisää jostain asiasta oli 
keskeisin aiheen valintaperuste. Ei se, miten 
hyvin aihe palveli työelämän kehittymistä. 
Tutkielmakonseptin vaiheessa ”fi ksuimmat” 
opiskelijat osasivat nostaa aiheen esille 
työharjoittelustaan. Silloinkin lähtökohta oli 
opiskelijassa, esimerkiksi 95-luvulta eteenpäin 
töissä oli vahvasti mukana oma harjoittelu ja 
tekeminen. Nyt AMK-konseptissa korostetaan 
yrityksiltä tulleita pyyntöjä.

3.2.4 Muut 
opinnäytekonseptit 
ja työelämäsuhde.

Analyysi 2 Vertaaminen omaan yliopistokokemukseen: 
graduissakin korostettiin työelämälähtöisyyttä, 
mutta harva siihen pystyi.

3.2.8 Aikaisemmat 
opinnäytekonseptit 
ja työelämäsuhde.

Analyysi 2 Juopa koulun ja työelämän välillä on suuri. 
Työelämä pyytää vain kyselyitä entisen 
mallin mukaisesti. Koulutuksen historia on 
mennyt vauhdikkaasti eteenpäin, työelämän 
ymmärrys ei ole pysynyt mukana tässä 
vauhdissa. Työelämä ei odota muuta kuin 
”valmiita ihmisiä”. Harjoittelupaikoissa ei ole 
olemassa tutkimustraditiota, siellä ei edes lueta 
tutkimuksia.

10.1.3 Mallin rakentaminen: työelämäohjaajamalli, tilaus-
toimitusketju ja laaja työelämäprojekti 

Mallin rakentaminen työelämäprojektipolulla eteni kolmen idean pohjalta: opin-
näytteelle valittiin toinen ohjaaja työelämästä (”työelämäohjaaja”-toimintamalli, 
Malli 6), opinnäytteen tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvää käytäntöä kehitet-
tiin (”tilaus–toimitusketju”-malli, Malli 7) ja laajan työelämäprojektin saavutta-
miseksi kehitettiin tutkimusareenoiden käsite (”iso työelämäprojekti”, Malli 8). 
Esittelen seuraavassa nämä kolme työelämäprojektin polun haaraa.

Työelämäohjaajamallin rakentaminen (Malli 6)
Opinnäytetyön kehittäminen työelämäprojektiksi vaati yhteistyön lisäämistä 
työelämän edustajien kanssa. Opettajat päätyivät toimintatapaan, jossa opinnäy-
tetyön toinen ohjaaja edustaisi työn tilannutta organisaatiota. Opinnäytetöille
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haluttiin ”työelämäohjaaja”. Kuvassa 38 on havainnollistettu kuljettu ajatuspolku 
ja taulukoon 24 on pelkistetty mallin rakentamiseen liittyvät puheenaihejaksojen 
sisällöt (PAJ 2.4.7, 4.6.2, 5.1.3). ”Työelämäohjaajan”-mallia perusteltiin erityises-
ti tarpeella löytää uusia toimintatapoja, jotka edistäisivät työelämän luottamus-
ta kouluun sekä yhdistäisivät koulun ja alueen toimijoiden erilaisia oppimiskä-
sityksiä. Työelämästä tulevan ohjaajan tehtäväksi määriteltiin ”tilaajan äänen 
edustaminen”. Ratkaisussa opinnäytetyön kehittämistehtävää rakennettiin työn 
kohteeksi paitsi opiskelijalle ja opettajalle myös tilauksen esittäneelle työelämän 
edustajalle. Opettajat kirjasivat opinnäyteprosessin vaihekuvaukseen vastuita sekä 
opiskelijalle, opettajalle että työelämän edustajalle. Tärkeää oli, että työelämäoh-
jaaja osallistui tehtävän määrittelyyn, rajaamiseen sekä työn ohjaamiseen ja arvi-
ointiin käytännön näkökulmasta. 

Työelämäohjaaja-malli päätyi kokeiluun jo muutoslaboratoriokokousten ai-
kana. Laboratorioaineistossa oli kuitenkin vain vähän mallia tutkivia ja arvioivia 
puheenaihejaksoja. Arvioivia elementtejä sisältyi lähinnä vain puheenaihejaksoon 
5.1.3. Siinä keskustelu käynnistyi kokeilun herättämästä tarpeesta täsmentää työ-
elämästä tulevan ohjaajan roolia. Kokeilussa mukana olevat työelämäohjaajat 
olivat paitsi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia myös esimerkiksi yhdistysten 
toiminnanjohtajia, koulunjohtajia tai pankinjohtajia. Puheenaihejaksossa koros-
tettiin, että työelämäohjaajan tuli tuntea oma toimintaympäristönsä ja huolehtia 
siitä, että työ etenisi tilauksen suuntaisesti. Ammattialaan liittyvä ohjaaminen voi-
taisiin järjestää muulla tavalla esimerkiksi koulun ohjaajan toimesta.

Kuva 38. Työelämäprojekti – toinen ohjaaja työelämästä

Työelämäprojekti

Iso yhteistyöprojekti 
työelämässä -
areenamalli,

Malli 8

Tilaus-toimitusketju,
Malli 7

Työelämäohjaaja, 
Malli 6

Analyysi 2.

Analyysi 1.

Kyseenalaistaminen

2.4.7; 4.6.2; 5.1.3 Työelämäohjaaja
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Taulukko 24. Työelämäohjaaja-mallin kehittelyn vaiheet

Työelämästä toinen ohjaaja, mallin rakentaminen

Puheen- 
aihejakso

Kehittelypolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

 2.4.7 Jos toinen ohjaaja 
tulisi työelämästä, työn 
kohteesta (opiskelijan 
opinnäytetyön ohjaus) 
tulisi yhteinen.

Mallin 
rakentaminen

Työelämästä toinen ohjaaja auttaa 
yhteistyöhön opinnäyteasioissa. 

4.6.2 Opinnäytetyön 
ohjeeseen kirjataan 
vastuita kaikille - 
kyse on yhteistyöstä, 
jossa jokaisella on 
tehtävänsä.

Mallin 
rakentaminen

Opinnäytetyön prosessiohjeeseen 
jokaiseen prosessin vaiheeseen 
kirjataan (kirjattiin) tehtävät paitsi 
opettajalle, opiskelijalle myös työelämän 
edustajalle. (Peiliaineistona uusi 
edellisten keskustelujen pohjalta 
laadittu ohje.) Opettajan on tärkeää olla 
työelämäneuvotteluissa läsnä - lähinnä on 
autettava opiskelijaa pitämään puoliaan, 
rajaamaan tehtävää työelämän rönsyävissä 
tehtävissä.

5.1.3 Työelämän ohjaaja 
edustaa projektissa 
”tilaajan ääntä”. 
Se on riittävä 
pätevyysvaatimus 
ohjaajalle.

Mallin 
rakentaminen 
(ja arviointi)

Toinen ohjaaja tulee työelämästä. Hänen ei 
tarvitse osata substanssia, riittää kun tietää, 
mitkä ovat heidän tarpeensa kehitystyölle. 
Hänen tulee pitää silmällä sitä, että tilaus 
on opiskelijalle kyllin selvä.

Tilaus-toimitusketjun mallin rakentaminen (Malli 7) 
Toinen työelämäprojektin polun haara liittyi opinnäytetyön tilaamiseen ja toimit-
tamiseen liittyvien käytäntöjen kehittämiseen (ks. kuva 39 ja taulukko 25). Kun 
opinnäyteprosessi määritettiin selkeästi työelämäprojektiksi, tarvittiin uutta osaa-
mista ja uusia työvälineitä, jotka liittyivät työstä sopimiseen ja toimeksiannon vas-
taanottamiseen sekä tilatun työn palauttamiseen. Kutsun näitä ratkaisuja yhteis-
nimellä: tilaus-toimitusketju (Malli 7).  Polkuun kuuluvissa puheenaihejaksoissa 
opettajat keskustelivat tekijänoikeuskysymysten huomioon ottamisesta työstä so-
vittaessa (PAJ 4.6.3), tilauksen tai toimeksiannon vastaanottamisesta (PAJ 4.6.6, 
5.5.3, 7.1.3, 8.3.2, 8.3.5, 10.3.4) ja työn toimittamiseen liittyvien asioiden kehit-
tämisestä (PAJ 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1, 10.3.6). He kehittivät sopimisen toimintamal-
leja niin, että opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja voisivat olla tietoisia mm. 
kehitystyön sisällöstä, toteutusajasta ja palkkioista.  Keskustelut konkretisoituivat 
käytännön kokeiluiksi, joissa opettajat ottivat käyttöön mm. kehittämänsä yhteis-
työsopimuslomakkeen ja siihen liittyvän sopimiskäytännön. Opettajat keskusteli-
vat paljon myös työn tulosten palvelevuudesta ja pohtivat keinoja, joilla tehty työ 
saataisiin osaksi tilaajayhteisön arkea. Siihen liittyen opettajat päätyivät mm. mal-
liin, jossa opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta suorittaa kypsyysnäyte uudella 
tavalla järjestämällä työn palauttamistilaisuus tilaajaorganisaatiossa.
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Kuva 39. Tilaus–toimitusketjun mallin rakentamisen polun puheenaihejaksot

Työelämäprojekti

Iso yhteistyöprojekti 
työelämässä -
areenamalli,

Malli 8

Tilaus-toimitusketju,
Malli 7

Työelämäohjaaja, 
Malli 6

Analyysi 2.

Analyysi 1.

Kyseenalaistaminen

"Tilaus-toimitusketju"

Tutkiminen
10.3.4

"Toimitus"
8.5.1; 8.5.2; 8.6.1; 

10.3.6

"Tilaus- ja 
toimeksianto"

4.6.6; 5.5.3; 7.1.3; 
8.3.2; 8.3.5

Tekijänoikeus-
kysymykset

4.6.3
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Taulukko 25. Opinnäyteprosessi työelämässä vaatii uusia tilauksen ja toimittami-
sen käytäntöjä, polun puheenaihejaksot

Puheenaihe-
jakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

4.6.3 Tekijänoikeus 
-kysymyksissä 
tarvitaan apua.

Mallin 
rakentaminen

Tekijänoikeuskysymykset ratkaistava. 
Oikeuksista sopimiseen tarvitaan 
sopimiseen liittyviä työvälineitä (mm. 
yhteistyösopimuslomake) ja uusia 
käytäntöjä.

4.6.6 Miten opiskelija 
pystyy selvittämään 
pätevästi tilaajan 
toiminnan nykytilan.

Mallin 
rakentaminen

Ideasta aiheeksi -työvaihe: opiskelijan tulisi 
pystyä tunnistamaan kehitettävän aiheen 
nykytila työpaikalla. Opiskelijan olisi 
perehdyttävä työpaikan arkeen riittävästi. 
Toimeksiannon täsmentäminen on vaativa 
tehtävä. Miten sitä tulisi tukea uudessa 
käytännössä?

5.5.3 Resursseja saadaan 
opettajalle työelämän 
kanssa tehtävään 
yhteistyöhön 
yhdistämällä 
opiskelijaryhmä 
muissa opinnäyte-
prosessin kohdissa.  

Mallin 
rakentaminen

Tarvitaan lisää resursseja. Työelämäprojekti 
kaksinkertaistaa työmäärän. Esimerkiksi 
opinnäytetyöhön liittyvän sopimuksen 
tekeminen työelämän kanssa työllistää 
opettajaa paljon. Järjestämällä osa 
valmennuksesta suuressa ryhmässä, 
voidaan säästää resursseja ja suunnata niitä 
työelämäprojektin vaatimaan yhteistyöhön.

7.1.3 Työelämästä 
tulevan tilauksen 
vastaanottaminen 
ja siihen liittyvä 
työnjako: yliopettaja 
ottaa työelämästä 
tulleen tilauksen 
vastaan. 

Mallin 
rakentaminen 
(työelämältä 
toimeksianto)

Opinnäytetyöhön liittyvät prosessit 
on laadittu opiskelijoita ja 
ammattikorkeakoulun toimintaa varten, ei  
työelämän palvelutehtävää silmällä pitäen. 
Usein opinnäyteprosessi on työelämän 
näkökulmasta liian hidas. Prosessin 
kiihdyttämiseksi yliopettaja ottaa tilauksen 
vastaan ja vastaa työn määrittelystä ja 
opinnäytetyön pikaisesta käynnistämisestä. 
Kun idea on saatu työn tilaajalta ja 
työelämän edustaja, opiskelija  ja opettaja 
ovat tehneet sopimuksen työn tekemisestä, 
työ siirretään sopivalle ohjaajalle. 
Yliopettaja ja koulutusohjelmajohtaja 
yhdessä hyväksyvät aiheen ja yliopettaja 
tuo sen tiedoksi T&K –työryhmälle, joka 
määrää ohjaajan. 

7.3.5 Opinnäytetyön 
suunnitelman 
ohje: lisätään ohje 
opinnäytetyön luvan 
hakemisesta. 

Mallin 
rakentaminen 
(työelämältä 
toimeksianto)

Lupakysymykset ovat tärkeitä, kun 
tehdään yhteistyötä työelämän kanssa. 
Opinnäytesuunnitelmaohjeeseen 
tulee sisällyttää jotain luvista. Myös 
tutkimusympäristö tulisi ymmärtää 
ja määritellä. On tiedettävä, missä 
ympäristössä kehitystyö tapahtuu. 
Opiskelijan tulisi kuvata yritystä tai 
muuta ulkoista yhteistyökumppania 
suunnitelmassaan. Lisätään lupa-asiat ja 
toimintaympäristön kuvaamisen velvoite 
opinnäyteohjeeseen.
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8.3.2 ja 8.3.5 Pestuupäivät: toinen 
kokeilu. Muut 
tavat tilata koululta 
opinnäytetyö.

Mallin 
rakentaminen 
(työelämältä 
toimeksianto)

Viime kokeilussa moni opiskelija 
sai opinnäytetyölleen aiheen 
pestuupäiviltä. Työnantajat olivat 
yllättävän innostuneesti mukana ja 
esittivät paljon aiheita. Pestuupäivillä oli 
oikeaa ”markkinameininkiä”. Pidetään 
kiinni siitä, että opinnäytetyöt syntyvät 
työelämän tarpeesta. Mitä muita tapoja 
on ottaa vastaan tilauksia työelämästä vai 
järjestetäänkö toistamiseen pestuupäivät? 
Ideapankkiakin on jollain tavoin kokeiltu. 

 8.5.1; 8.5.2 ja 
8.6.1

Kypsyysnäytteen 
uusiminen: 
kypsyysnäyte osaksi 
”toimitusta”.

Mallin 
rakentaminen 
(työn 
palauttamien 
tilaajalle)

Myös kypsyysnäytettä tulisi kehittää. 
Ne ovat nyt yliopistoplagiaatteja ja 
turhauttavia lukea. Tulisi saada kypsyyttä 
kypsyysnäytteeseen. Opiskelija voisi valita 
erilaisen tavan tehdä kypsyysnäytteen. 
Työelämä on moittinut koulua huonosta 
töiden ”takaisin saattamisesta” - palaute 
tehdystä työstä ei siirry työelämän 
arjeksi. Voisiko kypsyysnäytteenä 
olla työelämässä pidettävän 
koulutustilaisuuden suunnitelma. Laki 
sanoo, että kypsyysnäytteen on oltava 
kirjoitettu.  Keskustelun jälkeen yhdeksi 
kypsyysnäytteen muodoksi sovitaan 
työelämäkoulutuksen pitäminen  - 
siitä kypsyysnäytteenä tarkistetaan 
esitystilaisuuden runko

10.3.4 Toimeksiannon ja 
tilaamisen kanavat.

Mallin 
arviointi, 
tutkiminen ja 
rakentaminen

Pidetty jo toiset pestuupäivät. Aiheita 
kertynyt paljon: ”viisi sivullista” 
kehittämispyyntöjä, niihin kaikkiin ei 
pystytä vastaamaan. Toimeksiantojen 
vastaanottamisen tapoja tulee kehittää 
edelleen. Nyt vähennetään pestuupäivien 
toteuttamisen taajuutta. 

10.3.6 ”Tuloksen 
”toimittaminen” 
työelämään

Mallin 
rakentaminen

Tilatun työ palauttaminen: kutsutaan paitsi 
ohjaaja työelämästä myös kohdetyöpaikan 
muut henkilöt viittä vaille valmiiden 
töiden seminaareihin. Opiskelijat saavat 
hoitaa kutsumisen. Seminaariaika valitaan 
niin, että työelämästä on helppo tulla ja 
osallistua.

 

”Iso työelämäprojekti” -mallin rakentaminen (Malli 8)
Kolmas kehityspolun haara liittyi kysymykseen, miten työelämäprojektista voisi 
saada ”ison” (kuva 40 ja taulukko 26). Puheenvuorot keskittyivät etsimään rat-
kaisuja, joiden kautta voitaisiin edetä tilaan, jossa koulun ja työelämän toimijat 
yhteistyössä kehittäisivät toimintaa työelämässä. Luottamus toimijoiden kesken 
nousi keskeiseksi kysymykseksi ja opettajat keskittyivät etsimään keinoja, joilla 
työelämän luottamusta ammattikorkeakouluun sekä tietoisuutta ammattikorkea-
koulun uusista toimintatavoista ja mahdollisuuksista voitaisiin lisätä. Luottamuk-
sen syntyä etsittiin monesta suunnasta. Ajateltiin, että oli hyvä vastata kaikkiin, 
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Työelämäprojekti

Iso yhteistyöprojekti 
työelämässä -
areenamalli,

Malli 8

Tilaus-toimitusketju,
Malli 7

Työelämäohjaaja, 
Malli 6

Analyysi 2.

Analyysi 1.

Kyseenalaistaminen

Iso projekti 
työelämässä,

"Tutkimusareenat"

Toimintaympäristön 
käsitteen 

laajentaminen
4.5.3

Tutkiminen
9.2.3; 9.2.4; 9.2.5; 

9.2.6

Areenamalli
5.1.1; 7.1.4; 9.2.1; 
9.2.2; 9.2.3; 9.2.4; 

9.2.6

Työelämäprojektin 
yhteistyön 

toimintatavat
4.4.2; 5.1.3; 
7.1.2; 7.1.3

Luottamuksen 
hankkiminen -

yhteismäärittely 
1.3.6; 2.5.4.; 4.4.2

pienimpiinkin, työelämästä tuleviin pyyntöihin (PAJ 1.3.6); että opettajien oli 
syytä olla läsnä työpaikoilla kuulemassa ja auttamassa työelämää määrittelemään 
kehittämistarpeitaan (PAJ 2.5.4); että kumppanuutta tulisi kehittää mm. keskit-
tämällä tilauksen vastaanotto, yhteistyötehtävän määrittely ja tehtävän laadusta 
vastaaminen joillekin opettajille (PAJ 4.4.2).  

Opettajat totesivat, että suuren työelämäprojektin tavoittelu vaati myös oppi-
misympäristön käsitteen laajentamista (PAJ 4.5.3) luokasta ja koulusta toiminta-
alueelle. Kun opinnäytetyötä korostettiin tutkimus- ja kehitystyön ja ison työelä-
mäprojektin osana ja resurssina, opettajat nostivat esille opinnäytetöiden laadun 
kehittämistarpeen. Opinnäytetöiden tulisi palvella työelämäprojektia ja silloin sen 
laatu ei saisi kytkeytyä vain kirjoitetun raportin luonteeseen tai raportista saata-
vaan arvosanaan. Opinnäytetyö työelämäprojektina ei olisi vain opiskelijan asia 
(PAJ 5.1.1). Opinnäytetöiden laatua tulisi kehittää ”amk-kuntoon” (PAJ 5.1.1). 
Laatukysymykset saivat opettajat pohtimaan myös edellisessä polussa kuvattua 
hajauttamisen ja keskittämisen teemaa työelämän palvelun näkökulmasta (PAJ 
5.1.3). Terveys- ja sosiaalialalla kaikilla opettajilla on harjoittelun ohjaamisessa 
syntyneitä työelämäkontakteja ja niitä suhteita voitaisiin käyttää nykyistä tehok-
kaammin yhteisten laajojen kehittämisprojektien käynnistämisessä.

Polkuun liittyy myös puheenaihejaksoja, joissa tarkastellaan johtoryhmässä kä-
siteltyä yliopettajille tutkimus- ja kehitystyöhön suunnattua resurssipanosta, jon-
ka turvin oli tarkoitus kehittää ”isoja” tutkimus- ja kehitysprojekteja työelämän 
tarpeisiin (PAJ 7.1.1 ja 7.1.2). Keskustelu ”ison työelämäprojektin” resursseista 
laajeni seitsemännessä istunnossa käsittelemään T&K-toiminnan kärkiosaamista, 
joka kiteytyi vähitellen esitykseksi ”tutkimusareenoista” (PAJ 7.1.4, 9.2.1, 9.2.2 
9.2.3, 9.2.4, 9.2.6) (liittyy myös malliin 4, polkujen risteys). 

Kuva 40. Isoa työelämäprojektia tavoitteleva kehittelypolku
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Taulukko 26. ”Iso työelämäprojekti – tutkimusareena” -mallin kehittelyn vaiheet

Iso työelämäprojekti: mallin rakentaminen ja tutkiminen

Puheen- 
aihejakso

Ajatuspolku Oppimisteot Puheenaihejakson idea

1.3.6 Isoja projekteja kohti 
hankkimalla luottamus 
pienissä projekteissa.

Mallin 
rakentaminen

Laajat työelämäprojektit ovat tavoite, mutta 
niitä ei vielä ole – ”ja niiden syntyminen on 
kiinni työelämästä”. Tällä hetkellä pieniin 
työelämän esittämiin pyyntöihin vastaaminen 
on tärkeää. Niiden kautta saadaan luottamus.

2.5.4 Isoja projekteja 
kohti niputtamalla 
työelämän pyyntöjä 
nykyistä laajemmiksi 
kokonaisuuksiksi. 
Yhteiskehittelyn idea.

Mallin 
rakentaminen

Opettajan olisi hyvä viipyä työelämässä 
ja niputtaa pienistä pyynnöistä isoja 
hankkeita. Työelämä pitäisi saada tietoiseksi 
mahdollisuudesta nykyistä suurempiin 
kehittämisprojekteihin.

4.4.2 Uuden työelämää 
kehittävän 
toimintatavan 
organisointi.  

Mallin 
rakentaminen

Tarvitaan ryhmä, joka keskitetysti ohjaa 
opinnäytetöiden kehittämistä (mm. osaksi 
laajoja työelämäprojekteja). Tämän ryhmän 
tulisi myös varmistaa, että työelämää palvelevat 
opinnäytetyöt ovat riittävän laadukkaita. 

4.5.3 Isoja projekteja kohti 
laajentamalla käsitystä 
oppimisympäristöstä.

Mallin 
rakentaminen

Opinnäytetyön ohjaustoiminta puhumattakaan 
isoista työelämäprojekteista ei tapahdu vain 
luokassa tai koulussa, vaan työelämässä. Siksi 
24 -lähiopetustuntiin sidottua ajattelua on 
muutettava ja käsitystä oppimisympäristöstä 
laajennettava alueelle.

 5.1.1 Opinnäytetyö osaksi 
isoa työelämäprojektia 
sitomalla opinnäyte-
työt osaksi tutkimus- 
ja kehitystyön 
keihäänkärkiä.

Mallin 
rakentaminen

Opinnäytetyöt on saatava osaksi isoja 
työelämäprojekteja. Resursseja tarvitaan 
kehittämiseen niin, että opinnäytetyöt voidaan 
sitoa T&K-toiminnan  kärkiosaamiseen 
– resursseja tarvitaan, jos opinnäytteet halutaan 
saattaa tällaiseen ”AMK -kuntoon”.

5.1.3 Miten parhaiten 
saadaan hyöty irti 
opettajien olemassa 
olevista suhteista 
työelämään ?

Mallin 
rakentaminen

Miten kehitystyö  työelämässä tulisi 
organisoida? Jos vastuuta kantaa rajattu joukko, 
kehittämisasiat ovat hallittavia, mutta samalla 
haavoittuvia. Kaikilla opettajilla on suhteita 
työelämään ja ne olisi saatava tehokkaasti 
käytetyksi. 

7.1.1 ja 
7.1.2

Yliopettajien 
työmäärää säätämään 
”yksi kolmasosa”  
-malli: vähintään 
kolmasosa työajasta 
käytetään työelämää ja 
opetusta palvelevaan 
T&K-toimin taan.

Mallin 
rakentaminen

Yliopettajien ja koulutusohjelmajohtajien 
yhteisessä kehittämispalaverissa on 
kokousten välillä hyväksytty tämä 
muutoslaboratorioryhmän esittämä ”yksi 
kolmasosa” -malli. Malli hyväksyttiin siten, että 
yliopettajien työpanoksesta lähes kolmasosa 
(500h) suunnataan aluetta palvelevaan 
tutkimus- ja kehitystyöhön. Kokouksessa oli 
keskusteltu myös opinnäytetöiden ohjauksen 
”hajautettu – keskitetty” -mallista. Keskustelu 
oli jäänyt auki, mutta käsitykseksi jäi, että kaikki 
ohjaavat opinnäytteitä. 
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 7.1.4 Keihäänkärjet – niiden 
tulisi olla terävät ja 
ymmärrettävät. Ts. 
ympäristön toimijoille 
näkyvät ja selkeät.

Mallin 
rakentaminen 
ja tutkiminen

Opinnäytetyöt sidotaan T&K-toiminnan  
keihäänkärjiksi sovittuihin osaamisalueisiin. 
Yliopettajat ja jotkut lehtoreista nimetään 
vastuuseen keihäänkärkiin liittyvistä isoista 
projekteista. He ohjaavat aiheeseen liittyvät 
opinnäytteet. Vuonna 99 määritellyt T&K-
toiminnan  keihäänkärjet ovat kuitenkin liian 
laajoja ja tylppiä. Ne tulee tarkistaa ja määritellä 
uudelleen.

 9.2.1 Keihäänkärjet – niiden 
tulisi olla terävät ja 
ymmärrettävät. Ts. 
ympäristön toimijoille 
näkyvät ja selkeät.

Mallin 
rakentaminen

T&K-toiminnan  keihäänkärjet, täsmennetään 
ja toisaalta laajennetaan keihäänkärkiä.

9.2.2 Keihäänkärkiin 
liittyvät projektit

Mallin 
rakentaminen 
ja tutkiminen

T&K-toiminnan  vastuuhenkilöt tällä hetkellä: 
nimetään keihäänkärkiin liittyvät projektit ja 
niiden vastuuhenkilöt.

9.2.3 ja 
9.2.4

Keihäänkärjet ja niiden 
liittyminen muuhun 
ammattikorkeakoulun 
osaamiseen, erityisesti 
työelämästä jatko-
opintoihin tulevien 
näkökulmasta asia on 
tärkeä.

Mallin 
rakentaminen 
ja tutkiminen

Voidaanko keihäänkärjet ja projektit rakentaa 
sen mukaan, mitä osaamista ”talossa” on, vai 
mikä olisi paras peruste. Jatkotutkintoasia 
olisi syytä yhdistää keihäänkärkiosaamiseen ja 
siten T&K-toimintaan. Erikoistumisopinnot 
näyttävät yllättäen noudattavan määriteltyjä 
keihäänkärkiä. Opinnäytetöistä on ainakin nyt 
vaikea päätellä keihäänkärkien olemassaoloa. 
Luokitellaan nyt kokeilussa aloittaneet 
opinnäytetyöt keihäänkärkien mukaan ja 
katsotaan, mitä jää yli.

9.2.5 Keihäänkärjet: 
voidaanko 
keihäänkärkien antaa 
syntyä induktiivisesti 
– katsotaan, mitä 
pyydetään ja 
kehitytään siihen 
suuntaan?

Mallin 
rakentaminen 
ja tutkiminen

Miten keihäänkärkiajattelu sopii yhteen 
työelämälähtöisyyden vaatimuksen 
kanssa? Tuleeko strategia-ajattelu ja 
nykyiset T&K-toiminnan  strategiat vain 
ammattikorkeakoulun hallintorakenteista? 
Eivätkö keihäänkärjet olekaan 
työelämälähtöisiä? Pitäisikö keihäänkärkien 
antaa määrittyä induktiivisesti. Toisaalta ei 
koululla voida osata kaikkea, on hyvä pitää 
kiinni joistain erityisosaamisen alueista, 
keihäänkärjistä.

9.2.6 Esitetään uudistetut 
keihäänkärjet ja ajatus 
tutkimusareenoista 
vastaavista ryhmistä 
keskusteltavaksi ja 
päätettäväksi.

Mallin 
rakentaminen

Yliopettajat tulisi nimetä näille keihäänkärki-
osaamisen alueille, ei sitoa heitä hallinnollisesti 
koulutusohjelmaan. Se johtaisi tietyn osaamisen 
näkymiseen ja alueelliseen vaikuttavuuteen. 
Teemakohtainen vastuuttaminen lisäisi opin-
näytetöiden ohjauksenkin pätevyyttä. Päätetään
viedä uusitut teema-alueet ja ajatus tutkimus-
areenoista keskusteltaviksi koulutusalojen ylei-
siin kokouksiin ja T&K -työryhmään. (Tulivat
hyväksytyiksi syksyllä 2001 henkilöstökokouk-
sessa ja niiden pohjalta luokiteltiin projektit ja 
opinnäytteet yhteiseen tiedostoon).

Polkuun liittyvissä keskusteluissa myös tutkittiin tutkimusareena-ajatusmallin 
toimivuutta. Tutkivia elementtejä sisältyi puheenaihejaksoihin 7.1.4, 9.2.2, 9.2.3, 
9.2.4, 9.2.5. 
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10.2 Kehityspolulla kohdatut esteet ja niiden ylittäminen

Opettajat toivat keskusteluissa esiin työelämäprojektin käynnistymisen esteitä, 
jotka liittyivät työelämän edustajiin, opettajiin, opiskelijoihin sekä työn kohteen 
kehittymiseen. Työelämään liittyvistä esteistä keskusteltiin melko paljon, yhteensä 
14 puheenaihejaksossa. Opettajista johtuvia työelämäprojektin esteitä käsiteltiin 
8 ja opiskelijoista johtuvia esiteitä 6 puheenaihejaksossa. Uuden, tutkimus- ja ke-
hitystyön kohdetta laajentavan areenamallin esteistä puhuttiin neljässä puheenai-
hejaksossa. Käsittelen seuraavissa luvuissa esteisiin liittyvän puheen sisältöjä sekä 
esteiden ylittämisen tapoja.

10.2.1 Työelämän toimintajärjestelmään liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen

Työelämästä johtuvat esteet jakautuivat kahteen luokkaan. Ensimmäinen liittyi 
opettajien kokemukseen siitä, että työelämän yhteistyökumppanit (ts. ”työelä-
mä”) olivat ”eri kehitysvaiheessa” kuin koulu. Opettajat kuvasivat kehitysvaihei-
den eron vaikuttavan ja toimivan esteenä mm. siten, että työelämässä ei arvostettu 
tutkivaa työotetta samalla tavoin kuin ammattikorkeakoulussa (este 1). Erilainen 
ajattelu ja eri asioiden arvostus haittasi myös yhteisen kohteen hahmottamista (es-
teet 2 ja 3) sekä luottamuksen syntymistä toimijoiden välille (este 4). Yhteistyö 
tutkimus- ja kehitystyössä oli vaikeaa, kun luottamusta ei ollut.

Toinen ongelmavyyhti oli edellistä spesifi mpi ja liittyi edellisen ongelman 
ratkaisuyritykseen: opinnäytetöihin liittyvän yhteistoiminnan kehittämiseksi ha-
luttiin, että toinen opinnäytetyön ohjaajista edustaisi työelämää. Samalla koulun 
edustajat epäilivät työelämässä toimivien motivaatiota ja mahdollisuutta osallis-
tua tähän resursseja vaativaan tehtävään (este 5). 

Kuvassa 41 esitän työelämään liitettyjen esteiden (1–5) ilmenemisen polulla sekä 
pelkistyksen esteen teemasta. Kuvio paljastaa, että työelämään liittyvistä koetuista 
esteistä puhuttiin useasti kyseenalaistavissa ja analysoivissa kehittelypolun vaiheis-
sa, mutta myös mallia rakentavissa vaiheissa. Kehittämisosaamisen arvostuksen 
puute ”kentällä” esiintyi esteenä tilaus-toimitusketjua sekä isoa työelämäprojektia 
mallintavissa vaiheissa vielä polun loppupuolellakin. Kentän työntekijöiden re-
surssien (aika ja raha) puute ilmeni työelämäohjaan mallin rakentamista estävänä 
tekijänä. Kentän työntekijöiden motivaation riittämättömyys esiintyi esteenä tila-
us-toimitusketjun mallin kehittämiselle – opettajat epäilivät, ettei työntekijöiden 
motivaatio riittäisi vaativaan kehittämistyön määrittelyyn. Käsittelen näitä esteitä 
yksityiskohtaisesti seuraavissa luvuissa.
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Kuva 41. Työelämään liittyvien esteiden ilmaantuminen työelämäprojekti -kehi-
tyspolulle 

Kenttä on eri kehitysvaiheessa kuin koulu eikä arvosta kehittämisosaamista tai 
tutkivaa työotetta ja toisaalta kenttä ei luota kouluun
Vaikka sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset ovat läpi historiansa tehneet opiske-
lijan harjoitteluun liittyvää yhteistyötä, yhteisten tutkimus- ja kehitysprojektien 
käyntiin saaminen koettiin suureksi haasteeksi, jonka toteutumista vastustivat 
monet tekijät.  Opettajat kuvasivat työelämäprojektin esteeksi sitä, että kenttä oli 
eri kehitysvaiheessa kuin koulu (PAJ 1.3.4, 1.3.6) (näyte 1.3.4).  Erilainen kehitys-
vaihe heijastui siihen, että 

– työelämässä ei arvostettu tutkivaa työotetta tai kehittämisen osaamista 
(PAJ 1.2.3, 1.2.9) ja samalla arvostettiin sitä, että koulu tuotti tämän päivän 
työhön pystyviä ja käden taidoiltaan hyviä ammattilaisia (PAJ 1.2.9, 8.3.1) 
(este 1)

– työelämässä ei tehty tai luettu tutkimuksia (PAJ 3.2.8) (este 1) ja 
– yhteistyöprojekteissa työelämän edustajat osasivat pyytää vain kyselyitä 

”akateemiseen malliin” siten, etteivät koulun kehittämistyön tavoitteet ja 
työelämän tarpeet kohdanneet (PAJ 2.4.5, 4.6.6) (este 2).

Työelämäprojektin toteutumisen esteitä arvattiin syntyvän myös siitä, että käsi-
työmäisesti toimivat, käden taitoja arvostavat ja työn tekemiseen keskittyneet työ-
elämän toimijat eivät havainneet kehittämistarpeitaan ja siksi työn ”tilaaminen” 
oli vaikeaa (este 3, PAJ 4.6.6, 7.3.5). Tässä tilanteessa kaikkia toimijoita palvele-
van tehtävän määrittely vaatisi koululta suurta panostusta. Kun tehtävien yhteis-
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määrittely on aikaa vievää ja vaativaa työtä, opettajat epäilivät kentän toimijoiden 
motivaation riittävyyttä – kehittämistoiminta koettaisiin ehkä liiaksi koulun ta-
voitteeksi, eikä haasteellisiin työvaiheisiin sitouduttaisi (PAJ 8.3.5).  Nämä tekijät 
estivät erityisesti tilaus-toimitusketjun käytäntöjen kehittymistä.

Ongelmia oli myös työelämän suhtautumisessa kouluun. Erityisesti työelämän 
luottamus kouluun oli kyseenalainen. Opettajat olivat havainneet, ettei edes naa-
purisairaala luottanut (este 4, PAJ 2.4.7) koulun kehittämisosaamiseen. Ja jos työ-
elämässä ei ymmärretty koulun kasvatusfi losofi aa, oli myös opiskelijoilla ongelmia:  
”kentälle” meno oli pelottavaa ja vaativaa. Oli osattava toimia toisen organisaation 
ihmisten ja yhteisörakenteidenkin kanssa. 

Näyte 1.3.4 Työelämä on palkinnut hyvänä pitämänsä opinnäytetyön, mutta 
on eri tasolla kuin koulu ja palkinto menee ”väärälle työlle”
– D: …mie söhlään, mut samal mie mietin, ett no, voihan se tietysti olla, ett 

siinhän (=käytännössä, jossa työelämä arvioi opinnäytetyöt ja palkitsee 
mielestään parhaan työn) ainakii tulee se, ikään kuin se työelämän näkemys, 
ett mitä arvostetaan, mutt sitten entäs jos se työelämä on jollakii eri tasolla 
(naurahtaa) – ei se ihan ongelmaton oo. 

Kentän työntekijöiden resurssit ja motivaatio eivät riitä opinnäyteprosessien 
ohjaamiseen
Opettajat epäilivät yhteisen ohjauskäytännön onnistumista käyttäen perusteena 
myös työelämän resursseja: he arvelivat, etteivät työelämän edustajat halua tai voi 
ohjata opiskelijaa käyttäen siihen työaikaa (este 5). Kysymys palkasta ja maksajasta 
nousi työelämäohjaajamalliin suunnitellun yhteisohjauksen esteeksi  (PAJ 2.4.7).  
Motivaation riittämättömyyttä epäiltiin esim. suhteessa tarpeeseen ”tulla koulul-
le”. Tämä tuli esille mm. ”pestuupäivien” toisen kokeilun yhteydessä. Opettajat 
epäilivät kentän edustajien motivaation riittävyyttä pestata opiskelijoita kehittä-
mishankkeisiinsa sekä osallistua opinnäytetöiden ja erityisesti isojen työelämäpro-
jektien sisältöjen määrittelyyn (PAJ 8.3.5).

Näytte PAJ 2.4.7 kuvaa tilannetta, jossa kysymys työelämäohjaajasta on juuri 
nostettu esille ja esiintyy vielä hyvin dilemmaattisena. Näyte kuvaa hyvin tilan-
netta, missä ratkaisuehdotus sinänsä pitää sisällään uusia esteitä ja aiheuttaa epä-
röintiä. Ylityksen ja ratkaisun muotoileminen ei ole ongelmatonta, mutta siirtää 
kuitenkin keskustelua eteenpäin liittämällä sen uuteen ideaan. 

Näyte (PAJ 2.4.7) Epäröivä ratkaisuyritys: toinen ohjaaja työelämästä voisi olla 
hyvä, mutta kuka maksaa hänen palkkansa? 
– B: Mut nyt täs vois tulla vähän hyvempään muutos, jos on – kun sielt kentält 

tulis se toinen ohjaaja. Tää on nyt iso asia, tosissaan jännä asia ja täs, täs voi, 
jos sanos näin, voi tulla vaikeuksii täs. Mut eihän tietyst pidä toivoo, enhän 
mie sano sitä ollenkaan, se on hyvä asia, täshän ois oikeen ideaali, ett tulis se 
sisällön ohjaaja sieltä, mikä se sit on, ni tulis sit sielt kentältä, mut täs just kaik-
ki, mie tiedän, ett ensimäiseks kysytään, mie oon ihan varma, miten se raha, 
millon, millon hyö ohjaa, aikana, saako hyö ohjata työaikana, jos, jos vielä jos 
joku ees suostuis, ni tuota täs tulee kyl viel ongelmia, käytännös sitä. Mut sehän 
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vois vähentää jos siel olis semmonen, tulis semmonen suostuvainen yksikkö ja 
suostuvainen ohjaaja, onhan siellä sellasia, varmast on sellasia heti suostuvia, 
mut tota ni heil on näkemystä ja mitkä heil on halut jakaa sitä tietoo. Sellaisia 
on monet hoitajat, ett ne ei haluu jakaa sitä tietoo.

– A: …ymm (nyökyttää)…
– B: Kylhän ne tietäs, mut ne ei haluu. Siitä on kysymys. Nii ketkä suostus ja 

näin, ni sit tulee se just ett hyö ei saa mitään rahaa, näinks on, hyö ei saa mi-
tään rahaa. Ett miten tää on – sit heille perustellaan, motivoiaan? 

Ylitys: keinot luottamuksen ja kumppanuuden kehittymiseksi 
Opettajat keskustelivat viidestä ratkaisusta ylittää työelämään liittyvät esteet.  Ne 
perustuivat painottamiseen ja uudelleenjäsentämiseen. 

1. Painottaminen: luottamus on yhteistyön edellytys

Tutkivan työotteen arvostamisen ja yhteistyön onnistumisen avaimeksi opettajat 
painottivat luottamusta ja kumppanuutta. Luottamuksen hankkimiseksi osallis-
tujat korostivat, että opettajien on tärkeää omaksua uusi rooli, jossa opiskelijan 
ohjauksen lisäksi kuullaan työelämän ongelmia ja kehitystarpeita ja nostetaan 
niitä yhteisten projektien kohteiksi. Opettaja tulisi ”viipyä” kentällä riittävästi, 
tunnistaa kentän tilanne ja auttaa työntekijöitä muotoilemaan kehitystehtäviä 
yhteisiä projekteja varten. Kyse olisi yhteisen kehittämiskohteen määrittelystä ja 
kuvaamisesta (vrt. näyte 2.5.4). Tällaista toimintaa painotettiin opettajan uutena 
työnä ammattikorkeakoulussa. Suuria, yhteisiä projekteja tavoiteltaessa opettajan 
olisi tärkeää kuulla myös yksittäisten työntekijöiden pieniä tarpeita ja etsiä niihin 
yhdessä vastausta. 

Näyte (PAJ 2.5.4): Opettajan tulisi ehtiä käsitellä ja kehitellä eteenpäin ehdotet-
tuja aiheita työelämän toimijoiden kanssa

– A: …tietysti pitäisi saaha jotenkin pää auki, että me tehhäänkin jotain ihan 
oikeesti, ett ei vaan puhuta. 

– C: Joo, mut sit siin on – työelämässäkin on niin, ett ne on väsyneitä ja kulu-
neita siellä. Niil on kauheesti pieniä ongelmia, joita niil on – ne heittelee niit, 
ett osastolla pitäis tehä joku kysely ja niin edelleen, mut ett jos siellä ois aikaa 
prosessoida niitä, kytkee niitä yhteen ja saada sillä tavalla isompi klimppi, me-
hän voitas olla siinä tietysti – järjestää vaikka joku seminaari, missä ei olis 
välttämättä opiskelijoitakaan paikalla, vaan olis ihan näitä (=työelämän toi-
mijoita). Niputettais yhteen hankkeita ja sitten me voitais luvata, että jollain 
tavalla osallistutaan ainakin osaan niistä.

Opettajat painottivat opettajan tehtävänä myös ”ohjauskenttiensä” muutosagent-
teina toimimista (vrt. näyte PAJ 1.2.9): opettajan tulisi heijastaa alan kehitystä ja 
uusia ideoita harjoittelukentille. Jos kenttä ei tänään arvostakaan tutkivaa työo-
tetta, tulee vaihtaa käsitteitä ja viedä ideaa tulevaisuuden ammattilaisen tehtävistä 
ja työvälineistä harjoittelukentille ja yhteistyöyhteisöihin hienovaraisesti pienin 
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askelin. Hienovaraisuuteen kuuluu yhteinen kieli. Opettajan on tarvittaessa vaih-
dettava käytättämiään käsitteitä niin, että hyvä asia ei jää väärien sanojen taakse. 

Näyte (PAJ 1.2.9): Opettajan olisi toimittava muutosvoimana opiskelijoiden 
harjoittelukentillä
– C: …mut, jos aatellaan tätä tutkivaa työotetta sitten sillai, ett opiskelijat me-

nee sinne ja tekee ne työt, mitä pitääkin tehä, mut siin on se,  ett vaivihkaa 
pystyy muuttamaan työyhteisön toimintoja. 

– D: Mmm.
– C: Kylhän meíjän täytyy toimii jonkinlaisina muutosvoimina tässä. 
– D: Kyllä joo. Tietysti työelämä, työpaikat niinku eri vaiheessa, kehitysvaihees-

sa myöskin. Että se, mut – ett, nii – aivan – pitäiskö meijän tunnistaa, mis ke-
hitysvaihees se työyhteisö on menossa? – Ett myö pystyttäis sinne sillon niinku 
– ymmärretteks työ, mitä mie ajan takaa? – Ett jos jotkut on viel hyvin niinkun 
semmoses käsityömäises työotteessa, ni eihän, heil on vaikee ottaa silloin vas-
taan sitä, mitä se opiskelija tuo johonkin visionäärien, johonkin tulevaisuu-
teen, et meijän pitäis –.

2. Uudelleenjäsentäminen: opinnäytetöille toinen ohjaaja työelämästä – opin-
näytteistä yhteinen työn kohde työelämän ja koulun välille

Yhteistyöhön, luottamukseen ja arvostukseen liittyviä esteiden raivaus konkreti-
soitui uudessa työelämäohjaajan toimintamallissa. Opinnäytetyön ohjauskäytäntö 
muotoiltiin uudelleen: kahden koulun sisältä tulevan ohjaajan (= opettajat) käy-
täntö korvattiin mallilla, jossa toinen ohjaaja oli työelämästä. Tavoitteena oli, että 
tilaaja, opettaja ja opiskelija määrittävät yhdessä tehtävän, johon opinnäytetyössä 
vastataan. Yhteisohjauksessa tilaaja ja opettajat seuraavat myös työn edistymis-
tä. Muutoslaboratorioon osallistuneet laativat uuden opinnäytetyön prosessiku-
vauksen, jossa määritettiin kunkin kolmen toimijatahon (opiskelijan, työelämän 
ja opettajan) tehtävät prosessin eri vaiheissa. Yhteisohjauksen mahdollisuuteen 
ja työelämän edustajan osaamiseen kohdistuvaa epäilyä osallistujat hälvensivät 
täsmentämällä työelämän edustajan tehtäväksi opinnäytteen ohjauksessa ”tilaa-
jan äänen” edustamisen. Opettajat painottivat, että opinnäytteen tai projektin 
tilaajan tehtävä on tuntea toimintaympäristönsä ja tarpeensa ja tuoda ne ohjaus-
tilanteissa esille. Työelämän ohjaajan ei tarvitse osata opinnäytetyön vaatimuksia 
– sitä varten prosessissa on mukana opettaja. Opettajan rooli on myös toimia opis-
kelijan asiamiehenä, joka pitää huolta, ettei tehtävä ylitä opiskelijan osaamista ja 
resursseja. Tärkeää uudessa toimintatavassa on, että yhdessä sovitaan ja ohjataan 
opinnäytettä eteenpäin.

3. Painottaminen: tehdään yhteistyötä ”oikeiden tahojen” kanssa

Opettajat keskustelivat sosiaali- ja terveysalan erilaisista toimijoista ja yhteistyö-
kumppaneista, joista toiset ymmärsivät hyötyvänsä yhteistyöstä koulun kanssa. 
Opettajat painottivat, että yhteistyökynnysten ylittäminen ja luottamuksen raken-
taminen on hyvä aloittaa tällaisten toimijoiden kanssa (näyte PAJ 2.4.5). Työelä-
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mäohjaajan resurssien puutteen opettajat ylittivät painottamalla oikeiden yhteis-
työkumppaneiden tavoittamista. Uutta työelämäohjaajan mallia ja yhteisohjausta 
päätettiin harjoitella ja koetella ensin työyhteisöissä, jotka näkevät opinnäytetöihin 
ja niiden ohjaukseen osallistumisesta olevan hyötyä oman toimintansa kehittämi-
sessä. esittämään kehittämistehtävänsä opiskelijoita motivoivalla tavalla. 

Näyte PAJ 2.4.5: yhteistyö onnistuu
– C: Meil on – mä oon noit kouluohjauksia ni tota ni, vai miten meni – kuiten-

kin koulu, ni siel on päästy siitä ihan hyvään sopimukseen… 
– A: …joo, hyvin… 
– C: …tai sanotaan, ne ottaa ihan mielellään sinne opiskelijoita, ne on tyytyväi-

siä. Eilen viimeiks yks soitti, ett koska ne (=opiskelijat) tulee. Ovat valmiita 
– se on kans siitä instituutiosta kiinni. 

– A: Ja jos ne lähtee mukaan, ne ohjaa vaan sen takia, kun se asia on niin kiin-
nostava ja mielekäs, ni ne ohjaa, ett ei ne kysele sillai (= palkan tai työajan 
perään). Ne ajattelee vaan, ett se kuuluu siihen (=ohjaustyöhön). Se, ett heille 
vaan tulee se työ (=opinnäytetyön tulos) sitten.

4. Uudelleenjäsentäminen: kehitetään koulun käytäntöjä siten, että yhteistyö on 
helppoa ja tuloksekasta, ts. kehitetään työn tilaamiseen ja toimittamiseen liittyviä 
asioita

Työn tilaamiseen, toimeksiantoon ja tekijänoikeuksiin liittyvä sopiminen oli vie-
rasta sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Yhteistyön helpottamiseksi ja luottamuk-
sen saavuttamiseksi kehitettiin (= uudelleenjäsentäminen) työn tilaamiseen ja 
tuottamiseen liittyvää sopimuskäytäntöä ja -osaamista. Samalla mm. opinnäyte-
ohjetta muokattiin sisältämään velvoitteita sekä myös ohjeita kentän työelämä-
ohjaajalle. Tällä tavoin pyrittiin selkiinnyttämään työelämästä tulevalle ohjaajalle 
eri toimijoiden vastuuta ja erilaista näkökulmaa mm. ohjaamisessa. Myös tehdyn 
työn tuloksen ”toimittamisen” käytäntöjä kehitettiin. Tällaisina tekoina kypsyys-
täyteen suoritustapojen vaihtoehtoja uusittiin ja opinnäyteprosessin seminaareja 
muokattiin työelämälle selkeästi avoimiksi, näkyviksi ja helposti osallistuttaviksi

5. Uudelleenjäsentäminen: näkyvyys ja luottamus työelämässä saavutetaan kes-
kittymällä tiettyihin tutkimustehtäviin – tutkimusareenamalli 

Opettajat muotoilivat mallin tutkimusareenoista, joissa toimien osaaminen vähi-
tellen kehittyisi uskottavaksi ja luottamusta herättäväksi. Käsittelen tätä ylitystä 
laajemmin kohdassa työn kohteen laajentumiseen liittyvien esiteiden ylitykset.
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10.2.2 Opettajien toimintajärjestelmään liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen

Opettajiin liittyvät esteet jakautuivat
1. opettajien osaamiseen (välineet) ja
2. opettajia koskevista säännöistä johtuviin syihin (käytössä oleviin resurssit).

Opettajien osaamiseen liittyviä esteitä nousi esille istuntojen alkupuolella ja ne 
liitettiin lähinnä yhteistyöprosessin käytännön osaamiseen, kuten ”tilaus-toimi-
tusketjun” hallitsemiseen (Malli 7) ja ”ison” työelämäprojektin ja tutkimusaree-
namallin rakentamiseen (Malli 8). Sääntöihin liittyvät esteet ilmenivät kaiken 
aikaa, mutta yllättävästi niitä ei liitetty suoraan työelämäohjaajan toiminnan 
käyntiin saamiseen (Malli 6). Käsittelen seuraavassa tarkemmin esteiden ilme-
nemistä.

Opettajien osaamiseen liittyvät esteet – opettajat eivät osaa markkinoida työ-
elämälle osaamistaan, eivätkä toimia yhteistyön vaatimalla tavalla
Konseptin kehittämiseen osallistuneiden opettajien mielestä ammattikorkeakou-
lussa ei ollut riittävästi työelämän kanssa yhteistyössä tehtäviä ”isoja” projekteja 
– ei ainakaan sellaisia, joita olisi toteutettu koulun ulkopuolelta tulevan rahoituk-
sen turvin. Syyksi sille arveltiin opettajien ja ammattikorkeakoulun muiden työn-
tekijöiden huonoja markkinointitaitoja Muutoslaboratorioissa opettajat esittivät, 
etteivät he eivätkä koulun muut edustajatkaan ole riittävästi osanneet markkinoi-
da uusia toimintatapojaan ja osaamistaan alueelle (PAJ 2.5.4). Sen vuoksi alueen 
toimijat eivät tunteneet ammattikorkeakoulun toista tehtävää – koulutustehtävän 
ohella olevaa tutkimus- ja kehitystyötä.  Tietämättömyys oli este tutkimus- ja ke-
hitystyön vaatiman yhteistyön syntymiselle (vrt. kuva 42). Lisäksi opettajat koros-
tivat työelämäprojektin vaativan koulun edustajilta sellaista uutta osaamista, jota 
ei ole. Tällaiseksi mainittiin mm. pätevän ja juridisesti pitävän sopimuksen tekoon 
liittyvät asiat (PAJ 4.6.3).
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Kuva 42. Opettajien osaamiseen liittyvien esteiden ilmaantuminen työelämäpro-
jektin kehittämispolulla

Ylitys: opettajien osaamiseen liittyvät ylitykset – yhteistyöhön tarvitaan aikaa ja 
lisäkoulutusta mm. sopimuskäytännöistä
Esiteiden ylitykseen opettajat käyttivät painottamista ja uudelleenjäsentämistä. 
Koska esteessä kyse on yhteistyöstä työelämän edustajien kanssa, ylitysteot ovat 
samoja kuin edellä kuvatut työelämän luottamuksen saavuttamiseen tähtäävät 
keinot. Ts. työelämän luottamuspula ja opettajien osaamattomuus ovat saman 
ilmiön eri puolia, jotka opettajat pyrkivät ratkaisemaan käyttäen samoja ratkai-
sutapoja.  

Markkinoinnin osaamattomuutta kompensoimaan osallistujat painottivat tär-
keänä käytäntöä, joka turvaisi riittävän ajan työelämäprojekteja ja opinnäytteitä 
käynnistäville ja koordinoiville opettajille viipyä työelämässä kuulemassa kehittä-
mistarpeista. Harjoittelua ohjaavan opettajan tulisi opiskelijan lisäksi kuulla myös 
harjoittelupaikan työntekijöiden ajatuksia. Tällainen aktiivinen läsnäolo työelä-
mässä lisäisi luottamusta kouluun. Lisäksi yhteistyöorganisaatioissa toimiminen 
tekisi opettajalle mahdolliseksi paitsi osaamisen markkinoinnin myös pienten 
erillisten kehittämistehtävien yhdistämisen aikaisempaa suuremmiksi ja työelä-
män näkökulmasta merkityksellisiksi kehittämistehtäviksi. Opettajan uusi tehtävä 
olisi auttaa työelämää määrittämään kehittämistarpeitaan. Kun ne on määritet-
ty, ratkaisut voitaisiin rakentaa yhteisissä kehittämisprojekteissa. Opiskelijoiden 
opinnäytteet tulisi kytkeä näiden kehittämisprojektien osiksi.  

Työelämän kanssa tehtäviin sopimuksiin liittyvää osaamattomuutta pyrittiin 
kompensoimaan kehittämällä kehittämistyön vastaanottamiseen ja määrittelyyn 
uusia työvälineitä (työn tilaamiseen liittyvä yhteistyösopimuslomake, ks. näyte 
PAJ 4.6.3) ja niihin liittyviä käytäntöjä (= uudelleenjäsentäminen). Lisäksi muu-
toslaboratorioistuntojen ulkopuolella osallistujat suunnittelivat ja järjestivät kou-
lutusta mm. tekijänoikeuskysymysten ratkaisemisesta (teemaan liittyvä kehittä-
mispäivä).
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Näyte PAJ 4.6.3: Asioita, joista olisi sovittava jo työtä tilattaessa
– A: Tää ei nyt varmaan tähän liity, mut tää yhteistyösopimuslomake, kun nää 

tulee nyt erilaisia nämä työt, ni nää tekijän oikeudet ja kaikki nää tämmöset, 
ni mis ne mainitaan?

Opettajia koskeviin sääntöihin liittyvät esteet – opettajilla ei ole riittävästi aikaa 
toimia työelämäprojekteissa
Samalla kun yhteistyöhön suunnatun ajan lisäämistä esitettiin ratkaisuksi sekä 
luottamuspulan vähentämiseen että ammattikorkeakoulun uuden tutkimus- ja 
kehitystehtävän markkinoinnin tehostamiseen, ajan puute esiintyi työelämäpro-
jektin esteenä useissa puheenaihejaksoissa. Aikaa koettiin tarvittavan nykyistä 
enemmän yhteistyöhön ”kentän” edustajien kanssa. Käytännössä mm. harjoitte-
lun ohjaamiseen käytettävissä olevia resursseja oli rajattu ammattikorkeakouluun 
siirtymisen vaiheessa ja opiskelijoiden ohjaus vei ”kentällä” kaiken liikenevän ajan 
niin, ettei kentän toiveiden kuunteluun tai kehittämistehtävien määrittelyyn ai-
nakaan siinä yhteydessä jäänyt resursseja. Ajan puute esiintyi esteenä kolmesta eri 
näkökulmasta käsin. Ensimmäiseksi (este 1, kuva 43) ajateltiin, ettei opettajalla ole 
aikaa toimia uuden konseptin vaatimusten mukaisesti (malli 8) ja määritellä ke-
hittämistehtäviä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa (PAJ 2.5.4, 3.2.2, 4.4.2, 
5.1.3 ja 10.3.4). Toiseksi sekä opettajan että myös työelämän edustajien aikataulu-
jen kireys tekisi mahdottomaksi aikatauluista sopimisen (este 2). Tämä hankaluus 
estäisi erityisesti opettajan ja työelämän edustajan yhteisohjauksen (työelämäoh-
jaaja-malli, Malli 6) idean toteutumista (näyte PAJ 2.4.7).

Näyte 2.4.7 Yhteisohjaaminen kentän edustajan kanssa – aika asettuu rajoituk-
seksi
– B: Miust siin on kyl taas, en halua olla pessimisti, enkä sillai, mutta kun käy-

tännös on hirveen hyvä kun on kaks, ett kun ohjataan yhdessä. Tää on hirveen 
hyvä, ainakii monen, muutaman kerran sellastakii ohjausta. Se ei ain ole ma-
hollista, just sen takia, kun ei oo aikaa, mutta mites sie tällasessa, siun pitää 
mennä kentälle heijän (=opiskelijoiden) kanssa ja ohjata yhdessä ja näin, siin 
on siulekkii sellaisia pieniä aikasovituksia ja näin. 

– F: naurahtaa: …niin pieniä…
– B: … että siun pitää mennä sinne kouluun (=peruskoulu, jonka kanssa teh-

tiin yhteistyötä) ja keuhkovammayhdistyksen ihmisen luo ja sopia ajat ja oh-
jelma, ett se ei ookkaan ihan niin yksinkertasta ku täs meijän huonees, mis  
ollaan totuttu kahestaan–.
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Kuva 43. Opettajien ajanpuute työelämäprojektin esteenä

Kolmanneksi (este 3, kuva 43) opettajat ajattelivat ammattikorkeakoulun erilaisen 
toimintatavan sekä oppimisprosessiin sidottujen erilaisten aikataulujen velvoit-
teiden vähentävän työelämän halua tilata kehittämistehtäviä koululta. Koulun ja 
opettajien toimintaa ohjaavat säännöt eivät mukautuisi riittävästi työelämän ryt-
miin, venyttäisivät ”toimitusaikataulua” ja tekisivät yhteistoiminnan työelämän 
edustajien näkökulmasta jähmeäksi ja hitaaksi (PAJ 7.1.3).  

Opettajia koskevista säännöistä syntyneiden esteiden ylitykset: rajaaminen ja 
keskittäminen
Opettajan työajan käyttöä koskevien sääntöjen aiheuttamiin esteisiin etsittiin rat-
kaisua monesta suunnasta:

1. Opettajan tehtävän ja sen vaatiman tuntiresurssin määrittelystä ja kokoa-
misesta uudella tavalla,

2.  erillisten pienten työelämän pyyntöjen yhdistämisestä,
3. keskinäisen työnjaon uudelleen määrittelystä sekä
4. vastaanotettujen toimeksiantojen rajaamisesta. 

1. Painottaminen ja uudelleenjäsentäminen: tarvitaan uudet käsitteet jäsentää 
opettamista ja opettajan työtä ja niiden vaatimia resursseja; kehitetään uusi malli 
keskinäiseen tuntien jakoon  

Ison työelämäprojektin mallin kehittämisessä opettajat painottivat irtautumista 
opetuskäsityksestä, jossa oppimistoiminta nähtäisiin toteutuvan vain luokkahuo-
neissa. Opinnäytetöiden käynnistämisen yhteydessä opiskelijat ja opettajat neuvot-
televat yhdessä työn tilaajan kanssa useita kertoja tehtävän määrittelemiseksi ja so-
pimuksen aikaansaamiseksi – myös se on tärkeä osa opiskelua ja siten opetusta.
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Resursseja työelämäprojektin määrittelyyn yhdessä opiskelijoiden ja työelämän 
edustajien kanssa etsittiin mm. muotoilemalla uudelleen opintoviikkokohtaista 
tuntien jakoa: tasaisesti jaettavasta 24 -tunnin resurssista opintoviikkoa kohden 
haluttiin luopua ja koota opinnäyteprosessin toteutuksessa eri koulutusohjelmien 
resurssit ”yhteiseen pottiin”, josta tunnit jaettaisiin uudella tavalla. Joitain asioita 
ohjattaisiin ja opetettaisiin suurissa ryhmissä – ja se sallisi panostamisen sitten 
vastaavasti tärkeisiin ja resursseja vieviin prosessin kohtiin (näyte PAJ 5.5.3). Uu-
delleenjäsentäminen johti käytännön kokeiluun, jossa opinnäytetyöhön liittyvä 
käynnistysvaiheen informaatio ohjattiin suurille ryhmille (uusi seminaarikäytän-
tö). Tuntien niputtamista painotettiin tärkeänä keinona, joka sallisi panostamisen 
yhteisesti määritettyihin – ja johdon määrittämiin asioihin. Resursseihin liittyvän 
ratkaisun muotoilu siirrettiin myös johdon päätettäväksi. Tähän liittyi kysymys, 
miten paljon resursseja ryhmää kohti opinnäytetyöprosessin luotsaamiseen voi-
daan tulevaisuudessa saada. 

Näyte PAJ 5.5.3: Jaetaan tunteja uudella tavalla
– C: Se voi olla massaluentoja, jossa on vaikkapa sata henkee luennolla tai siten 

on tiettyjä kursseja, missä on vaikkapa 18 -tuntii. Näinhän meil menee, meil 
sosiaalialalla – meijän opintoviikkojen lähitunnit vaihtelee 18: sta jonnekin 
36:een vähän sen mukaan, mtä me halutaan painottaa. 

– F: Kyllähän mekin voidaan jakaa täs sisällä. Jos nää (opinnäytetyöhön liit-
tyvät tunnit) pistetään könttiin, ni kyl sielt löytyy semmoisa kohtia, mist vois 
aatella – niinkun tän kokonaisuuden kannalta säästää niit tunteja. Ett nyt 
vaikka niinkun oli nää jotkut päivät, ni oli karseita, mis oli ryhmiä siellä sun 
täällä, eikä ohjaajia paikalla juurkaan, ni tota, on varmaan sellasiakin hetkiä, 
mis vois pärjätä paljonkin pienemmällä väellä.

– C: Niin nää… 
– F: Ni nää alkuideointipäivät, kun on työelämästä väkeä, ni riittäis varmaan 

pari, ett ei silleen tarvi varmaan kaikkia. Ni niistä nopeesti säästyy.
 

2. Painottaminen ja uudelleenjäsentäminen: eroon yksittäisistä pienistä pyyn-
nöistä – toimeksiantojen laajentaminen ts. malli tutkimusareenoista

Resurssipulan ratkaisemisessa opettajat painottivat käytäntöä, jossa myös työ-
elämän yksittäisiä tarpeita yhdistettäisiin nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 
Pienet, erilliset pyynnöt repivät eri suuntiin ja kuluttavat paljon kaikkien työaikaa. 
Aikaa säästyisi, jos tutkimus- ja kehitystyössä keskityttäisiin joihinkin osaamis-
alueisiin – tutkimusareenoihin. Opettajan uudeksi tehtäväksi nähtiin työelämän 
auttaminen yksittäisten kehittämistarpeidensa yhdistämisessä. Tässä opettajilla 
olisi apuna käytäntö, jossa oma osaaminen olisi sidottu tutkimusareenoihin (näyte 
PAJ 9.2.6). Tutkimusareena-mallissa painotettiin ja muotoiltiin uutta käytäntöä, 
jossa yhteistyö tutkimus- ja kehitystyössä liittyisi määriteltyihin ja kohtuullisen 
pysyviin tutkimusareenoihin. Areenat rajaisivat opettajien osaamisvaatimuksia, 
jotka nykykäytännössä ovat hajanaisia. Tutkimusareenoiden muotoilu liittyi myös 
alueyhteistyön näkyvyyteen ja rajaamiseen. Areenoilla toimivat opettajat voisivat 
keskittyä tiettyihin työelämän tutkimus- ja kehitysaiheisiin ja tuottaa alueelle mer-
kityksellisiä tuloksia nykyisen tempoilun sijasta. Opinnäyteprojektit kytkettäisiin 
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näihin. Keihäänkärkiin liittyvä keskustelu ja kolmen teemakohtaisen tutkimusa-
reenan muotoilu esiintyi ratkaisuna moneen esille nousseeseen esteeseen, joten 
käsittelen aihetta laajemmin työn kohteen muuttumista käsittelevässä luvussa.

Näyte PAJ 9.2.6: Tutkimusareenoiden muotoilua
– B: Mut jos olis tämmöset teemaa kohti niinkun ryhmät, ni olisko se sitten 

myöskin pitemmän päälle toimiva tämösten projektien rakentamisessa ja täm-
mösessä yhdistämisessä ja tota tavallaan sitten se ei olis niin haavottuva kuin 
nyt, et kun ne on nyt niin kun yhen ihmisen varas. Jos se yks ihminen poistuu, 
sairastuu tai lähtee opiskelemaan tai lähtee ulkomaille vaihtoon, ni sitten niin-
kun ollaankin sormi suussa, ett kuinkas tässä nyt tulee käymään. 

– I: Kylhän, jos tois miettii niit lapsia, nuoria ja perheitä, ni teilhän on selkeästi 
semmoisa opettajia, joiden opetus ja mielenkiinto kohdistuu tähän näin. S on 
nyt tulossa ja on vahvasti kiinnostunu näist ”lähi” -jutuista. Ja sit jos miettii, 
tätä vanhustenhuoltoa, ni siin on osaamista ja kiinnostuneita ja, ja sit sielt nyt 
tullaan hyvin korkeilt virkaportailt, et minkälaista yhteistyötä – ni onks teil 
sitä osaamista?

– F: …ymm, toimintakykyyn ja sen edistämiseen.
– B: Jos sit taas miettii K on kiinnostunut lasten ni kyl se ja silt löytyy sitä, sitä, 

ihan sitä pienestä pitäen sitä, miten potilasta havainnoidaan. 
- F: Niin, ni näitten teemojen ympärille näyttäis muodostuvan ihan hyvin täm-

mösiä ryhmiä. Voisko se sitten vaan mennä niinkun askeleita eteenpäin. Ihan 
niinkun sanoa, että ”kuulut tähän näin”. Eihän se estä sitä ryhmiä tieten-
kään…

– B: …ei…
– F: …tekemästä työtä keskenään.
– B: Siithän tuliskin tää asiantuntijuuden jako.

3. Uudelleenjäsentäminen: sisäisen työnjaon tehostaminen
Riittävän ohjausresurssin takaamiseksi opettajat pohtivat resurssien ja työn jaka-
mista uudella tavalla Kokouksissa keskusteltiin, miten vastuu tutkimus- ja kehi-
tystyöstä tulisi jakaa ja ketkä kaikki osallistuisivat tutkimus- ja kehitystyöhön ja 
opinnäytetöiden ohjaukseen. Mikä olisi yliopettajien rooli? Opettajat pohtivat, 
mitä hyötyä olisi siitä, että vain tietyt yhteistyökumppaneille tutuiksi tulevat hen-
kilöt, vaikkapa yliopettajat, hoitaisivat yhteistyötä työelämään suhteessa siihen, 
että nykyisin työelämäyhteistyötä tekevien joukko on laaja. Kuten edelliseenkin 
monialaisuus-teemaan liittyen keskustelua käytiin myös työelämäprojektin nä-
kökulmasta aiheesta, tulisiko vastuu tutkimus- ja kehitystyöstä ja opinnäytetöi-
den ohjaamisesta hajauttaa vai keskittää. Keskustelun lopputuloksena muotoiltiin 
malli, jossa yliopettajat keskitetysti kantavat vastuun opinnäytetöiden käynnis-
tämisestä ja yleisestä koordinoinnista. Uudessa ohjausmallissa idean määrittelyn 
jälkeen ohjausvastuu jaetaan heti kaikkien opettajien kesken. Tämä uudelleen 
muotoiltu ohjausmalli on sama ratkaisu, joka liittyi myös opinnäytetyön muutta-
miseen monialaiseksi. 
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4. Rajaamisen tärkeyden painottaminen
Resurssipula tuli esille myös suhteessa pyyntöihin: jossain vaiheessa alkoi olla il-
meistä, ettei kaikkiin pyyntöihin kyettäisi vastaamaan. Opettajat painottivat luot-
tamuksen kannalta parhaana politiikkana ottaa toimeksiantoja vain sen verran, 
mihin hyvin pystytään vastaamaan. Tähän liittyen opettajat muuttivat työelä-
mäprojektien toimeksiantojen keruutapoja kokeilun edetessä.

10.2.3 Opiskelijoiden toimintajärjestelmään liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen

Strategiatekstissä työelämäprojektia opinnäytteenä oli kuvattu opiskelijoiden työl-
listymisväylänä. Todellisuudessa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla näin ei ollut. 
Päinvastoin valmistuneet opiskelijat olivat kertoneet opettajille, ettei työtä hakies-
sa kukaan kysellyt opinnäytteen perään. Opinnäyte oli opiskelijalle vain työ, joka 
tarvitsee tehdä valmistumista varten. Työllistymislupaus ei ollut pätevä keino mo-
tivoida opiskelijoita työelämäprojekteihin (PAJ 1.3.5, 2.4.3, 2.4.4). 

Opettajat ajattelivat myös, että opiskelijoiden on vaikea innostua kehittämis-
tehtävästä työelämässä, sillä toisessa yhteisössä toimiminen on vaikeaa opiskelijal-
le ja opiskelijat ovat kokemattomia ja arkoja (2.4.5). Nämä opiskelijan motivaa-
tioon, toisen organisaation rajojen ylitykseen ja opiskelijan arkuuteen liittyvät es-
teet nousivat esille polun alkupäässä.

Viimeisessä kokouksessa opettajat kokivat opiskelijalle asetetun vaatimuksen 
työelämää kehittävästä projektista ongelmaksi ja kysyivät, miten opiskelija voisi 
auttaa alaa kehittymään, kun opiskelijan alaan ja ammattiin liittyvä kehitys on 
vasta alussa. Voiko muna neuvoa kanaa? (PAJ 10.3.4)

Opiskelijoihin liittyviä esteitä ylitettiin lähinnä painottamisen keinoin: opet-
tajat päättyivät korostamaan tärkeäksi motivoida opiskelijaa opinnäytetyön teke-
miseen työelämässä. Perusteiksi opettajat painottivat työelämän kehittymistä ts. 
vaikka opinnäytetyö ei nyt ollut reittiä työllisyyteen, tulevaisuudessa työpaikoista 
kilpailtaessa työelämäprojektissa toimineella olisi varmasti etulyöntiasema.

10.2.4 Työn kohteen laajenemiseen liittyvät esteet ja niiden 
ylittäminen

Opinnäytetöiden liittäminen osaksi isoja työelämäprojekteja laajeni polun lop-
pupuolella keskusteluksi ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyöstä ja sen 
jäsentämisestä sosiaali- ja terveysalalla. Opettajat päätyivät rakentamaan mallia 
tutkimusareenoista. Tässä polun ekspansiivisessa vaiheessa esteet eivät liittyneet 
vain opiskelijan, opettajan tai työelämän toimintajärjestelmiin. Niissä käsiteltiin 
uuteen kehittyvään työn kohteeseen liittyviä esteitä (kuva 44). Opettajat asettivat 
tutkimus- ja kehitystyön kolmeen areenaan keskittämisen vastakkain seuraavien 
työelämään liittyvien ajatusten kanssa:

1. Toisaalta olisi hyvä, jos ammattikorkeakoulu voisi keskittyä tiettyihin tutki-
mus- ja kehitystyön teemoihin ja päästä niiden osaamisessa syvälle – mutta 
toisaalta keskityttäessä ”koululähtöisyys” korostuisi ja vastaaminen alueen 
tarpeeseen voisi jäädä saavuttamatta (PAJ 9.2.4, 9.2.5). Alueen palvelun 
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idean koettiin helposti törmäävän strategialähtöisen ajattelun kanssa. Vaik-
ka tutkimus- ja kehitystyön areenoita muodostettaisiin maakuntastrategi-
oiden ja alueen tarpeiden perusteella, silti ne voisivat muodostua jäykiksi 
rakenteiksi ja estää joustavaa vastaamista alueelta tulleisiin kehittämistehtä-
viin. 

2. Toisaalta olisi hyvä, jos tutkimusareenat olisivat riittävän laajoja, mutta jos 
osaamisalueen määrittely jää liian laveaksi ja hajanaiseksi, mitään huippu-
osaamista ei keskittymisestä huolimatta saavuteta. Ja kun työelämä ei ha-
vaitse mitään erityisosaamista, yhteistyö ei kiinnosta (9.2.3, 9.2.4) 

3. Voisi olla hyvä lähteä tutkimusareenoiden määrittelyssä liikkeelle induk-
tiivisesti ja vastata alueen tarpeisiin – se auttaisi kulkemaan johonkin alu-
een tarvitsemaan suuntaan. Toisaalta se voisi johtaa hajaannukseen, jossa 
mitään ei osata hyvin. Kun vastaukset työelämän tilauksiin ovat latteita ja 
huonosti kohdentuvia, tilaukset loppuvat (PAJ 9.2.5)

4. Ajatus osaamisen keskittävistä tutkimusareenoista olisi hyvä, mutta kulle-
kin areenalle riittäisi vain muutamia toimijoita: voiko työelämää vakuutta-
va osaaminen rakentua vain yksittäisten henkilöiden varaan? (9.2.6)

Kuva 44. Tutkimusareenamallin muotoilussa kohdatut esteet
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Ylitys: tutkimusareenoiden uudelleenjäsentäminen

Opettajat etsivät ratkaisua edellä kuvattuihin esteisiin 

1. Painottamalla ammattikorkeakoulun erilaista roolia tutkimus- ja kehitystyös-
sä. Opettajat ajattelivat työelämän olevan kiinnostunut yhteiskehittelystä am-
mattikorkeakoulun kanssa, jos ammattikorkeakoulu edustaisi omaa yliopistosta 
selkeästi poikkeavaa linjaa ja pitäisi erityisesti kiinni arkisten työkäytäntöjen ke-
hittämisestä (vrt. näyte PAJ 9.2.4). 

Näyte PAJ 9.2.4: Näyttöön perustuvien työkäytäntöjen kehittäminen voisi olla 
työelämää kiinnostava ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön muoto
– H: Eli ne on kaikki noit tilaustöitä, ihan tällasia yksittäisiä, ni ne ei välttämät-

tä mee näitten meijän teemojen (=tutkimusareenoiden) alle. 
– I: Niin, ett pitääks niitten kaikkien mennäkään, koska siin tulee taas tää työ-

elämän kehittäminen, työelämän pyynnöt – ni onhan se meijän strategian 
mukaista vastata niihin taas. 

– H: Niin pitäis yhä enempi myöskin sillä puolell pystyy tuottamaan myös näi-
tä – näyttöön perustuvassa työskentelytavassa kyseenalaistaa vaikka potilaan 
ihonhoitoo ja, ja miten on se näytöllä osoitettavissa, se paras ihonhoito – ni 
näit tällasia ihan arkikäytäntöjä. Koska ne ei kiinnosta yliopistoa, ni ne pi-
täis kiinostaa meitä. Just työkäytäntöjen ja toimintojen varmistaminen ja ke-
hittäminen. Ne ois miun mielestä sitä ammattikorkeakoulujen – nää kaikki 
(= viittaa tutkimusareenoihin ja kehäänkärkiin) liittyy joihinkin isoihin, 
maakunnallisella tasolla toimivaan niinkun työhyvinvointi – ja nää päihde ja 
muut riippuvuushoidot ni sen voi ajatella, että se on maakunnan hyvinvoin-
tiin liittyvä. Ja jos nyt ajattelee meijän mission kannalta – samoin tää lasten 
ja nuorten hyvinvointi on ja terveyden edistäminen, mitä niinkun haastetta ne 
tutkimus- ja kehittämistyölle tuo, niinkun  ammattikorkeakoulun kannalta, 
että tää niinkun ammatin kehittäminen, ihan niinkun joku semmonen, mitä 
me tehdään niinku – ni, ni saitteks te kiinni tään? 

– F: Joo, joo. 
– H: Eli se käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen, niin kun nyt paljon 

pyydetään ohjauspaketteja, perehdytysohjelmia – yhä enempi, ja pitämään 
näitä erilasia ryhmiä – ett minkälainen ryhmä toimis parhaiten.     

2. Muualta siirtäminen: verrataan yliopiston toimintatapoihin
Opettajat painottivat ammattikorkeakoulun erikoisluonnetta ja yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun osaamisten eroja: yliopistossa voidaan tehdä näkyvää ja 
kapea-alaista erikoisasiantuntijuutta vaativaa ja kehittävää tutkimustyötä; am-
mattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön huippuosaamisen tulisi liittyä alu-
een osaamiseen (näyte PAJ 9.2.5). Opettajat tarkastelivat muiden toimijoiden 
ratkaisuja ja totesivat tutkimusareenoiden tekevän osaamisen ja toiminnan nä-
kyväksi. Näkyvyys ja tunnettuus ovat tavoiteltavia asioita, jos halutaan toimia 
työelämäprojekteissa. Opettajat totesivat, ettei yliopiston mallia voi kuitenkaan 
suoraan kopioida, koska on ymmärrettävää, että perustutkimuksessa voidaan 
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keskittyä huippuosaamista vaativiin aiheisiin. Ammattikorkeakoulun huippu-
osaaminen yhdistettiin alueen ymmärtämiseen ja alueen palveluun. 

Näyte PAJ 9.2.5: Tutkimusareenoiden merkitys?
– A: Jus, kun sie sanoit, ett keihäänkärkiajattelu on sellanen kauheen kapee ja 

selkeesti rajallinen. Aattelin siinä jotain yliopiston perustutkimusta – jostain 
syystä välähti mieless joku hiukkaskiihdytin tai kylmälaboratorio, mitä jossain 
Jyväskyläss nyt on. Se on niinkun perustutkimukselle ihan riittävä, ett on kyl-
mälaboratorio ja sen kehittäminen, mut jos myö ollaan ammattikorkeakou-
lussa ni, ni voiko silloin ollakaan kapea-alaista kehittämistyötä, kun meijän 
pitää kehittää sitä työelämää ja työelämäs on niinkun laajoja asioita. Voiskos 
sillä perustella, ett meil on vähän tämmösiä venyviä nää keihäänkärjet ja laa-
ja-alaisia – areenoita –, koska meijän pitää vastata sekä työelämän tarpeeseen 
– nehän on oikeestaan ne meijän, minkä takia myö ollaan täällä, työelämän 
kehittäminen ja tää on vähän tää strategiatyö on sitä, että se tulee meijän hal-
linnon tarpeeseesta ja, ja näistä, ilmeisesti siitä tutkintorakenteen tarpeista. 
Ja työelämän tarpeet on just tota, ett tarvittais osaamista ja tietopaketteja ja 
ryhmän vetämistä. 

– F: Tarkotatko, ett ihan vapautus kaikesta tämmösestä, jättää määrittelemättä, 
että antaa tulla, mitä tulee?  

– H: Sit miettii jotakin Tampereen hoitotieteen laitosta ihan tälleen, missä, mis-
sä keihäänkärkenä on perhe, perheen hoitotyö ja siellä tehdään niinku sen alla 
ni hirveen monennäköstä tutkimusta niitten mielenterveyteen liittyen, per-
hevalmennuksiin, verkostoon, että, että se vaan niinku heti profi loituu, kun 
kuulee proffan nimen, että, että ”joo, se onkin Tampereen hoitotieteenlaitos 
ja siellähän on tää S, tää meijän alan perhehoitotyöhön liittyvä tutkimus.” Jos 
niinku halutaan, ett ammattikorkeakoulu näitten kautta jotenkin profi loituis 
ni, onko meillä joku niin selkeesti?  Kun puhutaan X -ammattikorkeakoulusta, 
ni ”no sehän onkin, ett siellähän on tää vahvuus”.  

3. Muotoilemalla uudelleen tutkimusareenoiden osaamisalueet ja siihen liitty-
vän työnjaon (näyte 9.2.5). Viimeisten kokousten kuluessa opettajat muotoilivat 
esityksen johtoryhmälle uusista tutkimusareenoista ja opettajien tutkimus- ja 
kehitystöiden sitomisesta tutkimusareenoihin. Olemassa olevat projektit ja opin-
näytteet luokiteltiin uudelleen näiden osaamisalueiden mukaan. Nähtiin, ketkä 
työskentelevät milläkin areenalla.

Näyte PAJ 9.2.5: Areenamallin kehittely
 H: Kyllähän koulutusjohtajalla oli selkee visio siitä, että – hänhän on kyseen-

alaistanut tätä meijän yliopettajasysteemiä. Hoitotyön puolella meil on kaks 
yliopettajaa, toinen on kätilö ja toinen on leikkaussalisairaanhoitaja. Ja sit-
ten niinkun mietii, ett jos yliopettajat on meijän T&K-toiminnan , tämmösiä, 
tämmösiä katalysaattoreita, ei pelkästään tekijöitä, vaan hiukkaskiihdyttimiä, 
jotka saa aikasiks niinku sitä toimintaa, ni, ni hän on sitä sanonu, että hänen 
mielestä olis ihanteellista se, että, jos ajatellaan, että jokaiselle näille keihään-
kärjelle, areenalle olis ihmiset, jotka niinkun tavallaan niinkun pystys koordi-
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noimaan ja olemaan asiantuntijoita sillä puolella, ja, ja tota niinku heitä pys-
tyis sitten niinkun konsultoimaan eri opettajat, että, että ja opiskelijat silleen, 
että tulis tämmösiä niinkun laajempaa asiantuntijuutta kuin joku ”synnytys 
ja naistentautien hoitotyö” tai ”perioperatiivinen hoitotyö”, jos ymmärrätte 
mitä tarkotan. 

 F: Joo 
 H: Ett sit vois niinkun sitäkin kautta, ett ei ois niinkun yhden ihmisen varas, 

sitä en tarkota, vaan että, että pystyttäis niinkun keskittämäään ja sitäkautta 
sitä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta saamaan enempi kuin että tehdään 25 täm-
möstä pienempimuotoista, mitä ei voi koota niinku minkään alle.

10.3 Johtopäätökset: ”työelämäprojekti,  mutt  entäs, jos se 
työelämä on jollakii eri tasolla”

Työelämäprojektin käsite konkretisoitui kehityspolulla ensinnä uudeksi ohjaus-
käytännöksi, jossa toinen ohjaajista edusti opinnäytetyön tilannutta organisaa-
tiota. Opettajaohjaajan ja työelämästä tulevan ohjaajan yhteistoiminnan tueksi 
tarvittiin työelämän ja koulun välille yhteistä toimintaa jäsentäviä käsitteitä. Nii-
den muotoilemiseksi opettajat selkiinnyttivät opinnäytetyön tilaamiseen ja toi-
mittamiseen liittyviä käytäntöjä. Opinnäytetyön prosessikuvauksessa määriteltiin 
yhteistyön vastuut kullekin toimijalle, siis opiskelijalle, opettajalle ja työelämää 
edustavalle ohjaajalle. Lisäksi opettajat muotoilivat opinnäytetyöstä sopimiseen 
liittyvän ”yhteistyösopimuslomakkeen” ja sopimuskäytännön, joiden oli määrä 
varmentaa, että kaikki kolme toimijaryhmää olivat ymmärtäneet sovitun opin-
näytetyön sisällön, toteutustavan ja siihen liittyvät ehdot yhtenevällä tavalla. Ison 
työelämäprojektin käyntiin saamisessa keskeiseksi kysymykseksi osoittautui luot-
tamus yhteistyöhön. Keskustelu työelämäprojektin vaatimasta luottamuksesta 
ja kumppanuudesta johti kehitystyön ekspansiiviseen vaiheeseen, jossa opettajat 
opinnäytetyön toimintakonseptin kehittämisen lisäksi rakensivat koulutusalan 
tutkimus- ja kehitystyölle uuden mallin.

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset ovat läpi historiansa tehneet yhteistyötä 
työelämän kanssa: opiskelijan harjoittelu työelämässä on ollut kiinteä osa opis-
keluohjelmaa. Harjoittelun ohjaamisen työmuodot ja yhteistyötavat ovat vakiin-
tuneet. Yhteiset tutkimus- ja kehitysprojektit ja opiskelijan työelämälähtöinen 
opinnäytetyö olivat uusi jäsentämistä vaativa toimintatapa, joka asetti haasteita 
kahden eri toimintajärjestelmän, työelämän yhteisöjen ja ammattikorkeakoulun 
opettajien vuorovaikutukselle (kuva 45) (ks. myös Rissanen 2003, 240). Opettajat 
pitivät työelämässä tehtävien projektien esteenä työelämän ”kypsymättömyyttä” 
ymmärtää alan ja erityisesti koulun tavoitteiden ja toiminnan kohteen kehitty-
mistä. Terveys- ja sosiaalialan työyhteisöjen koettiin olevan eri kehitysvaiheessa 
kuin koulu siten, ettei ”kentän” työyhteisöissä ymmärretty arvostaa opiskelijan 
tutkivaa ja kehittävää työotetta tai koulun tutkimus- ja kehitysosaamista. Opetta-
jat arvelivat, että työelämän organisaatioissa ei tiedostettu koulun mahdollisuutta 
ja velvollisuutta osallistua työelämän kehittämiseen. Toisaalta keskustelijat totesi-
vat ongelmaksi myös sen, ettei työelämä luottanut koulun edustajien osaamiseen. 
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Työelämästä oli viestitetty, ettei koulu harjaannuttanut riittävästi harjoittelemaan 
tulevien opiskelijoiden käden taitoja. Työelämä ei myös uskonut koulun kykyyn 
vastata ongelmiin ja kehitystehtäviin niin, että tuloksia voisi hyödyntää käytän-
nössä (ks. myös Rissanen 2003, 240–242). Yhteistyön laajentaminen käsittämään 
työelämäprojektit vaati samanaikaisesti sekä luottamuksen syntymistä että taitoa 
hahmottaa yhteisiä työn kohteita. 

Kuva 45. Ammattikorkeakouluideologiassa kuvatun yhteisen työn kohteen esteet 
ja sen ylittämiseen tarkoitetut mallit  

Opettajien toimintajärjestelmän näkökulmasta työelämäprojektien syntyä estivät 
opettajien osaamattomuus vakuuttaa työelämä uusien yhteistyömuotojen mah-
dollisuuksista ja käynnistää työelämää kehittäviä projekteja. Esteenä oli myös 
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sa opettajan työ ymmärrettiin edelleen kateederiopetukseksi, eikä siihen kuulu-
nut työelämää kehittävien projektien suunnittelu. Neuvotteluun työelämässä ei 
opettajien mielestä osoitettu riittävästi resursseja.  Resurssikeskustelun keskeinen 
kysymys oli tarve jäsentää työelämäprojekteissa toimivan opettajan työtä uusilla 
käsitteillä, jotka pitäisivät sisällään mm. opettajan ”muutosagenttina” toimimisen 
työelämässä.

Työelämäprojektin vastavoimia liitettiin myös opiskelijaan. Opettajat olivat 
havainneet, että ”kentälle” meno oli opiskelijalle pelottavaa ja vaativaa sillä se vaa-
ti opiskelijalta uutta osaamista, kuten toisen organisaation ihmisten ja yhteisöra-
kenteiden kanssa selviämistä. Kun työelämäprojektiin osallistuvalle opiskelijalle 
ei voitu luvata ponnistelusta koituvia etuja, kuten palkkioita tai työllistymisen 
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mahdollisuutta, keskustelijat pohtivat, mikä motivoisi opiskelijaa tekemään opin-
näytteensä työelämän organisaatiossa.  Aikaisemman konseptin mukaisesti tutki-
musprosessin mukaan edeten ”itse kehitetyn” aiheen äärellä opiskelija valmistuisi 
ammattiin varmemmin, tuloksellisesti ja paremmin arvosanoin. Toisaalta opetus-
ministeriön viesti ”hyvästä” opinnäytteestä sisälsi kysymyksen opinnäytetöiden 
”hankkeistamisen” –asteesta (vrt. Amkota 2004, 29). 

Esteiden ylittäminen käynnistyi toimijoiden välisen luottamuksen painotta-
misesta. Luottamus ja kumppanuus esiintyivät opettajien puheessa arvona, jonka 
kautta voitaisiin vähitellen edetä kohti yhteisiä ja kaikille toimijoille (ts. työelämän 
organisaation edustajille, koulun opettajille ja opiskelijoille) merkityksellisiä tutki-
mus- ja kehityshankkeita (vrt. Engeström 2004, 94–95). Luottamuksen saavutta-
miseksi konkretisoitiin kolme uutta toimintamallia. Ensinnä opettajat muotoilivat 
opinnäytetöiden ohjaamisen mallin, jossa toinen ohjaajista edusti työn tilannut-
ta työelämän organisaatiota. Uuden toimintamallin avulla vastuu opinnäytteestä 
pyrittiin saamaan työn kohteeksi opiskelijalle, työelämän toimijalle ja opettajalle
(ks. kuva 45). Toiseksi opettajat muotoilivat uusia työvälineitä tukemaan työn 
kohteen yhteistä määrittelyä. Opinnäyteprosessin kuvauksessa kullekin toimijalle 
määritettiin vastuunsa. Kehittämistyön tavoitteiden, tulosten ja aikataulujen kuin 
myös erilaisten käytännön järjestelyiden tueksi kehitettiin sopimuskäytäntöä. Kir-
jallinen sopimus opintäytetyön toteuttamisesta varmensi yhteistyön kohteen ym-
märrystä ja määrittelyä. Tavoitteena oli, että opiskelija pystyisi etenemään työs-
sään sovitulla tavalla ja että työelämän ohjaaja ja opettaja pystyisivät ohjaamaan 
ja tukemaan opiskelijaa työsään. Työelämän osallistumisen arvoa painotettiin ja 
sen pohjalta ohjaustyö jäsennettiin uudella tavalla. Työelämän edustajan tehtävä 
opinnäytteen ohjauksessa oli edustaa ”tilaajan ääntä”. Opinnäytteen tai projektin 
tilaajan tuli tuntea toimintaympäristönsä ja tarpeensa ja tuoda ne ohjaustilanteis-
sa esille. Opettajan tehtävässä korostettiin toimintaa opiskelijan ”asiamiehenä”, 
joka varmistaa, että tehtävä on yhteismitallinen opiskelijan osaamisen, resurssien 
ja harjaantumisen tavoitteiden kanssa.

Kolmanneksi opettajat painottivat luottamuksen syntyvän yhdessä tekemisestä 
– ja se vaatisi yhteisten kehittämistehtävien yhteistä määrittelyä. Tämä edellyttäisi 
opettajilta huomattavasti enemmän aikaa ”viipyä kentällä”. Opinnäytetyön yh-
teisohjaus oli tämän esteen ylittämisen osaratkaisu, jota kehitystyötä tekevät opet-
tajat eivät kuitenkaan pitäneet riittävänä mm. luottamuksen tai yhteistoiminta-
resurssien kannalta. Kehittelypolun loppupäässä opettajat laajensivat ajatteluaan
opinnäytetyökonseptin kehittämisestä käsittämään tutkimus- ja kehitystyön toi-
mintakonseptia. Ratkaisuksi syntyi malli tutkimusareenoista. Osaamisen kehitty-
minen valituille toiminnan areenoille lisäisi ammattikorkeakoulun näkyvyyttä ja 
osaamisen arvostusta ja herättäisi työelämän luottamusta.  
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11. Ajatuksen polkujen analyysin yhteenveto 
ja tarkastelu

11.1 Miten poluilla edettiin – miten käsite kehittyi?

Tarkastelen opettajien ajatuspolkujen yhteenvetoa ensin kuvan 46 nelikentän kah-
den ulottuvuuden avulla. Pystysuora ulottuvuus kuvaa oppimisen kohdetta. Opis-
kelijoita valmennetaan nykyisten työkäytäntöjen ja uusien kehittyvien työkäytän-
töjen hallintaan. Opiskelun tavoitteet määrittävät, mikä on nykykäytäntöjen ja 
uusien käytäntöjen oppimisen suhde. Vaakasuora ulottuvuus kuvaa sitä, missä 
toimintaympäristöissä opitaan: koulun sisällä vai koulun ja työelämän rajapin-
nassa. Opisto- ja keskiasteenoppilaitoskonsepteissa opiskelijoiden työharjoittelu 
(keskiasteen opetussuunnitelmissa nimellä: kliininen opiskelu) edusti työelämän 
ja koulun rajapinnassa tapahtuvaa oppimista ja mm. ”teoriaopetus” ja laboraatiot 
oppimista koulussa (ks. Lämsä 2005, 79). Ammattikorkeakoulun kehittämisen ta-
voitteena oli lisätä ja laajentaa vuorovaikutusta ja oppimista työelämän ja koulun 
rajapinnassa siten, että oppijoina olisivat yhtälailla koulun opiskelijat ja opettajat 
kuin myös työelämän toimijat. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyölle 
asetettiin myös tämä tavoite.

Olen merkinnyt opinnäytetyöhön liittyvien kehityspolkujen lähtökohdan neli-
kentän alueelle, jossa korostuu nykyisten käytäntöjen oppiminen koulussa (kuva 
46). Tämä tarkoittaa mm. opinnäytetyötä, jossa opiskelija lähetti työpaikoille kyse-
lyn siitä, mikä on häntä kiinnostavan asian tilanne tutkielman toteutuksen hetkel-
lä. Tulosten analyysin perusteella opiskelija kirjoitti tilannetta kuvaavan raportin 
opettajan ohjauksessa koulun vaatimusten mukaisesti. Uudessa opinnäytekonsep-
tissa edellä mainittu kartoitus voisi olla työelämässä tehtävän kehittämishankkeen 
lähtökohta, mutta tärkeää olisi edetä siitä käytäntöä kehittäviin työvaiheisiin. Ta-
voitteena oli, että työelämän edustajat, opiskelijat ja opettajat yhdessä sitoutuisi-
vat uusien työkäytäntöjen kehittämiseen. Uuden opinnäytetyön konseptin tavoit-
teiden muotoilussa opettajien ajatuspolut etenivät melko suoraviivaisesti kohti 
työtapaa, jossa oppimisen sisällöllinen painotus oli uusissa ja kehittyvissä työkäy-
tännöissä ja oppimisen välineenä koulun ja työn rajapinnoilla toimiminen. Ensin 
opettajat keskittyivät rakentamaan uutta konseptia opiskelijoiden opinnäytetyölle 
ja siihen liittyville oppimisprosesseille. Uuden opinnäytekonseptin muotoilussa 
kohdattujen esteteiden kasautuminen ja niiden ylittämiseen liittyvät ponnistelut 
saivat opettajat etsimään ratkaisua myös tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta 
ja rakentamaan kehityspolun loppupuolella opinnäytekäytäntöä laajempaa ratkai-
sua koulun tutkimus- ja kehitystoimintaan (kuviossa ekspansio). 

Kaikkien kolmen uuden opinnäytetyökonseptin määreen (moninainen, mo-
nialainen, työelämäprojekti) kehityspolku perustui opettajien tavoitteeseen ke-
hittää kouluun työtapoja ja toimintamuotoja, joiden arveltiin olevan osuvia ja 
tärkeitä tulevaisuuden ammattilaisen valmentamisessa. Opettajien käsityksissä 
ammattikorkeakoulusta valmistuvasta asiantuntijasta heijastuivat koulutusjärjes-
telmän kehittämisessä esillä olleet tavoitteet. Opettajat ajattelivat opiskelijoiden 
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tarvitsevan työssään välineitä ymmärtää ja hallita työn muutosta. Opinnäytetyös-
sä opiskelijoita haluttiin valmentaa työn kehittämiseen ja apuvälineiksi tarjottiin 
moninaisia – siis monenlaisia – työtapoja. Moninaiset työtavat -käsite konkreti-
soitiin ammattikorkeakoulumetodeiksi ja opintojaksoksi, jossa opiskelijoita val-
mennettiin hallitsemaan uusia työtapoja, kuten esimerkiksi projektityötä ja työ-
käytäntöjen kehittämistä. 

Myös opiskelijan harjaantumista monialaisissa ryhmissä toimimiseen paino-
tettiin. Monialaisuuden käsite konkretisoitui uudessa seminaarikäytännössä ja 
opettajien työnjaon uudistamisessa. Työelämäprojektin käsitteen kehittely keskit-
tyi edellisiä polkuja enemmän työn ja koulun rajapinnan ristiriitojen tarkasteluun 
ja sillä kohdattujen esteiden ylittämiseen. Opettajat kehittivät uusia koulun ja työ-
elämän välisen yhteistyön muotoja, kuten mallia työelämäohjaajan toiminnalle. 
Työelämäprojektin ajateltiin tarjoavan uuden oppimisympäristön, jossa myös 
monialaisuus ja työn moninaiset kehittämismenetelmät tulisivat väistämättä tar-
peellisiksi. 

Monialaisuuden ja työelämäprojektin kehittelypolkujen ekspansiivisessa vai-
heessa opettajat laajensivat tarkastelun kohteen käsittämään opinnäytetyön lisäksi 
tutkimus- ja kehitystyön ja rakensivat mallin kaikille yhteisistä tutkimusareenois-
ta. Areenat edustivat koulun ja työelämän toimijoiden yhteistä tutkimus- ja kehi-
tystyön ja oppimisen ympäristöä.

Kuva 46. Nykykäytäntöjen koulussa oppimisesta kehittyvien työkäytäntöjen hal-
lintaan toimimalla koulun ja työelämän rajapinnalla 

Kehittyvä, uusi työkäytäntö

Nykyinen käytäntö

Oppiminen
koulussa

Oppiminen koulun ja 
työelämän rajapinnassa

Tutkielma

Yksialainen

Erillinen ja ”pieni” 
opiskelijan työ

Uusi opinnäytetyökonsepti

Uusi tapa jäsentää 
tutkimus- ja kehitystyötä

Ekspansio

E
ks

pa
ns

io

1.

1. = valittu kehityspolku

Lähikehityksen vyöhyke
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Kuvassa 47 tarkastelen nelikentän avulla mahdollisia ja vaihtoehtoisia kehitys-
polkuja, joita opettajat kehitystyössään sivusivat, mutta joita he eivät päätyneet 
kulkemaan. Niitä olivat olemassa olevan harjoittelukäytännön laajentaminen työn 
kehittämistehtäviä sisältävään suuntaan (kuvassa polku 2) ja koulussa oppimisen 
laajentaminen työkäytäntöjä tutkivaan ja kehittävään suuntaan (kuvassa polku 3). 
Mm. Frilander-Paavilaisen (2005, 145–147) tutkimuksessa opiskelijat toivoivat 
opinnäytteen kytkemistä harjoitteluun ja opettajat ajattelivat harjoittelun ja opin-
näytteen kytkemisen lisäävän opiskelijan asiantuntijuutta. Myös Konkola (2001, 
150) pitää yhtenä luonnollisena tutkimus- ja kehitystyön kehittämisreittinä ke-
hittämistehtävien yhdistämistä opiskelijoiden harjoitteluun. Tässä tutkimuksessa 
työelämäprojektin ajatuspolulla opettajat kyllä keskustelivat harjoittelukäytäntöön 
liittyvien opettajan tehtävien laajentamisesta tutkimus- ja kehitystyöhön. Opetta-
jat etsivät ratkaisuita, joissa he voisivat viipyä opiskelijoiden harjoittelupaikoilla 
neuvottelemassa kehitystarpeista ja suunnittelemassa yhteisiä kehittämistehtäviä. 
Opiskelijoiden uutta opinnäytekonseptia ei kuitenkaan suunniteltu kytkettäväksi 
harjoitteluun eikä opinnäytekonseptin uudistaminen perustunut olemassa olevan 
harjoittelukäytännön kehittämiseen. Kuvassa 47 reitti 2´ kuvaa ajatuspolkua, jossa 
työelämäprojektin kehittely sivusi ajatusta nykyisen harjoittelukäytännön laajen-
tamisesta. 

Toinen mahdollinen kehitysreitti edetä koulun sisällä uusien työkäytäntöjen 
tutkimiseen ja kehittämiseen, oli opettajille vieras ajatus. Sitä eivät nostaneet esille 
Frilander-Paavilaisenkaan (2005, 145–147) tutkimuksessa haastatellut opettajat 
tai opiskelijat. Entisten opistojen tai keskiasteen oppilaitosten tehtävänä ei ollut 
koulun sisällä kehittää esimerkiksi tutkimukseen perustuen uusia työkäytäntöjä 
ja viedä niitä sitten työelämän arkeen. Se on ymmärretty yliopistojen tehtäväksi. 
Opistokonsepti perustui toimintatapaan, jossa tutkimusten kautta kehitetyt ja työ-
elämässä koetellut uudet työkäytännöt tulivat vähitellen opetussuunnitelmiin ja 
opetuksen osaksi. Moninaisia työtapoja kehittäessään opettajat kuitenkin puhui-
vat mm. tuotekehitystyöstä, joka olisi voinut olla tähän suuntaan etenevä jäsennys. 
Moninaiset työtavat – ajatuspolulla opettajat keskittyivät jäsentämään erityisesti 
työelämän kanssa tehtävässä kehitystyössä tarvittavia välineitä. Olen merkinnyt 
kuvaan 47 reitiksi 3´ ajatuspolun, jossa moninaisten työtapojen kehittely sivusi 
ideaa koulun sisällä tapahtuvan oppimisen ja kehitystyön edistämisestä.
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Kuva 47. Vaihtoehtoiset ajatuksen polut 
 

Vaikka uuden toimintakonseptin muotoilussa etenemissuunta oli melko suoravii-
vainen, kehityspolulla kohdatut esteet vaativat useita ”väistöliikkeitä” ja ylityksiä. 
Kohdattuja esteitä voi tarkastella kuvan akseleiden suhteen. Oppimisen paino-
pisteen siirtymistä nykyisistä käytännöistä kehittyvien työkäytäntöjen hallintaan 
seurasi keskustelu mm. siitä, missä asioissa ja taidoissa opiskelijan olisi rajallisessa 
opiskeluajassa kaikkein tärkeintä harjaantua. Opettajat ajattelivat, että työelämä 
odotti koulun tuottavan nykykäytännöt osaavia kädentaitajia (esimerkiksi taito 
antaa rokotteita) eikä kehitystaidot omaavia ”visionäärejä”.  Opinnäytetyön koh-
dalla siirtymään voidaan liittää kysymys, onko opinnäytetyön tehtävä ensisijai-
sesti osoittaa koululle ammattiin valmistumisen edellyttämää oppineisuutta vai 
harjaantua työtapoihin, joissa yhteistoiminnallisesti tutkitaan ja kehitetään työtä. 
Vaakasuoraan ulottuvuuteen voidaan liittää mm. opettajien käymä keskustelu 
siitä, miten opiskelijat, jotka eivät osaa ammattiaan voisivat työskennellä ja ke-
hittää työelämän käytäntöjä. Tulisiko ensin harjaantua hallitsemaan työkäytännöt 
mm. koulun laboraatioissa ja vasta sitten laajentaa oppimisympäristö käsittämään 
myös työelämän organisaatiot ja yhteisöt. Tarkastelen seuraavassa luvussa etene-
mistä vastustaneita keskeisiä esteitä ja erityisesti tekijöitä, jotka vaikuttivat siihen, 
että kehitystyössä päästiin eteenpäin. 
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Nykyinen käytäntö

Oppiminen
koulussa

Oppiminen koulun ja 
työelämän rajapinnassa

Tutkielma

Yksialainen

Erillinen ja ”pieni” 
opiskelijan työ

Uusi 
opinnäytetyökonsepti

2

3

Harjoittelukäytännön 
laajentaminen

Uusien työkäytäntöjen
tutkiminen ja kehittäminen

koulussa

2´

3´

2. = vaihtoehtoinen kehitysreitti: harjoittelukäytännön laajentaminen
2´= työelämäprojektin ajatuspolku sivusi harjoittelukäytännön laajentamisen mahdollisuutta
3. = vaihtoehtoinen kehitysreitti: koulun käytäntöjen laajentaminen 
3´= moninaisten tekotapojen ajatuspolku sivusi koulun käytäntöjen laajentamisen mahdollisuutta
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11.2 Miten poluilla päästiin esteestä eteenpäin? 

Kolmen käsitteen kehittely- ja konkretisointipolulla kohdattiin monia etenemistä 
vastustavia esteitä. Tässä luvussa tarkastelen, mitä esteitä ylitettiin, mihin toimin-
tajärjestelmään ne liittyivät, sekä mikä olivat ne keskeiset tekijät, jotka tönäsivät 
muutosta eteenpäin niin, että esteistä huolimatta kehitystyötä jatkettiin. Lopuksi 
vielä arvioin esteen ylittämisen tapaa.

Mitä esteitä ylitettiin?
Polulla kohdatut esteet ja niiden ylittämisen voi tiivistää kolmeen eri merkityksen 
omaavaan ajatuspolun käänteeseen (ks. kuva 48). Muutoksen käynnisti joukko 
ylhäältä (ks. Engeström ym. 2005, Vygotski 1982) päin paikalliseen toimintaan 
vaikuttaneita uusia käsitteitä. Opettajat tunsivat koulutusjärjestelmän ammatti-
korkeakouluille, sen tutkimus- ja kehitystyölle, samoin kuin opinnäytetöille, aset-
tamat tavoitteet ja tehtävät. He tutkivat ja tulkitsivat näitä käsitteitä suhteessa kou-
lun toiminnassa syntyneisiin kokemuksiinsa (alhaalta ks. Engeström ym. 2005, 
Vygotski 1982) ja havaitsivat tavoitteena kuvatun ja nykyisen toiminnan erot ja 
niiden väliset ristiriidat.  Ajatuksen polkujen alussa sekä uusi tavoiteltava tila että 
nykyisessä toiminnassa pysyminen tuntuivat yhtä mahdottomilta ja kehittelyn es-
teeksi muodostui kaksoissidos: ”tämä olisi hyvä, mut me ei osata”. Ensimmäiset 
ylitykset syntyivät keskusteluissa, joissa sekä entisen käytännön että uusien, tarjot-
tujen käsitteiden kyseenalaistamisen jälkeen päädyttiin painottamaan koulutus-
järjestelmän esittämien uusien käsitteiden ja tavoitteiden arvoa. Sen jälkeen opet-
tajat muovasivat näistä ylhäältä välittyneistä käsitteistä itselleen ymmärrettävän 
paikallisen tason ratkaisun. Toisin sanoen, kun opinnäytteen tekotavan haluttiin 
olevan moninainen ja monialainen työelämäprojekti, mm. opettajien osaamatto-
muuteen liittyvien esteiden ylittäminen aloitettiin täsmentämällä moninaisuuden 
käsite ”ammattikorkeakoulumetodeiksi” ja monialaisuuden käsite mm. muutok-
siksi seminaarikäytännöissä ja työelämäprojekti työelämäohjaajan toimintamal-
liksi. Nämä uudet, paikallisesti muotoillut käsitteet määrittivät kehitystyölle koh-
teen, jota voitiin alkaa työstää, ts. ne vakiinnuttivat ensimmäiset maamerkit, joista 
käsin uutta maastoa voitiin lähteä tarkastelemaan.
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Kuva 48. Kolme esteiden ja ylitysten tasoa

Tämän jälkeen opettajat ryhtyivät kehittämään konkreettisia ratkaisuja. Tässä 
toisessa vaiheessa opettajat kohtasivat koulun nykykäytännön asettamia esteitä 
(kuvassa 48 taso 2). Erityisen vahvana muutoksen esteenä olivat koulun tarkasti 
etukäteen suunnitellut opiskeluohjelmat ja lukujärjestykset sekä opettajia ohjaavat 
”opistomaiset” säännöt, joissa opetukseksi katsottiin vain luokkahuoneessa tapah-
tuva oppitunnin pito. Tässä vaiheessa myös puhe esteistä muuttui konkreettiseksi: 
”kun nyt tehdään näin, seuraa tämä ongelma”. Esteiden ylittämiseksi ryhmän oli 
useasti kerrattava kehitystyön päämäärää ja painotettava uuden toimintatavan etu-
ja. Painottamisen tuloksena syntynyt päätös jatkaa kehitystyötä käytännön esteistä 
huolimatta oli selkeä käännekohta kaikilla kolmella ajatuksen polulla. Opettajat 
kokivat (kolmannessa kokouksessa) käytännön esteet niin suuriksi, että harkitsi-
vat palaamista entiseen toimintatapaan ja kehitystyön lopettamista. Painottamisen 
tuloksena opettajat jatkoivat uuden toimintakonseptin muotoilua jopa ohittaen 
tietoisesti vallitsevia sääntöjä. Tässä kehitys edellytti irrottautumista entisistä toi-
mintatavoista (vrt. Engeström 2006 – breaking out). Uuden mallin rakentamisessa 
edettiin siis ideamallista konkreettiin koulun arjen uudelleenjäsentämiseen. Esteet 
ylitettiin yksi kerrallaan. Vaihetta luonnehtii ylitystapa, jossa käytännön ratkaisun 
kehittelyä jatkettiin määrätietoisesti jopa siten, ettei asiaa enää pyritty jäsentämään 
teoreettisesti.

Kolmas käännekohta (kuvassa 48 taso 3) syntyi umpikujasta, johon jouduttiin, 
kun esteitä yritettiin ratkaista yksitellen.  Monialaista toimintaa kehittelevät aja-
tuspolut ristesivät työelämäprojektia tavoittelevien polkujen kanssa ja polut yhtyi-
vät monissa kohdin niin, että lukuisten, yksittäisten esteiden ylittäminen erikseen 
kävi mahdottomaksi. Opettajat havaitsivat, etteivät erilliset ratkaisut toimineet ja 
määrittelivät uuden laajemman kehittämisen kohteen: kokonaisvaltaisen ratkai-
sun etsimisen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kolmas käännekohta oli eks-
pansiivinen uuden ylätason ratkaisun kehittäminen: opinnäytteen kehittämistyös-
tä edettiin tutkimus- ja kehitystyön uudelleenjäsentämiseen.    
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Kenen esteitä ratkottiin? 
Olen luokitellut puheenaihejaksoissa ilmaistut esteet alla oleviin taulukoihin sen 
mukaan, mihin toimijaan ja mihin tavoiteltavaan toimintatapaan esteitä liitettiin. 
Taulukkoon on koottu puheenaihejaksojen määrä ts. kuinka monessa puheenai-
hejaksossa kustakin esteestä puhuttiin. Sitä voinee pitää jonkinlaisena yleistyksenä 
siitä, kuinka vahvasta esteestä oli kysymys. 

Opettajien toimintajärjestelmään  liittyvistä esteitä ilmeni suhteessa jokaiseen uu-
teen käsitteeseen sekä niitä  konkretisoineisiin ajatuksen polkuihin (taulukko 27).
Esteet liittyivät opettajien osaamiseen ja asenteisiin, opettajia koskeviin sääntöi-
hin sekä opettajien väliseen työnjakoon. Opettajat kokivat, etteivät osaa ohjata 
moninaisella tavalla tehtäviä töitä – ohjaustyön välineet puuttuivat. Esimerkiksi 
työelämäprojekteissa vaadittiin projektien hallinnan osaamista. Myös monialai-
nen työryhmä koettiin ongelmaksi: opettajan työ oli perustunut yksilökeskeiseen 
toimintaan, jolle tuki hankittiin saman ammattialan kollegoilta.

Ylitystekoina käytettiin painottamista ja uudelleenjäsentämistä. Ensinnä paino-
tettiin opettajan työn hahmottamista muunakin kuin luokkaopetuksena. Toinen 
painottamisen teema liittyi yhteistyöhön ja työnjaon ymmärtämiseen tilantees-
sa, jossa mm. yliopettajajärjestelmä oli uusi. Yliopettajajärjestelmästä huolimatta 
painotettiin tärkeänä kaikkien opettajien osallistumista ja työpanosta opinnäyte-
töiden ohjauksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä. Olisi riski rajata tutkimus- ja ke-
hitystyö ja opinnäytetöiden ohjaus vain joidenkin opettajien työksi.

Esteiden ylittämiseksi opettajat muotoilivat itselleen uusia työvälineitä ja 
muuttivat työnjakoa. Uusia työvälineitä olivat mm. ammattikorkeakoulumetodit, 
muutettu seminaarikäytäntö ja työelämän kanssa tehtävien sopimusten osaami-
seen liittyvä tukimateriaali. 

Työnjakoa ja yhteistyötapoja muotoiltiin uudelleen: opinnäyteprosessin ohja-
uksessa päädyttiin osittain keskitettyyn ohjaukseen. Yliopettajien vastuulle siirret-
tiin opinnäytetyöskentelyn käynnistäminen ja kehittäminen. Aiheen varmistut-
tua ohjausvastuu kuitenkin hajautettiin kaikille opettajille. Työnjakoa jouduttiin 
muotoilemaan uudelleen myös siksi, että opiskelijan ohjaukseen saataisiin riittä-
västi resursseja. Keskitetyllä opinnäyteprosessin aloituksella isossa ryhmässä pyrit-
tiin ”säästämään” tuntiresurssia pienryhmäohjauksia varten. 

Työnjako liitettiin myös osaamiseen. Oli tärkeää, että opettaja voisi keskittyä 
johonkin tutkimusteemaan ja kehittyä siinä asiantuntijaksi. Tutkimusareena olisi 
opettajan uusi työympäristö.  
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Taulukko 27. Opettajien esteitä käsittelevien puheenaihejaksojen määrä

Opettajiin liittyvät esteet  Tavoitteena 
moninaiset 

työtavat

Tavoitteena  
monialainen 

toiminta

Tavoitteena 
työelämä- 

projekti 
∑

Opettajien asenteisiin ja 
osaamiseen liittyvät esteet

3 8 2 13

Opettajia koskeviin sääntöihin 
liittyvät esteet

4 4 7 15

Työnjakoon ja yhteistyöhön 
liittyvät esteet

0 7 2 9

Yhteensä 7 19 11 37

Työelämän toimintajärjestelmään liittyviä esteitä kohdattiin työelämäprojektia 
kehittävällä ajatuspolulla (taulukko 28). Puheenvuoroissaan opettajat epäilivät, 
ettei ”kentän väki” arvosta tutkivaa työotetta, koska työelämä on eri kehityksen 
vaiheessa kuin koulu. Kentän edustajilta ajateltiin puuttuvan jotain sellaista osaa-
mista, joka nostaisi tarpeen mm. tutkivaan työotteeseen. Toisaalta epäiltiin myös, 
ettei kenttä luota koulun osaamiseen ja toimintatapoihin. 

Yhteisohjauskäytäntöön (työelämäohjaajan toimintamalli) liittyen epäiltiin 
myös työelämäorganisaatioiden mahdollisuutta panostaa opiskelijoiden opin-
näytteiden ohjaukseen. Resurssit olivat niukat organisaatioiden omassa kohdetoi-
minnassakin, miten ne enää riittäisivät koulun toiminnan tukemiseen. Kaiken tä-
män epäiltiin vaikuttavaan yksittäisten työntekijöiden osallistumismotivaatioon.

Ylityksessä käytettiin painottamista ja uudelleenjäsentämistä. Opettajat pai-
nottivat asennetta, jossa kaikki toimijat näkisivät hyötyvänsä opinnäytteestä: opis-
kelija saisi työnsä tehdyksi todellisessa toimintaympäristössä, kenttä saisi apua 
kehittämistehtävissään ja opettaja voisi jakaa ohjausvastuutaan. Yhteistyössä tulisi 
kaikkien toimijoiden kokea hyötyvänsä.

Uudelleenjäsentäminen liittyi työelämäohjaajan mallin rakentamiseen ja ko-
keiluun kuin myös opettajan työhön kuuluvan opiskelijan harjoittelun ohjauksen 
laajentamiseen koskemaan koko harjoittelupaikan tukemista ja ohjaamista ”kehi-
tyskumppanina”. 

Taulukko 28. Työelämään liittyviä esteitä käsittelevien puheenaihejaksojen määrä

Työelämään liitetyt esteet  Tavoitteena 
moninaiset 

työtavat

Tavoitteena  
monialainen 

toiminta

Tavoitteena 
työelämä-

projekti 
∑

Työelämän asenteisiin ja 
osaamiseen liittyvät esteet

0 0 11 11

Työelämän resursseihin liittyvät 
esteet

0 0 2 2

Yhteensä 0 0 13 13
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Opettajat ajattelivat monia esteitä, jotka liittyivät opiskelijoiden toimintajärjes-
telmään (taulukko 29). He epäilivät opiskelijoiden osaamista ja mahdollisuutta 
selvitä opinnäytetyöstä, jos tekotapojen kirjoa laajennettaisiin. Opiskelijaan liitet-
tiin myös erilaisia ominaisuuksia, joiden ajateltiin olevan esteenä erityisesti, jos 
opiskelijalta vaadittaisiin työtä monialaisessa ryhmässä tai työelämän projektissa. 
Opiskelijoita säätelevien sääntöjen koettiin estävän moninaisten työtapojen to-
teuttamista kuin myös monialaista toimintaa. Työelämäprojektin toteuttamista ei 
sääntöjen ajateltu estävän.

Taulukko 29. Opiskelijoihin liittyviä esteitä käsittelevien puheenaihejaksojen 
määrä

Opiskelijoihin liittyvät esteet  Tavoitteena 
moninaiset 

työtavat

Tavoitteena  
monialainen 

toiminta

Tavoitteena 
työelämä- 

projekti 
∑

Opiskelijoihin ja heidän 
osaamiseensa liittyvät esteet

11 2 4 17

Opiskelijoita ohjaaviin sääntöihin 
liittyvät esteet

18 11 0 29

Yhteensä 29 13 4 44

Työn kohteen laajentuminen minun työstä meidän työksi, ts. opettajan, opiskeli-
jan ja työelämän yhteiseksi jaetuksi toiminnaksi nosti myös esille esteitä ja ylitys-
tekoja, jotka käsittelivät uuden hahmottuvan osittain yhteisen toiminnan kohteen 
jäsentämistä. Ne on tiivistetty taulukkoon 30.

Uuden opinnäytekonseptin kokeilun edetessä muutostyöhön osallistunut ryh-
mä alkoi aikaisempaa enemmän kyseenalaistaa tutkimus- ja kehitystyön suun-
niteltuja toimintatapoja ja valittua strategiaa. Ristiriitoja liittyi työn kohteeseen. 
Osallistujat pohtivat alueen palvelun ja tutkimusareenamallin dilemmaa: jos pal-
vellaan aluetta joustavasti ja nopeasti, kuten ammattikorkeakoulun strategiateks-
teissä odotetaan, miten samanaikaisesti voidaan pitkäjänteisesti sitoutua hankki-
maan osaamista jostakin teemasta. Voihan olla, ettei valittu teema liity mitenkään 
alueen tarpeisiin, vaikka sitä olisi mietitty maakunnan omaleimaisuuden näkö-
kulmasta. Maakunta muuttuu ja tutkimus- ja kehitystyön tarpeet muuttuvat. Jos 
taas keskitytään vastaamaan alueelta nouseviin tarpeisiin, asiat pirstaloituvat ja 
osaamista ei kerry – ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa ammattikorkeakoulun tutki-
mus- ja kehitystyötä ei arvosteta. Kun rahoittajat eivät usko ammattikorkeakou-
lun tutkimus- ja kehitystyöhön, ulkopuolista rahoitusta projekteille ei saada. Näi-
tä samoja dilemmoja ovat kuvanneet myös Marttila ym. (2004, 111–114) yritysten 
ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä käsittelevässä raportissaan.

Toinen ristiriita liittyi ”keihäänkärkien tylppyyteen”: osallistujat kokivat, että 
tutkimus- ja kehitystyön kohde oli määritetty niin laveasti, että siihen vedoten voi 
tehdä mitä vain. Kaiken kattavuus häivytti keskustelijoiden mielestä uskottavuutta, 
teki ammattikorkeakoulun jopa naurunalaiseksi muiden toimijoiden keskuudessa, 



218

vähensi yhteistyöhalukkuutta ammattikorkeakoulun kanssa sekä vaikeutti rahoituk-
sen saamista. Jotkin osaamisalueet koettiin myös pätemättömiksi siten, että kapeak-
si aiottu määrittely ei peittänyt mitään tämän hetken osaamisesta. Keihäänkärjeksi 
mainitun osaamisen alta ei asiaa tutkittaessa löytynyt mm. yhtään projektia.

Tutkimus- ja kehitystyön kohdetoiminnan täsmentämiseksi opettajat muotoi-
livat uudelleen tutkimusareenoiden teemat ja esittivät niihin perustuvan työnjaon 
mallin. Syksyn 2001 aikana kaikki opinnäytetyöt ja projekti luokiteltiin areena-
mallin mukaan ja sovittiin henkilöistä, jotka koordinoisivat toimintaa kullakin 
areenalla. 

Taulukko 30. Työn kohteen laajenemiseen liittyvien estepuheenaihejaksojen määrä

Työn kohteen muuttumiseen 
liittyvät esteet

Tavoitteena 
moninaiset 
työtavat

Tavoitteena  
monialainen 
toiminta

Tavoitteena 
työelämä-
projekti 

∑

Yhteensä: 0 17 5 22

Miten esteet ylitettiin?
Tarkastelen kunkin käsitteen ajatuksen polulla tehtyjä ylityksiä, millaisiksi niissä hah-
mottuivat painottamisen, muualtasiirtämisen ja uudelleenjäsentämisen ylitysteot.

Moninaisuuden idean kehittelypolulla kehitys eteni pulsseina (kuva 49). Es-
teen kohtaaminen käynnisti uudelleenjäsentämisen. Kun uusia vaihtoehtoja oli 
paljon ja ajattelun hajaantui liikaa, tuli tärkeäksi painottaa kehitystyön tavoitteita 
ja uuden idean arvoja. Painottamalla rajattiin vaihtoehtoja ja kirkastettiin ideaa. 
Sen jälkeen voitiin taas aloittaa näkökulmaa laajentava uudelleenjäsentäminen. 

Monialaisuuden polulla osaamiseen ja työnjakoon liittyvien esteiden luonne 
vaati opettajia laajentamaan tarkastelunsa näkökulmaa. Ts. kun opettajat kokivat, 

1. Este, esimerkiksi osaamattomuus , johtaa 
käsitteen uudelleen jäsentämiseen ja syntyy useita 
vaihtoehtoja osaamattomuuden ratkaisemiseksi  

2. Este: monet vaihtoehdot saavat ajattelun 
hajaantumaan ja tavoitteen hämärtymään . 
Painottamalla muistutaan päämäärästä .

Moninaiset 
ammattikorkeakoulumetodit

Kuva 49. Moninaisuuden kehityspolulla kohdattujen esteiden ylittäminen
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etteivät hallitse monialaisten seminaarien ohjaamista, oli painottamalla täsmen-
nettävä ja määriteltävä uudelleen, mitä monialaisissa seminaareissa ohjaamisella 
tarkoitetaan. Sen jälkeen oli mahdollista jäsentää ohjaustyö uudella tavalla. Kun 
opinnäytteiden ohjausta koskevasta työnjaosta sopiminen ei ratkaissut mm. ohja-
uksen osaamisen ongelmaa, opettajat laajensivat näkökulmaansa ja löysivät kehit-
tyneemmän ratkaisun muuttamalla tutkimus- ja kehitystyön työnjakoa. Osaami-
sen ja työnjaon esteet ylitettiin kehittämällä malli tutkimusareenoista, joka sisälsi 
myös uuden tutkimus- ja kehystystyötä ohjaan mallin. (kuva 50) 

Kuva 50. Monialaisuuden polulla kohdattujen esteiden ylittäminen

Edellä kuvatusta ratkaisusta poiketen sekä opettajia että opiskelijoita ohjaavista 
säännöistä johtuvat esteet ylitettiin rikkomalla sääntöjä ja sopimalla, että rikkomi-
sen seuraamuksia tarkasteltaisiin vasta kokeilun jälkeen.

Myös työelämäprojektin kehittämisessä kohdattujen esteiden ylittäminen ete-
ni portaittaisesti (kuva 51): ensimmäiset ratkaisuyritykset jäsensivät koulun ja 
työelämän toimijoiden yhteistyötä, mutta ne eivät lopullisesti riittäneet luotta-
musteeman ratkaisuun. Tarvittiin malli tutkimusareenoista, jonka ajateltiin työ-
elämäohjaajamallin ja tilaus-toimitusketjun mallin lisäksi jäntevöittävän ammat-
tikorkeakoulun uutta toimintaa työelämässä ja luovan edellytykset luottamuksen 
ratkaisemiselle.

Esteet

Este ylitetään käsittelemällä sitä 
toiselta tasolta, jäsentämällä uusia 
käsiteitä

M3 = uusi työnjako opinnäytteiden ohjauksessa

M2

M3

M4 Monialaisessa ryhmässä 
toteutettu opinnäytetyö

M2 = uusi seminaarikäytäntö

M4 = uusi t&k -toiminnan työnjako: tutkimusareenat
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Kuva 51. Työelämäprojektin polulla kohdattujen esteiden ylittäminen

11.3 Kognitiivisten polkujen ja toimintaa jäsentävän käsitteistön 
kehittyminen

Tarkastelen vielä uudelleen edellä kuvattuja kolmea esteiden ja ylittämisen vaihei-
ta:

– Cussinsin (1992) kognitiivisten polkujen teorian näkökulmasta ts. millä 
tavoin opettajat etenivät laajentamaan hallitsemaansa asiakokonaisuutta 
sekä 

– Vygotskin (1986) ja Engeströmin ym. (2005) käsitteiden kehittymisen  teo-
rian näkökulmasta 

 
Keskustelun lähtökohdaksi olen kuvaan 52 laajentanut Cussinsin kuvaamaa sta-
bilisaation ja PD-kertoimen syklistä mallia lisäämällä siihen aikaulottuvuuden 
(eteneminen uudelle ajattelun alueelle) ja sijoittamalla kukin syklin tälle ulottu-
vuudelle. Tarkastelen kuljettua kehityspolkua Cussinsin (1992) esittämien stabili-
saatiokertoimen ja PD-suhteen kertoimen muutosten kannalta  

Ensimmäinen opettajien kulkema sykli alkoi tilanteesta, jossa opinnäytetyön 
käsitteistö oli vakiintunut. Ammattikorkeakoulun kehittymisen myötä oli kui-
tenkin edetty tilaan, jossa käytössä olevat ja vakiintuneet käsitteet eivät enää toi-
mineet. Uusi hyvän opinnäytteen määritelmä tunkeutui koulun arkeen ylhäältä 

Este: lu
ottamuksen puute; jäsennetty 

ratka
isu ei rii

tä ylit
tämään estettä

Este ylitetään käsittelemällä sitä toiselta 
tasolta, jäsentämällä uusia käsiteitä

M7 = tilaus – toimitusketjun jäsentäminen

M6

M7

M8 Työelämäprojektissa toteutettu 
opinnäytetyö

M6 = työelämäohjaaja

M8 = työelämän ja koulun yhteinen tutkimusareena



221

opetushallinnon määritelmistä ja tavoitekuvauksista. Mm. opetusministeriön 
kirjoituksissa ja ohjeissa kuvattiin hyvää, ammattikorkeakouluun sopivaa opin-
näytettä. Opettajat tulkitsivat näitä käsitteitä ja havaitsivat, etteivät aikaisemmat 
käsitteet hyvästä opinnäytteestä sopineet uuteen tilanteeseen ja siksi niistä oli luo-
vuttava. Uudelle ajattelun alueelle pääsemiseksi opettajien oli horjutettava perin-
teisten käsitteiden pohjalta vakiintuneita ajatuksen polkuja (vrt. Engeström 2006, 
27–30, breaking away). Opettajat pyrkivät vapautumaan aikaisemmista käytän-
nöistä ja toimintaa ohjaavista käsitteistä käyttämällä näitä arvostelevia ja vähätte-
leviä puheenvuoroja (horjuttaminen). Erityisesti he kritisoivat tutkielmatyyppistä 
opinnäytettä. Monialainen toiminta ja työelämäprojektit olivat kumpikin uusia 
asioita, joiden kehittelyssä voitiin edetä moninaisuus polkua suoraviivaisemmin 
kyseenalaistamisen jälkeen uutta käsitettä vakiinnuttaviin puheenvuoroihin. En-
simmäinen uusi maamerkki vakiintui kolmeksi käsitteeksi ts. moninainen, monia-
lainen, työelämäprojekti. Aikaisempaa tutkielmakonseptia horjuttamalla ja uusia 
käsitteitä vakiinnuttamalla opettajat etenivät uudelle arjen käytäntöjä tutkivalle ja 
kehittelevälle alueelle. Kuviossa olen kuvannut tätä toisena sylkinä.

Kuva 52. Cussinsin mallin modifi kaatio: kuljettu ajatuksen polku

Paikallisesti muokattujen käsitteiden esittäminen ei kuitenkaan ollut riittävä rat-
kaisu uuden käytännön rakentamisessa. Samalla, kun toimintaa jäsentävät käsitteet 
hyväksyttiin idean tasolla ja opettajat pystyivät hahmottamaan niiden avulla uutta 
ajattelun aluetta, he kohtasivat kehitettyjen käsitteiden ja vallitsevien arkikäytäntö-
jen välisiä ristiriitoja ja käsitteiden toteuttamisen esteitä. Opettajat ylittivät esteitä 
jäsentämällä uudelleen käytännön toimintaa, kuten esimerkiksi luomalla ammatti-
korkeakoulumetodien opintoviikon, uuden seminaarikäytännön, työelämäyhteis-
työn sujuvuutta edistäviä työvälineitä sekä uusia yhteistyötapoja. Samalla opettajien 
oli hylättävä monia vakiintuneita rakenteita ja käytäntöjä (kuvassa 52 tutkielmakäy-
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Uusien opinnäytetyö -
käsitteiden vakiinnuttaminen

Uusien opinnäytetyö -
käytäntöjen vakiinnuttaminen

Uusien ylätason käsitteiden 
vakiinnuttaminen

Tutkielmakonseptin 
horjuttaminen

T&k-strategioiden 
horjuttaminen

Tutkielmakäytäntöjen 
horjuttaminen
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täntöjen horjuttaminen). Mm. opinnäytetyön ohjeet todettiin sopimattomiksi ja ne 
hylättiin, koska ne edellyttivät tutkimuksen rakennetta noudattavaa opinnäytetyö-
tä. Murtautumalla ulos aikaisemmista käytännöistä ja konkretisoimalla uusia käy-
täntöjä, opettajat vakiinnuttivat uutta, ideoiden tasolla jo hyväksyntänsä saanutta 
toimintakonseptia osaksi koulun normaalia arkea (kuvassa 52 uusien opinnäytetyö-
käytäntöjen vakiinnuttaminen). Toisella kehityssyklin vaiheessa käsitteiden kehitty-
miseen vaikuttivat ”alhaalta” ts. koulun käytännöistä tulleet ainekset. 

Muutoksen konkretisoinnin vaiheessa (vrt. mallin rakentaminen) ”alhaalta” 
nousi esille myös lukuisia uuden toimintakonseptin toteuttamisen esteitä ja lo-
pulta opettajat ajautuivat tilanteeseen, jossa yksittäisten ongelmien ratkaiseminen 
ei riittänyt kehityksen etenemiseksi. Eteneminen vaati perspektiivin laajentamista. 
Yksittäisten opinnäytetyön esteiden sijasta opettajat siirtyivät puhumaan tutki-
mus- ja kehitystyöstä ja totesivat strategiassa esitetyt toimintatavat sopimattomiksi 
(horjuttaminen). Opinnäytetyökäytäntöjen esteiden sekä tutkimus- ja kehitystyön 
ajateltujen esteiden ylittämiseksi opettajat jäsensivät uudelleen tutkimus- ja kehi-
tystyötä.  Syntyi käsitys uudesta maastosta, jolla liikkumisen polkuja vakiinnuttivat 
paitsi edellä esitetyt opinnäytetyöhön liitetyt käsitteet myös tutkimus- ja kehitys-
työtä jäsentävä tutkimusareenan käsite. Areena kuvasi uutta työympäristöä, jossa 
työskentelivät sekä koulun opettajat ja opiskelijat että työelämän edustajat yhteis-
ten työelämän toimintaa kehittävien tehtävien äärellä. Tässä jäsennyksessä yhdis-
tyivät sekä ”ylhäältä” että ”alhaalta” tulevat ainekset. Opettajat tulkitsivat mm. 
tutkimus- ja kehitystyön määritelmiä ja opetushallinnon ammattikorkeakouluille 
asettamia tutkimus- ja kehitystyön vaatimuksia suhteessa koulun arkeen. 

Kolmas vaihe edustaa ”murtautumista” (vrt. Engeström 2006, 27–30 ”brea-
king into”) uudelle ajattelualueelle ja uuteen käytäntöön. Kun ratkaisutasoja ver-
taa Cussinsin (1999) kuvaamaan ajatussyklien malliin, kaksi edeltävää tasoa ovat 
uuden toimintakonseptin vakiinnuttamisessa alustavia yrityksiä – toimintaa oh-
jaavasta käsitteestä vakiinnutettiin jotakin uutta, mutta selkeästi uusia käsitteitä 
päästiin stabilisoimaan vasta kolmannen tason yhteydessä (vrt. kuva 52). Tästä 
kertovat mm. areenamallin yhteydessä syntyneet lukuisat monialaisuutta ja työ-
elämäprojektia tarkastelleiden ajatuspolkujen risteykset.

Kehittämistyössä opettajat etenivät ajattelun poluilla perspektiiviriippumatto-
muuden suuntaan. Ensin näkökulmaa ja maastossa liikkumista ohjasivat kolme 
opetushallinnon ammattikorkeakoulua koskevissa keskusteluissa ja kirjoituksissa 
esiintynyttä käsitettä, joita opettajat muokkasivat ja määrittelivät sopimaan pai-
kallisen toiminnan jäsentämiseen. Opettajat ymmärsivät uuden opinnäytetyön 
käsitteellisen ympäristön ja saivat sen haltuunsa. Seuraavaksi näille ylhäältä anne-
tuille käsitteille oli rakennettava vastaavat polut arjen ”maastoon” ts. paikallisesti 
toimivat sovellukset ja arjen toimintaa jäsentävät käsitteet. Tässä jäsennyksessä 
kohdatut esteet johtivat opettajat laajentamaan näkökulmaansa ja määrittelemään 
uuden käsitteen ”tutkimusareena” ja sitä vastaavia käytäntöjä. Keskustelu, uusien 
käsitteiden kollektiivinen kehittely ja soveltaminen toiminnan jäsentämiseen opet-
tivat keskustelijoita ymmärtämään myös opetushallinnon tarjoamien käsitteiden 
alaa siten, että opinnäytetyötä ”vapauduttiin” tarkastelemaan entistä laajemmissa 
yhteyksissä ts. tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta. Opettajat harjaantuvat ai-
heen hallinnassa niin, että voivat tarkastella asiaa monesta eri näkökulmasta.
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12. Tarkastelu

Tavoitteeni oli valottaa uuden toimintaa jäsentävän käsitteen syntyprosessin 
luonnetta ja löytää menetelmä, jolla tätä prosessia voidaan eritellä ja siitä voi-
daan oppia. Tarkastelin ensin ammattikorkeakoulun henkilökunnan käsityksiä 
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyöstä vuonna 1998, kun opetusmi-
nisteriö pyrki tukemaan ammattikorkeakouluja tutkimus- ja kehitystehtävän 
selkiinnyttämisessä. Toiseksi erittelin yhden koulutusalan kehitysprosessia, jossa 
alan opettajat kehittivät uuden idean opinnäytetyöstä, joka vastaisi tutkimus- ja 
kehitystyön haasteeseen, ja sovelsivat idean käytäntöön. Erityisesti olin kiinnostu-
nut siitä, miten toimintaa jäsentävät uudet käsitteet kehittyivät ja mitä vastoinkäy-
misiä kehitystyössä kohdattiin sekä miten esteistä huolimatta päästiin eteenpäin. 
Tässä luvussa esitän ensin yhteenvedon vastauksista tutkimusongelmiin. Seuraa-
vaksi tarkastelen tutkimusprosessin menetelmällistä onnistumista – miten hyvin 
käyttämäni menetelmät soveltuivat toimintaa jäsentävän käsitteen syntyprosessin 
erittelyyn ja miten niitä tulisi kehittää.

12.1 Vastaukset tutkimusongelmiin 

Tässä luvussa kokoan tutkimuskysymyksiin saadut vastaukset.

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miten koulutusohjelmajohtajat käsittävät 
tutkimus- ja kehitystyön tehtävän ja luonteen
Kehitystyön käynnistymisen hetkellä käsitykset tutkimus- ja kehitystyöstä pelkis-
tyivät kahdeksi rinnakkaiseksi tyypiksi: tutkimusorientoituneeksi ja kehitystyö-
orientoituneeksi (ks. kuva 12 sivulla 66). Tutkimusorientoituneessa käsitykses-
sä ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön tehtävänä korostui soveltava 
tutkimus. Samalla tutkimus-sana käsitettiin sisällöltään laajaksi. Tutkimukseksi 
määriteltiin paitsi opettajien tiedekorkeakouluissa tekemät jatkotutkintotyöt niin 
myös opiskelijoiden työelämässä tekemät pienimuotoiset tutkielmat. Tutkimus-
orientoituneessa käsityksessä tutkimus- ja kehitystyön tekijäksi ymmärrettiin 
opettaja ja erityisesti yliopettaja. Keskeisinä korostettiin tutkimusprojekteja, joissa 
opettajat, opiskelija ja työelämän toimijat työskentelisivät yhdessä saman aiheen 
äärellä. Koulussa tutkimustyö haluttiin järjestää kuten yliopistoissa ts. lähelle ope-
tusta ja koulutusohjelmiin hajautettuna (ks. myös Marttila, Kautonen, Niemonen 
& von Bell 2005, 6–8 ja 30–35; Impiö ym. 2003, 25).

Kehitystyöorientoituneen käsityksen mukaan tutkimuksen sijasta ammatti-
korkeakoulussa tulisi puhua kehitystyöstä tai yksinkertaisesti yritysten ja organi-
saatioiden palvelemisesta. Tämän käsityksen omaavat määrittelivät tutkimuksen 
tiukasti. Siihen pystyivät vain tohtorin tutkinnon suorittaneet. Opinnäytetyöt ei-
vät siten olleet tutkimus- ja kehitystyötä. Käsityksen mukaan mm. vaikuttavuuden 
kannalta olisi hyvä, että tutkimus- ja kehitystyö voitaisiin keskittää johonkin ope-
tuksesta erilliseen yksikköön (ks. myös Marttila ym. 2005, 6–8 ja 30–35; Impiö ym. 
2003, 25). Opettaja voisi halutessaan vapautua opetuksesta ja keskittyä tutkimus- 
ja kehitystyöhön tällaisessa yksikössä. Yksikössä opettaja voisi tutkia ja kehittää 
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työelämän käytäntöjä – tai vaikka tuotteita – ja palatessaan arkityöhönsä siirtää 
kokemuksensa osaksi opetustaan.

Toinen tutkimuskysymys oli,  mitä tutkimus- ja kehitystyön esteitä ja mahdol-
lisuuksia koulutusohjelmajohtajat ajattelivat käynnistämisvaiheessa?
Koulutusohjelmajohtajien käsitykset tutkimus- ja kehitystyön kehittämisen es-
teistä koskivat tämän uuden toiminnan kohteen selkiintymättömyyttä, uuden 
toiminnan vaatiman osaamisen ja muiden työvälineiden puuttumista, yhteistyön 
ja työnjaon kehittymättömyyttä sekä ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavien 
sääntöjen soveltumattomuutta.  Käsitykset tutkimus- ja kehitystyön mahdolli-
suuksista tiivistyivät kolmeksi kehitysreitiksi, jossa kussakin oli kysymys olemas-
sa olevan, eri käytännön laajentamisesta. Mahdollisuuksina kuvatut kehitysrei-
tit olivat palvelutoiminnan mallin kehittäminen, opettajien koulun käytäntöjen 
tutkimisen mallin kehittäminen tai pienimuotoisten opinnäytteiden käytännön 
kehittäminen kohti integroitua mallia (ks. kuva 19 sivulla 84). Koulutusohjelma-
johtajat ajattelivat edessä olevan samoja esteitä, edettäisiinpä näistä mitä tahansa 
reittiä. Uuteen toimintatapaan pääsemiseksi nämä ajatellut esteet tulisi voittaa. 
Kehitysreiteillä eteneminen vaatisi: 

1. Opettajan työ jäsentämistä uudelleen siten, että -opettaja olisi myös tutkija 
ja tutkimus- ja kehitysprojektien johtaja.

2. Uusien työvälineiden kehittämistä. Tulisi kehittää sekä tutkimuksen, pro-
jektiosaamisen ja verkostotyöskentelyn työvälineitä ts. osaamista että fyysi-
siä tutkimus- ja kehitystyön välineitä. 

3. Tutkimus- ja kehitystoimintaa ohjaavien sääntöjen kehittämistä. 
4. Yhteistyön ja luottamuksen kehittymistä alueen toimijoiden, muiden kor-

keakoulujen ja ammattikorkeakoulun sisäisten eri tulosalueiden kanssa.

Kolmas tutkimuskysymys oli, minkälaisten ajatuksen polkujen kautta opettajat 
päätyvät uuteen toimintakonseptiin?  
Kehitysinterventioaineiston jäsentämisessä työtäni ohjasi Cussinsin (1992) teoria 
kognitiivisista poluista. Tarkastelen tässä luvussa, mitä teorian valossa voidaan sa-
noa toimintakonseptin kehittymisestä. 

Ensimmäinen havainto kognitiivisista poluista liittyy niiden sylkiseen luontee-
seen. Toimintajärjestelmän ekspansiivisen kehittymisen sykli on pitkäkestoinen 
(ks. Engeström 2001, 137). Sitä voidaan jäsentää kiinnittämällä huomio erilaisiin 
oppimistekoihin. Silti polku esimerkiksi kyseenalaistamisesta ensimmäisen mallin 
rakentamiseen on pitkä. Ajatuspolkujen tarkastelu tuo mahdollisuuden havaita 
edellistä lyhyempijakoista kehitystyöhön kuuluvaa liikettä. Polkujen analyysi pal-
jastaa olemassa olevaa horjuttavan (destabilisaatio) ja uutta vakiinnuttavan (stabi-
lisaatio) ajattelun liikkeen sekä perspektiiviriippuvuuden ja -riippumattomuuden 
välisen heiluriliikkeen aikaansaamat mikrosyklit. Mikrosyklien aikana ajetaan alas 
aikaisemmin toimineita, mutta uudessa tilanteessa liian rajaavia ajattelun polkuja 
ja samalla etsitään ja rakennetaan ymmärrettäväksi uutta maastoa kulkemalla ai-
kaisemmin tuntemattomia ajattelun polkuja. Engeström (2004, 84) on arvioinut 
Cussinsin kognitiivisten polkujen teorian olevan merkityksellinen mahdollisuus 
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hahmottaa yhteiskehittelyn etenemistä. Tässä aineistossa jokaisella kuljetulla pie-
noissyklillä näytti olevan omanlaisensa luonne siten, että kunkin kierroksen aika-
na kehittämisen kohteena oli toimintaa ohjaavan käsitteen erilainen taso (kuva 
55) (ks. Engeström ym. 2005, 58–61). Kohdattujen esteiden ja ristiriitojen luonne 
vaikutti siihen, mitä käsitteitä horjutettiin ja vakiinnutettiin. Käsittelen näitä seu-
raavassa. 

Moninaisen, monialaisen työelämäprojektin kehitystyössä esiintyi kolme mik-
rosykliä, joista ensimmäisen aikana osallistujat horjuttivat tutkielmakonseptin 
jalansijaa opinnäytteenä ja vakiinnuttivat uuden opinnäytetyökonseptin käsitteet 
(kuva 55). Toisen syklin aikana luovuttiin aikaisemmista toimintaa ohjanneista, 
sopimattomiksi muuttuneista käytännöistä (esimerkiksi työvälineistä tai työnja-
osta) ja muodostettiin uudet opinnäytetyön tekemisen ja ohjaamisen arkea jäsen-
tävät käsitteet (esimerkiksi sopimusmalli, uuden metodiopetuksen sisältö tai uusi 
opettajien yhteistyön malli). Kolmannessa syklissä monien käytännön esteiden 
ratkaisemiseksi opettajat suuntasivat huomion uudelleen alaa ohjaaviin, ylhäältä 
tuleviin mm. strategisiin käsitteisiin ja horjuttivat ja muotoilivat niitä uudelleen. 
Kolmannen mikrosyklin aikana syntynyt ratkaisu oli ammattikorkeakoulun kehi-
tyksen kannalta innovatiivinen ja merkityksellinen. Sen tuloksena toiminnan mo-
tiivi ja kohde muotoiltiin uudelleen niin, että avautuva horisontti oli aikaisempaa 
selkeästi laajempi (ks. Engeström 2001, 137).  

Uuden syklin syntymiseen vaikuttivat kohdattujen esteiden esille nostamat 
ristiriidat. Ne toimivat käyttövoimana, joka pakotti opettajat etenemään syvem-
mälle aikaisemmin tuntemattomaan maastoon. Ensimmäisen syklin syntymiseen 
vaikuttaneet esteet jäsentyivät ensimmäisen ja toisen asteen ristiriidoiksi. Toiselle 
sykliselle polulle opettajat joutuivat, kun olemassa olevat arjen käytännöt eivät 
sopineet tai mukautuneet uuteen ajateltuun toimintakonseptiin (3. asteen ristirii-
dat). Neljäs ekspansiivinen ajatuskieppi syntyi siitä, etteivät aikaisemmat esteiden 
ylitysteot olleet riittäviä. 

Toinen kehityspolkuihin liittyvä havainto yhdistää ajatuksen polulla etene-
misen lähikehityksen vyöhykkeen käsitteeseen (Engeström 1987, 174). Olemassa 
olevan käsitteistön horjuttamisesta käynnistyneen, useiden pienoissyklien kautta 
edenneen, uuteen ekspansiiviseen toimintaa jäsentävään käsitteistöön päätyneen 
matkan voi jäsentää lähikehityksen vyöhykkeeksi (kuva 55). Se on maasto, joka on 
vallitsevan käytännön ja uuden kehittyneemmän toiminnan välissä, ja jonka ylit-
tämiseen oppijat tarvitsevat tukea (Engeström 1987, 174; Engeström 1999, 66 ja 
90). Lähikehityksen vyöhyke ei ole valmiiksi asetettu tavoitetila tai piste, vaan vyö-
hyke, jonka poikki on kuljettava useita eri polkuja pitkin. Uusi toimintakonsepti 
on saavutettu, kun yhteistoiminnallinen matka läpi lähikehityksen vyöhykkeen 
on kuljettu niin, että on löydetty uusi malli, jolla lähtökohtana olleet ristiriidat 
voidaan ratkaista. Tutkimuksessani opettajat etenivät kunkin valitsemansa käsit-
teen kanssa läpi tämän vyöhykkeen, kokivat useat eri suuntiin vetävät voimat ja 
ratkaisivat, millainen representaatio uudelle toimintaa ohjaava käsitteelle lopulta 
muodostui. (vrt. Engeström  2004, 12; Engeström 2001, 137.) 
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Kuva 53. Lähikehityksen vyöhyke ristiriitoja sisältävän nykykäytännön horjutta-
misesta uuden käytännön vakiinnuttamiseen pitää sisällään useita horjuttamisen 
ja vakiinnuttamisen mikrosyklejä

Kolmas havainto liittyy käsitteen kehittymisen vertikaaliseen liikkeeseen ts. yl-
häältä annettujen (systeemisten) käsitteiden ja paikallisesta käytännöstä nouse-
vien arkipäivän käsitteiden väliseen vuorovaikutukseen (Vygotsky 1986 ja 1997, 
Engeström 2005). Ajatuksen polkua voi tarkastella sen kannalta, mistä lähteistä 
tulevia käsitteen aineksia käytetään polun eri vaiheissa (kuva 56). Uuden hyvän 
opinnäytteen määritelmä tuli kouluun ”ylhäältä” opetushallinnon määritelmistä 
(vrt. Engeström 2005) (ks. kuva 56, nuolet numerolla 1). Mm. opetusministeri-
ön kirjoituksissa ja ohjeissa kuvattiin hyvän opinnäytteen käsitteitä. Yksi niistä 
oli ”käytännönläheinen” (Stenvall 1999, Lampinen & Stenvall 1996). Opettajat 
tulkitsivat näitä käsitteitä muutoslaboratorioistunnoissa ja muokkasivat uuden 
hyvän opinnäytetyön ideaa paikallisesti jäsentävät käsitteet (nuolet numerolla 2) 
– opinnäytteen tuli olla moninainen, monialainen, työelämäprojekti. Paikalliseen 
toimintaan soveltuvien käsitteiden luominen ei kuitenkaan ollut riittävä ratkaisu 
uuden käytännön rakentamisessa. Samalla kun uudet toimintaa jäsentävät käsit-
teet hyväksyttiin ideoiden tasolla, niiden ja vallitsevien arkikäytäntöjen välille syn-
tyi ristiriitoja ts. uuden idean toteuttamisen esteitä. Opettajat ylittivät näitä esteitä 
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muotoilemalla uudelleen käytännön toimintaa jäsentäviä käsitteitä ja käytäntöjä, 
kuten esimerkiksi ammattikorkeakoulumetodien opintoviikon, uuden seminaa-
rikäytännön, työelämäyhteistyön sujuvuutta edistäviä työvälineitä sekä uusia yh-
teistyötapoja (kuva, nuolet numerolla 2). Nämä kehittämisaskeleet vakiinnuttivat 
uuden ideana hyväksytyn käsitteistön konkreetiksi osaksi koulun arkitoimintaa. 
Tässä vaiheessa (vrt. mallin rakentaminen) törmättiin lukuisiin uuden toimin-
tatavan toteuttamisen esteisiin ja lopulta opettajat ajautuivat tilanteeseen, jossa 
yksittäisten ongelmien ratkaiseminen enää riittänyt. Tämä johti opettajat laajen-
tamaan perspektiiviään. He siirtyivät puhumaan opinnäytetyön ohella tutkimus- 
ja kehitystyön jäsentämisestä. Tämä aikaisempaa laajempi näkökulma vakiin-
nutettiin tutkimusareenan käsitteen avulla. Areena kuvasi uutta työympäristöä, 
jossa työskentelivät sekä koulun opettajat ja opiskelijat myös työelämän edustajat 
yhteisten työelämän toimintaa kehittävien tehtävien äärellä. Tässä jäsennyksessä 
opettajat yhdistivät sekä ”ylhäältä” että ”alhaalta” tulevat ainekset (kuva, nuolet 1 
ja 2). Opettajat tulkitsivat mm. tutkimus- ja kehitystyön määritelmiä ja opetushal-
linnon ammattikorkeakouluille asettamia tutkimus- ja kehitystyön vaatimuksia 
suhteessa koulun arkeen. 

Kuviosta 54 voi jossain määrin havaita (ks. nuolet ylhäältä puuttuvat mallin 
rakentamisen vaiheesta) kehitysprosessiin sisältyneen ongelman: esimerkiksi mo-
nialaisuuden idean konkretisointiin uudeksi toimintamalliksi edettiin niin nope-
asti, että monialaisuuden käsitteen teoreettinen jäsentäminen jäi kesken. Ratkaise-
matta jäi mm. ammatti-identiteetin ja monialaisessa ryhmässä toimimisen välillä 
vallinnut ristiriita. 

Kuva 54. Mistä lähteistä tulevia aineksia käytettiin käsitteen muotoilun eri vaiheis-
sa (vrt. Engeström ym. 2005) 

Ylhäältä

Alhaalta

Uutta ideaa jäsentävät 
käsitteet

Kyseenalaistaminen Analyysi ja 
tutkiminen

Mallin rakentaminen

 Paikalliset käsitteet 
ja käytännöt 

Sekä käytännön 
käsitteiden että 

toimintaa ylhäältä 
ohjaavien 
käsitteiden 

kehittäminen

Opetushallinnon esittämät määritelmät 
hyvästä ammattikorkeakoulun 

opinnäytteestä 

 Toimintaa ohjaavat 
paikalliset käsitteet

Mallin rakentaminen

1 1 1

2 2 2 2 2

1 = opetushallinnon esittämät käsitteet ja koulun strategioissa kuvatut käsitteet
2 = koulun käytäntöihin liittyvät käsitteet

Nuolen paksuus kuvaa sovellettujen käsitteiden osuutta toimintakonseptin kehittelyssä , 
esimerkiksi alussa opetushallinnon esittämät käsitteet esiintyivät keskustelussa usein 
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Neljäs tutkimuskysymys oli, mitä esteitä opettajat kohtaavat kehittäessään tut-
kimus- ja kehitystyön konseptia koulutusalallaan ja miten he ylittävät kehitys-
työssään kohtaamiaan esteitä?  
Esteiden ja ylitystekojen tarkastelu paljastaa uutta toimintakonseptia kehittävien 
ajatuspolkujen kriittiset kohdat (vrt. Toulmin 1972). Kehittäjien edetessä konk-
retisointipolulla esteiden luonne muuttui: esteet kehittyivät abstrakteista konk-
reettisiksi (kuva 57). Ensin esillä oli vain muutoksen tarve, seuraavaksi nousivat 
esille yleisellä tasolla ilmaistut avaindilemmat (ks. Hyrkkänen 2004) ja viimei-
seksi muutosta vastustivat aikaisemmasta käytännöstä johtuvat hyvin konkreetit 
esteet.



229

K
u

va 55. K
eh

ityspolu
lla koh

dattu
jen

 esteiden
 keh

ittym
in

en

U
u

si o
p

in
n

ä
yte

työ
n

 
ko

n
se

p
ti

M
o

n
in

a
in

e
n

M
o

n
ia

la
in

e
n

T
y

ö
e

lä
m

ä
p

ro
je

k
ti

T
u

tk
ie

lm
a

A
m

m
a

ttiko
rke

a
ko

u
lu

m
e

to
d

it 
M

 1

M
o

n
ia

la
ise

t se
m

in
a

a
rit

M
 2

T
yö

n
ja

ko
 o

p
in

n
ä

yte
tö

id
e

n
 

o
h

ja
u

kse
ssa

 
M

 3

T
yö

n
ja

ko
 T

&
K

 -to
im

in
n

a
ssa

M
 4

T
yö

n
ja

ko
 

a
m

m
a

ttiko
rke

a
ko

u
lu

ssa
M

 5

T
yö

e
lä

m
ä

o
h

ja
a

ja
M

 6

T
ila

u
s to

im
itu

ske
tju

M
 7

Iso
 työ

e
lä

m
ä

p
ro

je
kti

M
 8

Y
k

s
ia

la
in

e
n

K
o

u
lu

ty
ö

A
re

e
n

a
m

a
lli

E
n

s
im

m
ä

is
e

n
 a

s
te

e
n

 
ris

tiriid
a

t 

T
a

rv
e

tila
: 

”jo
ta

in
 m

u
u

ta
”

...m
u

t m
e

 e
i  o

sa
ta

...m
u

t m
e

 e
i o

lla
 k

ye
tty

 y
h

te
istyö

h
ö

n

...m
u

t ty
ö

e
lä

m
ä

 o
n

 e
r i ta

so
lla

T
o

is
e

n
 a

s
te

e
n

 ris
tiriid

a
t

K
o

lm
a

n
n

e
n

 a
s

te
e

n
 ris

tiriid
a

t

. ..e
i o

n
n

is
tu

, lu
ku

jä
rje

s
ty

ks
e

t e
s

tä
v

ä
t

...e
i o

n
n

is tu
, e

i vo
id

a
 

m
a

ksa
a

 työ
s tä



230

Kehitysaskelten ottaminen ja uuden maaston tutkiminen edellyttivät lähtö-
kohtana olevien arvojen yhteistä kiteyttämistä ja painottamista. Kun arvot, joi-
den vuoksi uutta konseptia tarvittiin, oli kiteytetty, voitiin edetä konkreettiseen 
toimintatavan uudelleenjäsentämiseen. Esteiden ylityksessä painottamista ja uu-
delleenjäsentämistä tarvittiin kuitenkin koko polun matkalla. Kun jäsentämisen 
tuloksena syntyi runsaasti uusia vaihtoehtoja, ja kokemus ”hukassa olosta” kas-
voi liian suureksi, jopa niin, että paluu entiseen houkutteli, käytettiin painotta-
mista. Painottamalla muistutettiin ja korostettiin uuden tavoitteena olevan toi-
mintatavan tärkeyttä. Sen jälkeen voitiin edetä uuteen jäsentämisen vaiheeseen. 
Moninaisia opinnäytetyön muotoja kehittävällä polulla painottaminen ja uudel-
leenjäsentäminen vuorottelivat niin, että eteneminen vaikutti ”pulssimaiselta”. 
Uudelleenjäsentäminen synnytti vaihtoehtoisia kehitysreittejä ja niitä rajattiin 
painottamalla niin, että päästiin eteenpäin. Monialaisen toiminnan ja työelä-
mäprojektin kehittämispolulla painottaminen johti tarkastelutason kohoami-
seen ja laajenemiseen. Esteet ylitettiin katsomalla niitä eri näkökulmasta – usein 
edellistä laajemmasta viitekehyksestä. Siksi eteneminen näillä ajatuspoluilla oli 
”portaittaista”.  

Muualtasiirtämisen rooli ylitystekona jäi vähäiseen osaan: sitä käytettiin lähin-
nä, kun haluttiin korostaa yliopiston roolista erottautumista tai etsiä ammattikor-
keakoulun sisältä, toiselta koulutusalalta mahdollisesti soveltuvaa toimintatapaa 
ohjata opinnäyteprosessia.  

Kun painottamista ja uudelleenjäsentämistä tarkastelee suhteessa teoriaan kog-
nitiivista poluista, painottamisella ja stabilisaatiolla on yhteisiä piirteitä. Kummas-
sakin nimetään ja korostetaan uutta tavoiteltavaa toimintaa. Eroksi voi havaita 
lähinnä sen, että tunteisiin vetoaminen yhteisiä arvoja korostamalla tulee selkeäm-
min esille Spinosan ym. (2001) kuin Cussinsin teoriassa. Luokittelin tässä tutki-
muksessa painottamiseksi myös sen, että entisen tai rinnakkaisen toimintatavan 
arvoa alennetaan. Tässä mielessä se muistuttaa käsitteen horjuttamista. Uudel-
leenjäsentäminen esiintyi ylitystekona, joka johti osallistujat etenemään ajatuksen 
polulla edellä kuvaamastani mikrosyklistä (aikaikkunasta) toiseen. 

12.2 Mitkä ovat ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 
konseptin kehittämisen mahdollisuudet ja rajoitukset?

Otsikon kysymykseen vastaaminen perustuu kolmeen havaintoon. Ensimmäinen 
niistä koskee tarvetta laajentaa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 
edistäminen kehittävän tutkimuksen menetelmiin, jossa tutkimus tukee uusien 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteiden kehittämistä sekä representaatioi-
den että uusien käytäntöjen tasolla. 

Ammattikorkeakoulun toimintakonseptin rakentaminen on perustunut pai-
kallisiin kokeiluihin, joissa vastuu yliopistosta riittävästi poikkeavan mallin etsi-
misestä on ollut koulun toimijoilla. Näin on edetty myös tutkimus- ja kehitys-
työn toimintakonseptin kehittämisessä. Kun opetushallinnon esittämistä uuden 
koulumuodon määreistä ei löytynyt selkeitä ohjeita, uutta toimintatapaa on am-
mattikorkeakouluissa jäsennetty tutkimalla toimijoiden käsityksiä. Käsitysten kar-
toittaminen voi kuitenkin toimia vain lähtökohtana uuden toiminnan rakentami-



231

sessa ja siitä oli ja on tarve edetä toimintatapoihin, joilla voidaan edistää aineellista 
muotoa olevien käsitteiden kehittämistä ja tutkimista. 

Kehittävä työntutkimus (Engeström 1987) käsittelee toiminnan kohdetta kos-
kevien ja toimintaa jäsentävien käsitteiden tuottamista ja saattamista aineelliseen 
muotoon uusiksi toimintaperiaatteiksi. Toimintakonseptin kehitystyön tulos on 
uusi toimintajärjestelmä, jossa järjestelmän osatekijöiden väliset ristiriidat on yli-
tetty ja on löydetty hyvin toimivien osaratkaisujen kokonaisuus. Toimintajärjes-
telmän kehittyminen vaatii monien samanaikaisten muutosten tekemistä ja siihen 
liittyvää laajaa osaamista ja keskustelua. Tässä tutkimuksessa opettajat pystyivät ra-
kentamaan opinnäytetöistä lähtien ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan uuden konseptin, joka merkitsi monia toisiaan täydentäviä muutoksia 
vallitsevaan käytäntöön.  Tarvittava sääntöjen muutosta ei kuitenkaan voitu teh-
dä, vaan uutta toimintatapaa kokeiltiin väliaikaisen ratkaisun turvin. Sääntöihin 
liittyvien kehitysaskelten ottamisen teki vaikeaksi se, että mm. opettajien virkaeh-
tosopimuksiin tai tuntijaon perusteisiin vaikuttaminen on ammattikorkeakoulun 
hallinnon työn kohde, ei niinkään opettajien. Tutkimus- ja kehitystyön kehittämi-
nen tapahtuu erilaisten toimintajärjestelmien verkostossa, jossa kehityksen etene-
miseen voi oleellisesti vaikuttaa naapuritoiminnan toimintajärjestelmän kypsyys. 

Toiseksi on havaittava, että tutkimus- ja kehitystoiminnan kehittämisessä kysy-
mys ei ole vain ajatuksen etenemisestä uudelle alueelle vaan myös ihmisten ja toi-
minnan. Tutkimus- ja kehitystyön kehittämisessä tutkittavaksi ja jäsennettäväksi 
tulee ottaa konkreettinen käsite (Ilyenkov 1982, 87–88) ts. kaikkien niiden yhteyksi-
en ja suhteiden kokonaisuus, jossa tutkimus- ja kehitystyön ilmiö on todellisuudes-
sa olemassa. Tehtävä on vaativa ja asettaa haasteita paitsi kehittämisen työvälineille 
myös käsitteen kehittymisprosessin analyysivälineille. Käytin kehittämismenetelmä-
nä muutoslaboratorioita ja se soveltui hyvin ammattikorkeakoulun koulutusalan 
opinnäytteisiin liittyvän toimintakonseptin kehittämisen välineeksi. Lähellä työtä 
oleva muutoslaboratoriotila ja ajallisesti tiiviinä jaksona toteutettu kokousten sarja 
liittyivät koulun toimintatapaan saumattomasti. Opettajat paitsi keräsivät ohjatusti 
peiliaineistoa ja analysoivat sitä, myös nostivat spontaanisti yhteiseen keskusteluun 
arkityön kokemuksiaan. Myös ajatuksen ja toimintatapojen liike laboratoriokoko-
uksista koulun käytäntöön oli sujuvaa. Aineellisen käsitteen jäsentämisessä tällainen 
tiivis vuorovaikutus käytännön ja todellisuuden kanssa on oleellinen. Käsitteen ke-
hittymisprosessin tutkimiseen sovelsin Cussinsin (1992) ajatuksen polkujen teoriaa. 
Se nosti esille havainnon siitä, että ekspansiiviseen kehitysprosessiin liittyy useita 
mikrosyklejä, joiden jokaisen aikana hylätään aikaisempia käsitteitä ja toimintata-
poja sekä vakiinnutetaan uusia. Mikrosyklien tunnistaminen auttaa tutkijoita ja ke-
hitystyöhön osallistuvia jäsentämään aikaisempaa täsmällisemmin kehitysprosessin 
tapahtumia. Yleisesti on tärkeää jatkaa kehitysprosessin aikana tapahtuvaan käsit-
teen rakentumisen havaitsemiseen ja analysoimiseen liittyvien menetelmien kehit-
tämistä. Ammattikorkeakouluissa ja niiden kehittämisessä etua voisi olla konkreet-
tisten käsitteiden rakentamiseen liittyvän osaamisen lisäämisestä.

Kolmas havainto liittyy kehityksen reitteihin. Ammattikorkeakoulun tutki-
mus- ja kehitystyön kehittämisessä on useita mahdollisia ja hyviä reittejä. Valit-
tiinpa mikä tahansa polku, uuteen toimintaan edetään eri suuntaan vetäviä voimia 
ja etenemisen esteitä sisältävän lähikehityksen vyöhykkeen kautta. Esteet voidaan 
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jäsentää ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen asteen ristiriidoiksi. Ris-
tiriidat toimivat voimavarana uuden toimintakonseptin rakentamisessa, mutta 
se edellyttää niiden analysoimista ja jäsentämistä. Asiantuntijaorganisaatiossa 
toimijoiden odotetaan usein etenevän ja ylittävän esteitä hyvin itsenäisesti. Myös 
opettajien toimintatapaan on kuulunut yksin kannettava vastuu luokkahuoneen 
tapahtumista (ks. esim. Rainio 2003, 24–27). Tutkimus- ja kehitystyön eri kon-
septien kehittäminen edellyttää toisenlaista toimintatapaa: eri reitteihin ja valin-
toihin liittyvät ajatukset tulisi pystyä avaamaan keskustelun ja väittelyn kohteeksi 
paitsi koulun sisällä myös sen toimintaympäristöissä. Keskustelevan, väittelevän 
ja kehittelevän toimintakulttuurin kehittäminen on haaste. Vaikka ristiriidat 
ovat oppimisen voimavara, voidaan ne kokea myös ahdistaviksi ja voimavaroja 
kuluttaviksi. Mm. Auvinen (2004, 345) ja Raivola, Kekkonen, Tulkki ja Lyytinen 
(2001) arvostelevat ammattikorkeakoulun kehitysprosesseja siitä, että uudistuksia 
on yritetty toteuttaa rationaalisina ja suoraviivaisina kehitysprosesseina ilman että 
on riittävästi otettu huomioon erilaisten toimintakulttuurien ja tunnetekijöiden 
vaikutuksia.

Monet tutkijat ovat olleet huolissaan myös opettajien työn laajenemisesta ja 
pirstoutumisesta (Syrjäläinen 2002, 94, Auvinen 2004, 353.) Vaaraksi on koettu, 
että ammattikorkeakoulun opettajien perustehtävä, opetus- ja kasvatustyö, unoh-
tuu muiden vaatimusten voimistuessa. Ongelman taustalla saattaa olla se, että 
uusia tehtäviä ei ole riittävästi tutkittu ja kehitetty suhteessa opettajan perustehtä-
vään. Voidaan myös ajatella, että puhe ”perustehtävästä” sisältää kätkettynä vaa-
timuksen pitäytyä vanhoihin opetusta koskeviin käsitteisiin. Tässä tutkimuksessa 
olennainen tulos oli juuri opetustehtävän laajentava tulkinta, joka sisälsi uudella 
tavalla yhdessä työelämän kanssa toteutettavan tutkimus- ja kehitystyön. 

Toiminnan historiallisen kehityksen tarkastelu auttaa hahmottamaan työn 
kohteen kehittymistä ja jäsentämään ratkaisua myös teoreettisesti. Tässä tutki-
muksessa opettajat etenivät nopeasti uusien opinnäytetyö- ja tutkimus- ja kehi-
tystyökäytäntöjen muotoiluun. Sen sijaan hankkeessa ei ollut mahdollista eritellä 
riittävästi niiden käsitteiden kehitystä, joilla ammatillisen opetuksen ja työelämän 
suhdetta on eri aikoina jäsennetty. Kehittämishankkeessa luotiin uusi käytännön 
järjestely, joka vastaa kuvassa 46 esitettyä kehitystä kohti ammatillista opetusta, 
joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämän kanssa ja suuntautuu uusien toi-
mintakäytäntöjen kehittämiseen. Tämänkaltainen koulun ja työelämän yhteistoi-
minta edellyttää kuitenkin uusia käsitteitä myös ”työelämän” ja koulun tuottaman 
pätevyyden jäsentämiseen. ”Ammattitehtävien” kuvaaminen, ja niihin liittyvän 
pätevyyden osatekijöiden kuvaaminen tai edes työelämän kehittämishankkeet 
eivät ehkä tarjoa riittävää käsitteellistä pohjaa kuvata työelämän toimintojen ja 
niissä sovellettavien teknologioiden kehitystä. Jos tässä tutkimuksessa toteutetussa 
kehitysprosessissa olisi voitu edetä neljänteen sykliin, olisi aineellisen toiminta-
konseptin perustana olevan teoreettisen ajattelun jäsentäminen ollut tärkeä teh-
tävä. Useissa kehitysprosesseissa osallistujilla on kiire löytää käytännön ratkaisu-
ja. Tällä tavoin voidaan edetä vain tiettyyn rajaan asti. Uudet käytännöt tekevät 
mahdolliseksi ja edellyttävät myös uuden teorian kehittämistä. Ammattikorkea-
koulujen kehitysprosesseissa voi arvata tällaisen jäsentämisen odottavan edelleen 
tekijöitänsä. 
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Tässä tutkimuksessa ehkä olennaista oli se, että opettajaryhmästä muodostui 
määrätietoinen kollektiivinen toimija, joka mursi tiensä läpi hyvin monista esteis-
tä. Juuri tällaisen toimijuuden kehittyminen on tärkeä edellytys ja mahdollisuus 
uusien toimintakonseptien kehittämisessä.

12.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Luotettavuudella tarkoitetaan tutkimustulosten ja tutkittavan todellisuuden 
mahdollisim man hyvää vastaavuutta (Grönfors 1985; Lincoln & Cuba 1985; 
Tyn jälä 1991; Miles & Huberman 1994). Laadullisen tutkimuksen luotettavuu-
den arvioinnissa käytettä vistä käsitteistä ja luotettavuuden kriteereistä esitetään 
kirjallisuudessa erilaisia lähestymis tapoja ja tekniikoita. Tynjälän (1991) mukaan 
laadullisen tutkimuksen arviointikriteerit poikkeavat määrällisen tutkimuksen va-
liditeetti- ja reliabiliteettikysymyk sistä. Laadullisen tutkimuk sen luotettavuus on 
riippuvainen uskottavasta (luotettavasta) aineistosta, analyysi prosessista ja tulos-
ten luotettavasta esittämisestä. Kaikki nämä ominaisuudet ovat kuitenkin riippu-
vaisia myös tutkijan kyvyistä. 

Tutkimukseni perustuu kahteen erilaiseen aineistoon: koulutusohjelmajoh-
tajien haastatteluun ja muutoslaboratorioistunnoista kerättyyn videoaineistoon. 
Kummastakin aineistosta olen tarkastellut uuden asian, uuden toimintakonsep-
tin kehittymistä sekä uutta konseptia vastustavia esteitä ja vastaavasti sen kehitys-
mahdollisuuksia. Tässä mielessä tutkimuksessani toteutuu aineistotriangulaatio 
(ks. Cohen ja Manion 1989, 269-277; Eskola ja Suoranta 1998, 69). Vaikka haas-
tatteluaineisto edustaa koulutusohjailemajohtajien ajattelemia esteitä ja madol-
lisuuksia ja videoaineisto uuden opinnäytekonseptin rakentamisessa kohdattuja 
esteitä ja niiden ylityksiä, eri aineistoista esille nousseet tekijät vahvistavat toisi-
aan. Muutostyössä kohdattiin konkreettisesti niitä esteitä, joita ennen muutosta 
ajateltiin tulevan vastaan. Myös ylitykset löytyivät niistä suunnista, joita koulu-
tusohjelmajohtajat etukäteen pitivät mahdollisina.

Seuraavassa keskityn sekä analyysiprosessien validiteettikysymysten että tulos-
ten esittämisen luotettavuuskysymysten tarkasteluun erikseen fenomenografi sen 
analyysin ja kehitysprosessin analyysin osalta. Lopuksi kuvaan lähtökohtiani tut-
kijana. Laadullinen tutkimusprosessi on tutkijalle opintomatka, jossa tutkijapä-
tevyys kasvaa päivä päivältä. Tutkimuksessani ohjasin käytännön kehitystyötä ja 
samalla analysoin kertynyttä aineistoa tutkijan silmin. Molemmat ovat prosesse-
ja, jotka johtavat tekijän ajattelun kehittymiseen. Ensimmäistä fenomenografi sta 
tutkimusta tehdessäni olin yhtä häkeltynyt muutoksesta kuin haastateltavanikin. 
Haastatteluteemat ja haastattelutapa ilmentävät mielestäni kehityksen käynnis-
tymisen vaihetta hyvin. Kehityssyklin jälkeen kysymykset ja haastattelutapa eivät 
enää olisi voineet olla samoja. Samoin kehityssyklin ohjauskokemus olisi vaikut-
tanut seuraavan toteutukseen. Siksi tutkijapätevyyden arvioinnin osalta keskityn 
kuvaamaan taustaani siltä osin, että lukija voi arvioida sen vaikutusta tulosten 
esittämiseen että kykyyni sulkeistaa riittävästi sen vaikutusta tulkintaan.
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12.3.1 Fenomenografi sen analyysin luotettavuus – käsitysten 
todellisuus

Larsson (1993, 204–210) ohjaa tarkastelemaan fenomenografi sen analyysin päte-
vyyttä viiden kriteerin kautta. Näitä ovat: diskurssikriteeri, heuristinen arvo, em-
piirinen ankkurointi, konsistenssi ja pragmaattinen kriteeri.

Diskurssikriteeri arvioi sitä, kuinka tutkimuksen argumentointi pärjää vaih-
toehtoisia päättelyitä vastaan. Kriteerin täyttämiseksi olen esittänyt tutkimus- ja 
kehitystyön käsityksiin sekä sen ajateltuihin esteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvän 
päättelyn mahdollisimman avoimesti ja yksiselitteisesti lukijoiden seurattavaksi 
siten, että aihetta tutkivien on helppo arvioida päättelyä ja hyväksyä tai riitauttaa 
se. Keskeinen merkitys on myös sillä, miten tulkinnoista, tuloksista ja työtavoista 
keskustellaan mm. haastateltujen henkilöiden kanssa. Fenomenografi nen analyysi 
toimi lähtökohtana ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön kehittämiselle 
ja tehtyjä tulkintoja tarkasteltiin useissa strategiatyötä jatkaneissa ryhmissä (ammat-
tikorkeakoulun johtoryhmä ja eri koulutusalojen strategiatyötä jatkaneet ryhmät). 
Kokousten yhteydessä tarjosin osallistuneille mahdollisuuden tarkentaa esitettyjä 
kategorioita. Käytännössä kategorioita ei kyseenalaistettu, vaan keskustelijat suun-
tautuivat etsimään keinoja, joilla tutkimus- ja kehitystyön käytäntöä voitaisiin ke-
hittää tulosten pohjalta (vrt. Hyrkkänen & Orelma 1999).

Heuristinen arvo (Larsson 1993, 205) kertoo siitä, kuinka hyvin lukija on pys-
tytty vakuuttamaan ja näkemään jokin todellisuuden piirre uudella tavalla. Feno-
menografi sen analyysin tarkoitus oli tehdä näkyväksi tutkimus- ja kehitystyön sys-
temaattisen kehittämisen käynnistymisen hetkeen liittynyttä ammattikorkeakoulun 
toimijoiden ajattelua sekä tuottaa työvälineitä muutosprosessia varten. Heuristinen 
arvo liittyy läheisesti fenomenografi sen tutkimuksen pragmaattiseen arvoon ts. 
tutkimuksen käytännöllisyyteen (vrt. myös Kvale 1996). Tässä tutkimuksessa fe-
nomenografi nen analyysi oli lähtökohtaisesti suunniteltu tuottamaan työvälineitä 
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyökäytännön muuttamiseen. Analyysin 
ensisijainen tehtävä ei ollut pelkästään kuvata käsityksiä tiettynä ajanhetkenä, vaan 
ymmärtää ja analysoida kehittämistyön tarvetta ja suuntaviivoja. Tavoite oli, että 
muutostyöhön osallistuneet toimijat pystyisivät näkemään ammattikorkeakoulun 
todellisuuden aikaisempaa laajemmin ja systemaattisemmin. Tässä raportissa ku-
vattu fenomenografi sesta analyysista käynnistynyt kehittämissylki varmentaa osal-
taan lukijalle käsitysten tulkinnan osuvuutta ja merkitystä muutosprosessissa.

Empiirinen ankkurointi (Larsson 1993, 206, Larsson 1986, 60–61) tarkoittaa 
tutkimuksen yhdistämistä käytäntöön mm. siten, että kategorioitten kuvaamisen 
yhteyteen liitetään riittävästi suoria lainauksia. Tämä lisää tutkimuksen kommu-
nikoivuutta (Uljens 1989, 55–56, Uljens 1991, 80–107). Olen valinnut raportin 
aineistonäytteinä toimivat suorat lainaukset siten, että ne mahdollisimman hyvin 
konkretisoisivat ja välittäisivät päättelyn perustaa ts. haastateltujen puhetta. Em-
piirinen ankkurointi on myös sitä, ettei tutkimustuloksia ja syntyviä kategorioi-
ta pakoteta johonkin ennalta päätettyyn teoreettiseen muottiin, vaan ne syntyvät 
aineistolähtöisesti. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö kehittyvänä 
ilmiönä oli niin uusi, että ennakoivia muotteja oli mahdoton asettaa. Aineisto-
lähtöinen menetelmä oli perusteltu ilmiön uutuuden ja toimijoiden kehittyvien 
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käsitysten ymmärtämiseksi. Käsitystyyppien muodostaminen aineistosta perus-
tui jatkuvaan litteroidun aineiston lukemisen, haastatteluaineiston kuuntelun ja 
päättelyn kehään.  

Konsistenssi (Larsson 1993, 208) liittyy kategorioitten sisäisen logiikan pitä-
vyyteen. Sen tulisi olla yhtenäinen ja looginen ja nivottavissa johdonmukaisesti 
teoreettiseen tutkimuskäsitteistöön. Kyse on siitä, miten osatekijät liittyvät koko-
naisuuteen ja tutkimustehtävään. Tehtäväni oli ymmärtää ja tehdä näkyväksi kou-
lutusohjelmajohtajien käsityksiä tutkimus- ja kehitystyöstä sekä sen kehittymisen 
esteistä ja mahdollisuuksista siten, että seuraavat kehityssyklin vaiheet olisivat mah-
dollisia ja perusteltuja. Raportissa tavoitteeni on ollut käsitystyyppien välittämänä 
rakentaa systemaattisesti ja loogisesti näkyväksi se ammattikorkeakoulun sisäinen 
käsitysten maailma, josta kehitysvaihe käynnistyi. Konsistenssin suhteen ammatti-
korkeakoulun toimijoilla on edelleen keskeinen rooli tutkimukseni luotettavuuden 
arvioinnissa. Arvioinnin mahdollistamiseksi olen pyrkinyt huolellisesti kuvaamaan 
ja perustelemaan analyysin ja sen tuloksena syntyneet käsitystyypit. 

12.3.2 Toimintaa ohjaavan käsitteen kehittyminen ja luotettavuus

Validiteetin tarkastelussa kiinnitetään huomiota sekä sisäiseen että ulkoiseen 
validiteettiin. Laadullisessa tutkimuksessa sisäinen validiteetti yhdistetään ky-
symykseen tutkimuksen vastaavuudesta. Mm. miten pätevästi tutkimus välittää 
osallistujien näkemyksiä ja heidän määritelmiään tutkitusta tilanteesta (Syrjälä ja 
Numminen 1988). Ulkoinen validiteetti liittyy tutkimuksen yleistettävyyteen ja 
tulosten käyttökelpoisuuteen. Ulkoinen validiteetti voidaan edelleen jakaa vertail-
tavuuteen ja siirrettävyyteen. (Lincoln ja Guba 1985, 39–43; Tynjälä 1991, 390.) 
Vertailtavuus on yhteydessä siihen, miten hyvin tutkimuksen eri osat, keskeiset 
käsitteet, kohde ja sen ominaisuudet on kuvattu ja määritelty. Mikäli kyseiset sei-
kat on esitetty riittävän perusteellisesti, voivat muut tutkijat vertailla tutkimuksen 
tuloksia muihin samaan aihepiiriin liittyviin tutkimuksiin. (Syrjälä ja Numminen 
1988, 143. ks. myös Goetz ja LeCompte 1984.) Siirrettävyys tarkoittaa sitä, missä 
määrin tutkija käyttää saman tai läheisten alojen tutkijoiden käyttämiä käsitteitä, 
määritelmiä ja tutkimustekniikoita, jotta tulokset olisivat siirrettävissä johonkin 
toiseen prosessiin jossakin toisessa organisaatiossa (Tynjälä 1991, 390).

Edellä esitetyt käsitteet viestivät siitä, miten luotettavuuden tarkastelu on yh-
distetty kausaalisuhteen olemassaolon todistamiseen (mm. Eskola 1999, 107). 
Muuttujaperustaisessa tutkimuksessa on keskeistä selvittää muuttujien välistä 
säännöllistä ja systemaattista suhdetta – siis tieteellistä lakia. Prosessiorientoitu-
neessa tutkimuksessa (esimerkiksi historian tutkimus) kausaalisuus havaitaan ja 
rekonstruoidaan tapahtumien sarjoista. Kun tarkastelu kohdistuu ihmisen toi-
minnan lainalaisuuksien ymmärtämiseen, Eskolan mukaan (1999, 111) huomio 
tulee suunnata kolmeen tekijään: 1. tutkimuksen kohteena olevien yksilöiden toi-
minnan rakenteeseen ja kehittymiseen sekä sen merkitykseen heille, 2. sääntöihin 
ja lakeihin, joita toimijat noudattavat toiminnassaan ja 3. toiminnan perustana 
olevaan logiikkaan (ks. taulukko 31). Eskola nimeää tätä traditionaalisesta muut-
tujakeskeisestä tutkimuksesta poikkeavaa tarkastelukulmaa ihmisen toiminnan 
tutkimisen realistiseksi paradigmaksi. 
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Taulukko 31. Kausaalisuuden erilaisia tulkintoja
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Engeström (2006, 1–5) ohjaa toimintaa kehittävän tutkimuksen kohdalla laajenta-
maan Eskolan (1999, 108 – 111) kuvaamaa kausaalisuhteen todistamisen näkökul-
maa.  Toiminnan tulkinnallisen tason rinnalle tarvitaan ristiriitojen ja toimijuu-
den tasot. Toiminnassa ihmiset kohtaavat erilaisten motiivien välisiä ristiriitoja, 
joita ratkaistaessa toiminta voi vaikuttaa ennustamattomalta ja irrationaaliselta. 
Ihmisen toiminnan kausaalisuuden selvittämisessä on tärkeää ottaa analyysin ja 
selittämisen kohteeksi myös tämä ristikkäisten voimien ts. ristiriitojen taso (ks. 
taulukko 31). Tämän lisäksi kausaalisuhteen osoittaminen on hyvä suunnata toi-
mijuuteen ”agentive layer” (Engeström 2006, 4) ts. tarkastella yksilön ja kollektii-
visen toimijan kykyä tarkoituksellisesti kehittää ja käyttää erilaisia välineitä muut-
taakseen ja kehittääkseen toimintaansa. Tutkimukseni ajatuksen poluista, niillä 
kohdatuista esteistä ja ylitysteoista keskittyi erityisesti ristiriitojen ja toimijuuden 
tasojen tarkasteluun. Tämän vuoksi kuvaamani kehitysprosessin luotettavuuden 
tarkastelun keskeisiksi kysymyksiksi muodostuvat seuraavat teemat:

1 Ovatko kuvatut esteet (ristiriidat) todellisia toimijoiden kannalta? (vrt. 
myös vastaavuuden käsite)

2 Onko kehitystyössä tuotettu ja kuvattu käsitteellinen ratkaisu, joka aut-
taa muita yhteisöjä jäsentämään toimintaansa ja toimimaan yhdessä? (vrt. 
myös vertailtavuuden ja siirrettävyyden käsitteet)

2.1 Onko kehitystyössä tuotettu ja kuvattu käsitteellinen ratkaisu, joka auttaa 
jäsentämään muita intentionaalisia transformatiivisia tekoja? (etenkin ver-
tailtavuus)

2.2 Onko kehitystyössä tuotettu ja kuvattu ratkaisu, joka auttaa muita am-
mattikorkeakoulujen toimijoita jäsentämään tutkimus- ja kehitystyötään? 
(etenkin siirrettävyys)
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”Ovatko kuvatut esteet todellisia toimijoiden kannalta” -kysymystä voidaan tar-
kastella kolmesta näkökulmasta. Ensimmäiseksi voidaan kysyä, vastaavatko esille 
nostamani esteet osallistujien esittämiä näkemyksiä esteistä (ristiriidoista) ja onko 
jokainen videoaineistossa esiintynyt tapahtuma todella sitä, mitä ajattelin sen ole-
van. Toiseksi on tarkasteltava sitä, miten hyvin tuottamani rekonstruktiot vastaa-
vat tutkittavan ryhmän alkuperäisiä konstruktioita todellisuudesta. Kolmanneksi, 
miten hyvin olen käyttänyt esteiden teoreettiseen tarkasteluun soveltuvia työväli-
neitä ts.  miten hyvin olen ymmärtänyt aineiston ja teorian suhteen. (esim. Syrjälä 
ja Numminen 1988, 139.)

Kehitysintervention analyysin yksikkönä oli puheenaihejakso, jossa keskuste-
lu käsitteli samaa suhteellisen pysyvää aihepiiriä (Linell 1988). Puheenaihejakso-
jen määrittely perustui videoaineiston huolelliseen moninkertaiseen katseluun ja 
käytyjen keskustelusisältöjen kuunteluun sekä aineistoista tehtyjen litteraatioiden 
lukemiseen. Sen perusteella muodostin käsitykseni kuhunkin polkuun kuuluvista 
analyysiyksiköistä. Seuraavaksi rakensin polut tekstiksi, jossa oli kuvaus puheen-
aihejakson keskeisestä sisällöstä sekä kuvaukseen liittyvä litteroitu teksti. Tällainen 
”polun kuvaus” teki mahdolliseksi jatkuvan liikkumisen tulkinnan ja aineiston 
välillä. Polkuanalyysin (Cussins 1992) yhteydessä luokittelin puheenaihejaksot 
oppimistekojen suhteen ja tarkastelin niiden sisältämää toiminnan kehittymisen 
logiikkaa ja toimijoiden päättelyssä noudattamia lakeja ja sääntöjä. Analyysin ja 
päätelmien loogisuuden osoittamiseksi olen tässä raportissa käyttänyt suoria laina-
uksia kokouksissa käydyistä keskusteluista. Esteiden ja ylitysten ymmärtämiseksi 
tarkastelin puheenaihejakoja uudelleen. Tiivistin puheenaihejaksoissa esiintyneet 
esteet havaintomatriisiksi, jossa olin lyhyesti kuvannut esteen ilmenemisen paikan 
(puheenaihejakson), esteen sisällön ja antanut sille sisältöä kuvaavan nimen. Me-
nettelin samoin ylitystekojen kohdalla. Toimintaani ohjasivat esteen ja ylitysteon 
määritelmät ja niiden taustateoriat. Tämä luokiteltu aineisto toimi työvälineenä 
polkua kuvaavan laajan aineiston ohella helpottaen minua jäsentämään mm. sitä, 
mihin toiminnan osatekijään este liittyi tai vastaavasti sitä, mitä ylitystekoja käy-
tettiin esteen voittamiseksi.

Esteiden ymmärtämisessä koin eduksi sen, että olin hyvin perehtynyt ammat-
tikorkeakoulun toimintaan sekä käytännön että teorian tasolla. Historiani sekä 
opettajana että hallinnon toimijana oli muokannut kieltäni siten, että tiesin tar-
kasti, mistä toiminnan osatekijästä ryhmä puhui. Opettajien käyttämä runsas ja 
vivahteikas kieli teki ristiriitakokemukset hyvin eläviksi. Opettajat olivat myös 
harjaantuneita perustelemaan ja selittämään näkemyksiään. Perustelu ja selittämi-
nen ankkuroivat ja vahvistivat tekemääni tulkintaa. Ohjasin itse muutoslaborato-
rioistunnot, jolloin niiden kuluessa minulla oli koko ajan mahdollisuus varmentaa 
ja vahvistaa tulkintaani esteestä. Myös kerätty videoaineisto salli moninkertaisen 
tarkastamisen: polkuun kuuluvan tekstin lisäksi oli mahdollista palata sitä laajem-
paan ”ympäristöön” ja varmistaa, missä tilanteessa ja mitä tehokeinoja käyttäen 
ristiriitaa on kuvattu. Esteiden tarkastelussa työvälineinä käytin Billigin (1988) di-
lemman käsitettä, Kärkkäisen (1999) kuvausta häiriöklusterista sekä Engeströmin 
(1987) teoriaa toiminnan ristiriidoista. Työvälineiden hallintaan ovat vaikuttaneet 
useat opetuskeskustelut ohjaajani ja muiden tutkijoiden kanssa. Lisäksi pyrin tes-
taamaan ja varmentamaan käyttämieni analyysivälineiden teoreettista hallintaa 
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esittämällä avaindilemmoja käsittelevän puheenvuoron Konseptin kehittäjät -jul-
kaisussa (Hyrkkänen 2004).

Keskeinen kysymys työni merkityksen arvioimisessa on: onko kehitystyössä 
tuotettu ja kuvattu käsitteellinen ratkaisu, joka auttaa jäsentämään muita inten-
tionaalisia transformatiivisia tekoja? Tarkastelin käsitteiden kehittymisen useita 
teorioita (Cussins 1992, Vygotski 1982, Engeström 2005 ja Toulmin 1972) tavoit-
teenani löytää työvälineitä, joiden avulla kehitysprosesseja voitaisiin analysoida jo 
niiden kuluessa sekä ymmärtää, mitkä lainalaisuudet ohjaavat uuden käsitteellisen 
ratkaisun kehittymistä. Päädyin koettelemaan erityisesti Cussinsin teoriaa kogni-
tiivisista poluista. Tutkimuksen tuloksena syntynyt eri tarkastelutapojen element-
tejä yhdistävä malli edustaa jatkokäyttöön tarjoamaani käsitteellistä ratkaisua. Se 
ohjaa kehitysprosesseissa suuntamaan huomion ekspansiivisten oppimistekojen 
lisäksi myös pieniin sykleihin, joiden aikana aikaisemmasta käytännöstä vapaudu-
taan ja uutta rakennetaan (vrt. Engeström 2006 ja Cussins 1992). Transformatiivi-
sa tekoja jäsennettäessä on hyvä havaita aikaisempien sekä ajatuksissa olevien että 
aineellisen rakenteen omaavien käsitteiden horjuttamisen että uusien käsitteiden 
vakiinnuttamisen tärkeys.

Tutkimuksen aihealueen ja kysymyksenasettelun näkökulmasta on keskeistä 
arvioida, miten kehitystyössä tuotettu ja kuvattu ratkaisu auttaa muita ammat-
tikorkeakoulun toimijoita jäsentämään tutkimus- ja kehitystyötään? Ammatti-
korkeakouluissa on yleisesti tunnistettu tarve tehostaa strategioiden kehittymistä 
arjen toiminnaksi (esimerkiksi Toikka 2002, 203–212). Erityisesti tutkimus- ja ke-
hitystyön kehittämisessä on ammattikorkeakouluilla haaste edetä toimintamalli-
en kehittämisessä ja löytää kehittämiseen työtapoja, jotka edistäisivät keskustelun 
liikettä ”ylhäältä alas ja alhaalta ylös” (emt. 203–212). Vaikka tutkimukseni liittyi 
yhden ammattikorkeakoulun ja erityisesti sen yhden koulutusalan toiminnan ke-
hittämiseen, se tarjoaa yhden esimerkin kollektiivisen toimijuuden kehittämisestä 
ja siihen sisältyvästä potentiaalisesta mahdollisuudesta. Olen pyrkinyt kuvaamaan 
muutoslaboratoriomenetelmän soveltamista ammattikorkeakoulun toimintaym-
päristössä niin, että se sisältäisi elementtejä, jotka auttavat muiden vastaavien ke-
hitysprosessien ohjaamisessa. 

Tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta tässä kehitysinterventiossa kehitettiin 
yksi varteenotettava ja innovatiivinen tutkimus- ja kehitystyön toimintakonsepti, 
areenamalli. Kun sen siirtämistä ammattikorkeakoulujen yhdeksi tutkimus- ja ke-
hitystyön toimintatavaksi mietitään, on huomattava, tulosta sellaisenaan voi har-
voin siirtää, vaan oleellisinta lienee siirtää ”polku” ts. ne opit ja oivallukset, joita 
kehitystyössä kohdattiin. Näitä olen pyrkinyt huolellisesti tuomaan esille niin, että 
aineellista muotoa olevan käsitteen kehittämisen moniulotteisuus välittyisi ja voisi 
osaltaan ohjata kehittäjiä.  Ammattikorkeakoulun opettajien oivallus tutkimusa-
reenoista on yksi askel työelämän ja koulun yhteiskehittelykonseptin suuntaan.  
Vaikka askel tässä kuvatussa kehitysprosessissa on pieni aloitus, se voi osaltaan 
viitoittaa uutta ammattikorkeakoulun ja työelämän suhdetta.   

Tässä tutkimuksessa esille tulleet ammattikorkeakoulun kehittymisen ongel-
makohdat on todettu myös monissa muissa tutkimuksissa. Rissanen (2003) ja Fri-
lander-Paavilainen (2005) ovat kuvanneet tutkimuksissaan opinnäytetyön kehit-
tämistarpeita. Mm. näiden tutkimusten kysymyksissä, havaituissa ristiriidoissa ja 
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kehittämistarpeissa esiintyy samoja kehittämishaasteita kuin tässä tutkimuksessa. 
Järjestelmätasolta tullut tutkimus- ja kehitystyövelvoite ammattikorkeakouluille 
vaikuttaa edenneen ammattikorkeakouluissa lähes samassa rytmissä ja sen vuoksi 
koulujen välisistä eroista huolimatta, ammattikorkeakoulun kypsyydessä ja kehit-
tymisessä on paljon koulusta toiseen yhteistä. Nämä tekijät perustelevat sitä, että 
raportoitu kehittämisprosessi voi toimia myös sisällöllisenä lähtökohta-aineistona 
oppilaitosten jäsentäessä toimintaansa omissa kehitysinterventioissaan. 

12.3.3 Tutkijan tausta

Mm. Ahonen (1994, 121–122) ja Häkkinen (1996, 28–30) ohjaavat tutkijaa luo-
tettavuuden varmistamiseksi tiedostamaan myös omat lähtökohtansa, sillä kie-
lellisten ilmaisujen sisältämiä käsityksiä tulkitessaan tutkija muodostaa ilmaisun 
merkityksen oman viitekehyksensä mukaan. 

Haastatteluhetkellä toimin ammattikoreakoulussa suunnittelijana, jonka ta-
voitteena oli yhteistyössä ammattikorkeakoulun eri toimijoiden kanssa tehdä esi-
tys ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön strategiaksi. Haastatteluiden 
analyysivaiheessa toimin saman ammattikorkeakoulun kehitysjohtajana ja työni 
tavoite oli mm. kehittää tutkimus- ja kehitystyötä sekä vastata ammattikorkeakou-
lun projektitoiminnasta. Kehittämissyklin ts. muutoslaboratorion käynnistyessä 
olin palannut virkaani kuntoutusalan yliopettajaksi. Yliopettajana vastuullani oli 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehitystyön kehittäminen ja sen osana opin-
näytetyön kehittäminen. Opetustyön olin aloittanut terveydenhuolto-oppilaitok-
sessa keskiasteen opetussuunnitelman astuessa voimaan vuonna 1987. Osallistuin 
myös ammattikorkeakoulukokeilun valmisteluun, kokeilun toteuttamiseen ja 
vakinaistamishakemusten valmisteluun. Vuonna 1998 minut valittiin vakinaisen 
ammattikorkeakoulun yliopettajan virkaan. Opinnäytetöitä olin ohjannut koko 
opettajaurani ajan vuodesta 1987 lähtien. Käsitysten tulkinnassa pidin etuna, että 
olin saanut tarkastella ammattikorkeakoulun toimintaa sekä keskushallinnon ja 
koko ammattikorkeakoulun näkökulmasta että myös yksittäisen koulutusalan ja 
koulutusohjelman opettajan näkökulmasta. 

Edustin ammattikuntaa, jota on syytetty liiasta ”tutkimuksellisuudesta”. Haas-
tatteluiden ja tulkinnan edetessä pyrin tietoisesti sulkeistamaan koulutus- ja tie-
deyhteisööni kuulunutta käsitystä hyvästä tutkimuksesta ja laajentamaan näke-
mystäni tutkimus- ja kehitystyöstä mm. haastattelemalla muille koulutusaloille 
lehtoreita kouluttavia tiedekorkeakoulun edustajia opettajakoulutuksen orien-
taatiosta, ideoista ja etenemistavoista. Tavoitteeni oli ymmärtää haastateltavieni 
orientaatiota ja taustaa. Kehitysjohtajan tehtävä kasvatti edelleen erilaisten lähes-
tymistapojen ymmärtämistä ja ammattikorkeakoulun kokonaisuuden hallintaa. 
Kehitysjohtajana yhteistyökumppaneinani olivat paitsi eri koulutusalojen toimijat 
myös ammattikorkeakoulun toimintaympäristön toimijat. Kehitysjohtajan tehtä-
vä tutkimus- ja kehitystyön ”ilmiön” hahmottamisen näkökulmasta oli opettava.  

Ammattikorkeakoulukokemuksen lisäksi sain mahdollisuuden aineiston ana-
lyysivaiheessa laajentaa tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvää ajatteluani toimimalla 
tekniikan alalla kansainvälisessä yrityksessä. Tehtäväni oli insinööriryhmän kanssa 
toimien kehittää ja tehostaa toimintaa R&D-projekteissa. Se avasi uuden näkökul-
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man tutkimus- ja kehitystyön ymmärtämiseen aineelliseen tuotteeseen tähtäävänä 
tuotekehitystyönä. Laajennuksesta oli etua erilaisen puheen ymmärtämiselle.

Nyt toimin Turun ammattikorkeakoulussa tutkijana ja tutkimus- ja kehitys-
päällikkönä. Olemme juuri käynnistäneet viisi tutkimus- ja kehitysohjelmaa, joi-
den tavoitteena on olla työelämän toimijoiden, ammattikorkeakoulun henkilös-
tön ja opiskelijoiden yhteinen toimintaympäristö.
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Liite 1

Suunnitelma/ teemahaastattelu

Haastattelu: Tutkimus- ja kehitystyötä koskevat käsitykset 

1. Tutkimus- ja kehitystyön määrittely
1.1. Käsitys tutkimus- ja kehitystyöstä

– Mitä tutkimus- ja kehitystyö on ammattikorkeakoulussa, koulutusalal-
lanne, koulutusohjelmassanne?
– Miten henkilökunta voi tehdä tutkimus- ja kehitystyötä (pätevyys, osal-
listumiseen järjestetty aika, rahoituskanavien käyttö, tilojen ja välineiden 
suomat mahdollisuudet)?

1.1. Käsitys tutkimus- ja kehitystyön vahvuuksista ja heikkouksista tällä het-
kellä

1.2. Käsitys tutkimus- ja kehitystyön mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä tule-
vina vuosina
– Mitkä ovat tutkimus- ja kehitystyön haasteet, suuntaviivat ja painopis-
teet tulevina vuosina?
– Mitä asioita tulee kehittää?
– Mitkä ovat pahimmat esteet ja uhkatekijät?

1.1. Käsitys ammattikorkeakoulun kilpailuympäristöstä
– Ketkä ovat tutkimus- ja kehystytön yhteistyökumppaneita tai kilpaili-
joita?
– Mikä on ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön rooli muiden 
tutkimusta tekevien kentässä
– Missä tutkimus- ja kehitystyön tehtävässä koulutusala voi olla ”vahva” 
maakunnassa, Suomessa, Euroopassa

2. Opinnäytetöiden toteutustavat
2.1. Käsitys hyvästä opinnäyteprosessista

– Miten opinnäyteprosessi etenee koulutusalallanne? Mitä hyviä puolia/
kehitettäviä tekijöitä siinä on?

2.1. Käsitys hyvästä ”tekotavasta”
– Mitkä ovat yleisimmät tekotavat, hyvät tekotavat
– Miten paljon opinnäytetöitä on tehty työelämän tilauksesta
– Miten paljon opiskelijat ovat osallistuneet laajoihin, ammattirajat ylit-
täviin, yhteistyönä tehtäviin projekteihin? 

2.1. Käsitys siitä, mitä tietoja opinnäytteistä kerätään ja arvioidaan
– Miten opinnäytteitä on seurattu, mitä tietoja niistä on kerätty
– Mistä löytyy tieto aihepiireistä, tekotavoista yms.
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Liite 2

Esimerkki puheenaihejaksojen merkitsemisestä: ote ensimmäisestä kokouksesta, 
josta menetelmän esittelyn (=ohjaajan puhetta) osuutta ei ole koodattu

1 T 1.1  0.00 - 7.04  ORIENTAATIO
1.1 PAJ 1.1.1  0.00 - 02.03  Käynnistyskeskustelua 
1.2 PAJ 1.1.2   02.03 - 04.03  Ekspansiivisen oppimisen kehään suhteuttaminen, 

asemointi 
1.3 PAJ 1.1.3  04.03 - 04.28  Pestuupäivät jo koettu 
1.4 PAJ 1.1.4.   04.29 - 07.04  Muutoslaboratorion etenemisen kuvailua

2 T 1.2  07.05 -51.05  T&K-strategian ja Vision arviointi 1, asiat, jotka ovat edel-
leen voimassa  2003  07.05 - 32. 40 51.05 

2.1 PAJ 1.2.1   07.05 - 13.10  Ensimmäinen tehtävänanto ja lukeminen 
2.2 PAJ 1.2.2   13.15 - 14.09  Tehtävän käsittelyyn valmistautuminen 
2.3 PAJ  1.2.3  14.10 -17.26  Edelleen voimassa 
2.4 PAJ 1. 2.4  17.27 - 19.26  Erityisen ongelmallista 
2.5 PAJ 1.2.5 19.26 - 23.04  Onko monialaisuuden tavoittelu  mahdollista tai 

edes järkevää? 
2.6 PAJ  1.2.6  23.20 - 23.54  Ovatko koulutusohjelmien erilaiset opetusmene-

telmät monialaisuuden este?
2.7 PAJ 1.2.7  23.55 - 24.51 Onko sanoissa moniammatillisuus ja  monialaisuus-

eroa? 
2.8 PAJ 1.2.8  25.00 - 29.00  Opiskelijoiden harjaannuttava monialaisuuteen jo 

koulutuksessa 
2.9 PAJ 1.2.9  29.05 - 31.20  Tutkiva työote ei näy  työelämän arjessa 

2.10 PAJ  1.2.10  31.20 - 32.40  Arviointi pulmallista, kun opinnäytteen teko-
tapa on “moninainen”

3 T 1.3 32.41 - 51.04  Strategiatekstissä esiintyviä  Muutettavia asioita ja pulmia
3.1 PAJ 1.3.1 32.40 - 34.42  Opinnäytetyön erot perus-, erikoistumis- ja jatko-

koulutuksissa 
3.2 PAJ 1.3.2  34.43 - 38.25  Opinnäytetyöstä monimuotoinen, moninainen
3.3 PAJ 1.3.3  38.40 - 40.00  Opinnäytetyön arviointia kehitettävä vastaamaan 

uutta käytäntöä 
3.4 PAJ 1.3.4 40.50 - 42.30  Lisää julkaisuita, lisää näkyvyyttä
3.5 PAJ 1.3.5   42.30 - 44.00  Onko opinnäytetyö reitti työllistymiseen
3.6 PAJ 1.3.6  44.01 - 47.16  Työelämän “pienistä pyynnöistä” kuljettava kohti 

laajoja työelämän yhteistyöprojekteja
3.7 PAJ 1.3.7   47.17 - 51.04  Moninaisissa töissä yksi ohjaaja ei kykene hallitse-

maan koko repertuaaria

4 T 1.4  51.05 - 1.15.00  Kokemukset ideointikokeilusta 
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4.1 PAJ  1.4.1  51.05 - 52.06  Siirtymiskeskustelu 
4.2 PAJ 1.4.2  52.067 - 54.56  Kerätään kokemukset ideointikokeilusta 
4.3 PAJ 1.4.3   54.56 - 1.01.04  Tutut kaverit ja tuttu ohjaaja vaikuttavat ryhmän

valintaan
4.4 PAJ 1.4.4  1 01.05 - 1.02.59  Matka monialaisuuteen on pitkä, aikataulut 

estävät sitä 
4.5 PAJ 1.4.5 1.03.00 - 1.05.55  Ohjaajan osaaminen ja resurssit 
4.6 PAJ 1.4.6  1.05.56- 1.07.10  Ketkä opinnäytteitä ohjaavat 
4.7 PAJ  1.4.7  1.07.11 - 1.08.20  Miten aloitettua muutosta jatketaan suunni-

telmallisesti?
4.8 PAJ  1.4.8   1.08.21 - 1.11.20  Ohjaajareservi 
4.9 PAJ 1.4.9  1.11.24 - 1.12.40  Haave joustavista käytännöistä 

4.10 PAJ 1.4.10  1.12.42 - 1.15  Erilaisuutta seminaarikäytännöissä

5 T 1.5  1.15.01 - 1.19.00  VÄLITEHTÄVÄ JA MUUTOSLABORATORIOTYÖN 
ETENEMINEN 1.15.00 - 1.19.00 
5.1 PAJ 1.5.1   1.15.01 - 1.17.45  Välitehtävä - opinnäytetyön konseptit 
5.2 PAJ 1.5.2  1.17.46 - 1.19.00  Muutoslaboratorion eteneminen 
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Esimerkki polkukuvauksesta

1 MK-METODIT

1.1 1. MUUTOSLABORATORIO
1.1.1 34.43 - 38.25 ”Portfolio opinnäytteenä” laajennettava moninaiseksi työ-
tavaksi
1.1.2 47.16 - 51.05  Miten hallita moninaisen työn repertuaari?

1.2 2. MUUTOSLABORATORIO
1.2.1 1.02.10 - 1.03.30 Opinnäytetyöt ovat järkyttäviä kaikkinen pseudoläh-
tökohtineen
1.2.2 1.26 -1.34.10  Opintoviikkoihin ammattikorkeakoulumetodit - mitä se 
on?
1.2.3 1.34.14 - 1.42.19   Ensimmäinen ehdotus AMK-metodien suunnittele-
misesta
1.2.4 1.42.20 - 1.46.50 Miten saada AMK-metodit osaksi opinnäyteproses-
sia?
1.2.5 1.47 -  1.52.59  Uusi opinnäytekulttuuri haastaa myös suomenkielen 
opettajan työn, kypsyysnäytteestä AMK-metodeihin

1.3 3. MUUTOSLABORATORIO
1.3.1 12.20 - 24.55 E:n kokemukset konsepteista
1.3.2 24.55 - 27.35  VP ja konseptit
1.3.3 27.36 -  35.00 P:n ja osittain myös K:n näkemys konsepteista
1.3.4 35.00  -  45.15 Puhetta ”pikkugradu”-konseptista
1.3.5 45.16 - 47.57 M:n näkemys konsepteihin
1.3.6 47.60 - 54.47 A:n puhetta konsepteista
1.3.7 1.05.45 -  1.09.02  Miten yhteisessä pestuupäivässä aloittaneet etenevät 
ideaseminaarien jälkeen?
1.3.8 1.09.05 -  1.30 Sovitetaan aikatauluja - mahtuvatko yhteiset AMK-me-
todiopinnot eri ryhmien aikatauluun
1.3.9 1.30. - 1.49 Ensimmäiset päätökset etenemisestä yhdessä
1.3.10 1.50. - 2.06.39 Etsitään sopivia aikoja yhteisesti toteutettaville meto-
diopinnoille ja seminaareille

1.4 4. MUUTOSLABRORATORIO
1.4.1 8.43 - 27.00  Ammattikorkeakoulu muuttaa pakollisia perusopintoja - 
miten ammattikorkeakoulumetodit ovat suhteessa niihin
1.4.2 34.20 - 58.29  Uuden seminaarikäytännön kehittely sisältää muutaman 
puheenvuoron myös AMK-metodeista
1.4.3 58.30 - 1.07.10   ”Uusi opinnäyteprosessi” ja sitä edeltävät opinnot:
1.4.4 1..24.35 -  1.34.33 AMK-metodit ja opinnäytetyön kirjalliset ohjeet



256

1.5 5. MUUTOSLABORATORIO 
1.5.1 15.00 - 25.07  Moninainen tekotapa vaatii arvioinnin kehittämistä
1.5.2 37.22 - 49.20 Opinnäytteen osaksi omien oppimistavoitteiden selvittä-
minen, ”oppimisasenne” opinnäytteeseen
1.5.3 1.01.48 - 11.12.08  AMK -metodeissa opetettava informaation tiivistä-
mistä ja toimeksiantajan tarpeiden selvittämistä
1.5.4 1.16.41 - 1.24.32 Ratkaisuyritys resurssien riittävyyden turvaamiseksi: 
AMK-metodit ovat osa ammattiopintoja

1.6 6.  MUUTOSLABORATORIO
1.6.1 1.19.30 - 1.50.10 Ovatko ammattikorkeakoulumetodeita projektityön, 
tuotekehitystyön, artikkelin tekotapojen ohjaus ja oman oppimisen arviointi

1.7 7. MUUTOSLABORATORIO
1.7.1 41.41 - 54.43 Työpajat alkavat, työvälineet puuttuvat - opiskelijoille ei 
ole ohjattu AMK-metodeita!
1.7.2 1. 01 - 1.47.54 Miten tehdä ohje, joka kannustaa ”moninaiseen” opin-
näytteeseen?
1.7.3 1.48.00 - 1.53.18   Kuka suunnittelee AMK-metodien toteutuksen ja si-
sällöt?

1.8 8. MUUTOSLABORATORIO
1.8.1 03.03 - 12.19  AMK-metodeista saatu palaute
1.8.2 12.20 - 32.39  AMK-metodit tulisi siirtää osaksi ideavaihetta, mutta…
1.8.3 32.40 - 39.55  ”Syövätkö” AMK-metodit  ammattiopintojen resursseja? 
Kirurgista hoitotyötä metodiopintojen sijaan 
1.8.4 39.60 - 47.20 Aikaistetaan ammattikorkeakoulumetodien opettamista: 
ammattikorkeakoulumetodit osaksi ideavaihetta
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