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Abstract
The present study describes the learning experiences of social and health care students in the working-
life projects of the Unit of the Pohjois-Savo Polytechnic in Iisalmi. The aim of the study is to describe,
interpret and understand the students’ experiences of the self-guided learning and to gain information
and points of view for developing further the students' learning and the guidance practices.

The study is based on the methodology of phenomenology and the theoretical perspective of the
study on the socio-cultural view on learning. The data, consisted of the interviews and learning diaries
of 13 students and data about the affectiveness of learning, was collected in 1998. The interviews and
diaries were analysed qualitatively and the data gained by value measurement was analysed
quantitatively. The systems for the categorisation of the qualitative part of the study were formed on
the basis of the data and of the quantitative part of the study on the basis of theoretical points of view.

The results showed, that learning was based on planning, problem-solving, participating, acting in
a self-guided manner as well as  taking part in the evaluation process and on taking responsibility.
The descriptions of learning can primarily be positioned on the lowest level of critical reflection. The
students thought that they had been able to utilize their experiences of work itself, its special
conditions, different practices and client contacts in their learning and considered conditios as to be
educational. Especially in skills of co-operation with fellow students, problem solving, self-
evaluation and critical reflection the students need support to devolope the individual potential and to
extend the sphere of activities. 

Basically, the students valued what they had learnt, especially the social interaction skills.
According to them the most meaningful learning content was the substance of the work. As for factors
behind their meaningful learning experiences, they first named, the challenging impact of a fellow
student and behind their most meaningful learning experiences they found to be students' own
backgrounds. That knowledge can be used when improving student-centered mentoring practices. 

The students perceived projects to promote the learnig of practical skills and comprehensive
expertise. They thought they needed more mentoring than at present, especially more theacher's
quidance even before entering the working-life as well during the project studies. They need support
to develope further habits of the ongoing practises.

The results help us to understand students' learning in daily work. These can be utilized in
developing the learning method based on immediate network and carried out as a project.

Keywords: expertise, professional knowledge, self-guidance, the phenomenological 
method, working life project
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun Iisalmen koulutusyksikön
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimiskokemuksia työelämäprojekteissa. Tutkimuksen
tavoitteena on kuvata, tulkita ja ymmärtää opiskelijoiden kokemuksia itseohjautuvasta oppimisesta ja
sen perusteella saada tietoa ja näkökulmia opiskelijoiden oppimisen ja ohjauksen edelleen
kehittämiseksi.

Tutkimuksen metodologisena lähtäkohtana on fenomenologia ja oppimisteoreettisena
näkökulmana sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. Tutkimusaineistona oli 13 opiskelijan haastattelu- ja
oppimispäiväkirja-aineisto sekä oppimisen arvo-ominaisuuksia kartoittava aineisto, joka koottiin
vuonna 1998. Haastattelu- ja oppimispäiväkirjatekstit analysoitiin kvalitatiivisesti ja affektimittarilla
saatu aineisto kvantitatiivisesti. Tutkimuksen laadullisen osion luokitusjärjestelmät muodostettiin
aineistolähtöisesti ja määrällisen osion teoreettisista lähtökohdista käsin. 

Tulokset osoittivat, että oppiminen perustui suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun, toimintaan
osallistumiseen, itseohjautuvasti toimimiseen, arviointiin osallistumiseen ja vastuun ottamiseen.
Tutkittavien oppimista koskevat kuvaukset edustivat pääasiassa kriittisen reflektion alinta tasoa.
Opiskelijat katsoivat hyödyntäneensä oppimisessaan työhön, sen erityisolosuhteisiin, erilaisiin
työntapoihin ja asiakaskontakteihin liittyviä kokemuksiaan ja pitivät niitä opettavaisina. Erityisesti
yhteistyötaidoissa opiskelijatoverin kanssa, ongelmanratkaisu-, itsearviointi- sekä kriittisen
reflektion taidoissa tutkittavat tarvitsevat yksilökohtaista kehittymistä edistävää ja
toimintamahdollisuuksia lisäävää tukea.

Pääasiassa opiskelijat arvostivat oppimaansa, erityisesti vuorovaikutustaitojen oppimista. He
pitivät erittäin merkityksellisenä oppimisen sisältönä työn substanssia. Keskeisenö oppimisen
taustatekijänä he pitivät keskeisimmin yhteistyöhaasteita tuovia opiskelijatovereita ja erittäin
merkityksellisten oppimiskokemusten taustana  henkilökohtaisia tekijöitä. Saatua tietoa voidaan
hyödyntää opiskelijalähtöisten ohjauskäytäntöjen edelleen kehittämiseen. 

Tutkittavat katsoivat projektiopintojen edistävän käytännön taitojen ja laaja-alaisen tietämyksen
oppimista. He katsoivat tarvitsevansa nykyistä enemmän opettajan ohjausta projektiopintojen
käytännöistä ennen työelämään menoa mutta myös sen aikana. Tutkittavat tarvitsevat kehittämistä
edistävää tukea toimintakäytänteille. 

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään opiskelijoiden oppimista työn arjessa. Niitä voidaan
hyödyntää verkostotyöhön perustuvan ja projektina toteutuvan oppimismenetelmän kehittämiseen.

Asiasanat: ammatillinen tietämys, fenomenologinen tutkimus, itseohjautuvuus, 
työelämäprojekti





   ”Sillä rakentamalla muita tulemme itse rakennetuiksi 
    ja tekemällä työtä tulemme työssämme taitaviksi.  
    Paljon olen oppinut opettajiltani,  
    enemmän opiskelijatovereiltani, 
    mutta eniten opiskelijoiltani”. 
 

  J. A. Comenius 
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1 Johdanto 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Ammattikorkeakouluopinnoissa korostuvat työ- ja elinkeinoelämän vaatimukset ja kehi-
tystarpeet sekä tutkivan otteen merkitys osana ammatillista osaamista. Tähän tehtävään 
vastataan osaltaan projektiluonteisella työllä (ks. Laki 351/2003; ks. OPM 1999, 8–9). 
Yhteistyötä tehdään niin ulkomaisten kuin kotimaisten yhteisöjen kanssa (Asetus ammat-
tikorkeakouluista 352/2003). Tieteellinen tutkimustyö puolestaan painottuu yliopistoissa, 
joiden kanssa tehdään yhteistyötä (OPH 1997, 5, 13; OPM 1999, 3, 12). Ammattikorkea-
koulun koulutustehtävä on kulttuurisidonnainen. Kulttuurinen ulottuvuus ilmenee yhteis-
työtahojen välisessä dialogissa, joka saa sisältönsä historiallisesti muotoutuneista amma-
tillisista käytänteistä ja tietämyksestä.  

Työelämäprojektit tarjoavat reaaliaikaisen tietämyksen käytännön työelämästä ja am-
matillisen osaamisen vaatimuksista. Projektien toimintaperusta on yhteydessä verkosto-
kulttuuriin ja nopeaan yhteiskunnalliseen muutokseen (Helakorpi 2001, 38–39; ks. Kuusi 
30.1.2002). Laki ammattikorkeakouluista (351/2003) esittää ammattikorkea-
koulututkintoon johtavien opintojen tarkoitukseksi tarjota työelämän ja sen kehittämisen 
kannalta tarpeelliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet ammatillisessa asiantuntija-
tehtävissä toimimiseen. 

Koulun oppimiskulttuurin lähtökohtana on ihmisen koko elämän ajan jatkuva kehit-
tymiskykyisyys, sillä yhteiskunnan muutospaineet edellyttävät elinikäistä oppimisvalmi-
utta (Helakorpi 2001, 58; Määttä 2000, 183; Rauste von Wright 1998, 122). Asiantunti-
jaksi kasvetaan oppimalla yhdistämään toisiinsa ymmärrys ympäristön monimut-
kaisuudesta ja ammatillisen toiminnan osaamisen laadusta. Osaamisen laatuun yhdistyvät 
toiminnan ja toimintapäätösten arvovalinnat eettisesti kestävine perusteineen.  

Oppilaitoksille asetetaan suuri haaste ammatillisesti kestävässä koulutustehtävässä, 
jossa korostuu oppilaitosten itsearvioiva rooli. Tulevaisuuden luojina oppilaitosten on 
arvioitava työskentelymallejaan niihin sisältyvine oppimis- ja ihmiskäsityksineen. Niiden 
kautta koulut vaikuttavat siihen, millaiseksi alan tulevaisuus ja yksittäisen ihmisen rooli 
sen osana muotoutuu. (OPM 1999, 12.) Koulutusinstituutioiden eettinen vastuu tulevai-
suudesta todentuu niiden toimintojen kautta, joihin opiskelijat oppimisympäristöissään 
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osallistuvat. Koska koulutus on yhteydessä työn kulttuuriin, sen pitäisi pystyä arvioimaan 
kriittisesti työelämän mahdollisuudet, sillä opiskelijan kannalta ei ole olemassa kahta 
maailmaa: koulutus ja työ, vaan vain yksi elämismaailma oppimisen perustana.  

Tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan opiskelijoiden työelämäprojekteissa muo-
toutuneiden oppimiskokemusten moniulotteisuutta. Tarkastelun kohteina ovat oppimis-
toiminta sinänsä, sosiaali- ja terveysalan ammatin substanssi sekä oppimistoiminnan eh-
toina työn ja koulun kontekstit. Oppimista tarkastellaan tulkinnallisen fenomenologisen 
tutkimusotteen ja sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen viitekehyksessä. Näin nähtynä 
opiskelijat strukturoivat työelämäprojekteissa yhteistoiminnassa ja sen kautta syntyneitä 
kokemuksia subjektiivisesti. Tutkittavien oppimiskokemuksia tarkastellan suhteuttaen ne 
heidän aikaisempaan koulutus- ja työtaustaansa. 

Oppimisen tarkastelun intressi kohdistuu siihen, millaisen oppimisympäristön työelä-
mäprojektit verkko-organisaatioina ja itseohjautuvaa toimintatapaa edellyttävinä kontek-
steina tarjoavat opiskelijoiden ammatillisen tietämyksen kehittymiselle. Tutkimuksen ta-
voite on saada tietoa ja näkökulmia työelämäprojekteissa oppimisen ja ohjauksen 
edelleen kehittämiselle. 

Tutkimuksen tekijän hoito- ja kasvatusalan koulutus ja molempien alojen työkokemus 
ovat vaikuttamassa tutkimuksessa tehtyihin valintoihin ja mitä ilmeisimmin tutkimustu-
losten tulkintoihin. Tutkijan esioletuksena on, että opiskelijat pyrkivät toimimaan työ-
elämäprojekteissa aktiivisesti ja itseohjautuvasti yhteistyössä työyhteisön kanssa, mutta 
samalla tutkija olettaa, että työelämän vaativuuden vuoksi heillä saattaa olla oppimisvai-
keuksia. Fenomenologiseen tutkimusotteeseen pitäytyen tutkija pyrkii sulkeistamaan 
omat ennakko-olettamuksensa ja tunnistamaan opiskelijoiden esittämät oppimiskoke-
mukset mahdollisimman autenttisina.  

1.2  Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat 

Työelämäprojektissa oppimista tarkastellaan opiskelijan ja hänen ympäristönsä välisenä 
vuorovaikutuksena. Oppiminen ymmärretään toisaalta yksilöllisenä tapahtumana ja toi-
saalta sen ymmärretään olevan kontekstiinsa sidoksissa.  

Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaisesti oppimista tarkastellaan sekä yksilölli-
senä että yhteisöllisenä toimintana, ja sen mukaisesti tieto ymmärretään yhteisenä ja yh-
teisössä syntyneenä (ks. Vygotsky 1978, 132). Fenomenologinen tutkimusote sen sijaan 
antaa yksilöllisen tarkastelukulman kokemuksen kautta syntyvälle tiedon rakentamiselle 
kokemuksiksi, merkityssuhteiksi, näkemyksiksi ja käsityksiksi. 

Tutkimuksen oppimistoiminnan tarkastelussa yhdistyvät psykologis-fenomenologinen 
sekä sosiokulttuurinen näkökulma. Fenomenologinen tutkimusote ja psykologinen näkö-
kulma suuntaavat oppimistoiminnan tarkastelua yksilökeskeisesti, ja sosiokulttuurinen 
suuntaus mahdollistaa myös toimintakontekstin ehtojen ja yhteyksien huomioon ottami-
sen oppimisen tarkasteluun.  
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1.2.1  Fenomenologinen lähestymistapa 

Fenomenologisen tradition mukaan ihmisen käyttäytyminen on riippuvaista ulkomaail-
masta, sen objekteista ja tapahtumista. Kiinnostuksen kohteena on todellisuuden näyttäy-
tyminen ihmisen mielessä erilaisina kokemuksina - mutta ei niinkään niiden käsitteellis-
tämisenä. (Ks. Berger & Luckmann 1995, 30; ks. Marton & Booth 1997, 117; ks. 
Richardson 1999, 59; ks. Schutz 1972, 164.) 

Opiskelijaa, oppimisen subjektia, tarkastellaan tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti 
heideggerilaisen ja husserlilaisen ajattelutavan synteesiin perustuvan Rauhalan ihmiskäsi-
tyksen mukaisesti. Rauhalan (1982, 26, 34–35) mukaan ihminen todellistuu kolmessa 
muodossa: kehollisena, situationaalisena ja tajunnallisena. Kehollisuus saa sisältönsä ih-
misen olemassaolon orgaanisista prosesseista. Situationaalisuus ihmisen olemismuotona 
näyttäytyy identiteetin muodostuksessa ihmisen ohjatessa elämänsä kulkua valinnoillaan. 
Tajunta puolestaan muodostaa mielellisen suhteen todellisuuteen. Koska ihminen on ai-
nutkertainen ja yksilöllinen, hän muovaa itse oman todellisuutensa. (Mt. 1990, 196–203.)  

Inhimillinen maailma on merkitysten maailma. Koettu maailma rakentuu osista, mer-
kityssuhteista, joissa ihminen ymmärtää objektin joksikin ja jonkinlaiseksi. Maailma on 
samanaikaisesti subjektiivinen mutta myös objektiivinen, ja koetussa maailmassa on pal-
jon merkityssuhteita. (Richardson 1999, 66; Schutz 1972, 33, 166.) 

Merkitykset muodostuvat ihmisen ja ulkoisen todellisuuden välisessä suhteessa (Mar-
ton & Booth 1997, 117; ks. Richardson 1999, 66). Tutkimuksen keskiössä on se, miten 
elämismaailman kohteet ilmenevät tietoisuudessa. Lähtökohtana on Rauhalan esittämä 
eksistentiaaliseen fenomenologiaan perustuva ihmiskäsitys, jonka mukaisesti ihminen luo 
merkityssuhteita kokemalleen tajunnassaan kehonsa ja situaationsa kautta. 

Todellisuus ilmenee inhimillisen tietoisuuden kautta (Lehtovaara 1995, 76). Satulehto 
(1992, 79) viittaa Husserlin ajatteluun tietoisuuden intentionaalisuudesta. Sen mukaan 
ihmisen tietoisuus on suuntautunut aina johonkin; tietoisuus ohjaa merkityksiä edellyttä-
en, että toiminta on tavoite- tai arvorationaalista (Lehtovaara 1994a, 28). Siten jo havait-
seminen on tietoista ja tulkitsevaa (Richardson 1999, 61). Aistimusten välityksellä muo-
dostetut havainnot säilyvät mielikuvina ja käsitteellisinä tiedostuksina, ja 
abstrahoituessaan ne muuntuvat ajatuksiksi ja puheiksi (Lehtovaara 1995, 78). Käsitykset 
muodostavat verkostoja, joita kuvataan maailmankuvana tai -katsomuksena (Hirsjärvi 
1980, 37). 

Femenologia tulkitsee inhimillistä toimintaa ja ajattelua todellisuuden struktuurien 
kautta. Nämä struktuurit ilmenevät pragmaattisesti ajatellen esiymmärryksessä, ja ne vai-
kuttavat subjektiivisiin merkityksiin, kokemuksiin ja päämääriin (ks. Kusch 1986, 78–
79). Niiden mukaisesti kokemukset konstituoidaan ja kommunikoidaan. (Berger & 
Luckmann 1995, 219–221, 227; Heritage 1996, 50; Holstein & Gubrium 1994, 262; 
Richardson 1999, 61; Schutz 1972, 134, 165–166.)  

Elämismaailma on kokemusten syntymisen konteksti. Elämismaailma-käsitteeseen 
liittyy sisällöllinen sopimuksenvaraisuus. Aittola ja Aittola (1990, 151–152, 156) toteavat 
eri fenomenologien elämismaailmaa koskevien käsitysten poikkeavan sen suhteen, pide-
täänkö elämismaailmaa tajunnan intentionaalisuuden perustana vai reaalitodellisuutena 
vai näinä molempina. Schutzin (1972) ajattelun mukaista on ottaa huomioon molemmat 
näkökulmat. Rauhala (1993) sitä vastoin rajaa elämismaailman koettuun maailmaan, jon-
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ka mukaisesti ihmiset rakentavat oman sisäisen todellisuutensa heidän elämismaailmansa 
kannalta mahdollisimman mielekkääksi siitäkin huolimatta, etteivät nämä merkityssuh-
teet täysin vastaa ympäröivän maailman realiteetteja. Tässä tutkimuksessa elämismaail-
ma-käsite sisältää subjektiivisesti koetun elämismaailman mutta myös reaalitodellisuu-
den.  

Elämismaailmaan kuuluvasta situaatiosta peräisin olevat asiat ja ilmiöt saavat merki-
tyksensä suhteutuessaan olemassa olevaan kokemustaustaan, horisonttiin. Budelle (1984, 
13–14) kokemukset ovat minään kiinnittyneitä elämyksiä, jotka muistetaan, jos ne ovat 
reflektoituja. Yksilölliset erot kokemusten sisällöissä johtuvat siitä, että jokaisella ihmi-
sellä on tietynlaisia perspektiivejä, horisontteja, käsityksiä ja käsitejärjestelmiä (Aittola & 
Aittola 1990, 151–152; Lehtovaara 1994a, 25; Satulehto 1992, 24), mm. arvoja, jotka 
liittyvät  yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, poliittisiin tai historiallisiin tapahtumiin (Liston 
& Zeichner 1991, 60). Kokemusten merkitys lopulta riippuu niiden subjektiivisesta ja 
sosiaalisesta relevanssista (Heritage 1996, 53; Schutz 1972, 75–76)  

Ihminen kohtaa maailman subjektiivisten kokemusten kautta mutta intersubjektiivises-
sa kontekstissa. Kokemus on situaation ymmärtämisen ehto ja sen tietoiset rajat määräy-
tyvät sen mukaan, mitä ihminen tunnistaa situaatioonsa kuuluvan. Kokeminen määrittää 
ihmisen fenomenologisen kentän, hänen viitekehyksensä, jonka vain hän tuntee. 
(Lehtovaara 1994a, 155.)  

1.2.2  Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys 

Työelämäprojektien konteksteissa oppimistoiminta ymmärretään sekä yksilöllisenä että 
yhteisöllisenä. Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys nivoo yhteen yksilön kehityksellisen ja 
sosiaalisen lähtökohdan. (Bruner 1990, 346-349; Segall ym. 1990, 5.) Keskeisimpiä vai-
kuttajia tämän lähestymistavan kehittämisessä ovat olleet mm. Bruner (1990), Mead 
(1968) ja Vygotski (1982) seuraajineen. 

Kulttuuri ilmenee organisaation rakenteissa, historian kuluessa opituissa yhteisissä ja 
itsestäänselvissä oletuksissa, prosesseissa, toimintaperiaatteissa sekä arvoja ja toimintaa 
koskevissa perusoletuksissa (Schein 1987, 321; mt. 2001, 44). Se määritellään näiden 
perusoletusten mukaiseksi tavaksi käsitellä ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhden-
tymiseen liittyviä ongelmia (Schein 2001, 30).  

Merkittävä osa oppimista sisältää sekä sosialisaation että enkulturaation, kulttuurin 
omaksumisen. Segall ym. (1990) toteavat sosialisaation sisältävän opettamisen, kun taas 
enkulturaatio ei sitä välttämättä sisällä. Koska termi ”enkulturaatio” käsitteellisesti liittää 
ihmisen kulttuuriinsa, se voidaan luokitella yleisesti oppimiseksi ja siihen voidaan sisäl-
lyttää myös sosialisaatio. (Mt., 24–25; ks. Bruner 1996, 346; ks. Lave 1996, 79.) Kulttuu-
ri opetetaan ryhmän uusille jäsenille tapana havaita, ajatella ja tuntea (Schein 1987, 26, 
34). 

Kulttuuri syntyy ihmisten puheissa ja niitä instituutionalistavissa käytänteissä ja se 
mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan (Bruner 1996, 174). Segall ym. (1990, 25) pitävät 
paradoksaalisena sitä, etteivät kulttuurinsa omaksuneet ihmiset ole tietoisia sen vaikutuk-
sesta heihin.  
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Se, että maailma on sosiaalisesti rakentunut, sosiaalisen maailman ja ihmisen toimin-
nan välinen suhde on dialektinen: ne muovaavat toisensa (Lave 1993, 68; mt. 1996, 67, 
79–82; Segall ym. 1990, 202; Wenger 1998, 71). Myös ihmisen toiminta ja hänen ole-
muksensa konstituoituvat hänen sosiaalisista suhteistaan (Berger & Luckmann 1995, 29, 
219; Bruner 1986, 127; mt. 1990, 345–347). Ihmisyys on siten kulttuurin lahja (Mead 
1968, 129; Yaroshevsky 1989, 219). 

Internalisaatio, sisäistäminen, on ilmiö, jonka kautta sosiaaliset prosessit siirtyvät ul-
koiselta, interpsykologiselta tasolta intrapsyykkiselle tasolle. Sisäistäminen ei ole kuiten-
kaan palautettavissa suoraan interpsykologisiin prosesseihin, sillä se itse uudistaa tätä 
prosessia. (Wertsch 1985, 63, 65.)  

Ajatteleminen, oppiminen ja tietäminen syntyvät ihmisten toiminnassa ja toiminnan 
kautta. Toiminta taas on yhteydessä kulttuurin kieleen. (Bruner 1996, 20; Berger & 
Luckmann 1995, 173; Leontjev 1977, 89; mt. 1971, 30–31, 36; Vygotski 1982, 104.) Jo-
kainen yhteisö luo ainutlaatuisen kulttuurinsa spesifine koodeineen, viestintäverkkoineen 
ja kirjoittamattomine sääntöineen, epävirallisine statuksineen ja toimintatapoineen 
(Schein 2001, 44), ja yhteisön jäsenet oppivat kulttuurin tietoa ja sen perustelujen malleja 
toinen toisiltaan. Tällainen oppiminen on primaaristi sosiaalista (Bruner 1990, 351; 
Hanks 1991, 24; Lave 1993, 66–67, 78; mt. 1996, 66; Segall ym. 1990, 220). Tässä mie-
lessä kielen sääntöjen oppiminen on edellytys puheyhteisön jäseneksi pääsemiselle (Aal-
tola 1989, 187; ks. H 21 12.3.1998; Levine & Moreland 1996, 266; Schein 1987, 26; Se-
gall ym. 1990, 23; Yaroshevsky 1989, 223, 268). 

Kulttuurikeskeisen oppimisnäkökulman mukaan tieto on sidoksissa kontekstiinsa; se 
on jaettua ja yleistä (Leontjev 1979, 38–40; Resnick 1996, 18; Wenger 1998, 13). Näin 
muodostunut tieto on relativistista (Desforges 1995, 393–395; Toiskallio 1998, 16; Wen-
ger 1998, 10–11). 

Kognition situationaalisuudesta on useita tulkintoja: venäläinen toiminnan teoria sisäl-
lyttää intentiot ja affektit kognitiivisen toiminnan elementeiksi ja amerikkalainen situatii-
vinen näkökulma pitää kognitiota kontekstista ja intentiosta riippuvana. (Resnick 1996, 
4.) Kognitiopainotteisen tarkastelutavan mukaan tieto on yksilöllistä mutta suhteessa yh-
teisöön. Tulkitsevan näkökulman mukaan kielen ja sosiaalisen interaktion asema koros-
tuu, jolloin merkitykset muotoutuvat intersubjektiivisessa interaktiossa. Toimintaa pai-
nottavan näkökulman mukaan ihminen, toiminta, tieto ja maailma muodostavat 
oppimiskonseption, ja sen mukaisesti oppiminen, toiminta, ajatteleminen ja tietäminen 
edistyvät toiminnassa, sosiaalisesti ja kulttuurisesti strukturoituneessa maailmassa. (Lave 
1996, 66–67.) Tässä tutkimuksessa oppiminen on lähinnä toimintaa painottavan näkö-
kulman mukaista, vaikkakin se sisältää piirteitä edellä mainituista kaikista situaation tul-
kinnoista. 

Sosiaalinen interaktio, kollektiivinen toiminta ja jaettu tieto ovat perusta oppimiselle. 
Interaktio voi olla vertikaalista tai horisontaalista tai näitä molempia samanaikaisesti. 
Mikäli tarkastellaan suoraviivaisesti Vygotskin (1982, 263) näkemystä toisia taitavam-
man ihmisen osaamisen hyödyntämisestä taitamattomamman oppimiseen esimerkkinä 
vertikaalisesta interaktiosta, sen voi ajatella edesauttavan lähinnä tiedon uusintamista. 
Horisontaalisessa interaktiossa ovat enemmän ja vähemmän osaavan roolit tilanteen mu-
kaisesti vaihtuvia, jolloin vuorovaikutukseen osallistujat ideoivat vapaasti ja käsittelevät 
näkemyksiään yhdessä ilman ”auktoriteettimallia”, mikä voi edistää luovien ratkaisujen 
syntyä. Kriittiseksi vaiheeksi tällöin muodostuu ideoiden käytäntöön vieminen, käsitteel-



 26

listäminen sekä transfer uusiin tilanteisiin. (Ks. Erwards & Mercer 1987, 160–162; ks. 
Hatano & Inagaki 1995, 331, 333, ks. Lave 1996, 79; ks. Wertsch 1985, 33.) 

Lopuksi on syytä korostaa, että vaikka yhteinen kollektiivinen prosessointi voi muo-
vata ajattelutapoja samankaltaisiksi, itsekullakin voi olla yksilölliset käsityksensä, joista 
Bruner (1990, 350) kehottaa pitämään kiinni. Jaetun tiedon merkitys on siinä, ettei täl-
laista tietoa voi syntyä ilman sosiaalista interaktiota. (Hatano & Inagaki 1995, 344, 346–
347; Lave 1996, 66; Wenger 1998, 48.) 



 

2 Ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijuus 

Koulutuksen aikana opiskelijan tehtävänä on hankkia valmiudet, joita työelämä kunakin 
aikana ammatin harjoittajalta edellyttää. Oppiminen edistyy asteittain ammatillisessa en-
kulturaatio- ja sosialisaatioprosessissa työn ja koulun konteksteissa (Bromme & Tillema 
1995, 263; Tillema 1995, 291). Asiantuntijaksi kehittyminen alan työssä on pitkäkestoi-
sen prosessi, jonka kuluessa koulutuksessa hankitut ammatin harjoittamisen perusval-
miudet hioutuvat ja saavat persoonakohtaiset piirteensä. 

2.1  Ammatillisen oppimisen yhteiskunnalliset kehystekijät 

Asiantuntijaksi oppiminen on yhteiskunnallinen prosessi aina koulutusalan perusteiden 
määrittämisestä koulutusorganisaation ja työelämän käytäntöihin. Työelämällä, koulutuk-
sella ja yhteiskunnalla on keskinäiset sidoksensa.  

Schriewer ja Holmes (1992, 209) tarkastelevat koulutusta dynaamisena systeeminä. 
Sen mukaisesti monien yksilö- ja yhteiskuntatieteiden edustajilla on kollektiivinen tehtä-
vä osoittaa erilaisia vaateita koulutukselle. Toisaalta koulutuksella on sekä produktin että 
kulttuurin kehittäjän ominaisuus. Sillä on myös tietty autonomiansa ja dynamiikkansa; 
opettajasukupolvet valikoivat ja tulkitsevat kulttuurinsa traditioita sekä luovat uutta kult-
tuuria. (Mt., 233.)  

Ammatillisessa oppimistoiminnassa yhdistyvät koulutus sekä ammattia säätelevät kon-
tekstuaaliset elementit. Ammatin oppimista säätelevät instituutiot esitetään kuviossa 1. 
 
 
 
 
 

Ammatin oppiminen 
 

Kuvio 1. Ammatin oppimisen organisaatiot Poikelaa (1994, 28) mukaillen. 

Valtio 
Koulutus, tutkinto 

Ammatillinen kollektiivi 
Ammattijärjestö 

 
Työ, organisaatio 
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Kuviossa koulutus ja tutkinto kuvataan valtion legitimoimana oikeutena ammattialalle 
pääsemiseen. Työ ja organisaation jäsenyys puolestaan edistävät ammatillista kehittymis-
tä. Ammatillinen kollektiivi tarjoaa aineksia identifikaatiolle, sosiaalistumiselle ja samas-
tumiselle sekä tuen ammatin hallinnan jatkuvalle syventämiselle, oppimiselle. Ammatilli-
nen kehittyminen toteutuu yhteen kietoutuvissa oppimis-, koulutus-, työ- ja 
sosialisaatioprosesseissa (Schriewer & Holmes 1992, 210–211). 

Systeemiteoreettisesti tarkastellen Poikela (1994) viittaa kokonaissysteemin rakenne-
malliin, jonka mukaisesti kokonaissysteemin rakenne näyttäytyy jokaisessa järjestelmän 
osassa. Siten koulu, työpaikka ja ammattiyhteisö pienoisyhteiskuntana toistavat raken-
teissaan yhteiskunnassa olevan yleisen, kulttuurin käytänteet. Systeemisen rakenteen pa-
radoksi välittyy siinä, että kokonaisrakenteen elementit näyttäytyvät paitsi sen osaraken-
teissa mutta myös päinvastoin. Siten kouluoppiminen sisältää kulttuurisen ja 
työtoiminnan sisältöulottuvuudet ja työtoiminnan konteksti muodollisen koulutuksen ja 
kulttuuriset elementit. (Mt.,124–125; ks. Helakorpi 2001, 57–61.)  

Koska yhteiskunnallisen funktion ja ammatti- ja koulukäytännön välinen suhde on 
dialektinen, se edellyttää toimijalta sekä yhteiskunnallista näkemystä, että kriittistä oman 
toiminnan reflektointia suhteessa kulloinkin vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen 
ja arvoihin (Poikela 1994, 124–125). Näin nähtynä paitsi yksilöä myös yhteiskuntaa, 
opiskelijaa ja oppimiskontekstin käytänteitä voidaan pitää dynaamisina, jatkuvasti muun-
tuvina. 

2.2  Koulutuspoliittiset linjaukset 

Ammatillisen koulutuksen määrällisen päätöksenteon toimivaltajako on viimeisten vuo-
sikymmenien aikana muuttunut. 1970-luvulla keskiasteen koulunuudistuksen myötä 
suunnittelu ja päätöksenteko oli keskus- ja lääninhallintojohtoista. 1980-luvulla ammatil-
linen koulutus mitoitettiin ottamalla huomioon alueiden koulutukseen tulevien ikäluokki-
en koko ja alueellinen työvoimatarve. Uudistukset toteutettiin valtioneuvoston hyväksy-
mällä keskipitkän aikavälin kehittämis- ja suunnitteluohjelmilla. (Autio ym. 1999, 24.) 

Nykyisellään valtioneuvosto päättää koulutuksen valtakunnallisesta mitoituksesta, jos-
sa otetaan huomioon yhteiskunnan ja työelämän tarpeet, koulutuskysyntä ja koulutuksen 
resurssit. Määrälliset tavoitteet arvioidaan tuotantorakenteen ja työelämän kehityksen pe-
rusteella. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten julkisen talouden kehitys, väestön ikäänty-
minen sekä palvelurakenteen muutokset vaikuttavat sosiaali- ja terveysalan ammattikor-
keakoulutukseen (Autio ym. 1999, 24). Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta 
perustuu opetusministeriön, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisneuvotteluissa 
tehtyihin päätöksiin (Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmä 2001, 19).  

Koulun pedagogista toimintaa ohjaa kunkin ajan yhteiskunnallinen haaste. 1980-
luvulla korostettiin elinikäisen oppimisen ideologiaa. Tuolloin ideoitiin uutta oppimiskä-
sitystä ja sen mukaisesti oppijan roolia aktiivisena toimijana ja tiedon etsijänä. 1990-luku 
oli laman seurauksena koulutuksessa taloushallintopainotteista. Koulunuudistuksen ra-
kenteellisena muutoksena toteutui keskiasteen koulunuudistus sekä ammattikorkeakoulu-
verkoston luominen. Pedagogisen toiminnan kehittäminen jäi rakennekehityksen myötä 
vähäiseksi. (Helakorpi & Olkinuora 1997, 64.) 
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Koulutuksen kehittäminen perustuu valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja 
korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (Määttä 2000, 181). 
Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusneuvottelukunta koordinoi alan koulutuksen kehit-
tämistä, arvioi koulutuksen tarvetta ja sisältöä ja yhteensovittaa alueellisen neuvottelu-
kunnan arvioinnit koulutustarpeesta sekä koulutuksen alueellisesta kehittämisestä (STM 
2002, 21). 2000-luvulla korostetaan koulutuksen ja käytännön välisen kuilun tasoittami-
seksi oppimaan oppimista ja elinkeinosektorin yhteisten perusvalmiuksien tuottamista 
(Raivola 2000, 5). Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa työelämän ja koulutuksen 
painopistealueina ovat työyhteisöt ja muutoksen sosiaaliset tekijät (Helakorpi 2001, 7; 
Jääskeläinen 2000, 75–76). Muutosten edellyttämin ehdoin pedagogisena kehitystehtävä-
nä onkin se, miten eri tahoilla tehtyjen selvitystöiden ja työryhmäpohdintojen perusteella 
löydetään linjaus koulutuksen tehokkuuteen ja entistä parempiin tuloksiin.  

2.3  Oppimistoiminta teorian ja käytännön integraationa 

Asiantuntijuuden lähtökohdat ovat formaalissa koulutuksessa. Ammatillinen osaaminen 
kehittyy edelleen työtoiminnan kautta sosiaalisesti ja institutionaalisesti muodostuneissa 
ammatinharjoittajien yhteisöissä. Työtilanteiden dynaamisuus ja sen edellyttämä reflek-
tiivinen työote edistävät uusien toiminta- ja ajattelumallien muotoilemista. 

2.3.1  Työ ja tiede asiantuntijaksi oppimisessa  

Työtoiminta osana oppimisprosessia perustuu keskenään sisäänrakennetuille suhteille. 
Poikela (1994) määrittelee kontekstin toiminnan kohteena, ympäristönä ja tilanteena. Hän 
viittaa oppimisnäkemyksessään Jarvisin malliin oppimisyhteisön luonteesta, sen byro-
kraattisesta (formaalinen oppiminen) tai ei-byrokraattisesta (non- tai informaalinen op-
piminen) ohjautuvuudesta, missä konteksti määrittyy oppijan subjektiivisesti kokeman 
sosiaalisen tilanteen kautta. Mallin mukaisesti byrokratia ja formaalisuus liittävät opiske-
lijan oppimisen koulutuksen kontekstuaalisiin ehtoihin ja ei-byrokraattinen ohjautuminen 
liittää hänen oppimistoimintansa muihin yhteiskunnan toimintajärjestelmiin. (Mt., 12, 
121–123.)  

Formaalinen oppiminen ja koulutus yhdistyvät didaktiikassa ja kasvatusjärjestelmän ja 
opiskelijan toiminta suunnitelmallisessa oppimistoiminnassa. Informaalinen oppiminen ja 
työ liittyvät toisiinsa toiminnan ja reflektion kautta työyhteisön ja -organisaation antaessa 
sille reunaehdot. Toiminnan tasolla työtehtävä, -asema ja osallistumismahdollisuudet se-
kä uranäkymät luovat perustaa oppimiselle. (Poikela 1994, 122–123.) 

Oppimisen organisointi voidaan määrittää Kaupin (1994, 253) tavoin kahden keskei-
sen periaatteen mukaisesti: yhtäältä yksilöllisenä, joustavana järjestelynä ja toisaalta ko-
konaisvaltaisena ja integroituneena prosessina, jossa otetaan huomioon muuttuvan yh-
teiskunnan ja työelämän haasteet. Opiskelija muodostaa käsityksensä ammatillisesta 
osaamisesta integroimalla tieteen ja työn kautta muodostuneen kuvan reflektion sisällöik-
si ammattikäytännöistä. Ammattiin kouluttautumisen keskeiset elementit ovat tiede, työ 
ja opiskelija. Näiden elementtien suhteet on kuvattu kuviossa 2.  
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Opiskelija 

Tieteellinen    Teoreettisesti ja 
maailmankuva    tietoisesti hallittu 
      ammattikäytäntö 
 

 
             Tiede              Reflektoiva          Työ 
               asiantuntija 

Kuvio 2. Tieteen, työn ja opiskelijan väliset suhteet Helakorpea (2001, 77) mukaillen. 
Ammattiin koulutuksen sisällöissä korostuvat tiedonmuodostuksen ongelmakeskeisyys ja 
monitieteisyys, tieteidenvälisyys ja käytäntöperusteisuus (Helakorpi 2001, 52–53). Oppi-
laitoksen ja työelämän yhteistyösuhteet mahdollistavat työssä oppimisen ja työelämässä 
kehittyneiden ratkaisujen tuomisen osaksi oppilaitoksen tarjoamaa opetusta. Koulutuk-
sen, työ- ja yhteiskuntaelämän vuorovaikutteisuus konkretisoituu työtä tutkivien ja kehit-
tävien hankkeiden ympärille, missä yhdistyvät oppimisteoreettiset lähtökohdat sekä in-
novatiivisten organisaatioiden toimintatapa (Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen 
työryhmän muistio 2001, 4).  

2.3.2  Teoria ja käytäntö toimintatietona asiantuntijaksi oppimisessa 

Ammatillisessa toiminnassa yhdistyvät tieteellisen ymmärtämisen taidot sekä käytännön 
viisaus ja ymmärrys. Sen sisältönä oleva tieteellinen tieto on yleispätevää tai yleisiä 
säännönmukaisuuksia sisältävää ja käytännöntieto moninaista: kontekstisidonnaista, ko-
kemusperustaista. (Kessels & Korthagen 1996, 19–20.) 

Käytännön tieto on henkilökohtainen konstruktio käytännön kokemuksista tai välilli-
sesti saadusta tiedosta, mm. lukemisesta, kuuntelemisesta tai toisten ihmisten kokemuk-
sista. Eri tavoin muodostunut tieto integroituu arvoihin ja ideaaleihin muodostuen toi-
mintaperustaksi. (Handal & Lauvås 1987, 25–29.) Käytännön tieto on teoreettisia malleja 
moniulotteisempaa (Benner 1984, 4). Olosuhteisiin suhteuttaen sen avulla voi selittää, 
ymmärtää tai ennustaa tapahtumia, mutta sen tarkoitus ei ole tieteellinen selittäminen 
(Handal & Lauvås 1987, 10–13; ks. Durgahee 1997, 216). Käytännön tieto on kuvattu 
seuraavassa kuviossa tasoulottuvuuksina: 
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Taso 3 Tekeminen Toiminta 

Kuvio 3. Käytännön tietoa kuvaavien käsitteiden väliset suhteet (Handal & Lauvås 1987, 28). 
Käytännön tietoa kuvaavalle alimmalle toimintatasolle sijoittuu tekeminen, seuraavalle 
konseptuaalisuus, joka sisältää toiminnan ja sen suunnittelun ja kolmannelle tasolle toi-
mintaperusteiden arviointi. Käytännön toiminnassa reflektio yhdistää nämä elementit ja 
niiden väliset suhteet (Calderheard & Gates 1993, 26; Wenger 1998, 48). 

Tekemisen perustana ovat tieto ja taito. Suomen kielessä tieto-sanalla on monia merki-
tyksiä. Tieto tarkoittaa faktoja, joita tiede, joukkotiedotus ja tilastot tuottavat. Tietona 
Niiniluoto (1996, 14, 16) pitää hyvin perusteltuja tosia uskomuksia ja edellyttäen myös 
totuudellisuutta. Tietoteoriassa tietoa pidetään propositionaalisena. Peruspropositiolla on 
kaksi ominaisuutta: se perustuu aistihavaintoon ja on olemukseltaan sellaista, etteivät 
muut propositiot voi sitä riitauttaa. Syntaktisin sanoin ilmaistuja propositioita tarkastel-
laan olosuhteisiin suhteutettuna. Siten totuuden havaitseminen on sidoksissa niihin tilan-
teisiin, joissa ne tajutaan. (Pratt 1998, 111–112; ks. Hirsjärvi 1980, 50–52.) Tieto on tie-
toa vain niin kauan, kuin se on kontekstiinsa sidottu siitä irrotettuna se muuttuu 
informaatioksi (Desforges 1995, 393; Lehtinen & Palonen 1997, 110).  

Taito-sanaa määritellessään Niiniluoto (1996, 53) viittaa Platonin määrittelyyn tekijän 
tietona ja Aristoteleen määritelmään järkiperäisenä tekemisvalmiutena. Käsittämisen tai-
dot sekä episteeminen tietokäsitys saavat keskeisen merkityksensä käytännön työn perus-
tana, jolloin käsittäminen on olennaisempaa kuin käsitteellinen tieto. 

Tekeminen viittaa taitotiedon hallintaan. Taitotiedon lähikäsite on osaaminen. Osaa-
minen ja taitotieto eroavat toisistaan siinä, ettei osaamisesta seuraa kykyä kertoa tai tie-
tää, kuinka jokin asia tehdään. Taitotieto poikkeaa osaamisesta tai taidosta siinä, että se 
on kielellisesti ilmaistavissa lauseina, jotka koskevat jonkin taidon harjoittamisen tehok-
kainta tapaa (Niiniluoto 1996, 53). Sarvimäki (1995, 66) osoittaa kolme erilaista sisältöä 
”tietää miten”-käsiteparille: 1. taidot, jotka on opittu harjoituksen avulla, 2. taidot, jotka 
eivät vaadi harjoitusta, vaan ennakoivaa tietoa sekä 3. suoritus, joka vaatii säännöt mutta 
ei harjoitusta. 

Välillinen tieto sisältää teoriatiedon ja käytännön tiedon integroitumisen sekä siihen 
liittyen tiedon kokemuksellisen perustan.  

Teoria ja käytäntö. Ammattitaito edellyttää sekä teoreettista tietoa että käytännön ko-
kemusta ja niiden integrointia (Bromme & Tillemma 1995, 262). Teoria on perustavan-
laatuinen oletus siitä, miten maailma toimii (Senge ym. 1998, 29). Teoria-käsite tulee 
kreikan kielestä ja tarkoittaa tutkimista. Fullerin ajatukseen sitoutuen Senge ym. (1998) 
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toteavat teorian jäsentävän kokemustietoa. Teoria - käytäntö - yhteys edistyy syklinä: teo-
ria kehittää käytännön menetelmiä ja välineitä, mikä taas johtaa uusien näkökulmien tar-
kasteluun, mikä puolestaan kehittää edelleen teoriaa (Senge 1998, 29). Sama sykli voi-
daan kuvata myös toisinpäin lähtien käytännöstä (Desforges 1995, 391–393).  

Käytännön tieto poikkeaa olennaisesti teorioiden struktuureista ja sisällöistä. Se ei ole 
redusoitavissa teorian muotoon. Myöskään käytännöstä peräisin olevat, strukturointiin 
pyrkivät tieteen teoriat eivät toimi suoraan käytännön toiminnan ohjaajina, koska teoriat 
vaativat aina transformaation muodostuakseen käytännölliseksi tiedoksi. (Bromme & Til-
lema 1995, 262.) Eraut (1994, 29) puhuu jopa assosiatiivisesta käytännön tiedosta, joka 
syntyy käytännön tilanteiden yhteydessä ja jolla myöhemmin todetaan olevan teoreetti-
nen merkitys. Käytännön toiminnan perusteella tehty teoretisointi edellyttää kuitenkin 
havaintojen testaamista tiedon validoimiseksi (mt., 29) ja desituationaalistamiseksi (ks. 
Hatano & Inagaki 1995, 334; ks. Lave 1993, 69, 79). 

Kognitiivisesta näkökulmasta tarkastellen ammatillinen tieto on kehittynyt professio-
naalisessa toiminnassa ja se perustuu käytännön tilanteiden ja niiden edellyttämän teo-
reettisen tiedon integrointiin (Bromme & Tillema 1995, 262; Segall ym. 1990, 12). Ko-
kemuksen myötä tietoaines personalisoituu ja siitä tulee enemmän tai vähemmän 
sääntöorientoitunutta (Handal & Lauvås 1987, 9). Siten asiantuntijalla on valmius toi-
mintapäätöksiinsä abstraktin tiedon ja havaintotiedon perusteella (Bromme & Tillema 
1995, 262). 

Kokemuksellinen tieto. Arkielämässä kokemus-käsite sisältää kaksi konnotaatiota: 
emotionaalisesti positiivisen ja negatiivisen. Toisaalta kokemus voidaan käsittää henkilö-
kohtaisena näkemyksenä ja reaalimaailman suhteena. Tieto on yhteydessä kokemuksiin 
sekä objekteihin, niiden formaaleihin struktuureihin, jolloin se on erillinen ihmisten hen-
kilökohtaisesta kokemisesta (Burke 1998, 149; Niiniluoto 1996, 53; Pratt 1998, 112–
114). 

Kokemus assosioituu kokeilemisen kautta kertyneeseen hiljaiseen tietoon. (Bromme & 
Tillema 1995, 263.) Toiminnassa ja toiminnasta saadut kokemukset muovaavat käytän-
nöllistä tietämystä, ymmärrystä toimintatilanteesta ja omasta roolista tässä tilanteessa se-
kä tämän yksittäisen toimintatilanteen perusteella ymmärrystä toiminnan suhteista ja pe-
riaatteista sekä itsestä persoonana (Russell 1993, 212).  

Psykologiselta perustaltaan arvot suuntaavat ihmisen havaintoja. Ne tulevat esille joko 
suoraan tai epäsuoraan kielessä ja toiminnassa. (Aadland 1993, 45; ks. Handal & Lauvås 
1987, 12.)  

Arvot sijoittuvat henkilökohtaiseen arvohierarkkiaan, jossa yhdistyvät yksilölliset ar-
vot ja normit sekä yhteiskunnassa sovitut arvot ja normit (Carr 1998, 305). Arvoraken-
nelman perustana ovat ihmisten elintärkeitä tarpeita tyydyttävät vahvat arvot, jotka saavat 
normien antaman suojan. Hierarkkian seuraavalla tasolla ovat ihmisten ja yhteisöjen väli-
siä suuria eroja ilmentävät korkeat, yksilölliset arvot, joita valtio ei suojele normein (Sa-
jama 1995, 102). Henkilökohtainen arvokartoitus on perimän tavoin yksilöllinen ja arvo-
jen selkiyttäminen on elämän mittainen prosessi entistä paremman itsetuntemuksen 
savuttamiseksi (Aadland 1993, 46–49). 

Platon on todennut jokaisella olevan intuitiivisen tiedon hyvästä. Etiikan tehtävä on 
siirtää nämä yleiset hyveet käytännön toimintaan. Sana ”etiikka” alkuperältään kreikka-
laisena terminä merkitsee siveellistä elämänlaatua tai -tapaa. Se voi tarkoittaa myös lakia, 
mutta silloin enemmän tavan kuin juridisten säännösten merkityksessä. (Aadland 1993, 
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84; ks. Kansanen 1996, 16.) Aadland (1993, 108) toteaa ihmisellä olevan intuitiivisen 
tiedon oikeasta ja väärästä luontaisoikeudellisena ajatteluna. Sen mukaisesti perusarvot 
pysyvät samankaltaisina kautta aikojen ja kaikissa kulttuureissa, vaikkakin postmoderni 
aika relaationaalisuudellaan asettaa ne itseisarvoina dialektiseen positioon (ks. Dewey 
1999, 45–48).  

Etiikka ja moraali selvittävät ihmisen ”oikeaa” käyttäytymistä. Moraalin kantasana on 
sama kuin etiikalla, mutta tarkoittaa käytännössä eri asiaa (Aadland 1993, 21). Etiikan 
piiriin kuuluvat moraalinormien teoreettiset ja periaatteelliset kysymykset: mikä on hyvää 
ja pahaa, oikeaa ja väärää. Moraali tulee näkyviin niissä normeissa, joita yksilö puolustaa 
tietyssä tilanteessa joutuessaan hyväksymään tai tuomitsemaan tietyn menettelyn. Etiikka 
on moraalisten toimenpiteiden systemaattista pohdintaa, moraalitietoa. (Mt., 84.)  

Yhden tunnetuimman moraalista toimintaa käsittelevän teorian, Kohlbergin moraalin 
kehitysteorian, mukaan moraalisten ongelmien ratkaisut ovat sidoksissa ihmisen kehitys-
vaiheeseen sekä niiden ainutkertaisuuteen. Teorian perusta on konstruktivismissa, kogni-
tiivisessa kehityksessä ja yhteisöllisessä oikeuden ideaalissa, joka ilmenee loogisuudessa, 
objektiivisuudessa, rationaalisuudessa ja oikeusorientaatiossa (ks. Carr 1998, 306; Pinch 
& Parsons 1997, 381). Kehitysteoriana se ottaa huomioon kognitiiviset kehitysvaiheet, 
mutta hyväksyy vapaan tahdon valintojen tekemiselle (Bandman & Bandman 1995, 87). 

Yhteisöllisestä näkökulmasta moraalinen toiminta on sopimuksiin perustuvaa. Kaikis-
sa kulttuureissa ja yhteiskunnissa laaditaan toimintasääntöjä, normeja, jotka syntyvät yh-
teiskunnallisten sopimusten perusteella ja säätelevät yhteiselämää velvoittein (ks. Aad-
land 1993, 22). Vaikka moraaliset normit perustuvat sosiaaliseen sopimukseen, niistä ei 
välttämättä vallitse yksimielisyys ja siksi eettisten ongelmien ratkaisut edellyttävät tilan-
teen tosiasioihin, arvoihin ja periaatteisiin perehtyneisyyttä (Kalkas & Sarvimäki 1996, 
11–12). 

Ammatillisessa työssä toiminnan perusperiaatteet ja eettiset ohjeet kiteytyvät ajan ku-
luessa arvoiksi kehystämään työtä ja henkilökohtaisia käytäntöjä (Aadland 1993, 12). 
Ammattietiikan voidaan Lindqvistin (1989, 47) näkemykseen yhtyen todeta koostuvan 
kaksinkertaisesta ketjusta: ammatillisista arvoista ja ammatillisesta osaamisesta. 

2.4  Ammatillisuus ja eksperttiys 

Työelämän muutosten vuoksi, mm. työjaon muuttumisen ja hierarkkisuuden vähentymi-
sen vuoksi asiantuntijuus on saanut keskeisen asemansa työelämän tarkastelussa. Käsit-
teellisesti asiantuntijuus ei ole yksistään sidoksissa ammatilliseen asemaan, vaan tehtävä- 
ja ongelma-alueeseen sekä perinteisten ammattien ulkopuolella olevaan tietämykseen. 
(Rauhala 1998, 229–230.) 

2.4.1  Ammattitaito asiantuntijan työssä 

Ammattikäsitteen perusteoriana on pidetty Parsonsin yhteiskuntamalliin rakentuvaa funk-
tionaalista ammattikäsitystä. Sen mukaan ammatti koostuu erilaisista työtehtävistä, joita 
työntekijän odotetaan osaavan työnsä hänen tietojensa, taitojensa, kykyjensä ja työkoke-
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muksensa perusteella. Näiden avulla hänen voi harjoittavaa menestyksekkäästi ammatti-
aan (Arhinmäki & Rauhala 1992, 114).  

Ammatti-käsitettä on määritelty myös monin tavoin, mm. funktionaalisen, objektiivi-
sen ja subjektiivisen näkökulman avulla (Räty 1987, 113–123). Ammattien luokittelu ta-
pahtuu Arhinmäen ja Rauhalan (1992, 140–141) mukaan määrittelemällä ne sosiaalisina 
rooleina, jolloin käsite viittaa ammatilliseen sosialisaatioon. Yhteiskunnallisten muutos-
ten seurauksena vanhojen ammattien kadotessa ja vastaavasti uusien syntyessä työtehtä-
vien ympärille kehittyy asiantuntemuksen uudenlaista organisoitumista (Eteläpelto 1992, 
21; Toiskallio 1998, 22). 

Asiantuntijuus-käsite eroaa ammattitaidon käsitteestä siinä, että sitä rajaa ammatillisen 
vakanssin sijasta asia- tai ongelma-alue (Bromme & Tillema 1995, 265). Asiantuntijuus 
ei siten rajaudu tiede- tai oppiainerajoihin, vaan edellyttää monialaisuutta (Rauhala 1998, 
230; Toiskallio 1998, 26). 

Kirjallisuudessa asiantuntijuutta määritellään monin tavoin. Sillä tarkoitetaan uudistu-
neen työnjaon johdosta syntynyttä perinteisistä ammateista irrallista tai niiden ulkopuo-
lelle jäävää osaamista, toimen tai ammatin sisältämää erikoistunutta osaamista tai yhteis-
kunnallisen tehtäväalan ja työnjaon perusteella määräytyvää tietyn ammattiryhmän 
toiminta-aluetta (Eteläpelto 1992, 21). Ekspertin toimintaa kuvataan ammattitaitona tai 
henkilön työkokemukseen ja hänen erikoistuneeseen tietämykseensä perustuvana osaa-
misena (mt., 21; ks. Helakorpi & Olkinuora 1997, 82) tai kvalifikaatioiden osaamisena 
(Metsämuuronen 2000, 17; Pelttari 1997, 135–138; STM 2000, 13). Käytännössä asian-
tuntijuudella tarkoitetaan perinteisten ammattien hallintaan liittyvää tietotaitoa sekä eri-
koistuneeseen osaamiseen liittyvää erityisosaamista (Launis 1997, 122–124; Stenström 
2001, 6), joka on kapea-alaiseen ammatilliseen osaamiseen verrattuna tilannesidonnaises-
ti dynaamista ja muuntuvaa (Helakorpi 2001, 63). 

Asiantuntijuutta kuvaavia kvalifikaatio- ja kompetenssi-käsitteitä käytetään rinnak-
kain. Tyypillisesti kvalifikaatiovaatimukset kuvaavat työelämän asettamia työn suoritta-
misen ja kehittämisen vaatimuksia ja kompetenssi (pätevyys, ammattiosaaminen) työnte-
kijällä olevaa osaamista (Helakorpi 2001, 65; Vesterinen 2002, 111–112).  

Ammattitaito liittyy läheisesti osaamiseen. Ammatillisessa osaamisessa tieto johtaa 
luovaan käytännön toimintaan ja tiedon hallintaan (Helakorpi 2001, 64, ks. Stenström 
2001, 6). Taito-sana kreikan kielen käännöksenä viittaa tekniikkaan ja tieteeseen ja kun 
taitavuudesta tulee harjoittajansa työkäytäntö, puhutaan ammattitaidosta (Niiniluoto 
1996, 49–50). Yksilöllistä osaamista voidaan pitää osana organisaation kokonaisosaamis-
ta, ja vastavuoroisesti ne täydentävät toisiaan (Nonaka & Takeuchi 1995, 13; Perälä 
1997, 15; Qvretveit 1995, 17; Rauhala 1998, 231). 

Postmodernissa yhteiskunnassa koulutuksen tavoitteena on ammatillinen eksperttiys, 
joka edustaa ammatillisen kehityksen korkeinta astetta (Rauhala 1994a, 4). Erityisen yh-
teiskunnallisen roolinsa mukaisesti asiantuntijalla on velvollisuudet ja vastuu. Hän on 
vastuussa ammattitaidostaan ja sen kehittämisestä toiminnan vaikutuspiiriin kuuluville 
tahoille (Laki 559/1994; ks. Rauhala 1998, 230). 

Asiantuntijatiedon erittelyssä on viime vuosien aikana yleisten filosofisten pohdinto-
jen sijaan kiinnostuttu tiedon deklaratiivuudesta ja proseduraalisuudesta. Kiinnostuksen 
kohteeksi on tullut tiedon kontekstuaalinen ja sosiaalinen luonne. (Ks. Segall ym. 1990, 
202.)  
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Asiantuntijatiedon tiedollisina pääkomponentteina pidetään formaalista, praktista ja 
metakognitiivista tietoa, jotka täydentävät toisiaan ja ovat välttämättömiä ammatillisen 
tietämyksen ja osaamisen elementtejä (Eteläpelto 1997, 97; Lehtinen & Palonen 1997, 
110, 118).  

Formaalinen tietämys on mm. perinteistä faktatietoa, joka on julkista, näkyvää. Se on 
käsitteellistä ja sitä voidaan käyttää eksplisiittisesti päätösten tekemisessä. Koulutuksen 
aikana hankittu formaalinen tietämys on lähtökohta kokemuksen kautta laajenevalle 
praktiselle tietämykselle, johon työelämän tilanteet sinällään antavat rajallisen mahdolli-
suuden (Boshuizen ym. 1995, 271).  

Praktinen tietämys on toiminnallista, informaalia ja henkilökohtaista, ja se rakentuu 
subjektiivisesti merkityksellisistä omakohtaisista kokemuksista (Liston & Zeichner 1991, 
64; Schön 1983, 49; Toiskallio 1994, 81). Se on kontekstuaalista, situationaalista ja tun-
tumatiedon tyyppistä (Kessels & Korthagen 1996, 21). Se on intuitiivista (Boshuizen ym. 
1995, 271; Sarvimäki 1995, 64–65), usein äänetöntä, mistä Schön (1987, 22–31) käyttää 
Polanyin käsitettä ”hiljainen tieto” kuvatessaan korkeatasoista osaamista kykynä havaita, 
tunnistaa ja toimia varmuudella monimutkaisissa tilanteissa ilman, että toimintaa voisi 
kuvata tai selittää (ks. Ryle 1982, 16–17). Se on kuvattavissa tietämisenä toiminnassa (ks. 
Ryle 1982, 12–22: ”mitä- ja miten-tieto”; Benner 1984, 24) tai reflektoimisena toimin-
nassa (Grundy 1993, 12–15, ”mitä-, miten- ja miksi”-tieto; Lauriala 1997, 38–39; Russell 
1993, 214). Se voidaan käsitteellistää Bereiterin ja Scardamalian määritystä siteeraten 
asioiden vaikutussuhteiden ennakoinnissa edesauttavaksi epämuodolliseksi kokemustie-
doksi, ongelmanratkaisuja helpottavaksi vaikutelmatiedoksi tai oman toiminnan koor-
dinointia palvelevaksi itsesäätelytiedoksi (Lehtinen & Palonen 1998, 95–97). 

Praktinen tietämys on kulttuurisidonnaista ja sitä käytetään arvioinneissa ja ennustei-
den tekemisessä ilman, että sitä perusteltaisiin tai käsitteellistettäisiin (Segall ym. 1990, 
202). Se soveltuu monimutkaisiin arviointitilanteisiin, esimerkiksi arvioitaessa sosiaali- 
ja terveysalan asiakkaan tarpeita ja odotuksia ja liitettäessä se häntä koskevaan tieto-
ainekseen. Siihen on yhdistyneenä teoria, käytäntö ja arkitieto (Bromme & Tillema 1995, 
265). 

Metakognitiivinen tieto on ydinmerkitykseltään tietoa tiedosta ja sen kontrolloinnista 
(ks. Wittrock 1986, 310) ja sen kehittymistä voidaan edistää reflektiolla (Eteläpelto 1993, 
126; Mc Crindle & Christensen 1995, 180). Se sisältää tietoa työskentelyn kohteesta, 
suoritettavasta tehtävästä, työskentelytavoista, työmenetelmistä ja -strategioista ja henki-
löstä itsestään toiminnan subjektina (Eteläpelto 1991, 272). Sille rinnasteista metakogni-
tiivista taitoa voidaan pitää valmiutena oppimaan oppimiselle ja itseohjautuvuudelle (mt. 
1997, 96, 98–100; Helakorpi 2001, 133).  

Asiantuntijan tietämys, tieto sekä ymmärrys faktojen hallitsemiseksi ja suhteuttami-
seksi toisiinsa ja kokonaisuuteen on Niiniluodon (1996, 53) määrittelyn mukaisesti sub-
jektiivista, sisäistä käsitystietoa (ks. Boshuizen ym. 1995, 273; ks. Kessels & Korthagen 
1996, 21). Asiantuntijan tietämys sisältää tietoa, päämääriä, taitoja ja asenteita ja se muo-
vaa työntekijää kokonaisuutena ja hänen suhdettaan toimintakontekstiin (Boshuizen ym. 
1995, 273; Ryle 1982, 12). Tiedon käyttö ja menettelytavat ilmenevät toiminnassa (Des-
forges 1995, 393–395). Lopulta ne välittyvät palvelujen käyttäjille kokemuksiksi palve-
lun laadusta (Bromme & Tillema 1995, 264–265). 
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Asiantuntijalle on ominaista, että työtä tehdessään hän pystyy rajaamaan työnsä koh-
teen, hallitsee menetelmät työn tekemiseksi ja kykenee arvioimaan työnsä seurauksia 
(Helakorpi 2001, 65, 82; Rauhala 1994b, 67).  

2.4.2  Noviisista ekspertiksi 

Asiantuntijan toimintaa voidaan taustoittaa useista teoreettisista lähtökohdista. Kognitiivisen 
teorian mukaan oppiminen on tietorakenteiden kehittymistä. Oppiminen saa aineksensa todel-
lisista käytännön tilanteista (ks. Benner 184, 2–4) ja osallistumisesta käytännön toimintaan 
moniammatillisissa työryhmissä. Siten eksperttiys on sidoksissa myös ammatilliseen enkultu-
raatioon (Bromme & Tillema 1995, 264; Lave & Wenger 1991, 48–49; Lave 1993, 68; Wen-
ger 1998, 48).  

Ekspertiksi kehittyminen edistyy käsitteellisen tiedon, menettelytapatiedon ja havain-
noista oppimisen kautta (Benner 1984, 21; Russell 1993, 210–212). Oppimisprosessin 
edistyessä tiedon struktuurit muuntuvat ja tulevat joustaviksi ja helposti käyttöön sovel-
lettaviksi (Boshuizen ym. 1995, 272; Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 150–151; 
ks. Russell 1993, 209).  

Benner (1984) kuvaa siteeraamaansa Dreyfusin ja Dreyfusin viisivaiheista luokitusta 
asiantuntijaksi kehittymisessä seuraavasti: 

1. noviisi 
2. edistynyt aloittelija 
3. pätevä suorittaja 
4. taitava suorittaja 
5. ekspertti 

Mallin mukaan asiantuntijaksi kehitytään vaiheittaisesti. Aluksi noviisina ilman työko-
kemusta oppija hahmottaa tehtävänsä sen yksityiskohdista käsin ja toimii kontekstia 
huomioon ottamatta sääntöorientoituneesti. Edistynyt aloittelija tunnistaa jo tilan-
nesidonnaisia elementtejä toiminnassaan. Pätevällä suorittajalla on työkokemusta, ja hä-
nen toiminnassaan korostuu suunnitelmallisuus; hän arvioi, analysoi ja reflektoi työtilan-
teita. Taitavana suorittajana hän toimii kokonaisvaltaisesti ja työskentelee tavoitteellisesti 
ja arvioi vain muutamien vaihtoehtoisten tapojen käyttöä ongelmanratkaisuissa. Vuosien 
työkokemuksen perusteella eksperttinä hänen toimintansa edustaa korkeinta osaamisen 
astetta. Hänellä on syvä ymmärrys toimintakokonaisuudesta, eikä hänen työskentelynsä 
perustu analyyttisiin työtapoihin tai toimintasääntöihin, vaan hän toimii kokemukseensa 
ja intuitioonsa luottaen tilanteenmukaisesti. (Benner 1984, 20–32; ks. Creedy ym. 1992, 
729.) 

Tämän tutkimuksen lähtökohtaolettamuksena on, että työelämäprojekteissa ammat-
tialan työn oppiminen edistyy Bennerin (1984) siteeraaman Dreyfusin ja Dreyfusin mal-
lin mukaisesti kohti asiantuntijuutta. Malli on lähinnä tilannemalli eikä niinkään taita-
vuutta mittaava malli, sillä se jättää osoittamatta yhteydestään irrotettuja kriteereitä 
asiantuntemuksen tason arvioimiseksi (mt., 32). Mallin mukaisesti tutustumalla ja osallis-
tumalla työkäytäntöihin ja niiden yhteydessä käytyihin keskusteluihin opiskelijat harjoit-
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televat soveltamaan työtoiminta- ja ajattelumallejaan uusissa työtilanteissa (ks. mt. 33; 
ks. Eteläpelto 1993, 122; ks. Lave 1996, 65).  

2.5  Ammatti-identiteetin muodostuminen  

Identiteetti käsitteenä on moniulotteinen ja sen määritelmät ovat sidoksissa eri tieteenalo-
jen ja koulukuntien lähtökulmiin. Psykologiset teoriat jättävät vähälle huomiolle identi-
teetin kehittymisen kannalta sosiaaliset tekijät ja sosiologiset teoriat ryhmien sisällä il-
menevät yksilölliset erot. Ihminen - yhteisö-tarkasteluissa henkilökohtainen identiteetti 
sisältää ominaisuuksia, jotka erottavat yksilön muista saman ryhmän jäsenistä, kun taas 
sosiaalinen identiteetti yhdistää hänet tietyn kulttuurin ja sosiaalisen ryhmän jäseneksi. 
(Liebkind 1988, 62–70; ks. Huotelin 1996, 24.) 

Yksilötasolla identiteettiä voidaan tarkastella kognitiivisina rakenteina tai psykologi-
sina prosesseina. Identiteetin prosessiluonne viittaa sekä ajallisuuteen että minän pysy-
vyyteen tilanteesta toiseen. Sama minä säilyy, vaikka ihminen saattaakin konstruoida it-
seään eri tavalla eri tilanteissa, ”minän konteksteissa”. Identiteetti psykologisena 
prosessina on erilaisten osaidentifikaatioiden uudelleen järjestelyä tilanteiden, vaatimus-
ten ja mahdollisuuksien synnyttäessä erilaisia minäkäsityksiä. (Wager 1996, 91–93.) 

Identiteetissä on kaksi osa-aluetta: julkinen ja henkilökohtainen. Julkinen identiteetti 
on kaksiulotteinen: objektiivinen ja subjektiivinen. Objektiivinen julkinen identiteetti on 
piirre, jonka toiset ihmiset tuntevat, ja subjektiivinen identiteetti on käsitys omasta objek-
tiivisesta julkisesta identiteetistä. Henkilökohtainen identiteetti on lähikäsite minäkäsi-
tykselle, joka on ihmisen henkilökohtainen käsitys siitä, mikä hänelle on ominaista. Sub-
jektiivinen julkinen identiteetti saa aineksensa siitä, millaisena toiset ihmiset häntä 
pitävät, ja se muodostuu vähitellen minäkuvaksi. (Lange & Westin 1981, 198–199.) Täs-
sä tutkimuksessa identiteetin osa-alueita pidetään sisäkkäisinä ja toisiinsa vaikuttavina.  

2.5.1  Kriittiset oppimiskokemukset identiteetin rakentajina 

Työelämän tilanteet toimivat opiskelijalle henkilökohtaisen identiteetin ja samalla 
uraidentiteetin rakentamisen aineksina hänen joutuessa arvioimaan suhtautumistapaansa 
niihin. Kokemuksina nämä tilanteet ovat merkityksellisiä. (Ks. Silkelä 1997, 179.)  

Merkityksellisten kokemusten välityksellä tai niiden kautta ihminen liittyy ilmiöihin, 
asioihin ja ihmisiin. Samalla ne ilmaisevat hänen suhteensa niihin (Turunen 1992, 14). 
Merkitys viittaa sekä kognitiiviseen että emotionaaliseen kokemuksen ulottuvuuteen. 
Kun ihminen kokee asian merkitykselliseksi, hän hakee siihen ajatuksellisia perusteluja, 
mutta viime kädessä asian ratkaisee merkityksellisyyden kokemus. Merkityksellisillä ko-
kemuksilla ei ole arvoa sinänsä, vaan ne saavat arvonsa kokijansa arvostuksessa (Silkelä 
1996b, 82): ihminen arvostaa hyvää kokemusta ja ilmentää sitä tunteissaan (Sajama 
1995, 91; Silkelä 1996a, 61; mt. 1997, 174, 180; ks. Turunen 1992, 14; ks. Vygotski 
1982, 243–247). Merkityksellisyys määrää sen, mitkä asiat säilyvät ja mitkä unohtuvat 
niin yksittäisen ihmisen kuin yhteisön kokemustodellisuudessa (Berger & Luckmann 
1995, 52). 
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Yksilöidentiteetin rakentumisessa merkityksellisyys on yhteydessä Jungin (1995, 356–
357) psykodynaamisiin perusteisiin itsestä. Sen mukaan kollektiivinen piilotajunta, tie-
dostamattoman psyyken sisältämä kokemusvarasto ja sen lajihistorialliset arkkityypit ts. 
esi-isiltä perityt elämän ja toiminnan muodot, muodostavat persoonaksi ja yksilöksi kas-
vamisen ytimen (Jung 1991, 24–25, 53, 83). Intuition hetkinä tai syvällisessä ajattelussa, 
transsendentissa kokemuksessa ja sen perusteluissa, huippukokemuksessa, tietoisuus saa 
yhteyden kollektiivisen piilotajunnan arkkikuviin, mikä tunnistetaan kokemuksen laatui-
na (Jung 1991, 24; mt., 357, 434; Jung ym. 1997, 23, 37; ks. Silkelä 1997, 175).  

Sisäinen kokemus ja henkinen kasvu sisältyvät yksilöksi tulemiseen, individuaatioon 
(Jung 1987, 63–66; mt. 1995, 436–438). Individuaatio kuvaa yksilöllisyyttä, kaikkein 
sisintä, kaikkein viimeisintä ja ylittämätöntä ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä toteutta-
mista. Individuaatio sulkee maailman sisäänsä, ja arkkikuvien, mielikuvien, jäsentäminen 
on sen päätehtäviä. (Jung 1987, 65; mt. 1991, 55.) Täydellisesti ihminen ei kuitenkaan 
koskaan voi saavuttaa tietoisuutta itsestä, vaan aina on piilotajuisia asioita, jotka kuuluvat 
minän kokonaisuuteen (Jung ym. 1997, 32–34). Vasta sitten, kun hän tietää ja hyväksyy 
tiedostamattoman, hän voi olla kokonainen (mt., 52, 67). Siten kokonaisuudeksi tulemi-
sen tavoite on tiedostamattoman integroitumista tietoisuudessa (Jung 1987, 66).  

Uraidentiteetin rakenteina ovat ihmisen omat autenttiset arvot, jotka hän suhteuttaa 
elämäänsä ja kokemuksiinsa, työstää niitä oppimisprosessissaan ja liittää ne työhönsä. 
Identiteetti palautuu henkilökohtaisen uran luomisen lähtökohtiin (ks. STM 2000, 13), 
mikä välittyy arvostuksissa; ei niinkään siitä viitekehyksestä, mitä työ merkitsee tekijäl-
leen, vaan millaisia merkityksiä hän haluaa työnsä välityksellä viestiä muille ihmisille. 
(Meijers & Wijers 1998, 81.) 

Arvokkaat, erittäin merkitykselliset kokemukset, voivat muovata ihmisen suhdetta to-
dellisuuteen, jolloin hänelle jää tunne, että hän on saavuttanut jotakin (Lauriala 1997, 
106–108; Soini 1999, 42; Turunen 1992, 125; Turunen 2002, 46, 49). Eteläpelto (1993, 
113) kuvaa identiteettityön kannalta keskeistä prosessia ”human empoverment”  
-tapahtumana, inhimillisen toimikyvyn vahvistumisena. 

2.5.2  Ammatti-identiteetin muodostuminen sosialisaationa 

Ammatti-identiteetti-käsite viittaa sekä yksilölliseen että yhteisölliseen; Wagerin (1996, 
91) identiteettimäärittelyn mukaisesti käsitykseen minästä ja meistä.  

Sosiologisessa kirjallisuudessa käsitellään identiteetin ja yhteiskunnan välistä suhdetta 
useimmiten symbolisen interaktionismin suuntausten sisällä. Tämän suuntauksen edusta-
jat jakaantuvat kahteen pääsuuntaukseen, prosessi- ja rakenneinteraktionisteihin. Edelli-
set korostavat keskinäisen vuorovaikutteisuuden ja jälkimmäiset roolien omaksumisen 
näkökulmaa (ks. Segall ym. 1990, 7, 23) ts. identiteetti on yhtä kuin sisäistetyt roolit. 
(Liebkind 1988, 62–63.) Ekspertiksi kehittymisen prosessissa on aineksia molemmista 
suuntauksista. Tässä tutkimuksessa painotetaan vuorovaikutteista tarkastelukulmaa. 

Ihminen kasvaa erottamattomasti osana yhteisöään, kulttuuriaan. Hän käyttää sitä ja 
luo sitä itselleen ominaisella tavalla. (Bruner 1990, 346; Meijers & Wijers 1998, 82; Ya-
roshevsky 1989, 302.) Identiteetti muodostuu monimutkaisessa ja dialektisessa yksilöllis-
ten ja sosiaalisten elementtien välisessä vuorovaikutusprosessissa (Berger & Luckmann 



 39

1995, 79). Minän sosiaalistuessa identifikaatio- ja sisäistämisprosessissa ulkoinen julki-
nen maailma tulee representoiduksi sisäisessä yksityisessä maailmassa, mutta minä, tieto 
ja ulkomaailma pysyvät erillisinä (Toiskallio 1993, 99; ks. Järvilehto 1994; 167). Indivi-
dualiteetti edellyttää tietoisuuden omasta autonomiasta (Schein 1987, 162; Yaroshevsky 
1989, 223; ks. Berger & Luckmann 1995, 79–80; ks. Jung 1995, 435). 

Sosiaalinen ympäristö tarjoaa ihmiselle runsaan määrän sosiaalisia kategorioita samas-
tumiskohteeksi (Lindqvist & Manninen 1999, 91). Langen ja Westinin (1981) määrittely-
jen mukaisesti ihminen identifioituu vaiheittaisesti aluksi tärkeiden toisten ihmisten kaut-
ta (Berger & Luckmann 1995, 152; ks. Mead 1968; 129), joita Wager (1996, 92–94) ei 
tarkastele neutraaleina entiteetteinä vaan liittää niihin arvodimension. Seuraavaksi hän 
identifioituu ryhmään, jonka arvot hän omaksuu. Sitten yksilö identifioituu yhteen tai 
useampaan sosiaaliseen kategoriaan, mikä antaa tunteen yhteenkuuluvuudesta (Lange & 
Westin 1981, 188–189). 

Työelämässä sosiaalisen identiteetin rakennusaineet on perinteisesti antanut selkeära-
jainen ammattikunta (ks. Rintala 1997, 89; ks. Schein 1990, 110); nykyään moniammatil-
liset työryhmät (Rauhala 1994a, 5). Ammatillisen kehittymisen ehtona on, että ammatin 
oppijalla on tukenaan ryhmä, johon hän voi samastua ja jonka normit hän voi hyväksyä 
ja jonka keskuudessa hän voi keskustella ammattiin liittyvistä asioista (Levine & More-
land 1996, 265–266).  

Ihminen rakentaa ammatti-identiteettiään elämänkaariajattelun mukaan vaihettaisesti 
(mm. Huotelin 1996, 24; Kauppila 2002; Liebkind 1988, 62–70; Räty 1987, 123; 
Schriewer & Holmes 1992, 239): esisosialisaation vaiheessa, koulutusta edeltävässä vai-
heessa, painopisteenä on mm. ammatinvalintaan vaikuttavien seikkojen prosessointi 
(Houtsonen 1996, 204–205), muodollisen koulutuksen vaiheessa ammatillisen koulutuk-
sen hankkiminen ja ammatissa toimimisen vaiheessa ammatissa kehittyminen ja työuralla 
eteneminen (Honkonen 1991, 21). Tämän tutkimuksen tutkittavat ovat pääasiassa ammat-
ti-identiteetin muodostamisen toisessa vaiheessa kouluttautuessaan ensimmäiseen am-
mattiinsa.  

2.6  Työyhteisö oppimiskontekstina 

Oppimiskonteksti kuvaa fyysisiä olosuhteita, kielen käyttötapoja sekä yhteistä ymmärtä-
misyhteyttä (Erwards & Mercer 1987, 63). Se on myös toimintaan ja sen ympärille jäsen-
tynyt kokonaisuus, joka on paikkaan ja aikaan sidoksissa ja jolla on merkittävä tehtävä 
oppimiselle, sosialisaatiolle ja kehittymiselle (Lave 1993, 67).  

Fyysisessä kontekstissaan ihminen on osa mikro- ja makrokulttuuria. Mikrokulttuuria 
edustaa ihmisen persoonallista kasvua tukeva taustayhteisö. Makrokulttuuri muotoutuu 
suurimmaksi osaksi mikrokulttuureista ja käsittää vallitsevien kulttuuriryhmien arvo-, 
normi- ja sanktiosysteemit. Se ilmentää instituutioiden symbolisia käytänteitä, kuten kas-
vatuksellisia menettelytapoja. (Segall ym. 1990, 24.) Oppimisympäristössä integroituvat 
organisaation toiminta ja sen didaktiset ratkaisut. Kulttuurinen ulottuvuus yhdistää oppi-
misympäristöt todellisuuden paikkoihin ja tilanteisiin ja ihmisten arkielämän tapahtumiin 
(Schein 1987, 177–180; Wenger 1998, 6–7; Åhlberg 1998, 42). 
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Oppimistoiminnan tasolla sosiaalisen ilmapiirin ja didaktisten elementtien vuorovai-
kutteisuus korostuu. Näitä elementtejä tutkijat painottavat lähtökohdistaan käsin eri ta-
voin. Kallonen-Rönkön (1996, 12–13) määrittelyssä oppimisympäristö on älyllinen, sosi-
aalinen ja aineellinen järjestelmä sekä oppimista tukeva kehys. Samansuuntaisesti kuin 
Hammond ja Collins (1991, 28) sekä Helakorpi (2001, 71) Atjonen (1992, 90) sisällyttää 
oppimisympäristöön tilan ja välineiden lisäksi kasvatusfilosofian tai -asenteen ottamalla 
huomioon opiskelijan tarpeineen ja edellytyksineen oppimisen lähtökohtana. Oppi-
misympäristö parhaimmillaan edistää teorian ja käytännön ja omakohtaisten kokemusten 
yhdistämistä reflektion perustaksi (Sarajärvi 2002, 22). 

Työelämän konteksteissa välittyy työyhteisön toimivuus. Oppimisympäristö näyttäy-
tyy toimintaympäristön ilmapiirinä, joka voi tukea itseohjautuvia ja sen ulottuvuutena 
yhteistoiminnallisia työtapoja (Roberts 1998, 355–356; Nonaka & Takeuchi 1995, 13). 
Sen mukaista ilmapiiriä tutkijat mm. Hammond ja Collins (1991, 22) ja Knowles (1990, 
14–17) kuvaavat demokraattiseksi.  

2.6.1  Työyhteisö sosialisaation kontekstina 

Työpaikan virallista ja epävirallista vuorovaikutusta Perkka-Jortikka (1994) nimittää yh-
teisöllisyydeksi. Yhteisöllisyys on yhteydessä yhteisön kulttuuriin ja identiteettiin, joita ei 
voida organisoida tai virallistaa, siitäkään huolimatta, että organisaatio määrittää toimin-
nan tavoitteet. Työyhteisöllisyyden merkitys kulminoituu siinä, että se mahdollistaa ihmi-
sen, subjektin. Myönteinen yhteisöllisyys edistää erilaisuuden hyväksymistä ja työyhtei-
söön sosiaalistumista. (Mt., 17, 62.) 

Ammatillisen sosialisaation Lauriala (1997, 43) näkee toteutuvan kolmella tavalla. Se 
sisältää a) funktionalistisen sosialisaation, joka toteutuu prosessina, mekanismina ja in-
teraktiona uusien ihmisten oppiessa ryhmän ammatilliset arvot, normit ja säännöt lähes 
passiivisesti (ks. Segall ym. 1990, 24), b) konfliktiteorian, jonka mukaisesti ryhmän si-
säiset ja ryhmien väliset ristiriidat ovat vallitsevia, ja ne voivat synnyttää alakulttuureja ja 
kulttuurien eriytymistä ja c) interaktiivisen näkökulman, jonka mukaan sosialisaatio to-
teutuu yksilön aktiivisen toimimisen kautta vuorovaikutteisesti työyhteisön ja toimin-
taympäristön kanssa. Tämän tutkimuksen lähtökohtaoletuksena on, että työyhteisöön so-
siaalistuminen on keskeisesti interaktiivisen mallin mukaista. 

Työyhteisö voi edistää uuden tulijan sosiaalistumista käytänteillään. Sosiaalistumista 
voivat edistää mm. epäviralliset työajan ulkopuolella käydyt keskustelut sekä tutorien 
järjestämät työyhteisön virallista tai epävirallista tietoa käsittelevät ohjaustilanteet 
(Schein 1987, 58) tai se tapa, jolla uudet työntekijät otetaan sinne vastaan. (Levine & 
Moreland 1996, 270–272.) Parhaimmillaan sosiaalistuminen voi johtaa kokemukseen 
osallisuudesta toimintakontekstissa (Lave & Wenger 1991, 36–37; Wenger 1998, 102; ks. 
Lauriala 1997, 106–108). 

Sosialisaatiossa muovautuvat sekä uuden tulijan että vanhojen työryhmän jäsenten 
identiteetit. Vanhat työntekijät pyrkivät omilla tavoitteillaan vaikuttamaan uuteen tulijaan 
ja vastavuoroisesti hän pyrkii omilla tarpeillaan muovaamaan vanhan työryhmän käytän-
teitä. Sosialisaatio ilmenee sekä uuden tulijan assimilaationa että työryhmän akkommo-
daationa, kunnes uudesta ryhmään tulijasta kehittyy ryhmän täysimääräinen jäsen. Histo-
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riallisuutensa vuoksi niin ihmiset kuin sosiaaliset organisaatiot ovat muuntuvia. (Enge-
ström 1987b, 161; mt. 1991, 8; Lave 1993, 5, 67; mt. 1996, 68–69; 81–82; Lave & Wen-
ger 1991, 57; Levine & Moreland 1996, 266; ks. Nonaka & Takeuchi 1995, 62–71, 240; 
ks. Wertsch 1985, 212.) 

Työyhteisön toimivuus ilmenee yhteisvastuuna työstä ja työyhteisön jäsenistä (Työmi-
nisteriö 1995a, 26). Käytäntö, jossa tukea annetaan ja saadaan, edistää ammattitaidon ja -
identiteetin muodostusta (Perkka-Jortikka 1994, 27; Wenger 1998, 48). 

2.6.2  Työyhteisö oppimisen motivoijana 

Työyhteisön merkitystä oppimisen motivationaalisiin tekijöihin voidaan tarkastella työ-
yksikön tai työntekijän tavoitteista käsin. Sitä voidaan tarkastella myös työntekijän tar-
peen tyydytyksen kannalta tai työyksikön ominaisuuksien perusteella. 

Tutkijat pitävät työntekijän ja työyhteisön asemaa arvosidonnaisena. He (Alppivuori 
& Vuorio 1996, 23; Nonaka & Takeuchi 1995, 240; Poell ym. 2000, 25 ks. Järvilehto 
1994; 156–157) viittaavat työyhteisöllisyyden tarkastelussaan yhteisölliseen osaamiseen 
toteamalla, ettei ammattitaito ole vain yksittäisen ihmisen vaan kokonaisen työyhteisön 
tai -ryhmän omaisuutta. Tällöin ryhmän sisäiset tekijät vaikuttavat tuottavuuteen ja työ-
tyytyväisyyteen (Helakorpi 2001, 48; Ruohotie 2000a, 31; Spouse 2001, 515). Oppivan 
organisaation kannalta työyhteisön tehtävänä on myötävaikuttaa toistensa oppimiseen 
(Helakorpi 2001, 109). Työyhteisöltä se edellyttää solidaarisuutta siten, että jokainen saa 
mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja itsenäiseen toimintaan sekä sopivia haasteita. 

Tarvedynamiikan näkökulmasta ympäristö vaikuttaa ihmisen ammatilliseen kasvuun. 
Ihmisen omanarvontunto on yhteydessä hänen kokemiinsa mahdollisuuksiin tyydyttää 
henkisen kasvun ja kehittymisen tarpeita. (Schein 1987, 163; ks. Knowles 1980, 27–29.) 
Perkka-Jortikka (1994, 64) pitää työyhteisöllisyyttä työn organisointia merkityksellisem-
pänä hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Työyhteisön myötävaikutuksesta syntyneet onnistu-
misen kokemukset edistävät tavoitteelliseen työotteeseen sitoutumista. 

Palvelualoille tehdyt tutkimukset, mm. Westin ja Farrin (1989, 10–12) tutkimukset 
1990-luvulla osoittavat tulos- ja laatujohtamisen periaatteiden lisäävän innovatiivisuutta. 
Työn autonomia, vaikutusmahdollisuudet, johdon ja työyhteisön tukea antava suhtautu-
minen ja palaute edistävät luovien ideoiden syntyä ja henkilöstön hyvinvointia (Jalava & 
Virtanen 1995, 107; Niemelä & Hämäläinen 2001, 20–21; West 1989, 25; Wickström 
ym. 2000, 70). West (1989, 18) arvioi työyksikössä yksilötason hyvinvoinnin heijastuvan 
organisaation tuottavuuteen ja lopulta koko yhteiskuntaan.  

Työyhteisön tehtävä on oppimisen kannalta ohjauksellinen (Spouse 2001, 513; Wen-
ger 198, 8). Lauriala (1997, 46) viittaa Buchmannin näkemykseen sosiaalisen ympäristön 
taipumuksesta suunnata ja muovata kognitiivisia toimintoja. Tähän liittyen Ruohotie 
(1998a, 63) viittaa Randin näkemykseen oppimisympäristön motivaationaalista vaikut-
teista: ”Sosiaalinen ympäristö ei voi pakottaa oppijaa ajattelemaan tai estää häntä ajatte-
lemasta, mutta se voi mahdollistaa tai vaikeuttaa sitä”.  
 



 

3 Itseohjautuvasti työtoimintaan osallistumalla  
oppiminen 

Työssä oppimisessa yhdistyvät kokemuksellinen, itseohjautuva ja toiminnassa oppimi-
nen. Oppiminen on kokonaisvaltaista, sisällöllisesti laaja-alaista ja paljon hiljaista tietoa 
sisältävää (Toiskallio 1998, 73; Åhlberg 1998, 4).  

3.1  Itseohjautuvuus toimintatapana 

Itseohjautuvuuskeskustelu on peräisin 1960-luvulta, Knowlesin andragogiikan kehittelyn 
ajoilta. Itseohjautuvuuden lähtökohdat perustuvat antiikin filosofien oppeihin: Platonin 
oppiin oppia itseohjautuvaksi pystyäkseen toimimaan itseohjautuvana aikuisena, Aristo-
teleen oppiin piilevästä viisaudesta, valmiudesta toteuttaa itseään sekä Sokrateen oppiin 
itsensä oppijana, joka käyttää toisia ihmisiä oppimisensa tukena (Brockett & Hiemstra 
1993, 7). 

Itseohjautuvuus käsitettä on määritelty monin tavoin. Sen voi rinnastaa autonomiaksi, 
tavoitteeksi, lähestymistavaksi, välttämättömäksi elementiksi, prosessiksi tai tilaksi. Se 
voi viitata oppimismenetelmään tai päämäärään, oppimisen etenemiseen tai valmiuteen ja 
se voi tarkoittaa myös suhtautumistapaa omaan oppimiseen. (Varila 1990, 17–29.) Tässä 
tutkimuksessa itseohjautuvuus määritellään itseohjautuvuuteen kehittymisenä, johon si-
sältyy tiedon hankkimis- ja analysointi- sekä reflektointivalmiuksien kehittyminen (ks. 
Knowles 1980, 40–41; ks. mt. 1990, 19; ks. Koro 1993, 29; ks. Mezirow 1981, 13). 

3.1.1  Itseohjautuva työskentely 

Itseohjautuvuuden perustana on vastuuta ja vapautta painottava humanistinen ihmiskäsi-
tys. Myös kehityspsykologian näkökulman mukaan oppiminen on vastuuseen ja itseoh-
jautuvuuteen kypsymistä (Knowles 1980, 29, 44–45; ks. Vygotski 1982, 263), jotta oppi-
ja tunnistaisi oppimistarpeensa, muotoilisi tavoitteensa, valitsisi oppimisstrategiansa, ja 
arvioisi tuloksensa (Knowles 1980, 46–49; mt. 1990, 18, 28; 12; ks. Varila 1990, 19; ks. 
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Zimmerman 1983, 26–27) sekä voittaisi oppimisesteensä (Desforges 1995, 396; ks. 
Suonperä 1993, 61). 

Oppimiskontekstilla on keskeinen tehtävä itseohjautuvuuden edistämisessä. Olennais-
ta on, että opiskelija voi hyödyntää yhteisön jäsenten osaamista, kokemuksia ja resursseja 
sekä ohjaajan tukea oppimisessaan (Knowles 1980, 46; mt. 1990, 14). Oppimista edistä-
viä tekijöitä ovat oppimisilmaston vapaamuotoisuus ja vastuullisuutta korostavat käytän-
teet (Knowles 1980, 28, 46–49; mt. 1990, 18; Lauriala 1997, 79; Ruohotie & Nieminen 
2000, 137). 

Ihmisen sisäiset ja ulkoiset tekijät motivoivat oppimista. Sisäisiä motivaationaalisia 
tekijöitä ovat mm. itsearvostus ja halukkuus uuden oppimiseen (Knowles 1990, 12; ks. 
Zimmerman 1983, 27) ja ulkoisia tekijöitä esimerkiksi työllistyminen koulutuksen jäl-
keen (Knowles 1990, 12). Itseohjautuvuus edellyttää omatoimisuutta, emotionaalista it-
senäisyyttä, solidaarisuutta, kykyä dialogiin, reflektiivisyyttä, sitoutumista, sopeutumista 
ja intentionaalisuutta (Ruohotie 1998, 86–89; Varila 1990, 21).  

Taitojen oppiminen on vaiheittaista. Aluksi havainnointivaiheessa oppiminen on kuun-
telemista, katselemista ja mallioppimista, toimintavaiheessa kognitiivis-motoristen taito-
jen harjoittelemista ja suoritusten arvioimista, itsekontrollin vaiheessa omasta suorituk-
sesta oppimista ja lopulta itseohjautuvuuden vaiheessa kehittyneiden 
toimintavalmiuksien soveltamista. (Zimmerman & Kitsantas 1997, 29–30.)  

Itseohjautuvuus edistyy opiskelijan metakognitiivisten taitojen kehittymisen, motivaa-
tion ja toiminta-aktiivisuuden kautta (Niikko 1997, 12). Oppiminen kulminoituu Bandu-
ran sosiaalisen oppimisen teoriassa henkilökohtaisiin prosesseihin säädellä strategisesti 
oppimistoimintoja ja -ympäristöä. (Zimmerman & Martinez-Pons 1990, 51; Zimmerman 
1989, 329; ks. Creedy ym. 1992, 728; ks. Lemos 1996, 151.) Myös kognitiivinen disso-
nanssi voi edistää itseohjautuvuutta (Ryle 1982, 164; Zimmerman & Martinez-Pons 
1986, 615). 

Lopulta itseohjautuvuudessa on kysymys autonomian asteesta, sillä ihminen on sisäi-
sesti motivoitunut ymmärtämään ympäröivää maailmaa (Ruohotie & Nieminen 2000, 
139; Zimmerman 1989, 319; Zimmerman & Martinez-Pons 1990, 51; Zimmerman & 
Kitsantas 1997, 29–30). Siten itseohjautuvuuden ja sosiaalisen oppimisen integraatio ku-
vaa itseohjautuvaa oppimista käytännön työssä (ks. Järvilehto 1994, 167). 

3.1.2  Itseohjautuva työtapa työryhmätyöskentelyssä 

Työyhteisössä oppiminen voidaan käsitteellistää yhteistoiminnalliseksi oppimiseksi, tii-
mityöksi. Voidaan kysyä, voiko oppiminen olla samalla yhteisöllistä ja itseohjautuvaa? 

Itseohjautuvaa ryhmää voidaan pitää itseohjautuvien ihmisten ryhmänä. Organisaa-
tiokulttuuritarkasteluissa se liitetään oppiva organisaatio-konseptioon (Engeström ym. 
1995, 14–15; Senge 1998, 18). Koska yksilöllisessä oppimisessa voidaan hyödyntää tois-
ten ihmisten tietämystä ilman, että se olisi ristiriidassa itseohjautuvan oppimisen idean 
kanssa (ks. Hammond & Collins 1991, 138), yhteistoiminnallisuus ja itseohjautuvuus 
näyttäytyvät työelämän tehtäväkentässä saman asian eri puolina - yhteistoiminnallisuu-
den edellyttäessä itseohjautuvaa työtapaa. (Johnson & Johnson 1999, 73; ks. Mezirow 
1996a, 25; ks. Nonaka & Takeuchi 1995, 11.)  
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Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteen kehittäjinä D. ja R. Johnson (1984, 2) tar-
koittavat yhteistoiminnallisuudella työskentelyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
jolloin kilpailun ja yksilöllisen työskentelyn sijasta korostuu yhdessä oppiminen, henki-
löiden välinen positiivinen riippuvuus, keskinäinen vuorovaikutus, henkilökohtainen vas-
tuu ja velvollisuus ryhmän muita jäseniä kohtaan sekä ryhmäprosessin kehittäminen (mt. 
1999, 70–71, 73; ks. Kagan & Kagan 1990, 131). Toiminnassa pyritään kehittämään yh-
teistyötaitoja ja tukemaan kunkin henkilökohtaista kasvua. (Gerber ym. 1995, 30.)  

Deutschin sosiaalisen riippuvuuden teoriaan ja siihen perustuviin tutkimustuloksiin 
viitaten Johnson ja Johnson (1987, 152–153; mt. 1990a, 34) toteavat yhteistoiminnalli-
suuden edistävän ryhmän tuotteliaisuutta, moraalia ja tehokkuutta. Yhteistyön ideana on 
näkemys siitä, että yhdessä työskennellen saavutetaan paremmat tulokset kuin yksin toi-
mien (Hanks 1991, 12, 15; Helakorpi 2001, 144; Senge ym. 1998, 351). Tiimityön kon-
tekstissa tiimin jäsenillä on vastuunsa ja tehtävänsä aina johtajuudesta työn konfliktien 
ratkaisemiseen. Tiimin jäsenten erilainen tietämys voidaan näin hyödyntää yhteiseen työ-
hön (Johnson & Johnson 1990a, 32, 34, 43, 71). 

Vuorovaikutteisessa toiminnassa ihmiset oppivat kokemuksellista tietoa yhteistyöstä, 
interaktiosta ja ihmissuhteista työyhteisöissä ja organisaatioissa (Boshuizen & Tabach-
neck-Schijf 1997, 142, 146–147). Kokemuksen kautta syntyneen tietämyksen ja taidon 
ajatellaan edelleen transferoituvan uusiin tilanteisiin, opiskelijoiden kannalta tulevaan 
ammattiin. (Ks. Gutierrez ym. 1999, 87–88; ks. Johnson & Johnson 1999, 73.) 

3.2  Itseohjautuvuus reflektiivisenä toimintana 

Reflektion perusta on humanistisessa psykologiassa ja kokemuksellisessa oppimisessa. 
Se on saanut tutkijoiltaan monia sovelluksia (esim. Kolb 1984; Mezirow 1981; Rauste 
von Wright & von Wright 1994; Senge ym. 1998; Schön 1987). 

3.2.1  Yksilökeskeinen reflektio 

Reflektio on toiminnan ja ajattelun välinen suhde. Reflektion avulla tuotetaan abstraktioi-
ta käsiteltävästä kohteesta ja että nämä abstraktiot ovat samalla reflektion työvälineitä 
todellisuuden luomisessa (Launis 2000, 50). Reflektiossa kulminoituu Deweyn (1999, 
124) korostama ekologinen relevanssi toiminnan yhteydestä kokemusmaailmaan (ks. 
Kolb 1984, 26–27; ks. Rauste von Wright & von Wright 1994, 132, 136–137). 

Psykologiset oppimisteoriat tarkastelevat kokemuksen asemaa oppimistoiminnassa 
toisistaan poikkeavin tavoin. Behavioristinen teoria tulkitsee kokemuksen reaktioksi ym-
päristön ärsykkeelle. Kognitiivinen teoria painottaa ärsykkeen symbolista roolia sekä sen 
käsitteellistämistä (Bromme & Tillema 1995, 264). Kognitiivisen teorian mukaisesti kog-
nitiiviset välineet, mielikuvat, metaforat ja asenteet orientaatioina ja uskomuksina ovat 
vaikuttamassa uusien kokemusten syntyyn ja niiden käsitteellistämiseen (mt., 263; Tille-
ma 1995, 292; ks. Hämäläinen 1994, 25).  

Kokemus (Erfahrung) sinänsä on neutraali, eikä se välttämättä johda oppimiseen 
(Desforges 1995, 393; Lauriala 1997, 38). Chinn´n ja Brewerin malliin viitaten Desfor-
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ges (1995) toteaa tiedon uudistuvan kokemuksen kautta tietyin ehdoin. Kokemukseen 
vaikuttavat vanha tieto uskomuksineen, ontologisine ja epistemologisine lähtökohtineen, 
uuden kokemuksen uskottavuus ja perusteltavuus, prosessoinnin syvyys kommunikaa-
tiovaatimuksineen sekä kokemuksen muuntumiskykyisyys. (Mt., 391–392.) Tiedon 
strukturoimiseksi kokemus edellyttää reflektiota.  

Reflektio voi toteutua toiminnassa tai toiminnasta tai toimintaa varten (Lauriala 1997, 
39; Toiskallio 1998, 7). Epistemologisiin perusteisiin pohjautuva ammatin oppiminen tuo 
toimintakontekstin tarkasteltavaksi ja johtaa toimintakäytänteiden kriittiseen tarkaste-
luun, reflektioon toiminnassa ja toiminnasta (Durgahee 1997, 211–212; Schön 1983, 5, 
50). Tieteessä meneillään olevana murroksena on näkemys ”reflektoinnista toimintaa var-
ten” (reflection for action). Tämän tutkimuksen kiinnostus liittyy keskeisimmin koke-
musten reflektointiin toiminnassa ja toiminnasta mutta osin myös toimintaa varten.  

Reflektoinnin toiminnassa (reflection in action) voidaan ajatella edistävän yksilöllistä 
oppimista. Kokemus on perusta uuden tiedon hankkimiselle ja sen prosessoinnille. Uu-
den tietoaineksen omaksuminen saattaa johtaa olemassa olevan skeeman epätasapainoon 
ja aiheuttaa kyseisen tiedon hylkäämisen tai assimilaation tai johtaa tiedon uudelleen 
strukturointiin ja uuden skeeman muodostukseen. (Desforges 1995, 389–390; Mezirow 
1996a, 28–29; ks. Wittrock 1986, 311.) Deweyn oppimisnäkemyksen mukaisesti reflekti-
olle on tyypillistä epäilevä ja päätöksentekoa pitkittävä asenne, samoin uusia ideoita ha-
keva ja pohtiva mieli (ks. Eteläpelto 1993, 120; ks. Rauste von Wright 1991, 13).  

Reflektion lähikäsitteinä voidaan pitää ajattelua ja kielenkäyttöä. Mead (1968, 128–
129) toteaa ymmärtämisen edistyvän ajattelun avulla, kun kieli luo erilaisia näkökulmia 
sosiaalisista prosesseista ja ympäristöstä aiheensa saavien asioiden prosessointiin. Poh-
dinnoissa ovat mukana menneet tapahtumat, nykyisyys ja tulevaisuus. Aaltola (1989, 
206) viittaa Wittgensteinin käsitteeseen kielipeli, joka määrää ja jäsentää todellisuutta. 
Reflektointina voidaan pitää ihmisen taipumusta kääntyä arvioimaan pelejä, joiden kautta 
hän toimii (ks. Schön 1987, 13–17). 

Schön (1983, 39) katsoo käytännöllisen tiedon perustuvan tekniseen rationaliteettiin ja 
toimintatiedon reflektioon (ks. Calderheard & Gates 1993, 12). Tann (1993, 54) toteaa 
Deweyn ajattelun mukaisesti, ettei toiminta sinänsä ole merkityksellistä, vaan se ajatus, 
jonka toiminta sisältää. Työtoiminnassa se merkitsee työssä ilmenevien asioiden ajattele-
mista reflektiivisesti työtä tehdessä ja toimintatavan muotoilemista kriittisen ajatteluun 
perustuen (Durgahee 1997, 213; Niikko 1997, 20). 

Reflektointia toiminnasta (reflection on action) voidaan pitää vaiheittaisena toiminta-
na. Boudin ym. (1985, 18–20, 36) mukaan kokemus täytyy reflektoida tietoisesti ja sys-
temaattisesti ja kokea merkitykselliseksi subjektiivisella ja emotionaalisella tasolla. Kol-
mivaiheisesti edeten reflektoidessa palataan ajatuksissa kokemukseen, sen jälkeen siitä 
syntyneeseen kokemukseen, jonka jälkeen arvioidaan uudelleen kokemus. (Ks. Ham-
mond & Collins 1991, 164.)  

Reflektio ja metakognitio ovat toistensa lähikäsitteitä. Jotkut asiantuntijat pitävät niitä 
lähes synonyymeinä, ja jotkut taas pitävät reflektiota metakognitiota laajempana sisällyt-
täen siihen paitsi tietämisen toiminnot, myös tunne- ja tahtotoiminnot. (Ojanen 1993, 
127–129.) Reflektiivinen ajattelu meta-ajatteluna on teon ja ajattelun suhteiden pohdintaa 
(Senge ym. 1998, 237). Ihmisten reflektiotaito on eritasoista, ja se ilmentää kykyä oppia 
tehokkaasti kokemuksestaan (ks. Russell 1993, 212–213). 
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Tiedonintressin näkökulmasta Kemmis (1995) viittaa Aristoteleen määrittelyyn reflek-
tion kolmesta muodosta: 1) tekninen ongelmien ratkaiseminen, jonka mukaan ongelmat 
saadaan mielessä kuvailun jälkeen selvitetyksi. (ks. Schön 1983, 39), 2) praktinen harkin-
ta, jonka mukaan tilanteenmukaista toimintaa arvioidaan moraalisena kysymyksenä ja 3) 
spekulatiivinen ajattelu, joka Aristoteleelle oli mietiskelyä, merkitsee reflektiota ajattelus-
ta itsestään. Ajattelun ajatteleminen voidaan nähdä teknisenä perusteluna tai praktisena 
harkintana. Kriittinen reflektio tietoisuuden ominaisuutena on dialektista: sen ideana on 
olla tietoinen siitä, miten ajattelun tapa ja sisältö ovat historian välittämiä ja miten histo-
ria taas syntyy toiminnassa. (Mt., 142; Mezirow 1996a, 35; ks. Russell 1993.) 

Reflektointi toimintaa varten (reflection for action) saa perustansa toimintakykyisyy-
den vaatimuksesta toimia luovasti ja kehittävästi tehtävissä, tilanteissa ja vuorovaikutus-
järjestelmissä, joille on tyypillistä muutokset, epävarmuus ja arvo-ongelmat. Toiminta-
kykyä ilmentävät uusien näkökulmien ja merkitysten tuottaminen. (Toiskallio 1998, 7.) 

3.2.2  Yhteistoiminnallinen reflektio 

Postmodernissa ajassa organisaatioista on tullut sosiaalisten toimijoiden kontekstuaalisis-
sa diskursseissa tuottama yhteisö, joka vaikuttaa jäsentensä tapaan ymmärtää ja tulkita 
maailmaa. Siten organisaatio on yhtä kuin ne ympäristöt ja tilanteet, joissa toimijat sen 
puheellaan tuottavat, sitä muuntelevat (Schein 1987, 80; Segall ym. 1990, 12–13) kielen 
ja kielipelien avulla ja hyödyntävät yhteisen tietopääoman. (Juuti 1999, 24–26; ks. Lave 
& Wenger 1991, 53.)  

Dialogi perustuu Bohmin näkemykseen ajattelusta perimmältään kollektiivisena. 
Kreikkalaisena käsitteenä se tarkoittaa ”maailman jakamista toisten kanssa” (Senge ym. 
1998, 353). Se saa muotonsa konkreeteissa, omakohtaisesti yksin tai yhdessä koetuissa 
tilanteissa (Handal & Lauvås 1987, 10). Se ei ole vain tekniikkaa organisaation kehittä-
miseksi tai kommunikaation ylläpitämiseksi, konsensuksen saavuttamiseksi tai ongelman 
ratkaisemiseksi, vaan se perustuu merkitysten yhteiseen jakamiseen (Nonaka & Takeuchi 
1995, 11; ks. Juuti 1999, 31). 

Dialogin määrittely on sidoksissa oppimiskäsitykseen. Kokemuksellisen oppimisen 
näkökulmasta dialogin tehtävä on edistää tiedon muodostusta yleensä. Kognitiivisen op-
pimiskäsityksen mukaan oppiminen edistyy perustelutaitojen, kriittisen ajattelun ja meta-
kognitioiden kehittymisen kautta (Johnson & Johnson 1990b, 73–74; ks. Hammond & 
Collins 1991, 63). Oppimisprosessi alkaa kognitiivisesta dissonanssista, jonka balansoi-
vat yhteisen reflektoinnin kautta uudelleen organisoidut ongelmanratkaisut. (Hanks 1991, 
18; ks. Hatano & Inagaki 1995, 336.)  

Dialogi toiminnan ja ajattelun välisenä praksiksena integroi tieteellisen tiedon ja käy-
tännön kokemuksen (Calderheard & Gates 1993, 9; Carlson 1999, 215; Leontjev 1971, 
36; Wenger 1998, 54; ks. Wittrock 1986, 308). Keskustelut edesauttavat syventämään 
olemassa olevaa tietämystä, omaksumaan uusia näkökulmia (Rauste von Wright & von 
Wright 1994, 133; Rauste von Wright 1998, 30; ks. Lauriala 1997, 136) sekä havaitse-
maan tietämyksen puutteellisuudet, virheellisyydet tai sisällölliset ristiriitaisuudet, joita 
toistensa palautteen avulla voi rekonstruoida. (Hatano & Inagaki 1995, 344; ks. Lave 
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1996, 66.) Sen kautta ihmiset tulevat tietoisiksi ajattelunsa syntyprosesseista. (Mezirow 
1981,13; Senge ym. 1998, 353; ks. Toiskallio 1998, 5, 10, 15–16.) 

Dialogissa ihmiset oppivat ajattelemaan yhdessä (Tann 1993, 57); he oppivat saavut-
tamaan kollektiivisen näkemyksen, jossa ajatukset, emootiot ja toimintapäätökset kuulu-
vat kaikille yhteisesti (Senge 1998, 26, Ross 1998, 63, Isaacs 1998, 358; ks. Boshuizen & 
Tabachneck-Schijf 1997, 142). Dialogi ei rajaudu vain yhteiseksi keskusteluksi, vaan se 
on keskustelua myös itsensä kanssa (Toiskallio 1998, 15; ks. Wenger 1998, 48; ks. Vy-
gotski 1982, 185).  

3.2.3  Kriittinen reflektio itseohjautuvassa toiminnassa 

Mezirow tuo kriittisen näkökulman itseohjautuvuustarkasteluun yhdistäen Freiren ja 
Knowlesin itseohjautuvuusnäkemykset ihmisen ja ympäristön suhteesta (ks. Kemmis 
1995, 149). Freire edustaa kriittistä ja Knowles maltillista linjaa oppimisessa.  

Mezirowin (1996a, 18–19) itseohjautuvuuden tulkintaperusteena on merkitysperspek-
tiivi-käsite, jolla hän tarkoittaa tiettyä oletuskokonaisuutta tai -rakennetta, johon uudet 
kokemukset sulautetaan ja joka tulkinnan kautta muokkaa ja muuntaa niitä (ks. Lehtovaa-
ra 1994a, 155). Se sisältää kriteereitä arvoarvostelmien tekemiseksi ja erilaisten usko-
musjärjestelmien laatimiseksi. Oppiminen on prosessi ja sen tärkein muoto on merkitys-
perspektiivin muutos. Jos merkitysperspektiivi ei muutu, merkitysskeemat voivat 
muuntua. Mezirowin (1996a) mukaan oppiminen syvenee ja laajenee ja etenee kohti 
merkitysperspektiivin muutosta seuraavasti: 

1. oppiminen vallitsevien merkitysskeemojen tasoilla,  
2. uusien merkitysskeemojen oppiminen, 
3. oppiminen merkitysskeemojen muutoksen avulla, 
4. oppiminen merkitysperspektiivin muutoksen avulla 

Merkitysskeemojen tasolla oppiminen voidaan kuvata staattisena tilana. Merkitysper-
spektiivin muutos on totaalinen muutos, jolloin ihminen tulee tietoiseksi ajattelutottu-
muksiaan muotouttavista prosesseista ja ottaa huomioon niiden vaikutuksen. Siten itseoh-
jautuva opiskelija kehittää merkitysperspektiiviään entistä autenttisemmaksi. (Kemmis 
1995, 145–146; Kitchener & King 1996, 179; Mezirow 1985, 22–25; mt. 1996a, 32–33.) 

Oppiminen toteutuu kolmella tavalla: 1) instrumentaalisesti (oppia, miten toimitaan) 
arvioimalla jälkeenpäin ongelmanratkaisuprosessia ohjanneita sisältö- ja menettelytapoja 
sekä käytettyjen strategioiden ja taktiikkojen tehokkuutta, 2) kommunikatiivisesti (oppia, 
mitä toiset puheellaan tarkoittavat) pyrkimällä koherenssin saavuttamiseen ja 3) reflektii-
visesti (itseymmärryksen kehittyminen), jolloin pyrkimyksenä on etsiä sellaisia teemoja, 
metaforia, joilla jokin itselle vieras asia voidaan sisällyttää tiettyyn merkitysperspektii-
viin, jossa tulkinta käy mahdolliseksi. Premissejä koskeva reflektio johtaa episteemisten, 
sosiokulttuuristen ja psyykkisten vääristyneiden ennakko-oletusten kriittiseen arviointiin. 
(Mezirow 1985, 17–18; mt. 1996a, 23–26, 28–29, 35.) 

Mezirowin (1985, 21; mt. 1996a, 7; mt. 1998, 70) esittämä uudistava oppiminen joh-
taa emansipaatioon, kun näkemys sosiaalisesta olemisesta annettuna johtaa tarkastele-
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maan sen luonnetta ja perusteita kriittisesti (ks. Hammond & Collins 1991, 165; ks. Poi-
kela 1995, 175). 

Muutosten maailma synnyttää runsaasti oppimistilanteita ihmisen tullessa tietoiseksi 
itsensä ja maailman välisistä ristiriidoista. Mezirowin (1996a, 22) uudistavan oppimisen 
perusteena on käsitys muuttuvasta yhteiskunnasta ja siinä tarvittavasta oppimisesta. Se 
saa oikeutuksensa yhteiskunnan tarpeesta asettaa auktoriteetit ja itsestäänselvyydet kriit-
tisesti arvioitaviksi. Siten organisaatioiden käytänteiden kehittämisessä oman itsensä ref-
lektointi ei riitä, vaan edellyttää reaaliaikaista reflektiota, sillä itsereflektio edistää itse-
tuntemuksen kehittämistä ja ympäristöön kohdistuva reflektio toiminnan kehittämistä. 
(Ruohotie 1998b, 54; ks. Honka & Ruohotie 2000, 26; ks. Schön 1987, 112; ks. Senge 
1993, 69.) 

3.3  Toimintaan osallistumalla oppiminen 

Kehittyminen ja uudistuminen perustuvat kulttuurien muovaamien näkökantojen koh-
taamiseen (ks. Gutierrez ym. 1999, 87). Keskeisenä peruskäsitteenä on kyky toimia ts. 
toimintakyky, joka määritellään valmiudeksi toimia luovasti ja kehittävästi tehtävissä, 
tilanteissa ja vuorovaikutusjärjestelmissä, joille ovat ominaisia muutokset, epävarmuus, 
kompleksisuus ja arvo-ongelmat (Toiskallio 1998, 7, 48).  

3.3.1  Toiminnassa oppiminen 

Toiminta on yhteisesti jaettua sosiaalista käytäntöä, jossa kieli strukturoi kokemusmaailmaa 
(Toiskallio 1994, 62; mt. 1998, 7, 73; ks. Erwards & Mercer 1987, 23, 62–63, 65–66). Kon-
tekstin ja kokemuksen keskinäinen dynamiikka on perustavanlaatuista: konteksti asettaa rajat 
ja mahdollisuudet toiminnalle ja kokemukselle.  

Oppiminen on kokonaisvaltaista yksilön tietämyksen, identiteetin ja sosiaalisen yhtei-
sön keskinäistä vuorovaikutusta (Lave & Wenger 1991, 51, 53; Wenger 1998, 102). Se 
kulminoituu sosiaalisesti, kulttuurisesti ja historiallisesti muotoutuneessa toiminnassa, 
joka yhdistää eri tavoin taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Heidän sosiaalinen sijaintinsa, in-
tressinsä, syynsä ja subjektiiviset toimintatapansa ovat erilaiset ja he ovat interaktiossa 
situoiduilla tavoillaan. (Lave & Wenger 1991, 34–48, 51; Lave 1993, 17; mt. 1996, 64; 
Toiskallio 1998, 8, 73; ks. Bromme & Tillema 1995, 263; ks. Vygotski 1982, 263.) 

Toimintaan osallistuminen edellyttää käytännöllistä tietämystä. Toiskallio (1998, 54) 
käyttää tässä yhteydessä käsitettä ”toimintakykyisyys” ja siteeraa sen käsitteellis-
tämisessä Jensenin ja Schnack’n näkemystä pyrkimyksestä entistä syvempään ymmär-
rykseen, ilmiöiden, rakenteiden, taustaoletusten ja merkitysten hahmottamiseen. Toiminta 
ei merkitse tehokasta suorituskykyisyyttä tai kurinalaista tieteellistä tietämystä, työn kva-
lifikaatioiden tietämistä, vaan se on laaja-alaista, dynaamista maailman kohtaamisen ky-
kyä. (mt. 1998, 48; Rauste von Wright 1994, 116; Wenger 1998, 10, 54; ks. Hämäläinen 
1994, 17.) Sitä ei voi oppia yleispätevinä tietoina tai taitoina, koska toimintaa ei ole 
”yleensä” (Toiskallio 1998, 9–10). 
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Toimintaan osallistumalla ja sen kautta ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa. Tekemisen ja ajattelun vuorovaikutteisuuteen liittyen Dewey (1999, 
124) toteaa ajatusten operationaalisten tehtävien suorittamisen välineinä antavan aineksia 
sellaisen maailman luomisessa, jossa ajattelun lähteet ovat ehtymättömät.  

3.3.2  Työssä oppiminen 

Työn kokonaisuuteen integroituvat sen tavoitteet, toiminnan kohde, aineelliset ja henkiset 
resurssit. Sen perusrakenne on kehittyvä toimintajärjestelmä (Engeström 1991, 12; Tois-
kallio 1998, 14). Työssä on mahdollista omaksua työkulttuuri, ottaa vastuu työstä, omak-
sua avainkvalifikaatioita, harjoitella oikeissa työrooleissa ja samastua alan asiantuntijoi-
hin (ks. Lave 1996, 69).  

Muodoltaan oppiminen on ensisijaisesti informaalia mutta myös formaalia, nonfor-
maalia ja satunnaista (Erwards & Mercer 1987, 86; Poell ym. 1997, 68–69). Formaali- ja 
informaali oppiminen ovat sekä koulutuksen että henkilökohtaisten oppimissuunnitelmi-
en mukaisia: koulutuksen kontekstissa korostuu formaali ja työn kontekstissa informaali 
oppiminen. Nonformaalin oppimisen perusta on sosialisaatioprosessissa ja sosiokulttuuri-
sissa käytänteissä, ja se kehittyy informaaliksi tietämyksen ja oman toiminnan merkityk-
sen ymmärryksen edistyessä. (Järvinen & Poikela 2000, 317–318; Poikela 1995, 176–
178.) Satunnaista oppimista puolestaan voi tapahtua missä tahansa tilanteessa (mt. 1994, 
123). 

Koulutusjärjestelmän ja opiskelijan toiminta yhdentyvät suunnitelmallisessa oppimis-
prosessissa. Informaali oppiminen ja työ integroituvat toiminnan ja reflektion kautta (La-
ve & Wenger 1991, 96–97, Wenger 1998, 48). Nonformaali oppiminen kontekstualisoi-
tuu yhteisöllisyydessä, sitä ilmentävissä kulttuureissa ja sosiaalisissa käytänteissä. 
Tietoisuus toimintaa ohjaavista arvoista ja niiden yhteydestä toimintaan edistävät reflek-
toivaa oppimista. Non- ja informaali oppiminen välittävät yhteisöllisen ja yksilöllisen 
toiminnan tarkoituksen. Myös satunnainen oppiminen mahdollistaa arvokkaita oppimis-
kokemuksia. (Poikela 1994, 123.) 

Formaalinen, nonformaalinen, informaalinen ja satunnainen oppiminen sekä liittyvät 
toisiinsa että erottelevat toisensa toisiaan täydentävinä sekä konteksteina että opiskelijan 
toiminnasta määräytyvinä muotoina. Kokonaisvaltaisuutensa vuoksi oppimistoiminta 
muodoltaan voi olla kaikkia näitä yhtäaikaisesti (Poikela 1994, 119–123). 

3.3.3  Yksilöllisyys yhteisössä 

Työssä oppiessa yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden rajapinnat rikkoutuvat. Funktionaali-
nen psykologia tuo oppimistarkasteluihin pluralistisen ja käytännöllisen orientaation ja 
toiminnan kautta ympäristöön vaikuttamisen (Dewey 1999) ja kognitiivinen psykologia 
(Engeström 1987a; Boshuizen ym. 1995) ongelmanratkaisu-ulottuvuuden. Situtionaalisen 
oppimisteorian lähtökohdista oppiminen on sekä sosiaalista että kehityksellistä, vasta-
alkajan kehittymistä toimintayhteisön täysimääräiseksi jäseneksi sosiaalisesti konstruoi-
dussa kontekstissa. Koska oppimistoimintaan integroituvat institutionaaliset ja inter- ja 
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intrapsykologiset elementit, toiminnan ja toimijan suhteet ovat dialektiset. (Bruner 1996, 
69; Lave & Wenger 1991, 15, 34; Schein 1987, 97; Wenger 1998, 100–101; Vygostky 
1978, 126.) 

Organisaatio-oppimisen näkökulmasta toiminta-käsite on moniulotteinen. Useissa 
suomalaisissa organisaatio-oppimisen tutkimuksissa on Leontjevin (1977, 91) toiminnan 
teoria ilmiön jäsentäjä (mm. Engeström 1991; Engeström ym. 1995; Pirkkalainen 2003; 
Tuomi-Gröhn & Engeström 2001). Se yhdistää yksilön teot osaksi kokonaisuutta ja ko-
rostaa toiminnan kohteellisuutta: motiivien aktivoimaa toimintaa, toimintaa toteuttavia 
tavoitteellisia tekoja sekä tavoitteen saavuttamisen ehdoista riippuvia operaatiota so. teon 
toteuttamisen keinoja (Leontjev 1977, 11, 38, 92–97). Toiminnan sosiaalista aspektia 
painottaen Vygotskyn (1978, 57) sosiokulttuurisen teorian mukaan ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan yhteenkuuluvuus nähdään ihmisen ja maailman vuorovaikutusta välittävänä 
prosessina. Tähän liittyen interaktiivisen organisaatio-oppimisen teorian viitekehyksestä 
Nonaka ja Takeuchi (1995) painottavat fyysisen toimintakokemuksen merkitystä ja pitä-
vät sitä tärkeimpänä tiedon muodostamisen aineksena. He näkevät tekemällä oppimisen 
rinnasteisena sisäistämiselle, mikä voidaan kuvata eksplisiittisen tiedon muuntamiseksi 
hiljaiseksi tiedoksi. (Mt., 239; ks. Wenger 1998, 12–13.) Schein (1987) puolestaan pai-
nottaa organisaatiokulttuurin dynamiikkaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Yhteisöllisen oppi-
misen tarkasteluun tässä tutkimuksessa hyödynnetään em. organisaatio-oppimisen teori-
oiden elementtejä. 

Yksilötasolla oppimisen ehdot ovat yhteisölliset. Tietoisuuden ja oppimisen perusta on 
Vygotskin (1982) lähikehityksenvyöhyke so. aktuaalisten ja potentiaalisen kehitystason 
välinen alue, jossa vaikuttavat sosiohistorialliset prosessit sekä kognitiivinen kehitys. Se 
on toimintapotentiaali, jota yhteistyön ja ohjauksen keinoin voidaan laajentaa. (Ks. mt., 
184, 187, 263; ks. Lave & Wenger 1991, 48–49; ks. Schön 1987, 76; ks. Wertsch 1985, 
67–68, 71–74.) 

Oppiminen todellistuu interfunktionaalisten suhteiden muuntumisena intra-
funktionaalisiksi suhteiksi, ajatteluksi mm. työtä tehdessä (Leontjev 1979, 20–21; Res-
nick 1996, 11; Vygotsky 1978, 26; Yaroshevsky 1989, 224–225, 244). Ajatteleminen 
edelleen luo edellytykset puheilmaisulle ja johtaa ihmisen uusien suhteiden toimintajär-
jestelmiin (Lave 1996, 67, 72, 75; Lave & Wenger 1991, 94; Leontjev 1977, 106; Wen-
ger 1998, 13; Vygotski 1982, 18–19, 49, 248). 



 

4 Sosiaali- ja terveysalan työ ja koulutus 

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen sisällöllisiä ja rakenteellisia ratkaisuja 
taustoittavat yhteiskunnan ja työelämän tarpeet. Hoiva- ja huoltotyö kuuluu ihmisen elä-
mään, mutta miten se järjestetään, rahoitetaan ja tuotetaan, on yhteiskunnallinen kysy-
mys. 

4.1  Sosiaali- ja terveysalan työn ja koulutuksen tausta 

Työorganisaatioiden toimintaympäristöt ovat muutoksessa. Työorganisaatio on kehittynyt 
käsityöorganisaatiosta (ammatillinen käsityömäinen työ) byrokraattisen organisaation 
(byrokraattisesti ohjattu työ hierarkkisessa järjestelmässä) ja markkinaorganisaation 
(markkinaohjattu tulosvastuullinen työ) kautta tiimi- ja verkosto-organisaatioiksi, vaik-
kakin verkostojen esiasteita on todettu olleen jo industrialismin aikana. Verkostoitumisen 
myötä asiantuntijaorganisaation toiminta perustuu itseohjautuvien työryhmien työhön. 
(Helakorpi 1999, 13–16.) 

Perinteisesti organisoidussa työssä perinteet ja ammatilliset professiot määrittävät työ-
toimintaa. Terveysala on ollut sosiaalialaa professionaalisempi. Sosiaalialalla sen sijaan 
ammattirakenne on tätä monisäikeisempi ja runsaampi, eivätkä ammattinimikkeet ja pä-
tevyysvaatimukset ole kovin selkeitä. Toisaalta sosiaalialallakin on runsaasti rutiineja, 
hierarkkisia valtajärjestelmiä ja työtä ohjaavia perinteitä. (Könnilä 1999, 47.) 

Sosiaali- ja terveysalan työn sisältönä on yhteiskunnan rakenteita tukeva hyvinvoinnin 
edistäminen. Sosiaalialalle tyypillisiä toimintamuotoja ovat perinteisesti olleet julkinen, 
yhteisöllinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva auttaminen ja tuki, köyhäinhoito ja syrjäy-
tyneiden auttaminen. Sosiaalityön juuret ovat slummiutumisen vastustamisessa ja pyrki-
myksessä parantaa työväestön elämäntapoja. Terveysalan historian vaiheet kulminoituvat 
kätilöihin, kansanparantajiin, piiasta sairaiden ihmisten hoitajaksi, kasvuun ja laupeuden-
työhön ja siitä edelleen ammatilliseen hoitotyöhön. Palvelut ovat aina noudattaneet yh-
teiskunnallisia hoidon ja hoivan tarpeita ja rakentuneet lainsäädännön ja kulloisenkin ai-
kakauden ihmiskäsityksen mukaisesti. (Könnilä 1999, 44.) 

Alojen koulutus on työelämälähtöistä; molempien alojen perustana on aina ollut työ ja 
siihen sidoksissa oleva koulutus. Koulutuksen tavoitteita ovat määrittäneet terveysalalla 
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koulutusta järjestävät hallinnonalat. Sosiaalialalla ammatillisen opetuksen piiriin tulemi-
nen 1980-luvulla yhtenäisti koulutusrakennetta. Nykyiset sosiaali- ja terveysalan ammat-
tikorkeakoulutuksen yleistavoitteet ja ammattialojen tavoitteet vastaavat yksilön, perheen 
ja yhteisöjen tarpeisiin ja sen mukana yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Samalla ne ku-
vaavat koulutuksen kehittämishaasteita. (Könnilä 1999, 44.) 

4.2  Sosiaali- ja terveysalan työn perusteita 

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä perustuu solidaariseen ja tasa-
arvoiseen pohjoismaiseen kestävään kehitykseen pyrkivään hyvinvointiyhteiskuntamal-
liin. Eu:n sisällä jäsenvaltioiden sitoumus palvelujen laadun parantamisesta kulminoituu 
kolmen poliittisen kokonaisuuden, sosiaali-, talous- ja työllisyyspolitiikan väliseen dy-
naamiikkaan (Walker 2001, 36). Sosiaali- ja terveysalan työn perusta on lainsäädännössä 
mm. perustuslaissa ja valtakunnallisessa ohjauksessa, kansainvälisissä ihmisoikeussopi-
muksissa ja sosiaali- ja terveyspoliittisissa kehittämisohjelmissa. Suomen perustuslaissa 
(1.3.2000) on kirjattu valtiollisen järjestelmän, julkisen vallan käytön ja yksittäistä kansa-
laista koskevan oikeusaseman perusteet (STM 2001, 5).  

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on kunnilla (Suomen perustuslaki 
1.3. 2000), mutta lainsäädäntö ei ohjaa yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä ja 
järjestämistapaa (Kuntalaki 365/1995). Erityislainsäädännössä on säännöksiä palvelujen 
laatukriteereistä ja laadulle asetettavista vaatimuksista (Laki 785/1992; Ranta 2000, 23). 
Valtakunnalliset ja kansainväliset ohjeet toimivat strategisina linjauksina sosiaali- ja ter-
veyspoliittisille interventioille, joita taustoittavat ajan yhteiskunnalliset haasteet. 

Ennaltaehkäisy. Valtakunnallisissa sosiaali- ja terveyspoliittisissa tavoitteissa painote-
taan ennaltaehkäisevää toimintaa (STM 1999, 100; mt. 2000, 2). Linjauksen tavoitteena 
on parantaa toiminta-alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia sosiaalitoimessa alueellis-
tamisen ja terveydenhuollossa väestövastuun keinoin (Työministeriö 1996, 10). 

Ennaltaehkäisevä työ on toteutunut vuosikymmeniä alan työkäytäntönä (ks. Kansan-
terveyslaki 66/1972). 1990-luvulla ennaltaehkäisyn periaate on saanut uuden käänteen 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvaessa ja valtion taloustilanteen samanai-
kaisesti vaikeuduttua. Taloudellisten resurssien niukkuus on pakottanut kunnat palvelu-
rakenteen ja työn uudelleen muotoilemiseen. Könnilä (1999, 62) viittaa Lehdon käyttä-
mään käsitteeseen säästöstrategioista tehostamisena, jonka mukaisesti entistä 
pienemmillä menoilla pyritään saamaan aikaan entisen laajuinen ja tasoinen tai jopa ai-
empaa parempi tulos. 1990-luvun negatiivinen talouskehitys kunnissa on uudella vuosi-
tuhannella vähin erin tasaantumassa. (STM 2000, 2.)  

Avopalvelupainotteisuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisen yhtenä 
tavoitteena on avohuollon ensisijaisuus. Asiakkaina voivat olla yksittäisten ihmisten li-
säksi yhteisöt, perheet sekä asuinalueet tai -ympäristöt tai ihmisten arkielämän toiminta-
kontekstit (ks. Perälä 1997, 33), joihin suunnataan tarvittavia interventiota. Esimerkiksi 
raihnaisuuden hoiva käsittää omatoimisuuden tukemisen ja tukipalvelut (Blanco-
Sequeiros 6.2.2003). Asiakastasolla ihmisten asumista pyritään tukemaan asiakkaiden 
tutuissa ympäristöissä (STM 2001, 17). 
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Verkottuneisuus. Verkottuneessa palvelutuotannossa toiminta perustuu eri ammatti-
ryhmien yhteistyöhön ja verkostotyöhön lähipalvelujen kanssa (Merjola-Partanen 1994, 
25; ks. Perälä 1997, 4, 25; ks. Rintala 1997, 94–95). Palvelukokonaisuuden hallinta edel-
lyttää yhteistyötä eri hallinnonaloilla ja kuntien kesken (STM 1999, 101). Julkisen sekto-
rin ohella palveluita tuotetaan myös muualla, yksityisellä ja niin sanotulla kolmannen 
sektorin alueella: vapaaehtoistyössä, järjestöissä ja yhteisöissä (Södergård 1998, 20, 124; 
ks. STM 2001, 21). Verkottuneessa toiminnassa voidaan hyödyntää sektorirajat ylittävää 
osaamista, inhimillisiä voimavaroja tai sektoreiden keskinäistä kehittämistyötä. Mo-
niammatillisessa yhteistyöverkossa erikoisasiantuntijuus on vaihdon väline (Merjola-
Partanen 1994, 25).  

Muutospainotteisuus. Alojen kehitykselle on ominaista yhteiskunnallisten, taloudellis-
ten ja teknologisten järjestelmien monimutkaistuminen sekä eri yhteiskuntien väliset mo-
nimutkaiset rakenteelliset riippuvuussuhteet (Mannermaa 1996, 10; Sirkka 2001, 23; Sö-
dergård 1998, 14). Ulkoiset muutospaineet kulminoituvat talouden reunaehtoihin, 
hallinnon uudelleen arviointitarpeeseen, alojen yhdentymiseen, alojen kilpailuttamiseen, 
yhtiöittämiseen ja yksityistämiseen. Sisäisistä muutostarpeista nousee paineita keventää 
ja joustavoittaa toimintatapoja, palvelurakenteita, -tuotannon järjestämistä ja organisaa-
tiorakenteita. (Könnilä 1999, 61; Södergård 1998, 20–21.) Epävarmuustekijöinä ne vai-
kuttavat sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työhön (Metsämuuronen 1999, 141; mt. 
2000, 16).  

4.2.1  Sosiaali- ja terveysalan uusintava työkäytäntö 

Sosiaali- ja terveysalan työ käsitteellistetään uusintamisena, reproduktiona ja määritel-
lään inhimillisen elämän luomiseksi ja säilyttämiseksi. Eri ammattiryhmien välille on 
luotu käsitteellistä eroa kutsumalla terveydenhuoltoalan työtä hoitotyöksi ja sosiaalialan 
työtä huolenpidoksi. (Rauhala 1994b, 96.) Sosiaali- ja terveysalalla on paljon yhteistä. Alo-
ja on yhdistetty hallinnollisesti ja organisatorisesti, mutta molempien alojen erityisosaamisella 
on oikeutuksensa ja asiantuntijuusalueensa. 

Ammatillisen osaamisen sisällöt Metsämuuronen (1999, 140–141) yhdistää kvalifi-
kaatioiksi muokattuaan itäsaksalaisen teollisen yhteiskunnan tarpeisiin kehitellyn tuotan-
nollisteknisen kvalifikaatioajattelun ”pehmeiksi” ammattitaidon alueiksi. Kvalifikaatio-
ajattelun taustana on, että kunkin alan tyypillinen tietämys on keskeinen työssä 
selviytymisen edellytys ja vaatii valmiutta siirtyä työstä toiseen tai alalta toiselle, pehmei-
tä arvoja, metataitoja. Lisäksi se vaatii oppimaan oppimiskykyä sekä oman toiminnan 
analysointikykyä (ks. STM 2000, 12–13, ks. STM 2002, 6). Metsämuuronen (1999, 141) 
arvioi tehtävissä tarvittavan yliammatillista tietämystä, taitoja, jotka ovat ”sosiaalisesti 
vaiettuja” ja joita ei tunnusteta ammattitaidon osaksi. (Ks. Lindqvist & Manninen 1999, 
74.) 

Työ on asiakaspalvelua ja samalla identiteettityötä, ja sen sisältönä on koko elämän 
moninaisuus (Lindqvist 1990, 198–200; ks. Perälä 1997, 24; ks. Rauhala 1994b, 67). Sen 
tarkoituksena on tukea ihmisten toimintakykyä laajalla sosiaali- ja terveydenhuollon yh-
teistyöalueella (Blanco-Sequieros 6.2.2003; ks. Jääskeläinen 1997, 5; ks. Qvretveit 1995, 
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18). Toimialoille on ominaista toisaalta toimivien perinteisten toimintakäytänteiden jat-
kuvuus ja toisaalta kehitysorientaatio, mikä tässä yhteydessä kuvataan uusintamisena.  

4.2.1.1  Uusintaminen sosiaalialalla 

Sosiaalinen käsitteenä viittaa ihmisten, ihmisen ja yhteiskunnan ja yhteisöjen välisiin 
suhteisiin. Sosiaalialan työn keskeinen tavoite on ihmisten yhteiskunnallistuneiden suh-
teiden ylläpitäminen ja sosiaalisen turvallisuuden ja ihmisten ja yhteisön toimintakykyi-
syyden edistäminen. (Työryhmämuistio 1993, 5; ks. Lehtonen 1990, 118, 246.) 

Yhteiskunta. Sosiaalinen on käsitteellisesti sidoksissa sekä tuotannolliseen että kult-
tuuriseen yhteiskuntarakenteeseen. Sosiaalialan työllä uusinnetaan kulttuuriperinteen siir-
tämiseen mahdollistavia rakenteita, mikä osaltaan vahvistaa yhteiskunnan toimivuutta. 
(Työryhmämuistio 1993, 6; ks. Lehtonen 1990, 118.) 

Lainsäädäntöön vaikuttavat kansallinen poliittinen päätöksenteko sekä kansainväliset 
sopimukset. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan edun ja sosiaalisten oikeuksien toteu-
tuminen. Yleislakeja ovat sosiaalihuoltolaki (Laki 710/1982) sekä laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Laki 812/2001). Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunti-
en velvollisuudeksi järjestää yleiset sosiaalipalvelut. Siinä säädetään myös niiden järjes-
tämisperiaatteista sekä laissa mainituista muista erillisillä lailla säädellyistä sosiaalipalve-
luista (STM 2001, 7–9). 

Ammattiala. Yhtenäisellä ammatillisella toiminnalla on lyhyt historia, vaikka ammatil-
lista työtä on tehty 1940-luvulta lähtien ja vapaaehtoistyötä tätä kauemmin (Niemelä 
1985, 5). Lakisääteisinä palveluina kunnan tulee huolehtia sosiaalityön, kasvatus- ja per-
heneuvonnan, kotipalvelun, asumispalveluiden, laitoshuollon, perhehoidon ja omaishoi-
don tuen järjestämisestä. Tarkoituksena on pyrkiä kohottamaan erityisryhmien asemaa ja 
helpottamaan kaikkien kansalaisten selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. (STM 2001, 
6–9, 17.) 

Sosiaalialan ammattilaiset työskentelevät toiminnan mahdollisuuksien laajentamiseksi 
korjaamalla toimintahäiriöitä ihmisen ja yhteisön verkostoissa ja vaikuttamalla niihin yh-
teiskunnallisiin, rakenteellisiin tekijöihin, jotka uhkaavat ihmisten toimintakykyä (Jääs-
keläinen 1997, 4; Työryhmämuistio 1993, 5; ks. Työministeriö 1996, 6). Ongelmat pyri-
tään ehkäisemään ja ratkaisemaan siellä, missä ne ovat syntyneetkin. 

Ammatillinen työ. Perinteisen opistoasteisen koulutuksen edustajia ovat sosiaalikas-
vattajat ja sosiaaliohjaajat. Ammattikuvausten mukaan sosiaalikasvattajan työ on lasten ja 
nuorten hoitoa, kasvatusta ja sosiaalista kuntoutusta sekä johtajan ja kouluttajan työtä. 
Sosiaaliohjaajan työ on palvelujen järjestämistä aikuisille, perheille, kotipalvelun tehtäviä 
ja ohjausta, vanhus-, vammais- tai päihdehuollon sekä lastenhuollon parissa tehtävää työ-
tä sekä esimies- ja johtotehtäviä. (Ammatin kuvaus 17.9.1999; Ammatin kuvaus 
4.9.2000.) Alan työ on monitieteistä (Jääskeläinen 1997, 4) ja se perustuu tutkimuksiin ja 
kokemuksiin (Ryynänen & Niemelä 2000, 83). Työryhmämuistion (1993, 6) esityksen 
lisäksi Työministeriö (1996, 5) sekä Ryynänen ja Niemelä (2000, 83) pitävät ammattialan 
vaatimuksena laaja-alaisen tietämyksen.  
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4.2.1.2  Uusintaminen terveysalalla 

Terveydenhuollon yhteiskunnallisena tehtävänä on ylläpitää ja edistää ihmisten terveyttä, 
toimintakykyä ja turvallisuutta ja ennaltaehkäistä terveysongelmia. Terveydenhuolto kä-
sitteenä sisältää sekä terveyden- että sairaanhoidon. Terveydenhoidolla pyritään vaikut-
tamaan ihmiseen ja hänen elinympäristöönsä, ja sen tehtävä on edistää terveyttä ja eh-
käistä sairauksia. Sairaanhoidon tehtävä on pyrkiä parantamaan sairauksia ja lievittämään 
inhimillistä kärsimystä. 

Yhteiskunta. Rakenteellisesti terveydenhuoltoalalle ovat tyypillisiä suuret, monimut-
kaiset ja hierarkkiset organisaatiot ja työyksiköt. Kehitystrendinä on niiden keventäminen 
ja päätösvallan siirtäminen hierarkkian alemmille tasoille, työntekijätasolle. Alan amma-
teille on ominaista yhtäältä pitkälle viety erikoistuminen ja tiimityö sekä toisaalta laaja-
alaistuminen tehtäväkentän laajetessa väestövastuisessa työssä perusterveydenhuollossa 
sekä yksilövastuisessa hoitotyössä sairaaloissa. (Ammatin kuvaus 17.9.1999; Työministe-
riö 1995b, 15–16.)  

Terveydenhuoltojärjestelmän perusta on lainsäädännössä, yleislakeina perusterveyden-
huoltoa ohjaavassa kansanterveyslaissa (Laki 66/1972), erikoissairaanhoitolaissa (Laki 
1062/1989) ja laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (Laki 785/1992). Erikseen on sää-
döksiä muissa laissa ja asetuksissa mm. mielenterveyslaissa (Laki 1116/1990) tai potilas-
vahinkolaissa (Laki 585/1986)(STM 2001, 7). Tämän ohella toimintaa ohjaavat lukuisat 
kansalliset säädökset, terveyspoliittiset linjaukset sekä EU:n alueen ja kansainväliset so-
pimukset. Valtion rooli on ylläpitää politiikkaa, jolla taataan oikeudenmukaisuus ja tasa-
vertaisuus laadukkaan hoidon saannissa sekä suojata säädöksin terveyspalveluja saavaa 
väestöä ja henkilöstöä (Laki 559/1994; STM 2000, 10–11). 

Ammattiala. Toimintaympäristö muuntuu avohoitotyön lisääntyessä (Ammatin kuvaus 
17.9.1999). Professionaalinen, yksilökohtainen työn hallinta on siirtymässä työn yhteis-
toiminnalliseen ja tiedolliseen hallintaan. Professionaalinen ammattistatus antaa mahdol-
lisuudet muuntaa toimintatapoja ja tehdä tasavertaisesti yhteistyötä muiden professioiden 
kanssa. Työn sisältö määräytyy työpaikkakohtaisesti (Merjola-Partanen 1994, 28; Tela-
ranta 1997, 27).  

Työministeriö (1995a, 23) edellyttää alan työntekijältä ammattitiedon vankkaa osaa-
mista ja käytännön soveltamiskykyä sekä halukkuutta alan kehityksen mukaiseen koulut-
tautumiseen. Eettiseksi velvoitteeksi se esittää alan kehittämisen, palveluihin sisältyvän 
eettisen vastuullisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisalttiuden. (Telaranta 1997, 50–
53; ks. Perälä 1997, 28.)  

Ammatillinen työ. Työn sisältönä on terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja 
hoito, kuntoutus sekä kuolevan potilaan tukeminen (Ammatin kuvaus 17.9.1999; Amma-
tin kuvaus 4.9.2000). Työ edellyttää korkeatasoista kliinistä osaamista sekä tutkittuun tie-
toon perustuvaa toimintaa (Räisänen 2002, 34; Työministeriö 1995b, 11). Sairaanhoitajan 
työ koostuu neljästä perustehtävästä: hoitamisesta, ohjaamisesta, johtamisesta ja kehittä-
misestä (Telaranta 1997, 9; STM 2000, 15). Työn viitekehys on monitieteinen (STM 
2000, 14).  
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4.2.2  Etiikka sosiaali- ja terveysalan työssä 

Hoitamisen ja huoltamisen tehtävä moraalisena toimintana (Bandman & Bandman 1995, 
17–18) on tuottaa asiakkaalle hyvää ja olla tuottamatta pahaa. Eettiset arvot, jotkut jopa 
toisilleen vastakkaiset, suuntaavat työntekijän toimintaa.  

Hoitoetiikan teoriat eroavat toisistaan siinä, mitä ohjeita ne antavat ja miten näitä oh-
jeita perustellaan. Moraalista ajattelua ohjaavat kahdenlaiset periaatteet: toinen etiikan 
laji lähtee hyvistä tavoitteista ja seurauksista (teleologinen etiikka) ja toinen niistä peri-
aatteista, jotka eivät viittaa mihinkään seurauksiin, vaan tekijän toimintaan (deontologi-
nen etiikka). Moraalissa on kyse näiden kahden ajattelutavan yhdistämisestä. (Kalkas & 
Sarvimäki 1996, 23.) Deontologiseen etiikkaan yhdistyvät kulttuuri ja moraali (Schrie-
wer & Holmes 1992, 233), ja sen mukaisesti yhteiskuntaetiikalla on välillinen vaikutus 
(Kalkas & Sarvimäki 1996, 37).  

Moraaliset arvot, pääarvot, ovat olennaisia luonteenlaatuja, hyveitä. Hyve-etiikka kes-
kittyy tapoihin ja sen rationaalisen perustan muodostaa moraalisen hyveen saavuttami-
nen, kultivoidut hyveet, joiden päämääränä on inhimillinen täydellisyys. Vaikka monia 
sosiokulttuurisia konseptioita moraalista esiintyykin, perustavanlaatuisia arvoja ovat re-
hellisyys, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja luottamus, jotka vaikuttavat merkittä-
västi sosiaaliseen toimintaan (Carr 1998, 310) ja ammatilliseen työhön (Pinch & Parsons 
1997, 380). 

Altruismi eettisenä perusteena. Altruismi toiminnan periaatteena merkitsee sitä, että 
teko on moraalisesti hyvä, jos sen tarkoituksena on lisätä toisen ihmisen hyvinvointia, 
onnea, hyvänolontunnetta tai vähentää hänen kärsimystään, onnettomuuttaan tai pahoin-
vointiaan (Kalkas & Sarvimäki 1996, 37; Lindqvist 1989, 48). 

Kun altruistisen teon motiivina on mieltymysteko, se perustuu empatiaan ja auttamis-
tahtoon. Sitä vastoin altruistinen teko, joka perustuu velvollisuuden tunteeseen tai moraa-
liseen oikeutukseen, perustuu velvollisuusetiikkaan. Oikeutta ja oikeuksia koskevat ky-
symykset kuuluvat oikeudenmukaisuusperiaatteen piiriin, kun taas velvollisuudentunne 
ei siihen ilman muuta kuulu. Siten oikeudenmukaisuusperiaatteet ovat ensisijaisia sosiaa-
lietiikassa, kun taas hyväntekeväisyys ja vapaaehtoinen altruismi ovat ihmisen henkilö-
kohtaisen etiikan peruselementtejä. (Kalkas & Sarvimäki 1996, 41–42; ks. Aadland 1993, 
78–79; ks. Lindqvist 1989, 48–49.) 

Kun tarkoituksena on tuottaa toiselle ihmiselle hyvää, toiminnan perusteet ovat moni-
tasoiset. Inhimilliset oikeudet ja oikeudenmukaisuusperiaate ovat työn yhteiskunnallinen 
perusta. Lähtökohtana on ajatus, että kaikilla ihmisillä on oikeus elämään ja terveyden- ja 
sairaanhoitoon, eivätkä inhimilliset oikeudet riipu yksityisten ihmisten velvollisuuden-
tunteista tai mieltymyksistä (Hyland 2002, 476). Käytännön työn tasolla tunne-eettiset 
elementit, esimerkiksi empatia ja sijaistunteet, ovat kuitenkin tärkeitä (ks. Kalkas & Sar-
vimäki 1996, 41–43; ks. Lindqvist 1989, 56–57). 

Ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen. Periaate ihmisen kunnioittamisesta arvokkaana 
olentona sisältää ajatuksen ihmisestä ainutkertaisena persoonana, jolla on muistonsa ja 
kokemuksensa. Kunnioittaminen persoonana sisältyy filosofisiin olettamuksiin ihmisestä 
tietoisena olentona. Koska hän on tietoinen, hän on vapaa ja pystyy hahmottamaan toi-
mintavaihtoehtoja ja näiden seurauksia. Vapauden myötä hän on vastuussa valinnoistaan. 
(Hellsten 1996, 87; Kalkas & Sarvimäki 1996, 49–50.) 
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Ihmisen kunnioittaminen sisältää vaatimuksen ihmisen oikeudesta omaan elämäänsä ja 
tietoon, joka koskee häntä sekä oikeuteen ratkaista, kuinka häntä itseään koskevaa tietoa 
käytetään (Kalkas & Sarvimäki 1996, 54). Tähän pyritään paitsi eettisiä periaatteita nou-
dattamalla myös lainsäädännöllisin keinoin. (Bruun ym. 1995, 152–154; ks. Laki 
785/1992.) 

Huolenpito. Asiakassuhteessa yhdistyvät sekä altruismin että kunnioittamisen periaate. 
Moraali säätelee lähinnä sosiaalista käyttäytymistä ja sen sovellusalue laajenee koske-
maan ihmisen elämää maailmassa yleensä. (Kalkas & Sarvimäki 1996, 56.) Huoli yhtei-
sestä maailmasta ilmenee huolenpitona toisista ihmisistä, luonnosta ja kulttuurista ja se 
edellyttää vastuuta, solidaarisuutta, altruismia ja kunnioittamista. Toimintaa ohjaava pe-
rusfilosofia ilmenee tasavertaisuutena asiakassuhteessa (Bandman & Bandman 1995, 34–
35; Dinc & Görgulu 2002, 259; Kalkas & Sarvimäki 1996, 127; Perälä 1997, 34). 

Eettiset ohjeet toimivat perusohjeina työn tekemiselle. Ne ilmentävät hoidon ja huol-
lon tehtävää yhteiskunnassa ja samalla yhdistävät työn tekemisen käytäntöjä. (Bandman 
& Bandman 1995, 35; Dinc & Görgulu 2002, 258–260.) YK:n Ihmisoikeusjulistuksessa 
todetaan ihmisten syntyneen vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Siten 
työssä korostuu ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen ja 
vaaliminen (Perälä 1997, 28; Rawls 1988, 20–21).  

Etiikka integroi kaikkea käytännön toimintaa ja ilmenee tavassa suhtautua ihmisiin. 
Deontologisen etiikan mukaisena Greippin (1992) esittämä eettistä päätöksentekoa kos-
keva malli perustuu velvollisuusetiikkaan ja systeemiperiaatteellaan myös seuraa-
musetiikkaan. Sen mukaan jokainen työntekijä on vastuussa oikeasta toiminnastaan ja 
oikeasta tiedostaan. Oikeudenmukaisuuden ja oikeuden käsitteet ohjaavat häntä kunnioit-
tamaan asiakkaan oikeuksia ja samalla tiedostamaan omat ja työn arvot. Toiminta muo-
vautuu hoidon ja huollon periaatteiden viitekehyksessä: itsenäisyys, hyvän tekeminen, 
pahan tekemättä jättäminen, oikeudenmukaisuus, vastuu ja vastuullisuus pätevyydestä. 
(Mt., 737.)  

Ammatillisen työn etiikka on kontekstisidonnaista säädösten rajaamin ehdoin (Durga-
hee 1997, 214). Työntekijöiden toimintaan vaikuttavat kaikki osalliset taustayhteisöineen, 
elämäntilanteineen ja ympäristöineen, arvoineen ja uskomuksineen sekä yhteiskunta ta-
loudellisine ja kulttuurisine tekijöineen. Työssä vaikuttavat myös ammatillisen ympäris-
tön arvot toimintaa mahdollistavine ja estävine vaikutteineen. (Greipp 1992, 734; ks. 
Bandman & Bandman 1995, 108–109.) 

Työtoiminnan vuorovaikutteisuus ympäristön kanssa ja sen kokonaisvaltaisuus voivat 
aiheuttaa ongelmia tai estää niitä syntymästä. Toiminnassa voidaan nähdä sisäänrakenne-
tun relativistiset toimintanormit ja siten kaiken suvaitsevaisuuden ja hyväntahdon rajan 
tulevan vastaan siinä, missä uhataan perusarvoja ja yleisiä normeja (Aadland 1993, 32–
33). Toiminnassa korostuu vastuullisuus ja vastuu ja siten se sisältää ammatissa kasvami-
sen vaatimuksen ja alan tietämyksen ja toimintakäytänteisiin liittyvien eettisten kysymys-
ten reflektoinnin (ks. Greipp 1992, 734). 
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4.3  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus 

Ammattikorkeakouluhanke käynnistyi opetusministeriön johtoryhmän koulutus-
poliittisesta esityksestä vuonna 1989. Varsinaisesti ammattikorkeakoulujärjestelmä luo-
tiin kaikkien ammattikorkeakoulujen vakinaistuttua vuonna 2000. Koulutusuudistuksen 
strategiana on hajautettu hallinto: koulutusyksiköt laativat koulutusohjelmansa, jotka 
opetusministeriö vahvistaa. 

4.3.1   Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun koulutuksen 
perusteita 

Ammattikorkeakoulutuksen säädöspohjana ovat laki (351/2003) ja asetus ammatti-
korkeakouluista (352/2003), asetukset ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä 
(353/2003), kansainväliset sopimukset ja OPM:n päätökset. Opetusministeriön ja ammat-
tikorkeakoulun tulosneuvottelujen tuloksena syntyneissä sopimuksissa määritellään am-
mattikorkeakoulun yleiset tavoitteet, koulutustarjonta, kehittämistavoitteet sekä ammatti-
korkeakoulun rahoitus.  

Koulutuksen tavoitteena on asiantuntijuus, kyky ymmärtää ja arvioida muuttuvan yh-
teiskunnan ja työelämän tarpeita sekä tutkiva ja kehittävä työote ja halu oman työnsä, 
työyhteisönsä ja ammattialansa kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään vastaavien ulkomais-
ten koululaitosten ja työ- ja elinkeinoelämän yhteisöjen kanssa (OPH 1997, 13; OPM 
1999, 12; STM 2000, 11). Koulutuksessa otetaan huomioon työ- ja elinkeinoelämän vaa-
timukset sekä kehitystarpeet (Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmän muis-
tio 2001, 4; STM 2000, 7–9; STM 2002, 20–21).  

4.3.2  Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun koulutustehtävä 

Pohjois-Savossa ammattikorkeakoulutus alkoi vakinaistamattomana 1996 ja valtioneu-
voston vakinaistamana 1.8.1998. Koulutusyksikön ylläpitäjä on Pohjois-Savon ammatil-
lisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Iisalmen yksikön koulutustehtävä vuonna 1997 
oli kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on valmius toimia myös itsenäi-
sinä yrittäjinä. Sen tehtävä on tarjota työelämää palvelevaa kehittämis- ja tutkimustoi-
mintaa sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta (1.2.2004 nimitys ”Savonia am-
mattikorkeakoulu”). 

Koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen perustuu säädöksiin ammattikorkea-
kouluopinnoista ja opetusministeriön päätöksiin ja kuntayhtymän johtosääntöön (Poh-
jois-Savon ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1998). Ammattikorkeakoulu toimii maa-
kunnan kehittämisessä kilpailukykyisen ja kehityshaluisen työvoiman tuottajana ja 
työvoiman uusintajana (Korkeakoulujen arviointineuvosto 1998, 85). 

Koulutusyksikkö on verkostoitunut monien eriasteisten kotimaisten ja ulkomaisten 
oppilaitosten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työelämän kanssa. Se seuraa sosiaali- 
ja terveysalan tarvetta sekä täydennyskoulutukseen että uudelleen koulutukseen ja tarjoaa 
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työelämän tarpeita palvelevaa koulutusta. (Laatukäsikirja 1998, 3; Pohjois-Savon amma-
tillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1997, 4; Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 
17.11.1999; Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmä 2001, 57.)  

4.3.2.1  Koulutuksen laatu 

Organisaation arvopohjan yhdistäminen koulutuksen laadullisiin tekijöihin tuo esille näkö-
kulmia siitä, millaisiin prosessointeihin se ohjaa opiskelijoita ja millaiset ovat heidän 
ammatilliset valmiutensa kohdata sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevia asiakkaita. Ii-
salmen koulutusyksikössä pyritään toteuttamaan seuraavia arvoja: asiakaslähtöisyys, asian-
tuntemus ja yhteisöllisyys (Korkeakoulujen arviointineuvosto 1998, 85; Pohjois-Savon am-
matillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1997, 4; Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 
17.11.1999). 

Asiakaslähtöisyydellä viitataan koko toiminnan peruslähtökohtaan sekä asiakastyyty-
väisyyteen (Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 17.11.1999). Koulutusyksikkö tuottaa 
asiantuntijoita, joilla on hyvät valmiudet korkeatasoiseen työpanokseen työelämän muut-
tuvissa tilanteissa. Asiantuntemus sisältää kehittymiskykyisyyden ja jatkuvan ammatilli-
sen kasvun. Asiantuntemusta kehitettäessä otetaan huomioon alueellisuus ja sen vaati-
mukset ja toiminnassa hyödynnetään työelämän asiantuntijuutta. Yhteisöllisyyden 
periaatteen mukaisesti erilaisuutta pidetään rikkautena. Toiminnan lähtökohtana on työ-
yhteisön kehittäminen ja yhteisenä arvopohjana yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. 
(Laatukäsikirja 1998, 6.) 

4.3.2.2  Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat 

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnot (140 ov) järjestetään koulutusohjelmina ja ne 
suuntautuvat tiettyyn työelämän ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväaluee-
seen ja sen kehittämiseen. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat ammattitaitoa edistävä 
harjoittelu ja opinnäytetyö (Asetus ammattikorkeakouluista 1760/2003; OPM 1999, 8–9). 
Koulutusohjelmakuvaukset esitetään niistä koulutusohjelmista, joissa tutkittavat opiske-
livat. 

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma. Terveysalan koulutuksen vaatimuksena on 
kansallinen ja kansainvälinen vertailtavuus sekä valmistuneiden osaamisen taso. Hoito-
työn opinnot sisältävät EU:n direktiivien mukaiset yleissairaanhoidon opinnot. Syventä-
vinä suuntautumisvaihtoehdon opintoina ovat avohoitotyö tai mielenterveystyö. Koulu-
tuksen tavoitteena on kouluttaa hoitotyön asiantuntijoita sosiaali- ja terveysalan tehtäviin, 
avohoitotyöhön tai mielenterveystyöhön kotimaahan ja ulkomaille. Koulutusammattina 
on sairaanhoitaja (AMK). (Opinto-opas 1998 - 1999, 53–66; Pohjois-Savon ammattikor-
keakoulu, koulutusohjelmakuvaus 1997.) 

Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa 
asiantuntijoita, joilla on sosiaalialan ammatilliset valmiudet. Koulutus antaa valmiuksia 
toimia palveluiden organisoimisessa ja kehittämisessä ja asiakaslähtöisessä työskentelys-
sä julkisissa palveluissa, yksityisellä sektorilla, erilaisissa järjestöissä ja kansalaistoimin-
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nan piirissä. Sosiaalikasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon koulutus antaa valmiuksia 
sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun pedagogisin keinoin. Sosiokulttuu-
risen työn suuntautumisvaihtoehdon (vuonna 2000 nimike ”palveluohjaus”) koulutus taas 
antaa valmiuksia sosiaalista hyvinvointia rakentavaan yhteisölliseen työhön. Koulu-
tusammattina on sosionomi (AMK). (Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, koulutusoh-
jelmakuvaus 1997; Opinto-opas 1998 - 1999, 31–32.) 

Muuntokoulutus. Muuntokoulutus on noin lukuvuoden (40–60 ov) mittainen sosiaali- 
tai terveysalan opistoasteen koulutuksen perustalle rakentuva ammattikorkeakoulutus, 
jonka opintojen laajuus määräytyy aikaisempien opintojen perusteella. Koulutuksen ta-
voitteena on kouluttaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita, joilla on valmius toimia 
hallinto- ja esimiestehtävissä ja itsenäisinä yrittäjinä. (Pohjois-Savon ammattikorkeakou-
lu, koulutusohjelmakuvaus 1997; S. E. 10.3.1998. Henkilökohtainen tiedoksianto.) 

Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena olevat työelämäprojektiopinnot olivat tutki-
musryhmän opiskelijoille joko pakollisia koulutusohjelmaopintoja tai valinnaisia opinto-
ja. Viimeksi mainittuja opintoja opiskelijat ovat voineet hyödyntää myöhemmissä opin-
noissaan.  



 

5 Teoreettisen viitekehyksen koonta 

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä lähdettiin liikkeelle siitä, että työelä-
mäprojektiopinnot osana ammattikorkeakoulun koulutusta palvelevat pääasiassa opiskeli-
joiden oppimista ja että ne myös vastaavat työelämän tarpeita. Sosiaali- ja terveysalan 
työelämäprojektit yhtenä koulutuskäytänteenä muovaavat opiskelijoiden käsitystä asian-
tuntijan kompetenssista projektiluonteisessa työssä. 

Verkostotyötä ja projekteja kehiteltiin monilla hallinnonaloilla 1990-luvun yhteiskun-
nallisten muutosten aikana. Tässä työssä tarkasteltavat työelämäprojektit ja opiskelijoi-
den oppimisprojektit ovat toteutuneet sekä sosiaali- että terveysalan tai niiden sidosryh-
mien projekteina. 

Systeemiteoreettisesti tarkasteltuna ammattiin kouluttautumisen voidaan nähdä toteu-
tuvan monitasoisissa suhteissa aina koulutuspoliittisista tai institutionaalisista linjauksista 
työyhteisön jäsenten keskinäisiin ammatillisiin tai epävirallisiin suhteisiin. Työelämäpro-
jekteissa substanssi oppimiseen tulee koulutusalan teoreettisista perusteista, sosiaali- ja 
terveysalan työn sisällöistä ja ammattikäytännöistä, joita taustoittavat yhteiskunnan tarve 
tietynlaiselle työlle, valtiovallan ohjeistukset ja niiden paikallistason sovellukset.  

Asiantuntijaksi kehittyminen on yksilöllinen ja yhteisöllinen, opiskelijan ja hänen op-
pimisympäristönsä välinen toisiaan muovaava prosessi. Oppimisen yksilölliset ainekset 
muotoutuvat toimintaan osallistumiskokemuksista työelämäprojektin sekä opiskelijan 
oppimistavoitteiden viitekehyksessä. Itseohjautuva oppimistapa ymmärretään yksin ja 
yhdessä yhteisön toimintaan osallistumiseksi, tekemiseksi, puhumiseksi ja ajattelemisek-
si.  

Tutkimuksen viitekehys taustoittaa empiiristä työn osaa. Oppimisen oletetaan toteutu-
van työelämäprojekteissa itseohjautuvasti ja sitä pidetään tavoitteena, vaikka haasteena 
ovat monien ammattialojen tietämysalueiden rajanylitykset. Tutkimuksen empiirisessä 
osassa tuodaan esille opiskelijoiden kokemukset itseohjautuvasta oppimistoiminnasta se-
kä oppimisen sisällöistä kvalifikaatioluokituksina, jotka on jäsennelty kriittisen reflektion 
tasoilla. Lisäksi empiirisessä osassa kuvataan opiskelijoiden merkityksellisinä pitämät 
sisältöalueet ja oppimisen ehtona olleet tilannetekijät sekä näkemykset työelämäprojek-
teissa oppimisen tarkoituksenmukaisuudesta. Oppimista tarkastellaan sekä prosessina että 
produktina. Työelämäprojekteissa oppiminen, sellaisena kuin se tässä tutkimuksessa il-
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menee, kuvataan kuviossa 4. Oppiminen toteutuuu itseohjautuvasti yksin ja yhdessä toi-
mien tai toiminnan kautta oppimiskontekstin luodessa oppimisen ehdot. 

Kuvio 4. Työelämäprojektissa oppiminen. 

Tutkijan esioletuksena on, että opiskelijat ovat oman oppimisensa subjekteja ja he toimi-
vat itseohjautuvasti aikaisemman koulutus- ja työkokemuksensa rajaamin ehdoin (ks. Ha-
tano & Inagaki 1995, 336; ks. Lehtovaara 1996, 46; ks. Mezirow 1985, 17) kokonaisval-
taisen kasvutavoitteen mukaisesti (ks. Eteläpelto 1997, 13; ks. Jung ym. 1997, 37; ks. 
Ruohotie 2000a, 30; mt. 2000b, 115). Koulutuksen arvoperustan mukaisesti tutkija olet-
taa opiskelijoiden kehittävän ammattitaitoaan toimimalla asiakkaiden parhaaksi, mutta 
arvioi heillä olevan oppimisvaikeuksia projektityön monimuotoisuuden vuoksi. 

Oppimiskonteksti 

Yhdessä
tapahtuva  
oppiminen

Toiminnassa tapahtuva oppiminen 

Toiminnan kautta tapahtuva oppiminen

Itseohjautuvuus 

Kokemukset 

Reflektio 

Kriittinen reflektio



 

6 Tutkimustehtävät 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, tulkita ja ymmärtää opiskelijoiden oppimiskoke-
muksia itseohjautuvassa toiminnassa työelämäprojekteissa, heidän merkityksellisinä pi-
tämiään oppimisen alueita ja niiden ehtoina olevia tilannetekijöitä sekä opiskelijoiden 
näkemyksiä projekteissa oppimisen tarkoituksenmukaisuudesta. Tulkinnallisen lähesty-
mistavan mukaisesti tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita elämismaailman merkityksistä 
ja merkityssuhteista. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa ja näkökulmia työelämä-
projekteissa oppimisen ja ohjauksen edelleen kehittämiseksi.  

Tutkimustehtävää täsmentävät seuraavat kysymykset: 

1. Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on työelämäprojekteissa oppimisesta? 

1.1 Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on heidän käyttämistään oppimistavoista? 
1.2 Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on reflektion eri tasoa ilmentävien ammattialan 
      kvalifikaatioiden oppimisesta?  
1.3 Miten opiskelijat katsovat hyödyntäneensä työelämäprojektikontekstin 
       ominaisuuksia oppimisessaan?  

2. Miten opiskelijat arvottavat työelämäprojekteissa oppimista ja oppimisen mahdollista-
neita tilannetekijöitä? 

2.1 Miten opiskelijat arvottavat oppimiaan sisältöjä? 
2.2 Miten opiskelijat arvottavat oppimisen mahdollistaneita tilannetekijöitä? 

3. Miten opiskelijat kuvaavat työelämäprojekteissa oppimisen tarkoituksenmukaisuutta? 

Taulukossa 1. esitetään tutkimustehtävät ja niitä vastaavat tiedonkeruumenetelmät. 
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Taulukko 1. Tutkimustehtävät ja tiedonkeruumenetelmät. 

Tiedonkeruumenetelmät Tutkimustehtävät Tutkimustehtäviin vastaaminen 
1.1 Haastattelu ja  
      oppimispäiväkirja 
1.2 Oppimispäiväkirja 
1.3 Oppimispäiväkirja 

Kysymys oppimisesta 
1.1 Tavoista 
1.2 Sisällöistä 
1.3 Konteksteista 

Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoin ja mitä 
opiskelijat oppivat työelämäprojekteissa, mitä he 
työelämäprojektin oppimisolosuhteina pitävät ja 
millaisina he oppimistaitonsa ja tietämyksensä 
kokevat. Tutkimuksella saatu tieto auttaa 
ymmärtämään opiskelijoiden oppimista ja ohjauksen 
edelleen kehittämistarvetta. 

2 Affektimittari 2 Kysymys oppimisen  
   sisältöjen ja  
   tilannetekijöiden  
   arvottamisesta 

Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, mitä ja 
minkä verran opiskelijat arvottavat oppimiaan 
sisältöjä ja oppimisen mahdollistaneita tilanne-
tekijöitä. Tutkimuksella saatua tietoa voidaan käyttää 
hyväksi opiskelijoiden motivationaalisten ja 
henkilökohtaisten lähtökohtien huomioon ottamiseen 
oppimisessa.  

3 Haastattelu ja  
   oppimispäiväkirja 

3 Kysymys  
   oppimiskontekstin  
   tarkoituksenmukaisuudesta 

Tutkimuksessa selvitetään, millaisina oppimiskon-
teksteina opiskelijat kokevat työelämäprojektit. 
Tutkimuksella saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi 
arvioitaessa projekteissa toteutuvan harjoittelun 
vahvuuksia ja kehitettäessä edelleen sen käytänteitä. 

Taulukossa 1. on esitetty tutkimustehtävät ja niihin vastaamisessa käytetyt tiedonkeruu-
menetelmät. Oppimistapoja ja työelämäprojektien tarkoituksenmukaisuutta koskeva ai-
neisto kerättiin oppimispäiväkirjoilla ja haastatteluilla ja ammattialan sisältöjä ja oppi-
miskontekstien ominaisuuksia koskeva tietoaines oppimispäiväkirjoilla. Oppimisen 
sisältöjen ja tilannetekijöiden arvottamista koskeva tutkimusaineisto kerättiin affekti-
kaavakkeistoilla.  



 

7 Tutkimuksen suorittaminen 

Tässä luvussa kuvataan, miten tutkimus on suoritettu. Aluksi kuvataan tutkimuksen kon-
tekstuaalisina taustoina työelämäprojekteja oppimiskonteksteina, opiskelijoiden tehtä-
vänkuvaa ja opiskeluvaihetta ammattikorkeakouluopinnoissa. Seuraavassa luvussa kuva-
taan metodologiset ja metodiset ratkaisut, tutkimusote, aineiston hankinta ja 
analyysitapvat sekä viimeisenä asiakokonaisuutena tutkimuksen eettiset näkökohdat. 

7.1  Tutkimuksen kontekstuaaliset taustat 

Tässä luvussa kuvataan työelämäprojekteja oppimiskontekstina. Samassa yhteydessä ku-
vataan työelämäprojekteja toiminta- ja oppimiskonteksteina sekä opiskelijan roolia niis-
sä. Lopuksi kuvataan esimerkkeinä kolmea niistä projekteista, joissa opiskelijat ovat ol-
leet harjoittelussa. 

7.1.1  Työelämäprojektit toimintakonteksteina 

Työelämäprojektit yleistyivät 1990-luvulla yhteiskunnallisten muutosten johdosta, jolloin 
kasvoi tarve määräaikaiselle projektiluontoiselle työlle. Projektit toteutuvat omana organi-
sointinaan julkisen palvelujärjestelmän kanssa tai sen tukena. (Jalava &Virtanen 1996, 91–
92.)  

Historiallisesti ajatellen organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämistoiminnan arvo-
päämäärinä ovat olleet tuottavuus ja hyvinvointi, joita vielä 1970-luvulla on pidetty risti-
riitaisina. 1980-luvulla organisaatioiden muutoksen hallintaan liittyvinä menestystekijöi-
nä on pidetty uudistumis- ja muutoskykyä, joustavuutta, innovatiivisuutta ja tuottavuutta. 
1990-luvulta lähtien nämä piirteet on hyväksytty oppivan organisaation ominaisuuksiksi. 
(Helakorpi 1999, 13; Honkanen 1999, 16–18; ks. Juuti 2000, 47; ks. Nonaka & Takeuchi 
1995, 6; ks. Senge 1998, 21.) Organisaatioiden tämän vuosisadan alun vaatimuksena on 
muutos- ja verkostokykyisyys (Helakorpi 2001, 7–8). 
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Työelämäprojektit määritellään tiettyä tehtävää varten perustetuksi ainutkertaiseksi, 
ajallisesti rajatuksi ja itsenäiseksi tehtäväkokonaisuudeksi, jolla on selkeät tavoitteet, re-
surssit ja aikataulu. Näiden perusteella rajautuu ja tarkentuu projektin päämäärä ja sen 
kehittämiskohde. (Ks. Risteli 21.3.2000.) Projektitoiminta koostuu a) projektin valmiste-
lusta, b) varsinaisesta projektista sekä c) projektia mahdollisesti seuraavista jatkotoimista, 
kuten asiakaspalvelusta ja tulosten hyödyntämisestä. Toimintamuotoja kutsutaan yhteis-
nimityksellä projektinhallinta, ja se antaa organisaatiolle toimintamallin projektin läpi-
viemiseksi. (Saari 9.11.1999; ks. Vesterinen 2001, 41.) 

Projektimuotoisessa toiminnassa formaalisuuden aste on vähäinen ja spesialistien au-
tonomisuus korkea. Moniammatillisten yhteistyöprojektien tuottama palvelu ei perustu 
minkään ammattikunnan standardeille, vaan se muotoutuu asiakaskohtaisesti. (Helakorpi 
2001, 26; Jalava & Virtanen 1995, 18, 64–65.) Organisaation elinvoimaisuuden ehto on 
tieteellisen tiedon soveltamistaito toimivaksi ammattikäytännöksi ja uuden tekijäntiedon 
tuottaminen. (Jalava & Virtanen 1995, 61, 73, 79.) 

Tiimit ja ryhmät ovat työelämän kehittämisen toimintamuoto. Ne ovat syrjäyttäneet 
toiminnalliseen erikoistumiseen perustuvan funktionaalisen, prosesseihin nähden poikit-
taisen työn organisoinnin. (Alasoini 1998, 98.)  

Tiimit ja verkostot määritellään suhteiksi, jotka yhdistävät ennalta määritellyn joukon 
ihmisiä, organisaatioita, kohteita ja tapahtumia. Toimijoiden väliset suhteet ilmaisevat 
niiden rakenteen. (Jalava & Virtanen 1995, 31; mt. 1996, 35.) Työtiimi on pysyväisluon-
toisesti organisoitu ryhmä ihmisiä, joka itseohjautuvasti, yhteisvastuullisesti ja tiiviissä 
yhteistyössä suorittaa tiettyä työkokonaisuutta. Ryhmän jäsenet hyödyntävät toistensa 
erilaisuutta ja pyrkivät yhteisiin päämääriin noudattamalla yhteisiä sääntöjä. (Asanti 
1998, 129; Katzenbach & Smith 1993, 45; Pirnes 1994, 246; Ventä 1998, 134; ks. Toivi-
ainen 2003, 190.) 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien työelämäprojektien tiimitoiminta on rakentunut 
monimuotoisesti. Opiskelijat ovat muodostaneet keskinäisen tiiminsä toimintayksikön 
osana (esimerkiksi Koho-projekti, s. 69) tai he ovat toimineet tiimien jäseninä (esimer-
kiksi Ystäväpalveluprojekti, jonka tehtävänä on tarjota sosiaalista tukea vanhusväestölle). 
Tiimin jäseninä he ovat työskennelleet pysyväisesti yhdessä vakituisen henkilöstön kans-
sa yhteisten työtehtävien parissa tai pääasiassa itsenäisesti. Yhteistä näille tiimeiksi orga-
nisoitumismuodoille on yhteinen päämäärä ja toistensa asiantuntemuksen hyödyntäminen 
(ks. Alasoini 1998, 100; ks. Asanti 1998, 128; ks. Helakorpi 2001, 91, 93; ks. Poell ym. 
2000, 26; ks. Roberts 1998, 355–356; Toiviainen 2003, 190; ks. Ventä 1998, 135).  

Työkäytäntöjen tasolla tiimityö voi aiheuttaa ristiriitoja. Niitä voivat synnyttää lukuis-
ten ammattien ja ammattilaisten erilaiset tietoperustat (ks. Eraut 1994, 16; ks. Poikela 
1994, 144), yhteisten ajatusmallien puuttuminen (Engeström ym. 1995, 16), toimenkuvi-
en hahmottumattomuus tai valta- ja vastuusuhteiden epäselvyydet. Myös epäonnistumi-
nen on mahdollista ja todennäköisempää kehittämisprojekteissa kuin vakiintuneissa työ-
käytännöissä. (Jalava & Virtanen 1995, 65; Projektinhallinta 1999, 4.)  

Tässä tutkimuksessa tiimityö, yhteistyö toiminnan tahojen ja asiakkaiden kanssa laa-
jenee opiskelijan näkökulmasta työkulttuurin omaksumiseksi ja lopulta omien työkäytän-
teiden ohella oman roolin ”tekemiseksi” osaksi yhteistä tiimiä ja tiimiverkkoa.  
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7.1.2  Työelämäprojektit oppimisprojekteina 

Työelämäprojekteissa opiskelijat pääsevät tutustumaan sosiaali- ja terveysalan käytän-
töön: ihmisiin ja sosiaali- ja terveysalan kenttään. Heitä opastetaan löytämään, käsittele-
mään ja tuottamaan tietoa siinä kontekstissa, missä tietämystä ja taitoja käytetään. Projek-
tiluontoinen oppiminen tarjoaa yhteiskunnallisen ja arvoperustaisen sidonnaisuuden 
oppimisen kohteena oleviin asioihin (Poell ym. 2000, 25) ja ammattikorkeakoulupedago-
giikan kannalta teoriaopintojen rinnalle aktivoivan opetusmenetelmän (ks. Sirkka 2001, 
64). 

Projekti-sana tulee latinan kielen sanoista pro (=esiin) ja iacare (= heittää) ja tarkoittaa 
jotain esiin heitettyä. Projekti-sana viittaa esitettyyn suunnitelmaan, joka toteutuessaan 
tuottaa uutta tietoa. Projektiopiskelu- tai projektimetodi-termi on noin satavuotias, mutta 
projektiopiskelun periaatetta on käytetty satoja vuosia: Rousseau ja Pestalozzi ovat käyt-
täneet 1700-luvulla opetusmenetelmiä, joita voidaan pitää projekteina (Pehkonen 1993, 
259).  

Oppimisprojekteissa työ ja koulutus integroituvat. Opiskelijat oppivat ratkaisemalla 
työn ongelmia, jolloin samalla työprosessi etenee (Helakorpi 2001, 181; Poell ym. 1997, 
68). Horisontaalisessa oppimisprojektissa painottuvat ajankohtaisesti tärkeät tehtävät, 
ulospäin suuntautuvassa projektissa uudet työmenetelmät, vertikaalisessa oppimisprojek-
tissa formaali oppimistoiminta ja vapaamuotoisissa projekteissa yksilökohtaiset seikat 
(Poell ym. 1997, 68). Tämän tutkimuksen oppimisprojektit ovat lähinnä horisontaalisia 
oppimisprojekteja, joissa työstetään ihmisten arkielämän asioita hyödyntämällä verkoston 
henkilöstön tietämystä (ks. H 44 12.3.1998).  

Tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden oppimisprojektit ovat toteutuneet 
Helakorven (2001, 182) esittämien oppimisprojektien tyypitysten mukaisesti. Ne edusta-
vat vaihtelevasti joko pitkäkestoista projektia, jonka aikana opiskelijat tulevat ja menevät 
ja projekti jatkuu pitkään tai lyhytkestoista projektia, jolloin pieni osa opinnoista organi-
soidaan projektiksi ja yksi tai useat opiskelijat aloittavat ja toteuttavat sen. 

Projektit ovat Helakorven ja Olkinuoran (2001, 180–181) mukaan joko suunniteltuja 
toimintakokonaisuuksia tai työn mukaan muuntuvia, ajallisesti yhtenäisiä tai jaksottaisia. 
Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena olevat projektit ovat alkujaan joko tutkittavien 
suunnittelemia, käynnistämiä ja toteuttamia tai jo vakiintuneesti organisoituja projekteja 
opiskelijoiden aloittaessa työharjoittelunsa niissä. 

7.1.3  Opiskelijan rooli työelämäprojektissa 

Työelämäprojektit edustavat opetusmuotoa, jossa työ- ja oppilaitosopetus yhdistyvät 
(Launis 2000, 13). Työssä oppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista käytännön oppimista. Se toteutuu 
tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa. (Pöllänen 1999, 6.)  

Työharjoittelu perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen so-
pimukseen osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin järjestämisestä, 
työnantajalle maksettavista korvauksista ja muista tarpeellisista koulutuksen järjestämi-
seen liittyvistä asioista (J. A. 12.9.2001). Säädöspohjana työharjoittelulle ovat ammatti-
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korkeakouluopinnoista annettu laki ja asetus (351/2003 ja 352/2003), laki terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä (559/1994), työmarkkinoiden keskusjärjestöjen suositukset, sai-
raanhoitaja-opiskelijoita koskevat EU:n direktiivit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
säädökset. Sitä sivuavat myös mm. opintotukilaki (65/1995) ja -asetus (260/1994) (Pöllä-
nen 1999, 9; ks. J. A. 12.9.2001).  

Itsenäisyys, vastuu. Opiskelija työskentelee käytännössä työelämän sääntöjen mukai-
sesti ja vastaa pääasiassa itse oppimisestaan. Oppimisen ohjauksesta vastaa käytännön 
harjoittelun ohjaaja ja koulun opettaja. Opiskelija saa vastuuta ja vapautta toimia tietä-
myksensä mukaisesti ja mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammatillista tietämystään 
työtiimissä (Launis 2000, 13).  

Opiskelijan vastuu on noudattaa työpaikan järjestystä sekä työstä ja työturvallisuudes-
ta annettuja ohjeita ja määräyksiä, tehdä sovitut tehtävät ja korvata aiheuttamansa tahalli-
nen vahinko. Oppilaitoksen vastuu ja vakuuttamisvelvollisuus oppimisen yhteydessä 
mahdollisen tapaturman varalta määräytyy tapaturmavakuutuslain ja opiskelutapaturman 
korvaamisesta annetun asetuksen mukaisesti. (Pöllänen 1999, 35.) Opiskelijaa koskevat 
myös työpaikan salassapitovelvollisuudet (mt., 15; J. A. 12.9.2001). 

Vuorovaikutteisuus. Työelämäprojektien yhteistyötahoina on yleensä useita julkisyh-
teisöjä. Verkostoituneessa ympäristössä opiskelija on vuorovaikutuksessa erilaisten op-
pimisen kohteiden ja lähteiden kanssa. Oppimisympäristön näkökulmasta opiskelijat luo-
vat oman suhdeverkkonsa niin yhteisö- kuin henkilötasoilla (ks. Tedre 1997, 59–69). 
Lähisuhdeverkkona ovat opiskelijatoverit toimivatpa he projekteissa yksin, pareittain tai 
pienryhmissä. Työyksiköissä keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat työtoverit, eikä kes-
kusjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti opiskelijoiden harjoittelun ole tar-
koitus vaikuttaa henkilöstön työsuhteisiin (J. A. 12.9.2001; Pöllänen 1999, 11).  

Ohjauksellisuus. Harjoittelun ohjaaminen ja valvominen on koulutusohjelman toteut-
tamisesta vastaavan yksikön tehtävä (Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 
1998, § 8). Koulutusyksikkö nimeää yhdyshenkilön tai -opettajan, joka vastaa työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen suunnittelusta, järjestämisestä ja valvonnasta. Hän ”valmentaa” 
opiskelijan työpaikkaan. Opiskelija, työpaikan harjoittelun ohjaaja sekä koulun opettaja 
yleensä käyvät oppimisaiheisen ohjauskeskustelun (Pöllänen 1999, 10, 14, 35).  

Opintojen arvioinnissa noudatetaan asetusta ammattikorkeakouluista (352/2003) ja 
ammattikorkeakoulun hyväksymiä ohjeita. Kunkin opintojakson suorittaminen määritel-
lään koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. (Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun tut-
kintosääntö 1998, § 12.)  

7.1.4  Esimerkkejä tämän tutkimuksen työelämäprojekteista 

Tutkittavat ovat olleet mukana kaikkiaan yhdeksässä projektissa ja niistä kolmea kuvataan 
tässä tyypillisinä valittuina tapausesimerkkeinä. Kaksi valituista projekteista on suomalaista, 
paikallista projektia ja yksi on virolais-suomalainen projekti, Tallinnan ja Iisalmen, alan kou-
lulaitosten yhteisprojekti. Suomalaiset projektit ovat sosiaali- ja terveysalan projekteja ja nii-
den keskinäiset yhteistyösuhteet ja -verkko laajenevat useiden hallintokuntien välisiksi yh-
teistoimintamuodoiksi. Projektikuvauksissa esitetään kunkin työelämäprojektin toimintaidea 
ja opiskelijan tehtäväalue. 
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Tallinna-projekti. Tallinna-projektin toiminta-ajatus on hahmotettu vuonna 1996 viro-
laisten ja suomalaisten sopijaosapuolten kesken. Siinä on sovittu opettaja- ja opiskelija-
vaihdosta koulutusyksikön ja Tallinnan yliopiston pedagogisen laitoksen välillä. Vaihdon 
tarkoituksena on ollut tutustua Tallinnan ja Iisalmen työelämään ja tehdä vertailevaa tut-
kimusta sosiaali- ja terveysalan käytänteistä. Projektin tavoitteena on ollut keskinäisen 
pysyvän luonnollisen yhteistoimintasuhteen luominen sosiaali- ja terveysalan työn kehit-
tämiseksi sekä alojen tutkimustyön edistäminen. Projektin yhteistyökumppaneina on ollut 
opettajia, opiskelijoita, sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä sekä sosiaali- ja terveysalan 
asiakkaita, joille projekti on voinut tuoda konkreettista hyötyä. (Tiedote 12.3.1998.)  

Maiden välinen yhteistyöprojekti oli tutkimusaineiston keruun aikana (v. 1998) vasta 
alkamassa. Oppilaitoksen opettaja- ja opiskelijaedustajat olivat tehneet ensimmäisen tu-
tustumiskäynnin Viroon vuonna 1997 ja tutustuneet sosiaali- ja terveysalan hoito- ja 
huoltolaitoksiin. Opiskelijat olivat perehtyneet organisaatioiden toimintaan osallistumalla 
asiakastyöhön osaamisensa mahdollistamissa rajoissa. He olivat perehtyneet toimintayk-
siköiden toimintaideaan, maan kulttuuriin ja sen käytänteisiin. Opiskelijavaihdossa on 
ollut mukana yksi tähän tutkimukseen osallistunut sosionomiopiskelija (AMK). 

Koho-projekti. Terveyspiste Koho on osa Ote työelämään -projektia, joka on työlli-
syysprojekti yli 25-vuotiaille, pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Hankkeen yh-
teistyötahoja ovat olleet Iisalmen kaupunki, Iisalmen seudun kansanterveystyön kuntayh-
tymä, Iisalmen työvoimatoimisto ja Iisalmen seudun työttömät ry. Koho on tehnyt 
yhteistyötä mm. velkaneuvonnan, perheneuvolan, seurakunnan ja sosiaalitoimen kanssa. 
Näiden lisäksi yhteistyötahoina ovat olleet Ote työelämään -projekti, Into-projekti, terve-
yskeskuksen eri asiantuntijat, psykiatrian poliklinikka, vapaa-aikapalvelukeskus ja Poh-
jois-Savon ammattikorkeakoulu. 

Asiakastyö on aloitettu vuonna 1997. Kohon toiminta on perustunut Valtakunnalliseen 
suunnitelmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vuosille 1996–1999. Se on jär-
jestänyt ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluita korvaamalla varsinaiset työterve-
yshuollon palvelut työttömille ja epäsuhtaisessa työsuhteessa oleville. Sen tavoitteena on 
ollut ehkäistä työikäisen väestön ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä tehostamalla työ- ja 
toimintakykyä. (Terveyspiste Kohon toimintakertomus 1997, 1–3.)  

Yhtenä Kohon työmuotona on ollut laihdutusryhmätoiminnan organisointi ja toteut-
taminen. Neljä sairaanhoitajaopiskelijaa on osallistunut osana työterveyshuollon oppi-
kurssia projektitoimintaan yhden lukukauden aikana (J. A. 23.10.1998. Henkilökohtainen 
tiedoksianto). Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta opiskelijat ovat vastanneet kukin 
osaltaan ja kokonaisvaltaisesta toteutuksesta ryhmänä.  

Projektin vastuuhenkilöinä ovat olleet projektinohjaaja, terveydenhoitaja ja koulu-
tusyksikön puolelta kurssin opettaja (R. K. 3.9.1998. Henkilökohtainen tiedonanto; Å. R. 
3.9.1998. Henkilökohtainen tiedonanto). Tähän tutkimukseen osallistui yksi Kohon toi-
minnassa ollut sairaanhoitajaopiskelija. 

Into-projekti. Iisalmen Nuorten Työllistämisohjelma INTO on työllisyysprojekti 17–
24-vuotiaille iisalmelaisille, sonkajärveläisille ja vieremäläisille työttömille nuorille. Pro-
jektista ovat vastanneet Iisalmen kaupunki ja vapaa-aikapalvelukeskus ja rahoituksesta 
ESR, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus, työministeriö ja Iisalmen työvoima-
toimisto, OPM, Iisalmen kaupunki ja Vieremän ja Sonkajärven kunnat. Yhteistyötahoina 
ovat olleet mm. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu sekä yksi tärkeimmistä yhteistyön 
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osapuolista yrittäjät, jotka ovat voineet tarjota nuorelle mahdollisuuden työharjoitteluun, 
työhön tai oppisopimukseen. 

Projekti on perustettu vuonna 1997 nuorisopsykiatrisen työryhmän sekä sosiaalitoi-
men, työvoimahallinnon ja INTO:n osoittamista tarpeista. Sen tavoitteena on ollut nuor-
ten ammatillisia ja/tai henkisiä valmiuksia edistämällä ennaltaehkäistä työelämästä syr-
jäytymistä, pitkäaikaistyöttömyyttä ja mahdollisia vääriä ammatinvalintoja. Projektin 
käyttämiä työmenetelmiä ovat olleet mm. työvoimakoulutus, työharjoittelu, ohjaus ja 
seuranta sekä työpajatoiminta. 

Perusjakso (2 kk) on ollut työvoimakoulutusta. Perusjaksolla on kartoitetttu nuoren 
toiveet, mahdollisuudet ja tarpeet, hänen kanssaan on tehty realistinen jatkosuunnitelma 
ja häntä on ohjattu mm. elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Nuorella on ollut mahdolli-
suus olla mukana INTO:ssa keskimäärin kuusi kuukautta. Sen jälkeen hän on voinut jat-
kaa työvoimatoimiston järjestämässä harjoittelussa, jonka tavoite on ollut oman alan työ-
kokemusten saaminen ja työmarkkinoille sijoittuminen. Yhtenä vaihtoehtona on ollut 
oppisopimuskoulutus. Perusjakson ohella se on järjestänyt syventävää työvoimakoulutus-
ta (3 kk) ammattikoulutetuille nuorille. 

Tutkittavat ovat saaneet työelämäprojektin työtehtävissä ohjausta ja tarvittavan tieto-
aineksen, mutta he ovat vastanneet käytännön työn toteutuksesta. He ovat olleet tutoreina 
nuorille ja toimineet erilaisissa työtehtävissä: he ovat organisoineet ja toteuttaneet viikon-
loppuleirin eräällä maaseutukoululla, pitäneet oppitunteja nuorten ryhmälle oppilaitoksel-
la ja ohjanneet nuoria työpaikka- ja koulutushakemusten täyttämisessä sekä käyneet 
HOPS-keskusteluja nuorten kanssa. (K. E. 3.9.1998. Henkilökohtainen tiedoksianto.) 
Projektissa on opiskellut toisen vuosikurssin neljä sosionomiopiskelijaa (AMK), joista 
kaksi osallistui tähän tutkimukseen. 

7.2  Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ja heidän valintansa 

Tähän tutkimukseen osallistui 13 opiskelijaa, joista viisi oli sosiaalialan ja terveysalan 
opiskelijoita ja kolme muuntokoulutuksen opiskelijoita. Muuntokoulutuksen opiskelijois-
ta kahdella oli sosiaalialan ja yhdellä terveysalan peruskoulutus. Kaikki tutkittavat olivat 
naisopiskelijoita. Aluksi mukana oli kaksi miesopiskelijaa, mutta heidän opiskelusuunni-
telmiensa muutosten johdosta tutkimussuhde päättyi ennenaikaisesti. Sukupuolijakauma 
tutkittavien koululuokissa oli naisvaltainen (94, 7 %; n=112). Kustakin luokasta tutki-
mukseen osallistui yhdestä kolmeen opiskelijaa. Opiskelijoiden lisäksi tutkimuksen osal-
listui työelämän edustajana kahdesta eri työelämäprojektista vastaava henkilö. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusaineiston keruussa käytetään aineiston riittävyy-
den, kylläisyyden arvioinnista saturaatiota (Hirsjärvi ym. 1997, 181; Lincoln & Guba 
1985, 350). Koska fenomenologia on kiinnostunut ihmisten kokemusten yksilöllisistä ja 
yleisistä piirteistä, ei saturaatiota sellaisena kuin se laadullisen tutkimuksen teossa ylei-
sesti ymmärretään voida hyödyntää. Oppimisen kokemisen osalta, mitä oppiminen on ja 
millaisena se koetaan, aineisto saavutti saturaatiopisteen oppimisen kuvausten alettua 
toistaa itseään.  

Tutkittavat on valittu harkinnanvaraisesti edustamaan mahdollisimman monia opiske-
lun vaiheita ja koulutusaloja, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolinen kuva merki-
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tysperspektiivien varioinnista (ks. Stake 1994, 237–238, 243). Ryhmän opettaja valitsi 
tutkittavat sitä taustaa vasten, että ammattikorkeakoulutuksen alkuvaiheessa työelämä-
projekteissa opiskeli lukumäärällisesti vain vähän opiskelijoita. Ne opiskelijat valittiin, 
joiden työharjoittelukonteksi edusti työelämäprojektia ja jotka olivat halukkaita tutkitta-
viksi. 

Varton (1994, 17) mukaan tutkittavan henkilöhistorian paljastaminen on keskeistä py-
rittäessä ymmärtämään häntä (ks. Berger & Luckmann 1994, 41–42; ks. Lehtovaara 
1994a, 120). Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita opiskelijoiden työ- ja koulutus-
taustan merkityksestä oppimiseen.  

Opiskelijoiden työelämäprojekteissa harjoittelu sijoittuu opiskelun eri vaiheisiin. Täl-
löin heidän tehtävissään painottuvat kullekin vaiheelle ominaiset oppisisällöt.  

Oppimisprojekteina työelämäjaksot ovat olleet eri mittaisia. Lyhyimmillään yksi har-
joittelujaksoista on ollut yhden viikon mittainen ja useimmat kuukauden mittaisia ja mi-
nimissään rajoittunut viiteen asiakkaiden tapaamiskertaan.  

Taulukossa 1 on nähtävissä tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden projektit ja 
opiskelijoiden lukumäärä, heidän koulutusalansa, opiskeluvaiheensa sekä harjoitteluai-
kansa työelämäprojekteissa. Opiskelijoiden lukumäärän yhteydessä oleva kirjain tarkoit-
taa opiskelualaa: ”S” tarkoittaa sosiaalialan opiskelijaa ja ”T” terveysalan opiskelijaa ja 
”M” muuntokoulutuksen opiskelijaa. Opiskeluaika on kuvattu viikon tai kuukauden tark-
kuudella. 

Taulukko 2.  Tutkittavien opiskeluvaihe ja -aika työelämäprojekteissa. 

Opiskelijoiden opiskeluvaihe ja -aika työelämäprojekteissa 
Projektit Opiskeluvaihe  

n/ vuosikurssi 
Opiskeluaika 

MBD-projekti 1 (S) / II   n. 5 kk 1) 
Ilvolanpirtti-projekti 2 (M) / I       4 kk 2) 
Avohoito-projekti 1 (M) / I        4 kk 2) 
Into-projekti 2 (S) / II      n. 1 kk 3) 
Tyttöjengi-projekti 1 (S) / II n. 9 kk 
Tallinna-projekti 1 (S) / I     1 vk 
Koho-projekti 1 (T) / II  n. 4 kk 
Veteraaniprojekti 1 (T) / I  n. 2 kk 
Ystäväpalveluprojekti 1 (T) / I  n. 2 kk 
Tukihenkilöprojekti 2 (T) / I  n. 2 kk 
1) Opiskelu on jatkunut projektissa harjoitteluna 2) Osa harjoitteluajasta on muodostanut projektin 3) Toisella 
opiskelijoista projektitoiminta on jatkunut harjoitteluna 

Tutkittavat, kolmetoista opiskelijaa, on tyypitelty A-, B- ja M-tyyppejä edustaviksi opis-
kelijoiksi heidän koulutus- ja työkokemuksensa perusteella. Tyypittelyn, evaluoivien kä-
sitteiden käytön, on Grönforsin (1985, 168) määrittelyn mukaisesti tarkoitus edesauttaa 
empiirisen maailman ymmärtämistä. Alla olevassa jaottelussa kuvataan opiskelijoiden 
työ- ja koulutustausta tyyppikohtaisesti: 
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Tyyppi A  
− kahdella lukio ja toisella heistä kansanopisto 
− yhdellä lukio ja alan työkokemusta alle puoli vuotta 

Tyyppi B 
− kolmella lukio ja alan työkokemusta yli puoli vuotta 
− kahdella lukio ja kouluasteentutkinto ja yhdellä osa lukio-opintoja ja ammatillinen 

koulutus ja kaikilla yli puoli vuotta työkokemusta 
− yhdellä ammatillinen koulu ja eri aloilta työkokemusta yli kymmenen vuotta 

Tyyppi M 
− kahdella opistoasteen tutkinto, heistä toisella useita erikoisalan ammattitutkintoja ja 

molemmilla alan työkokemusta  
− yhdellä koulu- ja opistoasteen tutkinto sekä ammattialan alan kursseja 

Tyypit A, B ja M on muodostettu opiskelijoita edustavista koodeista. Koodit A, Q, C, T ja 
K kuvaavat terveysalan (T) ja koodit I, J, E, M ja S sosiaalialan (S) opiskelijaa. 

Tyyppi A: Koodit A, Q, C 
Tyyppi B: Koodit I, J, K, T, M, S, E 
Tyyppi M: Koodit B, F, G 

Tutkimusraportissa koodien yhteydessä esitetään numerosarja, joka kuvaa alkuperäisen 
tekstin kohtia litteroidussa aineistossa. Alla esitetyissä numeroyhdistelmissä ensimmäi-
nen lukusarja kirjainkoodin yhteydessä kuvaa haastatteluaineiston, toinen päiväkirjateks-
tien (p-kirjain numerosarjan lopussa) ja kolmas jälkihaastattelujen kohtia tutkimusaineis-
tossa. Kolmen opiskelijoita edustavan koodin yhteydestä puuttuu jälkihaastattelua ja/tai 
päiväkirja-aineistoa kuvaava numerosarja aineiston puuttumisen vuoksi. 

Tyyppi A: A 913–994, 305–341p, 1202–1203; Q 869–911, 294–304p, 1200–1201; C 
151–234, 15–52p 

Tyyppi B: I 477–568, 113–174p, 1216–1222; J 570–662, 176–224p, 1222–1224; K 664–
734, 226–233p, 1235-1239; T 1122–1210, 350–406p, 1203–1211; M 744–868, 232–
293p, 1240–1244; S 995–1121, 342–349p, 1212–1215; E 308–406, 93–109p, 1232–1234  

Muuntokoulutus: B 85–150, 00–11p, 1226–1231; F 235–307, 55–92p; G 406–476 

7.3  Metodologiset ja metodiset ratkaisut 

Tässä tutkimuksessa sitoudutaan fenomenologisen tapaustutkimuksen lähtökohtiin. Vaikka 
tutkimus ei täydellisesti edusta fenomenologisen lähestymistavan traditiota, metodiset valin-
nat periaatteeltaan edustavat sitä. 
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7.3.1  Fenomenologinen tutkimusote 

Fenomenologiassa on kaksi tutkimusperinnettä, Heideggerin edustama hermeneuttinen ja 
Husserlin edustama deskriptiivinen fenomenologia. Hermeneuttinen fenomenologia on kiin-
nostunut inhimillisestä olemassaolosta, kun taas deskriptiivinen fenomenologia pyrkii ku-
vaamaan merkitysten sisältöjä. 

Tämän tutkimuksen lähtökohta on Holsteinin ja Gubriumin (1994, 263) Husserlin kä-
sitykseen viittaama käsitys tietoisuuden tehtävästä konstituoida kokemuksen objekteja 
(ks. Marton & Booth 1997, 116–117). Kokemuksen tarkastelu kulminoituu siihen, miten 
todellisuus näyttäytyy tietoisuudessa (ks. Heritage 1996, 50–51; ks. Marton & Booth 
1997, 120). 

Fenomenologisen tradition mukaisesti on olemassa vastaavuus- ja riippuvuussuhde 
tiedon kohteen ja tietämisen rakenteen välillä (Rickhardson 1999, 62), sillä tajunnallisten 
ilmiöiden sisältönä mielellisyys on olemassa merkityksinä koetussa maailmassa (Lehto-
vaara 1994a, 157; Perttula 1995a, 41–42). Tutkimusprosessin rakennetekijöitä ovat toisen 
ihmisen kokemus, hänen tapansa ilmaista kokemuksensa, tutkijan kokemus toisen ihmi-
sen kokemuksesta ja sen ilmaisusta sekä tutkijan tapa ilmaista kokemuksensa toisen ko-
kemuksesta (Bogdan & Biklen 1998, 34; Perttula 1995a, 41–42).  

Tätä tutkimusta luonnehtii subjektiviteetti (Holstein & Gubrium 1994, 262), joka pe-
rustaltaan edustaa sosiaalisen sääntöjärjestelmän latenttia rakennetta (Siljander & Karja-
lainen 1991, 385; ks. Schutz 1972, 165). Pyrkimyksenä analyysin alkuvaiheessa oli ta-
voittaa tutkittavan kokemus mahdollisimman aitona (Niinistö 1985, 36; Perttula 1995b, 
10–11; Åstedt-Kurki & Nieminen 1997, 154–155) ilman sitä rajoittavia ennakkokäsityk-
siä (Nieminen 1995, 80–81). 

Pedagogisen kehittämisen intresseihin perustuen tässä tutkimuksessa toteutuvat lopul-
ta fenomenologian ja keskeisesti myös fenomenologisen sosiologian lähtökohdat. Tutki-
muksessa tukeudutaan Husserlin ja Heideggerin ajatteluun subjektiivisista merkityksistä; 
Heideggerin ajatteluun esiymmärryksen (um zu) huomioon ottamisesta kokemusten tul-
kinnassa (ks. Kusch 1986, 91) sekä keskeisesti Schutzin (1972, 37) ajatteluun subjektii-
visten merkitysten ohella objektiivisista, toisten ihmisten tietoisuutta ilmentävistä merki-
tyksistä. Analyysin kohteena ovat jokapäiväisen intersubjektiivisen elämismaailman 
toiminnot (ks. Schutz 1972, 216). Tulkinnan tavoitteena on merkitysten ymmärtäminen 
ilmiötä strukturoivien teemojen avulla (ks. Kvale 1983, 183–185).  

7.3.2  Tapaustutkimus 

Fenomenologinen tapaustutkimus on kiinnostunut niistä merkityksistä, joita tutkittava 
antaa toiminnalleen (Clandinin & Connelly 1994, 415; Hirsjärvi ym. 1997, 221). Tarkoi-
tuksena on tutkittavan ilmiön syvällinen ymmärtäminen (Stake 1994, 236; Syrjälä 1996, 
11–13).  

Tapaustutkimus voi sisältää joko yhden tai useampia tapaustutkimustyyppejä (Cres-
well 1998, 61). Tämä tutkimus on fenomenologisen tutkimustradition mukaisesti kuvai-
leva tutkimus. Tutkimusintressin osalta tämä tutkimus on: 
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− instrumentaalinen tapaustutkimus, joka on suuntautunut ratkaistavana olevan asian, 
opiskelijoiden oppimisen tarkastelemiseen. Sen mukaisesti tapaus, opiskelija oppijana, 
on toissijainen kiinnostuksen kohde, mutta se edistää ilmiön, oppimisen, ymmärtämis-
tä (ks. Stake 1994, 3).  

− kvalitatiivinen evaluaatiotutkimus, jonka avulla hankitaan tietoja ilmiöistä ja tapahtu-
mista. Se antaa aineksia tutkittavan ilmiön kriittiseen tarkasteluun (Syrjälä 1996, 16).  

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvata opiskelijoiden oppimiskokemuksiin perus-
tuen heidän oppimistoimintaansa liittyviä merkityksiä. Tavoitteena on tuoda esille näkö-
kohtia oppimisen ja ohjauksen edelleen kehittämiseksi. 

7.3.3  Aineiston hankinta 

Aineistoa on kerätty merkitysten esille saamiseksi ja luotettavuuden parantamiseksi mo-
nimetodisesti (ks. Stake 1994, 241). Aineistoa on kerätty oppimispäiväkirjojen, haastatte-
luiden ja affektikaavakkeiston avulla.  

Fenomenologisissa tutkimuksissa pyritään hyödyntämään erilaisia kvalitatiivisen tut-
kimuksen keinoja pyrittäessä tavoittamaan ihmisten kokemusmaailma ja heidän asioille 
antamiaan merkityksiä (Bogdan & Biklen 1998, 34; Åstedt-Kurki & Nieminen 1997, 
158; ks. Perttula 1995c, 5). Tähän tutkimukseen hankin tietoa suhteellisen vapaamuotois-
ten haastattelujen ja päiväkirjatekstien sekä oppimisen arvottamista koskevien affekti-
kaavakkeistojen avulla. Saadun tutkimusaineiston pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä kun-
kin tutkittavan merkitysperspektiivin sisällöistä sekä tutkittavan ryhmän osalta yleisesti 
esiintyvistä oppimisen kokemisen piirteistä (ks. Niinistö 1985, 42–43). 

Aineiston keruu toteutui siten, että aluksi sain suullisen tutkimusluvan Pohjois-Savon 
ammattikorkeakoulun Iisalmen koulutusyksikön johtajalta ja myöhemmin kirjallisen tut-
kimusluvan koulutusyksikön vs. johtajalta. Sen jälkeen esitin oppilaitoksen osastonkoko-
ukselle tutkimustarpeeni ja pyysin luokanvalvojia informoimaan tästä opiskelijoitaan. 
Seuraavassa vaiheessa esittelin työtäni luokanvalvojien ehdottamissa luokissa eli niissä 
luokissa, joiden opiskelijat olivat osallistuneet työelämäprojekteissa oppimiseen ja olivat 
halukkaita kuulemaan tutkimustarpeistani. Samalla kartoitin opiskelijoiden halukkuuden 
osallistua tutkimukseeni. Sen jälkeen vuonna 1998 keräsin tutkimusaineiston. Tein haas-
tattelut heille tutussa ympäristössä, oppilaitoksessa ja nauhoitin ne heidän luvallaan (ks. 
Eskola & Suoranta 1998, 60). Aineistoa kerätessäni korostin tutkimusmateriaalin 
anonymiteettia (ks. Clandinin & Connelly 1994, 422). 

Teemahaastattelu. Keräsin tutkimusaineistoa opiskelijoiden työelämäprojekteissa op-
pimiseen liittyvistä kokemuksista teemahaastattelun avulla (liite 1). Se mahdollistaa mo-
ni-ilmeisen kuvan haastateltavien näkemyksistä (Eskola & Suoranta 1998, 65; Hirsjärvi 
ym. 1997, 205). Pyrin saamaan tietoa, mitä oppiminen työelämäprojekteissa on ja millai-
sia kokemuksia siihen liittyy. Haastattelut tilanteina etenivät vapaamuotoisesti teemojen 
aihepiirien mukaisesti siten, että haastateltavien kanssa oli mahdollisuus keskustella esille 
tulleista asioista. Ne muistuttivat Schützen (1984, 78–79) kokemuksen kerronnan tapaa, 
jonka mukaisesti kerronta etenee tilanteen ehdoilla. Haastattelujen lopuksi varmistin, että 
kaikki olennainen tieto tutkimustehtävien kannalta oli saatu (liite 1). 
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Haastattelutilanteessa pyrin siirtämään syrjään alan työ- ja koulutustaustan mukanaan 
tuomat ennakkokäsitykset ja tavoittamaan haastateltavan elämismaailman ja hänen sille 
antamat merkitykset mahdollisimman autenttisina (ks. Kvale 1983, 174; ks. Lehtovaara 
1995, 81–83; Perttula 1995b, 10–11, 66). Tästä huolimatta käytännössä niin tutkittavan 
kuin tutkijan tietoisuuden rakenteet vaikuttavat heidän tulkintaansa toistensa ilmaisuista 
(Hirsjärvi ym. 1997, 207). 

Mielestäni haastattelutilanteet (v. 1998) olivat luontevia ja kokemuksiltaan myönteisiä 
siitäkin huolimatta, että opiskelijat olivat entuudestaan lähes vieraita. Lähes kahden vuo-
den jälkeen ensimmäisestä haastattelusta tein puhelinhaastattelun (3–7.3.2000) varmistet-
tuani heiltä heidän halukkuutensa vielä osallistua haastatteluun. Haastattelun päätarkoitus 
oli täydentää alkuperäisaineistoa arviointi-teeman osalta ja samalla tarkistaa näkemykseni 
haastattelun merkityksestä heille. Haastattelun muoto poikkesi alkuperäisestä Schützen 
tyylistä muotoutuen enemmän perinteisen teemahaastattelun mukaiseksi, strukturoidum-
maksi ja johdetummaksi, ja keskustelu eteni edellisen haastattelukerran aineiston analyy-
sin pohjalta teemoittain. Tavoittamani 10 (kaikkiaan 13) opiskelijan mielestä haastattelut 
olivat olleet kokemusten reflektointeina pääasiassa tärkeitä. Mielestäni vastauksista välit-
tyy positiivisuus opiskelijoiden suhtautumisessa, mistä voi päätellä haastattelujen tilan-
teina olleen oppimista mahdollistavia. 

Litteroin aineiston välittömästi haastattelujen jälkeen. Ensimmäisellä haastatteluker-
ralla esiintyneiden teknisten häiriöiden vuoksi toistin neljä (4/13) haastattelua puhelin-
haastatteluna. Pidin puhelinhaastattelua tehokkaana tiedonkeruutapana jo toisiimme tu-
tustuttua, ja vapaa kerronta mahdollistui osin jo puhuttuja asioista kerraten. 
Litterointivaiheessa tein omia muistiinpanoja haastattelutilanteessa syntyneistä tilannete-
kijöistä, joilla katsoin olevan merkitystä analyysivaiheessa (ks. Hirsjärvi ym. 1997, 254). 
Alkuperäishaastatteluista kertyi 60 sivua tekstiä. Tekstien pituus vaihteli kolmesta kym-
meneen sivuun yhtä haastattelua kohden (ka. 6,5 sivua). Jälkihaastatteluista kertyi kym-
menen sivua kunkin tekstin ollessa yhden sivun mittainen. Litteroidessani tekstiä jätin 
aineiston ulkopuolelle tarkasteltavan asian kannalta merkityksettömät, opiskelijoiden 
henkilökohtaiset asiat. Litteroinnin jälkeen tein analyysityön. 

Oppimispäiväkirjat. Päiväkirjoja on käytetty monilla sosiaalitutkimuksen alueilla kar-
toittamaan päivittäistä sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintoja. Niiden käyttöä on suosi-
teltu heikosti muistettavien tapahtumien kirjaamisessa. (Myllykangas 1986, 26.) Niiden 
kirjaaminen suositellaan tehtäväksi työpäivän jälkeen, jolloin tapahtumat ovat vielä hel-
posti mieleen palautettavissa. 

Päiväkirjan pitäminen on itseilmaisun ja -reflektion muoto, jonka perusta on humanis-
tisen psykologian traditiossa. Se on metodi, joka toimii niin sisältä ulos kuin ulkoa sisäl-
le-periaatteella reflektion ja toiminnan yhdistyessä toisiinsa. Päiväkirjan kirjoittaminen 
on keino päämäärän saavuttamiseksi tai ajatusten, tunteiden ja toiminnan kytkemiseksi 
toisiinsa (Lukinsky 1996, 235, 240; ks. Silkelä 1996b, 82). Se muuntuu myös itseisar-
voksi, merkitykseksi, mahdollisuudeksi tavoittaa paitsi eheytymisen myös henkilökohtai-
sen ja sosiaalisen historian mieli (Clandinin & Conelly 1994, 425). 

Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden oppimispäiväkirjat palvelivat kahta tar-
koitusta: sekä opiskelijoiden oppimista perinteisessä mielessä että tutkimusmateriaalina 
tähän tutkimukseen. Opiskelijoita pyydettiin kirjaamaan oppimispäiväkirjoihinsa työelä-
mäprojektiopintoihin liittyviä oppimiskokemuksia saadakseni tietoa, mitä opiskelijat op-
pimisestaan kertovat, mitä he oppivat ja missä kontekstissa he oppimistaan kuvaavat (liite 
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2). Tehtävän instruktio oli melko strukturoimaton, mikä mahdollisti tutkittavien subjek-
tiivisten, autenttisten kokemusten tavoittamisen.  

Päiväkirjojen valmistuminen tutkimusaineistoksi noudatti työelämäprojektiopintojen 
ajoitusta tai opiskelijoiden henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia: lähes kaikkien tutkit-
tavien päiväkirjat sain käyttööni silloin, kun työelämäprojekteissa oppiminen heidän 
kohdaltaan päättyi. Kahden opiskelijan päiväkirjat sain kesken heidän projektiopintojaan. 

Päiväkirjojen ja haastatteluaineiston saannilla tutkimusaineistoksi ei ollut keskinäistä 
ajoitussuhdetta. Joidenkin opiskelijoiden päiväkirjat olivat valmiit ennen haastattelua ja 
osa niistä valmistui haastattelujen jälkeen. Päiväkirjatekstejä kertyi 47 sivua (hävikki vä-
hennetty), ja niiden pituus vaihteli yhdestä kymmeneen sivuun (ka. 5 sivua). Tutkimus-
materiaaliin tutustuin kokonaisuutena vasta silloin, kun kaikki aineisto oli koossa. Yhtä-
aikaistarkastelun katsoin edistävän luotettavuutta siltä osin, että kysymyksenasettelut 
pysyisivät samansisältöisinä kaikkien tutkittavien tutkimusmateriaalin osalta. Tutkimuk-
sen teon loppuvaiheessa (v. 2003) tuhoutui yhden muuntokoulutuksen opiskelijan koko 
oppimispäiväkirja ja yhden osittain, joten niiden sisältämän tietoaineksen poistin työstä-
ni. 

Affektikokemusten mittaaminen. Oppimiskokemusten arvioimisen opiskelijat suoritti-
vat itsereflektoiden antamalla oppimilleen asioille arvoarvostelmia Hermansin (1987) ar-
vottamisen standardimallia käyttäen. Holsteinin ja Gubriumin (1994, 263) ajatteluun vii-
taten oppimiskokemukset sisältävät kognitiivisen ja emotionaalisen aineksen. 

Hermansin (1987, 163–166) fenomenologiseen perustaan tukeutuvan arvottamismeto-
din keskiössä ovat koetut ilmiöt ja niiden merkityksellisyys. Sen avulla voidaan analy-
soida arvotettavien asioiden suhteita ja niiden kehityksellisiä prosesseja. Tässä tutkimuk-
sessa metodia hyödynnettiin oppimiskokemusten ja niiden tilannetekijöiden 
affektiominaisuuksien arvioimiseen käyttämällä arvottamismittarin osion P- ja N-kohtia 
(P tarkoittaa positiivista ja N negatiivista arvovarausta tutkittavaan asiaan). Tutkimuksel-
linen kokonaisuus muodostuu arvotettavasta asiasta ja sen affektiominaisuudesta. 

Arvottaminen tarkoittaa kaikkea sitä, mitä ihminen pitää tärkeänä, ja sillä ajatellaan 
olevan positiivinen, negatiivinen tai ambivalentti tunnekokemuksensa. Ihmisellä voi olla 
paljon erilaisia arvotettavia asioita: vaikeita ongelmia, hyviä muistoja tai saavuttamatto-
mia ideoita. Hän arvottaa asioita sen mukaan, miten hän orientoituu menneisyyteen, tule-
vaisuuteen ja nykyisyyteen. Kokemusprosessin muuntuessa jotkut arvot menettävät mer-
kityksellisyytensä ja jotkut säilyvät. (Hermans 1987, 164–165.) Tässä tutkimuksessa 
aikadimensiota hyödynnettiin kaksitasoisesti: yhtäältä aika viittaa menneisyyteen, sillä 
opiskelijoiden oppimiskokemusten reflektointi tapahtui retrospektiivisesti ja toisaalta se 
viittaa tätä etäämmäksi tutkittavien koulutus- ja työkokemustaustaan. Aika viittaa myös 
tulevaisuuteen opiskelijoiden kuvatessa merkityksellisiä oppimiskokemuksia identiteet-
tinsä sekä ammatti-identiteettinsä rakentamisen kannalta. 

Aineistonkeruutilanteena arvottaminen tapahtui siten, että opiskelijat palauttivat mie-
leensä oppimiskokemuksiaan haastattelujen yhteydessä. Haastattelutilanteen jälkeen he 
tiivistivät merkitykselliset ja erittäin merkitykselliset oppimiskokemukset tilanneyhteyk-
sineen affektikaavakkeille, affektein kuvannettujen kategorioiden otsikoiksi sekä suorit-
tivat arvoarvostelmansa kustakin oppimiskokemuksesta ja sen tilannetekijästä (liite 3). 
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7.3.4  Aineiston analyysi 

Fenomenologisesti suuntautunut tutkimus etenee askelittain havainnoimisesta ilmiöiden 
merkityksen tulkintaan (Hirsjärvi ym. 1997, 168; Lehtovaara 1995, 86–89). Kun jokin 
olemassa oleva asia tarjoaa tajunnalle mielen, tämä sisältöaines muodostuu merkityssuh-
teiksi, näkemyksiksi ja käsityksiksi aikaisempien ymmärtämisyhteyksien vastaanottama-
na ja tulkitsemana (Lehtovaara 1994a, 157). 

Aineiston merkityssuhteiden esiinnostamiseksi tein harjoituskappaleen Nud.IST 3.0 -
tietokoneohjelmalla, joka jäsensi tutkittavat asiasisällöt puukaavion mukaisesti. Totesin 
sen käytön rajoitteiseksi, sillä se muodosti mielestäni liian yksinkertaistetun kuvan tutkit-
tavista asiakokonaisuuksista. Aineiston käsittelyä vaikeuttavina tekijöinä olivat aineiston 
osien kuuluminen useaan kategoriaan. 

Verkkokaaviona tuotettu analyysi olisi ollut edellistä monipuolisempi vaihtoehto 
(esim. Moilanen 1994), mutta koska aineisto kokonsa perusteella oli mahdollista käsitellä 
manuaalisesti, valitsin sen tavan. Keskeisenä tutkimuksellisena etuna oli, että tutkittavia 
asiakokonaisuuksia saattoi näin tarkastella laaja-alaisesti rikkomatta mekaanisesti pala-
siin.  

Haastatteluaineiston ja päiväkirjatekstin analyysi. Tekstianalyysin perustana olivat 
tutkimustehtävät, joihin lähdin hakemaan vastausta aluksi soveltamalla Creswellin (1998, 
147) esittämää Stevick-Colonaizzi-Keen fenomenologista metodia ja päätymällä Lin-
coln´in ja Guban (1985, 339–344) naturalistisen tutkimuksen metodiin. Tavoitteena oli 
tulkita opiskelijoiden oppimiskokemuksia ja muodostaa niistä abstraktioita (ks. Bogdan 
& Biklen 1998, 35). Grönfors (1985, 145) kuvaa abstrahointina tutkimusaineiston järjes-
tämistä sellaiseen muotoon, että sen perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan vaiheittain 
irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista ja siirtää yleiselle käsitteelli-
selle ja teoreettiselle tasolle.  

Aineiston tulkinnassa keskeistä on tutkittavien ilmaisujen merkitysten tavoittaminen 
toisin sanoen subjektiivisen ja intersubjektiivisen välinen suhde. Siljander ja Karjalainen 
(1991, 379) toteavat fenomenologian edustavan subjektiivisesti koetun, intentionaalisessa 
elämyksessä annetun ymmärtämistä ja edelleen subjektiivisuuden ylittävien merkitysyh-
teyksien olevan perusta merkityksenannolle. Merkityksen ontologisen tarkastelun perus-
teella he (mt., 379) toteavat ihmisen ja yhteisön käytännön taustalla olevan evoluution 
kautta (tässä tutkimuksessa: sosiaalinen maailma) muotoutuneen merkitysrakenteen. He 
(mt., 385) viittaavat Habermasin rekonstruoimiin kielellisen toiminnan muodollis-
pragmaattisiin sääntöihin, jotka mahdollistavat yhteisymmärryksen ja yhteistoiminnan 
kielellisen koordinoinnin. Siten he näkevät tulkinnan tavoitteen olevan toimintalogiikan 
rekonstruktion.  

Analyysiosuuden toteutin työssäni siten, että tekstin litteroituani luin sen kaksi kertaa 
ilman ennakko-olettamuksia. Samalla pyrin siirtämään fenomenologisen reduktion mu-
kaisesti mielipiteeni ja teoreettisen tietoni ilmiöstä sulkuihin tavoittaakseni ilmiön ole-
muksen (ks. Kvale 1983).  

Luin aluksi tutkimusmateriaalia, jonka perusteella muodostui käsitykseni tutkittavasta 
aiheesta, oppimistoiminnasta, oppimisesta prosessina ja produktina sekä näkemyksinä 
työelämäprojektien kontekstista oppimiselle. Sitten erotin tutkimusaineistosta kokemuk-
sia kuvaavat lausumat merkityssisällöiksi ja muuntelin mielikuvatasolla merkityssisältöä 
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tavoittaakseni tutkittavien kokemusten konstruktiot. Tein lausumien rekonstruktioista tii-
vistykset ja lähetin ne tutkittaville varmistaakseni, että olin tehnyt oikeat tulkinnat (ks. 
Creswell 1998, 213) (liite 15). Tämän seurauksena sain kolmelta tutkittavalta korjauseh-
dotukset.  

Tekemäni oppimiskokemusten tulkintavirheet koskivat yksittäisiä asiantiloja. Yhtenä 
esimerkkinä näistä on, että opiskelija (F) totesi työtilannetulkintani virheellisyyden, joka 
koski asianomistajuutta. Tulkintavirhe oli se, että tulkitsin tämän opiskelijan työtilanne-
kokemukseen liittyneen epävarmuutta. Kuitenkin hän oli tarkoittanut epävarmuuden kä-
sittävän lähinnä yleistä asiantilaa, työpaikan sisäisiä työsuhdekysymyksiä. 

Tulkintavirheiden korjausten jälkeen tutkimusintressini tarkentui oppimisen kokemi-
sen kuvaamisesta itseohjautuvan oppimisen kokemisen kuvaamiseen, joten tutkimuksen 
teon lähtökohtana ollut induktio muuntui abduktioksi. Samalla subjektiiviset merkitykset 
saivat myös objektiiviset ulottuvuudet (ks. Kusch 1986, 78; ks. Schutz 1972, 135). Sen 
jälkeen muodostin oppimisaiheisista merkityssisällöistä jatkuvan vertailun avulla katego-
riat siten, että vähintään kaksi sisällöllisesti samankaltaista merkityssisältöä muodosti ne 
(ks. Lincoln & Guba 1985, 399–344). Sen jälkeen yhdistin kategoriat yläkategorioiksi 
(ks. Carlson 1999, 216). Valitsin kategorian sisällöiksi myös poikkeavat merkityssisällöt 
sikäli, kun ne olivat yläkategorian sisällön mukaisia (ks. Lincoln & Guba 1985, 201). 
Tutkimustulokset esitetään taulukoiden ja aineiston otteiden avulla havainnollistaen ylä-
kategorioista ja niiden sisältämistä kategorioiden sisällöistä muodostettuina teemoina, 
joihin integroidaan pääasiassa sosiaalisen oppimisen teorioita (ks. Carlson 1999, 216). 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen ensimmäiseen alakysymykseen (Millaisia koke-
muksia opiskelijoilla on heidän käyttämistään oppimistavoista?) vastaamisessa hyödyn-
sin sekä oppimispäiväkirja- että haastatteluaineistoa, koska katsoin yhteistarkastelun tar-
peelliseksi antamaan mahdollisimman laaja-alaisen kuvan oppimistoiminnasta. 
Ajatuksissani alkoi hahmottua oppimisesta työn tekemistä ja formaalia oppimista kuvaa-
va prosessimalli (liite 4 ja 5), mikä todennäköisesti on osoituksena alan työ- ja koulutus-
taustastani, vaikka sen pyrin sulkeistamaan.  

Kolmanteen tutkimuskysymykseen (Miten opiskelijat kuvaavat työelämäprojekteissa 
oppimisen tarkoituksenmukaisuutta?) hain vastauksen haastattelu- ja päiväkirja-
aineistosta samalla tavoin kuin edelliseen kysymykseen (liite 12). Aihealue oli selkeä 
asiakokonaisuus.  

Päiväkirjatekstin analyysi. Oppimispäiväkirjojen aineistosta hain vastauksen ensim-
mäisen tutkimuskysymyksen toiseen ja kolmanteen alakysymykseen (Millaisia kokemuk-
sia opiskelijoilla on reflektion eri tasoa ilmentävien ammattialan kvalifikaatioiden oppi-
misesta ja miten opiskelijat katsovat hyödyntäneensä työelämäprojektin ominaisuuksia 
oppimisessaan?) 

Tutustuin päiväkirja-aineistoon aluksi kokonaisuutena lukemalla sen kaksi kertaa läpi 
saadakseni aluksi yleiskuvan siitä, millaisia asioita opiskelijat pitivät oppimisen sisältöi-
nä. Toisella kertaa luin tekstejä edellistä kertaa tarkemmin ja alleviivasin kohdat, jotka 
asiayhteydessään olivat tulkittavissa ammattialan työn sisällöiksi. Kolmannella lukuker-
ralla arvioin tulkintani oikeellisuutta. Aineistosta tekemääni tulkintaan arvioin vaikutta-
neen työkokemukseni siitä huolimatta, että pyrin sen tutkimuksen teon alkuvaiheessa sul-
keistamaan (ks. ed.).  

Oppimisen sisältöjen analyysin taustana on viitteellisesti Schützen (1984, 78–83) ker-
tomussisältöjen kognitiivinen rakentumismalli, jossa jokainen siirtymä aiheesta toiseen 
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muodostaa segmentin. Tässä tutkimuksessa segmentoituminen tapahtui teemojen, katego-
rioiden, merkityssisällöistä muodostettujen merkitysyksiköiden mukaisesti. Varto (1989, 
37) kuvaa termillä ”segmentointi” hallintokielessä käytettyä käsitettä, yritystä paloitella 
jokin alue hallittaviin kokonaisuuksiin. Segmentointi jäsensi oppimiskokemukset siten, 
että segmentin sisällä pääsegmentin muodosti oppimiskokemuksen sisältö ja laatu ja 
alasegmentin oppimiskokemuksen konteksti (liite 9). 

Muodostin oppimispäiväkirjateksteistä erotetuista segmenteiksi järjestellyistä ja tilan-
neyhteyksissään olevista oppimiskokemusten merkityssisällöistä jatkuvan vertailun kei-
noin merkitysyksiköt, oppimisen sisältö- ja laatuaiheiset kategoriat kuten edellä. Tämän 
jälkeen luokittelin kategorioiden sisällöt neljään tasoon Mezirowin (1981) reflektion ta-
soja mukaillen (liite 7). Oppimiskokemukset esitetään raportissa kontekstissaan yhtey-
dessä olevina kvalifikaatioina reflektion eri tasoilla ja kokemuksina tietämyksen adek-
vaattisuudesta (liite 6 ja 8). Tulokset esitetään aineistolähtöisesti teemoina, joihin 
integroidaan aineiston otteita ja pääasiassa sosiaalisen oppimisen teorioita.  

Pyrkiäkseni varmentamaan tulkintani oikeellisuuden lähetin tutkimuksen teon loppu-
vaiheessa (v. 2002) kullekin opiskelijalle oppimiskokemusten merkityssisällöistä ja -
yksiköistä koosteen viitteineen ja tulkintoineen, jossa opiskelijan teksti oli esitetty tunnis-
tettavasti. Pyysin tutkittavia huomauttamaan mahdollisista tulkintavirheistä. Yksi opiske-
lija kommentoi antamaansa aineistoa ja sen hyödyntämistä tässä tutkimuksessa, mutta 
kukaan ei huomauttanut tulkintavirheistä. 

Affektikokemusten analyysi. Tutkimuskysymykseen ”Miten opiskelijat arvottavat op-
pimiaan sisältöjä?” ja ”Miten opiskelijat arvottavat oppimisen mahdollistaneita tilannete-
kijöitä?” muodostin vastauksen mittaamalla opiskelijoiden arvottamien asioiden laatua ja 
määrää. Oppimiskokemusten arvottaminen toteutui Hermansin (1987) affektimittaria 
käyttäen. Affektikartoituksen lähtökohtana on, että jokaiseen oppimisen sisältöön ja sen 
tilannetekijään liittyy henkilökohtainen arvovaraus. 

Opiskelija nimesi saamansa instruktion perusteella nelisivuisen affektikategoriakaa-
vakkeiston ensimmäisen kaavakkeen kunkin affektikategorian otsikoiksi merkittävät op-
pimiskokemukset ja toisen kaavakkeen affektikategorioiden otsikoiksi niiden tilanneteki-
jät, kolmannen kaavakkeen affektikategorioiden otsikoiksi erittäin merkittävät 
oppimiskokemukset ja neljännen kaavakkeen affektikategoriaksi niiden tilannetekijät. 
Seuraavaksi opiskelija pisteytti 0:sta 5:een (1 kuvaa heikkoa ... 5 erittäin voimakasta) esi-
tetyt affektit (30 kpl) sen mukaan, minkä verran hän arvotti oppimiskokemustaan ja sen 
tilannetekijää. Taulukossa 3 kuvataan Hermansin (1987) esittämä arvoja mittaava affekti-
kategoria. 
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Taulukko 3. Affekteja kuvaava standardimalli (Hermans 1987, 165). 

Affekti Pisteet 
1. Ilo (Joy)-  
2. Voimattomuus (Powerlessness) -  
3. Itsekunnioitus (Self-esteem) -  
4. Pelokkuus (Anxiety) -  
5. Onnellisuus (Happiness) -  
6. Huolestuneisuus (Worry) -  
7. Vahvuus (Strength) -  
8. Stressaavuus (Stress) -  
9. Nautinnollisuus (Enjoyment) -  
10. Huolehtivuus, välittäminen (Caring) -  
11. Rakkaus (Love) -  
12. Ulkokohtaisuus (Self-alienation) -  
13. Epäonni (Unhappiness) -  
14. Sensitiivisyys (Tenderness) -  
15. Syyllisyys (Guilt) -  
16. Yhteenkuuluvaisuus (Solidary) -  
17. Itseluottamus (Self-confidence) -  
18. Yksinäisyys (Loneliness) -  
19. Lämminhenkisyys (Inner warmth) -  
20. Luottamus (Trust) -  
21. Alemmuuden tunto (Inferiority) -  
22. Tuttavallisuus (Intimacy) -  
23. Varmuus (Security) -  
24. Vihaisuus (Anger) -  
25. Alakuloisuus (Despondency) -  
26. Ylpeys (Pride) -  
27. Energisyys (Energy) -  
28. Pettymys (Disappointment) -  
29. Kylmähenkisyys (Inner calm) -  
30. Vapaus, väljyys (Freedom) -  

Jokaisesta merkittävästä kokemuksesta voidaan laskea indeksien P:n ja N:n suhde, joka ku-
vaa arvottamisen laatua ja määrää. Indeksin P, joka kuvaa Hermansin positiivisiksi luokit-
telemia affekteja, muodostavat affektikategorian kohdat 1, 5, 9 ja 20. P:n arvo on tutkit-
tavan näitä kohtia edustaville käsitteille antamien arvottamislukujen summa. Indeksin N, 
joka kuvaa Hermansin negatiivisiksi luokittelemia affekteja, muodostavat affektikatego-
rian kohdat 6, 13, 25 ja 28. Vastaavasti N:n arvo on tutkittavan näitä kohtia edustaville 
käsitteille antamien arvottamislukujen summa (Hermans 1987, 165–166). 

Jokaisesta merkittävästä kokemuksesta voidaan laskea indeksien P:n ja N:n suhde, jo-
ka kuvaa arvottamisen laatua ja määrää. Hermansin mallin mukaisesti kirjain P kuvaa po-
sitiivista ja vastaavasti N negatiivista arvovarausta. Jos P:n arvo on suurempi kuin N:n 
arvo, tarkasteltava asia on arvostettu. Tilanne on päinvastainen, jos N:n arvo on P:n arvoa 
suurempi ja ambivalentti, jos P:n arvo on yhtä suuri kuin N:n arvo. (Hermans 1987, 166.)  
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Tutkimus toteutui niin, että opiskelijat palauttivat mieleensä oppimiskokemuksensa 
haastattelun yhteydessä. Haastattelutilanteen jälkeen he tiivistivät ne tilanneyhteyksineen 
affektikaavakkeille, affektein kuvannettujen kategorioiden otsikoiksi ja antoivat arvoar-
vostelmansa kustakin merkityksellisestä ja erittäin merkityksellisestä oppimiskokemuk-
sesta ja niiden tilannetekijöistä. Oppimiskokemusten affektiominaisuuksien kirjaamisen 
jälkeen tein analyysin jokaisen opiskelijan jokaisesta arvotetusta oppimiskokemuksesta ja 
sen syntymisen ehtona olleesta tilannetekijästä. 

Laskin yhteen jokaisen oppimiskokemuksen ja sen tilannetekijän pistemäärät indeksi-
en P:n ja N:n osalta. Sillä perusteella tuli esille kunkin opiskelijan arvottamat ja eniten 
arvottamat oppimuskokemukset ja tilannetekijät. Asettamalla kaikkien opiskelijoiden op-
pimiskokomukset ja niiden tilannetekijät niiden saamien pisteiden perusteella ensisijais-
järjestykseen kokonaisaineistosta oli löydettävissä eniten arvostettujen ja arvostettujen 
oppimiskokemusten ja niiden tilannetekijöiden arvostusjärjestys. Edellä mainitulla yh-
teenlaskuperiaatteella tulivat esille aineistosta myös negatiivisesti arvotetut oppimisko-
kemukset ja niiden tilannetekijät. Analyysityön kautta muodostui kuva opiskelijoiden ar-
vottamista oppimisen sisällöistä ja tilannetekijöistä ja heidän niille antamasta arvosta 
sekä arvostusjärjestyksestä (liite 10 ja 11).  

Tutkimuksessa oppimiskokemuksia tarkastellaan vahvuuksien ja heikkouksien näkö-
kulmasta. Tutkimuksen lopputuloksena tutkimuksen yhteenveto-luvussa esitetään taulu-
kon avulla havainnollistettu kuvaus opiskelijoiden oppimiseen liittyvistä heikkouksista 
sekä ohjauksen tarpeesta oppimisen edistämiseksi.  

7.4  Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulevat esille väistämättä eettiset kysymykset, koska siinä 
kiinnostuksen kohteena ovat henkilökohtaiset asiat. Tämän tutkimuksen tutkimusaineis-
tona ovat tutkittavien henkilökohtaiset päiväkirjat ja heidän haastatteluaineistonsa ja do-
kumentit oppimiskokemusten arvottamisesta. Kyseessä on silloin hyvin henkilökohtainen 
tutkimusaines, jolloin mielestäni liikutaan eettisesti oikeutetun ja eettisesti kyseenalaisen 
tutkimuksen teon välimaastossa.  

Suullisen luvan tutkimuksen suorittamiseen sain Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun 
koulutusyksikön johtajalta ja kirjallisen luvan vs. koulutusyksikön johtajalta. Opiskelijat 
suostuivat vapaaehtoisesti tutkimukseen samoin kuin työelämän edustajana kahdesta työ-
elämäprojektista vastaava henkilö. 

Pohdin omaa rooliani ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimiskokemusten tutki-
jana. Eettistä keskustelua olen käynyt itseni kanssa siitä, olenko oikea ihminen tulkitse-
maan opiskelijoiden oppimiskokemuksia monivuotisen sosiaalialan opistoasteisen koulu-
tuksen opettajan näkökulmasta, vaikkakin ammattikorkeakoulun koulutuksen 
suunnitteluun osallistuneena. Myös väitöskirjatyön tekemisen aikaiset vuorottelu- ja vir-
kavapaat ja työpaikan vaihdos kyseenalaistavat mielestäni sen oikeutusta. Arvioituani 
näitä seikkoja ajattelen kuitenkin ulkopuolisena näkeväni asioita ilman kontekstiin sidot-
tua viitekehystä. Toisaalta käytännön opetustyön kautta muodostunut kokemuksellinen 
tieto tutkittavien opetussuunnitelman toteutumisesta mahdollistaisi esitettyä syvällisem-
män lähtökohdan oppimisen tutkimiseen. Katsoin näin ollen oikeudekseni työn loppuun 
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saattamisen, koska epävarmuustekijöitä en osannut riittävästi ennakoida väitöskirjan te-
kemistä aloittaessani. 

Pohdin tutkimusaineistoa kerätessäni sitäkin, millä oikeudella voin rikkoa toisen ihmi-
sen henkisen lähireviirin tekemällä hänelle omaa minää koskettavia kysymyksiä ja käyt-
tämällä hänen antamaansa tietoainesta itsestään henkilökohtaisiin tarpeisiini. En ollut 
heille juuri tuttu; olin opettanut vain kahta heistä heidän aiemmissa opinnoissaan, ja sen 
vuoksi koin itseni tunkeilijaksi, vaikka opiskelijat vapaaehtoisesti osallistuivat tutkimuk-
seeni. 

Oman eettisen näkökulmansa asettaa yksittäisten opiskelijoiden oppimisen kuvaami-
nen oppimiskontekstissaan. Tutkimuseettisistä syistä olen pyrkinyt raportoimaan tulokset 
siten, että tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetti säilyisi mahdollisimman hyvin. 
Anonymiteetti koskee kaikkia tarkastelun kohteena olevia henkilöitä ja tahoja: opiskeli-
joita, opettajia, työelämäprojekteja ja niiden yhteistyötahojen henkilöitä sekä työelämä-
projektin asiakkaita laajasti ajatellen. Tein toimintakäytänteeni avoimeksi tutkittaville. 
Kerroin saadun tutkimusmateriaalin käyttämisestä vain tutkimustarpeisiini; ei missään 
vaiheessa ulkopuolisten käyttöön. 

Tutkimuksen tarkoitus oli saada esille mahdollisimman autenttinen kokemusaineisto. 
Tämä näkökohta korostuu mielestäni juuri haastattelutilanteessa. Koska kertojan koke-
muskertomuksen myötä tutkija kuulijana saa roolinsa tässä kertomuksessa, sillä perus-
teella on riski muuntaa kerrottua kertomusta. Fenomenologisen käytänteen mukaisesti 
pyrin tavoittamaan autenttiset kokemuskonstruktiot. Ja vaikka tutkittavan kokemusker-
tomuksen on mahdollista muuntaa tutkijaa, pyrin säilyttämään tutkijan, ”puolueettoman 
tarkkailijan” roolin. 

Raportin tulosten tulkinnassa on eettisesti merkityksellistä ottaa huomioon tutkittavan 
situaation vaikutus hänen näkemyksiinsä tutkittavasta aiheesta. Se, millaisena hän maa-
ilman ja itsensä osana sitä juuri tutkimustilanteessa kokee, tulee esille hänen kielellisenä 
tuotoksenaan ja dokumentoituu edelleen tulkinnan kohteeksi. Näkemys tulkitaan hänen 
merkitysperspektiivikseen ikään kuin pysäytettynä faktana, vaikka hän, oppijana, on fe-
nomenologisen paradigman mukaan koko ajan joksikin tulemisen tilassa.  

Koska tutkimuksessa halutaan kunnioittaa opiskelijan omaa näkemystä oppimisestaan, 
voidaan moninkertaisen tulkinnan vuoksi tutkimustulosten todeta olevan hyödynnettävis-
sä vain hermeneuttisen asenteen avulla ts. pitämällä niitä näkökulmasidonnaisina. 

Tutkijan rooliin kuuluu kantaa vastuu tutkimuksensa seurauksista. Välittömät seurauk-
set tutkimusaineiston keräämisen aikana ja sen jälkeen liittyvät kokemusten prosessoin-
tiin. Mielestäni toimin roolini eettisten periaatteiden mukaisesti ja tulkintani on, että ko-
kemuskertomukset olivat tutkittaville luontaisia ja palautteesta päätellen joillekin jopa 
kasvukokemuksia. Myös se, että tutkittavilla oli yhteystietoni, antoi heille mahdollisuu-
den esittää lisää tarpeellisina pitämiään kommentteja vielä tiedonkeruun jälkeen. 

Pohtiessani tutkimuksen laajempia seurauksia ajattelin myös sitä, mikä merkitys tut-
kimusraportin julkaisemisella on yleisesti opiskelijoiden näkemyksiin oppimisestaan; 
toistavatko tulokset ennusteina itseään tulevaisuudessa. 



 

8 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa kuvaan tutkimustulokset. Ne kuvataan siten, että aluksi esitetään lyhyt yh-
teenveto keskeisistä tuloksista, jotka havainnollistetaan taulukoiden avulla tai viitataan 
liitteissä esitettyyn havaintoaineistoon. Näin pyritään antamaan yleiskuva työssä oppimi-
sen kokemuksista. Taulukoiden sisältämää tietoainesta käsitellään tätä laaja-alaisemmin 
ja syvällisemmin kunkin teeman osalta laadullisessa, merkityksiin pohjautuvassa analyy-
sissa. Näin yhdistetään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin tekniikat. Tulososan 
lopussa (luku 8.5) esitetään yhteenvetoa tuloksista.  

Oppimisen tarkastelussa yhdistyvät kokemuksellisuus ja kokemukseen perustuva op-
piminen. Deweyn (1999, 45) ja Holsteinin ja Gubriumin (1994, 263) ajatteluun viitaten 
kokemuksessa tulevat esille päämäärät ja tarkoitukset samoin tunteet, tarpeet ja intressit. 
Oppimista tarkastellaan sekä prosessina että produktina. Oppimista prosessina edustavat 
oppimistavat. Oppimistapojen yhteydessä esitetään opiskelijoiden kokemukset toimin-
taan osallistumisen taidoista työn ja koulun konteksteissa (luku 8.1). Oppimista produkti-
na edustavat ammattialan kvalifikaatiot. Niiden kuvausten yhteydessä esitetään opiskeli-
joiden kokemukset tietämyksen adekvaattiudesta sekä oppimisasenteista, ja näitä 
kuvataan Mezirowin (1981) itseohjautuvan oppimisen reflektion tasoja mukaillen neljällä 
tasolla (luku 8.2.1) Oppimiskontekstit kuvataan työn tekemisen rakenteellisina ehtoina 
(luku 8.2.2). Kriittiset oppimiskokemukset konteksteineen raportoidaan samassa luvussa 
(luku 8.3). Viimeisessä tulososan luvussa esitetään opiskelijoiden näkemykset työelämä-
projektien tarkoituksenmukaisuudesta oppimiskonteksteina (luku 8.4). Kunkin tulososan 
lopussa esitetään tutkimustulosten tulkinta ja tehdyt päätelmät. Viimeinen luku sisältää 
tutkimustulosten yhteenvedon. Oppimiskokemusten keskiössä on kysymys ”millaisena”. 
Oppiminen jäsentyy kysymyksiin, millä tapaa, mitä, missä, kuinka arvokkaana ja kuinka 
tarkoituksenmukaisena oppiminen on koettu. Tutkimustulokset raportoidaan tutkijan en-
nakko-oletuksiin perustuen opiskelijoita edustavasti tyypeittäin (A, B, M). 
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8.1  Opiskelijoiden kokemukset oppimistavoistaan 
työelämäprojekteissa 

Tässä luvussa kuvaan haastattelu- ja oppimispäiväkirja-aineistolähtöisesesti opiskelijoi-
den kokemuksia oppimistapoihin perustuvasta oppimisesta. Oppimistavoilla tarkoitetaan 
Zimmermanin (1989, 329) esittämiä itsesäädeltyyn oppimisstrategiaan sisältyviä menette-
lytapoja, tarkoituksellisia toimintoja ja prosesseja tiedon ja taidon omaksumiseksi. Tois-
kallion (1993, 76) tavoin toimintaa pidetään paitsi teknisenä, ennen muuta praktisena.  

Opiskelijoiden oppimista edustavat oppimistavat on luokiteltu seuraaviin pääkategori-
oihin: oppiminen suunnittelemalla, oppiminen ongelmia ratkaisemalla, oppiminen toimi-
malla, oppiminen itseohjautuvasti toimimalla, oppiminen yhteistyössä toimimalla, oppi-
minen arviointiin osallistumalla ja oppiminen vastuullisesti toimimalla. 

Oppimistapoihin sisältyvillä toimintaan osallistumisen taidoilla tarkoitetaan humanis-
miin perustuen itsensä toteuttamisen mahdollisuutta (ks. Kalkas & Sarvimäki 1996, 20), 
joka ilmenee luottamuksena omiin taitoihin ja uskona siihen, että oppii asiat, joita työ-
elämäprojekteissa toimiminen edellyttää. Tulokset raportoidaan tehdyn yleispäätelmän 
jälkeen siten, että aluksi esitetään pääasiassa yksi tyyppiesimerkki, tehdyt päätelmät, ja 
ne käsitteellistetään lähinnä sosiaalisen oppimisen teorioilla. Tulokset havainnollistetaan 
oppimiskokemusten sisältöä, laatua ja mainintojen lukumäärää kuvaavien taulukoiden 
avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkittavien kokemukset toimintaan osallis-
tumisen taidoista ovat pääasiassa hyvät, mutta niissä ilmenee tilannesidonnaisesti heik-
kouksia. Taitojen heikkoudet ilmenevät kokemuksena taitojen puutteellisuuksista, epä-
varmuutena selviytyä omilla taidoillaan tai toimintaan liittyvänä psyykkisenä 
kuormittavuutena (liite 4). 

8.1.1  Oppiminen suunnittelemalla  

Tässä luvussa kuvaan oppimista suunnittelemalla. Se käsittää tavoitteellisen ja suunni-
telmallisen toiminnan. Tutkittavien (13) kuvauksista on pääteltävissä, että he ovat moti-
voituneita suunnittelemaan työtoimintaa ja koulutyötä ajoittaisista epäonnistumista huo-
limatta ja että heidän suunnittelutaitonsa ovat pääasiassa hyvät. 

8.1.1.1  Tavoitteellinen toiminta 

Työtoiminnan jäsentäjinä ovat opiskelijoiden käsitykset projekteille nimetyistä tavoitteis-
ta sekä heidän henkilökohtaiset tavoitteensa. Tavoitteiden ajatellaan olevan sekä työyk-
sikkö- että yksilötasolla sosiaalisten prosessien tuloksia, dynaamisia ja muuntuvia. Työ-
yksikköön perehdytyksen yhteydessä yhteistyöosapuolet, opiskelija ja ohjaaja, sopivat 
opiskeluun, työhön ja työyksikön toimintatapoihin liittyvistä menettelytavoista. 

Tavoitteellisen työtoiminnan merkitys. Opiskelijoiden kokemuksia tavoitteellisesta 
työtoiminnasta tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten he näkevät harjoittelupaikkansa 
tehtäväalueen. Heidän nimeämänsä työn tavoitteet ja kokemukset niiden mukaisesta toi-
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minnasta esitetään taulukossa 2. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että he ovat 
omaksuneet hyvin työyksiköiden toimintalinjaukset työkäytännöikseen. 

Taulukko 4. Kokemukset tavoitteiden mukaisesta työtoiminnasta. 

Tyyppi  Projektin 
tehtäväalue 

Työtoiminnan sisältö Toimintaan 
osallistumisen 
taidot 

A 1) B 2) M 3) Yht. 

Nuorten ohjaustyö, sosiaalisten suh-
teiden edistämistyö ja kehittämistyö 

Hyvät taidot 0 1 2 3 

Veteraanien kuntoisuuden 
tarkistaminen, ystävätoiminta 

Hyvät taidot 2 1 0 3 

Laitoksesta kotiutuvan tukihenkilönä 
toimiminen ja avohoidon laatutyö 

Hyvät taidot 0 1 1 2 

Erityiskasvatusta tarvitsevien lasten 
tukitoiminta  

Hyvät taidot 1 0 0 1 

Nuorten tukitoiminta Hyvät taidot 0 2 0 2 
Työttömien terveystottumusten 
tukitoiminta 

Hyvät taidot 0 1 0 1 

Avopalve-
lutyö 

Vieraan kulttuurin ammattialaan 
tutustuminen 

Hyvät taidot 0 1 0 1 

1) Tyypillä A tarkoitetaan työ- ja koulutustaustaa, johon kuuluu lukio ja lisäksi vähemmän kuin puoli vuotta 
työkokemusta tai kansanopiston yleissivistävä koulutus 2) Tyypillä B tarkoitetaan työ- ja koulutustaustaa, 
johon kuuluu vähintään puoli vuotta työkokemusta ja sen lisäksi lukio ja kouluasteen tutkinto tai lukio-opintoja 
ja ammatillinen koulutus tai ammatillinen koulutus ja monien vuosien työkokemus 3) Tyypillä M tarkoitetaan 
työ- ja koulutustaustaa, johon kuuluu opistoasteen tutkinto ja lisäksi alan koulutus tai työkokemus 

Taulukossa esitettyjen pääasiassa kaikkien työelämäprojektien tavoitteena on ennaltaeh-
käisevä avopalvelutyö verkottuneessa toimintakontekstissa. Tavoitteet ovat Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman vuosille 2004 - 2007 suuntaisia, ja sen 
mukaan voimavaroja suunnataan sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Tämän asiakirjan ja 
EU maiden sosiaali- ja terveydenhuollon laadun kehittämisohjelman mukaisesti toimin-
nassa korostuvat palvelujen käyttäjien omatoimisuus ja työskentelyperustana voimavara-
keskeisyys (ks. Södergård 1998, 20; ks. Walker 2001, 44–45).  

Tavoitteita kuvatessaan opiskelijat esittävät mm. seuraavia sisäistämiään työelämäpro-
jektien tehtäväalueita: ”Kartoitetaan veteraanien elämisen toimintoja ja selvitetään, mi-
ten autetaan.” Q 872; ”Tarkoituksena on järjestää lapsille toimintaa heidän tarpeittensa 
mukaan, antaa elämyksiä, kokemuksia ja onnistumisen iloa ja kavereita.” C 16; ”… ta-
voitteena on tyttöjen kasvun ja myönteisen minäkuvan tukeminen.” M 234; ”Työttömät 
nuoret vailla koulupaikkaa.” ”Tarkoitus ois että saatais niille nuorille semmonen ote 
työelämään tai sitte johonkin koulutukseen.” J 580. Opiskelijat suhteuttavat käsityksensä 
alan työstä ja työtavoista organisaation toiminnan tavoitteisiin muodostaakseen oman 
paikkansa tehtäväkentän kokonaisuudessa. 

Työn ja henkilökohtaisten tavoitteiden ymmärretään ohjaavan oppimista. Oppimisteo-
reettisesti ajatellen tavoitteet edistävät oppimistulosten saavuttamista, vaikka Leontjevin 
(1977, 95) mukaan työn lopulliset tavoitteet eivät olekaan määriteltävissä etukäteen. 
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Knowles (1990, 1819) toteaa tavoitteiden strukturoivan ja Lemos (1996, 151) motivoivan 
oppimista (ks. Zimmerman 1989, 329). Honka ja Ruohotie (2000, 19) arvioivat työn op-
pimisessa tavoitteiden olevan merkityksellisempiä kuin tarpeet, arvot tai motiivit ja kat-
sovat työn haasteellisuuden ja tavoitteiden vaikeuden selittävän merkittävästi hyvää työ-
suoritusta.  

Tavoitteellisen oppimisen merkitys. Tutkittavat kuvaavat laatineensa yhdestä kolmeen 
henkilökohtaista tavoitetta työelämäjaksolleen. Niiden sisältöinä ovat ammatillisen 
osaamisen ydinalueelta asiakassuhdetyö sekä ammattialan tietämys, mutta eivät niinkään 
välineelliset, tekniset tai kädentaidot. Tavoitteelliseen oppimistoimintaan liittyvät koke-
mukset esitetään taulukossa 3. Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heidän 
tavoitteellisen työskentelyn taitonsa ovat pääasiassa hyvät. 

Taulukko 5. Kokemukset tavoitteiden mukaisesta oppimistoiminnasta. 

Tyyppi Oppimistavoite Oppimistoiminnan 
sisältö 

Toimintaan osallistumisen 
taidot A B M Yht. 

Asiakassuhdetyö 
Vuorovaikutustaidot Taitojen harjoittelu Hyvät taidot 2 3 1 6 
Luottamuksellinen suhde Omista valmiuksista 

varmistuminen 
Hyvät taidot 0 2 0 2 

Asiakaskontakteissa 
toimiminen 

Omien rajojen kokeilu Epävarmuus taidoissa 0 1 0 1 

Ammattialan työn sisältö 
Ammattialan spesifi 
tietämys 

Työskentely ammatti-
alan vaatimukset 
huomioon ottamalla 

Hyvät taidot 3 5 3 11 

Opiskelijat kuvaavat työharjoittelujakson tavoitteina oppia asiakassuhdetyötä sekä am-
mattialan työn sisältöjä. He kuvaavat pyrkimystään osata ottaa huomioon asiakas hoiva- 
ja hoitotyön subjektina ja toimia projektien monipuolisissa asiakastyön tehtävissä.  

”Toisen ihmisen aito kohtaaminen, opettelisin kärsivällisyyttä kuunnella ja antaa pu-
hua asiansa loppuun. Etten rasittais omilla asioillani häntä. Opettelisin tukemaan ja 
kannustamaan häntä.” T 356; ”Oppia olemaan niinku eri ihmisten kanssa. Lähinnä oh-
jaustaitoja halusin kehittää ja tutustua tämmösen erityisryhmään ja sitten suunnitella 
alusta asti jotain toimintaa ja hankia näitä yhteistyötahoja ja olla yhteistyössä.” J 176; 
”Tehtävä liittyi seminaarityön tekemiseen...” F 254, opiskelijat kuvaavat henkilökohtai-
set oppimistavoitteensa laaja-alaisina. He (A 305, F 56, J 176, C 177, K 225, M 254, M 
235) kuvaavat tavoitteekseen vuorovaikutustaidoissa harjaantumisen kehittyäkseen eri-
ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisessa. Tämän lisäksi he (S 343, S 1008, S 
1106, T 350, T 356) kuvaavat tavoitteekseen luottamuksellisen asiakassuhteen luomisen 
ja säilyttämisen. Opiskelijoiden oppimistavoitteet ovat monitasoisia: asiakasryhmän eri-
tyispiirteisiin tutustumisesta työn kehittämiseen. 

”No tietysti mulla yks tavote oli tämä vanhuspuoleen tutustuminen, mulla ei ollu aika-
sempaa kokemusta siitä.” F 254; ”… ilman muuta se on niiku suunniteltua  varsinkin 
koulun kannalta, kun… työhön suuntautuu ja siihen on mielenkiintoo.” S 1012; ”… jen-
gistä kiinnostuneet kokoontuivat yhteiseen palaveriin… kuulimme häneltä erilaisista 
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ryhmistä… jakaannuimme erilaisiin ryhmiin sen mukaan, minkä tyyppisiä ryhmiä ha-
lusimme vetää.” M 235–236, opiskelijat kuvaavat itselleen asettamia eri ajanjaksoille 
ulottuvia oppimistavoitteita. Heidän (A 316, G 418) lyhyen aikavälin tavoitteensa liitty-
vät asiakastyötilanteisiin. Välittömimpien tavoitteiden mukaisia asiakokonaisuuksia op-
piessaan ne tutkittavat (C 16, E 318, M 232, M 235), joilla on ollut opiskelijatoveri pro-
jektissa, kuvaavat ottaneensa huomioon myös toistensa oppimistarpeet. Tätä pidemmälle, 
kauaskantoisesti työuraansa ajatellen opiskelijat (B 00, K 225, S 1012) kuvaavat visioi-
neensa ammattialan vaatimuksia ja hakeneensa (F 254, I 497, Q 878) vieraita ammat-
tialan sisältöjä opittavakseen.  

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että osalla heistä on tavoitteellisen työsken-
telyn taidoissa heikkouksia. Ne ilmenevät epävarmuutena toimintapäätöksissä. 

”… selvittää, olisko minusta kohtaamaan …, miten itse siihen reagoin ja onko koulu-
tusvalintani oikea.” T 351, opiskelija kuvaa työn vaatimusten ja henkilökohtaisten omi-
naisuuksien yhteensovittamisen haasteellisena. Hän kuvaa omien rajojen kokeilun tavoit-
teeseen liittyvän epävarmuutta olosuhteissa, joissa joutuu työskentelemään vaikeissa 
elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Vähäisen työkokemuksen ja suppeiden teo-
reettisten opintojen johdosta opintojen alkuvaiheessa työ voi tuntua jännitteiseltä.  

Se, että tutkittavat asettavat henkilökohtaiset tavoitteet harjoittelujaksolleen on osoi-
tus, kuten Vesterinen (2002, 38) toteaa, oppimiseen sitoutuneisuudesta. Åhlberg (1998, 
39) viittaa oppimisen attribuutioihin ja pitää oppimista mielekkäänä silloin, kun se palve-
lee elämän kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä opiskelijoiden että yhteisön todellisia 
tarpeita (ks. Senge 1993, 236). Tähän liittyen Neufeld ja Barrows (1990, 211) viittaavat 
itseohjautuvan opiskelijan tapaan työskennellä omien tavoitteidensa mukaisesti ja valita 
siihen liittyviä oppimistilanteita (ks. Knowles 1980, 43–44; ks. mt. 1990, 9; ks. Mezirow 
1981, 21; ks. Zimmerman & Kitsantas 1997, 29–30). Itseohjautuvuuden kannalta on 
olennaista, että opiskelijat hallitsevat oppimisstrategioita tavoitteiden saavuttamiseksi 
(Zimmerman 1989, 332). 

8.1.1.2  Suunnitelmallinen toiminta 

Opiskelijat kertovat työskennelleensä suunnitelmallisesti yhdessä asiakkaiden ja työtove-
reiden kanssa. He pitävät asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista työnsä lähtökohtana. 
Taulukossa 4 kuvataan opiskelijoiden (11/13) kokemukset asiakastyön suunnittelusta. 
Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän yhteistoiminnalliset suunnittelutaiton-
sa ovat pääasiassa hyvät.  



 88

Taulukko 6. Kokemukset suunnitelmallisesta asiakas- ja tiimiyhteistyöstä. 

Tyyppi Yhteistoiminnallinen 
suunnittelu 

Suunnittelun sisältö Toimintaan 
osallistumisen taidot A B M Yht. 

Etukäteissuunnittelu Hyvät taidot 0 3 2 5 
Asiakaslähtöisyys Hyvät taidot 2 4 1 7 

Asiakasyhteistyö 

Yhteiset toimintaperiaatteet Puutteelliset taidot 1 2 0 3 
Tiimin yhteistyö 
 Työtoverin tunteminen Hyvät taidot 0 1 1 2 
 Muistia tukevat apukeinot  Hyvät taidot 1 2 0 3 
 Yhteissuunnittelu Hyvät taidot 0 1 1 2 

Opiskelijat kuvaavat suunnitelleensa asiakastyötä yhteistoiminnallisesti työtovereiden 
kanssa ja ottaneensa asiakkaat mukaan heitä koskevien asioiden käsittelyyn. Heidän ku-
vaustensa mukaan yhteissuunnittelu on pohjautunut yhteisistä toimintaperiaatteista sopi-
miseen. He katsovat hyvien suunnittelutaitojen edistävän työtehtävien joustavaa suorit-
tamista.  

Suunnitelmallisen asiakastyön merkitys. Opiskelijat kuvaavat työhön valmistautumi-
sessa etukäteissuunnittelun keskeiseksi useasta syystä. He katsovat työtehtävien edellyt-
tävän niihin ennalta valmistautumista. Heidän mielestään asiakkaiden tarpeisiin vastaa-
miseksi rakentuva suunnittelu auttaa hahmottamaan työtehtävät kokonaisvaltaisesti.  

”Ryhmän vetäminen oli toimintamuotona uusi, joten se vaati tarkkaa pohdintaa ja 
ajattelua." F 79; ”Alusta asti ois pitäny paremmin ruveta suunnittelemaan, sitten suunni-
teltiin tosi hyvin, välillä niinku laantu, oli paljon kouluhommia, että ei millään jaksanu 
eikä kerenny. Nyt ollaan sitten uuvella innolla ruvettu.” J 181, opiskelijat kuvaavat uu-
sissa työtilanteissa suunnittelun välttämättömäksi ja vähäiseksi jääneen suunnittelun vai-
keuttaneen työtehtävien suorittamista. Heidän mielestään (B 104, F 79, I 131, M 808) 
hyvä ennaltavalmistelu on luonut varmuutta työskentelyyn ja edistänyt työn tulokselli-
suutta. Suunnittelustaan huolimatta tutkittavat (F 82, J 181) kertovat ajoittain epäonnistu-
neensa, mutta voineensa hyödyntää tätäkin kokemusta oppimisessaan.  

Ennaltasuunnittelu antaa perustan toiminnalle (Engeström 1987a, 146; ks. Toiskallio 
1998, 7), mutta mahdollistaa joustamisen. Vaikka työ ei aina etene suunnitellusti, epäon-
nistumisistakin voi oppia. Epävarmuus kokemuksena voi olla ahdistava, mutta se on uu-
distavan oppimisen kannalta kuitenkin merkityksellinen; sen jopa edellyttäessä mielen 
epätasapainoa (Kitchener & King 1996, 188; Vesterinen 2002, 28).  

”Päätimme aloittaa kerhon uudella otteella vanhempien toiveesta” C 42; ”Aina etu-
kätteen soitin ja sovin tapaamisesta” A 920; ”Ensin kerroimme, keitä olemme ja mitä 
aioimme touhuta, sen jälkeen kyselimme lasten toiveita…” C 21; ”Me lähettiin tähän 
projektityöhön sillä periaatteella, mitä tytöt haluaa, mikä on vapaa-ajan ohjelma ollu.” 
M 783, opiskelijat kuvaavat asiakaslähtöistä työskentelyään. He osoittavat ottaneensa 
huomioon asiakkaiden (A 920, A 947, C 21, C 26, C 42, F 279, F 79; M 783, S 345) tai/ja 
heidän omaistensa tarpeet (J 190, M 251, M 258) heidän tukitoimiaan koskevien tavoit-
teiden laadinnassa voidakseen palvella asiakkaita hyvin. Asiakkaiden ikäjakauma on ollut 
suuri. Nuorimpien lapsiasiakkaiden kanssa työskennellessään opiskelijat kertovat teh-
neensä yhteistyötä lasten vanhempien kanssa voidakseen kerhotoiminnassa ottaa huomi-
oon asianmukaisesti lasten tarpeet. 
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Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heillä on tilannesidonnaisesti heikkouk-
sia suunnittelutaidoissa, kun he työskentelevät asiakkaan kanssa tai tekevät projektityötä. 
Heikkoudet ilmenevät suunnittelutaitojen puutteellisuuksina. 

”… on niin että, kun suunnitellaan jotain, niin se ei onnistu, jos se ei ole lähtöisin tu-
ettavasta itsestään.” T 354, opiskelija kuvaa työkäytäntönsä epäonnistumiseen liittyvää 
kokemustaan. Kolme opiskelijaa, noin neljännes tutkittavista, kuvaa asiakastyön suunnit-
telussa (J 181) tai asiakkaan kanssa yhteistoiminnallisessa suunnittelussa (A 308, T 354) 
ilmenneen vaikeuksia. Epäonnistuttuaan yhteistyössä he painottavat neuvottelun tärkeyttä 
voidakseen sopia yhteisistä toimintaperiaatteista ja voidakseen sitoutua yhteistyöhön.  

Asiakasyhteistyön hyöty on molemminpuolista. Asiakkaan näkökulmasta yhteistyö 
edistää hänen voimavarojensa kehittymistä (Nuikka 2002, 17). Työyksikkötasolla koke-
muksesta saatua tekijän tietoa voidaan hyödyntää yhteiseksi tietämyspääomaksi vastaa-
vankaltaisiin työtilanteisiin. Se voi olla lähtökohta yhteisille keskusteluille, joiden tulok-
sena voi syntyä uusia yhdessä hyväksyttyjä työkäytäntöjä (ks. Lave 1996, 66; ks. Nonaka 
& Takeuchi 1995, 72–73, ks. Senge 1993, 240). 

Suunnitelmallisen yhteistyön merkitys tiimissä. Opiskelijat kertovat valmistautuneensa 
konkreetein asiavalmisteluin työtoiminnan tilanteisiin yhdessä opiskelija- tai työtoverei-
den kanssa. He kertovat kehitelleensä tekniikoita suunnittelunsa apuvälineiksi.  

”Ennen kuin aloitimme vetää kerhoa pidimme suunnittelupalaverin ja mietimme sa-
malla tavoitteita. Tavoitteina oli monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille, omien 
rajojen löytäminen ja lasten ehdoilla toimiminen.” C 17; ”Tarkempi toiminnan tavoite 
muodostetaan ensi kerralla...” M 251, tutkittavat korostavat yhteistyön merkitystä yh-
teisten työkäytäntöjen kehittämisessä. He (C 17, M 251) katsovat opiskelutoverin tunte-
misen edistäneen yhteistyötä ja mahdollistaneen erilaisten käsitysten yhdistämisen ja pi-
tävät mahdollisuuttaan prosessoida työasioita vertaisensa kanssa työnsä voimavarana. 
Heidän mielestään toistensa tunteminen on ensisijaista suunnittelun alkuun pääsemisessä. 

”Tein ennen haastatteluun menoa ”mind mapin” asioista, joista aioin kysellä. Huo-
masin sen olevan hyvä keino valmistautua tällaiseen.” Q 298, opiskelija kuvaa käyttä-
neensä tilanteeseen sopivia tekniikoita työnsä apuvälineenä. Tutkittavat (E 102, M 235, Q 
298) kertovat hyödyntäneensä muistia tukevia apukeinoja, muistisääntöjä tai sisäisiä mal-
leja opittavien asioiden strukturoimiseksi. Tekniikoillaan he pyrkivät hallitsemaan työko-
konaisuuden. 

Työn toimivuuden kannalta on eduksi mallintaa työkäytäntöjä. Tutkijat toteavat laaja-
alaisten ajattelumallien edistävän työn suorittamista (Eteläpelto 1993, 111; Senge 1993, 
8; vrt. Wittrock 1986, 306, 308). Kielellis-käsitteelliset ja kuvallis-visuaaliset apukeinot 
toimivat taas ulkoisina toiminnan tukitekijöinä (Engeström 1987a, 34).  

”Oli mukava, kun itse sai osallistua suunnitteluun, koska käskyt silloin eivät tule yl-
häältä.” J 183, opiskelija kuvaa tasavertaisuuteen perustuvaa työtoimintaa mielekkääksi. 
Tutkittavat (F 79, J 183) katsovat osallistumismahdollisuuden yhteissuunnitteluun lisän-
neen työmotivaatiota. Oppimisen kannalta toimiva tiimityötapa on ollut palkitseva.  

Kirjallisuudessa todetaan yhteissuunnittelun edistävän työprosessia (Senge 1993, 9, 
211; ks. Jalava & Virtanen 1995, 80–81, ks. Lemos 1996, 153, ks. Wenger 1998, 102). 
Työn psykologian näkökulmasta Kalimo (1987, 57) toteaa alan tutkimuksiin viitaten 
työntekijöiden itsemääräämisoikeuden, päätöksenteon ja laajojen toimintamahdolli-
suuksien lisäävän työmotivaatiota. Siihen liittyen Gerber ym. (1995, 30) katsovat yhdessä 
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suunnittelun ja innovaatioiden kehittelyn olevan tuloksekasta ja verkostotyön mahdollis-
tavan toisiltaan ja toistensa kanssa oppimisen.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijat ovat suunnitelmallisia niin formaalissa 
kuin informaalissa oppimisessaan. He näyttävät yhdistävän toiminnassaan omat oppimis-
tarpeensa ja kunkin työyksikön toiminnan tavoitteet. 

Tutkittavien oppimistavoitteet ovat sisällöllisesti ammattialan vaatimusten mukaisia. 
Niissä korostuvat henkilökohtaisen osaamisen laajeneminen ja monipuolistuminen. Tut-
kittavia voidaan pitää oppimisorientoituneina: he opiskelevat oppiakseen, eikä kenellä-
kään heistä ole tavoitteena esimerkiksi arvosanoin mitattava oppimistulos.  

Oppimistavoitteiden merkitys on näkökulmasidonnainen. Honka ja Ruohotie (2000, 
20) toteavat, ettei hyvien arvosanojen asettaminen tavoitteeksi johda toivottuihin tulok-
siin ilman oikeita opiskelustrategioita. Hatano ja Inagaki (1995, 335) taas viittaavat ihmi-
sen sisäiseen motivaatioon oppia asioita ja näkevät ulkoisten vaatimusten tai ulkoisen ar-
vioinnin jopa mitätöivän tavoitteiden saavuttamisen merkityksen. 

Teoreettisen tiedon oppimisen yhteydessä opiskelijat toteavat suunnitelleensa oppimis-
taan tilannekohtaisesti, välittömien oppimistarpeiden mukaisesti tai tätä pidemmälle tule-
van työelämän tarpeita ajatellen. Sisäinen motivaatio ammattialan opiskeluun välittynee 
suunnitelmallisessa ja tulevaisuuden työn vaatimuksiin vastaamiseen pyrkivässä oppimi-
sessa. 

Opiskelijat katsovat yhteissuunnittelun asiakkaiden kanssa edistäneen heidän sitoutu-
mistaan yhteistoimintaan. Opiskelijoiden asiakaslähtöisellä, heidän kasvuaan edistävällä 
suhtautumistavalla voidaan ajatella olevan vaikutusta myös tulevaisuudessa hyvän palve-
lun tuottamiseen ja lopulta yhteiskunnallisella tasolla taloudellisten resurssien hallintaan. 
Samalla opiskelijat saavat näköaloja toiminnan vaikutusten arvioimiseen sekä käytännöl-
lisiä toimintamalleja yhteistoiminnan toteutukselle. 

Tutkittavat painottavat useiden tutkijoiden, mm. Hatanon ja Inagakin (1995) ja Sengen 
ym. (1998), tavoin hyvän ”pohjatyön” tekemistä, orientaatioperustaa, jossa ihmisten eri-
laiset näkemykset yhdistetään toimintaperiaatteeksi. He arvioivat yhteissuunnittelun mo-
tivoivan työhön, edistävän tavoitteisiin pääsemistä ja luovan varmuutta projektissa työs-
kentelyyn. Oppimisen näkökulmasta mallin voisi ajatella siirtyvän työkäytänteisiin, 
yhteiseen neuvotteluun ja demokraattiseen päätöksentekoon. 

Oppiminen ei ole palautettavissa tarkasti tavoitesisältöiseksi, vaan se on oppimisolo-
suhteiden välittämänä dynaamista ja muutoksellista. Huomionarvoista on se, että lähes 
neljäsosa tutkittavista, (23 %), raportoi suunnitelmallisissa työskentelytaidoissaan heik-
kouksista. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että opiskelijat tarvitsevat tie-
dollista ja emotionaalista tukea oppimistavoitteiden asettamiseen sekä työkäytäntöä kos-
kevia neuvoja asiakastyön tilanteisiin.  

8.1.2  Oppiminen ongelmia ratkaisemalla  

Hoiva- ja hoitotyötä voidaan pitää ongelmanratkaisuprosessina (Creedy ym. 1992, 728). 
Sen toimivuuden edellytyksenä on, että työntekijän ja asiakkaan näkökulma on otettu riit-
tävästi huomioon (Rauste von Wright 1991, 31). Työ tuo edetessään jatkuvasti uusia ky-
symyksiä ja tilanteita ratkaistavaksi (Bromme & Tillema 1995, 262; Creedy ym. 1992, 
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728). Tutkittavien (7/13) kokemukset ongelmallisissa toimintatilanteissa toimimisen tai-
doista esitetään taulukossa 5. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän ongel-
matilanteiden ratkaisutaidoissaan on heikkouksia, jotka liittyvät käytännön työssä toimi-
miseen tai kriittisten elämäntilanteiden prosessointiin. 

Taulukko 7. Kokemukset ongelmien ratkaisutilanteissa toimisessa. 

Tyyppi Ongelmatilanteissa toimiminen Toiminnan sisältö Toimintaan 
osallistumisen taidot A B M Yht. 

Osaamisen rajojen tunnistaminen 
Ryhmän hallinta Puutteelliset taidot 1 0 0 1 Ohjaaminen 
Yksilöllisyyden 
huomioon ottaminen 

Puutteelliset taidot 0 1 0 1 

Hoito-/huoltotyön ongelmien 
kartoitus 

Terveydentilan 
muutosten tunnistaminen 
ja tulkitseminen 

Epävarmuus 
taidoissa 

0 2 0 2 

Oman suhtautumistavan 
arvioiminen 

Psyykkinen 
kuormittavuus 

1 1 0 2 

Asiakkaan kokemus-
maailmaan eläytyminen 

Psyykkinen 
kuormittavuus 

1 0 0 1 

Asiakastilanteiden 
prosessointi 

Asiakkaan ongelmien 
taustojen arvioiminen 

Psyykkinen 
kuormittavuus 

0 1 0 1 

Ongelmat ja formaali 
oppiminen 

Ongelmia ei mainita      

Opiskelijat kuvaavat asiakastyön vaativaksi. He tuovat esille kokemattomuutensa ratkais-
ta työtilanteiden ongelmia tai asiakkaiden elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia. On-
gelmat ilmenevät epävarmuutena asiakastyötilanteissa, puutteellisina työtaitoina tai 
psyykkisesti kuormittavina asiakastyötilanteina. 

Yksittäisillä työtoiminnan alueilla opiskelijat näkevät henkilökohtaisissa työskentely-
taidoissaan heikkouksia. Ongelmat, solmukohdat, ilmenevät lähinnä asiakassuhdetasolla.  

”Se herätti minut ajattelemaan, mikä on tämän hiljaisen tytön rooli tässä railakkaassa 
luokassa.” M 288, opiskelija kertoo pohtivansa yksilöllisyyden toteutumista yhteisölli-
syyden ehdoilla. Ryhmänohjaustilanteissa tutkittavat kuvaavat taitonsa heikoiksi: toinen 
(M 288) pyrkiessään huomioimaan yksilöllisyyden luokkahuonetilanteessa ja toinen (C 
26) ryhmän hallinnassa ohjatessaan lastenkerhon lapsia. Ongelmatilanteet ovat aktivoi-
neet prosessoimaan tasavertaisuuden periaatteen toteuttamista työkäytännöissä. 

Käytännön työssä työkokemuksella on keskeinen merkitys. Kokemukseen perustuvan 
tiedon merkitys konkretisoituu ekspertin ja noviisin tapojen eroina ratkaista työongelmia. 
Ekspertti tekee nopeasti työsuunnitelman, työhypoteesin ja ratkaisee sen kokemuksensa 
ja kliinisen tietonsa perusteella, kun taas noviisilta kuluu aikaa suunnitelman tekemiseen 
ja siihen liittyvän tietomäärän analysointiin. Noviisi on myös eksperttiä epävarmempi te-
kemästään päätöksestä. (Boshuizen ym. 1995, 273; ks. Wittrock 1986, 309.)  

”Ettei voi… asioista jutella ollenkaan, se on se syy, mistä tää kaikki on alkanu.” S 
1028, opiskelija kuvaa henkilökohtaisena haasteena löytää keinoja potilaan elämänhal-
linnan välineiden haltuun ottamiseksi. Terveydenhuollon alueella opiskelijat (S 1028, T 
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359) kuvaavat epävarmuuttaan terveydentilan seurannassa muutosten tunnistamisessa ja 
sen perusteella oikeiden tulkintojen tekemisessä hoidon päätöksentekoon. Koska tervey-
den ja sairauden kokeminen on yhteydessä kognitiiviseen hallintakäsitykseen (Härkäpää 
1992, 7), ongelmana on se, miten löytää oman tapansa hallinnan tukemiseen. 

Hoitofilosofian kannalta on merkityksellistä se, miten työntekijä tulkitsee hoitosuhdet-
ta. Lindqvist (1990, 80) käyttää käsitettä ”varjo”, jolla hän tarkoittaa siltaa hoidettavan 
maailmaan (ks. Jung 1995, 446). Jung (1995, 152) perustaa hoitosuhteen vastavuoroisuu-
teen, jossa työntekijän henkilökohtaiset valmiudet käyttää omaa persoonaansa määrittä-
vät rakentavalla tavalla tätä suhdetta.  

Asiakkaiden terveys- tai sosiaalisten ongelmien taustat ovat moniulotteiset. Opiskelijat 
katsovat asiakastilanteiden prosessoinnin olevan psyykkisesti kuormittavaa. 

”Hän alkoi puhua minulle kuolemasta, silloin minulle tuli semmonen kamala ahdistus, 
että jos en ehdi käydä hänen luonaan." T 1188, opiskelija kuvaa ahdistavaa tunnettaan 
asiakastyön arjessa. Opiskelijat (A 307, Q 301, T 1188) tuovat esille motivaationsa toimia 
asiakkaan parhaaksi, mutta joutuessaan kontekstuaalisten tekijöiden vuoksi luopumaan 
periaatteistaan, he syyllistävät itse itseään tekemistään päätöksistä. Opiskelijat (Q 301, T 
1188) kertovat prosessoineensa myös oman suhtautumistapansa oikeutusta ja sen yhtey-
dessä asiakkaan kokemusmaailmaan eläytymistä ja näkevät asian työstämisen synnyttä-
neen ahdistusta. Oppimistilanteissa ahdistavat työkokemukset ovat jo reflektoituja ja tun-
netasolla työstettävissä.  

”Mietityttää, mitähän nuo nuoret ovat tehneet peruskoulun jälkeen, ovatko perheolot 
jotkin kummalliset vai onko elämä potkinut...” J 177, opiskelija prosessoi elämätilantei-
den syy-seuraussuhteita. Hän (J 177) kuvaa psyykkisesti raskaaksi asiakkaan ongelmien 
taustojen arvioimisen. Koulutusongelmien ja niiden taustatekijöiden arvioinnin yhteydes-
sä haasteensa on ymmärtää yhteiskunnan ja yksilön dialektista suhdetta, joka Greippin 
(1992, 54) systeemiajattelun mukaisesti voi yksittäiselle ihmiselle koitua toimintarajoit-
teeksi. Ristiriidat tulevat asiakastilanteissa välittömästi työntekijälle, opiskelijalle, työs-
tettäväksi. 

Työtoiminnan haasteet liittyvät eettisiin ratkaisuihin, joiden mukaan päätöksenteot 
määräytyvät asiakkaan inhimillisistä tarpeista ja työntekijän valmiuksista vastata niihin. 
Tietoisuus eettisistä, laillisista ja ammatillista velvoitteista auttaa työntekijää tunnistamaan 
yksittäisissä tilanteissa tarkoituksenmukaisimpiin toimintaratkaisuihin johtavat näkökohdat 
(Hyland 2002, 481).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijoiden ongelmat asiakastyötilanteissa ovat 
tilannesidonnaisia. Esille tulleet ongelmat ovat kullekin opiskelijalle yksittäisiä.  

Ongelmatilanteita voidaan tarkastella työn psykologian kannalta. Työn vaatimukset - 
työn hallinta-mallin mukaan työn psyykkisten vaatimusten ja työntekijän hallintamahdol-
lisuuksien keskinäinen suhde ennustaa työmotivaatiota. Vain sillä ehdolla, että opiskeli-
jalla on tehtävien edellyttämät riittävät kyvyt ja taidot, hallinnan mahdollisuudet voivat 
toteutua. (ks. Benner 1984, 32; ks. Työministeriö 1995a, 9, 11.) 

Haasteelliset työtilanteet tai asiakassuhteet ovat koskettaneet opiskelijan henkilökoh-
taista suhdetta elämän merkityksellisiin käännekohtiin kuten työttömyyteen, kuolemaan 
tai elämänkriiseihin. Vaikeat elämäntilanteet ovat asettaneet ehtonsa terapeuttiselle asia-
kassuhteelle. Niihin liittyviä kokemuksia opiskelijat kuvaavat psyykkisesti kuormittavik-
si. 
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Työterveyslaitoksen eri ammattialojen kuormitustekijöitä kartoittavan tutkimuksen 
mukaan vuosituhannen vaihteessa sekä sosiaali- että terveysalan työssä kuormittavimpia 
tekijöitä ovat asiakkaiden moniongelmaisuus ja työntekijän vastuu. Tutkimuksen mukaan 
vastuun rasittavuuden oli kokenut nyt useampi kuin viime vuosikymmenen alussa. 
(Wickström ym. 2000, 38.) Työn huono hallinta ja kuormittavuus muodostavat terveyden 
riskitekijän ja jatkuva stressi ja osaamattomuus johtavat uupumiseen (Könnilä 1999, 
102–104, Nuikka 2002, 20–21). Toisaalta motivaatio yhdistettynä valtaan ja vastuuseen 
motivoi ja kannustaa löytämään itsessään olevia voimavaroja (Honka & Ruohotie 2000, 
18). 

Haasteellisuuden yksi piirre on optimaalinen kompleksisuus: liian alhainen ei innosta 
ja liian korkea voi johtaa epäonnistumiseen ja stressiin. Olennaista on, että opiskelijalla 
työntekijänä on riittävästi itsenäisyyttä yrittää etsiä ja löytää ratkaisuja vaativiin tehtäviin 
ja mahdollisuus kontrolloida tekemistään. (Engeström 1987b, 322; Honka & Ruohotie 
2000, 18; Vaherva 1998, 172.) 

Kaikki opiskelijat eivät nähneet työskentelyssään ns. solmukohtia, jotka olisivat akti-
voineet henkilökohtaisen ongelmanratkaisuprosessin. Tutkittavista vain 38 % tuo niitä 
esille. Poell ym. (1997, 67–68) arvioivat projekteissa oppimisen kulminoituvan juuri ko-
kemuksiin työn ongelmista, joita aiheutuu mm. työn muutosluonteisuudesta (ks. Poikela 
1999a, 358). Paikallistasolla projekteista vastaava ohjaaja (H 19 12.3.1998) toteaa on-
gelmatilanteiden aiheutuvan projektin etenemistä sinänsä sekä työntekijöiden toimintata-
van ja asiakkaiden tarpeiden monimuotoisesta kohtaamisesta. 

Tutkimustulosten perusteella voi päätellä, että projektit mahdollistavat erilaisia asioita 
eri opiskelijoille. Kuitenkin olisi voinut olettaa, että opiskelijat olisivat ilmaisseet esitet-
tyä runsaammin mainintoja työn tekemiseen liittyvistä ongelmista ja niiden pohdinnoista, 
mitä myös Schön (1983, 40) ammatillisen työn oppimisessa korostaa. Se, etteivät opiske-
lijat ole niistä tietoisia, on ohjauksen kannalta huomionarvoista. Tutkimustulosten perus-
teella voidaan tulkita opiskelijoiden tarvitsevan ongelmatilanteissa työkäytäntöä koskevia 
neuvoja, emotionaalista tukea sekä tiedollista tukea, mm. tukea työtoiminnan ydinkysy-
mysten tunnistamiseksi. 

8.1.3  Oppiminen toimimalla  

Tutkittavat kuvaavat toimintakontekstin laaja-alaisiksi. Työn kontekstissa he katsovat 
työskennelleensä välittömissä tai välillisissä asiakassuhteissa ja koulun kontekstissa 
opiskelleensa teoriatietoa. 

Taulukossa 6 kuvataan opiskelijoiden (11/13) kokemukset työelämäprojektien asiakas-
työn tekemisestä ja teoreettisen tiedon oppimisesta. Heidän kuvauksistaan on pääteltävis-
sä, että heillä on hyvät työn ja teorian oppimisen taidot. 
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Taulukko 8. Kokemukset työtoiminnan ja teoreettisen tiedon oppimisesta. 

Tyyppi Työn ja teorian oppiminen Toiminnan sisältö Toimintaan 
osallistumisen taidot A B M Yht. 

Asiakastyön oppiminen 
Arkielämässä tukeminen Hyvät taidot 0 2 1 3 Välitön asiakastyö 
Ohjaus ja neuvominen Hyvät taidot 1 2 1 4 
Vieraaseen kulttuuriin 
tutustuminen 

Hyvät taidot 0 1 0 1 Välillinen asiakastyö 

Verkostotyö Hyvät taidot 0 1 0 1 
Muu työ Oman toiminnan esittely Hyvät taidot 0 2 1 3 

Teoreettisen tiedon oppiminen 
Oppimistehtävien tekeminen Hyvät taidot 2 1 3 6  
Kirjallisuuden lukeminen Hyvät taidot 2 3 0 5 

Tehtävät työelämäprojekteissa ovat moninaisia. Opiskelijat katsovat osallistuneensa kaik-
keen siihen, mihin heidän tietotaitonsa on riittänyt ilman tukea tai sen avulla.  

8.1.3.1  Asiakastyön oppimisen merkitys 

Työn muotona on välitön asiakastyö, lähinnä asiakkaiden tukitoiminta sekä välillinen asiakas-
työ. Muu työ käsittää oman työn esittelyn ulkopuolisille tahoille. Tutkittavat kuvaavat moti-
voituneisuuttaan työtehtävissään. 

”Oltiin pystyttämässä näyttelyitä.” I 527; ”Meillä oli liikuntapäivä.” J 196; ”Autolla 
ajeltiin, kun kerättiin matti myöhäsiä kyytiin.” J 200; ”Saunottiin ja pelattiin seurapele-
jä.” J 20; ”Laululeikkejä, luimme entisajan elämänmenosta kirjoituksia.” F 70, opiskeli-
jat kuvaavat lukuisia arkielämän toimintatilanteita, välitöntä asiakastyötä, jossa he ovat 
olleet mukana. Toiminnallaan he ovat vahvistaneet asiakkaiden sidoksia jokapäiväisen 
arkielämän asioihin ja tapahtumiin. 

Työtavat määräytyvät asiakas- ja asiakasryhmäkohtaisesti. Opiskelijat (C 25, E 342, F 
81) kertovat hyödyntäneensä yhteistoimintaan aktivoivia menetelmiä mm. yksilö- tai 
ryhmäohjauksia omassa työkäytännössään. Yhtenä ohjausmuotona opiskelija (T 349) ku-
vaa terveyskasvatustilanteita, joiden tehtävä on pyrkiä vaikuttamaan asiakkaiden terveys-
tottumuksiin yhteensovittamalla asiakas- ja asiakasryhmäkohtaiset tarpeet sekä terveys-
kasvatuksesta annetut ohjeistukset.  

Välillinen asiakastyö on olennaista, mutta usein näkymätöntä palvelutyötä. ”Kehitys-
vammaisten koulussa olin kuunteluoppilaana, ei ollu semmosta varsinaista työtä, ei ym-
märtäny kieltä." I 499, opiskelija kuvaa vieraassa kulttuurissa oppineensa asioita havain-
noimalla. Kieltä osaamattomana hän katsoo vieraan kulttuurin toimintakäytänteisiin 
tutustumisen olevan intensiivinen oppimistapahtuma. Haasteensa on muodostaa yhteinen 
ymmärtämisyhteys kulttuurisesti muotoutuneiden toimintatapojen käsittämiseksi.  

Yhteiseen toimintaan osallistuminen edesauttaa kulttuuristen käytänteiden omaksu-
mista (Segall ym. 1990, 25, ks. Wenger 1998, 48), mutta kielen hallinta on yksi toimin-
taan osallistumisen perusvälineistä (Vygotski 1982). Kielimuuri voi olla este vieraan kult-
tuurin omaksumisessa (ks. Richardson 1999, 61; ks. Zimmerman & Kitsantas 1997, 29–
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30; ks. Vygotsky 1978, 26). Oppimisen kannalta tiedon sidonnaisuus kontekstiinsa konk-
retisoituu pyrkimyksessä ymmärtää vieraita ilmiöitä heikkojen tulkintayhteyksien varassa 
(ks. Bruner 1996, 167).  

”Meidän pitää luoda suhteita eri järjestöihin.” 251; ”Lähetimme tyttöjen vanhemmil-
le kutsukirjeen seuraavaan tapaamiseen, jossa loisimme suhteet myös vanhempiin.” 251; 
”Menimme rehtorin ja erityisopettajan juttusille.” 242; ”Meillä on useita yhteistyötaho-
ja, koulukuraattori, erityisopettaja, seurakunta, vapaa-aikapalvelukeskus, nuorisotoi-
mi...” 82; ”Yhteistyö kuntoutuksen kanssa jatkuu.” 827; ”Kävin Nuokkarilla ja...” 251, 
opiskelija (M) kuvaa moniulotteisia yhteistyösuhteitaan. Opiskelija katsoo osallistuneen-
sa verkostotyöhön ja olleensa yhteydessä yhteistyötahoihin päivittäin tai tarvittaessa. 
Verkostokontaktit ovat pääasiassa olleet yhteistyöosapuolten keskinäisiä henkilötapaami-
sia.  

Työelämäprojektien toimintaidea on perustunut laajuudeltaan monitasoisille verkos-
toille. Erityisesti Tyttöjengi-projektissa opiskellut opiskelija (M) raportoi mittavista ver-
kostosuhteista. Jotkut työelämäprojekteista on organisoitu perinteisten hoito- ja huolto-
organisaatioiden sisäisenä toimintona, kuten mielenterveyspotilaiden avohoito-
kokemuksia kartoittava projekti, jolloin toimintaverkosto opiskelijan kannalta on osaston 
tai sairaalan sisäinen. Työn kontekstissa oppimisprojektien rikkaus on se, että oppiminen 
on sidoksissa todellisiin elämän asioihin (Poell ym. 1997, 74).  

”Oli ulkomaalaisia vieraita työpaikalla, jolloin esittelin heille tätä minun työtäni.” G 
419; ”On oltava yhteyvvessä monen tahon kanssa ja tietoa on hankittava monesta eri 
suunnasta” J 634, opiskelijat (G 419, J 634) tuovat esille oman tehtävänsä kertoa työkäy-
tänteisiin liittyvistä näkemyksistä verkoston eri osapuolille. Tarve tiedon välittämiseen on 
olemassa, sillä palveluorganisaatiot hakevat oman yksikkönsä innovointiin aineksia vas-
taavista alan laitoksista. Yhtenä organisaation kehittämistyön osapuolena opiskelija on 
oman toimintansa asiantuntija kertomaan siitä. Ammatillisen työn oppimisen kannalta 
oman toiminnan esittely, näkyväksi tekeminen on yksi hoidon ja huollon tehtävistä (Am-
matin kuvaus 17.9.1999; ks. Telaranta 1997, 9).  

Työtoiminnassa tieto ja taito, ajatteleminen ja tekeminen integroituvat. Siitä huolimat-
ta, että niillä on erilainen funktio, ne eivät ole toistensa vastakohtia. Toiskallio (1993, 77) 
kiteyttää teoria-käytäntö-yhteyden ajatukseen praktisen tiedon ja toiminnan olemuksesta 
siten, ettei toiminta ole teknistä suorittamista, vaan toimimista hyvin.  

8.1.3.2  Teoreettisen tiedon oppimisen merkitys 

Työelämän tilanteet ovat konteksteja teorian ja käytännön integroimiseksi. Opiskelijoiden 
mielestä integrointitaito on tarpeellinen.  

”Olen lukenut vanhenemiseen liittyviä asioita” T 1171; ”Sitten me videoitiin ja haas-
tateltiin vanhukset ja saatiin tällä tavalla tutkimusaineistoa.” B 104, opiskelijat kuvaavat 
teoreettisen tiedon merkitystä oman oppimisensa jäsentäjänä. Heidän kokemuksensa mu-
kaan (A 959, B 104, C 52, F 254, G 416, T 1117) oppimistehtävät ohjaavat oppimista ta-
voitteellisesti relevanteille alueille. Alkuvaiheen opiskelijoiden oppimistehtävä on ollut 
tietyn ammattialan ilmiön jäsentäminen teoreettisesti ja loppuvaiheen opiskelijoiden käy-
tännön työn teoretisoiminen. Teorian ja käytännön integroinnin tarkoitus on edistää opit-
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tujen asioiden suhteuttamista toisiinsa, opiskelijan omiin tietorakenteisiin ja toimintaym-
päristöön.  

”On pakko lukea kirjallisuutta, jotta oppii ymmärtämään ilmiöitä.” C 52, opiskelija 
kuvaa teoreettisen tiedon välttämättömyyttä nähdäkseen työtilanteet ulkoapäin. Tutkitta-
vat (A 983, C 52, K 737, M 852, T 1171) pitävät teoriatietoa välttämättömänä ymmär-
tääkseen työelämän käytäntöjä ja saadakseen varmuutta käytännössä toimimiseen. Samal-
la, kun teoria antaa käsitteelliset välineet uuden tiedon hankkimiseksi, sen avulla voi 
etäännyttää omaa käsitystään työn tekemisestä ja perustella päätöksiään. Se on kiinteä 
osa ammattialan tietämystä ammattitaidon edellyttäessä yleisesti hyväksyttyjä kompe-
tensseja.  

Tutkittavat kuvaavat oppivansa teoriaa ja käytäntöä eri tavoin painottaen, hiljaista ja 
käsitteellistä tietoa eri tavoin yhdistellen. Nonakan ja Takeuchin (1995, 62–73) oppimis-
teoriaa sivuten pyrkimys on, että opiskelijat oppivat kirjallisuutta ja oppimistehtäviä tu-
kena käyttäen käsitteellistämään, mallintamaan, kytkemään näkemyksensä alan teorioi-
hin, muuntamaan oppimansa käsitteellinen tieto hiljaiseksi sisäistetyksi tiedoksi ja 
osaamiseksi ja yhdistelemään ja käsitteellistämään uudelleen jo käsitteellistetty tieto. 
Asiantuntijan tietämyksen kannalta on olennaista oppia integroimaan eri ammattialojen 
tietämystä ja erilaisia paradigmoja (ks. Boshuizen ym. 1995, 271). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijat pitävät työskentelytaitojaan hyvinä työn 
suorittamisen alueella. Tutkimusaineistossa esitettyjen kirjalliseen muotoon saatettujen 
tehtäväalueiden lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet esitettyä moniulotteisimmilla toimin-
ta-alueilla, mutta tässä yhteydessä toiminta on rajattu alan konkreetteihin työtehtäviin.  

Koska sosiaali- ja terveysalan työn tulevaisuus on muiden alojen tavoin vaikeasti en-
nustettavissa, eikä tarkkoja kvalifikaatiovaatimuksia ole, Vesterinen (2001, 52) visioi 
työn määrittävän tarvittavat pätevyys- ja osaamisalueet. Tutkimustulosten perusteella 
voidaan todeta, että opiskelijat saavat monipuolisia työkokemuksia laaja-alaisissa verkot-
tuneissa työyksiköissä. Käytännön työssä teoreettisen tiedon oppiminen on rajallista, jo-
ten sen merkitys käytännön ilmiöiden ymmärtämisessä korostuu.  

Projektien toimialan ja tehtäväalueiden laaja-alaisuus asettaa ohjaajalle, erityisesti 
opettajaohjaajalle haasteita. Opiskelijoiden on mahdollista oppia monien eri ammattikun-
tien edustajien yhteisesti jaettua tietämystä, tiimityötä ja osittamatonta hoito- ja huolto-
työtä. Siksi on pohdittava, miten opettaja ohjaajana voi toteuttaa ohjausprosessia siten, 
että opiskelijoiden monialaisten projektien oppimiskokemukset hyödyntyvät yhteiseksi 
tietämyspääomaksi. Toisaalta monialaisuus projektien luonteesta herättää eettisiä pohdin-
toja siitä, miten ohjaajan edustaman tieteenalan näkökulma välittyy ohjausprosessiin. Tä-
hän liittyen voidaan myös kysyä, määrittäisikö hänen edustamansa näkökulma muiden 
tieteenalojen erityisosaamisen. 

8.1.4  Oppiminen itseohjautuvasti toimimalla  

Tässä yhteydessä itseohjautuvuus kuvaa yksittäisen opiskelijan ja opiskelijaryhmän itse-
näisesti toteuttamaa työtoimintaa. Tiimityö yhteistoiminnallisena työmuotona edellyttää 
jäseniltään itsenäisyyttä ja päätöksentekovalmiutta, mutta käytännössä työmuodot voivat 
vaihdella työtilanteittain tai työyhteisöittäin.  
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Taulukossa 7 kuvataan opiskelijoiden (9/13) itsenäistä toimintaa ilmentävät kokemuk-
set. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän itseohjautuvuustaitonsa ovat hy-
vät ja että he suhtautuvat myönteisesti itseohjautuvaan oppimistapaan. 

Taulukko 9. Kokemukset itseohjautuvasti toimimisesta. 

Tyyppi Itseohjautuva toiminta Toiminnan sisältö Toimintaan 
osallistumisen taidot A B M Yht. 

Itsenäinen työtoiminta 
 Itsenäinen päätöksenteko Hyvät taidot  2 2 0 4 
 Toimintavapaus Hyvät taidot 1 2 2 5 
 Emotionaalinen 

itsenäisyys 
Hyvät taidot 0 1 0 1 

Itsenäinen 
oppimistoiminta 

Päämäärätietoisuus Hyvät taidot 2 0 1 3 

Asiakastyö vaatii harkintaa ja eettistä arviointia, sillä valmiita toimintamalleja ei yleensä 
ole. On osattava tehdä itsenäisiä toimintapäätöksiä.  

8.1.4.1  Itsenäisen työtoiminnan merkitys 

Itseohjautuvaksi kehittyminen on vastuullisuuteen ja sitoutumiseen kasvun prosessi (Koro 
1993, 27–29). Se edistyy Vygotskyn (1978, 83) ajattelun mukaisesti sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen kautta.  

Opiskelijat tarkastelevat itseohjautuvuutta itsenäisenä työtapana seuraavasti:”... voi-
sin pyytää opettajaltani todistuksen” A 312; ”Päätimme, että kerho palaa entiseen aika-
tauluun.” C 48; ”Kun ei oo rahhaa, siitä tulee haaste ja sitä on kehitettävä, kuten dis-
ko.” M 859; ”Kyllä me aika omatoimisia oltiin. Tietenkin joitain semmosia käytännön 
juttuja, joissa piti kysyä neuvoja.” B 125. Opiskelijat (A 312, B 125, C 48, M 859, T 
1135) kuvaavat itsenäistä päätöksentekoa vaatineita valintatilanteita, joita taustoittaa ke-
hittymässä oleva ammattitaito tai asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset. Itsenäistä toimin-
taa koskevat kokemukset ovat sidoksissa opiskelijan taitoihin löytää vastaukset työn 
kriittisiin kysymyksiin. 

”Oli mukava, että sai osallistua ... saa päättää mitä asioita tehdään ja miten.” J 184; 
 ”Kyllä myö toimittiin melko itsenäisesti. Se oli taas hyvä, on tärkee toimia itse, että an-
netaan vappautta.” F 285, opiskelijat kertovat itseohjautuvuudesta omaehtoisena työta-
pana. He (B 114, B 125, C 211, F 285, F 293, J 184, K 735) kuvaavat itseohjautuvuutta 
myös vapautena tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja ovat tyytyväisiä siitä, että heille on annettu 
mahdollisuus toimia itsenäisesti. Tutkittavien mielestä itseohjautuvuus on edistynyt sitä 
mukaa, kun he ovat saaneet lisää kokemusta ja tietämystä. Opiskelijoilla on ollut mahdol-
lisuus kysyä tarvittaessa neuvoja taustalla toimineelta ohjaajalta.  

”Sitä joutuu niinku kaikki tekemään ite. Joutuu kokemaan sen kaiken ite.” C 211, 
opiskelija kuvaa itsenäisen työskentelyn kokemustaan. Hän viittaa itsenäisyydellä työteh-
tävien tekemisen yhteydessä itsenäisyyden tunteeseen, emotionaaliseen itsenäisyyteen. 
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Opiskelijan mukaan hänen on kuulunut ottaa itsenäisesti vastuu tietyistä työtehtäväalueis-
ta. 

Itseohjautuvassa oppimisessa systeemiperustaltaan yhdistyvät yksilökeskeiset, koulu-
tuksen, organisaation ja yhteiskunnan määrittämät tavoitteet. Itseohjautuvuutta voivat 
edistää henkilökohtaiset tehtävävalinnat.  

8.1.4.2  Itsenäisen oppimistoiminnan merkitys 

Opiskelijat kuvaavat työskennelleensä projekteissa päämäärätietoiseksi ja suhteuttaneen-
sa omat tavoitteensa projektien toimintaideaan. Ammatin kannalta he näkevät toimintata-
pansa keskeisenä, vaikkakin he katsovat ulkoisten tilannetekijöiden osin rajoittaneen op-
pimista. 

”Olen pyrkinyt keräämään tietoja mahdollisimman monista toiminnoista, mutta kai-
kista en ole kuitenkaan saanu.” A 317, opiskelija kuvaa päämäärätietoista työskentelyään 
vaihtuvissa työelämäntilanteissa. Tutkittavat (A 317, F 53, Q 883) katsovat työskennel-
leensä tavoitteellisesti ja tavoitteiden perusteella arvioineensa sitä. Myönteiset oppimis-
kokemukset ovat edistäneet itseohjautuvuuden edelleen kehittymistä. 

”Niin se ohjausmahdollisuus lukujärjestyksen puolesta. Tavallaan sen ajan löytämi-
nen. Ja ehkä ei niin paljon pystyny panneutummaan …” F 290, opiskelija kertoo työjär-
jestelyjen osin vaikeuttaneen tuen saantia. Opiskelijat (A 313, C 52, F 290) kuvaavat työ-
elämäprojektityön ja formaalin oppimisen yhdistämisessä vähäisten aikaresurssien 
rajoittaneen tuen hakemista ja vaikeuttaneen oppimista. Siten ulkoiset toiminnan reuna-
ehdot ovat paitsi mahdollistaneet mutta osin myös vaikeuttaneet itseohjautuvuuden toteu-
tumista. 

Opiskelijat luottavat omiin oppimisstrategioihinsa. He voivat hyödyntää ympäristön 
tarjoamia mahdollisuuksia ja toimintavapautta (ks. Knowles 1990, 13; ks. Zimmerman 
1989, 330). Zimmerman ja Martinez-Pons (1986, 616–624) pitävät oma-aloitteisuutta ja 
yritteliäisyyttä itsenäisen oppijan ominaisuuksina.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijat kuvaavat itseohjautuvuuttaan sekä asia-
kastyössä että formaalissa oppimisessa ja tarkastelevat sitä toiminta- ja päätöksenteko-
valmiutena sekä emotionaalisena itsenäisyytenä. Itsenäiseen päätöksen tekemiseen on 
liittynyt tehtävien priorisointiongelmia, mutta lopulta työtavan hyöty on ollut nähtävissä. 
Tutkittavat pitävät myönteisenä mahdollisuuttaan osallistua itsenäiseen työskentelyyn ja 
katsovat saaneensa siihen varmuutta. Tarvittaessa he ovat voineet hyödyntää opiskelija-
toveriensa tai ohjaajiensa tietämystä.  

Se, että työtoiminta on edellyttänyt itsenäisyyttä päätöksenteossa ja työskentelyssä, on 
ohjannut vastuulliseen työn suorittamiseen. Organisatorisesti ajatellen moniammatilliset 
tiimit avoimina systeemeinä edellyttävät tiimin jäseniltä itseohjautuvan työtavan hallin-
taa. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että opiskelijat tarvitsevat kannustusta 
ja rohkaisua päätöksenteoissa edelleen voidakseen vastata työn edellyttämiin vaatimuk-
siin.  

Opiskelijat tarkastelevat itseohjautuvuuden toteutumista kohdallaan asiakastyön ja 
opiskelun vaatimusten kannalta. Heidän mielestään itseohjautuva työtapa soveltuu heille. 
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Motivaation kannalta on merkityksellistä, että opiskelijat saavat myönteisiä kokemuksia 
itseohjautuvuudestaan mm. saamalla riittävästi ohjausta.  

8.1.5  Oppiminen yhteistyössä toimimalla  

Opiskelijat nimeävät oppimisverkostoonsa sekä työpaikan että oppilaitoksen henkilöstön. 
Yhteistyöverkosto yleensä laajenee henkilösuhteita etäämmiksi ja abstrakteimmiksi suh-
teiksi työelämäprojektin yhteistyötahoihin ja laajasti ajatellen koko yhteiskuntaan, mutta 
tässä yhteydessä se rajoittuu konkreetteihin yhteistyökumppaneihin.  

8.1.5.1  Oppimiskontekstina työelämäprojektin työyhteisö 

Opiskelijat katsovat voivansa hyödyntää oppimisessaan työyhteisöllisyyttä ja työyhteisön 
tietämystä. Opiskelijoiden kuvausten perusteella on pääteltävissä, että verkoston tuki on 
heidän oppimiselleen tärkeä. Opiskelijoiden (9/13) kokemukset yhteistyöstä projektien 
henkilöstön kanssa esitetään taulukossa 8. 

Taulukko 10. Kokemukset työelämäprojektin henkilöstön kanssa yhteistyössä 
toimimisesta. 

Tyyppi Työelämäprojektien työyhteisö Yhteistyön sisältö 
A B M Yht. 

Avoin ilmapiiri 1 2 0 3 
Työnohjauksellinen tuki 0 4 1 5 
Tietotuki 1 5 1 7 

Myönteinen ilmapiiri 

Palaute ja ohjaus 0 1 1 2 

Opiskelijat kuvaavat keskeisinä oppimisen ehtoina työyhteisön ilmapiiri- ja tukitekijät. 
He katsovat psykososiaalisten tekijöiden edistäneen työyhteisöön sosiaalistumista.  

Työyhteisöllisyyteen, työyhteisön kulttuuriin sisältyy jakamisen idea. Opiskelijat ku-
vaavat kiinnittäneensä huomiota työyksiköiden ilmapiiriin ja pitävät sitä opiskelijamyön-
teisenä. Myönteisen ilmapiirin he katsovat edistävän oppimista.  

”Vastaanotto opiskelijoiden ja opettajien taholta oli mukava, tunsin tervetulleeksi it-
seni.” I 114, opiskelija kuvaa ensitapaamisen työyksikön edustajien kanssa merkitykselli-
senä. Työyksikön ilmapiiriä arvioidessaan tutkittavat (I 114, Q 896, G 467) katsovat il-
mapiirin avoimuuden helpottaneen uuteen kulttuuriin sisälle pääsemistä ja näkevät 
ensimmäisen kontaktin merkitykselliseksi luontevan yhteistyösuhteen muodostumiselle.  

Kirjallisuudessa todetaan vastaanottotavan vaikuttavan uuden työntekijän työyhtei-
söön sosiaalistumiseen (mm. Schein 1987, 326). Sosialisaation kannalta on olennaista, 
miten uusi ryhmän jäsen tuntee kuuluvansa ryhmään. Sosiaalistamistapoihin vaikuttavat 
mm. työyksikön kulttuuri, uutta tulijaa koskevat odotukset mutta myös ensivaikutelma, 
jonka uusi tulija luo itsestään. Myös vanhojen työntekijöiden saama ennakkotieto uudesta 
tulijasta edesauttaa hänen perehdyttämistään työyhteisön käytänteisiin. (Levine & More-
land 1996, 269.) 
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”Se on minulle elintärkeää, että keskustellaan ja suunnitellaan tulevaa ja saa purkaa 
toisille jos jotakin on tapahtunut ja tuntee, että minunkin mielipiteellä on arvoa, vaikka 
olenkin vain opiskelija.” J 646, opiskelija katsoo avoimen ilmapiirin edistävän ryhmän 
jäsenten keskinäistä mielipiteiden vaihtoa. Hänen kokemuksensa mukaan on ollut kes-
keistä, että työyhteisössä käydyissä keskusteluissa kaikki osallistujat ovat pyrkineet yh-
dessä kehittämään työtään. Työyhteisön kollegiaalinen tapa prosessoida työhön liittyviä 
merkityksiä on tuntunut kannustavalta. 

Arkipäiväiset käytänteet ilmentävät organisaatiokulttuuria, jonka uudet tulijat pyrkivät 
omaksumaan työtovereiltaan (Lave 1996, 78). Se on peräisin jokaisen ryhmän jäsenen 
aiemmista ryhmistä omaksutuista ryhmäidentiteeteistä ja muodostuu aina uudelleen uu-
den ryhmäidentiteetin rakentuessa. Sosiaalistuakseen jokaisella uuteen rymään tulijalla 
on tarve tuntea tulevansa tietyssä määrin henkilökohtaisesti hyväksytyksi (Schein 1987, 
163). 

”Mul on sitte yks työntekijä, jonka kanssa ollaan käyty henkilökohtaisia keskusteluja, 
mun ois kauheesti tehnyt mieli kertoo...” T 1145, opiskelija tuo esille epävirallisen tuen 
merkityksen oppimiselleen. Hän arvioi kriittisesti epävirallisen työnohjaajan tuen pyytä-
misen oikeutusta henkilökohtaisia työongelmia ratkottaessa.  

”Sitten on perheneuvola, joka antaa meille opiskelijoille työnohjausta, mikä on hir-
veen tärkeetä” M 826, opiskelija katsoo työnohjauksen tärkeäksi omalle kasvulleen. Tut-
kittavat (G 472, M 826, M 282) kertovat saanensa osallistua työpaikan henkilöstölle tar-
koitettuihin työnohjaustilanteisiin, jotka on järjestetty säännöllisesti toistuvina tai 
tarvittaessa. Opiskelijoiden mielestä hyvä työyhteisö on toiminut työnohjauksen tavoin 
tarjoten ammatillista tukea vaikeiksi koetuissa asiakassuhteissa.  

Ihmisen perimmäisenä ahdistuksen lähteenä pidetään kognitiivista liikakuormitusta tai 
kyvyttömyyttä tulkita aisteja kuormittavien ärsykkeiden moninaisuutta (Schein 1987, 
190). Työnohjaus on keino saada etäisyyttä asiakassuhteiden aiheuttamalle kuormituksel-
le (Hellsten 1996, 92; Rauste von Wright 1991, 34). Työntekijöiden hyvinvoinnin edis-
tämiseksi monet työyksiköt järjestävät henkilöstölleen eri muotoisesti toteutettua työnoh-
jausta. 

”Se (tukiryhmä) järjestää tapaamisia, jossa voi purkaa tunteitaan, mitä on kokenu 
toiminnassaan.” S 1005, opiskelija kuvaa mahdollisuuttaan työstää asiakastilanteita työ-
yhteisön antaman tuen avulla. Tutkittavat (J 643, S 1005, T 1049, T 1160) tuovat esille 
mahdollisuutensa tuoda työryhmän ryhmäohjaustilanteisiin askarruttavia työasioita. 
Opiskelun alkuvaiheen opiskelijoille on ollut rikkaus voida hyödyntää työssä kauan toi-
mineiden laajaa kokemustietoa. Yhteistyöryhmissä ratkaisut ja vastuu jakautuu koko 
ryhmän kesken, mikä helpottaa henkilökohtaisten näkemysten julkituomista. 

Tutkijat pitävät ryhmän voimaa merkittävänä monesta syystä. Ruohotie (1998a, 84) 
viittaa Danskyn ajatukseen ryhmämentoroinnista, jonka ansiosta uudet työntekijät voivat 
hyötyä interaktioon osallistuvien roolimalleista (ks. Lave & Wenger 1991, 21), psy-
kososiaalisesta tuesta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta sekä saadusta ohjauksesta ja pa-
lautteesta. Sosiaalisen tuen merkitys on myös siinä, että syntyy kokemus, ettei ole yksin 
ongelmiensa kanssa (Nuikka 2002, 26). 

”Meillä on mahdollisuus käyttää opettajaa ja toisia ryhmien vetäjiä, meillä on opetta-
japartnereita ja me ollaan jaettu ne opiskelijat keskenämme ryhmiin tilanteen mukaan.” 
M 854, opiskelija kuvaa tarvettaan hyödyntää laajasti verkoston tietämystä. Kussakin 
työyksikössä on lukuisia asioita, joihin tutkittavat (C 15, C 16, I 125, J 643) kokevat tar-
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vinneensa henkilökunnan tietotukea erityisesti opiskelun alkuvaiheessa. Loppuvaiheen 
opiskelijoille (B 133) käytännön työ on jo tuttua, ja heidän ohjaustarpeensa on edellisiä 
vähäisempi. Jokaisella työyksiköllä on kuitenkin oma historiansa ja käytänteensä, ja 
opiskelijat (E 118, E 352, M 854) katsovat saaneensa konkreetteja tietoja niiden työta-
voista ja yhteisesti sovituista periaatteista.  

Lähiohjaajan rooli on tilannekohtainen. Hän ohjaa mm. omaksumaan työyksikön toi-
mintatapoja (Lave 1996, 68). Samoin kuin Boshuizen ja Tabacheck-Schijf (1997, 140), 
Spouse (2001, 519), Väisänen (2003, 29) ja Nolan (1998, 623) katsoo työorganisaatiossa 
opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavan heidän mahdollisuutensa reflektoida ajankohtaisia 
asioita henkilöstön kanssa sekä sen, että henkilökunta on tietoinen opiskelijoiden oppi-
mistarpeista.  

”Tietysti se hyvältä tuntu, kun henkilöstö anto ymmärtää, että ollaan onnistuttu.” B 
133, tutkittava kuvaa positiiviseksi tulkitsemansa palautteen edistäneen oppimista. Tut-
kittavat (B 133, J 625) kuvaavat palautteen auttaneen heitä tarkistamaan omaa tietämys-
tään. Sen kautta on voinut saada vahvistusta kehittyvälle ammattitaidoille. He katsovat 
merkitykselliseksi työyhteisöjen myönteisen tavan suhtautua heihin oppijoina. 

Harjoittelunsa aikana opiskelijat ovat hyödyntäneet oppimisessaan työyhteisön moni-
puolista tietämystä ja osaamista. He katsovat tarvitsevansa myös oppilaitosyhteisön tu-
kea. 

8.1.5.2  Oppimiskontekstina oppilaitosyhteisö 

Oppilaitos on keskeinen suhdeverkon osa työelämässä oppimisen aikana. Opiskelijat ovat 
oppineet hyödyntämään heitä kokeneemman, opettajan tai vertaisensa opiskelijatoverin, 
tietämystä ja pitävät avunsaantimahdollisuutta keskeisenä oppimiselleen. 

Oppilaitoksen edustajien antama tuki kohdentuu opiskelijoiden henkilökohtaisiin op-
pimistarpeisiin. Opiskelijoiden (6/13) kokemukset yhteistyöstä oppilaitoksen edustajien 
kanssa kuvataan taulukossa 9. Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että tuttu yhteis-
työverkosto on heille tärkeä. 

Taulukko 11. Kokemukset oppilaitoksen edustajien kanssa yhteistyössä toimimisesta. 

Tyyppi Oppilaitosyhteisö Yhteistyön sisältö 
A B M Yht. 

Neuvot  1 2 0 3 Opettaja 
Tuki ja kannustus 1 1 0 2 

Opiskelijatoveri Vertaistuki 1 4 0 5 

Opiskelijat katsovat hyödyntäneensä opettajan ja opiskelijatovereiden tukea työtehtäviin-
sä. Kummankin tuki sille ominaisine erityispiirteineen on täydentänyt toistaan.  

Opettaja. Opiskelijat pitävät opettajaa keskeisenä tukihenkilönä työssä oppimisen ai-
kana. Opiskelijat kertovat voineensa tavata häntä sovittuina aikoina tai epävirallisesti. 

”X tukee koko ajan, kun päivittäin nähdään, jutellaan asioista välitunnilla ja välistä 
päivän jälkeenkin. Puretaan niitä asioita ja mietitään yhessä.” J 569, opiskelija katsoo 
tarpeen keskustella opettajan kanssa työhön liittyvistä asioista. Vaikeiksi koetuissa tilan-
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teissa opiskelijat (C 196, C 197, J 569, M 824) katsovat opettajan toimineen konsulttina. 
Hänen neuvojensa merkitys on korostunut erityisesti silloin, kun tutkittavat ovat tarvin-
neet ohjausta oppimissuunnitelmiensa tekemiseen.  

Tukea ja kannustusta oppimiseen opiskelijat (C 217, T 1146, T 1148) kuvaavat saa-
neensa sekä ohjaavalta opettajalta että luokanvalvojalta. Ohjaavan opettajan merkitys on 
keskeinen tiedollisen tuen antajana, mutta luokanvalvojan antama tuki perustuu opiskeli-
jan ja hänen oppimisprosessinsa tuntemiseen.  

Kirjallisuudessa todetaan työn oppimisessa systemaattisen ohjannan olevan merkityk-
sellistä (Rauste von Wright 1991, 24). Ohjauksen sisältöjä voivat olla mm. työolosuhtei-
den ja työssä oppimisen organisointi (Lave & Wenger 1991, 48–49; Lave 1996, 68), 
opiskelijoiden kanssa yhdessä tarkoituksenmukaisten oppimistilanteiden luominen (Väi-
sänen 2003, 29) tai teorian ja käytännön kontekstien välisessä rajanylityksessä tukeminen 
(ks. Lave 1996, 81). Itseohjautuvuuden kannalta ohjaajan tehtävä on edistää tavoitteellis-
ta oppimista ottamalla huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet (Knowles 1980, 56; 
Sirkka 2001, 64, Spouse 2001, 519).  

Opiskelijatoveri. Tutkittavat pitävät opiskelijatoveria tärkeänä yhteistyökumppanina, 
mentorina. Yhteistyötä tehdessään he ovat voineet eläytyä toistensa asemaan ja tarkastel-
la asioita toistensa näkökulmista.  

”Kun on otettu huomioon, että tämä tuki on eriluontoista, tiedonkulku on toiminu hy-
vin ja kerrotaan toisillemme, mitä ajatellaan, mitä on tapahtunut ja yhteistyökokouksia 
on ollu.” M 777, opiskelija arvioi vertaismentoroinnin merkitystä ja katsoo sen mahdol-
listavan kritiikittömän keskustelun. Opiskelijat (I 136, M 777, M 812, S 1059) katsovat 
voineensa jakaa ajatuksia työpäivän aikaisista tapahtumista opiskelijatoverin kanssa. 
Heidän mielestään opiskelijatoveri on ollut emotionaalinen ja kognitiivinen tukija.  

”Tärkeimpänä tukena pidän muita ohjaajia, että niillä kuitenkin on ne samat pelot ja 
odotukset ku minulla ja yhessä koetaan ne, niin heti tietää, mitä se on.” C 231, opiskelija 
arvioi opiskelijatoverin merkitystä tasavertaisena yhteistyökumppanina. Yhteisen oppi-
misympäristön opiskelijat (C 231, J 651) katsovat helpottavan mielikuvatasolla toisen 
kokemukseen samastumista. Opiskelijatoveri on luonut turvallisuutta, minkä tutkittavat 
näkevät erilaisena kuin opettajan tai ohjaajan antaman tuen. Vertaistuen merkityksen he 
näkevät myös siinä, että samankaltainen mentaalinen konteksti edesauttaa toistensa ym-
märtämistä.  

Vertaismentoroinnin merkitys on siinä, että opiskelijat voivat saada toisiltaan uusia 
näkökulmia reaaliajassa arkipäisten työtilanteiden synnyttämien kokemusten prosessoin-
tiin. Vastavuoroinen tuen antaminen on luontevaa, koska vertaisilla on monimuotoista 
keskinäistä vuorovaikutusta ja mahdollisuus seurata toistensa työtä (Ruohotie 1998, 84, 
88). Yhteinen työtoiminta myös sitoo emotionaalisesti, jolloin jakamisen kokemusta vah-
vistaa se, että opiskelijat oppivat tunnistamaan toistensa emotionaaliset reaktiot (Schein 
1987, 180). Vertaisensa oppimista edistäessään toisaalta opiskelija itse saa itseluottamus-
ta (Bruner 1996, 21–22) ja oppii hyvin ohjaamansa asiasisällön. 

Se, että opiskelijat edustavat saamaa opiskelijasukupolvea, heidän samankaltaiset op-
pimiskontekstuaaliset taustansa edesauttavat toistensa ymmärtämistä (ks. Segall ym. 
1990, 24). Yhteistyön onnistuminen vertaisen kanssa ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys.  

Opiskelijat kuvaavat keskinäisessä yhteistyössään niin onnistumisen kuin epäonnis-
tumisen tilanteita. Kahdeksasta opiskelijasta, joilla oli yksi tai useampi opiskelijatoveri 
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työtoverina, puolet (4/8) mainitsee tilannekohtaisista ongelmista. Taulukossa 10 esitetään 
opiskelijoiden (5/13) kokemukset yhteistyöstä. 

Taulukko 12. Kokemukset keskinäisessä yhteistyössä toimimisesta. 

Tyyppi Tyyppi Yhteistyön 
toimivuus/Sisältö A B M Yht. 

Yhteistyön 
heikkoudet/Sisältö 

Toimintaan 
osallistumisen 
taidot 

A B M Yht. 

Joustavuus 1 2 0 3 Uuteen ryhmään 
integroitumisvaikeus

Puutteelliset taidot 0 3 0 3 

Tasavertaisuus 2 1 0 3 Kompromissin teko-
vaikeus 

Puutteelliset taidot 1 0 0 1 

     Työnjaolliset 
ristiriidat 

Puutteelliset taidot 0 2 0 2 

     Kriittinen 
suhtautumistapa 

Puutteelliset taidot 0 1 0 1 

Yhteistyön toimivuutta ilmentävät hyvät työkäytänteet. Vastaavasti yhteistyön heikkoudet 
ilmenevät yhteensopimattomina näkemyseroina työtilanteissa. Opiskelijat kuvaavat hy-
vän yhteistyön taustana työtehtäviin sitoutuneisuuden.  

”... kanssa on kiva työskennellä, vaikka molemmat ollaankin aika voimakastahtoisia 
ihmisiä, asiat ainakin hoituu turhia mukisematta.” J 203; ”Ei oo minkäänlaisia ongelmia 
tuottanut, että ollaan jaettu niitä työvuoroja, et on saanu omia menoja suunnitella…” C 
229; ”Huomasin, miten tärkeä on tuntea toinen, jotta pystyy yhteistyöhön.” M 273, opis-
kelijat kuvaavat yhteistyökäytäntöjen dynaamisuutta. Heidän mielestään (C 229, J 203, 
M 273) yhteistyö on toimivaa, kun osallistujat ovat joustavia ja kun he yhteensovittavat 
kunkin henkilökohtaiset ominaisuudet ja toimintatavat. Ryhmäprosessi muotoutuu ajan 
myötä ja yhteistyön muodot keskinäisen luottamuksen kasvaessa.  

”Tämän raportin tekeminen on hyödyllistä, sillä tällä tavoin tieto ja kokemukseni säi-
lyvät ja niistä on hyötyä muillekin.” A 172, opiskelijat kuvaavat omaa osuuttaan yhteisen 
edun toteuttamisessa. Projektitoiminnan idean mukaisesti he (A 172, C 34, K 691) katso-
vat tietoa tuotetun parhaimmillaan tasavertaisessa dialogissa ja yhteisvastuussa.  

Ryhmätyön tekemistä edistää se, että kunkin ammattitaitoa ja koulutustaustaa hyödyn-
netään samalla, kun työskentelytapa pitää yhteistyön odotukset realistisina. Yhteistyö 
edistää ryhmätyötaitojen, kuten toisensa mielipiteiden huomioon ottamisen tai omien nä-
kökulmien puolustamisen taitojen edistymistä (Turunen 2002, 70).  

Opiskelijat kuvaavat yhteistyötaitojensa olleen testauksessa. Heidän kuvauksistaan on 
pääteltävissä, että heidän yhteistyötaidoissaan on heikkouksia. Tutkittavien (C 32, J 203, 
K 226, K 725, K 729, K 730, M 773) yhteistyöongelmat ilmenevät puutteellisuuksina 
yhteistyötaidoissa. Vaikeudet asiakastyötilanteissa ovat aiheuttaneet hämmennystä ja 
toimimattomuutta.  

”Se just, että eri paikkakunnilla on porukka, niin ei halunnu jäädä itsenäisen opiske-
lun päivänä tekemään näitä juttuja.” K 730, opiskelija kuvaa ongelmallisina tilanteita, 
joissa on pitänyt sopia työajoista ja työn tekemisen vastuualueista. Hän (K 730) kuvaa 
vaikeaksi erilaisten työkäytäntöjen yhteensovittamisen ja toinen opiskelija (M 773) uute-
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na ihmisenä jo kauan toimineen opiskelijatyöryhmän käytänteiden omaksumisen. Haas-
teet konkretisoituvat uuteen ryhmään integroitumisongelmiksi. 

Tutkijat katsovat, että statussäännöiltään vieraan yhteisön jäseneksi tuleminen voi ai-
heuttaa epävarmuutta siihen saakka, kunnes ryhmään tulija on oppinut perusvihjeet häntä 
koskevista odotuksista ja erilaisissa tilanteissa toimimisesta (Schein 1987, 163, 191; 
Wenger 1998, 110). Yhteistyö edellyttää herkkyyttä tunnistaa toistensa ajatuksia, intenti-
oita, uskomuksia ja mielentiloja (Bruner 1996, 174). Yhteistyön edetessä asiantuntijayh-
teistyö edellyttää, että ryhmän jäsenillä on jossain määrin samankaltaiset työtä koskevat 
mielikuvat ja että niistä keskustellaan (Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 142–143).  

”... keskustelimme ja totesimme, että meillä on erilaiset odotukset tältä kerholta…” C 
32, opiskelija kuvaa ristiriitojen ilmenneen käytännön työn toteutuksessa. Hän kuvaa 
kompromissin tekovaikeutta ja näkee yhteistoimintaa selkiyttävinä tekijöinä ongelmien 
tietoisiksi tekemisen ja kunkin osapuolen näkökulman esille tuomisen. Opiskelija pitää 
vaikeana yhteistyön periaatteista sopimista. 

”Aina jonkun on tehtävä ryhmässä enemmän töitä.” K 725; ”Yksi ohjaajista pisti ko-
ko ajan hanttiin, se laski työmotivaatiota, kun koko ajan kuulee vastaväitteitä…” J 203, 
opiskelijat kuvaavat työn organisointiin liittyvää ongelmallisuutta. Yksittäisten työtehtä-
vien yhteydessä yhteistyön epäonnistumisen syyksi yksi opiskelija (K 226) kuvaa epä-
suhtaisen työnjaon ja toinen (J 203) opiskelijatoverin kriittisen suhtautumistavan. Käy-
täntöjen yhteensopimattomuus on vaikeuttanut työasioiden hoitamista. 

Yhteistyöongelmat ovat aiheuttaneet työhön kitkaa ja heikentäneet työmotivaatiota. 
Tutkijat korostavat dialogin asemaa kaikkia hyödyttävän toimintatavan löytämiseksi 
(mm. Johnson & Johnson 1999, 73; Schein 1987, 71; Senge ym. 1998, 26; Wohl & 
Klein-Wohl 1990, 148) eriävissäkin mielipiteissä (Handal & Lauvås 1987, 9; Hatano & 
Inagaki 1995, 334; Wenger 1998, 84). Toimintatapojen yhteensovittaminen voi toimia 
kuitenkin kasvun aineksena (Johnson & Johnson 1999, 73; Toiskallio 1998, 8; Schein 
1987, 181; Wenger 1998, 84). Dialogin vahvuus on siinä, että kukin voi puolustaa käsi-
tystään ja näkökulmaansa tuntematta, että joutuu puolustamaan itseään (Resnick 1996, 2; 
ks. Bruner 1996, 68; ks. Schein 1987, 57). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppiminen on ollut monien yhteistyötahojen, oppi-
laitoksen, työyhteisöjen työntekijöiden ja niiden asiakkaiden sekä opiskelijatoverien vä-
listä vuorovaikutusta, josta opiskelijoilla on pääasiassa myönteisiä kokemuksia.  

Monet tutkijat toteavat hyvän yhteistyön, näkökulmien erilaisuuden ja yhteisen ja jae-
tun vastuun edistävän yksittäisen ihmisen (mm. Johnson & Johnson 1999, 73; Knowles 
1980, 56, Levine & Moreland 1996, 270; Resnick 1996, 16; Schein 1987, 181; Wohl & 
Klein-Wohl 1990, 148–149) ja yhteisön oppimista (mm. Nonaka & Takeuchi 1995, 240; 
Senge 1993, 212; Vaherva 1998, 173). Työtoiminnan tasolla ryhmätyö edistää sosiaalis-
ten taitojen kehittymistä. Yhteistyötä tehdessään ihmiset oppivat taitaviksi kuulijoiksi, 
roolinottajiksi ja kykeneviksi toimimaan yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa (Kagan 
& Kagan 1990, 133; ks. Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 142).  

Opiskelijat kuvaavat tärkeäksi niin työyhteisön kuin oppilaitoksen antaman tuen. Tuki 
ja kannustus on luonut varmuutta ja edistänyt ratkaisujen kehittelemistä pulmallisissa op-
pimistilanteissa. Merkityksellinen tieto ohjauksen kannalta on se, että opiskelijat kokevat 
saaneensa tukea, joka on auttanut heitä selviytymään käytännön työssä.  

Ammatillisen itsetiedostuksen kannalta oman ammattialan tuki on välttämätöntä pro-
fessionaalisessa koulutuksessa (Alexander ym. 1998, 430). Lassila (1997, 94) kuvaa Jy-
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väskylän ammattikorkeakoulun sairaanhoitajiksi opiskelevien opiskelijoiden oppimista 
käsittelevässä tutkimuksessaan opiskelijoiden pitäneen ohjaustilanteita luottamuksellisina 
ja voineensa kertoa niissä ongelmista ja voineensa purkaa tunteita. Sosiaali- ja terveys-
alalla harjoittelu on kiinteä osa opiskelua alkuvaiheesta lähtien, minkä vuoksi työpaikan 
henkilöstöllä ja opettajalla on keskeinen asema oppimisen edistämisessä (Luopajärvi 
2000, 117). Voidaan arvioida, muuttaisiko ohjaajan tuen merkitystä sekään, että uudessa 
tutkimuksessa esitetyn johtopäätöksen mukaisesti harjoittelu siirrettäisiin opintojen lop-
puvaiheeseen (Vesterinen 2002, 216).  

Tutkittavat kuvaavat mm. Nolanin (1998, 627), Mayn ja Veitch`n (1998, 633) tavoin 
opiskelijatoverin vertaistueksi prosessoidessaan työssä tapahtuneita asioita. Kuitenkin 
puolet, joilla oli työpari samassa työelämäprojektissa, näki yhteistyötaidoissaan heikko-
uksia.  

Yksilöllisestä näkökulmasta tarkasteltuna syntyneitä ristiriitoja voidaan perustella sil-
lä, että ihmiset tarkastelevat asioita eri näkökulmista (Boshuizen & Tabachneck-Schijf 
1997, 141). Jokaisella on myös erilainen emotionaalinen rakenne, vuorovaikutus- ja kog-
nitiivinen tyyli sekä kulttuuriset tapansa havainnoida ja ymmärtää asioita (Bruner 1996, 
4, 174; Schein 1987, 57). Siten sellaisen vuorovaikutusjärjestelmän rakentaminen, jossa 
ihmisillä on sama tunne tapahtumien merkityksestä, kestää kauan ja edellyttää yhteisiä 
kokemuksia (Schein 1987, 170, 181). Itsensä toteuttamisen kannalta on keskeistä saada 
ajattelulleen tilaa ryhmässä (Schein 1987, 163).  

Opiskelijat kuvaavat ongelmia esiintyneen työnjaollisissa ja työtapoihin liittyvissä 
seikoissa sekä uutena henkilönä työpareiksi muodostettuun työryhmään ryhmäytymises-
sä. Yhteistyöongelmat voivat olla ilmentymiä ryhmämuodostelmasta sinänsä. Kagan ja 
Kagan (1990) näkevät neljän henkilön tiimit parhaimpina kokoonpanoina, koska ne 
mahdollistavat parityöskentelyn (ks. Hatano & Inagaki 1995, 334). Heidän mielestään 
kolmen henkilön tiimit ovat heikommin toimivia, koska näissä yksi henkilö voi jäädä ul-
kopuoliseksi. (Mt., 131.) 

Ryhmäprosessin kannalta Kagan ja Kagan (1990, 131) uskovat itse tehdyn valinnan 
merkitykseen onnistuneiden tiimien muodostukselle. Tätä he perustelevat sillä, että hen-
kilöitä yhdistää yhteinen mielenkiinnon kohde tai homogeeninen kieli. 

Ratkaisemattomina yhteistyöongelmat voivat olla oppimisen esteitä. Negatiiviset ko-
kemukset voivat passivoida tai johtaa yhteistyötilanteista vetäytymiseen (Väisänen 2003, 
28). Tutkimustieto antaa perusteita yhteistyökäytännön tukemiselle: ryhmäprosessin oh-
jaukselle sekä suunnittelulle sijoitettaessa opiskelijoita työelämäprojekteihin. 

8.1.6  Oppimisen arviointiin osallistumalla 

Arviointiin sisältyvät palaute, itsearviointi sekä vertaisarviointi. Sen tehtävä on edistää 
yksilöllistä kasvua ja kehittymistä sekä yhteisön oppimista (ks. Niikko 1997, 14–15). 
Kaikkien opiskelijoiden (13) kokemukset arvioinnin yhteydessä oppimisesta kuvataan 
taulukossa 11. Opiskelijoiden kuvausten perusteella on pääteltävissä, että heidän arvioin-
titaitonsa ovat pääasiassa hyvät. He pitävät arviointitaitojaan tarpeellisena. 



 106

Taulukko 13. Kokemukset arviointiin osallistumisesta. 

Tyyppi Arviointitapa Arvioinnin sisältö Toimintaan osallistumisen 
taidot A B  M Yht. 

Palautteen antaminen  Hyvät taidot 0 6 2 8 
Hyvät taidot 1 7 3 11 

Ohjauspalaute 
Palautteen vastaanottaminen 

Puutteelliset taidot 0 1 0 1 
Hyvät taidot 0 2 0 2 Vertaisarviointi 
Puutteelliset taidot 0 2 0 2 
Hyvät taidot 1 4 1 6 

Opiskelijakeskeinen 
arviointi 

Itsearviointi 
Puutteelliset taidot 1 4 0 5 

Opiskelijat katsovat saaneensa ja antaneensa palautetta toisilleen. He katsovat hyödyntä-
neensä saamaansa arviointitietoa oppimisessaan, mutta vastavuoroisesti suorittaneensa 
vertaisarviointia tätä vähemmän.  

8.1.6.1  Ohjauspalautteen merkitys 

Opiskelijat hyödyntävät palautetta vastavuoroisesti. He kuvaavat antaneensa palautetta 
työyksikköön ja saaneensa sekä hyödyntäneensä oppimisessaan ohjaajien ja asiakkaiden 
antamaa palautetta. Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että he pitävät palautteen 
antamisen ja vastaanottamisen taitojaan hyvinä. Saamaansa palautetta he pitävät tarpeel-
lisena oppimiselleen. 

Palautteen antaminen. ”Toin avoimesti julki omia ajatuksiani ja annoin positiivista ja 
kriittistä palautetta, kyseenalaistin käytäntöjä.” F 57, opiskelija kuvaa vastavuoroista 
suhdettaan työyksikössä. Opiskelijat (B 1231, E 1234, F 57, I 1221, K 1239, M 1244, T 
1208, S 1088) kuvaavat arvioineensa työkokemuksiaan ja sen perusteella antaneensa se-
kä positiivista mutta erityisesti kriittistä palautetta työyksikölle. He katsovat tarpeelliseksi 
antaa työyksiköiden edustajille palautetta siltä osin, kuin se koskee heidän oppimistoi-
mintaansa projekteissa. 

Opiskelijoiden antama palaute voi toimia käytänteiden arvioinnin ja kehittämisen pe-
rustana (Lave 1996, 67; Levine & Moreland 1996, 273). Arvopohjaisesti ajateltuna työ-
yhteisötasolla palaute voi olla osoitus toistensa työn kunnioittamisesta. 

Palautteen vastaanottaminen. Itse saamaansa palautteeseen opiskelijat suhtautuvat 
kahdella tavalla. He ottavat sen annettuna tai prosessoivat sitä.  

”Kun miettii omaa palautettaan, ... että tuntuis, että minä oon tehnyt jotain, että mi-
nua on tarvittu. Se on minusta tärkeintä.” M 829, opiskelija kuvaa asiakkaalta saamansa 
palautteen merkityksellisenä. Tutkittavat (E 366, F 297, J 622, M 829, S 1039–1040) ku-
vaavat asiakkailta saadun palautteen kaikkein ensisijaisimmaksi oman toimintansa arvi-
oimisessa. He pitävät sitä aitona, ja heidän kokemustensa mukaan se lisää itsearvostusta.  

Asiakkaan tyytyväisyys on työssä jaksamisen perusvoimavara. Koro (1993, 29) katsoo 
riittävän usein toistuvien myönteisten kokemusten lisäävän itseluottamusta. Myönteiset 
kokemukset ja kannustus lisäävät taas oppimismotivaatiota. 

”No ois se ollu, että niiltä osanottajilta ois saanu sen palautteen, ku ei tämä opettaja 
ja x tiijä sillai, että mitä kaikkea siellä puhhuu, että enempi pystyy niinku opettaja järjes-



 107

telyä ja tuommosta arvioimaan.” K 712; ”No sähköpostilla pidettiin jonkin verran yhte-
yttä, muttei hirveesti näe sitä meijän työtä, niin sitte ei sillee onnistu.” J 660, opiskelijat 
kuvaavat tuen tarvettaan. He (K 712, J 657–660, T 1146–1148) kertovat odottaneensa 
palautetta käytännön ohjaajalta haasteellisissa työtilanteissa. Toisaalta he arvioivat opet-
tajan rajallista mahdollisuutta antaa palautetta, koska hän ei ole mukana työtilanteissa.  

”On tietysti kiva kuulla, jos opettajat arvioi sitä - sanotaan positiivisesti, siitä saa 
kannustusta. Sitten myös negatiivisesta, näkkee että kaikki ei oo siinä kumminkaan hyvin, 
vaikka ois pannu omat tavoitteet siihen.” S 1214, opiskelija kuvaa työn tuloksellisuutta 
arvioinnin kriteerinä. Opiskelijat kuvaavat hyödyntäneensä saamaansa palautetta amma-
tilliseen kasvuunsa (B 1229, E 1234, G 649, I 1220, J 1224, M 1243, S 1214) ja työteh-
täviensä perustaksi (A 973, B 137, F 297, K 712). Ohjaajiltaan he odottavat realistista 
palautetta oppimisensa tueksi.  

Niikko (1997, 19) viittaa aikuisopiskelijan ominaisuuteen motivoituneisuudesta oppia 
ja ottaa vastuu persoonallisesta ammatillisesta kasvustaan. Itsearvostuksen kannalta on 
merkityksellistä se, miten palaute tulee tulkituksi (ks. Segall ym. 1990, 7; vrt. Wager 
1996, 91). Rauste von Wrightin ja von Wrightin (1994, 100–101) ja Zimmermanin (1989, 
330) mukaan itsearvostus säätelee sitä, missä määrin ihminen on valmis kokeilemaan uu-
sia toimintamalleja ja -strategioita ja toimimaan omaa elämäänsä ohjaavana subjektina. 

Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että muutamalla heistä on heikkouksia 
palautteen vastaanottamisen taidoissa. Ne ilmenevät puutteellisina taitoina. 

”Kyllä mulla vieläkin on, että miten ottaa negatiivinen palaute vastaan.” M 1243, 
opiskelija kuvaa palautteen käsittelyä ongelmallisena. Hän kuvaa vaikeuttaan ottaa nega-
tiivista palautetta arvioinnin yhteydessä vastaan. Yleensä palautteen vastaanottamiseen ja 
käsittelyyn vaikuttavat palautteen saajan yksilölliset ominaisuudet, tavoitteet ja palaut-
teen ajoitus. Oppimisen edistämisessä palautteella on ohjaava ja motivoiva tehtävä. 

Palautekeskustelussa kohtaavat statuseroiltaan sekä emotionaalisilta ja kognitiivisilta 
rakenteiltaan erilaiset ihmiset. Tilannetta tautoittavat myös opiskelijan ja ohjaajan aikai-
semmat kokemukset sekä odotukset. Ottamalla huomioon osapuolten erilaisuuden palau-
tekeskustelu voi parhaimmillaan olla opiskelijan ja ohjaajan välistä dialogia, jossa mo-
lempien näkemyksillä on sijansa (ks. Bruner 1996, 68). 

8.1.6.2  Opiskelijakeskeisen arvioinnin merkitys 

Vertaisarviointi. Arviointitapojen monipuolisuutta ovat voineet käyttää hyväkseen ne 
opiskelijat, joilla on ollut opiskelijatoveri kanssaan samassa työelämäprojektissa. Osa 
opiskelijoista (C 231, J 1225, K 726, M 273) on hyödyntänyt vastavuoroisesti toisiltaan 
saamaansa palautetta. Tehdessään yhteisarviointia he ovat verranneet omaa arviotaan 
osaamisestaan opiskelutoverin antamaan arviointiin. 

Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heillä on heikkouksia vertaisarvioin-
nin taidoissa. Heikkoudet ilmenevät puutteellisina taitoina. 

”Tunsin oman kehittymättömyyteni palautteen annossa, tätä ei oltu harjoiteltu vielä 
koulussa.” M 273, opiskelija kuvaa palautteen antamisen vaikeutta ja katsoo sen johtu-
van harjaantumattomuudesta. Opiskelijoiden (K 725, M 273) kuvaukset osoittavat, että 
he osaavat hyödyntää saamaansa palautetta ja pitävät sitä tärkeänä, mutta katsovat pa-
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lautteen antamisen ja vertaisarvioinnin vaikeaksi. Parhaimmillaan opiskelija voi olla ver-
taiselleen korvaamaton oppimisresurssi.  

Itsearviointi. Jokainen tutkittava kuvaa arvioineensa omaa oppimistaan. He (A 1203, B 
1228, E 1233, I 1218, J 1223, K 1237, M 1242) arvostavat itsearviointia ylipäätään ja 
kuvaavat sen luonnollisena osana harjoitteluaan. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, 
että heidän itsearviointitaidoissaan on osin heikkouksia.  

”Ehkä oli silleen kypsempi antamaan itsearviointia, kun oli se peruskoulutus ja siellä 
oppi arvioimaan. Et suhtautuu toisella tavalla opiskelun alkuvaiheessa.” B 1228; ”Kun 
ei niitä tehtäviä ja tavoitteita ollut ja mulla se oli ekstempore lähtökin, koko pääseminen 
mukkaan. Kyllä minä osasin arvioida itteä jo siinä vaiheessa. Minusta tuntu, että oon re-
tuperällä, et kun ei oo tavoitteita.” I 1218, opiskelijat kuvaavat itsearviointitaidon vaati-
van harjaannusta tai ennakointia. Tutkittavien mielestä alaa koskeva tietämys ja aikai-
semmat opinnot ovat helpottaneet itsearviointia, kun taas suunnittelemattomuus on 
vaikeuttanut sitä.  

Kognitiivinen psykologia, toiminnan teoria ja kokemuksellisen oppimisen teoriat ko-
rostavat opiskelijan aktiivista roolia oppimistavoitteisiin pyrkimisessä (Knowles 1980, 
58; Neufeld & Barrows 1990, 211; ks. Niikko 1997, 15; ks. Zimmerman 1989, 329). 
Henkilökohtainen käsitys itsestään oppijana taas edesauttaa oppimista tukevien vaihtoeh-
toisten keinojen valinnassa ja arvioimisessa (Niikko 1997, 15; Zimmerman ym. 1996, 
13). Ulkoisen arvioinnin tarve voi vähentyä sen vuoksi, että työn suorittamista ja sen tu-
loksia voi arvioida suoraan (Lave 1996, 68). 

Opiskelun alkuvaiheessa niin sosiaalialan (M 1242, S 1213) kuin terveysalan (K 1239, 
K 1236, Q 1200, T 1206) opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heidän itsear-
viointitaidoissaan on heikkouksia. Ne ilmenevät puutteellisina taitoina. 

”… joutui vastakkain, että sinun pitää ittees arvioida. Positiivisella kannalla oon sii-
nä... Että ois annettu ohjeita, sitä ois voinu olla meijän koulussa enemmän.” M 1242, 
opiskelija kuvaa itsearviointivaikeuttaan. Erityisesti opiskelun alkuvaiheessa opiskelijat 
kuvaavat itsearvioinnin vaikeaksi ja pitävät tietojaan tai taitojaan siinä vaiheessa vähäisi-
nä. Itsearviointia oppimistapana voi vaikeuttaa myös asiasisällön heikko tuntemus. 

Arviointi on menetelmällisesti vaikeaa, ellei ole riittävää käsitystä siitä, mitä tulee ar-
vioida. Tutkijat (Dewey 1999, 44; Niikko 1997, 19) toteavat, että ennen kuin opiskelija 
kykenee arvioimaan ja reflektoimaan omaa oppimistaan, hänellä on oltava selkeä käsitys 
työstä ja toimintakontekstista. Toisaalta itsearviointi ja -reflektio kehittävät itsetiedostusta 
ja oppimista. (Honka & Ruohotie 2000, 18; Wenger 1998, 145.)  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijat ovat hyödyntäneet palautetta arvioinnin 
osana kaksisuuntaisesti: pääasiassa he ovat käyttäneet hyväkseen saamaansa palautetta 
omaan oppimiseensa, mutta ovat antaneet sitä myös jossain määrin toiselle. Palautteen 
merkitys ilmenee metakognitiivisten taitojen kehittymisenä. Oppimisen kannalta on kes-
keistä, että opiskelijat katsovat ohjauspalautteen ja opiskelijakeskeisen arvioinnin tuke-
neen oppimista.  

Opiskelijat kuvaavat antaneensa melko vähän palautetta oppimisverkostonsa jäsenille. 
Vain yksi opiskelija katsoo antaneensa palautetta ohjaavalle opettajalle ja noin puolet 
kriittistä tai positiivista palautetta työyksikön henkilöstölle. Tutkittavista noin kaksi kol-
mannesta katsoo palautteen antamisen olevan käytäntö, vaikka kaikilla opiskelijoilla voi-
si ajatella olleen siihen mahdollisuuden. Palautteen vastaanottaminen ja antaminen on 
merkityksellistä alan työn kehittämiselle ja siinä toteutuville arvoille, ihmisarvon kunni-
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oittamiselle, vastuulle ja jatkuvalle oppimiselle, mihin koulutuksessa on tarkoituksellista 
harjaantua. Palautteen antamiseen yleensä ja sen sisältöön voitaneen oppimisessa edel-
leen kiinnittää huomiota. 

Opiskelijat kuvaavat vastaanottavansa palautteen useimmiten prosessoimattomana. 
Vain yksi muuntokoulutuksen opiskelija arvioi kriittisesti sekä asiakkaalta että työyhtei-
söltä saamaansa arviointia ja pitää sitä toimintaansa nähden odotettua positiivisempana. 
Opiskelijat kuvaavat palautteen saamisen pääasiassa positiivisena. Huomionarvoista on 
nähdä palautteen vastaanottaminen annettuna; sitä voi arvioida toimintatiedolle ominai-
sen yhteisesti jaetun tiedon periaatteen valossa.  

Yksi opiskelija kuvaa vaikeaksi ottaa negatiivinen palaute vastaan. Ongelmaa voidaan 
tarkastella erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Kriittisen reflektiotaidon kannalta se 
voidaan tulkita harjaantumattomuudeksi. Vygotskin (1982, 186) lähikehityksen vyöhyke-
ajattelun mukaisesti syynä voi olla myös heikosti ajoittunut ohjaus.  

Opiskelijat kuvaavat suorittaneensa vertaisarviointia jossain määrin. He kertovat anta-
neensa vastavuoroisesti palautetta toisilleen ja pitävät saamaansa palautetta tärkeänä. Pa-
lautteen, erityisesti negatiivisen palautteen antamisen, he kuvaavat vaikeaksi. Palautteen 
antamisen vaikeutta prosessoivat B-tyyppiä edustavat opiskelijat. Tutkimustulosten pe-
rusteella palautteen antamista ja saadun palautteen hyödyntämistä tulisi oppia edelleen. 

Itsearviointikäytäntöön opiskelijat suhtautuvat myönteisesti. He kokevat itsearvioinnin 
edistävän oppimista joutuessaan perustelemaan toimintaansa itselleen ja toisille. Väisäsen 
(2003, 50) tavoin Niikko (1997, 12) perustelee itsearvioinnin merkitystä sillä, että työn 
tekemisen prosesseja tarkasteltaessa tulevat esille vahvuudet, puutteet ja kehittämistar-
peet. Opiskelijat kuvaavat itsearvioinnin vaikeaksi opiskelun alkuvaiheessa. Itsearvioin-
nin vaikeutta voi tarkastella oppimisteorioiden valossa mm. harjaantumattomuutena it-
searviointiin tai kulttuurisidonnaisena käytänteenä, johon opiskelijat eivät ole 
sosiaalistuneet. 

Arviointi ja itsearviointi ovat itseohjautuvan oppimisen muoto, mikä edellyttää har-
jaannusta. Tutkimustuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että ohjauspalautteen vastaanot-
tamiseen ja palautteen antamiseen, vertaisarvioinnin mutta erityisesti itsearvioinnin tai-
dossa opiskelijat tarvitsevat tiedollista tukea. 

8.1.7  Oppiminen vastuullisesti toimimalla 

Työtoiminnan päätöksenteot johtavat ammattieettisiin pohdintoihin. Lähes kaikki tutkit-
tavat arvioivat vastuullisuuttaan työn ja teoreettisen tiedon oppimisessa ja kuvaavat vas-
tuutaan työtoiminnan eri tahoille: asiakkaalle, ammattikunnalle ja lopulta koko yhteis-
kunnalle sekä teoreettisen tiedon oppimisesta itselleen. Opiskelijoiden (11/13) 
kokemukset vastuullisesta toiminnasta esitetään taulukossa 12. Heidän kuvauksistaan on 
pääteltävissä, että heidän vastuullisen työskentelyn taitonsa ovat pääasiassa hyvät. Opis-
kelijat pitävät vastuun kantamista välttämättömänä, mutta myös haasteellisena. Tässä yh-
teydessä kokemukset vastuusta liittyvät taitoon ottaa vastuuta työtoiminnassa sekä koke-
muksiin vastuun ottamisen velvollisuudesta. 
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Taulukko 14. Kokemukset vastuusta työtoiminnassa ja teoreettisen tiedon oppimisessa. 

Tyyppi Vastuu Toiminnan sisältö Toimintaan osallis- 
tumisen taidot A B M Yht. 

Työtoiminnassa 
Tiedon totuudellisuus Hyvät taidot 0 1 0 1 
Vastuullisuuden osoittaminen Hyvät taidot 1 1 0 2 
Tasavertaisuus Hyvät taidot 0 3 1 4 
Palvelun oikea 
kohdentaminen 

Hyvät taidot 0 1 0 1 

Asiakkaalle 

Vastuuntunto Psyykkinen 
kuormittavuus 

1 2 0 3 

Toiminnan organisointi  Hyvät taidot 0 0 1 1 
Hyvät taidot 0 1 0 1 Vastuun ottaminen 

tietämyksensä rajoissa Puutteelliset taidot 0 1 0 1 
Hyvät taidot 1 2 0 3 Vaitiolovelvollisuus 
Puutteelliset taidot 0 1 0 1 

Ammatillinen 
kehittymisvelvoite 

Hyvät taidot 0 1 2 3 

Ammatin kehittäminen Hyvät taidot 0 1 2 3 

Ammattikunnalle 

Palaute vastuun ottamisen 
osana 

Hyvät taidot 0 3 2 5 

Vastuu muutosten 
seurauksista 

Hyvät taidot 0 1 1 2 Yhteiskunnalle  

Tiedon välitysvelvollisuus Hyvät taidot 0 1 1 2 
Teoreettisen tiedon  
oppimisessa 
Itselle Vastuuntunto Hyvät taidot 1 2 1 4 

Työntekijän vastuu on monitasoista; primaaristi hän on vastuussa asiakkailleen työnsä 
laadukkuudesta. Hellstenin (1996, 87) sanoin ”auttaja on vastuussa autettavalle omasta 
työstään, mutta ei ole vastuussa autettavasta. Jokaisella on oma vastuunsa, eikä auttaja 
voi ottaa sitä toiselta itselleen ja uskoa tietävänsä, mikä toiselle on parasta ja mikä ei.” 
Oma haasteensa on löytää työntekijänä linjauksensa auttajan roolissa.  

8.1.7.1  Vastuun merkitys työtoiminnassa 

Hoito- ja hoivatyössä yhdistyvät työn ammattieettiset perusteet. Velvollisuusetiikan noudatta-
jat seuraavat joko ulkopuolisten instanssien osoittamia auktoriteetteja tai omaa sisäistä va-
kaumustaan. Velvollisuusristiriita syntyy silloin, kun kaksi toisilleen ristiriitaista sääntöä pätee 
samanaikaisesti. Tunne-etiikkaa painottavat henkilöt pitävät tunnetilaa pohjana moraaliselle 
vakaumukselle, jonka mukaan toiminnan taustan on oltava hyvä. Seuraamuseettisesti ei pai-
noteta sääntöjä tai normeja, motiiveja eikä mielenlaatua, vaan toiminnan seurauksia ja niiden 
hyödyllisyyttä. (Aadland 1993, 72–84.) Opiskelijat pyrkivät löytämään perusteet omalle työ-
käytännölleen.  
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Vastuu asiakkaalle. Henkilökohtaisimmalla tasolla opiskelijat tekevät työtä ihmissuh-
detasolla. Se on taso, jolla konkreeteissa työtilanteissa osapuolten eettiset arvot kohtaa-
vat. 

”Samalla piti suorittaa oppimistehtävä ja sen kerroin hänelle." T 356, opiskelija ku-
vaa selventäneensä toimenkuvaansa asiakkaalleen väärien tulkintojen välttämiseksi. Toi-
nen opiskelija (K 230) taas tuo esille ensisijaisesti henkilökohtaisen vastuunsa tekemäs-
tään työstä ja esittämänsä tiedon totuudellisuudesta. Tutkittavat (A 313, K 230, T 356) 
kuvaavat välttämättömänä vastuullisuuden osoittamisen sen vuoksi, että asiakas voisi 
luottaa työntekijän täsmällisyyteen asioiden hoidossa.  

”... on aivan hullua, että psykologin pitää käyttää näin paljon aikaa keskustelemiseen 
puhelimessa ja pohtia sitä tilannetta, että on parempi, että hän keskustelee suoraan sen 
asiakkaan kanssa.” T 1132, opiskelija kuvaa toimintakäytänteiden ristiriitaisuutta työnsä 
eettisenä ongelmana. Hän tuo esiin tasavertaisuuden periaatteen toteutumisen työssään. 
Eettisesti oikeana ratkaisuna hän pitää asiakkaiden kuulemista heitä koskevien asioiden 
käsittelyssä. Tilannetekijät huomioon ottaen työntekijän rooli on puolustaa asiakkaan tah-
toa ja ehkäistä moraalisesti sopimattomia interventioita (ks. Bandman & Bandman 1995, 
104; ks. Dinc & Görgulu 2002, 258). 

Itsemääräämisoikeus sisältää asiakkaan oikeuden päättää ja ottaa vastuu omista asiois-
taan ja itsestään. Moraalisena oikeutena se merkitsee oman itsensä subjektina olemista. 
Työntekijän tehtävä on tarjota asiakkaalle valinnan mahdollisuuksia ja tietoa vaihtoehtoi-
sista ratkaisuista. (Bandman & Bandman 1995, 99, 101; Hyland 2002, 480–481; Ranta 
2000, 181.) Toisaalta toiminnan taloudellisuusperiaate velvoittaa arvioimaan palvelun ja 
siihen käytettävien resurssien oikeaa kohdentamista (Walker 2001, 59–60).  

”… herätti minut ajattelemaan, mikä on hiljaisen tytön rooli.” M 288, tutkittava ku-
vaa asiakkaan asemaan asettumista auttamistilanteessa. Opiskelijat (F 86, K 696, M 288, 
T 317) prosessoivat vastuutaan toimia tasa-arvon toteutumisen puolesta. Toimintaperiaat-
teena se tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisessa asemassa saamaan palvelui-
ta. Vaikka kaikki ihmiset eivät ole yhtä voimakkaasti puolustamassa etuuksiaan, työnteki-
jän tehtävä on olla asiakkaan edunvalvoja. Sensitiivinen ammatillinen asenne on 
edesauttanut tutkittavia arvioimaan, miten ja millä alueilla asiakas tarvitsee puolestapu-
hujan. 

”... että minä en halua olla toiselle liian tärkee, että se tukee vain minua.” S 1108, 
opiskelija kuvaa työntekijän tehtäväksi arvioida päätöksentekonsa seurauksia. Opiskelijat 
(M 288, S 1108, T 317) arvioivat omaa toimintaansa asiakkaan hyvinvoinnin edistämi-
sessä. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja hoitajan ammatillisen velvollisuuden saman-
aikainen toteuttaminen voi synnyttää eettisiä arviointitilanteita.  

Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heillä on heikkouksia vastuun kanta-
misen taidoissa. Ongelmat ilmenevät psyykkisenä kuormittavuutena. 

”… niin silloin pitäs olla sitä aikaa. Et joutuu välillä oikein miettimään, et oonko mi-
nä niin sokea, että minä hylkään omat lapseni… mut toisaalta…. Toisaalta, että tää mun 
tuettava haluaa aina sulkee sen vaihtoehdon pois, että minä en sinne tulis. Hän sanoo, 
että sinä tuut sitte, kun sinulla on aikaa.” T 1187, opiskelija arvioi ammattieettisten arvo-
jen toteuttamiseen liittyviä ristiriitoja. Tutkittavat (A 940, M 288, T 1187) kuvaavat vas-
tuuntuntoaan asiakastyössä, mutta pitävät joissakin asiakastilanteissa toimimista psyyk-
kisesti rankkana. Ristiriitatilanteet ovat pakottaneet heidät arvioimaan omien 
oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa suhdetta asiakkaan parhaaksi toimimisessa. Ratkaisut 
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eivät aina ole yksinkertaisia. Ne asettavat vaatimuksensa eettisten periaatteiden toteutta-
miselle.  

Sekä sosiaalialan että terveydenhuollon työssä painotetaan voimavarakeskeistä työ-
otetta ja omaehtoisuuden periaatetta. Työtilanteissa praktiset ratkaisut kulminoituvat sosi-
aalisesti ja eettisesti oikeiden päätösten arviointiin (Hyland 2002, 481; Toiskallio 1998, 
9). Työntekijät ovat vastuussa siitä, että asiakkaan hyvinvointia edistetään (Baly 1984, 
142; Kalkas & Sarvimäki 1996, 55). Heidän on arvioitava vaihtoehtoisten interventioiden 
seurauksia toiminnan osapuolten kannalta (Greipp 1992, 734; Lindqvist 1989, 35).  

Työntekijän vastuu ei rajoitu pelkästään asiakkaan oikeuksien vaalimiseen. Hänen 
toimintakontekstinsa laajenee alan ammattikunnan käytäntöihin. 

Vastuu ammattikunnalle. Työntekijä on vastuussa työstään ammattikunnalleen. Tär-
kein ammattitoimintaa ohjaava säädös on Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 
jonka tarkoituksena on edistää asiakkaiden/potilaiden turvallisuutta ja palvelujen laatua 
(Laki 559/1994). Tässä kontekstissa työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa työstään 
ja ammattitaitonsa ylläpitämisestä (Kalkas & Sarvimäki 1996, 54). Vastuun ottaminen on 
kiinnittyneenä hänen työpersoonaansa ja heijastuu kaikkeen hänen toimintaansa (Handal 
& Lauvås 1987, 12). 

”Laittaa nuita potilaitten asioita vähän toiseen järjestykseen omassa mielessä...” G 446, 
opiskelija kuvaa työn reunaehtojen vaikuttavan toiminnan organisointiin. Asiakkaiden 
palvelujen saanti suhteutetaan työyksikön kokonaistoiminnan ja resurssien hallinnan kan-
nalta taloudellisiin reunaehtoihin. Vaikka toiminnan taloudellisuusperiaate painottaa sääs-
täväisyyttä, kukaan asiakkaista ei jää vaille peruspalveluita (Laki 785/1992; Suomen pe-
rustuslaki 2000; Työministeriö 1996, 7; ks. Könnilä 1999, 62). Se, miten toiminta 
toteutetaan, jää ratkaistavaksi paikallistasolle.  

Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heillä on heikkouksia vastuullisen 
työskentelyn taidoissa. Ne ilmenevät puutteellisina taitoina. 

”… että jos ei kukaan muu kuin minä itse niin koin, niin että minä en tässä pärjää-
mään…” T 1132, opiskelija kuvaa vaikeana työtilanteissa selviytymistään. Laadukkaan 
työn edellytys on alan asiantuntemus (ks. Laki 559/1994), jonka hän (T 1130, T 1132) 
kuvaa kohdallaan vastuun ottamisena tietämyksensä rajoissa. Työntekijällä on ammatin 
edellyttämät velvollisuudet ja vastuu. Hänen on kyettävä arvioimaan omat ja muiden 
valmiudet ottaessaan vastaan ja delegoidessaan tehtäviä. Hänen on tunnistettava valmiu-
tensa ja tarvittaessa oltava valmis konsultoimaan toisia työntekijöitä. Opiskelijoilla on 
ollut mahdollisuus pyytää konsultaatioapua tehtäviinsä verkoston henkilökunnalta.  

”Taas toisaalta, kun ei tiijä, mitä asioita saa kertoa ja kenellekkä niistä saa kertoa." E 
351, tutkittava kuvaa vaitiolovelvollisuuden sisältämien velvoitteiden ymmärtämistä on-
gelmallisena. Tutkittavat (A 994, E 99, E 351, T 1131) tuovat esille sitoutuneisuutensa 
työn ehtoihin, säädöksiin ja ohjeistuksiin, jotka koskevat niin opiskelijoita kuin työelä-
mäprojektien henkilöstöä. Lähes kaikkeen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 
on sisällytetty säädöksiä salassapidosta. Työntekijöille se on itsestäänselvä eettinen vaa-
timus, yksi edellytys sosiaali- ja terveydenhuollon työn korkealaatuisuudelle. Opiskelijat 
joutuvat muotoilemaan toimintapäätöksensä asiakkaan edun, yhteiskunnallisten normien 
sekä oppimistarpeidensa välimaastoon.  

”... luettava tästä aiheesta... on pakko tietää vastaukset, ei voi sannoo, ettei tiijä.” E 
350, opiskelija katsoo velvollisuudekseen kehittyä ammatillisesti ja hankkia tietoutta 
kyetäkseen palvelemaan asiakkaita hyvin. Tutkittavat arvioivat perustietämystään ammat-
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tialan kvalifikaatiovaatimusten sekä asiakaspalautteiden kannalta. He (B 11, E 350, F 88) 
kuvaavat työn velvoittavan aktiiviseen tiedon hankintaan. Samalla tavoin työntekijöiden 
edellytetään heidän yhteiskunnalliseen rooliinsa liittyen kehittävän aktiivisesti ammatil-
lista tietämystään (Baly 1984, 142; Kalkas & Sarvimäki 1996, 54).  

”Siinä on erilainen vastuu, kun minun pittää tehä tämä asia monelle ihmiselle ja sel-
vittää se monelle ihmiselle; minun pitää pystyä selvittämään se loppuseminaarissa.” G 
454, opiskelija kuvaa vastuutaan tarjota tietämyksensä yhteiseen käyttöön työyhteisössä. 
Kehittämisaiheisten oppimisprojektien voidaan ajatella palvelleen sekä opiskelijoiden (B 
10, F 55, G 454) oppimista että työyksikön kehittämistarpeita. Opiskelijat osoittavat vas-
tuullisuuttaan työtään kohtaan arvioidessaan työnsä vaikuttavuutta sekä vastuutaan työ-
prosessinsa toteutuksesta toimintaverkoston eri tahoille.  

”Saatiin palautetta kaikilta tahoilta. Itse kerholaisilta saatu palaute on kaikkein tär-
keintä” F 295, opiskelija kuvaa ammatillisen työnsä vastuuta. Vastuullisuudesta on osoi-
tuksena se, että opiskelijat (B 130, B 04, F 55, F 272, F 295, J 190, K 170, K 230, S 
1036) katsovat työstään saamaansa palautteen hyödyntävän työtoimintansa edelleen ke-
hittämistä. Vastuu konkretisoituu pyrkimyksissä tehdä laadukasta asiakastyötä.  

Oppimisteoreettisesti tarkasteltuna arviointi sisältyy kaikkiin työtoiminnan vaiheisiin, 
erityisesti toiminnan loppuvaiheeseen (Eteläpelto 1993, 130; Rauste von Wright 1991, 
30; Risteli 21.3.2000; ks. Johnson & Johnson 1990a, 23, ks. Projektinhallinta 1999, 6). 
Eettisissä ratkaisuissa työntekijän omaksuma käsitys hyvästä heijastuu hänen ajattelus-
saan ja työkäytännöissään. 

Vastuu yhteiskunnalle. Monet terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeät ratkaisut 
tehdään valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan ulkopuolella. Sosiaali- ja terveysalan 
suuntaus avopalvelupainotteisuuteen ja samalla laitospaikkojen vähentämiseen on aiheut-
tanut asiakastasolla seuraamuksensa.  

”... että mihin on tämä yhteiskunta menossa, että työnnetään vapaaehtoisille sellaisia 
taakkoja... ja mitä tapahtuu varsinaisesti sille ihmiselle näistä kaikista asioista. Kuka ot-
taa vastuun kaikesta.” T 1145, opiskelija kuvaa henkilökohtaista vastuutaan arvioides-
saan säästöpäätösten seurauksia asiakastyössä. Opiskelijat (G 456, T 1145) kuvaavat 
kenttätyötilanteita vastuukysymyksinä. He osoittavat henkilökohtaisesti kantavansa vas-
tuuta yhteiskunnallisista ongelmista. 

Moraalisessa toiminnassa Carr (1998, 304, 309) pitää tiettyjä absoluuttisia arvoja pe-
rusteina universaalille yhteisymmärrykselle. Moraaliymmärryksessä yleisen tai periaat-
teellisen, individuaalin ja henkilökohtaisen eroaminen toisistaan johtaa ristiriitaan silloin, 
kun toiminnan perusteet ovat epäjohdonmukaiset yleisten sopimusten ja moraalisten pe-
rusteiden kanssa. Aadland (1993, 50) tuo normien keskinäisen ristiriitaisuuden toiminnan 
tasolle: kyse on toisaalta siitä, että kunnioitetaan ihmiselle kuuluvaa oikeutta päättää hän-
tä itseään koskevista asioista sekä toisaalta siitä, ettei hän voikaan valita vapaasti erilai-
sista vaihtoehdoista mm. hoitovaihtoehdoista tai että menettelytavat on ristiriidassa ylei-
sesti hyväksyttyjen normien kanssa.  

”Minulle henkilökohtaisesti on tärkeämpää, kun pystyn täysillä ajattelemaan, kun mi-
nä tiedän, mikä on tarpeellista ja tätä tietoo ihmiset tarvii.” G 456, opiskelija kuvaa 
henkilökohtaista vaikuttamisvastuutaan yhteiskuntatasolla. Hän kuvaa vastuutaan infor-
moida työyksikköä saamistaan tutkimustuloksista, joita työyksikkö voi hyödyntää edel-
leen erikoisalansa avopalvelun kehittämiseen. Opiskelija kantaa vastuunsa yhteiskunnal-
lisen edun hyväksi toimimisesta.  



 114

Jokaisella alan työntekijällä on vastuunsa työnsä laadukkuudesta välittömästi asiak-
kaalle mutta lopulta koko yhteiskunnalle. Bandman ja Bandman (1995, 108–109) koros-
tavat jaetun osaamisen ja palautteen merkitystä pyrittäessä kokonaisvaltaiseen hoitotyö-
hön. Samalla tavoin Benner (1984, 137–144) toteaa yhtenä ammatinharjoittajien 
yhteiskunnallisena tehtävänä olevan terveydenhuollon laadun tarkkailun ja varmistami-
sen.  

8.1.7.2  Vastuun merkitys teoreettisen tiedon oppimisessa 

Itseohjautuva oppiminen sisältää sekä vapauden että vastuun aspektit. Vastuuntuntona 
itsenäisyys merkitsee taitoa ja halua ottaa vastuu oppimisestaan.  

”… Joka kerran jälkeen sitä mietti, että mitä ois voinu tehä toisin ja kuinka minä toi-
min.” B 105, opiskelija kuvaa prosessoineensa työkäytäntöjään erilaisista näkökulmista. 
Tutkittavat kuvaavat (A 984, B 105, I 148, K 721) vastuuntunnettaan oman oppimisensa 
edistymisestä arvioimalla työtoimintaansa oppimistavoitteiden sekä laajemmin alan toi-
mintakäytänteiden oppimisen kannalta. Käytännön työssä vastuu merkitsee vaihtoehtois-
ten valintojen arvioimista. 

Kun tavoitteena on elämän vastuullinen hallinta, itsetuntemus ja itsearviointiovalmiu-
det saavat keskeisen aseman. Vastuu oppimisesta edellyttää sekä Johnsonin ja Johnsonin 
(1990a, 19–20) että Wengerin (1998, 9) mukaan kriittistä harkintaa pyrkimyksistä, sisäl-
töjen ja menettelytapojen valinnasta sekä itseohjautuvuudesta että itsearvioinnista.  

Yhteenvetona tulokset osoittavat, että opiskelijat tarkastelevat vastuukysymyksiä sekä 
työtoiminnan että oppimisen näkökulmasta. Hoidon ja huollon keskeinen toimintaperuste 
on vastuullisuus ja vastuu, johon liittyy näkemys työntekijän pyrkimyksestä tehdä perus-
teltuja valintoja suhteessa oman tai toisen ”hyvään” sekä kykyä ja pyrkimystä toimia vas-
tuullisesti valintoihinsa nähden (Baly 1984, 139).  

Vastuu ja vastuun ottamisen valmius ilmenevät opiskelijoiden pohdinnoissa moni-
tasoisena. Asiakastasolla opiskelijat pyrkivät noudattamaan vastuuntuntoisia toimintata-
poja. He pitävät tätä myös osin haasteellisena. Vastuu ammattikunnalle merkitsee pyrki-
mystä tehdä työ mahdollisimman hyvin ja tuloksekkaasti. Vastuullisuutta osoittaen 
opiskelijat pyrkivät olemaan valmiita ottamaan vastaan palautetta, arvioimaan omaa toi-
mintaansa osana työkokonaisuutta. Jung (1991, 249), Lindqvist (1990, 16), Toiskallio 
(1998, 65) ja Hellsten (1996a, 64; mt. 1996b, 165) korostavat sitä, että ihminen on osa 
suurempaa kokonaisuutta ja siten vastuussa paitsi itsestään myös kokonaisuuden muista 
osista, toisista. Opiskelijat kuvaavat vastuun ottamisen olennaisena periaatteena salassa-
pitovelvollisuuden noudattamisen. 

Vastuukysymyksistä abstraktein on vastuu yhteiskunnalle. Opiskelijat näkevät vas-
tuunsa asiakkaiden hoidon laadun varmistuksessa ja sen yhteydessä haasteellisena oman 
ja yhteisön arvoperustan yhteensovittamisen (ks. Aadland 1993, 48). Eettisiä ristipaineita 
hoitotyössä aiheuttaa se, että eettinen päävastuu kuuluu muualle kuin käytännön työn ta-
hoille (mt., 147). Opiskelijat pitävät vastuukysymyksenä hoitoalan työntekijälle kuuluvaa 
yhteiskunnallista velvoitetta, ammatillisen tietämyksensä edelleen kehittämistä. 

Vastuu oppimisesta, itsestä oppijana, näkyy päivittäisten tapahtumien reflektointeina. 
Opiskelijoilla on velvollisuudentunne siitä, että he valmistuvat aikanaan ammattialansa 
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hyviksi asiantuntijoiksi. Heidän voidaan todeta kantavan vastuuta itsestään alan ammatti-
laiseksi kehittymisessä. Niikon (1997, 20) tavoin sen voi todeta ilmenevän tiedollisena ja 
toiminnallisena vastuuna oman tekemisen ja oman ajattelun laadusta. 

Tutkimustulokset osoittavat opiskelijoiden olevan tietoisia vastuustaan ja omaksuneen 
sen toimintakäytännökseen. Vastuunottamisen edistämisessä ohjaajan tehtävänä on, kuten 
Knowles (1980, 31) toteaa, antaa vastuunottamisen mahdollisuuksia. Tutkimustuloksista 
voidaan tehdä johtopäätös, että opiskelijat tarvitsevat tiedollista ja emotionaalista tukea ja 
työkäytäntöä koskevia neuvoja sekä tukea vahvistaakseen eettisiä toimintakäytänteitään. 

Lopuksi. Tämän tutkimuksen oppimistavat kuvaavat toiminnan prosessinomaisuutta, 
minkä mukaista tarkastelua mm. Hämäläinen (1994, 15, 27) pitää olennaisena kehitettä-
essä ja arvioitaessa opetusta, opintoja ja oppimistuloksia.  

Opiskelijoiden toimintatavat nivoutuvat työn ja teoreettisen tiedon konteksteihin. Tut-
kittavat kuvaavat oppimistapoinaan tavoitteellisen toiminnan, johon yksilö-, koulutus- ja 
organisaatio- ja yhteiskuntalähtöiset tavoitteet ovat sisäänrakentuneet. He kuvaavat toi-
mineensa suunnitelmallisesti ottamalla huomioon asiakkaat työtoiminnan lähtökohtana 
sekä itsensä oppijoina. Oppiessaan toimintaan osallistumalla heidän toiminta-alueensa 
sisältää sekä informaalia että formaalia oppimista. He kuvaavat oppineensa työskentele-
mällä itsenäisesti ja tekemällä yhteistyötä tiimissä tai sitä laajemmassa yhteistyöverkossa 
hyödyntämällä itseään taitavampien osaajien tietämystä. Toimintaprosessin viimeisen 
vaiheen mukaisesti opiskelijat kuvaavat oppineensa arvioinnin yhteydessä hyödyntämällä 
palautteita, vertaisarviointia ja itsearviointia sekä toimimalla vastuullisesti.  

Tässä tutkimuksessa saadun suuntaisia tutkimustuloksia ovat raportoineet myös ruot-
salais- ja australialaistutkijat itseohjautuvaa oppimista työn kontekstissa tarkastelevassa 
tutkimuksessaan (Gerber ym. 1995, 27–31). Tutkimus on kohdistunut kolmen erilaisen 
työpaikan henkilöstöön, ja siinä todetaan henkilöstön hyödyntäneen samankaltaisia op-
pimistapoja kuin tämän tutkimuksen tutkittavat: tarkkailemalla tekemistä ja analysoimalla 
virheitä, vuorovaikutuksessa muiden kanssa, muodollisessa koulutuksessa, muita koulut-
tamalla, tasavertaiseen suunnitteluun osallistumalla ja laadun varmistuksen yhteydessä. 
Tutkimustulostensa perusteella tutkijat tuovat esille kysymyksen muodollisen koulutuk-
sen ja työelämän tarpeiden vastaavuudesta. (Gerber ym. 1995, 27–31.) 

Tutkittavat kuvaavat taitonsa osin heikkoina. Sekä sosiaali- että terveysalan opiskelijat 
opintojensa alkuvaiheessa, kaikki A-tyyppiä (3/3) ja lähes kaikki B-tyyppiä edustavat 
opiskelijat (6/7), esittävät yhden tai useamman oppimistavan yhteydessä heikkouksia. 
Vain yksi sosiaalialan opiskelija ja muuntokoulutuksen opiskelijat pitävät taitojaan hyvi-
nä. Toimintatapoihin liittyvää heikkoutta edustavat kokemukset ilmenevät useimmiten 
puutteellisina työtaitoina. Opiskelijat kuvaavat heikkouksia erityisesti ongelmien ratkai-
sutilanteissa, yhteistoiminnallisessa työskentelyssä opiskelijatoverin kanssa sekä itsearvi-
oinnin yhteydessä. Jotkut asiakastyön ongelmatilanteista ja vastuukysymyksistä ovat ol-
leet tutkittavien mukaan jopa psyykkisesti kuormittavia. 

Opiskelijoiden oppimiskuvauksista on pääteltävissä, että he ovat vastuuntuntoisia, niin 
opiskelussaan, kuin työtehtävien tekemisessä asiakkaille, ammattikunnalle ja laajasti aja-
tellen koko yhteiskunnalle. Työtoimintakuvauksissa on nähtävissä humanismin mukainen 
eettisiin perusteisiin pohjautuva toimintakäytäntö (ks. Aadland 1993, 104; ks. Laatukäsi-
kirja 1998, 6; ks. Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 17.11.1999). 

Sosiaalisen oppimisen teorian näkökulmasta taitojen heikkoudet voivat motivoida op-
pimista aktivoidessaan itsearviointiin ja oppimisstrategioiden uudelleen muotoilemiseen 
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(Zimmerman 1989, 330–331; ks. Honka & Ruohotie 2000, 20). Ne asettavat haasteen 
myös ohjaajalle tukea opiskelijoita erityisesti opiskelun alkuvaiheessa työtilanteiden syn-
nyttämien ongelmien ratkaisuissa. Olennaista on ohjata opiskelijoita prosessoimaan toi-
mintakokemuksia opittavan aineksen ydinsisältöjen perustalta (Engeström 1987a; Russell 
1993). Siihen opiskelijat tarvitsevat emotionaalista ja tiedollista tukea sekä työ- ja yhteis-
työkäytäntöä koskevia neuvoja. 

Jos opiskelijoiden oppimisprosessia tarkastellaan organisatorisista lähtökohdista pro-
jektin hallintana, se on laaja-alaisempi oppimiskokonaisuus, kuin se, mikä välittyy opis-
kelijoiden oppimiskokemuskuvauksina (ks. Saari 9.11.1999). Määriteltäessä projektin 
hallinta toiminnan sisältöinä siinä on erotettavissa seuraavat vaiheet: valmisteluvaihe, 
projektivaihe sekä päättäminen ja tulosten käyttöönotto, arkistointi sekä projektin jälkei-
nen asiakaspalvelu (Projektinhallinta 1999, 6). 

Tutkimusaineiston perusteella on pääteltävissä, että kaikki muut kuin muuntokoulu-
tuksen opiskelijat ovat olleet mukana projekteissa siinä vaiheessa, kun projektin ns. poh-
jatyö on jo tehty ja työtehtävä painottunut projektivaiheeseen. Siten osa tai koko projek-
tin valmisteluvaihe ja seuranta on jäänyt kokemukseen perustuvan oppimisen 
ulkopuolelle. Edellistä laajempi kuva projektin hallinnasta on muuntokoulutuksen opis-
kelijoilla, sillä he ovat suunnitelleet projektitoiminnan kokonaisuuden ja toteuttaneet sen 
itsenäisesti. Heillä on kuitenkin ollut asiakasaineisto ja toimintaresurssit käytettävissä, 
eikä heidän ole tarvinnut ottaa vastuuta riskinhallinnasta koko sen laajuudessa. Opiskeli-
jat ovat toteuttaneet projektivaiheen osallistumalla työn tekemiseen, arvioimiseen, kehit-
tämiseen tai kehittämisaiheiden edelleen ideoimiseen. He ovat raportoineet työtoiminnas-
taan tuottamansa tietoaineksen seminaarityönä, mikä palvelee asiasta kiinnostuneita 
jälkeenpäin.  

Tutkimusaineistosta tehtynä päätelmänä on, että tutkimustulokset antavat mahdolli-
suuden tarkastella projektinhallinnan oppimista koko sen laaja-alaisuudessa. Työn ja kou-
lutuksen kannalta tarkastellen projektit ja verkosto-organisaatiot ovat tämän päivän työ-
elämän organisoitumismuotoja (esim. Alasoini 1998; Helakorpi 2001; Juuti 1999; mt. 
2000; Poell ym. 1997), ja ammattikorkeakoulujen tehtävä on opetusta palveleva ja työ-
elämää tukeva tutkimus- ja kehittämistyö erityisesti aluetasolla (Laki 351/2003; OPM 
1999, 8). Näin nähtynä projektin hallintatietämys saa sijansa alan työtietämyksenä.  

8.2  Opiskelijoiden kokemukset ammattialan sisältöjen oppimisesta 
työelämäprojekteissa 

Tässä luvussa kuvataan työelämäprojekteissa oppimiseen, asiasisältöihin ja kontekstiin liitty-
vät kokemukset. Tutkimusaineistona oli 12 opiskelijan oppimispäiväkirjat. 

Oppiminen saa sisältönsä kokemukseen perustuvasta tiedosta, teoreettisen tiedon in-
tegroimisesta käytäntöön tai käytännön tiedon teoretisoimisesta. Oppimisen sisällöistä 
muodostettiin kvalifikaatioluokat aluksi induktiivisesti. Luokitusta tehtäessä saatuja tee-
moja verrattiin Metsämuurosen (1999) esittämiin sosiaali- ja terveysalan kvalifikaatioi-
hin. Niiden välillä todettiin sisällöllistä vastaavuutta, joten luokitusjärjestelmä muodostui 
sen perusteella induktiivis-deduktiivisesti hänen esittämiään sosiaali- ja terveysalan kva-
lifikaatioluokituksia mukaillen.  
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Oppimista kuvataan seuraavina kvalifikaatioluokkina ja sisältöalueina: ammattiala-
kohtaiset kvalifikaatiot (minä persoonana, situationaalinen tietämys, käytäntö teorian va-
lossa, ohjaaminen, toimintavälineiden käyttö, asiakaskeskeinen työote), motivaatiokvali-
fikaatiot (arvostukset ja asenteet), innovatiiviset kvalifikaatiot (työssä ja työhön 
vaikuttaminen), mukautumiskvalifikaatiot (minä työpersoonana) ja sosiokulttuuriset kva-
lifikaatiot (vuorovaikutus, ryhmätyö, konsultaatio). 

8.2.1  Kokemukset ammattialan kvalifikaatioiden oppimisesta  
reflektion eri tasoilla 

Kvalifikaatiot edustavat sosiaali- ja terveysalan työn sisältöjä, oppimisen alueita. Niiden 
sijoittuminen reflektion eri tasoille on määräytynyt opiskelijoiden reflektoinnin kor-
keimman tason perusteella. Taso, jolla reflektointeja esiintyy eniten, edustaa tämän sisäl-
lön oppimisen tasoa. Tämän lisäksi tutkimustuloksissa on otettu huomioon kaikki esitet-
tyyn kategoriaan sisältyvät reflektoinnit oppimiskokemusten ”laadullisten” 
ominaisuuksien kartoittamiseksi.  
Oppimisen perustana ovat oppimiskokemukset. Koetussa maailmassa on erilaisia selkeyden 
asteita. Kokemuksen piirteinä kuvataan tietämyksen emotionaaliset ja reflektiivisyyden tason 
ulottuvuudet Mezirowin (1981, 11–14) luokitusta tietoisuuden dimensioista mukaillen. Ref-
lektio 0-tasolla on asian pohdiskelua (reflektio), mikä edellyttää tietoisuutta omista havain-
noista, ajattelusta ja toiminnasta ja niihin liittyvistä tottumuksista. Reflektio kolmella ylim-
mällä tasolla on uudistavaa (kriittinen reflektio). Mezirow (1981, 13) toteaa kriittisen 
tietoisuuden olevan ”tietoiseksi tulemista omasta tietoisuudesta ja sen kritisoimista”. 

Reflektion tasot ovat seuraavat: teoreettisen reflektion taso (tietoisuus käsitteellistä ja 
psykologista tietoisuutta ohjaavista kulttuurisesti ja sosiaalisesti muotoutuneista oletuk-
sista), psyykkisen reflektion taso (tietoisuus omasta vakiintuneesta tavasta tehdä johto-
päätöksiä ja arviointeja asioista, ihmisistä ja maailmasta), käsitteellinen reflektion taso (tie-
toisuus omista käsityksistä ja käsitteistä oppimisilmiön rajaajina ja hallinnan taso (tietoisuus 
havaitsemisesta, ajattelusta, käyttäytymisestä ja toimimisesta; tietoisuus siitä, miltä tavat tun-
tuvat ja miten ne toimivat; tietoisuus havaintojen, ajatusten ja tekojen ja tapojen arvottamises-
ta). 

Kvalifikaatioluokat raportoidaan Mezirowin luokituksen mukaisesti korkeimmasta 
alenevaan suuntaan ja esitetään kokonaisina kvalifikaatioluokkina sillä reflektion tasolla, 
jolla konstruointeja esiintyy lukumääräisesti eniten. Poikkeuksen tästä jaottelusta tekee 
oman itsensä tarkastelu persoonana; se esitetään ammattialakohtaisen kvalifikaatioluokan 
osana omana sisältöalueenaan. Tämä valinta on tehty siitä syystä, että tämän osakokonai-
suuden reflektointi erottuu muita kvalifikaatioluokan sisältöjä korkeammalle reflektion 
tasolle. 

Oppimisen tarkastelu perustuu merkityksenannolle. Oppimiskokemuksia tarkastellaan 
kontekstisidonnaisina. Kunkin oppimisen alueen yhteydessä esitetään tulkinta tietämyk-
sen adekvaattisuudesta. Opiskelijaa edustavan tyypin (A; B; M) jälkeen kirjain (T) kuvaa 
teoreettista, (P) psyykkistä, (K) käsitteellistä reflektion tasoa ja (H) hallinnan tasoa. Ra-
portointitapa on se, että aluksi esitetään tyyppiesimerkki kustakin kategoriasta, sen jäl-
keen tehdyt päätelmät ja ne teoretisoidaan pääasiassa sosiaalisen oppimisen teorioilla. 
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Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppimisen prosessointeja esiintyy lukumääräi-
sesti enemmän kriittisen reflektion tasoilla kuin hallinnan tasolla ja eniten käsitteellisen 
reflektion tasolla (liite 7). Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heidän tietämyk-
sensä adekvaattius sosiaali- ja terveysalan keskeisistä kvalifikaatioista on pääasiassa 
adekvaattia, mutta tilannesidonnaisesti epäadekvaattia. Epäadekvaattius ilmenee koke-
muksena tietämyksen epävarmuudesta, riittämättömyydestä tai sen ristiriitaisuudesta. 
Alan asiasisältöjen oppimiseen tutkittavat suhtautuvat myönteisesti.  

8.2.1.1  Teoreettisen reflektion taso 

Uudistavan oppimisen tavoitteena on autenttinen merkitysperspektiivi, aikaisemman 
merkitysperspektiivin totaalinen muutos, jonka perustana on ymmärrys toimintaan sisäis-
tettyjen institutionaalisten käytänteiden vaikutuksesta (Mezirow 1981, 13, 18; mt. 1996a, 
31–32). Opitun asian tarkastelu edellyttää tietoisuutta siitä, miten kulttuurisesti ja sosiaa-
lisesti muotoutuneet oletukset ohjaavat käsitteellistä ja psyykkistä tietoisuutta. Opiskeli-
joiden kuvaamissa oppimistarkasteluissa tälle tasolle ei sijoitu yhtään kokonaista kvalifi-
kaatioluokkaa, vaan ainoastaan sen osia ja ne esitetään kokonaisen kvalifikaatioluokan 
yhteydessä. 

8.2.1.2  Psyykkisen reflektion taso 

Psyykkisen reflektion tasolla omaa itseä koskeva prosessointi sisältää käsityksen henki-
lökohtaisista ajattelutottumuksista, totunnaisesta ja tavaksi tulleesta tavasta tehdä johto-
päätöksiä ja arviointeja asioista, ihmisistä ja maailmasta. Oppiminen, muutos, ymmärre-
tään merkitysskeeman muutoksena (Mezirow 1996a, 30). Oppimisen alueina ovat oma itse 
ammattialakohtaisen sekä työpersoona mukautumiskvalifikaatioluokan osana. Kaikkia 
tyyppejä edustavat opiskelijat kuvaavat oppineensa näitä sisältöalueita, ja heidän kuvauk-
sistaan on pääteltävissä, että heidän tietämyksensä on pääasiassa adekvaattia.  

Ammattialakohtaisten kvalifikaatioiden tietämys. Omaa itseään persoona, oppijana ja 
oppimisstrategioiden valitsijana reflektoi kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista kol-
me (F 57, F 59)(P), (C 23, I 119)(K) ja heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän 
tietämyksensä on pääasiassa adekvaattia. Tutkittavat kuvaavat omaa minää ja ammat-
tialan työtoiminnasta saatua kokemustietoa reflektoiden oppineensa tunnistamaan käyt-
täytymistottumuksiaan ja niihin vaikuttaneita tekijöitä ja näkevät itsetuntemuksensa ke-
hittyneen.  

”Koska luonnettani hallitsee niin vahvasti asioita pohdiskeleva ote, olen ottanut haas-
teekseni kysyä asioita, jotka jäävät askarruttamaan mieltäni.” F 59, opiskelija kuvaa 
omaan identiteettityöhönsä kuuluvaa prosessointia. Opiskelija (F 57, F 59), jolla on 
myönteinen näkemys itsestään persoonana, tarkastelee omaa itseään oppijana vahvuuksi-
neen ja heikkouksineen. Hänen mielestään toimintatapatietämys on kehittynyt edelleen 
harjoittelujakson aikana.  

Hyvä itsetuntemus edesauttaa hyödyntämään omaa persoonaa työssä. Calderhead ja 
Gates (1993, 55) näkevät itsetiedostuksen auttavan erottamaan omat ajatukset ja tunteet 
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toisten vastaavista, olemaan vähemmän arvostelevia, ottamaan huomioon toisten koke-
mukset oman ymmärryksensä taustana ja kehittymään ammatillisesti. Rauste von Wright 
(1991, 12) arvioi ainutkertaisten elämänkokemusten vaikuttavan niin itsetuntemuksen 
kuin maailmankuvan muotoutumiseen. Olennaista on olla tietoinen siitä, että maailman-
kuva muuntuu koko ihmiselämän ajan arkielämän yhteyksissä (Jung 1995, 151) ja koulu-
tuksen mahdollistamissa oppimisprosesseissa. 

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heidän omaa itseä koskeva tietämys on 
osin epäadekvaattia. Se ilmenee yleis- tai toimintatapatietämyksen epävarmuutena tai 
siihen liittyvänä riittämättömyyden kokemuksena.  

”Tuntuu, että on opiskeltava jotain, että osaa toimia oikein ja vieläkin paremmin 
on…” C 23, opiskelija kuvaa vaikutelmatietoonsa perustuen työtilanteen hallitsematto-
muuden ongelmalliseksi. Työtehtävien tekemisen yhteydessä kaksi opiskelijaa (C 23, I 
119) kuvaa tilanteita, joissa heidän yleis- tai toimintatapatietämyksensä on ollut epävar-
maa tai riittämätöntä, mikä edelleen on aiheuttanut selviytymisongelmia.  

Itseohjautuvuus peilautuu kokemuksena maailmasuhteesta ja tätä kokemusta hyödyn-
täen mahdollisuudesta vaikuttaa suhteissa olemiseen (Rauhala 1990, 58). Fenomenologi-
sesti ajatellen elämän tarkoituksen objektiivisen varmuuden saavuttamattomuus vaatii 
arvioimaan sitä, miten suhtautua omaan olemiseensa ja elämäänsä (Lehtinen 2002, 162). 

Työn kontekstissa tarkasteltuna oma itse ja työpersoona ovat lähikäsitteitä toisilleen. Tie-
tämys omasta itsestä on lähinnä työkontekstin ulkopuolelle jäävää itsetiedostuksen tar-
kastelua. Työpersoonatuntemus liittyy työntekijän rooliin ja sisältää työntekijänä toimi-
mista koskevaa itsearviointia.  

Mukautumiskvalifikaatioiden tietämys. Työpersoonan tarkasteluun sisältyy näkemys 
itsestä työntekijänä, työskentelymalleista sekä henkilökohtaisista työn tekemisen edelly-
tyksistä. Kaikkia tyyppejä edustavat yhdeksän opiskelijaa (F 58, F 59, T 378)(T)(A 310, 
B 01, K 228)(P), (C 197, E 101, F 62, K 230, M 273, T 378)(K), (A 312, K 230, Q 
297)(H) reflektoi työpersoonasisältöistä tietämystään ja suhtautuu itseensä kriittisesti 
mutta myönteisesti. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän tietämyksensä on 
pääasiassa adekvaattia.  

”Mietin joitakin kohdalleni tulevia ja sattuvia asioita hyvinkin tarkkaan, arvioin it-
seäni eri tilanteissa…Olen pyrkinyt säilyttämään terveen itsekriittisyyden ja rehellisyy-
den itseäni kohtaan. Haluan antaa ja kehittyä antamaan positiivista palautetta toisille, 
mutta myös rakentavaa palautetta. Ja jos jossain asioissa kritisoin toista, omassa mieles-
säni pyrin muistamaan oman käyttäytymiseni vastaavanlaisessa tilanteessa.” F 59, opis-
kelija kuvaa sisäistämäänsä kollegiaalista toimintatapaa. Työpersoonaansa tarkastelles-
saan tutkittavat (A 310, B 01, F 58, F 59, K 228, T 378) reflektoivat itseään palautteen 
antajina, opittujen asenteiden poisoppijoina tai arvioijina ei-muodollisen tiedon valossa. 
He tarkastelevat omaa toimintaansa esillä olevaa tilanneyhteyttä laajemmassa kontekstis-
sa ja näkevät työntekijänä toimimiseen liittyvän tietämyksensä vaativan edelleen kehit-
tämistä.  

Monipuolinen tietämys mahdollistaa monikontekstisen toimimisen. Tähän liittyen 
Jung (1995, 352) toteaa ihmisen tarvitsevan mahdollisimman täydellistä kokonaisvaltais-
ta tuntemusta itsestään, josta käsin Lindqvistin (1989, 44) mukaan tietoiset työn eettiset 
ratkaisut viimekädessä tehdään. Oppimisteoreettisesti ajatellen itseohjautuvan opiskelijan 
ajatellaan toimivan usealla eri rationaalisuuden, moraalisuuden, sofistikoituneisuuden 



 120

tasolla. Kuta autenttisempi merkitysperspektiivi hänellä on, sen helpompi hänen on osal-
listua dialogiin ja ymmärtää yhä paremmin kokemuksiaan (Mezirow 1985, 28).  

”Pidän työskentelystä, jossa saan olla mukana ihmisten arkipäivässä. Haastavaa oli 
se, että asiakkaana oli vanhuksia, joiden parissa työskentelystä minulla ei ollut liiemmin 
kokemusta, mutta koin selviäväni siitä.” F 62, opiskelija prosessoi tehtävänkuvansa laa-
jentumista. Kuusi opiskelijaa (A 310, A 312, C 197, E 101, K 230, Q 297, T 378) katsoo 
työkokemusten vahvistaneen itsetiedostusta työntekijänä. Opiskelijat (F 62, K 230, M 
273) toteavat toimintatapatietämykseen liittyen, että työ oppimistilanteena on moniker-
roksinen ja opiskelijan rooli ajoittain jäsentymättömän. Opiskelijoiden oppimisuskoa on 
vahvistanut se, että he ovat voineet testata tuntumatietoon perustuvaa osaamistaan suoris-
sa asiakaskontakteissa. 

Oppimisteoreettisesti ajatellen omaan toimintaan, kykyihin ja taitoihin liittyvät posi-
tiiviset tulkinnat motivoivat oppimista (Ruohotie & Nieminen 2000, 142; Zimmerman 
1989, 329). Toisaalta itseohjautuvuuden kannalta merkitysskeeman tai -perspektiivin 
merkitys korostuu; kuta asianmukaisempi se on, sitä monimuotoisemmin ja tiiviimmin 
asiat siihen suhteutuvat ja uudelleen strukturoituvat (Mezirow 1985, 21). 

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että opiskelijoiden työpersoonaa koskeva 
tietämys on osin epäadekvaattia. Se ilmenee toimintatapatietämykseen liittyvänä epä-
varmuutena tai riittämättömyytenä. 

”En tiedä olenko… henkilöksi liian itsekäs vai liian järjestelmällinen…. Tässä on 
varmaan opittavaa se, että joskus kemiat eivät käy  ja se on hyväksyttävä ja … kanssa 
minun on selvitettävä välini…kanssa voidakseni kasvaa ammatillisesti.” T 378, opiskelija 
kuvaa toimintatapatietämyksensä epävarmuutta. Kolme opiskelijaa (K 228, M 273, T 
378) kuvaa työn spesifeissä tilanteissa toimintatapatietämyksensä riittämättömäksi tai 
epävarmaksi arvioidessaan itsesäätelytietoonsa tai vaikutelmatietoonsa sisältyvää työs-
kentelykokemusta. 

Asiantuntijan työn tietoperustaan on yhdistyneenä tietämys, taidot, havaintokyky ja 
vastuu (Boshuizen ym. 1995, 271). Itseohjautuvuuden kannalta on olennaista, että opis-
kelijat prosessoivat ongelmiaan, testaavat toimintavaihtoehtoja, perustelevat niitä ja ar-
vioivat näkemystään sekä se, että he tiedostavat heidän toimintaansa ristiriitaisuuksia ai-
heuttavia tekijöitä (mt. 1985, 29; ks. Eteläpelto 1993, 123–125). Opiskelijat voivat testata 
vaihtoehtoisia perspektiivejä ja toimia uusien perspektiivien ehdoilla (ks. Mezirow 
1996a, 34). 

8.2.1.3  Käsitteellisen reflektion taso 

Käsitteellinen tietoisuus edustaa alinta kriittisen reflektion tasoa, jolla oppiminen on merki-
tysskeeman muuntumista (Mezirow 1996a, 26–27). Tällä tasolla reflektio sisältää käsitteiden 
ja toimintamallien toimivuuden arviointia. Tutkittavat reflektoivat motivaatio-, ammattiala- ja 
innovatiivisia kvalifikaatioita, ja heidän kuvaustensa perusteella on pääteltävissä, että heidän 
tietämyksensä on tilannesidonnaisesti adekvaattia. 

Motivaatiokvalifikaatioiden tietämys. Arvojen ja asenteiden oppimista, lähinnä niiden 
muuntumista, tarkastelee noin puolet (5/12) tutkittavista, jotka edustavat A- tai B-tyyppiä 
(I 116, M 282)(P), (J 179, J 182, Q 302)(K), (I165, J 182, T 366)(H). He arvioivat vaiku-
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telmatietoonsa viitaten arvo- ja asennesisältöisen oppimisen saaneen perusteita uusissa 
toimintakulttuureissa toimimisesta. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän 
tietämyksensä on pääasiassa adekvaattia. 

Arvot ja arvostukset ohjaavat ihmisen jokapäiväistä toimintaa ja vaikuttavat siihen, 
millaiseksi käsitys ammatillisesta osaamisesta muotoutuu. Ne sisältyvät ammattitaito-
käsitykseen ja muodostavat persoonallisesti eheän kokonaisuuden. (Handal & Lauvås 
1987, 28.) Arvojen olemuksesta filosofeilla on erilaisia käsityksiä. Jotkut pitävät niitä 
tiedostamattomina, jotkut taas tiedostettuina. Ihminen arvioi todellisuutta sen mukaan, 
kuinka arvokkaana hän sitä pitää (Kalkas & Sarvimäki 1996, 87–89). Opiskelijat tarkas-
televat asenteita kahdesta näkökulmasta: a. miten on muuttunut (arvostaminen) ja b. mi-
ten pitäisi muuttaa (uudelleen asennoituminen). 

Arvostaminen. Arvot muodostuvat elämänkokemuksen kautta ja suuntaavat valintojen 
tekoa. Ja vaikka jokaisella ihmisellä on erilaisia arvoja, pääarvot ovat yhteiset ja säilyvät.  

”Toisaalta osaa nyt näin jälkeenpäin kiitellä omia vanhempia siitä, että he ovat aina 
patistaneet käymään koulua ja eivätkä ole antaneet jäädä nurkkiin pyörimään… Mitä 
tänään opin, arvostamaan omia vanhempia...” J 179, 182, tutkittava arvioi oman per-
heensä kasvatuskäytäntöjä. Tutkittavat (I 165, J 182) kuvaavat saaneensa vahvistusta 
olemassa oleville arvoilleen työskenneltyään työttömien nuorten parissa tai vieraassa 
kulttuurissa. Näiden kokemusten perusteella he kertovat katsantokannoissaan tapahtu-
neen muutoksia suhteessa omiin vanhempiinsa tai suomalaisuuteen. He kuvaavat arvos-
tavansa suomalaisuutta ja läheisiään aiempaa enemmän. 

Uudelleen asennoituminen. Elämänkokemus muovaa ihmisen asenteita. Uudelleen 
asennoitumisena tarkastellaan niitä tilanteita, jotka ovat edellyttäneet omaksutun suhtau-
tumistavan muuttamista tai ovat muuttaneet sitä. 

”… Toimme esille omat käsityksemme…, mikä on suotavaa saadakseen pontta joihin-
kin tilanteisiin. Omat asenteet ovat yllättävä paljon esillä näytettäessä muille esimerkkiä, 
ohjatessamme muita. Sen takia on hyvä tiedostaa omat asenteet.” M 282, opiskelija ku-
vaa rooliaan toisten ihmisten asenteisiin vaikuttajana. Opiskelijat (I 116, J 182, M 282, Q 
302, T 366) kuvaavat työtilanteita, joiden he näkevät edesauttaneen asenteiden vahvistu-
mista ja uudenlaisen työorientaation syntymistä.  

Asenteiden on todettu olevan suhteellisen pysyviä, mutta kokemuksen ja tiedon li-
sääntyessä muuntuvia. Jokainen tekee valintatilanteeessa päätöksensä tietoisena siitä, että 
hän elää osanna yhteisöä ja sen perusteella määrittelee itsensä omine mielipiteineen (Leh-
tinen 2002, 171). Hän luo omaa tulevaisuuuttaan omilla valinnoillaan. 

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että asennesisältöinen tietämys on osin epä-
adekvaattia. Se ilmenee asenteiden kyseenalaistumiseen liittyvänä toimintatapatietämyk-
sen epävarmuutena. 

”… hän oli kuin pala kansanterveystieteen historiaa… Kaikki vanhukset eivät var-
maan ole näin positiivisia kuin ..., mutta hän jätti minuun lämpimiä ajatuksia vanhusten 
hoidosta.” T 366, opiskelija kuvaa epävarmuuttaan uuden asiakasryhmän kanssa toimi-
misessa. Toinen opiskelija (I 116) taas katsoo vieraaseen kulttuuriin sopeutumisen aiheut-
taneen ristiriitaisia tunteita, miten selviytyä omilla tottumuksillaan uuden kulttuurin pii-
rissä. Työtilanteet ovat aktivoineet reflektoimaan toimintatapatietämystä ja sen taustalla 
olevia ennakkoasenteita. Selviytyminen on lopulta edellyttänyt omaksuttujen asenteiden 
kyseenalaistamista tosiasioiden pysyessä muuttumattomina. Uusiin työtilanteisiin opiske-
lijat osallistuvat luontevasti reflektoiden niitä ennakkokäsitystensä pohjalta.  
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Inhimilliset prosessit kehittyvät ihmis- ja asiasuhteissa ja suhdeverkkojen välityksellä. 
Sisäinen kokemusmaailma muotoutuu ympäristön ja elämäntilanteiden moniulotteisuu-
desta. Opiskelijat näyttävät rakentavan maailmankuvaansa oppimaansa uudelleen muo-
toillen; Mezirowin (1996a, 29) mukaan mm. ennakkoasenteitaan reflektoiden, mikä edis-
tää merkitysskeeman uudistumista ja asioiden hahmottamista uudenlaisista lähtökohdista 
(ks. Boshuizen & Tabachneck-Schijf` 1997, 141; Eraut 1994, 29).  

Ammattialakohtaisten kvalifikaatioiden tietämys. Ammattialakohtaiset kvalifikaatiot 
käsittävät alan tyypillistä sisältötietoa. Tämä sisältöalue käsittää seuraavat asiakokonai-
suudet: käytäntö teorian valossa, situationaalinen tietämys, ohjaaminen, asiakaslähtöinen 
työote ja työvälineet. 

Käytäntö teorian valossa. Käytännön ja teorian integroinnin oppimista tarkastelevat 
kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista kymmenen (F 79)(T), (B 10, F 60)(P), (C 52, 
E 101, J 202, T 365)(K), (A 314, K 230, S 349, Q 303)(H). Lukumääräisesti eniten op-
pimisen prosessointeja sijoittuu reflektiohierarkkian alimmille tasoille. Tutkittavien op-
pimiskokemusten kuvauksista on pääteltävissä, että heidän tietämyksensä on pääasiassa 
adekvaattia.  

Tutkittavat toteavat integroineensa teoriaa ja käytäntöä kaksisuuntaisesti. Pääasiassa 
he kertovat suhteuttaneensa teoriatietoa käytännön työhön, mutta myös teoretisoineensa 
käytännön kokemustietoa. Tutkimusaineiston perusteella erottuu kaksi opiskelijaryhmää, 
jotka erityisen selkeästi integroivat teoriatiedon ja käytännön kokemuksen. Yhtenä ryh-
mänä ovat muuntokoulutuksen opiskelijat, joilla on sosiaali- tai terveysalan koulutustaus-
ta ja osalla lisäksi työkokemusta. He osaavat teoretisoida käytäntöön pohjautuvaa koke-
mustietoa.  

”Oman aikansa vaati myös ns. sisäänajo niinki vaikeaan yhteisöön kuin… Mielestäni 
onnistuinkin hahmottamaan… toiminnan vanhustenhuollon palvelujen kentässä. Kuiten-
kin.. taloushallinnon puoleen tutustuminen jäi vähemmälle monien yhteensattumien 
vuoksi. Henkilöstöhallintoon tutustuin… Yritin olla mahdollisimman monessa projektissa 
mukana… Toimimalla asiakastyössä ymmärtää niin henkilöstön kuin asiakkaiden tarpei-
ta paremmin.” B 10, opiskelija reflektoi omaa tehtäväaluettaan osana organisaation kehit-
tämistyötä. Muuntokoulutuksen opiskelijat (B 10, F 60, F 79) kuvaavat oppineensa integ-
roimaan teoriaa ja käytäntöä kehittämistehtäviä tehtyään ja samalla oppineensa työn 
kehittämistietämystä. He katsovat kehittämistyön mahdollisuudeksi edistää myös ammat-
tialan kehitystä. 

Toisena ryhmänä ovat opintonsa vasta aloittaneet ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
jat, joilla teoriatiedon soveltaminen käytäntöön näyttää olevan pääasiallinen oppimisen 
aihe. Koulutuksen alkuvaiheen teoriaopinnot luovat tietoperustaa ammatillisissa työteh-
tävissä toimimiselle. Alkuvaiheen opinnoissa opiskelijat prosessoivat analyyttisesti ja 
sääntöorientoituneesti tilanteeseen liittyvää tietämystään.  

”Opiskelin hoitotyön mallia... mukaan, elämän kulkua, elämisen toimintoihin vaikut-
tavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiokulttuurisia, ympäristöllisiä tekijöitä ja... Varmasti etii-
kan kirja ja hoito- ja huolenpito kirja omalta osaltaan tuki työtäni, mutta sieltä on vaike-
ampaa nimetä yksittäisiä asioita...” T 365, tutkittava kuvaa harjoitelleensa teoriatiedon 
soveltamista käytäntöön ja jäsentäneen sen avulla työtä. Opiskelijat (A 314, C 52, E 101, 
J 202, K 230, S 349, T 365, Q 303) kuvaavat integroineensa teoriaa ja käytännön koke-
muksia ja reflektoineensa tältä pohjalta päivittäistä työskentelyään. He pitävät teoreettista 
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tietoa tarpeellisena työtietämyksen tai asiakasohjaustiedon oppimisessa ja näkevät sitä 
voitavan hyödyntää opittavien asioiden käsitteellistämiseen, mm. ohjaustoiminnassa.  

Yksittäisten teorioiden oppiminen voi olla vaikeaa käsitteiden kompleksisen toisiinsa 
kietoutuneisuuden vuoksi. Tiedon palaset on koostettava kokonaisuuksiksi. Boshuizen ja 
Tabachneck-Schijf (1997, 150) kuvaavatkin hoitoalan opiskelua intensiivisenä työhön 
sisältyvien mielikuvien koordinointityönä. Työtaidon säilymiselle teoreettinen tieto on 
välttämätöntä (Eteläpelto 1993, 60). Se antaa välineitä mielikuvien kokoamiseen ja laa-
jentamiseen, ilmiöiden luokittelemiseen ja havaintojen tekemiseen (Åhlberg 1998, 43). 
Teoreettisen ja käytännön tiedon integroitumista voidaan edistää transformoimalla teoria-
tietoa käytännön yksittäistapauksiin soveltuvaksi (Vesterinen 2002, 33).  

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heidän käytännön ja teorian integrointi-
sisältöinen tietämyksensä on osin epäadekvaattia. Se ilmenee työtietämyksen epävar-
muutena tai riittämättömyytenä.  

”Joskus sitä mietti, että mitähän tuota uskaltaisi sanoa, ettei... luottamuksen ja avoi-
muuden täytyy kuitenkin olla molemminpuolista.” J 242, opiskelija reflektoi päätöksen-
tekotaitonsa epävarmuutta. Kolme tutkittavaa (C 52, E 101, J 202) kuvaa työtietämyksen-
sä epävarmana tai riittämättömänä arvioituaan formaalin tiedon soveltuvuutta käytännön 
tarpeisiin. Opiskelijat katsovat osaavansa teoriassa työtehtäviin liittyviä säädöksiä, mutta 
käytännön työn tasolla syntyneen ongelmia tiedon soveltamisessa. He arvioivat tiedon 
ekologista validiutta vaikutelmatietonsa perusteella eettisen päätöksenteon yhteydessä, 
tilanteissa, joissa moniulotteiset toimintakäytännöt ovat olleet ristiriidassa formaalin tie-
don kanssa.  

Kokemukseen perustuva tietämys rakentuu formaalista ja informaalista tai satunnai-
sesta tiedosta (ks. Poikela 1994, 123). Se kiteytyy toimintatiedoksi sen merkitysten ym-
märtämisen kautta (ks. Russell 1993, 205). Käytännön tieto ja teoriatieto ovat vuorovai-
kutteisia. Spouse (2001, 519) toteaa, ettei ilman teoriaa voi puhua käytännöstä ja ettei 
teorialla ole merkitystä ilman käytäntöä. Reflektiivisen oppimisen kannalta on olennaista, 
että opiskelijat arvioivat situaatioon sidoksissa olevia käytäntöjään (Vesterinen 2002, 33; 
ks. Bromme & Tillema 1995, 261-262; ks. Mezirow 1996a, 36). Myös metaoppimiseen 
kuuluu sen hyväksyminen, että kaikki tieto on alustavaa ja alttiina jatkuvalle teoreettisel-
le ja empiiriselle testaukselle (Åhlberg 1998, 41; ks. Hatano & Inagaki 1995, 335). 

Situationaalinen tietämys. Kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista kahdeksan (C 
33, F 60)(P), (B 11, C 50, F 57, F 80, F 83, E 95, I 131, J 185, J 196, T 352, T 358, T 
1051, Q 298)(K) tarkastelee kaikilla tietoisuuden tasoilla kokemukseen perustuvaa tietä-
mystä, ei-muodollista tietämystä eniten käsitteellisen tietoisuuden tasolla. Oppimiskon-
teksteina ovat olleet työpaikan tai asiakastyön tilanteet. Tutkittavien kuvausten perusteel-
la on pääteltävissä, että heidän tietämyksensä on pääasiassa adekvaattia. Tutkittavat 
pitävät kokemuksen kautta syntynyttä työtapatietämystä merkityksellisenä oppimises-
saan.  

Opiskelijat kuvaavat oppimistilanteina asiakas- ja työntekijäsuhteita: lasten ja vanhus-
ten yhteistoiminnallisia tilanteita, ihmisten välisiä luonnollisia kanssakäymisen tilanteita, 
terveystilanteen kartoittamistilanteita sekä epäonnistuneiksi tulkitsemiaan asiakastyöti-
lanteita. He kuvaavat hyödyntäneensä ammatilliseen kasvuunsa myös yhteispalavereissa 
käytyjä keskusteluja sekä saamiaan palautteita. Tilannetiedon oppimisen sisältöinä on 
”mitä” ja ”miten” tieto. 



 124

Mitä-tieto. Kerhon tai ryhmän ohjaamisen yhteydessä kolme opiskelijaa (F 80, J 185, 
J 196) kuvaa oppineensa kokemukseen perustuvaa tutkimus- tai työtapatietämystä. He 
näkevät tietämyksensä osin adekvaattina. 

”Lasten kohdalla huomasimme kuitenkin, että siihen heille on asetettava rajat, kun 
kerhoon tullaan, siellä ollaan myös loppuun saakka.” F 80, opiskelija kuvaa työtilanteis-
sa oppimaansa ei-muodollista tietoa. Kaksi opiskelijaa (E 95, F 80) kuvaa ryhmän hallin-
ta- tai ohjaustietämyksen olleen testauksessa. Kokemuksen kautta syntyneen käytännön 
tiedon tutkittavat katsovat edesauttaneen työskentelyä vaihtuvissa tilanteissa. He suhteut-
tavat omat työtapansa asiakastyön vaatimuksiin.  

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heidän kokemukseen perustuva tietä-
myksensä on osin epäadekvaattia. Se ilmenee työtapatietämyksen ristiriitaisuutena.  

”Ryhmää on jotenkin vaikeampi saada hallintaan kuin edellistä. On jokseenkin paljon 
ennakkoluuloja ja he ovat varauksellisia.” E 95, opiskelija kuvaa ohjaamisen yhteydessä 
työtapatietämykseen liittyvää ristiriitaista tunnettaan. Ryhmänohjaustilanteet ovat nopea-
tempoisia ja vaativat ohjaajilta suunnitelmien muuttamiseen liittyvää osaamista. Opiskeli-
jan kuvaamat työtilanteet ovat ongelmanratkaisutilanteita.  

Työtoiminta sisältää paljon implisiittistä tuntumatietoa (Benner 1984, 7, 34; Schön 
1983, 49–50). Kognitiivisen psykologian näkökulmasta toiminnat voidaan nähdä irralli-
sina; skeemat organisoivat havaintojen tekoa, ja havaintojen tekeminen toimintaa, mutta 
käytännön työtoimintaa varten ne integroituvat toimintasuunnitelmiksi (Ryle 1982, 12). 
Boshuizen ym. (1995, 274–276) ja Boshuizen ja Tabachneck-Schijf (1997, 140, 150) 
käyttävät käsitettä, ennakointi (script), joka sisältää käsitteellistä ja erityisesti käytännön 
kokemukseen perustuvaa tietoa, mikä säilyy siirrettäväksi uusiin tilanteisiin. Rolfe ja 
Sanson-Fisher (2002, 347) toteavat hoitoalan oppimistutkimuksiinsa viitaten asiakaskon-
takteissa saatujen kokemusten määrän korreloivan hoidon tarvesisältöisten skriptien mo-
nimuotoisuuteen.  

Itseohjautuvuuden kannalta tavoitteellinen havainnointi on olennaista. Se on perusta 
itsesäätelytiedolle ja edelleen ympäristön muutosten ennakoinnille ja hallinnalle. (Mezi-
row 1996a, 17; ks. Zimmerman 1989, 330.) 

Miten-tieto. Opiskelijat kuvaavat hyödyntäneensä vaikutelmatietoaan käytännön tilan-
teissa ja heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän työtapatietämyksensä on osin 
epäadekvaattia. Se ilmenee työtapatietämyksen epävarmuutena. 

”Keskustelimme tästä ja tulimme siihen tulokseen, että meillä on erilaiset odotukset 
tältä kerholta. Ja osa ohjaajista on myös kärsivällisempiä. Ehkä minussa onkin jokin vi-
ka, miksi kerho ei toimi.” C 33, opiskelija kuvaa epävarmuuttaan ryhmän ohjaustilantees-
sa. Yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta neljä opiskelijaa (C 33, I 131, J 185, T 1051, T 358, 
Q 298) kuvaa vaikutelmatietoonsa viitaten työtapatietämyksensä adekvaattina. Tutkitta-
vat reflektoivat työkäytäntöjään osana työryhmän toimintaa kriittisesti ja näkevät niissä 
yhteistyön kannalta myös kyseenalaisia piirteitä. 

Itselle soveltuvien työskentelytapojen löytyminen on oman tyylin löytämistä (Wenger 
1998, 48), mistä Tann (1993, 55) käyttää käsitettä ”henkilökohtainen teoria” ja katsoo 
sen koostuvan elämänkokemuksista, tiedosta ja ymmärryksestä. Sitä voidaan pitää myös 
metakognitiivisena tietämyksenä, itseohjautuvan oppijan ominaisuutena (ks. Eteläpelto 
2001, 171). 

”Ehkä epäonnistuminen opetti enemmän kuin jos olisin onnistunut.” T 352, opiskelija ku-
vaa vaikutelmatietoonsa viitaten tavoitteiden saavuttamatta jäämisen tai epäonnistumisen 
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edistäneen oppimista. Opiskelijat (B 11, C 50, F 60, F 83, T 352) toteavat työtapatietä-
myksenä omien tai toisten virheiden aktivoivan oppimista silloin, kun niitä on osannut 
käyttää rakentavalla tavalla. He kuvaavat asiakastyön ja hallinnollisten tehtävien tekemi-
sen yhteydessä esiintyneiden haasteiden aktivoineen työkäytänteiden reflektointia tai ke-
hittämistä.  

Toisten ihmisten työskentelyn tarkkaileminen tai virheiden analysointi voi edistää op-
pimista (Ruohotie 1998, 90; ks. Bromme & Tillema 1995, 263; ks. Ryle 1982, 98; ks. 
Zimmerman & Martinez-Pons 1990, 51). Virheiden arvioinnin osalta on todettava, että 
jokainen arviointitilanne on sosiaalisten normien ja kulttuuristen koodien muovaama ja 
sen vuoksi arviointiakin tulisi arvioida. Reflektointi ja rationaalinen itsearviointi luo 
varmuutta omaan toimintaan. (Mezirow 1996a, 27.)  

Ohjaaminen. Kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista kuusi (F 87, K 226)(K), (C 
25, C 46, E 99, J 223, M 241)(H) kuvaa ohjaustietämyksensä kehittymistä käsitteellisen, 
reflektion ja hallinnan tasoilla. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän tietä-
myksensä on pääasiassa adekvaattia. Oppimistilanteina ovat olleet spontaanit arkielämän 
tilanteet ja suunnitellut ohjaustilanteet.  

”Sain hyvää harjoitusta esiintymiselleni. Ammatissa joutuu työskentelemään ihmisten 
kanssa ja työhön kuuluu paljon ohjausta ja neuvontaa, joten...” K 226, opiskelija kuvaa 
ohjaamissisältöisten tehtävien painoarvoa tulevassa ammattityössään. Vaikutelmatietoon-
sa viitaten hän katsoo, että hänen asiakastilanteissa saamansa ohjaussisältöinen toiminta-
tapatietämyksensä on riittävä. Hän ilmaisee tyytyväisyytensä harjaantuessaan ohjaami-
sessa, mutta katsoo tarpeen kehittyä siinä edelleen.  

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heidän ohjaamiseen liittyvä tietämyk-
sensä on osin epäadekvaattia. Heikkoudet tietämyksessä ilmenevät toimintatapatietä-
myksen epävarmuutena. 

”... vaikkakaan en vieläkään ole aivan sataprosenttisen varma olivatko kaikki tuotteet 
halvimpia mahdollisia.” E 99, tutkittava kuvaa vaikutelmatietoonsa viitaten toimintata-
patietämyksensä epävarmana ohjatessaan oppilaita taloudellisuusperiaatteen toteuttami-
seen. Opiskelijat (C 25, E 99) kuvaavat pyrkineensä ohjamaan nuoria omilla esimerkeil-
lään ja auttamaan heitä ongelmanratkaisuissa.   

Ohjaustilanteiden ei-muodollinen tieto on implisiittistä, hiljaista tietoa ja välittyy työ-
käytännöissä. Boshuizen ja Wiel (1997, 237) toteavat, ettei hoitoalan tietämystä tai taitoja 
opita opettamalla tai kirjoista lukemalla vaan harjoittelemalla käytännössä.  

Asiakaslähtöinen työote. Asiakaslähtöinen työote sisältää tässä yhteydessä asiakkaan 
tarpeista ja toiveista lähtevän työtoiminnan. Asiakaslähtöisen työotteen oppimista tarkas-
telee kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista yhdeksän (F 77)(T), (A 316, M 270, T 
357, Q 297)(K), (E 95, J 187, K 230, S 349)(H) eri reflektion tasoilla. Tutkittavien kuva-
uksista on pääteltävissä, että heidän työ- tai toimintatapatietämyksensä on pääasiassa 
adekvaattia. Tutkittavat näkevät oppimisen neutraalina, myönteisenä ja epävarmanakin, 
mutta kuvaavat harjaantuneensa asiakassuhteiden luomisessa.  

Tiimiorganisaation näkökulmasta tarkasteltuna opiskelijat osana tiimiverkkoa palvele-
vat asiakkaiden tarpeita kokonaisvaltaisesti ottamalla asiakkaat mukaan palveluprosessiin 
(ks. Helakorpi 2001, 21). Työntekijällä on oltava adekvaattia menettelytapatietoa, käsit-
teellistä ja havaintotietoa sekä taitoja keskustella asioista tavalla, jonka potilaat tai asiak-
kaat ymmärtävät (ks. Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 237–238). 
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Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heidän asiakaslähtöiseen työotteeseen 
liittyvä tietämyksensä on osin epäadekvaattia. Epäadekvaattius ilmenee työtapatietämyk-
sen epävarmuutena.  

”… olisko ammatillisuutta se, että pyrkii unohtamaan asiakkaansa kanssa oman arki-
elämänsä ja paneutumaan täysin asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen sekä tilanteessa 
pyrkii tekemään havaintoja kaikilla aisteillaan ja käyttämään kaikkea oppimaansa tilan-
teessa hyväksi, vaikka se ei tule sanoin ilmaistuksikaan.” T 357, opiskelija kuvaa vaiku-
telmatietoonsa perustuen asiakaslähtöistä työtapatietämystään epävarmaksi. Opiskelijat 
katsovat ottaneensa oppimisen tehtäväkseen ja hankkineet alan tietoa ymmärtääkseen 
työkäytäntöjä. Työtilanteet aktivoivat reflektoimaan, miten teoreettisen tiedon ja käytän-
nön kokemuksen voi yhdistää toimivaksi käytännöntiedoksi. 

Opiskelijat näkevät asiakaslähtöisen työotteen merkityksellisenä työssään. Tutkittavi-
en toiminnan viitekehyksenä on todettavissa Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja 
toimintaohjelma vuosille 2004 - 2007, jossa korostetaan kuntalaisen oikeutta saada tietoa 
oikeuksistaan palvelujen käyttäjinä, saada asiallista kohtelua ja saada mahdollisuus va-
linnan vapauteen. Hoidon laadukkuuteen pyrkivä toiminta perustuu myös Kansalliseen 
projektiin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi (STM 2002, 2).  

Toimintavälineet. Työn oppiminen on monitasoista. Joillakin tutkittavista työtehtävät 
konkretisoituvat osin työn hallintalaitteiden tai hallinnollisten tehtävien oppimiseen. 

Kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista neljä (B 7, C 46, J 221, T 365)(H) reflektoi 
työvälineiden käyttötapa- tai hallinnollista tietämystä hallinnan tasolla. He mainitsevat 
yksittäisinä tehtäväalueina työvuorolistan tekemisen, henkilöstöhallinnon tehtävät ja työn 
reunaehtoina yhteisesti sovittujen sääntöjen laatimisen ja tietokoneohjelmien käytön. 
Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heidän työn hallintalaitteiden käyttöta-
pansa tai hallinnollisten tehtävien tietämyksensä on adekvaattia. 

”Olin X:lla opettelemassa tietokonejuttuja, joita voidaan käyttää lasten kanssa.” C 
46, opiskelija kuvaa opetusohjelmien opiskelua työtehtävänään. Itsesäätelytietoon viita-
ten hän kuvaa suunnittelemiensa lasten ohjaustuokioiden toteutuneen verkkoympäristös-
sä, mikä on edellyttänyt ennakkovalmisteluja. Opiskelijoiden perusopintoihin sisältyy 
ATK-opintoja, jotka antavat mm. perusvalmiudet tekstinkäsittelyyn, mutta tietokoneoh-
jelmia on opiskeltava asiakkaiden palvelutarpeita ajatellen. Tutkittavat pitävät opetusoh-
jelmien oppimista neutraalina seikkana.  

Innovatiivisten kvalifikaatioiden tietämys. Työtietämyksen oppiminen on monikerrok-
sista. Tässä yhteydessä tarkastellaan toiminnan rakenteita ja niihin vaikuttamista koske-
vaa tietämystä. Sengen (1993, 7) ajatteluun oppivan organisaation systeemiajattelusta vii-
taten voidaan todeta jokaisen osan olevan osa kokonaisuutta ja vaikuttavan systeemin 
koko toimintaan ja tuloksiin.  

Työtä ja työssä vaikuttamista koskeva tietämys. Työtä ja työssä vaikuttamista koske-
van tietämyksen oppimista tarkastelevat kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista seit-
semän (B 11, F 60)(T), (B 01, F 81, I 127)(P), (B 10, C 51, F 66 Q 887)(K), (C 51, K 
229, M 245)(H) kaikilla reflektion tasoilla, eniten käsitteellisen ja teoreettisen reflektion 
tasoilla. Pääasiassa opiskelijoiden työtä ja työolosuhteita koskevista prosessoinneista vä-
littyy jo olemassa olevan merkitysperspektiivin vahvistuminen, mutta myös sen muuntu-
mistaipumus. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että heidän tietämyksensä on pää-
asiassa adekvaattia. He katsovat tarpeelliseksi oppia työtä ja työssä vaikuttamista 
koskevaa tietämystä harjoittelujaksolla.  
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”Sain hyvää kokemusta siitä, miten organisoida edellä mainittua kurssia (laihdutus-
ryhmä).” K 229, opiskelija kuvaa toimintatietämystään. Ammattiuraansa suunnitellessaan 
kaksi opiskelijaa (K 229, M 245) kuvaa hankkivansa omakohtaista kokemusta työssä tar-
vittavista asiasisällöistä. He arvioivat työn organisointitietämyksen edustavan tulevan 
työnsä vaatimuksia.  

Ohjaamisessa huomioimme, ettemme ole koko ajan itse esillä, vaan annamme tilaa 
vanhuksille. Taustalla oli ajatus, että myös vanhukset ovat aktiivisia toimijoita ja arvos-
tamme heidän kykyjään,” F 81, opiskelija kuvaa tutkimuksellisen tiedon mahdollistavan 
näkökulmia käytännön ongelmien selvittämiseen. Tarkastellessaan työtapatietämystään 
tutkittavat (F 81, I 127) katsovat asiakaslähtöisen työn tarpeelliseksi ja arvioivat asiakas-
lähtöisyyden myös lisäävän työn mielekkyyttä. He prosessoivat yksilön ja yhteiskunnan 
vuorovaikutteisuutta ja arvioivat työkäytäntöjensä merkitystä hoiva- ja hoitotyön ihmis-
käsityksen kannalta. 

Oppimisteoreettiselta kannalta opiskelijat arvioivat ennakko-oletuksien, premissien 
pätevyyttä yhteiskunnallisten käytäntöjen nykytilasta. Kriittinen tietoisuus ennakko-
oletusten suhteen merkitsee merkitysperspektiivin perustana olevien ennakko-oletusten 
kyseenalaistumista (Mezirow 1996a, 29). Ruohotien ja Niemisen (2000, 142) ymmärtä-
mään pyrkivän motivaationäkemyksen mukaisesti opiskelijat pyrkivät löytämään työkäy-
tännöille merkityksiä ja näkökulmia niiden käsittämiseksi (ks. mt. 2000a, 25; ks. Mezi-
row 1996b, 386).  

”Paljon opin henkilöstön välisistä suhteista ja henkilöstön työssä jaksamisesta, johon 
vaikuttaa paljon pelko työpaikan menettämisestä.” B 01, opiskelija kuvaa oppineensa 
työn rakenteellisista piirteistä reflektoituaan työolosuhdetekijöitä työntekijöiden näkö-
kulmasta. Opiskelijat (B 10, B 01, B 11, C 51, Q 887) tarkastelevat työtapatietämystään 
tai työhön vaikuttamista oman toimintansa sekä organisaation käytänteiden kannalta. He 
näkevät sekä omassa että työyksikön toiminnassa kehittämisen aiheita ja heidän mieles-
tään työtä ja työssä vaikuttamista koskevaa tietämystä on tarpeellista oppia lisää.  

Organisaation oppiminen saa alkunsa yksilöistä. Nonaka ja Takeuchi (1995, 122–123, 
239) toteavat vain ihmisten voivan tuottaa tietoa, ei organisaatioiden sinänsä. Oppimis-
tarpeen muodostaa yhteinen visio, jonka suuntaisesti kunkin osaamisaluetta kehitetään. 
Yhdistävänä tekijänä on taito dialogiseen vuorovaikutukseen, joka on tiimityötoiminnan 
ja työyhteisön kehittymisen edellytys. (Helakorpi 2001, 60.) 

Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heidän työtä tai työssä vaikuttamista 
koskeva tietämyksensä on osin epäadekvaattia. Heikkoudet ilmenevät työtapatietämyksen 
ristiriitaisuutena tai epävarmuutena. 

”Jäi sellainen maku, että mitä vapaaehtoistyö on. Se ihminen ja työskentelytapa, että aina 
yhteistyössä.” Q 887, opiskelija reflektoi työn ideologian ja työn organisointitavan välistä 
ristiriitaa vaikutelmatietonsa perusteella ja näkee sen heikentäneen työmotivaatiota. Kak-
si tutkittavaa (C 51, Q 887) kuvaa ristiriitaisena tai epävarmana työtä koskevan työtapa-
tietämyksensä. Opiskelijan rooli on olla oman oppimisensa subjekti, mutta toisaalta hä-
nen tehtävänsä on omaksua työtoiminnan idea toimintakäytännökseen. Kysymys on siitä, 
miten yhdistetään keskenään ristiriitaiset toimintaperiaatteet ts. vapaaehtoisuus oppimi-
sen ja työn ideologiana. Vapaaehtoistyön ideana on työtoiminta, jonka vapaaehtoiset kan-
salaiset ovat valmiita tekemään korvauksetta jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.  

Oppimisteoreettisena ilmiönä tiedon hyödyntäminen arkielämän tilanteissa edellyttää 
kapseloituneena olevan tiedon uudelleen organisoimista (Boshuizen & Wiel 1997, 239). 
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Oppiminen edistyy, kun reflektoiden pyritään pääsemään asianmukaisinta toimintatapaa 
edustavaan päätöksentekoon (Mezirow 1996a, 23). 

”Työyhteisön erilaisten jäsenten toimiminen yhteen hiileen edellyttää johtajalta sel-
keiden yhteisten pelisääntöjen luomista.” F 61, opiskelija kuvaa innovoinnin mahdollis-
tamiseksi tarvittavan vahvarakenteista johtajuutta. Vaikutelmatietoonsa viitaten tutkitta-
vat (B 01, F 61) kuvaavat tekemiään johtopäätöksiä organisaation toimintalinjoista ja 
johtajuuskysymyksistä ja katsovat johtajan perinteistä roolia tarvittavan ennen muuta sil-
loin, kun tehtävät ovat uusia. Omakohtaisten kokemusten kautta opiskelijat katsovat op-
pineensa työssä vaikuttamista koskevaa tietoa arvioidessaan työtä ja työyksikön toimi-
vuutta.  

Johtajan rooliin kuuluu luoda kaaoksesta järjestystä, luoda työyhteisön työskentelyyn 
tilanteenmukaista pysyvyyttä ja emotionaalista varmuutta (Schein 1987, 324–325; ks. 
Alasoini 1998, 98; ks. Pirnes 1994, 246). Kuitenkin ihmiset luovat organisaatiot ja orga-
nisaation luojat kulttuurinsa ilmaisemalla olettamuksensa. Toimintakulttuuri ilmentää or-
ganisaation perustajan persoonallisuuden ja hänen uskomustensa järjestelmän sekä ryh-
män jäsenten reaktioiden ja heidän jaettujen historiallisten kokemustensa välistä 
vuorovaikutusta. (Schein 1987, 327.)  

8.2.1.4  Hallinnan taso 

Reflektointi hallinnan tasolla käsittää tietoisuuden havaita, ajatella ja toimia, identifioida 
tapahtumia ja konteksteja sekä tietoisuuden asioiden arvottamisesta (Mezirow 1981, 13). 
Oppiminen toteutuu vallitsevien merkitysskeemojen tasolla (mt. 1996, 17–18). Tutkitta-
vat tarkastelevat hallinnan tasolla sosiokulttuuristen kvalifikaatioiden oppimista.  

Sosiokulttuuristen kvalifikaatioiden osaaminen. Sosiokulttuuristen kvalifikaatioiden 
sisältönä ovat vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja konsultaatio-osaaminen, lähinnä ihmissuhde-
taidot. Opiskelijoiden kuvauksista on pääteltävissä, että heidän tietämyksensä adekvaatti-
us vaihtelee tilanteen mukaisesti.  

Vuorovaikutus. Sosiaalisen kanssakäymisen osaamisen reflektointeja kuvaa kaikkia 
tyyppejä edustavista opiskelijoista seitsemän (A 130)(P), (F 56)(K), (C 16, J 220, S 349, 
T 385, Q 299)(H) pääasiassa alimmilla reflektion tasoilla. Heidän kuvauksistaan on pää-
teltävissä, että heidän tietämyksensä on osin epäadekvaattia. Tutkittavat katsovat saa-
neensa varmuutta vuorovaikutusosaamiselleen harjoittelujakson aikana.  

”Välistä tuli tunne, mistä muusta voisin keskustella luontevasti niin, että en huomaa-
mattani loukkaisi. Pyrin tarkkailemaan itseäni ja ottamaan huomioon omat sanattomat 
viestini. Mitä enemmän olen ollut … tekemisissä, sitä helpompi….” A 310, opiskelija ku-
vaa vuorovaikutusosaamisen kehittymistä. Opiskelijat (A 130, F 56) kuvaavat saaneensa 
harjoitusta itsearvioinnin tai vertaisarvioinnin yhteydessä. He katsovat tietoisesti kiinnit-
täneensä huomiota vuorovaikutusprosessin spesifeihin osa-alueisiin ja näkevät reflek-
toinnin edistäneen oppimista. Tutkittavien mielestä tavoitteellinen harjoittelu on edistänyt 
oppimista, ja osoittavat olevansa motivoituneita oppimaan sosiaalisen kanssakäymisen 
osaamista edelleen.  



 129

Tutkimustuloksista on pääteltävissä, että opiskelijoiden vuorovaikutusosaaminen on 
osin epäadekvaattia. Heikkoudet ilmenevät sosiaalisen kanssakäymisen osaamisen riit-
tämättömyytenä.  

”Eräs lapsi oli dysfasia lapsi, joten hänelle puhuminen tuotti hieman vaikeuksia.” C 16, 
opiskelija tuo esille vaikutelmatietoonsa viitaten puheongelmaisen ihmisen kanssa kom-
munikoimiseen liittyvän osaamisen riittämättömyyttä. Opiskelijat (C 16, J 220, S 349, T 
385, Q 299) kuvaavat harjoitelleensa päämäärätietoisesti vuorovaikutusosaamista asia-
kastyön eri tehtävissä ja saaneensa kokemuksen kautta varmuutta eri ikäisten ihmisten 
kanssa toimimiseen. Opiskelijat kuvaavat kokemustaan vaikutelmatietonsa perusteella.  

Oppimisteoreettisesti tarkasteltuna harjoituksen merkitys on siinä, että kapseloituneen 
tiedon sisäisten yhteyksien toistuva aktivoiminen nopeuttaa toimintapäätösten tekemistä 
(Boshuizen ym. 1995, 274–275; Boshuizen & Wiel 1997, 239). Positiivisesti koetuissa 
ongelmanratkaisutilanteissa oppimistulokset vahvistajina heijastavat tavoitteen saavutta-
mista (ks. Schein 1987, 186). 

Ryhmätyö. Tässä yhteydessä tiimityötä ja ryhmätyötä käytetään synonyymeinä. B-
tyyppiä edustavista opiskelijoista kolme (M 243)(K), (J 207, K 227)(H) tarkastelee ryh-
mätyön oppimista alimmilla reflektion tasoilla. Tutkittavat kuvaavat oppineensa yhteis-
työtä tutun, luokkatovereista muodostetun työryhmän jäsenenä tai työyhteisössä. Heidän 
kuvaustensa perusteella on pääteltävissä, että heidän tietämyksensä adekvaattius vaihte-
lee opiskelijakohtaisesti, mutta se on pääasiassa adekvaattia. Tutkittavat katsovat tarvit-
sevansa vielä harjaannusta osaamiselleen.  

Dialogin tarkoitus kommunikatiivisessa oppimisessa on lähinnä merkitysrakenteiden 
ja teemojen intuitiivista etsimistä. Tällöin uusi tai vieras tietoaines voidaan sisällyttää 
tiettyyn perspektiiviin tulkinnan mahdollistamiseksi (Mezirow 1996a, 25). Oppiminen 
edistyy keskusteltaessa henkilökohtaisiin mentaalisiin malleihin perustuvista näkemyk-
sistä ja uskomuksista (Hanks 1991, 16; Hatano & Inagaki 1995, 336; Ross ym. 1998, 61; 
Toiskallio 1993, 56; Wenger 1998, 48). Sosiaalisen konstruktivismin mukaisesti ryhmää 
hyödynnetään teorioihin, tutkimuksiin sekä henkilökohtaisiin arvoihin perustuvien nä-
kemysten testaamiseen (Carlson 1999, 204). 

”Tapaamisemme loi voimakkaan tunteen yhteistyömme onnistumisesta... ja uskoa 
omiin resursseihin. Tämä on..., jotta pystymme ottamaan seuraavan sitovan askeleen 
kohti…." M 243, vaikutelmatietoonsa viitaten opiskelija reflektoi opiskelijatoverin kanssa 
tehtyä yhteistyötä ja pitää sitä onnistuneena alusta lähtien. Työskenneltyään eri alojen 
työntekijöiden ja opiskelijatovereiden kanssa tutkittavat (M 243, J 207) pitävät työyhtei-
söä tukea antavana.  

Tiimityö vaatii osallistumaan, mutta palkitsee osallistujansa. Työtoiminta edellyttää, 
että työasioista keskustellaan ja asioita tulkitaan erilaisista perspektiiveistä (Toiskallio 
1994, 79–81; ks. Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 142; ks. Gutierrez ym. 1999, 88; 
Wenger 1998, 48). Toisaalta yhteistoiminta maksimoi jokaisen oppimista ja tavoitteiden 
saavuttamista (Johnson & Johnson 1999, 72–73). Mezirow (1996a, 28) toteaa, että jokai-
sen perustavin tarve on ymmärtää oma kokemuksensa ja oikeus osallistua täysimääräi-
seen kriittiseen keskusteluun.  

Tutkittavien kuvausten perusteella on pääteltävissä, että heidän ryhmätyöosaamisensa 
on osin epäadekvaattia. Haasteet ilmenevät yhteistyöosaamisen riittämättömyytenä.  

”Projektin aikana sai myös harjoitella ryhmätyötä, jossa vielä meidän ryhmä tarvitsisi 
lisäharjoitusta.” K 227, opiskelija arvioi omaa kasvuprosessiaan. Hän kuvaa epämuodol-
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lisen tietonsa perusteella oman ryhmänsä yhteistyöosaamistaan riittämättömäksi. Yhtei-
sen päämäärän saavuttamisessa konsensus yhteisen reflektoinnin tuloksena voisi merkitä 
yhteisesti hyväksyttyihin toimintaperiaatteisiin sitoutumista.  

Tiimit rakentuvat tehtäväorientuneesti. Työryhmän jäsenet voivat ajatella eri tavoin 
asioista tai heidän mielikuvansa ihmisistä, asioista tai tilanteista voivat olla erilaiset 
(Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 142). Siten yhteistyön muotoutuminen ja oman 
kulttuurin kehittyminen on pitkäkestoinen prosessi (Johnson & Johnson 1990a, 39; ks. 
Yaroshevsky 1989, 222).  

Konsultaatio. Konsultaatio-osaamisen oppimista kuvaa kaikkia tyyppejä edustavista 
opiskelijoista kuusi (B00, I 134)(K), (C 31, K 228, M 281, T 354)(H) lähinnä hallinnan 
tasolla. Opiskelijoiden reflektoinneista välittyy jo olemassa olevan skeeman vahvistumi-
nen tai sen muutoksellisuus, joka ilmenee epäilynä tietämyksen adekvaattisuudesta. 
Opiskelijat kuvaavat vaikutelmatietonsa perusteella konsultointisisältöistä toimintatapa-
tietämystään. Heidän kuvauksistaan on pääteltävissä, että tietämys on pääasiassa adek-
vaattia. Tutkittavat pitävät tarpeellisena mahdollisuutta voida pyytää konsultaatioapua.  

”Saimme tilaisuuden kokeilla…Ennen toiminnan aloittamista aloimme pohtimaan, 
millaisia merkityksiä lasten ja vanhusten välisellä yhteistoiminnalla on….” B 00, opiske-
lija kuvaa opiskelijatoverin tietämyksen hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Tutkitta-
vat (B 00, C 31, I 134, K 228, M 281, T 354) kuvaavat tehtäviin valmistautumisen vaati-
van usein vakinaisen henkilökunnan konsultoimista tai opiskelijatoverin apua ja tukea tai 
molempia. Työssä opiskelijat voivat testata omaa konsultaatio-osaamistaan sekä samalla 
harjaantua avun pyytämisessä. 

”Oli toisiakin, joilla ei ollut heti onnistunut tukihenkilötoiminta sekä sellaisia tuetta-
via, joita tukihenkilö ei ollut tavoittanut useista perättäisistä yrityksistä huolimatta. 
Omalla tavallaan vapauttava ilta.” T 355, opiskelija kuvaa tarvettaan pyytää konsultaa-
tioapua työongelmissa. Hän kuvaa saaneensa tukea kollegoilta ja samalla uskoa omalle 
kasvulleen. Kyse on tuesta frustraation työstämiseksi.  

Oppimisteoreettisesti nähtynä reflektiivinen ajattelu kehittyy vakiintuneiden ajattelu-
mallien kyseenalaistuessa ja uusien suunnatessa ajattelua uudelleen ja entistä tehok-
kaammin (Mezirow 1996a, 29), koska vanhan merkitysskeeman tai -perspektiivin organi-
soituessa uudelleen todellisuus näyttäytyy entistä selkeämpänä (mt. 1981, 10; mt. 1985, 
21–22). Senge (1998) perustelee yhteisen reflektion merkitystä sillä, että sen avulla voi 
muodostaa yhteisen näkemyksen asioista, visioista ja arvoista. Työkäytännön tasolla se 
merkitsee yksin tehtävän suunnittelutyön vähenemistä ja työn tekemisen nopeutumista. 
(mt., 62.) 

Tutkittavien kuvauksista on pääteltävissä, että heidän konsultaatio-osaamisensa on 
osin epäadekvaattia. Epäadekvaattius ilmenee työkäytäntöosaamisen epävarmuutena. 

”Kun kysyin erään opettajan mielipidettä työntekijöiden paljoudesta,…ymmärrän, et-
tä voi tulla konflikteja. Olinpa hölmö, kun en tullut kysyneeksi tarkemmin, mitä asialle 
voisi tehdä ja onko heillä tarkempia suunnitelmia, joiden mukaan kaikki toimivat.” I 134, 
opiskelija kuvaa epävarmuuttaan konsultaatio-osaamisessa. Hän kuvaa hakeneensa rat-
kaisuja mieltä askarruttaviin työkäytäntöihin. Jälkeenpäin hän toteaa huomanneensa asi-
oita, jotka olisivat vaatineet tarkennusta.  

Konsultointi ei ole vain valmiiden vastausten pyytämistä, vaan samalla ongelmanrat-
kaisukyvyn kehittämistä. Perkka-Jortikka (1994, 27) viittaa sosiaalisen tuen merkityk-
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seen työn kuormittavuuden vähentämisessä. Vygotsky (1978, 86) sekä Vahtera ja Pentti 
(1995, 5) pitävät sitä ammattitaidon ja ammatti-identiteetin kannalta merkittävänä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijat kuvaavat Mezirowin (1985, 18; ks. mt. 
1996a, 34–35) määrittelyn mukaisesti itseohjautuvan oppimisen toteutuneen tehtävä-
orientoituneesti, dialogisesti sekä itsereflektiivisesti, ja he katsovat tietämyksensä tilan-
nesidonnaisesti adekvaatiksi. Oppimisen tavoite on kokemusten entistä selkeämpi ym-
märtäminen.  

Ammattialan tietämyksen reflektointi ja sen edistäminen. Opiskelijoiden työelämäpro-
jekteissa oppima tietämys voidaan rinnastaa Metsämuurosen (1999, 143) esittämiin sosi-
aali- ja terveysalan asiantuntijan tulevaisuuden työn kvalifikaatiovaatimuksiin. Siten työ-
elämäprojekteja voi pitää adekvaatteina oppimiskonteksteina. 

Tutkimustulosten perusteella on pääteltävissä, että opiskelijat reflektoivat ammattialan 
tietämystä enemmän kriittisen reflektion kuin hallinnan tasolla ja kaikkein eniten käsit-
teellisen reflektion tasolla. Oppimisteoreettisesti ajatellen merkitysten konstruoinnin tavat 
ovat kulttuurisesti muotoutuneet, joten niiden vaikutusta voi muuttaa tiedostamalla ja 
erittelemällä niiden lähteitä ja seuraamuksia kriittisesti (Mezirow 1996b, 376; ks. Isaacs 
1998, 358; ks. Nonaka & Takeuchi 1995, 237–238; ks. Poikela 1995, 175). Koska amma-
tillisen koulutuksen koulutustehtävä on kouluttaa kriittisesti reflektoiva ammattilainen, 
opiskelijat tarvitsevat tukea reflektointitaitojen edistämiseksi.  

Tutkimustulokset osoittavat opiskelijoiden oppivan eri asioita reflektion eri tasoilla. 
Tässä yhteydessä on otettu huomioon oppimisen sisällön reflektion korkein taso. Kaik-
kein korkeimmilla reflektion tasoilla tutkittavat prosessoivat itseään sekä itseään työper-
soonana. Tutkimustulosta voidaan pitää suotuisana ammattialan osaamisen näkökulmas-
ta, koska työn oppiminen edellyttää dynaamisia käytänteitä sekä vahvaa itsetiedostusta 
(ks. Jung 1995, 153; ks. Eteläpelto 1993, 120; ks. Lindqvist 1990, 197; ks. Mezirow 
1996b, 382). Opiskelijat tarvitsevat tukea edelleen työn analysointi- ja ”työvälineen” 
kunnossapitotaitojen edistämiseksi.   

Käsitteellisen reflektion tasolla lähes kaikki opiskelijat tarkastelevat työtä ja työssä 
vaikuttamista koskevaa, ammattialan ja situationaalista sekä arvo- ja asennesisältöistä 
tietämystä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että sosiaali- ja terveysalan työ 
on monipuolista ja että opiskelijat kykenevät sen kriittiseen arviointiin. Reaaliaikaisen 
reflektion perustana ovat ihmisten väliset suhteet, työtä ja sen tekemistä estävät ja edistä-
vät seikat, työtehtävät sekä omat tuntemukset, toisin sanoen toimintakokonaisuus, jossa 
ihminen on kokonaisuutena mukana merkityksen annossa (Ruohotie 2000b, 23; Senge 
1993, 12–13). Reaaliaikaista reflektiota voitaneen edistää analysoimalla ja arvioimalla 
oppimista kontekstissaan.  

Pääasiassa hallinnan tasolla tutkittavat reflektoivat sosiokulttuurisia kvalifikaatioita, 
eri tavoin ihmissuhteisiin liittyvää tietämystään. Tälle tasolle ulottuu myös ammattiala-
kohtaisten kvalifikaatioiden osa-alueita. Koska ammattialan tietämyksen ohella myös ih-
missuhdetaidot ovat keskeisiä, niiden osaamista voitaisiin ohjauksen avulla kehittää. 

Oppiminen koulutuksen eri vaiheissa ja ohjauksen tarve. Oppiminen noviisista eks-
pertiksi edistyy vuosien myötä alan työkokemuksen karttuessa (ks. Benner 1984, 32; Ete-
läpelto 1993, 122). Tämä havainto voidaan tehdä myös tutkittavien alan tietämyksen ke-
hittymisessä. 

Vertailtaessa A- ja B-tyyppiä edustavien opiskelijoiden oppimisen reflektion tasoja 
keskenään havaitaan, että niillä ei ole keskinäistä eroa toisin kuin verrattaessa niitä 
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muuntokoulutuksen opiskelijoiden reflektion tasoihin. Muuntokoulutuksen opiskelijoi-
den oppimisen kuvaukset sijoittuvat pääasiassa reflektion tasojen yläpäähän (ks. liite 7). 
Kaikkia tyyppejä edustavien opiskelijoiden reflektointeja esiintyy eniten käsitteellisen 
reflektion tasolla. Oppimisen kuvaukset eri reflektion tasoilla esitetään prosenttiosuuksi-
na taulukossa 13. 

Taulukko 15. Oppiminen reflektion eri tasoilla. 

Reflektion taso Tyyppi A/% Tyyppi B/% Tyyppi M/% Yht. 
Hallinnan taso 30 67  3 100 
Käsitteellisen 
reflektion taso 

25 50 25 100 

Psyykkisen  
reflektion taso 

20 27 53 100 

Teoreettisen 
reflektion taso 

 0 14 86 100 

Koulutuksella ja työkokemuksella näyttää tämän tutkimuksen perusteella olevan vaiku-
tusta reflektointitaitoihin. Tarkasteltaessa itseohjautuvuutta oppimisvalmiuden kannalta 
tähän tutkimukseen osallistuneiden reflektointitaidot ovat samansuuntaiset Virtamon 
(2000, 165) väitöskirjassa kuvaamien liiketalouden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
atk-opintojen itseohjautumisvalmiuksien kanssa. Hänen tutkimuksensa aineistona ovat 
olleet työpäiväkirjat ja itsearviointi, ja arviointi on tehty Mezirowin (1981) neliportaisilla 
oppimistasoluokituksilla. Näin arvioituna opiskelijoiden reflektointeja ei ollut yltänyt 
ylimmälle oppimistasolle. Tutkija pitää tutkimustulosta luonnollisena suhteuttaessaan 
tutkimustuloksensa mittaustuloksiin, jotka osoittavat opiskelijoiden itseohjautuvuusval-
miuksissa ja oman oppimisprosessinsa ohjaamisessa puutteita.  

Tämän tutkimuksen suuntaisia tuloksia koulutuksen ja työkokemuksen vaikutuksesta 
itseohjautuvuuden kehittymiseen raportoivat useat tutkijat. Spencerin ja Newellin (1999, 
354, 347) kuvaaman sairaanhoitajien reflektiotaitojen edistämiseen tarkoitetun pilotti-
hankkeen tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijoiden reflektiotaitojen kehittymistä 
voidaan edistää kirjallisen oppimateriaalin avulla silloin, kun opiskelijoilla on jo olemas-
sa hyvät reflektiotaidot. Samansuuntaisia tutkimustuloksia esittää Havukainen (2003) 
tutkittuaan ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden hoitotyön oppimista tiedon 
laadullisena muutoksena ja analysoituaan esseevastaukset SOLO-taksonomiaa käyttäen. 
Seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijoiden syväprosessointi yleensä ja 
mm. reflektointitaidot kehittyvät koulutuksen aikana. (Mt., 74, 77.) Samalla tavoin Väi-
sänen (2003, 175) toteaa väitöskirjassaan kouluasteen palvelualojen opiskelijoiden viiden 
kuukauden mittaisen työssäoppimisjakson edistäneen niiden opiskelijoiden itseohjautu-
vuutta, joilla on itsenäisen opiskelun valmiudet.  

Kitchener ja King (1996, 179, 187) selittävät reflektointivalmiutta yksilön kognitiivi-
sen kehityksen perustalta ja toteavat, etteivät nuoret ennen 19 - 20 vuoden ikää yllä ym-
märryksessään korkeimmille reflektiivisyyden tasoille. Tämän tutkimuksen tulosten pe-
rusteella voidaan todeta, että opiskelunsa vasta aloittaneet, A- ja B-tyyppiä edustavat 
opiskelijat, tarkastelevat oppimistaan pääasiassa Mezirowin (1981) esittämien reflektion 
tasojen alimmilla tasoilla; yksi B-tyyppiä edustava opiskelija korkeimmillaan hallinnan 
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tasolla. Muuntokoulutuksen opiskelijat sitä vastoin prosessoivat oppimistaan pääasiassa 
kriittisen reflektion tasoilla. Tuloksia voidaan arvioida sekä ikätekijöiden että olemassa 
olevan tietämystaustan perustalta, mutta oppimisen edistämisen näkökulmasta tutkimus-
tulokset osoittavat kriittisen reflektion taidoissa ohjauksellisen tarpeen. 

Ammattialan kvalifikaatiot ja ohjaus. Opiskelijoiden työtietämys on pääasiassa adek-
vaattia. Siltä osin kuin se on epäadekvaattia, opiskelijat ovat tietämyksestään lähinnä 
epävarmoja. 

Mukautumis- ja ammattialakohtaiset kvalifikaatiot. Itseään tai työpersoonaansa työn 
vaatimuksiin nähden prosessoivat lähes kaikki opiskelijat. Kolme B-tyyppiä edustavaa 
opiskelijaa on jättänyt kuitenkin reflektoimatta itseään työpersoonana ja yksi heistä myös 
omaa itseään ihmisenä yleensä. Tutkittavien olisi voinut olettaa kuvaavan oman itsen ja 
työpersoonan prosessointia esitettyä enemmän. Heistä viisi pitää työpersoonaansa tai it-
seensä liittyvää tietämystä epäadekvaattina. Pääasiassa opiskelijat tarkastelevat itseään tai 
työpersoonaansa kriittisesti ja siltä osin voidaan todeta, että itsetuntemus on kehittynyttä. 
Tiedollinen ja emotionaalinen tuki voisi edistää edelleen itseä ja työpersoonaa koskevan 
tietämyksen ymmärtämistä. 

Teorian ja käytännön integroimisen oppimista tarkastelevat lähes kaikki, kymmenen 
opiskelijaa. Kolme heistä pitää tietämystään epäadekvaattina. Kahden B-tyyppiä edusta-
van opiskelijan oppimispäiväkirjassa ei esiinny teorian ja käytännön kytkeytymistavan 
tarkastelua. Selittyneekö heikko teorian ja käytännön yhteys sillä, että teoria on työn te-
kemiseen sisäänrakentunut ja sieltä vaikeasti irrotettavissa vai sillä, että työkäytäntö voi 
opiskelun alkuvaiheessa olla arkitietoon perustuvaa? Huomionarvoista on se, että pie-
nehkökin osa opiskelijoista jättää teorian ja käytännön integroinnin oppimisen tarkaste-
lematta. Arvioidakseen käytännön ja teorian integroinnin merkitystä koulutusammatin 
kannalta he tarvitsevat riittävää tiedollista tukea.  

Tutkittavat kuvaavat oppimistehtävien ja seminaarityön tekemisen strukturoineen opit-
tavia asiakokonaisuuksia ja katsovat niiden edistäneen tietoista teorian ja käytännön in-
tegrointia. Pragmatistisesti ajatellen tieto ja käytäntö ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa. 
Dewey (1999) katsoo toiminnan olevan ensisijaista tietoon nähden ja tiedon varmuuden 
voitavan saavuttaa toiminnan tulokset varmistamalla. (Mt., 40–41.)  

Situationaalista tietämystä joko omista tai toisten kokemuksista oppien katsoo oppi-
neensa yli puolet, kahdeksan kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista. Kaksi tutkitta-
vaa kuvaa tietämyksensä epäadekvaattina. Oppimisteoreettisesti ajatellen oppiminen 
mahdollistuu, jos uusi tietoaines sopii olemassa olevaan käsitejärjestelmään (Tann 1993, 
57; Venkula 1993, 34).  

Kokemustiedon hyödyntäminen näyttää olevan sidoksissa koulutusvaiheeseen. Muun-
tokoulutuksen opiskelijat näkevät kokemustiedolla olevan käyttöarvoa tulevaisuudessa 
ammatillisen kehittymisen ja laajemmin koko työn ja sen kehittämisen kannalta. Opiske-
lun alkuvaiheen opiskelijat tarkastelevat kokemuksesta oppimista edellistä ryhmää kapea-
alaisemmin, lähinnä keinona hankkia itselleen tietämystä. Osin heidän tietämyksensä on 
epäadekvaattia. Tiedollinen ja emotionaalinen tuki voisi edesauttaa epävarmoiksi koe-
tuissa työtilanteissa oppimista.  

Ohjaustietämystä kuvaa oppineensa kaikkiin tyyppeihin kuuluvista tutkittavista puo-
let. Oppimiskokemusten reflektoinnin vähäisyys johtunee siitä, ettei suunnitelmallinen 
ohjaustyö ole kaikissa projekteissa keskeistä. Näin on voinut olla esimerkiksi silloin, kun 
projektityön idea on ollut yhteen asiakassuhteeseen painottunutta psykososiaalista tuki-
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työtä tai organisaation toiminnan kehittämistyötä. Toisaalta asiakasohjaus on sosiaali- ja 
terveysalan työn keskeinen interventio, ja todennäköisesti sen tavanomaisuuden vuoksi 
opiskelijat eivät välttämättä pidä sen oppimista olennaisena. Vain yksi opiskelijoista ku-
vaa ohjaukseen liittyvän tietämyksensä epäadekvaattina. Hän tarvitsee tiedollista tukea 
ohjaustaitojen kehittämiseen. 

Asiakaslähtöisen työotteen oppimiskokemukset liittyvät keskeisesti hoidon ja huollon 
tarvekartoitukseen tai asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtevään työtoimintaan. Yhdestä-
toista opiskelijasta vain yksi kuvaa tietämyksensä epäadekvaattina. Hänen oppimistaan 
voitaisiin edistää tiedollisella tuella. 

Asiakaslähtöisen työotteen oppiminen konkretisoituu tilanteissa, joissa opiskelijat te-
kevät asiakkaiden hoidon tai huollon tarvekartoitusta. Tutkimusaineistosta ei kuitenkaan 
tule esille se, mitä tietoja opiskelijat ovat keränneet, dokumentoineet ja kirjanneet tai 
toimittaneet hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Asiakastyötilanteena tiedonkeruun oppimis-
kuvaukset ovat neutraaleja, minkä perusteella voi päätellä tiedonkeruutilanteiden olleen 
tavanomaisia. Asiakastietojen keräämiseen liittyvät kysymykset voivat antaa aihetta myös 
niiden kriittiseen tarkasteluun. 

Työvälineiden käytön oppimista reflektoi kaikkia tyyppejä edustavista vajaa puolet, 
neljä opiskelijaa, ja he kuvaavat tietämyksensä adekvaattina. Työvälineet ovat kullekin 
työelämäprojektille tyypilliset, kuten työvuorotaulukkojen tekeminen tai tietokoneohjel-
mien opettelu. Opiskelijat tarkastelevat niiden oppimista tietoisuuden alimmalla tasolla 
prosessoimatta oppimisen perusteita. Voitaneen ajatella, etteivät opiskelijoiden oppimis-
tavoitteet painotu työvälineiden käytön oppimiseen sinänsä, vaan toimimiseen välineitä 
apuna käyttäen.  

Motivaatiokvalifikaatiot. Arvojaan ja asenteitaan opiskelijat tarkastelevat vähän. Vii-
si, noin puolet A- ja B-tyyppiä edustavista opiskelijoista prosessoi arvojaan tai asentei-
taan korkeintaan psyykkisen reflektion tasolla ja heistä kaksi näkee tietämyksensä epä-
adekvaattina. Arvojen ja asenteiden tunnistaminen on olennaista, koska ne heijastuvat 
työntekijän suhtautumistavassa työhön ja ihmisiin. Opiskelijoiden oppimista voisi tukea 
tiedollisesti ja emotionaalisesti arvoihin ja asenteisiin liittyvä prosessointi. 

Useimmat tutkittavat reflektoivat arvoja ja asenteitaan kriittisesti. Positiivista koulu-
tusalan näkökulmasta on se, että opiskelijat ovat joustavia ja motivoituneita tarkastele-
maan asioita itselle aina uudesta näkökulmasta, mitä nyky-yhteiskunta työntekijöiltä 
edellyttää (Jalava & Virtanen 1995; Helakorpi 2001; Metsämuuronen 2000, Pelttari 
1997; Poell 2000 ym.).  

Innovatiiviset kvalifikaatiot. Työtä ja työssä vaikuttamista koskevaa tietämystä reflek-
toi yli puolet tutkittavista: kaksi A-tyyppiä ja kolme B-tyyppiä edustavaa opiskelijaa ja 
muuntokoulutuksen opiskelijat. Työtä ja työssä vaikuttamista koskevan tietämyksen ref-
lektoinnin vähäisyys selittynee opiskelijoiden oppimistavoitteiden kohdentumisella pää-
asiassa asiakastyössä toimimiseen. Opiskelijat näyttävät keskittyneen työn tekemisen op-
pimiseen pikemminkin kuin sinänsä työn tarkasteluun.  

Opiskelijat prosessoivat työtä ja työssä vaikuttamista koskevaa tietämystä kaikilla ref-
lektion tasoilla. He tarkastelevat sitä moniulotteisesti aina työn tekemisen tasolta sen or-
ganisoinnin vaikuttavuuden tasolle. Opiskelun alkuvaiheessa opiskelijat kiinnittävät 
huomiota välittömään omakohtaiseen kokemukseen asiakastyöstä ja myöhemmässä vai-
heessa tätä laajemmin toiminnan merkityksen tarkasteluun työyksikön ja yhteiskunnan 
näkökulmasta. Kaksi opiskelijaa kuvaa työtä ja työssä vaikuttamista koskevan tietämyk-
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sensä epäadekvaattina, mihin he tarvitsevat tiedollista tukea tai sosiaalisten suhteiden 
edistämistukea.  

Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot. Vuorovaikutustaidoissa harjaantumista reflektoi eri 
tyyppeihin kuuluvat seitsemän opiskelijaa, ja maininnat liittyvät lähinnä taitojen tavoit-
teelliseen opiskeluun. Yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta tutkittavat pitävät vuorovaiku-
tusosaamistaan adekvaattina. 

Ihmisten henkilökohtaisesta tavasta käyttää kieltä voi aiheutua tulkintavirheitä ja  
-vaikeuksia. Erityisesti opiskelun alkuvaiheessa tutkittavat olisivat voineet kohdata on-
gelmia esitettyä enemmänkin; vain yksi opiskelija kuvaa kokeneensa vaikeuksia yhteisen 
merkitysmaailman jakamisessa puheongelmaisen henkilön kanssa. Tähän opiskelija tar-
vitsisi häntä kokeneemman työntekijän työkäytäntöä koskevaa tietoa. Tutkittavat reflek-
toivat keskustelunsa onnistuneisuutta myös vanhuksen kanssa. Siihen liittyen voidaan 
pohtia, mistä syystä tutkittavat reflektoivat juuri vanhusten kanssa käymiään keskustelu-
ja. Onko vuorovaikutuksen osapuolten välinen ikäero ylipäätään haaste toistensa ajatte-
lun ymmärtämiselle?  

Ryhmätyön tekemisen oppimista opiskelijat tarkastelevat lukumääräisesti vähän, vaik-
ka tiimityö on olennainen alan työmuoto. Kaikkiaan neljästä muuntokoulutuksen tai B-
tyyppiin kuuluvasta opiskelijasta yksi katsoo yhteistyötaitoihin liittyvän osaamisensa 
epäadekvaatiksi. Opiskelijat pitävät yhteistyötä opiskelijatoverin kanssa melko onnistu-
neena mutta myös harjaannusta vaativana. Yhteistyöongelmia voitaneen pitää ohjauksen 
haasteena, johon opiskelijat tarvitsevat tiedollista tukea. 

Konsultaatioapua kuvaa hakeneensa tai tarvinneensa kaikkia tyyppejä edustavista 
opiskelijoista puolet. Yksi heistä kuvaa sen osalta osaamisensa epäadekvaattina; ohjauk-
sellisesti hän tarvitsisi työkäytäntöjä koskevia neuvoja. Edellä olevien tulosten perusteel-
la voidaan ajatella, että jokainen opiskelija on tarvinnut ja tarvitsee monenlaista ohjausta 
työtehtävissään. Vähäisen konsultaatiotarpeen kuvaamisen syyksi voitaneen olettaa, että 
konsultointi on itsestään selvä työtapa, joka jää helposti tiedostamatta. Vasta sitten, kun 
työn tekemisen taidot kehittyvät ja toimitaan itsenäisesti, konsultaatio saa tietoisen ase-
mansa.  

Konsultaatiotarve näyttää tulosten perusteella olevan työ- ja tilannekohtaista. Se on 
toistuvaa yhteydenpitoa, monimuotoisen informaation vaihtoa työorganisaation tahojen 
välillä, jolloin sitä ei välttämättä pidetä konsultaatiotapahtumana. Toisaalta vakaa työti-
lanne ei edellyttäne merkittävästi työn sisältöön liittyvää konsultoimista. Näin voisi aja-
tella esimerkiksi ystäväpalvelutyössä toimimisesta silloin, kun asiakkaan elämänhallin-
nan alueella ei ilmene erityisiä ongelmia. 

Lippit ja Lippit (1986, 4) viittaavat asiantuntijan työn monimuotoisiin ja muuntuviin 
ongelmiin, joiden ratkaisut edellyttävät konsultaatiotaitoja (ks. Poell ym. 1997, 68). He 
pitävät työn tekemisen esteenä seikkaa, ettei ole ihmistä, keneltä kysyä neuvoja tai henki-
lön taidottomuutta kysyä neuvoa tai sen ohella työntekijän asennetta toimia itsenäisesti 
osoittaakseen toimintakykynsä. Ohjauksellisesti konsultaatiotarpeen tietoiseksi tekemi-
nen on olennaista. Koska alojen teoriaperusta on monialaista ja tieto kontekstuaalista (ks. 
Segall ym. 1990, 202), työntekijän on tunnistettava oman osaamisensa rajallisuus. Hänel-
lä tulee olla taitoja pyytää neuvoja, mihin myös ammatillinen vastuu velvoittaa (ks. 
Bandman & Bandman 1995, 17–18; Rauhala 1994b, 67).  

Tutkimustulosten perusteella voi päätellä, että opiskelijat oppivat työ- ja koulutaustan-
sa mukaisesti alan tietämystä ja reflektoinnin taitoja. Heidän tietämyksensä on osin epä-
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adekvaattia, mutta he suhtautuvat oppimiseensa myönteisesti. Ohjauksen kannalta opis-
kelijat tarvitsevat tukea erityisesti opintojensa alkuvaiheessa. He tarvitsevat tiedollista ja 
emotionaalista tukea osaamiselleen sekä tukea edistyäkseen edelleen sosiaalisten suhtei-
den muodostamisessa sekä reflektiotaidoissa.  

8.2.2  Työympäristö oppimisen kontekstina 

Tässä luvussa kuvataan työelämää oppimistilanteena. Tutkimusaineistona oli 12 opiskeli-
jan oppimispäiväkirjat. Tutkimustulokset esitetään nimeämällä työelämän tilanteet, jotka 
olivat opittujen asiasisältöjen konteksteja. Opiskelijat katsovat oppineensa työelämän ar-
kisista tilanteista ja pitävät niitä haasteellisina, opettavaisina ja oppimisen mahdollistavi-
na (liite 9).  

Opiskelijat katsovat hyödyntäneensä työelämäkontekstia laaja-alaisesti. He toteavat 
rakentaneensa kuvaa sosiaali- ja terveysalan työstä: työn piirteistä sinänsä, välittömästä 
asiakassuhdetyöstä ja työn erityisolosuhteista sekä työtavasta.  

Tutkittavat esittävät välittömän asiakassuhteen keskeisenä oppimisen mahdollistajana, 
ja pitävät sitä pääasiassa opettavaisena. Oppimisen erityisolosuhteina opiskelijat mainit-
sevat virheistä oppimisen ja vieraan kulttuurin käytänteet, joita he pitävät haasteellisina 
oppimiskonteksteina. Lisäksi he mainitsevat oppimiskonteksteiksi toimintatavan, tiimi-
työn ja yhteistyön, joita he luonnehtivat pääasiassa opettavaisiksi.  

Työelämäprojekteissa oppiminen on moniulotteisesti vuorovaikutteinen oppimis-
metodi. Poikela (1994, 144) katsoo ammatilliseen sosialisaatioon ja identifikaatioon liit-
tyvien merkitysjärjestelmien ja ammatti- ja työyhteisöjen välisen problematiikan voivan  
edistää tai haitata ammatillista kehittymistä. Tutkijat katsovat toisaalta tiimityön ja tehtä-
väkeskeisen oppimisen (Launis 2000, 59) ja yhteisesti jaetun tietämyksen olevan myös 
resurssi oppimiselle (ks. Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 143; Gutierrez ym. 1999, 
87; Poell ym. 1997, 68). Eteläpellon ja Rasku-Puttosen (1999, 181) näkemyksiin yhtyen 
työ oppimisympäristönä tarjoaa tilanne- ja kontekstisidonnaista osaamista välittävän kon-
tekstin.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että työelämäprojektit tarjoavat monitasoisen oppimis-
foorumin ja laaja-alaiset toimintayhteisön käytännöt oppimiskonteksteiksi. Opiskelijoi-
den voidaan todeta olevan sidoksissa yhteisöön kolmella tavalla: työn, toimintatavan ja 
sosiaalisen toiminnan kautta (ks. Lave 1993, 7–9, ks. mt. 1996, 69; ks. Poikela 1995, 
174; ks. Poell ym. 1997, 68; ks. Vesterinen 2001, 182). 

Tiimityössä on kysymys organisaatiokulttuurista ja toiminnan rakenteellisista ehdoista 
(Helakorpi 2001, 95). Tutkijat katsovat sosiaali- ja terveysalalla yleistyneen moniamma-
tillisen työryhmätyön edistävän erilaisten ihmisten ja ristiriitojen kanssa toimimista (Lau-
nis 2000, 57; ks. Engeström ym. 1995, 16). Työn luonnetta perinteisesti hallinnoidun 
työn sijasta voidaan luonnehtia kehitysprosessiksi, jonka painopistealueita ovat toisaalta 
strategisen näkemyksellisyyden ja osaamisen ja toisaalta yhteistyösuhteiden kehittäminen 
(Helakorpi 2001, 96, 100).  

Työssä oppiminen on perehdyttämistapa työn ja työpaikan vaatimuksiin. Samalla se 
on oppimismetodi (ks. Helakorpi 2001, 137) ammatissa tarvittavien tietämyksen ja taito-
jen oppimiselle. 
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8.3  Opiskelijoiden kriittiset oppimiskokemukset  
ja niiden kontekstit  

Tässä luvussa kuvataan opiskelijoiden kriittisiä oppimiskokemuksia, merkityksellisinä ja 
erittäin merkityksellisinä koettuja sisältöalueita ja oppimisen ehtoina tilannetekijöitä. 
Merkityksellisten oppimiskokemusten katsotaan myötävaikuttavan ammatillisen tietä-
myksen kehittymiseen ja erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten paitsi ammatilli-
sen tietämyksen myös identiteetin ja ammatti-identiteetin kehittymiseen (ks. Antikainen 
1996, 253–254; ks. Lauriala 1997, 107). Tilannetekijöiden katsotaan edistävän oppimista.  

Tutkimusmateriaalina oli oppimisen ja sen tilannetekijöiden affektiominaisuuksia kar-
toittava aineisto. Tutkimustulokset esitetään siten, että aluksi kuvataan yleisnäkemys op-
pimisenalueiden ja niiden tilannetekijöiden arvottamisen laadusta ja sen jälkeen tätä sy-
vällisempi kuvaus niiden laatuominaisuuksista opiskelijoita edustavasti tyypeittäin. 
Erittäin merkittävien oppimiskokemusten ja niiden tilannetekijöiden kuvauksissa opiske-
lijoita edustavat tyypit on jätetty pois asian persoonakohtaisuuden vuoksi. Tulokset ha-
vainnollistetaan haastattelu- tai päiväkirja-aineiston otteiden sekä taulukoiden avulla. 

Tutkittavat arvottivat oppimiskokemuksiaan ja niihin vaikuttaneita tekijöitä Herman-
sin (1987) 30 affektia sisältävää standardimittaria käyttäen. Hermansin mukaan jokaisella 
merkityksellisellä kokemuksella on kyseistä kokemusta luonnehtiva affektiivinen modaa-
liteettinsa (mt., 164–167). Affektin laatua kuvaavat kirjaimet P = (Positiivinen suhde asi-
aan välillä minimi 0, maksimi +20) ja N = (Negatiivinen suhde asiaan välillä minimi –20, 
maksimi 0).  

Arvottamisen määrää kuvataan Likert-tyyppisellä asteikolla numeroilla -1–20. Nume-
rot kuvaavat arvottamisen määrää seuraavasti: 

-1 negatiivinen 
0–4  vähän 
5–9  kohtalaisesti 
10–14  paljon 
15–20  erittäin paljon 

8.3.1  Merkitykselliset oppimiskokemukset 

Merkityksellisenä pitämiseen liittyy tässä yhteydessä sekä kognitio että emootio. Opiske-
lijoiden arvottamat oppimiskokemukset ovat tunneominaisuuksiltaan pääasiassa positiivi-
sia. Sen perusteella voi todeta, että opiskelijat arvostavat oppimaansa (liite 10 ja 11). 

Tutkittavat (11/13) nimesivät pääasiassa yhden kaikkein arvostetuimman oppimisen 
sisällön; kaksi tutkittavaa kuitenkin kaksi yhtä paljon arvostamaansa sisältöaluetta. 
Useimmat tutkittavista nimesivät saman kvalifikaatioluokan useita sisältöjä merkityksel-
lisiksi oppimisen sisältöalueiksi. Taulukossa 14 on esitetty merkitykselliset oppimisko-
kemukset kvalifikaatioina eniten arvostusta saaneessa järjestyksessä.  

Merkityksellisinä pidetyt sisältöalueet kuvataan prosentteina ja lukumäärinä. Merki-
tyksellisten sisältöalueiden yhteydessä olevien lukuparien ensimmäinen luku kuvaa kaik-
kien merkityksellisimpinä pidettyjen sisältöalueiden prosentuaalista osuutta ja sen vierei-
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nen luku merkityksellisinä pidettyjen sisältöalueiden mainintojen prosentuaalista osuutta. 
Suluissa olevien lukuparien ensimmäinen luku kuvaa kaikkein merkityksellisimpänä pi-
dettyjen sisältöalueiden mainintojen määrän ja jälkimmäinen merkityksellisinä pidettyjen 
sisältöalueiden mainintojen määrän. Negatiivisesti koetut sisältöalueet esitetään taulukon 
kohdassa ”-1” ja kuvataan tekstissä kyseistä asiaa käsittelevän kohdan lopussa.  

Taulukko 16. Merkitykselliset oppimiskokemukset. 

Kvalifikaatiot Sosiokult-
tuurinen 

Ammattiala-
kohtainen 

Motivaatio Innovaatio Yht. 

Arvottamisen 
määrä  

% (n) % (n) % (n) % (n)  % (n) 

-1 0,0 (0,0) 0,11 (0,4) 0,3 (0,1) 0,3 (0,1) 0,17 (0,6) 
0–4 0,0 (0,0) 0,6 (0,2) 0,0 (0,0) 0,11 (0,4) 0,18 (0,6) 
5–9 16,6 (2,3) 8,15 (1,5) 8,9 (1,3) 0,3 (0,1) 25,35 (4,12) 
10–14 16,14 (2,5) 8,9 (1,3) 0,3 (1,1) 8,3 (1,1) 39,29 (5,10) 
15–20 16,0 (2,0) 8,3 (1,1) 8,0 (1,0) 0,0 (0,0) 31,3 (4,1) 
Yht. 46,23 (6,8) 23,43 (3,15) 23,14 (3,5) 8,20 (1,7) 100,100 (13,35) 

Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot. Lähes kaikki opiskelijat arvostavat sosiokulttuuristen 
kvalifikaatioiden oppimista. Se on arvostetuin oppimisen alue. 

Vuorovaikutustaidot. ”Palaute on… ja se vuorovaikutus mulle hirmu tärkeää ja että 
sitä ei teoriassa niin sitte saa.” J 625, opiskelija kuvaa työhön osallistumisen edistävän 
vuorovaikutustaidoissa harjaantumista. Kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista (C, E, 
G, J, T, M) kuusi pitää vuorovaikutustaitojen oppimista kaikkein merkityksellisimpänä 
sisältöalueena ja arvostaa oppimaansa vähintään kohtalaisesti. Yksi A- ja B-tyyppiä edus-
tava opiskelija (Q, K) yleensä arvostaa kohtalaisesti tämän sisältöalueen oppimista. Toinen 
heistä (K) arvostaa paljon lisäksi esiintymistaidon oppimista.  

Verkostotyö. Tutkimusryhmän B-tyyppiin kuuluva opiskelija (M) arvostaa paljon ja 
eniten vuorovaikutustaitojen oppimiseen liittyen verkostotyön oppimista. Tämän lisäksi 
neljä tutkittavaa, joista yksi on muuntokoulutuksen opiskelija (F, J, K, M), arvostaa 
yleensä kohtalaisesti tai paljon ryhmätyötaidoissa mm. periksi antamisen taidoissa har-
jaantumista. 

Ammattialakohtaiset kvalifikaatiot. Opiskelijat arvostavat yleensä ammattialakohtai-
sen kvalifikaatioiden oppimista. Se on toiseksi arvostetuin oppimisen alue. 

Ammattialan työ. ”... ensimmäisenä tulee mieleen tämä vanhusten kanssa yhteistyö, 
liikunnanohjaus, sitten, että se oli semmonen uus asia ja joka on sitten jälkeenpäin mieti-
tyttäny paljon.” F 266, muuntokoulutuksen opiskelija reflektoi merkityksellisenä pitä-
määnsä oppimiskokemusta. Hän arvostaa eniten ja erittäin paljon asiakaslähtöisen työot-
teen oppimista, vanhusten liikuntakoulutusta, tehdessään vanhustyötä harjoittelujaksolla. 
Tämän lisäksi yksi A- ja B-tyyppiä edustava opiskelija (Q, T) arvostaa paljon työn eri-
tyispiirteitä, ammatillisia taitoja tai vanhuudesta oppimista.  

Kaikkiin tyyppiin kuuluvat seitsemän opiskelijaa (B, E, F, I, J, T, Q) arvottaa tai ar-
vostaa asiakastyön oppimista korkeintaan paljon. Opiskelijat arvostavat asiakaslähtöistä 
työtä ts. vanhusten kanssa ja mielenterveysasiakkaan kanssa toimimista. Lisäksi he ar-
vostavat seuraavia asiakastyön sisältöjä ja tapoja: vanhenemismuutosten oppimista, teh-
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tävän tekemistä, joustavuutta, avoimuutta, erilaisuutta, elämäntilanteen kartoittamisen, 
ryhmän ohjauksen oppimista tai vieraan maan kulttuuriin tutustumista. 

Kaikkia tyyppejä (B, C, M) edustavista opiskelijoista kolmella on oppimiseen liittyviä 
negatiivisia kokemuksia. Kaksi opiskelijaa kuvaa oman toiminnan reflektointiin, toinen 
arkielämän ongelmien pohdintaan ja toinen itsehillinnän oppimiseen liittyneen negatiivi-
sia tunteita. Yksi opiskelija kuvaa oppimistehtävien tekemisen ja ryhmän ohjauksen kiel-
teisenä asiana. Kokemuksiin liittyy enintään kohtalaisesti negatiivisia tunteita. 

Motivaatiokvalifikaatiot. Tutkittavista noin puolet arvostaa motivaatiokvalifikaatioi-
den oppimista pääasiassa kohtalaisen paljon. Se on kolmanneksi arvostetuin oppimisen 
alue. 

Arvot ja asenteet. Arvot ja asenteet ovat olleet kaikkein merkityksellisimmät oppimi-
sen alueet B-tyyppiä edustavalle ja muuntokoulutuksen opiskelijalle. Opiskelijat (J, I) 
katsovat merkityksellisimmäksi oppimisen alueeksi omien vanhempien arvostamisen tai 
omaan itseensä suhtautumisen oppimisen. He arvostavat näitä alueita vähintään paljon. 
Asenteisiin liittyvä oppimiskokemus, elämäntilanteen tarkasteleminen, on yhdelle opis-
kelijalle (B) kaikkein merkityksellisin asia, ja hän arvostaa sitä kohtalaisesti. 

”… vaikka muilla on tosi korkeita arvoja ollu, kuten työ ja koulutus, mutta ehkä nyt 
on tajunnu, että ne ei välttämättä ihan kaikkee merkihe. Voi olla onnellinen ilman…” E 
358, opiskelija kuvaa arvomaailman muutostaan. Kaksi B-tyyppiin kuuluvaa opiskelijaa 
(E, J) kuvaa yleisesti uusien arvojen pohdinnan positiivisena. He arvostavat oppimaansa 
vähintään kohtalaisesti ja korkeintaan paljon.  

”No ennakkoluulot on hävinny tai ei nyt musta tietenkään kokonaan hävinny, mutta 
erilaisia ihmisiä kohtaan ja pelot myöskin, että ei niinku ennää pelkää kohdata tuom-
mosia erilaisia ihmisiä.” C 207, A-tyyppiin kuuluva opiskelija kuvaa omien ennakko-
olettamustensa kyseenalaistuneen ja suhtautumistapansa avartuneen. Hän kuvaa yleensä 
asenteiden ja erilaisuuden kunnioittamiseen liittyvät seikat kohtalaisen arvokkaina.  

Yhden B-tyyppiä edustavan opiskelijan (I) negatiivinen kokemus liittyy arvojen ref-
lektointiin. Hän pitää kokemustaan kohtalaisen negatiivisena. Kaikkiaan kokemukset 
ovat tilannesidonnaisia ja muuntuvia; henkilökohtaisen arvokartoituksen tekeminen on 
koko elämän kestävä prosessi. 

Innovatiiviset kvalifikaatiot. Kaikkein merkityksellisimpänä oppimisen sisältöalueena 
yksi B-tyyppiä edustava opiskelija (K) arvostaa eniten ja melko paljon työtä ja työssä 
vaikuttamista koskevaa tietämystä. Oppimisen sisältönä ovat suunnittelutaidot.  

”Olin haastatellut… potilaan, tätä… tyytyväisyyttä omaan avohoitoon.” G 419, opis-
kelija kuvaa seminaarityössään integroivansa työyksikön kehittämistarpeet henkilökoh-
taisiin oppimistavoitteisiinsa. Kaksi muuntokoulutuksen opiskelijaa (G, B) arvostaa vä-
hän tai kohtalaisen paljon lähiohjaajan roolista oppimista, juhlan järjestämisen sekä 
tutkimustyön ja kehittämistyön tekemisen oppimista sekä kaksi B-tyyppiin kuuluvaa 
opiskelijaa (K, J) järjestely- tai organisointitaitojen oppimista.  

Innovatiivisten kvalifikaatioiden oppimisen yhteydessä yksi B-tyyppiin kuuluva opis-
kelija tunnistaa kielteisiä kokemuksia. Hän katsoo uusien näkökulmien oppimiseen liitty-
neen vähän negatiivisia kokemuksia.  
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8.3.2  Erittäin merkitykselliset oppimiskokemukset. 

Tutkittavista seitsemän (7/13) kuvaa yhden tai muutamia erittäin merkityksellisiä työn 
tekemisen tapaan, työn sisältöön tai asenteiden tarkasteluun liittyviä oppimiskokemuksia. 
Ne kuvataan mainintojen lukumäärinä taulukossa 15. Tutkittavat pitävät kokemuksiaan 
pääasiassa positiivisina, mutta myös ambivalentteina tai negatiivisina.  

Taulukko 17. Erittäin merkitykselliset oppimiskokemukset. 

Oppimisen alue Sisältö Yht. 
Työn substanssi Sosiaalipoliittiset asiat, hallinnolliset asiat, työn vähyys, 

vieraan maan kv-toimeen ja nuorisotoimeen tutustuminen, 
vanhusten toimintarajoitteisuuden huomioon ottaminen, 
tiedon etsiminen ja suunnittelu, huolellisuus 

9 

Ryhmätyötaidot Yhteistyötaidot, tuen pyytäminen, kokemusten jakaminen, 
itsenäinen työskentelytapa, projektimainen työote, 
työyhteisön ilmapiiristä oppiminen  

6 

Ohjaustaidot Ryhmien ohjaaminen, esiintymistaitojen oppiminen, nuorille 
rajojen asettaminen 

3 

Asenteet Asenteiden prosessointi, erilaisuuden hyväksyminen, 
valintojen tekeminen 

3 

Yht.  21 

Työn substanssi. Taulukko osoittaa, että opiskelijat pitävät työn substanssin oppimista 
keskeisimpinä ammattiin kouluttautumisen aspektina. Viisi opiskelijaa arvottaa tai arvos-
taa työn substanssisisältöisten asioiden oppimista. Toimintakäytänteisiin vaikuttavina 
kohtalaisen arvostettuina asioina yksi opiskelija pitää sosiaalipoliittisten ja hallinnollisten 
asioiden ja yksi opiskelija vanhuksen toimintarajoitteisuuden huomioon ottamisen oppi-
mista. Tehtävien suorittamisen tasolla yksittäiset opiskelijat arvostavat vähintään vähän ja 
korkeintaan kohtalaisesti tiedon etsimisen, suunnittelun tai huolellisuuden oppimista.  

Ryhmätyötaidot. Tutkittavista kolme pitää erittäin merkityksellisinä oppimiskokemuk-
sina ryhmätyötaidoissa kehittymistä. He arvostavat vuorovaikutteisen työtavan oppimista 
vähintään vähän ja korkeintaan erittäin paljon. Yksi heistä arvostaa yhteistyötaitojen ja 
kokemusten jakamisen oppimista ja toinen itsenäisen työskentelytavan ja työyhteisön il-
mapiiristä oppimista. Lisäksi yksi tutkittava kuvaa tärkeäksi tuen pyytämistaidon ja pro-
jektimaisen työotteen oppimista.  

”Kyllä se etukätteen jännitti se, että ihan tuntemattomien kanssa lähteä… ja kyllä se 
sitten ihan mukavasti meni.” K 694, opiskelija kertoo ohjaustilanteen olleen hänelle mer-
kityksellinen. Kolme opiskelijaa arvottaa tai pitää korkeintaan kohtalaisen arvokkaana 
ohjaustaitojen oppimista. He arvostavat esiintymistaidoissa ja erilaisten ryhmien ohjaa-
misessa harjaantumista.  

Asenteet. Opiskelijat arvostavat asenteisiin liittyviä kokemuksia vähintään kohtalaisen 
paljon ja korkeintaan paljon. Kaksi tutkittavaa arvostaa asenteissaan tapahtuneita muu-
toksia: toinen asenteiden prosessoinnin ja toinen erilaisuuden hyväksymisen oppimista. 
Yksi opiskelija arvostaa valintojen tekemisen oppimista.  
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Kolmen opiskelijan mielestä myös negatiiviset oppimiskokemukset ovat erittäin merki-
tyksellisiä. Kukin opiskelijoista tuo esille yhden korkeintaan paljon kielteisiä kokemuksia 
herättäneen työn substanssi- tai ohjaussisältöisen oppimiskokemuksen. 

”Se on näkynyt tässä projektissa, tytöissä, että vanhemmat ei aseta niitä rajoja…” M 
800, opiskelija reflektoi omaa tehtäväänsä osana nuoren kasvuympäristöä. Opiskelijoiden 
kielteiset kokemukset liittyvät työkäytänteisiin, työn vähyyteen, vieraan maan nuoriso-
toimeen tutustumiseen tai rajojen asettamiseen nuorille.  

Konteksti rajaa ja mahdollistaa oppimiskokemukset. Työkonteksti tarjoaa tiiviin ih-
missuhdeverkoston oppimisen tueksi. 

8.3.3  Merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijät 

Kriittisten oppimiskokemusten tilannetekijöinä kuvataan tekijöitä, joiden opiskelijat kat-
sovat vaikuttaneen merkityksellisten ja erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten 
syntymiseen. Yleensä opiskelijat mieltävät ne positiivisiksi oppimisen mahdollistajiksi.  

Jokainen kymmenestä tutkittavasta (10/13) kuvaa vähintään yhden arvokkaan oppimi-
sen tilannetekijän. Opiskelijat pitävät lähityötovereita merkityksellisinä oppimiselleen. 
He arvostavat yhteistyökumppaneita työyhteisössään ja pitävät heitä etäämpiä suhteita 
vain vähän merkityksellisinä.  

Merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijöiden arvoarvostelman on tehnyt 
kymmenen opiskelijaa ja se esitetään taulukossa 16. Arvostuksen määrä kuvataan Likert-
tyyppisellä asteikolla, kuten edellä. Tilannetekijät esitetään taulukossa eniten arvostusta 
saaneessa järjestyksessä. Tilannetekijöiden yhteydessä peräkkäisistä luvuista ensimmäi-
nen kuvaa merkityksellisimpinä ja jälkimmäinen merkityksellisinä pidettyjen oppimisen 
tilannetekijöiden mainintojen prosentuaalisen osuuden. Tämän lukuparin alapuolella su-
luissa olevista luvuista ensimmäinen kuvaa merkityksellisimpinä ja jälkimmäinen merki-
tyksellisinä pidettyjen oppimisen tilannetekijöiden mainintojen lukumäärän. Negatiivisi-
na koettujen oppimisen tilannetekijöiden lukumäärät kuvataan taulukon kohdassa ”-1”.  
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Taulukko osoittaa, että opiskelijoiden nimeämät oppimisen tilannetekijät pääasiassa hen-
kilöityvät oppimisyhteisön tai työyhteisön jäseniksi. Ne konkretisoituvat myös oppimis-
paikaksi tai henkilökohtaisiksi oppimista edistäneiksi taustatekijöiksi.  

Oppimisyhteisö. Opiskelijat pitävät opiskelutoveria merkityksellisimpänä tilanneteki-
jänä oppimiselleen. Yli puolet tutkittavista, jotka edustavat B-tyyppiä tai muuntokoulu-
tuksen opiskelijoita, arvostaa häntä vähintään vähän. 

”Sitten X:n kanssa paljo jutellaan.” J 652, opiskelija kuvaa mahdollisuuttaan jakaa 
ajatuksiaan opiskelutoverin kanssa. Kolme opiskelijaa (E, J, G) arvostaa opiskelutoveria 
eniten, vähintään vähän ja korkeintaan erittäin paljon. Lisäksi kolme opiskelijaa (F, I, M) 
yleensä arvostaa opiskelijatoveria vähintään kohtalaisesti.  

Opettaja. Yksi muuntokoulutuksen opiskelija (F) arvostaa opettajaa eniten ja erittäin 
paljon oppimisensa tilannetekijöistä. Hänen lisäkseen kaksi B-tyyppiin kuuluvaa opiske-
lijaa ja yksi muuntokoulutuksen opiskelija (B, K, M) arvostaa ohjaavaa opettajaa vähin-
tään vähän ja enimmillään erittäin paljon.  

Työpaikka ja sen henkilöstö. Tutkittavista kaksi B-tyyppiä edustavaa opiskelijaa (I, K) 
arvostaa eniten ja erittäin paljon opiskelupaikkaa, yksi muuntokoulutuksen opiskelija (B) 
vähän esimiestään ja yksi A-tyyppiin kuuluva opiskelija (C) vähän työtovereitaan ja asi-
akkaita ja yksi B-tyyppiä edustava opiskelija (T) arvostaa paljon ohjaustilannetta. 

”Meillä on muutamia yhteistyökumppaneita, joihin ollaan yhteyvvessä tarvittaessa. 
Auttavana ... toimii lasten puolelta X…. Kerhon kokoontumispaikkana on…, jonne saim-
me avaimet.” C 16, opiskelija kuvaa arvostamansa työyhteisön tukea merkityksellisenä ja 
arvostaa sitä vähän. Arvokkaat kokemukset liittyvät ohjaustilanteisiin tai välillisesti op-
pimista mahdollistaneisiin käytännön järjestelyihin.  

Opiskelijat pitävät monia yhteistyökumppaneita, työyhteisöä ja asiakkaita, tärkeinä 
oppimisensa edistämisessä. Yksi muuntokoulutuksen opiskelija ja kolme B-tyyppiä edus-
tavaa opiskelijaa (E, F, J, K) arvostaa lähiohjaajaa vähintään kohtalaisesti ja enimmillään 
erittäin paljon. Kaksi B-tyyppiä edustavaa ja kaksi muuntokoulutuksen opiskelijaa (F, G, 
I, T) arvostaa yhtä tai useampaa työyhteisön jäsentä, henkilöstöä, koulun johtajaa, esi-
miestä tai opiskeluystäviä vähintään vähän mutta enimmillään paljon. Oppimistilanteina 
kaksi B-tyyppiä edustavaa opiskelija (I, M) arvostaa paljon ohjaustilanteita sinänsä ja 
kohtalaisesti asiakasta tai asiakasta ja hänen vanhempiaan. Kaksi B-tyyppiin kuuluvaa 
opiskelijaa (I, T) ja yksi muuntokoulutuksen opiskelija (F) arvostaa vähintään vähän ja 
korkeintaan paljon opiskelupaikkana kehitysvammaisten koulua, harjoittelupaikkaa, op-
pimisolosuhteita tai materiaalipulaa.  

Henkilökohtaiset tekijät. Yksi B-tyyppiä edustava opiskelija (M) pitää myönteisimpä-
nä oppimiseen vaikuttavana tekijänä omaa positiivista asennettaan. Hän arvostaa sitä pal-
jon. 

Muuntokoulutuksen opiskelija ja B-tyyppiä edustavat kaksia opiskelijaa (F, K, M) ar-
vostavat vähintään vähän ja korkeintaan erittäin paljon henkilökohtaisiin taustoihin liit-
tyviä oppimisen tilannetekijöitä kuten perhetilannettaan, omia edellytyksiään ja vaati-
muksiaan. Yksi opiskelija kuvaa toimintavapauden arvokkaaksi oppimista 
mahdollistavaksi tekijäksi.  

Opiskelijat kuvaavat oppimisen tilannetekijöitä jossain määrin kielteisinä, vaikka he 
pitävät niitä merkityksellisinä. Yhteensä viisi B-tyyppiin kuuluvaa tai muuntokoulutuk-
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sen opiskelijaa (E, F, I, J, M) kuvaa yksittäisiä tilannetekijöitä, joihin on liittynyt vähin-
tään vähän ja korkeintaan paljon kielteisiä kokemuksia. 

”Tavallaan sen ajan löytäminen… ja sitä kautta kehittyi ongelmia. ” F 291, tutkittava 
kuvaa ajan käytön organisointiongelmana. Kaikkein useimmin opiskelijat mainitsevat 
negatiivisena seikkana kiireen työelämäprojekteissa. Kaikkiaan kolme opiskelijaa pitää 
kiirettä kielteisenä seikkana. Muina negatiivisina tilannetekijöinä yksi opiskelija mainit-
see vieraassa maassa asumisen ja toinen teoriataustansa.  

Merkittävien oppimiskokemusten tilannetekijät ovat pääasiassa yhteistyötahoja, mutta 
erittäin merkittävien oppimiskokemusten tilannetekijät sijoittuvat tätä enemmän työn ja 
henkilökohtaisen elämän rajapinnoille. Toimintaan osallistumisen näkökulmasta oppimis-
ta ei tapahdu aina tilanteissa, joissa ihmiset ovat kognitiivisesti tai psykodynaamisesti si-
toutuneita. Oppiminen mahdollistuu, kun ollaan vuorovaikutuksessa uusien asioiden 
kanssa (ks. Wenger 1998, 83).  

8.3.4  Erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijät 

Opiskelijat (7/11) nimeävät erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijöik-
si työyhteisön ja oman henkilökohtaisen elämäntilanteensa ja arvostavat niitä yleensä. 
Taulukossa 17 esitetään erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijät mai-
nintojen lukumäärinä.  

Taulukko 19. Erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijät. 

Tilannetekijä Sisältö Yht. 
Henkilökohtaiset tekijät  Henkilökohtaiset tekijät 8 
Oppilaitosyhteisö Opiskelutoveri 4 
Työpaikka ja sen henkilöstö Työtilanne 3 
 Lähiohjaaja 2 
 Yhteistyötahot 2 
 Työtoveri 1 
 Projektin vetäjä 1 
 Opiskelupaikka 1 
Yht.  22 

Taulukko osoittaa, että opiskelijoista suurin osa pitää henkilökohtaisia tekijöitä merkittä-
vimpinä oppimista edistävinä tekijöinä. Tämän ohella opiskelijat arvostavat opiskeluto-
veria ja työyhteisön henkilöstöstä erityisesti lähiohjaajaa oppimisessaan.  

Henkilökohtaiset tekijät. Viisi opiskelijaa pitää henkilökohtaisia taustatekijöitä erittäin 
merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijöinä arvottaen tai arvostaen näitä kor-
keintaan kohtalaisesti. Yhdelle merkityksellinen tekijä on elämäntilanne, yhdelle perhe-
tekijät ja taloudelliset seikat ja yhdelle joustavuus opiskelusuunnitelmien järjestelyissä. 
Yhdelle opiskelijalle tärkeä asia on henkilökohtainen opiskelumotivaatio ja asioiden op-
piminen ja yhdelle opiskelijalle tulevaisuuden visiona työsuunnitelmat. 

Oppilaitosyhteisö. Kaikkein useimmin opiskelijat henkilöivät opiskelutoverin erittäin 
merkitykselliseksi oppimisen tilannetekijäksi oppilaitosyhteisössä arvostaen häntä vähin-
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tään vähän ja korkeintaan paljon. Kahdesta opiskelijasta toinen pitää häntä tärkeänä op-
pimisen taustatekijänä ja toinen arvostaa kolmea yhteistä toimintatapaa hänen kanssaan.  

Työpaikka ja sen henkilöstö. ”Myöhemmin osallistuimme vanhusten liikuntaohjaus-
koulutukseen, jonka koimme erittäin hyödylliseksi.” F 83, opiskelija kuvaa liikunnan oh-
jauskoulutuksen painoarvoa. Hän arvostaa erittäin paljon mahdollisuuttaan osallistua lii-
kunnan ohjauskoulutukseen. Työtilannetekijöinä koulutuksen lisäksi opiskelijat 
arvostavat paljon tai erittäin paljon työnohjausta. Tutkittavat arvostavat kohtalaisen pal-
jon yhteistyötahoja, koulun ystäviä tai asiakasta. He arvostavat vähintään vähän tai kor-
keintaan kohtalaisen paljon myös työpaikan henkilöstöä: kaksi tutkittavaa lähiohjaajaa, 
yksi työtoveria ja yksi projektin vetäjää. Yksi opiskelija arvostaa erittäin paljon opiskelu-
paikkaansa. 

Opiskelijoiden mielestä oppimisen tilannetekijät ovat osin kielteisiä. Yksi opiskelija 
pitää koulusta poissaoloaikaa vähän negatiivisena asiana. Toinen opiskelija kuvaa työn 
epävarmuuteen liittyneen paljon negatiivisia tuntemuksia.  

Kirjallisuudessa todetaan oppimisen todellistuvan niissä vuorovaikutusympäristöissä 
ja asiantuntijaverkostoissa, joihin opiskelijat osallistuvat (Rasku-Puttonen 1999, 181). 
Tutkimustuloksista päätellen voidaan Antikaisen (1996, 265) tavoin todeta, että opiskeli-
joiden oppimisen taustana on tunnistettavissa oppimista tukevat henkilö- ja sosiaaliset 
suhteet sekä konkreetit asiat (ks. Leontjev 1971, 36; ks. Levine & Moreland 1996, 264).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden 
merkitykselliset oppimiskokemukset ovat pääasiasiassa positiivisia. Arvostetuimpana op-
pimiskokemuksena opiskelijat pitävät ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen 
oppimista. Paljon he arvostavat myös ammattialan sisällön oppimista, erityisesti asiakas-
lähtöisen työotteen oppimista sekä motivaatiokvalifikaatioita. Nämä sisältöalueet on mai-
nittu myös erittäin merkityksellisinä oppimiskokemuksina. Innovatiivisten kvalifikaatioi-
den oppiminen on merkityksellinen, mutta ei merkityksellisin oppimiskokemus. 
Opiskelijoiden voidaan päätellä olevan motivoituneita oppijoita monikontekstisilla toi-
mintakentillä. Koska tulevaisuudessa ammatillisesti päteviltä henkilöiltä edellytetään en-
tistä laajempaa osaamisprofiilia (Luopajärvi 2000, 112), erityisesti sosiaalisiin suhteisiin 
liittyvää tietämystä (Eteläpelto 2001, 8), tämän tutkimuksen tulokset ovat suotuisia opis-
kelijoiden, koulutuksen ja työelämän näkökulmasta. 

Opiskelijat arvostavat erityisesti työn substanssiin sisältyvän vanhustyön oppimista. 
Kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina on elämänkaaren kaikkien vaiheiden ihmi-
siä, voi pohtia, miksi juuri vanhusten kanssa toimiminen on ollut erityisen huomionar-
voista. Johtuuko erityisasema kenties siitä, että koulutuksessa vanhuuteen liittyvät asiat 
jäävät muiden elämänkaaren vaiheiden tarkasteluissa vähäisiksi. Tutkimustulos on joka 
tapauksessa myönteinen väestön ikäjakauman ja sen lähivuosikymmenien kehityksestä 
tehtyjen ennusteiden näkökulmasta.  

Noin puolet tutkittavista arvostaa innovatiivisten kvalifikaatioiden oppimista. Oppi-
mismotivaatio on keskeistä, koska tulevaisuudessa vaaditaan taitoja uuden oppimiseen ja 
osaamisen kehittämiseen (Stenström 2001, 6). Siitä näkökulmasta, että ammattilaisten 
edellytetään tarjoavan korkealaatuisia palveluita, joiden laadun määrittelee yleisimmin 
asiakkaat kuin hän itse (Helakorpi 2001, 21), opiskelijoiden työkäytäntöjä analysoiva ja 
kehittävä ote on koulutuksen kannalta myönteistä. 

Tutkimustulosten perusteella kussakin opiskeluvaiheessa näyttää olevan sille tyypilli-
set arvottamisen sisällöt. Sosiokulttuuristen ja ammattialakohtaisten kvalifikaatioiden op-
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pimista arvostavat kaikki A-tyyppiä edustavat, lähes kaikki tai kaikki B-tyyppiä edustavat 
opiskelijat ja kaksi kolmannesta muuntokoulutuksen opiskelijoista ja motivaatiokvalifi-
kaatioiden oppimista arvottavat puolet A- ja B-tyyppiä edustavista ja kolmannes muunto-
koulutuksen opiskelijoista. Sen sijaan innovatiivisten kvalifikaatioiden oppimista ei arvo-
ta kukaan A-tyyppiä edustavista opiskelijoista, mutta puolet B-tyyppiin kuuluvista ja 
kaksi kolmannesta muuntokoulutuksen opiskelijoista. Sisällöllisesti B-tyyppiä edustavat 
opiskelijat arvottavat lähinnä työkäytäntöjen oppimista ja muuntokoulutuksen opiskelijat 
työhön vaikuttamista. Voitaneen ajatella arvottamisen painopiste-erojen selittyvän opis-
kelijoiden oppimistavoitteilla tai heidän oppimiskompetenssillaan.  

Negatiiviset oppimiskokemukset luovat ohjauksellisen haasteen selvittää, millaisen 
merkitysmaailman ilmentymiä ne ovat. Oppimisen kannalta on olennaista, että opiskelijat 
saavat tukea reflektioprosessiinsa uusien merkitysskeemojen hahmottamiseksi.  

Monissa ammatillisen koulutuksen oppimista koskevissa tutkimuksissa kuvataan tässä 
tutkimuksessa esitettyjen oppimiskokemusten kaltaisia kriittisiä oppimiskokemuksia. 
Opettajankoulutuskontekstiin liittyen Lauriala (1997, 107108) kuvaa opettajan työn op-
pimista käsittelevässä väitöskirjassaan opettajaopiskelijoiden pitäneen kriittisinä koke-
muksina uudenlaisen ammatillisuuden kehittymistä edistäviä oppimiskokemuksia. Vas-
taavasti Silkelä (1997, 180) kuvaa Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen 
luokanopettajien opiskelua käsittelevässä tutkimuksessaan merkittävinä oppimis-
kokemuksina pidetyn sosiaalisia tapahtumia, kuten pienryhmätoimintakokemuksia, joihin 
on liittynyt voimakas onnistumisen tai yhteenkuuluvuuden tunne. Myös Paukkunen ym. 
(2001, 144) toteavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä parantamaan tarkoitetun 
koulutuskokeilun yhteydessä opistoasteisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoi-
den pitäneen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja oleellisimpina ammattitaidon osa-alueina 
ja katsoneen saaneensa niissä myös parhaimmat valmiudet koulutuksen aikana. 

Houtsonen (1996) toteaa koulutusidentiteetin kulttuurisen rakentumisen aineksia kä-
sittelevän tutkimuksensa perusteella iältään nuorten ammatillisen koulutuksen käyneiden 
tutkittavien tuoneen esille työn ja koulukontekstin erillisyyden siinä mielessä, että he to-
teavat todellisten taitojen oppiminen toteutuvan työssä ja teoreettisen tiedon muodollises-
sa koulutuksessa (mt., 204–207). Tämä erillisyys on nähtävissä osin tämänkin tutkimuk-
sen arvokartoitusosiossa: kukaan opiskelijoista ei kuvaa teoreettisen tiedon oppimista 
merkityksellisenä harjoittelun yhteydessä vaikkakin yksi opiskelijoista arvottaa teo-
riataustaansa kielteisesti. Tämä tutkimustulos on ristiriitainen haastatteluilla ja oppimis-
päiväkirjoilla saadun tutkimustiedon kanssa. Tästä voinee tehdä johtopäätöksen, etteivät 
opiskelijat välttämättä pidä teorian opiskelusta käytännön jaksolla. Tutkimustieto on kes-
keinen koulutuksen kannalta pyrittäessä ohjaamaan teoreettisesti hallitun työn oppimista.  

Tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijat arvostavat lähiyhteisöä oppimisen tilanne-
tekijänä. Tutkittavat mainitsevat useimmiten merkityksellisten oppimiskokemusten mer-
kittävimmäksi tilannetekijäksi opiskelijatoverin ja merkittäväksi työyhteisön. He pitävät 
entuudestaan tuttuja ihmisiä, erityisesti lähiohjaajia tärkeimpinä oppimisen taustatekijöi-
nä. Erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten mahdollistajiksi opiskelijat esittävät 
ensisijaisesti elämäntilanteensa, mutta myös työpaikan henkilöstön opiskelutovereineen. 
Helakorven (2001, 48) tavoin voidaan ajatella, että työssä viihtymisen, työmotivaation ja 
työn tulosten kannalta työyhteisön sosiaalinen toimivuus on ”kivijalka” työlle. 

Vajaa puolet tutkittavista kuvaa yksittäisiä oppimisolosuhdetekijöitä negatiivisiksi. 
Muutamat opiskelijat kuvaavat negatiivisina tilannetekijöinä hallitsemansa teoriatiedon, 
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vieraassa kulttuurissa asumisen tai kokemansa aikapulan. Kokemukset voidaan tulkita 
Zimmermanin tavoin (1989, 332) oppimisstrategioiden valintaongelmiksi tai arvioiksi 
oppimistavoitteiden saavuttamattomuudesta tai Wengerin (1998, 55) tavoin kulttuuriky-
symyksenä, vieraan asiantuntijakulttuurin käytänteiden omaksumattomuudesta. Voidaan 
ajatella, että ulkoiset oppimisesteet voi minimoida ohjauksen keinoin.  

Ohjauksen näkökulmasta tieto opiskelijoiden kriittisistä oppimiskokemuksista ja nii-
hin vaikuttaneista tekijöistä auttaa tulkitsemaan opiskelijoiden elämismaailmaa heidän 
näkökulmastaan käsin. Itseohjautuvuuden kannalta persoonakohtainen tieto välittyy oh-
jauksen perustaksi merkitysperspektiivin uudelleen muotoilemiselle. Toisaalta opiskeli-
joiden arvottama tilanneyhteyksissään toteutuva oppiminen välittyy perustaksi työn ja 
koulutuksen väliseen arvokeskusteluun. Sen voi ajatella välittyvän Meijersin ja Wijersin 
(1998, 75) tavoin visioiksi siitä, mitä opiskelijat kirjaavat osaamisportfolioihinsa siinä 
vaiheessa, kun he siirtyvät aikanaan työnhakijoiksi.  

8.4  Opiskelijoiden näkemykset työelämäprojekteissa oppimisen 
tarkoituksenmukaisuudesta 

Työelämäprojektien tarkoituksenmukaisuutta oppimisprojekteina kuvataan tässä luvussa 
näkemyksinä projektitoiminnan vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Tutkimus-
materiaalina oli kaikkien tutkittavien (13) haastattelu- ja oppimispäiväkirja-aineisto. Tut-
kimustulokset kuvataan siten, että aluksi esitetään yleistuntuma työelämäprojekteissa op-
pimisesta ja sen jälkeen taulukon avulla havainnollistaen tätä yksityiskohtaisempi kuvaus 
oppimiseen liittyvistä näkemyksistä. 

8.4.1  Yleistuntuma työelämäprojekteissa oppimisesta 

Opiskelijat ovat pääasiassa tyytyväisiä työelämäprojekteihin oppimisprojekteina. He kat-
sovat saaneensa työelämäyhteyksien kautta moniulotteista tietämystä sosiaali- ja terveys-
alan työstä.  

Tyyppi B:hen kuuluvat ja muuntokoulutuksen opiskelijat (B 104, E 338, F 305, G 
346, I 538, J 613, M 829, K 735, S 1083, T 1144) suhtautuvat työelämäprojekteissa op-
pimiseen myönteisesti, vaikka esittävätkin käytänteiden kehittämiseen liittyviä näkökoh-
tia. Opiskelija kuvaa työssä oppimistaan antoisaksi seuraavasti: 

”… työharjoittelut ovat niitä parhaimpia oppimismahdollisuuksia, että mulle se 
on yks merkityksellisin.” F 305 

Myös opiskelun alkuvaiheen, tyyppi A:ta edustavat opiskelijat (A 937, C 201) yhtä opis-
kelijaa (Q 902, Q 910) lukuun ottamatta suhtautuvat positiivisesti työelämäprojektissa 
oppimiseen. Opiskelija, joka suhtautuu työelämäprojektiopintoihin kokonaisvaltaisen 
kielteisesti, kuvaa oppimismotivaatiotaan heikkona seuraavasti: 

”En henkilökohtaisesti pitänyt erityisesti siitä. Jäi huono maku suuhun.” Q 902 
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Näkemykset työelämäprojektien tarkoituksenmukaisuudesta vahvuustekijöineen ja kehit-
tämiskohteineen esitetään taulukossa 18. Taulukossa kirjaimet (A ja B) kuvaavat opiske-
lijoita edustavia tyyppejä ja luvut mainintojen lukumääriä ja prosentteja. Tässä yhteydes-
sä opiskelijoita edustavaan tyyppiin B on yhdistetty muuntokoulutuksen opiskelijoiden 
lausumat niiden samansuuntaisten sisältöjen johdosta.  

Taulukko 20. Näkemykset työelämäprojekteissa oppimisen tarkoituksenmukaisuudesta. 

Tyyppi Yht. Tyyppi Yht. Vahvuustekijät 
A  B n % 

Kehittämiskohteet 
A  B n % 

Oppimisen tehostuminen     Ohjaus 
Käytännön taitojen 
oppiminen 

2 4 6 21 Opettajan ohjaus 1 4 5 26 

Laaja-alainen oppiminen 2 4 6 21 Lähiohjaajan ohjaus 1 3 4 21 
Oppiminen helpottuu 1 2 3 11 Verkoston käytännöt 
Välitön palaute 0 2 2 7 Organisointi 1 1 2 10 
Maailmankuvan 
avartuminen 

0 2 2 7 Toiminnan resursointi 1 1 2 10 

Vaihtelua 
oppimismenetelmiin 

1 0 1 3 Työyksikön toiminta 0 1 1 5 

Sosiaalisen verkoston laajeneminen Tehtävät 
Motivaatio toimintaan 2 3 5 18 Oppimistehtävät 0 2 2 10 
Uusia ihmissuhteita 0 1 1 3 Vaativa työ 1 0 1 5 
Työuran luominen Toimintatapa 
Tulevaisuuden työpaikka 0 2 2 7 Oma työskentelytapa 2 0 2 10 
Yht. 8 20 28 100 Yht. 7 15 19 100 

8.4.2  Näkemyksiä työelämäprojekteissa oppimisen vahvuustekijöistä 

Lähes kaikki tutkittavat kuvaavat positiivisia näkökohtia työelämäprojektiopinnoista. 
Opiskelun alkuvaiheen opiskelijat, A-tyyppiä edustavat opiskelijat painottavat oppimis-
menetelmällisiä näkökohtia, kun taas opiskelussaan heitä vähän pidemmällä olevat, B-
tyyppiin kuuluvat ja ammattitutkinnon suorittaneet, muuntokoulutuksen opiskelijat pai-
nottavat ihmissuhteisiin, työsuhteisiin, maailmankatsomuksellisiin ja oppimisen vaikutta-
vuuteen liittyviä asioita. Useimmat opiskelijat (6/13) kuvaavat positiivisina aspekteina 
käytännön taitojen tai laaja-alaisen tietämyksen oppimisen.  

8.4.2.1  Oppimisen tehostuminen 

Käytännön taitojen oppiminen. ”Hirveesti on ollu silleen hyötyä, että on saanu kokemus-
ta siitä henkilöjutusta, että oon saanu mukkaan hänet. Ja koulun kannalta myös.” S 
1084, B- tyyppiä edustava opiskelija kuvaa oppineensa integroimaan erimuotoista tietoa 
työssään ja näkee sen merkityksen hyvinä työnsä tuloksina. Jokaista tyyppiä edustavat 
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opiskelijat (A 319, B 11, C 53, G 453, K 225, S 1084) katsovat asiakastyö-, ihmissuhde- 
tai kehittämistyötaitojen kehittyneen työelämäprojektijakson aikana.  

Itseohjautuvaa oppimista työn kontekstissa käsittelevään tutkimukseensa viitaten Ger-
ber ym. (1995) katsovat formaalin oppimisen edistävän työssä oppimista. Toisaalta he 
katsovat työssä oppimisen yhteydessä informaalien oppimistilanteiden olevan työkeskei-
sempiä ja työn kannalta spesifimpiä kuin formaalit oppimistilanteet. (Gerber ym. 1995, 
29.) Monimuotoisena työtapana työryhmätyö aktivoi yhteistoiminnallisten, kognitiivisten 
ja metakognitiivisten taitojen ohella aktiivista tietojen ja taitojen hankintaa.  

Laaja-alainen oppiminen. ”Hirveesti on oppinut ja huomannu erilaisia asioita, mitä 
ei varmasti koulussa olisi tullut oppineeksi, jos aina tunnilla istuis ja lukisi kirjoista.” C 
202, opiskelija kuvaa oppineensa toimintaa laaja-alaisessa toimintaverkostossa. Jokaista 
tyyppiä edustavat opiskelijat (A 367, B 130, C 202, E 365, K 700, T 1206) kuvaavat op-
pineensa työssä arkielämän tietoutta teorian ja käytännön ohella. Opiskelijat korostavat 
teoriatiedon ohella kokemukseen perustuvan tiedon arvoa. 

Tutkijat toteavat työssä oppimisen olevan laaja-alaisempaa kuin mitkään teoreettiset 
mallit (Benner 1984, 6–7; Boshuizen & Wiel 1997, 238–239; Chan 2001, 630; ks. Han-
dal & Lauvås 1987, 25–29) tai yksittäisten tekojen summa (Engeström ym. 1995, 15). 
Asiantuntijaksi oppimisessa integroituvat alan tietämys sekä toimintayksikön ja tätä laa-
jemmin koko työyksikön käytäntöjä koskeva tietämys. Potilas- tai asiakassuhteet laajen-
tavat vielä opittavien asioiden moninaisuutta (ks. Boshuizen & Wiel 1997, 239). Näiden 
ohella jo yhteisöön sosiaalistuminen tai psykososiaalinen toiminta on pedagogisia perus-
teita laajempi ilmiö (Jalava & Virtanen 1996, 74; Lave & Wenger 1991, 53, 94; Nonaka 
& Takeuchi 1995, 11). Siten oppiminen on holistista, eikä vain käsitteellisten struktuurien 
loogisten sääntöjen avulla tapahtuvaa toimintaa (Lave 1993, 7–9; ks. Poell ym. 1997, 
68).  

Oppimisen helpottuminen. ”Kyllä minusta oppii paremmin projektiopiskelussa, kun on 
kasvokkain sen vanhuksen kanssa.” A 978, opiskelija kuvaa käytännön työhön osallistu-
misen edistävän oppimista. Käytännöstä saadun kokemuksen perusteella yksi jokaista 
tyyppiä edustava opiskelija (A 978, F 305, J 622) kuvaa oppivansa paremmin ja hel-
pommin projektissa kuin vain teoriatietoa opiskellen. Opiskelijat katsovat kontekstin an-
tavan oppimiseen vielä ylimääräisen lisän.  

Oppivan organisaation ja itseohjautuvuuden teorioihin nojautuen tiimeissä uskotaan 
ihmisen vastuullisuuteen toimia tuloksekkaasti, jos hänelle annetaan siihen mahdollisuus. 
Työskentelykokemukset tuntuvat palkitsevilta, kun työssä voi käyttää kognitiivisia re-
sursseja ja kun työ tarjoaa kehitysmahdollisuuksia (Helakorpi 2001, 60, 92; ks. Knowles 
1990, 12 ).  

Välitön palaute toiminnasta. ”… kun käytännössä on ihmisten kanssa, tullee vuoro-
vaikutusta ja välitöntä palautetta, että mitenkä on onnistunu.” J 623, opiskelija kuvaa 
voineensa hyödyntää saamansa asiakaspalautetta oppimiseen. B-tyyppiä edustavan opis-
kelijan lisäksi muuntokoulutuksen opiskelija (B 130) korostaa asiakaspalautteen arvoa. 
Tutkittavat katsovat välittömän palautteen edistävän oppimista ja suoran palautteen työn 
tuloksellisuuden arvioimista.  

Oppimisorientaation näkökulmasta asiantuntijoidenkin on katsottu tarvitsevan palau-
tetta, vaikka he osaisivat arvioida työnsä laatua ja vaikuttavuutta itsekin (ks. Helakorpi 
2001, 67). Tutkimuksiinsa viitaten Gerber ym. (1995, 28) katsovat vuorovaikutteisen op-
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pimistavan edistävän aina jonkin asian oppimista ja riittävän tuen lisäävän työn mielek-
kyyttä.  

Maailmankuvan avartuminen. ”Eri kulttuuriin ja elämäntapaan tutustuminen oli suuri 
rikkaus.” I 113, opiskelija kuvaa näkökulmansa laajentuneen henkilökohtaisten valinto-
jen ja vieraille toiminta-alueille suunnattujen opintojen vuoksi. B-tyyppiä edustavan 
opiskelijan lisäksi muuntokoulutuksen opiskelija (F 53) kuvaa kokemuksiaan vieraan 
toimialan käytänteisiin tutustumisesta. Uusissa konteksteissa opiskelu voi muuntaa käsi-
tystä elämän ilmiöistä.  

Tutkijat katsovat erilaisiin kulttuureihin osallistumisen aktivoivan ja avartavan ajatte-
lua (Bruner 1996, 68). Wenger (1998) katsoo, että ajoittain ihmisellä on tehokkaan oppi-
misen kausia. Joskus taas työyhteisö voi asettaa tilanteisiin, joissa oppiminen on haasteel-
lista ja vaatii työtä, mutta voi johtaa lopulta hyvään lopputulokseen. (Mt., 9.) Usein 
toimintakokemukset jäävät implisiittisiksi, vaikka ne muovaavat elämisen suuntaa (mt., 
6) 

Vaihtelua oppimismenetelmiin. ”Se tuo väriä tavalliseen opiskeluun.” A 979, A-
tyyppiä edustava opiskelija katsoo käytännön tuovan vaihtelua teoreettisen oppimisjak-
son lomassa perinteiseen luokkahuonetyöskentelyyn. Työelämäprojektien ihmissuhde-
työn dynaamisuus luo oppimiselle aina uusia konteksteja.  

Opetusmenetelmät eivät ole riittäviä ehtoja oppimiselle (Engeström 1987a, 15, 17). 
Opiskelijat voivat oppia työntekijöiden erilaisista työtietoon liittyvistä ajattelumalleista, 
erilaisten professioiden tietoperustasta sekä interpersoonallisesta kommunikaatiosta si-
nänsä (ks. Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 148). Työhteisön toimintaan osallistuen 
kukin osallistuja omaksuu sen toimintatapoja, niiden tulkintaa sekä luo omaa yhteisöllistä 
identiteettiä (ks. Wenger 1998, 4).  

8.4.2.2  Sosiaalisen verkoston laajeneminen 

Motivaatio toimintaan. Oppimismotivaatio kuvataan sisäisinä ja ulkoisina tekijöinä. Op-
pimistoiminnassa ne ovat vuorovaikutteisia, mutta ne tässä yhteydessä esitetään erillisinä.  

Sisäiset tekijät. ”Toivomme, että vanhusten ja lasten yhteistoimintaa alettaisiin kehit-
tämään aktiivisesti muuallakin, kokeilemalla erilaisia toimintamuotoja.” F 92, opiskelija 
kuvaa yhteistyössä opiskelutoverinsa kanssa kehittämän työtavan tärkeyttä hoivatyössä. 
Hänen lisäkseen yksi muuntokoulutuksen ja kaksi A-tyyppiä edustavaa opiskelijaa (B 11, 
A 316, C 187) kuvaa työelämäprojektissa työskentelyään henkilökohtaisesti merkityksel-
lisenä. Työyksikön kannalta osa heistä toivoo kehittämilleen työkäytänteille jatkuvuutta 
vielä oppimisprojektien päätyttyä.  

Engeström (1987a, 29) pitää oppimisen sisäisinä motivaatiotekijöinä intentionaalisuut-
ta, oppimisen sisältöä ja opitun hyödynnettävyyttä. Myös Wittrock (1986, 304, 311) sa-
malla tavoin kuin Clardy (2000, 120), Hatano ja Inagaki (1995, 335) tai Zimmerman 
(1989, 329) näkee menestymisen lisäävän motivaatiota silloin, kun se on oman yrittämi-
sen tulosta ja kuvaa saavutuksiinsa luottavien opiskelijoiden oppivan todennäköisemmin 
kuin niiden, jotka uskovat oppimisen riippuvan toisista ihmisistä tai ulkoisista tekijöistä.  

Ulkoiset tekijät. ”Hirveän ihania ihmisiä he oikeestaan ol kaikki…, että tosi hyvin 
pääsi juttuun” I 520, opiskelija kuvaa työpaikan ilmapiiriä merkityksellisenä oppimisel-
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le. B-tyyppiä edustava ja muuntokoulutuksen opiskelija (G 460) kuvaa työyhteisöä in-
nostavaksi. Myönteisyys ilmenee annettuina valtuutuksina osallistua projektin monipuo-
lisiin työtehtäviin.  

Oppimisympäristön merkitys on monitasoinen. Sosiaalisen oppisen teoria korostaa sen 
järjestelyn tärkeyttä edistääkseen oppimista. Ulkoisten tekijöiden ohella oppimiseen vai-
kuttavat olennaisesti myös henkilökohtaiset tekijät, kuten omat tavoitteet (ks. Wenger 
1998, 8; ks. Zimmerman 1989, 330). Myös myönteisen ilmapiirin monet tutkijat näkevät 
vahvistavan oppimisorientaatiota (Clardy 2000, 120; Hammond & Collins 1991, 22; 
Knowles 1980, 28, 46–49; mt. 1990, 12; Lauriala 1997, 46; Ruohotie & Nieminen 2000, 
145; Schein 1987, 162–163). Vastaavasti työelämän edustaja (H 44 12.3.1998) pitää 
opiskelijoita motivoivina. Tällöin ulkoisilla ja sisäisillä motivaatiotekijöillä on toisiaan 
vahvistava vaikutus. 

Uusia ihmissuhteita. ”Sain hyviä ihmissuhteita.” E 398, B-tyyppiin kuuluva opiskelija 
toteaa työn positiivisena puolena sosiaalisen verkostonsa laajenemisen työelämäprojek-
tiopintojen aikana. Alan työ tarjoaa mahdollisuuden työyhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen.  

Työelämäprojektien verkostoissa toimitaan useiden toimijoiden keskinäisissä vuoro-
vaikutuksessa, eri tasoilla ja erilaisissa kokoonpanoissa. Lisäksi asiakkaiden ongelmien 
ratkaisut laajentavat verkoston toiminnan yhteisön arkeen (ks. Wenger 1998, 184–185). 
Positiiviset yhteistyökokemukset lisäävät keskinäistä luottamusta ja edistävät yhteistyötä 
(Gerber ym. 1995, 28; Helakorpi 2001, 14, 17).  

8.4.2.3  Työuran luominen 

Tulevaisuuden työpaikka. ”Ne muodostavat opiskelusuunnan ja työelämän mallin ja oven 
ehkäpä tulevaisuuden työpaikkaan." M 232, opiskelija arvioi tulevaisuuden työn vaati-
muksia ja sen perusteella työelämäprojektin piirteitä niihin vastaamisessa. Kaksi B-
tyyppiä edustavaa opiskelijaa (M 232, S 1012) arvioi opiskelupaikkaansa mahdollisena 
työpaikkana. Opiskelijat pyrkivät vaikuttamaan harjoittelupaikkojen valintoihin oppimis-
tarpeidensa ja visioimansa työuran kannalta. 

Työharjoittelun kautta opiskelijat saavat näkemyksiä ammattiuralle työelämän tarjoa-
mista vaihtoehdoista. OPH:n (1998, 19) mukaan opiskelijoiden on tarkoitus saada tuntu-
maa työstä, näköaloja paikkakunnan työtilanteen kartoittamiseksi, aineksia yritysideoiden 
kehittelyyn tai näkemyksiä oman yrityksen perustamiseksi. Tiimiorganisaatioissa he voi-
vat testata osaamistaan ja saada näkemyksiä työn vaatimuksista (ks. Helakorpi 2001, 19).  

Sen ohella, että opiskelijat esittävät lukuisia näkökohtia työelämäprojektien vahvuuk-
sista, he esittävät myös kehittämistarpeita. Lukumääräisesti enemmän he esittävät vah-
vuustekijöitä kuin kehittämisalueita. 
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8.4.3  Työelämäprojekteissa oppimisen kehittämiseen liittyvät 
näkemykset 

Kaikkia tyyppejä edustavat opiskelijat esittävät niin formaaliin kuin informaaliin oppimi-
seen liittyviä kehittämistarpeita, ja lukumääräisesti eniten ohjausjärjestelyihin. Jokaiseen 
tyyppiin kuuluvien opiskelijoiden kuvaamissa kehittämistarpeissa on paljon yhtäläisyyt-
tä, mutta ne eroavat siinä, että A-tyyppiä edustavat opiskelijat näkevät niitä paljon omas-
sa toiminnassaan ja B-tyyppiä edustavat opiskelijat projektioppimisen käytännöissä. 

8.4.3.1  Ohjaus 

Näkemyksiä opettajan ohjaukseen liittyen. Noin kolmannes tutkittavista (5/13) pitää oh-
jausta riittämättömänä. Opiskelijat kuvaavat tarvinneensa saatua enemmän ohjausta sekä 
teoreettisen tiedon oppimisessa että käytännön työn toteutuksessa. 

”Opiskelija tarvii tietoo siinä alkuvaiheessa, mikä tämä projekti todella on. Ei niin, et-
tä opettajat painostaa, vaan että ite heräis, mitä vois tehhä.” M 836, opiskelija katsoo 
oppimisen edellyttävän riittävää tiedollista tukea. Tyyppi A:han kuuluvista yksi, B:hen 
kuuluvista kolme ja yksi muuntokoulutuksen opiskelija (A 340, F 290, M 836, M 850, S 
1116, S 1067–1068, T 1199, T 1206) kuvaa tarvinneensa annettua enemmän tukea ja 
valmennusta oppimiseen: ohjausta oppimistehtävien tekemiseen ja ohjausta projektiop-
pimisen käytännöistä.  

”Nyt kun tähän toimintaan on lähtenyt mukkaan, koulu ottais siitä vastuuta. Koulussa 
ei oo ketään, jolle vois mennä puhumaan. Ja sais sitä palautetta.” S 1067–1068, B-
tyyppiä edustava opiskelija esittää tarpeen jakaa kokemuksiaan toisen henkilön kanssa. 
Hän toteaa tarvinneensa ohjaajalta annettua enemmän tiedollista ja emotionaalista tukea 
tilanteissa, joissa työelämän vaatimukset ovat tuntuneet suurilta. 

Oppimisympäristö voi säädellä opiskelijan mahdollisuutta oppia uutta ja saada vahvis-
tusta itseluottamukselleen (Väisänen 2003, 28). Kirjallisuudessa todetaan työelämän 
stressitilanteiden välittyvän uhkana ja menetysten kokemuksena ja mahdollistavan vain 
toiminnan negatiivisten puolten tunnistamisen (Kalimo 1987, 69). Siinä suhteessa ohja-
uksen merkitys on arvosidonnainen seikka. Lave (1993, 71–72) viittaa Beckerin ajatte-
luun todeten, että ohjauksen puute voi vaikeuttaa oppimista, vaikka se ei teekään sitä 
mahdottomaksi (ks. Rauste von Wright 1991, 30). 

”Oli niin kiire, niin se ohjausmahdollisuus lukujärjestyksen puolesta; tavallaan sen 
ajan löytäminen ja ehkä ei pystyny niin paljon panneutumaan siihen toimintaan ja toi-
minnan suunnitteluun ja sitä kautta siten kehittyi ongelmia.” F 290, muuntokoulutuksen 
opiskelija toteaa vaikeaksi työharjoittelujakson aikataulun ja opettajan ohjausaikojen yh-
teensovittamisen. Hän kuvaa käytännön järjestelyjen vuoksi opettajan ohjauksen jääneen 
vähäisiksi.  

Ongelmaa voi tarkastella kulttuurin kehittymisen kannalta. Väärinymmärrykset, epä-
onnistumiset yhteisymmärryksen saavuttamisessa sekä ristiriidat ihmisten ja ryhmien vä-
lillä voivat selittyä kulttuurisilla tekijöillä, tilannetekijöiden ja yksittäisten henkilöiden 
sijasta niillä vaikutteilla, jotka ihmiset ovat aikaisemmissa ryhmissä ja organisaatioissa 
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omaksuneet (Schein 1987, 319). Yhteistyön toimivuuden kannalta on keskeistä, että osa-
puolet tuntevat toistensa ajattelutavat (Ross 1998, 242, 246; Schein 1987, 162).  

Näkemyksiä lähiohjaajan toimintaan liittyen. ”Kun ois vaikka kotiavustaja ollut en-
simmäisillä kerroilla...” A 968, opiskelija prosessoi lähiohjaajan tuen merkitystä uudessa 
työtilanteessa. Kaikkia tyyppejä edustavista opiskelijoista noin neljännes (4/13) (A 968, 
F 283, K 713, S 1075) kuvaa lähiohjaajan tuen riittämättömänä. Lähiohjaajan tehtävä on 
tukea, neuvoa ja tarjota opiskelijalle oppimismahdollisuuksia. Erityisesti opiskelun alku-
vaiheessa opiskelijat kuvaavat tarvinneensa annettua enemmän tukea asiakkaisiin tutus-
tumisessa sekä työjakson aikana työtehtävien suorittamisessa.  

Oppimisen kannalta on olennaista, että ohjaaja sekä suuntaa oppimista relevanteille 
alueille (Knowles 1990, 12) että ottaa ohjauksessaan huomioon opiskelijan oppimiskyvyt 
ja antaa sopivia haasteita mutta myös tukea niiden ratkaisussa (Spouse 2001, 519–520). 
Työtoimintaan osallistumalla opiskelija saa käsityksen tietämyksensä relevanttiudesta 
(mt., 519). Toimintakokemusten ja tietotaidon lisääntyessä hänen itseohjautuvuutensa 
kasvaa ja ohjaajan rooli voi väistyä (Boshuizen ym. 1995, 275; ks. Boshuizen & Tabach-
neck-Schijf 1997, 147; ks. Knowles 1980, 44–45; Vygotski 1982, 263; Zimmerman & 
Kitsantas 1997, 29–30).  

”… että itsearviointia, kun sitten vissiin ei ollut muuta.” K 713, opiskelija arvioi lä-
hiohjaajan antamaa palautetta vähäiseksi reflektoidessaan itsearvioinnin painoarvoa. 
Muutos ulkoisesta arvioinnista itsearviointiin on tapahtunut 1980-luvulla ja se kehittyy 
edelleen. Ajan haasteet aktivoivat opiskelijan reflektoimaan käytänteitä. 

Niikko (1997) viittaa opetus- ja kasvatuskeskusteluihin ulkoisen ja sisäisen arvioinnin 
merkityksestä. Ulkoinen arviointi suuntautuu ulkoisesti havaittaviin ja mitattaviin toimin-
toihin ja sisäinen arviointi itsearviointiin. (Mt,.11.) Monia arviointikäytäntöjä on olemas-
sa, mutta kuitenkin opiskelijoiden oppimisesta, ajattelusta ja toiminnasta syvin tieto on 
saavutettavissa lähinnä toimimalla heidän kanssaan (Åhlberg 1998, 45).  

8.4.3.2  Verkoston käytännöt 

Näkemyksiä toiminnan organisointiin liittyen. Opiskelijat kuvaavat yhteistyön oppilai-
toksen ja työelämätahojen kanssa edellyttävän yhteistyökäytänteiden edelleen kehittämis-
tä ja opiskelijoiden vieläkin parempaa valmentamista niihin. Oppimisprojektimuotoisen 
toteutustavan ja työelämäprojektin toimintaidean yhteensopimattomuus on luonut yhdelle 
opiskelijalle ristipaineisen oppimiskontekstin, mikä on heikentänyt hänen oppimismoti-
vaatiotaan.  

”Vapaaehtoistyöhön pakottaminen ei oikein palvele vapaaehtoistyön periaatetta, eikä 
oppimista. Pakottamisestahan tulee aina negatiivinen asenne ja tehtävä tuli tehtyä aino-
astaan siksi, kun on pakko.” Q 303, A-tyyppiä edustava opiskelija kuvaa näkemyserojen 
heikentäneen sitoutumishalukkuutta oppimistoimintaan. Hän pitää työelämäprojektissa 
oppimista osallistumisvelvollisuuden ja projektin toimintaidean kanssa ristiriitaisena.  

Yksilötasolla tarkasteltuna tiimin toimintaan sosiaalistuminen kulminoituu kokemuk-
seen osallisuudesta, siihen, miten uusi ryhmään tulija ratkaisee ristiriidan mukana olemi-
sen ja siihen sulautumisen välillä (Schein 1987, 162–163). Organisaation näkökulmasta 
Åhlberg (1998, 42) toteaa verkostojen kehittämisen oppimisympäristöiksi edellyttävän 
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toimivia yhteistyösuhteita. Oppimisympäristöinä työelämäprojektit toimivat vasta, kun 
verkosto perustuu yhteisille intresseille ja yhteistoiminnalle.   

”Jos tää projekti on vapaaehtoistyön kautta, niin tunnistaa tämä, mitä siinä vaadi-
taan. Jos tässä sitä koulutusta olikin, niin siitä huolimatta se teki minullekin vaikeeta.” T 
1198, B-tyyppiä edustava opiskelija ilmaisee kokemuksensa riittämättömyydestä eettise-
nä kannanottona. Kysymys liittyy ammatillisen työn vastuuseen asiakkaasta ja hänen tar-
peistaan saada tukea ongelmiinsa. Hän katsoo työelämäprojektin organisointiin liittyvänä 
epäkohtana olevan asiakastyön käytäntöjä koskevat heikoin perustein tehdyt sopimukset. 
Kun vastuukysymystä tarkastellaan ammattieettisesti, työntekijän, opiskelijan, velvolli-
suus on kieltäytyä tehtävistä, joihin hänellä ei ole koulutuksensa tai asiantuntemuksensa 
perusteella riittäviä valmiuksia.  

Yksilötasolla tiimityö edellyttää riittäviä kompetensseja ja motivoituneisuutta sekä 
tarkoituksenmukaisia työolosuhteita. Työn toimivuuden ongelmana voivat olla tiimin jä-
senten erilaiset käsitykset työn tavoitteista (Boshuizen & Tabachneck-Schijf 1997, 143) 
tai heidän käytänteitä koskevista perusoletuksista (ks. Schein 1987, 328). 

Näkemyksiä toiminnan resursseihin liittyen. ”Jos aattelee jotain puutetta, niin rahal-
lista se on.” M 857, B-tyyppiä edustava opiskelija laskelmoi käyttöön varatun rahava-
rainnon realisoineen hänen toimintamahdollisuuksiaan. A-tyyppiin kuuluva opiskelija (A 
313) katsoo taas vaikeaksi työajan jakamisen työharjoittelun ja koulutyön kanssa. Tutkit-
tavat pitävät työelämäprojektityöskentelyn reunaehtoja työn rajoitteina. Projektin hallin-
nan oppimisessa myös käyttöpääoman arvioinnin oppiminen on keskeistä. 

Näkemyksiä työyksikön toimintakäytäntöihin liittyen. ”Ainut mistä ois voinu toivoo 
parannusta, niinku tutkimuslupaa hakiessa... että se tieto ois kulkenu paremmin.” G 463, 
muuntokoulutuksen opiskelija katsoo hallinnollisten ratkaisujen olleen monivaiheisia ja 
tutkimusluvan käsittelyn hidasta. Suurissa hoidon organisaatioissa päätöksentekoprosessi 
voi olla pitkäkestoinen.  

Organisaation kulttuurin kannalta katsottuna, organisaation on toteutettava toiminta-
ajatustaan säilyäkseen, kasvaakseen ja vastatakseen erilaisten ympäristöjen vaatimuksiin. 
Keinot tähän vastaamisessa on tunnistettavissa organisaation perusoletuksissa, käytän-
teissä (Schein 2001, 34, 45; ks. Bruner 1990, 346). 

8.4.3.3  Tehtävät 

Näkemyksiä oppimistehtävien tarpeellisuuteen liittyen. ”Että tässä opiskelussa ei mittää 
sanallista tartteis.” S 900, opiskelija kyseenalaistaa oppimistehtävien tarpeellisuuden. 
Kaksi B-tyyppiä edustavaa opiskelijaa (I 172, S 900) arvioi oppimistehtävien tarkoituk-
senmukaisuutta kriittisesti. He perustelevat mielipidettään suurella työmäärällä sekä 
yleisluonteisella asenteellaan oppimistehtäviä kohtaan.  

Oppimistehtävät käytännön harjoittelussa ohjaavat tiedostamaan oppimisen kriittisesti, 
jäsentämään käytäntölähtöistä tietoainesta teoreettiselle tasolle ja ymmärtämään tiedon 
tarkoituksen, käytön ja tilanteet, joissa tietoa käytetään. Motivaation kannalta oppimis-
tehtävät ovat onnistuneita, kun opiskelijat kokevat ne mielekkäiksi (Eteläpelto 1993, 
127–128), sopivan vaativiksi ja niistä koituvat palkkiot saavutettaviksi (Ruohotie & 
Nieminen 2000, 142–143).  
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Näkemyksiä työn vaativuuteen liittyen. ”... että on ollu niinku rankempaa, kuin mitä 
ootin, mutta onhan se selevää, kun on aiemmin ollut tavallisten lasten kanssa.” C 202, 
A-tyyppiä edustava opiskelija arvioi uuden työpaikan työtä haasteelliseksi. Hän kuvaa 
opintojensa alkuvaiheessa projektityötä raskaaksi. Tutkimukset osoittavat sosiaali- ja ter-
veysalan työn olevan fyysisesti ja psyykkisesti vaativaa. (ks. Wickström ym. 2000, 38) 

Kognitiivisen oppimisen näkökulmasta kuormittavuutta voidaan selittää monien op-
pimista edustavien mielikuvien samanaikaisella aktivaatiotilalla (Boshuizen & Wiel 
1997, 241). Työn psykologian näkökulmasta hallintakokemukset antavat viitteitä työmo-
tivaation ja uusien taitojen ja toimintatapojen kehittymisen ennustamiseksi (Vahtera & 
Pentti 1997, 10).  

8.4.3.4  Oma toimintatapa 

Näkemyksiä omiin työskentelytapoihin liittyen.”... että itsekin ois voinu olla vähä enempi, 
satsannu alusta asti, niin ois saanu enempi C 179, opiskelija arvioi kriittisesti omaa 
työskentelyään työelämäprojektissa. Hänen (C 179) lisäkseen toinen A-tyyppiä edustava 
opiskelija (A 966) katsoo oman osallistumisensa työelämäprojektityöskentelyyn olleen 
liian vähäistä. He arvioivat työpanostaan organisaatioiden tai oman oppimisen kannalta. 

Jälkeenpäin opiskelijat prosessoivat käytänteitä, joiden mukaisesti toimien oppiminen 
olisi ollut toteutunutta tehokkaampaa. Oman oppimisen subjektina toimimisen kannalta 
Mezirow (1996a, 33–34) viittaa autenttisista ja vääristyneistä aspekteista, jotka vaikutta-
vat itseohjautuvan opiskelijan toimintaan samanaikaisesti ja joista jälkimmäisen ensisijai-
suus voi kapeuttaa itseohjautuvuuden.  

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että työelämäprojekteissa oppimisen tarkaste-
lu on paikallaan tuomaan esille näkemyksiä oppimisen ja ohjauksen edelleen kehittämis-
tarpeista. Tämä on tyypillistä matalarakenteisille organisaatioille, jotka mahdollistavat 
vapaan ideoiden vaihdon (Schein 1987, 171; Senge 1993, 211).  

Yleensä opiskelijat kuvaavat työelämäprojekteissa oppimisen tehokkaaksi oppimis-
muodoksi ja nimeävät lukuisia näkökohtia sen tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla ta-
voin monet työssä oppimisen tutkijat, mm. Poell ym. (1997, 74), korostavat käytännön 
työelämän monipuolisuutta oppimiskontekstina. Samalla tavoin Launis (2000, 33, 35) 
katsoo työelämäprojekteissa oppimisen täydentävän oppimisaineistoa ja muuttavan op-
pimisen kohdetta työpaikan arkisiksi ongelmiksi ja tilanteiksi sekä mahdollistavan työyk-
siköiden kesken kontaktitoimintaa. Luopajärvi (1991, 117; mt. 1999, 22, 29) toteaa pro-
jektityyppisen oppimisen ohjaavan itseohjautuvuuteen, vastuun kantamiseen ja lisäävän 
sisäistä motivaatiota ja kehittävän tiedonhankintavalmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoja, 
mutta edellyttävän hyvää suunnittelua ja ohjeistusta. 

Yksi tutkimusryhmän opiskelija arvioi projektissa oppimisen kohdallaan epäonnistu-
neeksi. Hänen mielestään työn ideologia ja työtapojen kohtaamattomuus ovat aiheutta-
neet oppimisongelmia. Samalla tavoin Vesterinen (2001, 176) päättelee tutkimukseensa 
viitaten projektiopiskeluun joutumisen vastoin omaa tahtoa ehkäisevän oppimista.  

Negatiivista oppimiskokemusta voidaan jäsentää monista teoreettista lähtökohdista 
käsin. Eettisten periaatteiden viitekehyksessä sen voi tulkita arvokonfliktina, yksilöllisten 
(Aadland 1993, 49) ja niiden kanssa ristiriitaisten yhteisöllisten arvojen samanaikaisvai-
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kutuksena (Greipp 1992, 734). Työn hallintamallin viitekehyksessä sen voi tulkita koke-
muksena hallinnan puutteesta ts. kyvyttömyydestä käyttää henkilökohtaisia resursseja, 
vaikuttaa työhönsä ja työolosuhteisiinsa, kuten toimintatapoihin, aikatauluun, sisältöön ja 
päämääriin (Vahtera & Pentti 1995, 5–6; ks. Zimmerman & Martinez-Pons 1990, 51). 
Interaktiivisen oppimisen näkökulmasta negatiivinen oppimiskokemus voi olla näköalat-
tomuutta ts. kyvyttömyyttä löytää oma paikkansa osana työyksikön kokonaissysteemiä 
(Bruner 1996, 64; Schein 1987, 58; ks. Hatano & Inagaki 1995, 347; ks. Senge 1993, 
212; ks. Wenger 1998, 4). Oppimismotivaation lasku on kuitenkin ohjauksellinen haaste 
fenomenologisesti ajatellen uudenlaisten merkityssuhteiden muodostumiselle. 

Opiskelijat kuvaavat Wickströmin ym. (2000, 65–68) ja Vesterisen (2001, 177) tavoin 
työtä vaativana oppimiskontekstina. Yksi heistä pitää asiakastilanteita haasteellisina sil-
loin, kun asiakkaat odottavat yhteistyöstä tiiviimpää kuin mitä oppimissuunnitelmissa on 
edellytetty. Voi pohtia, mikä on opiskelijan itsensä osuus tiedostaa rajansa ja toimia nii-
den ehdoilla ja mikä on ohjauksen osuus siinä. Tutkittuaan työelämäprojektin kontekstia 
Launis (2000, 31) korostaa sen seikan varmistamista, ettei opiskelijaa aseteta tilanteisiin, 
joissa hänellä ei ole vielä toimintavalmiuksia. Näin pääsääntöisesti onkin tarkoituksellista 
ajatella, mutta toisaalta ihmissuhdetyö ei aina ole ennakoitavissa, mikä edellyttää työnte-
kijältä itsetiedostusta ja valmiutta tunnistaa rajansa. Oppimisteoreettisesti ajatellen kogni-
tiivinen dissonanssi voi aktivoida oppimisprosessin (ks. Engeström 1987a; Lauriala 
1997; Russell 1993; Senge ym. 1998).  

Opiskelijat tarkastelevat itseään ammattiroolin oppijoina. Tutkittavista kaksi arvoste-
lee toimintaansa kriittisesti ja arvioi itsensä liian passiivisiksi. Itseään koskevaa arviointia 
voidaan pitää kriittisen reflektion mukaisena ja oppimisen kannalta hyödyllisenä, kun it-
searviointi suhteutetaan oppimisen kontekstuaalisiin tekijöihin. 

Tutkijat arvioivat (Vaherva 1998, 174; Väisänen 2003, 26; vrt. Åhlberg 1998, 40) työ-
paikalla oppimisen riippuvan oppijoista itsestään. Työn vaatimukset, tilanneherkkyys, 
aktiivisuus ja itseohjautuvuus (vrt. Jalava & Virtanen 1995, 65; mt. 1996, 93) asettavat 
kuitenkin ehtonsa opiskelijan kehittyvälle ammattitaidolle ja identiteetin vahvistumiselle 
(vrt. Lave 1996, 69). Itseohjautuvaksi oppimisen kannalta on merkityksellistä, että opis-
kelija luottaa valmiuksiinsa ja on motivoitunut oppimaan (Bruner 1996, 67).  

Eri koulutusvaiheen opiskelijoiden näkemykset työelämäprojektien käytänteiden ke-
hittämishaasteista poikkeavat toisistaan. A-tyyppiä edustavat opiskelijat arvioivat eniten 
omaa toimintaansa ja B-tyyppiä edustavat opiskelijat lähinnä itsensä ulkopuolisia seikko-
ja, lähinnä ohjauskäytänteitä. Koulutusvaihekohtainen ero voitaneen tulkita ekspertiksi 
kehittymisen vaiheiden mukaisena tarkkaavaisuuden suuntaamisena oman toiminnan yk-
sityiskohdista tätä laaja-alaisemmille konteksteille. Vygotskin (1982, 97–98) esittämien 
kehityksellisten prosessien kannalta näkökulmaeroja voi taustoittaa interpersoonallisten 
toiminnan muuntuminen intrapersoonalliseksi; yhdessä muodostettujen näkemysten välit-
tymiseksi henkilökohtaisella tasolla prosessoitavaksi ja arvioitaksi.  

Tutkimustulosten perusteella ohjausta voidaan pitää tärkeänä kehittämisalueena koulu-
tusyksikössä. Opiskelijat kuvaavat tarvitsevansa nykyistä enemmän ohjausta; eniten opet-
tajan antamaa tukea. He kuvaavat tarvitsevansa monipuolista tietoa projektityöstä ja pro-
jektien esittelyä jo opiskelunsa alkuvaiheessa voidakseen sitoutua niihin sekä 
käytännöllistä tukea myöhemmin, projektiopintojen aikana, aina tarvittaessa. 

Koulun toiminnan kehittämisen kannalta tulisi vuoropuhelua työelämän kanssa tehos-
taa. Lähinnä ohjaavan opettajan ja lähiohjaajan nykyistä tiiviimpi yhteistyö voisi tutki-
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mustuloksista päätellen tuottaa opiskelijoille entistä toimivamman oppimiskontekstin, 
jossa tehokas tiedonkulku ja yhteissuunnittelu varmistaisivat yhteistyökäytänteet. Vastaa-
vanlaisia tutkimustuloksia esittää myös Launis (2000) tutkittuaan Etelä-Karjalan ammat-
tikorkeakoulun liiketalouden koulutusalan työelämäprojektiyhteyksiä. Hän pitää työelä-
mäprojekteja uutena opetusmenetelmänä sekä opetuksen kohteen uudenlaisena muotona, 
joka edellyttää yhteistyötahojen välistä vuoropuhelua yhteisen orientaation ja yhteis-
suunnittelun välineiden, vuorovaikutuksen foorumien ja menettelytapojen kehittämiseksi. 
(Mt., 33.) Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia Räisäsen (2002) tutkimuksessaan esit-
tämien sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisestä harjoittelua koskevien mielipiteiden kans-
sa. Tutkittavien tavoin sairaanhoitajaopiskelijat (AMK) olivat pitäneet keskeisinä seik-
koina työharjoittelussa kokonaisuuksien hallinnan oppimista, motivaatiota ja 
teoriaperustan hyväksikäyttöä. (Mt., 100.) 

Toiminnan kehittämisen näkökohtien ohella opiskelijat kuvaavat runsaslukuisesti op-
pimisen edistymistä puoltavia näkökohtia. Muutostarpeita koskevien seikkojen eteenpäin 
viemisessä opiskelijat tarvitsevat vaikuttamistukea. 

8.5  Tutkimustulosten yhteenveto  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, tulkita ja ymmärtää opiskelijoiden koke-
muksia itseohjautuvasta oppimistoiminnasta työelämäprojekteissa. Tavoitteena on saada 
tietoa ja näkökulmia opiskelijoiden oppimisen ja ohjauksen edelleen kehittämiseksi. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijat ovat oppineet sosiaali- ja terveysalan 
työn taitoja hyödyntämällä kokonaisvaltaisen työotteen mukaisia oppimistapoja koulun ja 
työn konteksteissa: he oppivat suunnittelemalla, ongelmia ratkaisemalla, toimintaan osal-
listumalla, arvioimalla ja vastuullisesti toimimalla. He katsovat taitonsa näiden suhteen 
tilannesidonnaisesti vaihtelevan. Joitakin oppimistilanteita he pitävät jopa psyykkisesti 
kuormittavina. He kuvaavat heikkouksia enemmän työn kuin formaalin oppimisen yh-
teydessä ja erityisesti asiakastyön ongelmanratkaisuissa, yhteistyössä opiskelijatoverin 
kanssa ja arviointitaidoissa, erityisesti itsearvioinnissa. He ilmaisevat tarvinneensa erityi-
sesti käytännön työn oppimisessa lähiohjaajan, opettajan sekä opiskelijatovereiden tukea. 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta projektin hallinnan oppimisen olleen 
opiskelijoiden koulutusvaiheen vaatimuksiin suhteutettua.  

Oppimiskokemusten reflektoinneista tehtyjen johtopäätösten perusteella voidaan tode-
ta, että opiskelijat oppivat työelämäprojekteissa sosiaali- ja terveysalan kvalifikaatioita 
pääasiassa korkeimmillaan kriittisen reflektion alimmalla, käsitteellisen reflektion tasolla. 
Lähinnä muuntokoulutuksen opiskelijat ylittävät tämän tason (A-tyyppiä edustavilla 
opiskelijoilla on lukio ja sen lisäksi vähemmän kuin puoli vuotta työkokemusta tai kan-
sanopiston yleissivistävä koulutus; B-tyyppiä edustavilla on vähintään puoli vuotta työ-
kokemusta ja lisäksi lukio ja kouluasteen tutkinto tai lukio-opintoja ja ammatillinen kou-
lutus tai ammatillinen koulutus ja monien vuosien työkokemus, muuntokoulutuksen 
opiskelijoilla on opistoasteen tutkinto ja alan koulutusta tai työkokemusta). Tutkittavat 
reflektoivat kaikkein korkeimmalla reflektion tasolla, psyykkisen reflektion tasolla, vain 
yhden kvalifikaatioluokan, mukautumiskvalifikaation sisältöjä. Tutkittavat katsovat tie-
tämyksensä kaikkien kvalifikaatioiden, keskeisimmin mukautumis- ja ammattialakohtais-
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ten kvalifikaatioiden, osalta, olevan osin epäadekvaattia, mutta he suhtautuvat oppimi-
seensa myönteisesti. 

Opiskelun alkuvaiheen opiskelijat, A- ja B-tyyppiä edustavat opiskelijat, prosessoivat 
oppimiaan sisältöalueita pääasiassa korkeimmillaan käsitteellisen reflektion tasolla ja 
muuntokoulutuksen opiskelijat kaikilla kriittisen reflektion tasoilla. Teorian ja käytännön 
vuoropuhelun osalta voidaan todeta, että he kaikki oppivat soveltamaan teoriaa käytän-
töön, mutta vain muuntokoulutuksen opiskelijat pystyvät muodostamaan teoriaa käytän-
nöstä. Tutkittavat kuvaavat hyödyntäneensä oppimisessaan työtä sinänsä, asiakasta, työn 
erityistilanteita sekä työtapaa.  

Opiskelijat kuvaavat yleensä samansuuntaisesti heikkouksia taito- ja tietämysalueil-
laan. Kahta muuntokoulutuksen opiskelijaa lukuun ottamatta kaikkia tyyppejä edustavat 
opiskelijat mainitsevat yhteensä vähintään kaksi ja yksi jopa yhdeksän toiminta-aluetta, 
jolla he näkevät taitonsa tai tietämyksensä heikkouksia, ja yleensä ne ilmenevät kummal-
lakin alueella samansuuntaisesti. Vain pieni osa heistä (3/13) (heikkouksia ilmentävien 
mainintojen lukumäärän erotus vähintään kolme) näyttää hallitsevan joko tietopuolisen 
osaamisen tai käytännön taidot paremmin. Oppimisvaikeudet ilmenivät pääasiassa taito-
jen puutteellisuuksina ja tietämyksen epävarmuutena. Useimmat tutkittavista näkevät 
osaamattomuutensa useammin asiakastyön kuin formaalin oppimisen tilanteissa.  

Tulokset osoittavat, että opiskelijat arvostavat oman alansa kvalifikaatioiden oppimis-
ta. Tutkittavista lähes puolet arvostaa eniten sosiokulttuuristen kvalifikaatioiden, erityi-
sesti vuorovaikutustaitojen, mutta paljon myös ammattialakohtaisten kvalifikaatioiden 
oppimista. Siitä huolimatta, että he arvostavat sosiokulttuuristen kvalifikaatioiden sisältö-
jä, he prosessoivat tätä aluetta alimmilla reflektion tasoilla ja näkevät tietämyksensä sen 
suhteen osin epäadekvaattina. Identiteetin ja ammatti-identiteetin rakentamisen kannalta 
he pitävät merkityksellisimpänä työn substanssin oppimista. Voidaan todeta, ettei opiske-
lijan tietyn tietämysalueen arvostaminen aina merkitse sitä, että hän näkisi tietämyksensä 
adekvaattina tai että hänen tietämyksensä olisi syvällistä ts., että hän reflektoisi sitä kriit-
tisen reflektion korkeimmilla tasoilla. 

Yleensä opiskelijat arvostavat oppimisen ehtona olleita tilannetekijöitä. Merkityksel-
listen oppimiskokemusten tilannetekijänä he arvostavat eniten ja useimmiten opiskelija-
toveria, vaikka he kuvaavat opiskelijatoverin kanssa ilmenneen eniten yhteistyöongelmia. 
Yksittäisenä negatiivisena seikkana he näkevät useimmiten aikaresurssien niukkuuden. 
Erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijöinä tutkittavat pitävät henkilö-
kohtaisia tekijöitä. 

Tutkittavat pitävät työelämäprojekteja tarkoituksenmukaisina oppimiskonteksteina. He 
nimeävät runsaasti näkökohtia työelämäprojekteissa oppimisen puolesta. Erityisesti opis-
kelijat painottavat käytännön taitojen oppimista ja laaja-alaista oppimista. Kaikkein kes-
keisimpänä kehittämistarpeena he pitävät nykyistä runsaamman ohjauksen ja erityisesti 
opettajan ohjauksen saamista. He kuvaavat hyödyntäneensä opettajan tukea monipuoli-
sesti, ja noin puolet arvostaa häntä oppimisen tilannetekijänä.  

Tutkimuksessa muodostunut kuva oppimiseen liittyvistä heikkouksista ja ohjauksen 
tarpeesta esitetään taulukossa 19. Oppimisen osa-alueilla ilmenneet heikkoudet kuvataan 
opiskelijoita edustavasti tyypeittäin mainintojen prosenttiosuuksina. Oppimisen tuen tar-
ve esitetään vastaavasti opiskelijakohtaisesti prosenttiosuuksina opiskelijoita edustavasti 
tyypeittäin. Ohjauksen tarpeena kuvatut toiminta, reflektointi ja vaikuttamisen tuen sisäl-
löt on saatu laadullisen analyysin tulosten perusteella: yksilökohtaista kehittymistä edis-
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tävä tuki (emotionaalinen ja tiedollinen tuki, merkitysperspektiivin syventämis- ja laajen-
tamistuki), toimintamahdollisuuksia lisäävä tuki (työ- ja yhteistyökäytäntöä koskevat 
neuvot), toimintaverkoston suhdetoimintaa edistävä tuki (sosiaalisten suhteiden edistä-
mistuki) sekä käytänteiden kehittämistoimintaa edistävä tuki (vaikuttamistuki) (ks. liite 
13 ja 14).   

Taulukko 21.  Oppimisen heikkoudet ja ohjauksen kehittämistarpeet. 

Mainintojen 
prosentuaalinen osuus 
kutakin tyyppiä 
edustavassa luokassa 

Osioon vastanneiden 
prosentuaalinen 
osuus 

Tyyppi Tyyppi 

Heikkoudet oppimisessa 
Muoto/Sisältö 

A % B % M % Yht. %  A % B % M % 

Tuen tarve 
Ohjauksen muoto/Sisältö 

Oppiminen toimimalla         Toimintatuki 
Oppimistapoihin liittyvät 
heikkoudet 

13 16 0 12  100 86 0 Yksilöllistä kehittymistä 
edistävä ja 
toimintamahdollisuuksia 
lisäävä tuki 

Oppiminen produktina          Reflektointituki 
Tietämyksen epäadekvaattius 25 25 0 19  67 71 0 Yksilöllistä kehittymistä 

edistävä ja toiminta-
verkoston suhdetoimin-
taa edistävä tuki 

Alhainen reflektion taso x) 31 33 8 27  33 43 0 Yksilöllistä kehittymistä 
edistävä tuki 

Oppimisen arvottaminen         Reflektointituki 
Merkitykselliset oppimisen 
sisällöt 

11 11 17 12  50 33 50 Yksilöllistä kehittymistä 
edistävä tuki 

Erittäin merkitykselliset 
oppimisen sisällöt 

0 17 11 14  0 67 33  

Merkityksellisten oppimis- 
kokemusten tilannetekijät 

0 14 7 11  0 67 33  

Erittäin merkityksellisten oppi-
miskokemusten tilannetekijät 

0 7 14 9  0 33 33  

Oppimiskontekstin 
tarkoituksenmukaisuus  

        Vaikuttamistuki 

Kehittämistarpeet 47 52 30 46  100 71 67 Käytänteiden 
kehittämistuki 

Yht.xx) 22 22 7 19      
x)  Oppimisen reflektoinnit pääasiassa hallinnan tasolla korkein reflektion taso huomioon otettuna xx)  Ks. 
liite 13 

Tutkimustulosten perusteella on pääteltävissä, että ohjauksen tarve korostuu koulutuksen 
alkuvaiheessa. Koulutuksen alkuvaiheen opiskelijoiden (A- ja B-tyyppiä edustavat opis-
kelijat) olennaisin heikkous oppimisessa on alhainen reflektion taso ja loppuvaiheen 
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(muuntokoulutuksen opiskelijat) oppimisen sisältöihin liittyvät negatiiviset kokemukset. 
Eniten opiskelijat tarvitsevat tukea projekteissa oppimisen käytänteiden kehittämiseksi. 
Opettajan tehtävä on välittää asiantuntemuksensa yksilökohtaisen kehittymisen, toimin-
tamahdollisuuksia avartavan, verkostotyön sekä projekteissa oppimisen käytänteiden ke-
hittämisen alueilla.  

Työelämäprojekteissa oppimisen tarkastelun myötä voidaan yhtyä Suonperän (1993, 
58) näkemykseen oppimisesta ja koulutuksen tehtävästä sen toteutuksessa: nähdä opiske-
lijan rooli moninäkökulmaisesti ajattelevana, kokeilevana, tutkivana ja ymmärtävänä uu-
den oppijana sekä Hellstenin (1996a, 65) esittämään ohjaajan tehtävään tässä toiminta-
pyrkimyksessä: ohjata opiskelijoita ajattelemaan itsenäisesti ja olemaan kriittisesti 
suvaitsevaisia. 



 

9 Pohdinta 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusprosessia ja esitetään lisätutkimustarpeet. Ensimmäi-
sessä luvussa tarkastellaan tutkimustuloksia ja tutkimuksen teoreettisia perusteita. Seu-
raavissa luvuissa kuvataan tutkimuksen luotettavuus ja tutkimuksen anti sekä esitetään 
jatkotutkimusehdotukset. 

9.1  Tulosten pohdinta 

Ammattialoilla tapahtuvat muutokset edellyttävät kykyä sopeutua muutokseen ja sen ai-
heuttamaan epävarmuuteen sekä valmiutta viedä muutosta eteenpäin. Ne edellyttävät ky-
kyä tarkastella itseä itseä sekä ympäristöä kriittisesti. Tämän tutkimuksen tulokset osoit-
tivat opiskelijoiden työskentelevän itseohjautuvasti haasteista huolimatta ja selviytyvän 
työelämäprojektien muuttuvissa olosuhteissa.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli oletus, että opiskelijoiden elämismaailma suhteutuu 
työn ja koulun konteksteihin, teorian ja käytännön vuoropuheluun. Tutkimustuloksista 
päätellen opiskelijoiden oppimisen sisällöissä, heidän mahdollisuuksissaan oppia ja käyt-
tää oppimaansa on eroja. Fenomenologisesti ajatellen situationaaliset muutokset ovat eh-
to tajunnassa tapahtuville muutoksille, esimerkiksi riittäväksi koettu ohjaus on yhteydes-
sä entistä kehittyneemmälle itseohjautuvuudelle. Situaation, kehon ja tajunnan 
vastavuoroisen dynamiikan kautta opiskelija oppii ja persoonana kehittyy.  

Tutkimustulokset vahvistivat tutkijan aikaisempaa näkemystä aikaisemman työ- ja 
koulutustaustan merkityksestä itseohjautuvaan oppimisvalmiuteen. Opiskelijat, joilla on 
vahva työ- ja koulutustausta, työskentelivät itsenäisesti hyödyntämällä tarvittaessa työyh-
teisön tukea ja prosessoivat oppimaansa pääasiassa kriittisen reflektion tasoilla. Sitä vas-
toin opinnoissaan alussa olevat opiskelijat näyttävät tarvitsevan paljon ohjaajan tukea. 
Tutkittavien reflektoiva suhde omaan toimintaansa ja toimintakontekstiin voidaan tulkita 
Rauhalan (1990, 100) humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti aina itseohjautuvammak-
si pyrkivästä ihmisestä.  

Tutkimustulokset ohjaajuuskysymyksestä saavat vahvistusta vuonna 1997 aloittamal-
leni väitöskirjatyölle Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun Iisalmen koulutusyksikön 
vuonna 2001 korkeakoulujen arviointineuvostolle esittämästä ehdotuksesta tulla valituksi 
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korkeakoulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi 2002 - 2003. Koulutusyksikön ammatillisen 
kasvun ohjausprosessia käsittelevässä selvityksessä kuvataan sosionomiopiskelijoiden 
(AMK) tarvitsevan opintojensa alkuvaiheessa paljon selkeitä kirjallisia ohjeita oppilai-
toksen käytännöistä sekä ohjausta ammatillisen polun alkuun pääsemiseksi (esimerkiksi 
harjoittelu ja projektiopinnot) (Selvitys korkeakoulujen arviointineuvostolle 23.8.2001). 

Harjoitteluun kohdistunut kritiikki antaa näkökulmia ohjauksellisten interventioiden 
edelleen kehittämiselle, erityisesti opettajan antamalle ohjaukselle. Ohjausta toivotaan 
saatavan nykyistä enemmän hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkamista ja sen aikana. Ke-
hittämishaasteet liittyvät itseohjautuvan toimintatavan perusteiden tarkentamiseen, oppi-
mistoiminnassa tukemiseen sekä sen seikan varmistumiseen, että tukea on tarvittaessa 
saatavana. 

Tutkimustulosten perusteella opiskelijoiden voidaan päätellä olevan itseohjautuvia tu-
en avulla. Ohjaajan ammattitaidon haaste on tunnistaa, minkä tyyppistä tukea ja minkä 
verran opiskelijat missäkin tilanteessa tarvitsevat. Oppimisen kannalta olisi tarkoituksel-
lista, että ohjaus löytäisi optimaalisen aseman tuen antamisen ja oppimiseen kannustavan 
toiminnan rajamaastossa. 

9.2  Aiheen ja teoreettisten perusteiden tarkastelua 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi työelämäprojekteissa oppimista tutkimuskysymyksit-
täin. Sen jälkeen tarkastellaan tutkimuksen teoriaperustaa. 

9.2.1  Aiheen tarkastelua 

Tässä yhteydessä kuvataan työelämäprojekteissa oppimista tutkimuskysymyksittäin oh-
jauksen näkökulmasta. Saatuja tutkimustuloksia tarkastellaan tätä tutkimusta sivuavien 
tutkimustulosten tai tutkijoiden käsitysten valossa. 

Toimintaan osallistumisen taidot ja ohjaus. Tutkimustulokset osoittavat työelämäpro-
jekteissa oppimisen toteutuvan prosessinomaisesti. Samankaltaisesti tämän tutkimuksen 
kanssa Pehkonen (2001, 119) määrittelee projektityöskentelyn käsitteen tarkentamista ja 
käsitteellisen viitekehyksen hahmottamista käsittelevässä väitöskirjassaan The Elementa-
ry School Journal-aikakauslehtiartikkeleiden perusteella: se on vastuullisuutta, toiminta-
vapautta, käytännöllisyyttä, ongelmakeskeisyyttä, tieteellisyyttä ja yhteistoiminnallisuut-
ta.  

Tässä tutkimuksessa tutkittavat pitävät projektityön toteutuksessa tärkeänä, että he 
ovat saaneet olla alusta alkaen projektissa mukana. He näkevät osallisuudessaan vaikut-
tamisen aspektin. Samalla tavoin Pelttari (23.4.1999) pitää projektityön onnistumisen 
kannalta olennaisena, että opiskelijat ovat mukana projektityössä heti sen alusta lähtien. 
Myös Vesterinen (2001, 181) kuvaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden pro-
jektiopiskelua ja -oppimista käsittelevässä väitöskirjassaan yhtenä johtopäätöksenä, että 
projektityövalmiuksien oppimisen kannalta on olennaista suunnitella projektiopiskelu 
kokonaisuudeksi siten, että opiskelijat tiimin jäseninä suorittavat todellisen projektin.  



 163

Tässä tutkimuksessa tutkittavat kuvaavat toimintataitonsa ajoittain heikoiksi ja esittä-
vät oppimisessaan ohjauksellisia tarpeita. Ohjauksen keskeisyyttä painotetaan monissa 
työssä oppimisen tutkimuksissa. Helakorpi ja Suonperä (1995, 479) viittaavat tiimiorga-
nisaatioiden käytänteiden kuormittavuuteen ja toteavat opiskelijoilla olevan niissä suuren 
vastuun omasta oppimisestaan. Tavoitteiden asetteluun liittyvän ohjauksen merkitystä 
vahvistavat Turusen (2002) hoidon opettajaopiskelijoiden kriittisiä oppimiskokemuksia 
käsittelevän väitöskirjan tutkimustulokset. Tutkimuksessa tuodaan esille se, että riittämät-
tömän tuen saanti oppimistavoitteiden asettamisessa on ollut yhtenä syynä niiden saavut-
tamattomuuteen. (Mt., 59–60.) Ammatillisen koulutuksen perusopintojen opiskelijoiden 
työssäoppimista käsittelevässä väitöskirjassa Väisänen (2003, 171) kuvaa osan opiskeli-
joista pitäneen perehdyttämistään, saamaansa ohjausta tai tukea riittämättömänä työssä-
oppimisen aikana. Yhdenmukaisesti myös Vesterinen (2001, 178–180) kuvaa väitöskir-
jassaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden esittäneen ohjaustarpeita koko 
projektin kuluessa ja esittää tutkimustulostensa perusteella ohjaajan tärkeimmiksi tehtä-
viksi perehdyttämisen, ohjaamisen, opastamisen, tukemisen, neuvomisen ja arvioimisen.  

Käytännön työn tasolla vastavuoroisesti ohjaajalla on opiskelijoihin kohdistuvia odo-
tuksia, jotka liittyvät pyrkimykseen antaa opiskelijoille vastuuta työtehtävissä. Tässä tut-
kimuksessa ei opiskelijoiden eikä projekteista vastaavan henkilön mielestä opiskelijoilla 
ilmennyt motivaation vähäisyyteen viittaavia ongelmia. Sen sijaan Launis (2000, 19) to-
teaa Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden osallistumisaktii-
visuutta koskevan tutkimuksensa perusteella työelämän edustajista kolmen neljästä pitä-
neen opiskelijoita aktiivisina ja oma-aloitteisina työelämäprojekteissa ja yksi passiivisina 
ja ”perässä vedettävinä”.  

Reflektiotaidot ja ohjaus. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että eri opiskeluvaiheen opiske-
lijat prosessoivat oppimiskokemuksiaan Mezirowin (1981, 13) reflektion tasoilla eri ta-
soisesti. Koulutuksen alkuvaiheen opiskelijoiden reflektoinnit sijoittuivat alimmille ref-
lektion tasoille ja vastaavasti opintojen loppuvaiheessa pääasiassa vähintään 
käsitteelliselle tasolle.  

Ohjauksellisesti opiskelussaan loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden prosessointitai-
toja voitaisiin hyödyntää alkuvaiheen opiskelijoiden oppimisen ohjaukseen. Näkemystä 
puoltaa se, että tutkittavat arvostavat opiskelijatovereitaan oppimisen taustatekijöinä. 
Myös loppuvaiheen opiskelijat hyötyisivät ohjaustehtävästä jäsentäessään omaa ajattelu-
aan ja perustellessaan näkemyksiään vasta-alkajille.  

Tutkimukset osoittavat tutorilla olevan keskeisen aseman opiskelutoverinsa ohjauk-
sessa. Hoitoalan opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista käsittelevässä tutkimuk-
sessa on analysoitu opinnoissaan pidemmälle edenneiden opiskelijoiden kokemusten 
hyödyntämistä vasta opintojaan aloittavien oppimisessa. Keskeisenä tutkimustuloksena 
esitetään, että tutoreilla on merkittävä rooli oppimisen edistämisessä, mm. luoda uusia 
strategioita vaikeiden tilanteiden käsittelemiseksi, selventää esille tulleita uusia näkemyk-
siä tai edistäää taitojen oppimista. (Yates ym. 1997, 513–514.) Samaan päätelmään tuto-
rin merkityksestä oppimiseen ovat tulleet myös May ja Veitch (1998, 633–636) työpai-
kalla oppimista koskevan tutkimuksen perusteella. Samalla tavoin 
sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelujakson oppimista koskevaan tutkimukseensa viita-
ten Nolan (1998, 627) katsoo vertaismentoroinnin edistävän käytännön toiminnan kriit-
tistä arviointia, keskinäisen tuen antamista ja toistensa palautteen hyväksymistä. 
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Ohjaajuutta ei kuitenkaan voi siirtää kokonaan tutoreille, vaan opettajan ja lähiohjaa-
jan rooli on keskeinen. Houtsonen (1996) toteaa tutkimuksensa perusteella valtaosan 
merkittävistä oppimiskokemuksista tapahtuvan mm. henkilöiden välisessä vuorovaiku-
tuksessa. Hänen tutkimuksessaan opiskelijoiden paikalliset ”tärkeät toiset henkilöt” olivat 
opettajia ja kaukaiset ”tärkeät toiset”, vertaisryhmä tai viiteryhmä. (Mt., 199–216.) Myös 
tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat pitävät keskeisinä henkilöinä opettajia oh-
jaamisen asiantuntijoina.  

Merkityksellinen oppiminen ja sen edistäminen. Tutkittavat pääasiassa arvostavat op-
pimaansa ja oppimisen mahdollistaneita tilannetekijöitä. Negatiivisten kokemusten osalta 
opiskelijat tarvitsevat näkökulmia vaihtoehtoisten merkitysperspektiivien muotoilemi-
seen. 

Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden arvostamat oppimisen sisältöalueet ja tilanneteki-
jät osin vaihtelevat riippuen tiedonkeruumenetelmästä. Haastateltaessa tutkittavat kuvasi-
vat asiakaspalautteen tärkeämpänä kuin muilta tahoilta saamansa palautteen, mutta eivät 
affektimittauksessa yleensä maininneet asiakkaita merkityksellisinä oppimisen tilannete-
kijöinä. Tämä ristiriita saa aikaan vaikutelman siitä, ettei asiakaspalautteella olisikaan eri-
tyisen suurta merkitystä oppimiselle, vaan suurempi merkitys olisi ”tärkeillä toisilla hen-
kilöillä” tuen ja neuvojen antajina. Edelleen voidaan jatkaa ajatuskuviota 
toimintaoppimisen mahdollisesta ulkoaohjautuvuudesta - mieltymyksestä siirtyä beha-
vioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti valmiiden toimintaohjeiden noudattamiseen. 

Kirjallisuudessa painotetaan mentorin keskeistä roolia työssä oppimisen tukijana. 
Suomalaisten ja englantilaisten hoidon opettajien kokemuksia reflektiiviseksi opettajiksi 
oppimisesta käsittelevässä väitöskirjassaan Turunen (2002) kuvaa molempiin kansalli-
suuksiin kuuluvien opiskelijoiden pitäneen positiivisina kriittisinä oppimistilanteina men-
torin toimintaa roolimallina sekä mentorin kollegiaalista asennetta organisoida oppimisti-
lanteita. Hän katsoo niiden vahvistaneen opiskelijoiden opettajuusidentiteettiä ja 
ammatillista kehittymismotivaatiota. (Mt., 58–60.)  

Oppimiskontekstin tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen. Tutkittavat tuovat esille 
työelämäprojektien monipuolisuuden oppimiskonteksteina. Samansuuntaisesti kuin tut-
kittavat ajattelevat, projekteista vastaava henkilö kuvaa opiskelijoiden hakeutuvan in-
nokkaasti työelämäprojekteihin (H 51 12.3.1998). Hän pitää opiskelijoita työyksikössä 
osaltaan voimavarana ja katsoo heidän edistävän työyhteisön oppimista (H 45 
12.3.1998). 

Opiskelijat nimeävät lukuisia näkökohtia työelämäprojekteissa oppimisen puolesta. 
Samalla tavoin monet tutkijat ovat todenneet projekteissa oppimisen tehokkaaksi oppi-
mismetodiksi. Vesterinen (2001, 77) toteaa ammattikorkeakoulukoulutuksen projek-
tiopiskelua ja -oppimista käsittelevässä väitöskirjassaan opiskelijoiden työelämätaitojen 
mm. projektityöhön, yhteistyöhön, osaamisen jakamiseen, omaan oppimiseen ja kehitty-
miseen, palautteeseen ja arviointiin ja ammattialan substanssiin liittyvien taitojen kehit-
tyneen projektioppimisen kautta. Projektimetodille perustuvan oppimisen eduista kertoo 
myös Leinosen ym. (2002) Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusta kuvaama raport-
ti. Siinä kuvataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä projektimetodin käyttöön opiskelussa. 
Opiskelijat katsovat oman vaatimustasonsa kohonneen. He katsovat myös oppineensa 
verkostojen luomisen ja käyttämisen ja teorian hyödyntämisen taitoja sekä monimetodis-
ta oppimistekniikkaa. (Mt., 127.)  
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Tutkimustulokset osoittavat tutkittavien olevan tyytyväisiä työelämäprojekteissa op-
pimiseen. Kuitenkin moni heistä ilmaisee erityisesti ohjaajan toimintaan liittyviä muutos-
tarpeita.  

Ohjaajan etiikka. Eettisesti keskeinen kysymys on, miten itseohjautuvuus ja siihen 
liittyvä oikeus määritellään. Ohjaamisen kannalta voidaan eettisesti arvioida opiskelijan 
subjektiutta vastuuna ja vapautena. Jos lähtökohtana on se, että opiskelija ohjataan valit-
semaan mielekkäinä pitämiään oppimisen alueita, hänen tulee voida tehdä valintansa it-
senäisesti omista lähtökohdistaan käsin. Asialla on kuitenkin kääntöpuolensa. Sitoutta-
malla opiskelija oman päätöksensä kautta toimintaansa hän joutuu vastaamaan valintansa 
seurauksista. Tästä voidaan ajatella, ettei vaihtoehdottomuuteen perustuva valinta ole va-
linta lainkaan tai se voidaan tulkita myös vallan käyttönä (ks. Hellsten 1996b, 136–138). 

Ohjauksen sisällön kannalta keskeistä on arvioida ohjaajan käsitystä sosialisaatiosta. 
Sosialisaatio on erilainen sen mukaan, ymmärretäänkö ammattikäytäntö annettuna vai 
muuntuvana; käytäntö välittyy opiskelijan toimintakäytännöksi. Ammatillinen sosialisaa-
tio voitaneen nähdä käytännön tietämyksen kehitystä muovaavana prosessina, johon kuu-
luu sisäänrakennettuna jännite ammatin tradition, ammattiin kohdistuvien odotusten sekä 
ammatin uudistamisen välillä. Asiantuntijuuden voitaneen siten nähdä kehittyvän käytän-
töön sosiaalistumisen, toimintamallien sisäistämisen ja uuden tuottamisen samanaikais-
prosessina. Ohjaajan tulisi tiedostaa, mitkä ammatilliset tiedollis-taidollis-eettiset val-
miudet korostuvat tulevaisuuden asiantuntijan työssä.  

Laajasti ajatellen keskeisen eettisen pohdinnan herättää kysymys kouluttajan pedago-
giikasta: millaiseksi hän visioi tulevaisuuden ja millaisten toimintakäytänteiden mukai-
sesti hän opiskelijoita siihen ohjaa.  

Työn ja koulutuksen merkitys oppimiselle. Tutkittavat kuvaavat suhteuttavansa oppi-
mansa visioimiinsa työelämän vaatimuksiin. Yhteiskunnallisesti nähtynä konsensuksen ja 
tasa-arvon ideaalista on siirrytty yksilön omaan selviytymiseen. Yhä useammalle paikan 
lunastaminen työmarkkinoilta on entistä vaikeampaa. (Kauppila 2002, 15.)  

Hallinnon tasolla tarkasteluna valtioneuvoston asettama sosiaali- ja terveydenhuollon 
koulutusneuvottelukunta koordinoi valtakunnallisesti alojen koulutuksen kehittämistä ja 
alueellinen sosiaali- ja terveysalan koulutusneuvottelukunta alueellisen koulutustarpeen 
arviointia ja kehittämistä (STM 2001, 20). OPM:n ohella myös OAJ ottaa kantaa ammat-
tikorkeakoulun koulutuksen laadukkuuteen. Opetuksen laadukkuuteen pyritään vaikut-
tamaan nykyistä enemmän tuloksellisuusrahoituksella. (Jäske 2003, 17.)  

Sosiaali- ja terveysalan työ on ollut perinteisesti tiiviissä yhteydessä alan koulutuk-
seen. Koulutus osaltaan luo edellytyksiä työn uudistamiselle. Näin ollen käytännön ken-
tän ja koulutuksen yhteinen tulevaisuuden suunnittelu on olennaista. Ammatillisen koulu-
tuksen tehtävä on palvella alueellista työelämän kehittämistä hyödyntämällä sen 
erityisosaamista. (Kuusi 30.1.2002.)  

Koulutuskäytänteiden tasolla työn ja koulutuksen kehittämisessä on tutkimustyöllä 
keskeinen painoarvo. Käytännön kenttä tarjoaa lukuisia tutkimuksen kohteita, joista voi-
taisiin muotoilla koulutuksen ajalle pienimuotoisia selvityksiä ja koota laajemmaksi 
opinnäytetyöksi opiskelun loppuvaiheessa. Lyhyellä aikavälillä selvitykset voisivat pal-
vella työelämän tarpeita ja toimia osana kunnallisia kehittämishankkeita. Opiskelijat op-
pisivat varsinaisen aihesisällön ohella tutkimuksen tekemisen tapoja ja käytäntöperustais-
ta teorianmuodostusta. Vuonna 2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun suurimmaksi 
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haasteeksi on todettu entistä mittavampi panostus tutkimus- ja kehittämistyöhön (Hiltu-
nen 2003, 21). 

Koulutuksen ja työelämän kehittämisen kannalta voidaan todeta, että kansallisilla ja 
ESR-rahoituksella kustannettuja projekteja toteutetaan monella tasolla (Kuusi 
30.1.2002). Sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallitus, Suomen kuntaliitto ja Stakes 
ovat todenneet koulutuksen ja työelämän yhteensovittamisen osalta tavoitteidensa olevan 
samansuuntaisia (Kananoja 1996, 6). Ohjauksen tasolla opettajalla on keskeinen rooli 
ajattelun ja toiminnan ohjaajana, tutkijana, itsensä, työyhteisönsä ja työnsä kehittäjänä. 

9.2.2  Teoreettisten perusteiden tarkastelua 

Oppimiskäsitys. Tutkimuksen teoreettisina ja metodologisina lähtökohtina ovat fenomeno-
logia ja keskeisestii fenomenologinen sosiologia yksilötason oppimisen tarkastelussa. 
Sosiokulttuurinen näkökulma jäsensi yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimistoimintaa. Läh-
tökohtien valinnan perustana on näkemykseni tietoisuudesta. Se, että tietoisuus määritte-
lee todellisuutta mutta myös päinvastaisesti ts. todellisuus määrittelee tietoisuutta. Oppi-
minen nähdään situationaalisena, toimintaan yhteydessä olevana sekä yksilö- ja 
yhteisötasolla vuorovaikutteisena.  

Situationaalisuus. Tutkimuksen perustana on Rauhalan (1990, 89) humanistisen ih-
miskäsitys, jonka valossa oppiminen on situoitua tulkintaa elämismaailmassa. Työelämä-
projektin kontekstissa oppimistoiminta on yhteydessä ihmisen kaikkiin olemispuoliin: 
situationaalisuus on yhteydessä yhteisössä ja toimintakontekstissa (persoonallisesti koettu 
konteksti) suhteissa olemiseen, kehollisuus fyysiseen ja psyykkiseen toimintaan osallis-
tumiseen ja tajunnallisuus merkityssuhteiden muodostamiseen. Fenomenologinen tutki-
musote luo tutkimuksen kehyksen, mutta oppimiskokemusten tarkasteluissa se jää sivuun 
oppimisteoreettisen käsitteistön rinnalla. Vaikka tällainen monialaisuus heikentää käsit-
teellistä yhtenäisyyttä, se on perusteltua siitä syystä, että tutkimuksella pyrittiin tuotta-
maan tietoa, joka voisi palvella projekteissa oppimisen ja ohjauksen edelleenkehittämistä. 

Toimintaan osallistumalla oppiminen. Työelämäprojektin kontekstissa oppiminen 
nähdään kokonaisvaltaisena toimintana, mikä edellyttää näkökulmaksi yksilöllisen ja so-
siaalisen oppimisen teoriaperustan. Oppimisen peruslähtökohtana on Vygotskin (1982) 
sosiokulttuurisen oppimisen teoria, jota laajennetaan Leontjevin (1977) toiminnan koh-
teellisuuteen ja organisaatiokulttuurin dynamiikkaan (Schein 1987) suuntaavilla teorioil-
la. Oppimisen monikontekstisuuteen liittyen tutkimuksessa on piirteitä tiedon sosiaalista 
aspektia painottavasta sosiaalisesta konstruktionismista (Berger & Luckmann 1995) ja 
yksilötason oppimisessa sosiaalista aspektia painottavasta sosiaalisesta konstruktivismista 
(Bruner 1996). Keskeisimmin oppimista tarkastellaan Laven (1993, 1996), Laven ja 
Wengerin (1991) sekä Wengerin (1998) käytännön yhteisöissä osallistumisen näkökul-
masta. Tutkimuksessa on myös piirteitä kontekstuaalisen oppimisen lähtökohdista (mm. 
Engeström ym. 1995; Poikela 1994), oppimisverkkoteoriasta (Poell ym. 2000), toimin-
taan ja dialogiin osallistumisen teoriasta (Toiskallio 1998), useista organisaatio-
oppimisen teorioista (mm. Juuti 1999, Katzenbach & Smith 1993, Nonaka & Takeuchi 
1995; Schein 1987), reflektiivisen ammattikäytännön (Senge 1993, mt. 1998 ym., Mezi-
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row 1981, Schön 1983), ongelmien ratkaisun (Boshuizen ym. 1995, Dewey 1999, Enge-
ström 1987a) lähtökohdista.  

Oppimistoiminnan tarkasteluun tuo moniulotteisuutta edelleen se, että toiminta integ-
roituu monitieteisiin työn perusteisiin. Todennäköisesti esitettyä loogisempi esittämistapa 
olisi ollut yhden tai vain parin teoreettisen lähestymistavan mukaan rakennettu kokonai-
suus. Valintojeni perusteluna on se, että tarkasteltava asia on monikerroksinen ja siten 
yksittäisillä, spesifeihin tarkastelukulmiin rajoittuvilla teorioilla rajallisesti lähestyttävissä 
oleva. Tässä ajatteluni vaiheessa päädyin käyttämään useiden teorioiden tarjoamaa seli-
tysperustaa tutkittavan ilmiön jäsentämiseen. 

Itseohjautuva oppiminen. Tutkimuksen ”kattoteoriana” on itseohjautuva oppiminen. 
Itseohjautuvuuden teoriaperustaa on jäsennetty useiden teoreettikkojen näkökulmista 
(mm. Knowles 1990, Koro 1993, Mezirow 1981, Schön 1987, Varila 1990) sekä psyko-
dynaamisista perusteista (Jung 1991). Oppimista tarkastellaan siten kognitiivisen psyko-
logian näkökulmasta tiedostettuna toimintona, jonka mukaisesti käsitys itseohjautuvuu-
desta ilmenee opiskelijan toiminnassa osallistumisen taitoina ja pyrkimyksenä 
kokemuksen syvälliseen ymmärtämiseen. Oppimiseen liittyy piirteitä myös empirismistä 
tiedon ja osaamisen siirrettävyytenä. Psykodynaamisen teorian näkökulmasta oppimista 
tarkastellaan siinä merkityksessä, että ulkoisen maailman rajoittavista vaikutteista huoli-
matta tiedostamattoman psyyken kerroksen ainekset, arkkityyppiset ainekset, voivat edis-
tää identiteetin ja tietämyksen kehittymistä (Jung 1991, 24, 54–55).  

Kitchener ja King (1996,179) selittävät itseohjautuvuutta ikätekijöillä. Tässä tutki-
muksessa ikätekijöiden merkitys ilmenee työ- ja koulutustaustan yhteydestä itseohjautu-
vuuteen. Se, millä tavoin ikätekijät tai työ- ja koulutustausta ovat oppimisen ehtoja, jää 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

Asiantuntijuus. Tässä tutkimuksessa asaintuntijuus käsitteenä ymmärretään siten, että 
työelämän muutosten johdosta professioiden tilalle tullut asiantuntijuus edellyttää koko-
naisvaltaista ja monialaista yhteistyötä sekä asiakkaiden tarpeista lähtevää, ongelmakes-
keistä lähestymistapaa verkottuneessa toimintaympäristössä. Avoimeksi tässä tutkimuk-
sessa jää kysymys, missä määrin alan työ edellyttää yleisen kompetenssin lisäksi 
perinteistä kapeaa ja syvää erityisosaamista tänään ja tulevaisuudessa. 

Eettinen oikeustus. Opiskelijoiden suuntautumista oppimistoiminnan eettisiin aspek-
teihin kuvataan tässä työssä teleologisten ja deontologisten teorioiden lähtökohdista. Seu-
raamuseettisiä aspekteja painottaen ollaan kiinnostuneita toiminnan seurauksista, mutta 
sosiaalietiikkaa painottaen yhteistyön säännöistä, tavoitteista ja seurausten yhteisestä ar-
vioinnista. Velvollisuusetiikkaa korostaen arvostetaan absoluuttisia arvoja ja normeja 
mm. lainsäädäntöä, kun taas tunne-etiikkaa korostaen ollaan kiinnostuneita ihmisestä ja 
hänelle ominaisesta mielenlaadusta. (Aadland 1993, 83–84.) Käytännössä teoriat yhdessä 
antavat selitysperustaa ammattialan työlle.  

Työyhteisöjen eettiset käytänteet ovat dialogisessa suhteessa yhteiskunnan arvoperus-
taan. Demokratiaan perustuva yhteiskunta painottaa yksilön oikeusasemaa ja tasa-arvoa 
ja postmoderni aika yhteiskunnallista muutoksellisuutta. Sen vuoksi eri tahoilla tehdyt 
päätökset ja käytänteet edellyttävät keskustelua ja arviointia siitä lähtökohdasta, että au-
tonomia ja yksilöllisyys perustuvat yhteisöllisyyteen. (Ks. Hellsten 1996b 162–163.) 

Subjektiivisuus versus objektiivisuus. Tämä tutkimus kohdentuu tiedon objektiivisuu-
den ja subjektiivisuuden vuoropuheluun. Keskeiset kysymykset liittyvät toisaalta sisäis-
ten mallien vastaavuuteen ulkoisen todellisuuden kanssa (representationalismi) ja toisaal-
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ta siihen, ettei tätä vastaavuutta ole (antirepresentationalismi). Antirepresentationalismin 
mukaan tieto ei ole sisäisiä malleja vaan uskomuksia, välineitä toimimiseen. (Ks. Toiskal-
lio 1993, 60.) Ammatillisessa oppimisessa ei ole kyse representationalismin ja antirepre-
sentationalismin vastakkainasettelusta, vaan erilaisista painotuksista, objektiivisesta ja 
subjektiivisesta. Siten konstruointi on keksimistä ja löytämistä (ks. mt., 63). Vygotsky 
(1978, 126) toteaa, etteivät yksilöllinen ja sosiaalinen ole polariteetteja, vaan dialektinen pro-
sessi, joka yhdistää ja erottaa elämän asiat. 

Lähteet. Tutkimuksessa käytettyjen lähteiden uutuusarvo on kohtalainen, mutta moni-
puolinen. Tutkittavilta saadun tietoaineksen lisäksi jaetun tiedon periaatteen mukaisesti 
tutkimuksessa on hyödynnetty teoreettista tietoutta sekä opettajien ja työelämänedustaji-
en tietämystä.  

9.3  Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan fenomenologiselle tapaustutkimukselle sekä natu-
ralistisen ja fenomenologisen metodin käytölle esitettyjen kriteerien perustalta. Feno-
menologisesti ajateltuna tutkittava ilmiö konstituoituu tutkittavien ilmiöiden yhteisistä 
piirteistä ja niiden yhteyksistä. Tulosten luotettavuudessa on kysymys tulkintojen uskot-
tavuudesta (Bogdan & Biklen 1998, 25; ks. Creswell 1998, 208). Laadullisessa tutkimuk-
sessa keskitytään pääasiassa validiteetin, väittämän uskottavuuden osoittamiseen ottamal-
la huomioon tutkimuksen tekemisen kriittiset kohdat. Sisäistä validiteettia edustaa 
teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden suhteiden loogisuus ja ulkoista validiteettia 
teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston välisen suhteen osoittaminen, esiole-
tuksen todentaminen (Grönfors 1985, 174). 

Tapaustutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada mahdollisimman moni-ilmeinen 
kuva tutkittavasta aiheesta. Instrumentaalinen tapaustutkimus ei pyri tavoittamaan 
yleisintä vaan ainutlaatuisimman tapauksen (Stake 1995, 8; mt. 1994, 237; ks. Lincoln & 
Guba 1985, 210). Tässä tutkimuksessa pyrittiin valitsemaan opiskelijat harkinnanvarai-
sesti edustamaan eri aloja ja koulutusvaiheita sen mukaan kuin se ammattikorkeakoulun 
koulutuksen alkuvaiheessa oli mahdollista. Näin ajateltiin saatavan mahdollisimman mo-
nipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä. 

Tutkimuksen tekemisessä tutkittavan ja tutkijan keskinäinen luottamus on merkityk-
sellistä (Stake 1994, 240). Tähän pyrkien kerroin tiedon keruun yhteydessä tutkittaville 
tutkimuksestani, tiedon tarpeestani ja toimintakäytänteistäni. Kerroin aineiston keräämi-
sestä vain tutkimustarkoitukseen, ja sen, ettei se vaikuta opiskelija-arviointiin ja ettei se 
joudu ulkopuolisiin käsiin ja että tutkimusaineisto on anonyymia tietoa tutkimusraportis-
sa (ks. Eskola & Suoranta 1998, 57). Mielestäni luottamuksellisuudesta on osoituksena 
se, että opiskelijat toivat avoimesti julki henkilökohtaisia näkemyksiään oppimisesta päi-
väkirjoissa ja haastatteluissa sekä kuvatessaan affektikaavakkeiden avulla oppimisen ar-
vottamistaan. Luottamuksellisuutta ilmentää myös opiskelijoiden halukkuus osallistua 
jälkihaastatteluun vielä kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä aineistokeruusta heiltä 
siihen lupaa kysyttäessä. 

Tapaustutkimuksen joustavuusominaisuus mahdollisti tutkimuksen suorittamisen mo-
nimetodisesti. Se välittyy aineiston keruun subjektiutta korostavissa käytänteissä pyrkies-
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säni tavoittamaan tutkittavien henkilökohtaiset kokemukset. Pyrkimyksenä oli tulkita 
opiskelijoiden oppimiskokemukset ja integroida niiden merkityssisällöt teoreettisiin pe-
rusteisiin ja havainnollistaa ne tutkimusottein. (Carlson 1999, 312; ks. Stake 1995, 113.)  

Grönforsin (1985, 174) validiteettikriteerihin pitäytyen tutkimuksessa on pyritty mää-
rittelemään keskeiset käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet teoreettisessa viitekehyksessä. 
Tutkijan esioletus opiskelijoiden itseohjautuvuudesta työelämäprojekteissa on pyritty to-
dentamaan Tutkimustulosten yhteenveto-kohdassa.  

Fenomenologinen tutkimus. Tutkimuksessa pyrittiin tavoittamaan subjektiiviset ko-
kemukset ja käsitteellistämään ne. Tavoitteena oli saada selville, mitä ja millaisia merki-
tyksiä opiskelijat konstruoivat elämismaailmassaan (ks. Bogdan & Biklen 1998, 34; ks. 
Clandinin & Connelly 1994, 418).  

Validiteettikysymykset koskevat filosofisia pohdintoja siitä, mikä totuus on ja miten 
jokin asiantila voi varioida. Samalla tutkimus sinänsä ilmentää tutkijan ymmärrystä to-
tuudesta. 

Fenomenologia tarkastelee totuutta tapana ja suhteena. Totuus ymmärretään tapana, 
jolla todellisuus ilmaisee itsensä. Koska tulkintaprosessin kuvaukset ovat tutkimuksen 
tekijälle totuuden ilmenemistapoja, tutkimuksen totuus on tutkijassa, hänen yrityksessään 
raportoida tutkimus ja toisaalta se on jokaisessa lukijassa. (Ks. Bogdan & Biklen 1998, 
24.) Luotettavuuden arviointi perustuu siten ihmisen ja hänen ulkoisen todellisuutensa 
sisäsyntyiseen relaationalisuuteen (mt., 23–24; Holstein & Gubrium 1994, 263; Niemi-
nen 1995, 76; Perttula 1995a, 45; Siljander & Karjalainen 1991, 385).  

Totuutta suhteena kuvataan tutkimustulosten saavuttamisena; fenomenologisessa tut-
kimuksessa tutkimusmetodeilla saadun subjektiivinen tiedon käsitteellistämisenä (Bog-
dan & Biklen 1998, 23). Yksimielisyyden saavuttamisen vaikeus on siinä, ettei totuus il-
mene suoraan, vaan kokemusten konstruktioita tulkiten (Holstein & Gubrium 1994, 263; 
Niinistö 1984, 86). Koska kaikki havainnot tai kokemukset eivät ole tarkkoja eivätkä nii-
den tulkinnat loogisia, perinteisen laadullisen tutkimuksen validiteettia, uskottavuutta ja 
luotettavuutta ei voi sellaisenaan edellyttää fenomenologiselta tutkimukselta (Bogdan & 
Biklen 1998, 23; ks. Holstein & Gubrium 1994, 264). 

Keskeistä tulkinnassa on ottaa huomioon ajallisuus ja kohteen ymmärtäminen merki-
tysyhteyksissään (Holstein & Gubrium 1994, 263; Schütze 1984, 81; ks. Stake 1994, 
239; ks. Syrjälä 1996, 11–12). Tässä tutkimuksessa se ilmenee tutkittavien työ- ja koulu-
tustaustan sekä tutkittavan ajattelutavan muuttumisen huomioon ottamisena. Validiteettia 
heikentävänä tekijänä aika-artefakti tutkimuksessa voi ilmetä ensimmäisen tutkimusteh-
tävän, arviointiin liittyvien oppimiskokemusten osalta, jota varten täydensin tutkimusai-
neistoa noin kahden vuoden kuluttua edellisestä tiedonkeruusta. Lehtovaaran (1994a, 32, 
270) ja Perttulan (1995a, 43) käsityksiin viitaten on todettava, että mielellisten prosessien 
muuttumisalttiuden vuoksi vahvistettavuus on mahdotonta.  

Tutkittavien kokemuskonstruktioista tekemieni rekonstruktioiden yksimielisyyden py-
rin varmentamaan siten, että lähetin kullekin tutkittavalle koosteen hänen tutkimusmate-
riaalinsa tulkinnasta ja pyysin kommentoimaan tätä rekonstruktiota (ks. Creswell 1998, 
208). Kolmestatoista tutkittavasta kolme muunsi joltakin osin tekemääni tulkintaa. Mie-
lestäni merkittävin tulkintavirhe koski asianomistajuutta, joka ilmeni yhden opiskelijan 
lausuman tulkinnassa. Loppujen kymmenen opiskelijan voi olettaa joko olleen samaa 
mieltä tulkinnastani tai katsoneen tarpeettomaksi kommentoida sitä. Tekemäni tulkinta-
virheet olen korjannut tutkittavien korjausehdotusten mukaisiksi. Tämän lisäksi varmistin 
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tulkintani yksimielisyyden tutkimustilanteen merkityksestä heille jälkihaastattelun yhtey-
dessä. 

Tutkimuksen tekemisen loppuvaiheessa (vuonna 2002) varmistin tekemäni laadullisen 
aineiston tulkinnat siten, että yksi sosiaali- ja yksi terveysalan opettajakollega arvioi ne 
vertaamalla tekemäni tulkinnat alkuperäisaineistoon. Varmistus ei tuottanut muutosehdo-
tuksia. Tämän jälkeen tutkimuksen esitarkastusvaiheessa (vuonna 2002) lähetin tutkitta-
ville heidän lausumistaan tulkitut koosteet, joissa asianomaisen lausuma oli tunnistetta-
vissa, ja pyysin huomauttamaan mahdollisista väärinymmärryksistä. Tutkittavista vain 
yksi kommentoi yleisesti tulkintojani, eikä kukaan huomauttanut virheellisyyksistä. Luo-
tettavuuden osoittamisessa kriittinen seikka on ajan vaikutus rekonstruktioiden oikeelli-
suuden arvioimiseen.  

Fenomenologisen totuustarkastelun osalta voidaan todeta tutkimuksen tavoitteen saa-
vuttaa toisen ihmisen kokemus sellaisena kuin hän itse sen kokee (Bogdan & Biklen 
1998, 23; Richardson 1999, 62) olevan tietoteoreettisesti tavoiteltava ja mahdollinen, 
mutta ontologisesti mahdoton (Lehtovaara 1995, 85; Perttula 1995a, 46). 

Sovellettavuutta tarkastellaan siirrettävyytenä. Siirrettävyyteen liittyy kysymys, miten 
keskeinen situaation, ihmisen elämäntilanteisuuden, rakennetekijä olosuhteet ovat (ks. 
Creswell 1998, 208). Jos ne mielletään ilmiön keskeisiksi rakennetekijöiksi, eivät tulok-
set ole siirrettävissä toisiin olosuhteisiin (Perttula 1995a, 42).  

Tässä tutkimuksessa yhdistyvät fenomenologisen filosofian, hermeneutiikan ja keskei-
sesti myös fenomenologisen sosiologian lähtökohdat. Husserlin fenomenologian lähtö-
kohtana on paljastaa maailmallisista intresseistä täysin vapaa olemus, mikä tämän tutki-
muksen teossa ilmeni fenomenologisen reduktion kautta tutkimuksen tekemisen 
alkuvaiheessa. Kun henkilökohtainen tutkimusintressini tarkentui itseohjautuvan oppimi-
sen tarkasteluksi yhteisöllisenä toimintana, näkökulmana ollut induktio muuntui abdukti-
oksi ja samalla tutkimus lähtökohdiltaan hermeneutiikan ja fenomenologisen sosiologian 
suuntaan. Sen seurauksena tutkimuksen analyysi perustui esiymmärryksen huomioon ot-
tamiseen ja edellytti tutkimusaineiston täydentämistä. Tutkimus suuntautui subjektiivis-
ten merkitysten ohella myös objektiivisten merkitysten huomioon ottamiseen (ks. Kusch 
1986, 92; ks. Schutz 1972, 131).  

Tämän tutkimuksen ontologisena perusteena on holistinen ihmiskäsitys, mutta toisessa 
merkityksessä kuin eksistentiaalisen filosofian mukainen ihmiskäsitys, jonka mukaan ul-
koiset olosuhteet ovat osa mielellistä kokonaisuutta. Tässä tutkimuksessa nähdään ulkoi-
set olosuhteet ehtona oppimiselle ja niitä tarkastellaan myös itsenäisinä tekijöinä (ks. 
Schutz 1972, 135; ks. Schütze 1984, 81; ks. Stake 1994, 239). Näin nähtynä tutkimustu-
lokset voidaan siirtää samankaltaisten oppimiskontekstien tarkasteluihin. Yleistettävyys 
siirrettävyytenä ilmenee tutkimustuloksissa verrattaessa niitä aikaisempiin tutkimustulok-
siin (Creswell 1998, 208.) 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy tutkimusmenetelmän käytön johdonmukaisuus 
(ks. Creswell 1998, 202–203, 208; Lincoln & Guba 1985, 323; Niinistö 1984, 89). Tut-
kimusprosessin johdonmukaisuus ilmenee tutkittavan ilmiön perusrakenteen ja tutki-
musmenetelmän vastaavuutena sekä pyrkimyksenä suorittaa analyysi vastuullisesti (Lin-
coln & Guba 1985, 219; Perttula 1995c, 7).  

Aineiston hankinta- ja analyysimenetelmävalintani perustuvat ontologisiin lähtökoh-
tiin (Holstein & Gubrium 1994, 264; Lehtovaara 1995, 82; Lincoln & Guba 1985, 290, 
316; Perttula 1995a, 40, 42; Stake 1994, 241). Tutkimuksessa korostetaan subjektiutta, ja 
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siihen liittyen oppimispäiväkirjojen instruktio oli heikosti strukturoitu ja alkuperäishaas-
tattelu avointa muodoltaan. Teemahaastattelun tyyppisenä toteutettu jälkihaastattelu pu-
helinhaastatteluna ei kuitenkaan puhtaasti edusta fenomenologisen tutkimuksen aineiston 
keruutapaa, mutta puoltaa paikkaansa siinä, että keskustelun osapuolet olivat toisilleen 
tuttuja, mikä mahdollisti vapaan keskustelun, subjektiuden. Tutkittavien subjektiutta il-
mentää myös oppimisen arvottamisen mittaamisessa käytetty affektikaavakkeiston käyt-
tö, koska tutkittavat itse nimesivät ja arvioivat arvottamisen kohteensa. 

Toistettavuuden kannalta olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessin mahdollisim-
man huolellisesti noudattamalla tutkimusmenetelmäkirjallisuudessa esitettyjä analyysioh-
jeita. Tutkimusmenetelmää on verrattu polun kulkemiseen, jossa tutkijan johtoajatukset ja 
niiden varassa luova eteneminen, tiedonhankinta ja analysointi voidaan toteuttaa monilla 
tekniikoilla. Tutkimuksessa on yhdistetty sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen 
metodeja (Creswell 1994, 241; Stake 1995, 114). Laadullinen aineisto on analysoitu so-
veltaen fenomenologisen (Creswellin 1998) ja naturalistisen tutkimuksen (Lincoln & 
Guba 1985) analyysitapaa sekä määrällinen aineisto käyttäen arvottamisen standardimal-
lia (Hermans 1987). Jokainen aineistonkeruumenetelmä tarjosi oman ulottuvuutensa tut-
kittavan ilmiön tarkasteluun induktiivis-abduktiivisesti. 

Litterointityön tein sanatarkasti siltä osin kuin sisältö kuului tutkimusaineistoon. Ai-
neiston tulkinta on nostettu jäljitettävissä olevin perustein yleiselle tasolle (Creswell 
1998, 208) muodostamalla oppimiskokemuksista merkityssisällöt ja niistä merkitysyksi-
köt, kategoriat ja niistä edelleen yläkategoriat. Oppimiskokemukset viitekehyksissään 
esitetään yhdistämällä tutkittavien näkökulmat ja niiden tulkitsemista jäsentävät, lähinnä 
sosiaalisen oppimisen teoriat. Opiskelijoita edustavat tyypit (A, B, M) on muodostettu 
esioletusten pohjalta empiirisen aineiston ymmärtämiseksi (Grönfors 1985, 167; Schutz 
1972, 187). Monien tutkimusmenetelmien ja analyysitapojen käytön tarkoituksena oli 
saada moni-ilmeinen kuva opiskelijoiden oppimiskokemuksista oppimisen ja ohjauksen 
edelleen kehittämiseksi. (Ks. Creswell 1994, 174176.) 

Menetelmällisiä rajoituksia. Kullakin menetelmällä oli vahvuutensa ja rajoitteensa. 
Aineiston keruumenetelmistä avoin haastattelu vapaamuotoisena kerrontana mahdollisti 
kokemusten reflektoinnin kullekin opiskelijalle mielekkäällä tavalla. Se oli kuitenkin 
menetelmän ongelma; keskustelun aiheet laajenivat ajoittain tarkasteltavan teeman ulko-
puolelle ja tutkimustehtävien vastaukset oli haettava etäältä esille tulleiden asioiden taus-
toista. Menetelmä se oli myös aikaavievä. Kuitenkin se puolsi paikkaansa strukturoituun 
haastatteluun verrattuna, koska siinä eliminoitui haastateltavan mahdollisuus antaa haas-
tattelijan jo kysymyksillään määrittelemiä vastauksia. Teknisten ongelmien vuoksi tehdyt 
puhelinhaastattelut muutaman päivän kuluttua eivät juuri muuntuneet suoritustavaltaan 
avoimeen haastatteluun nähden.  

Alkuperäishaastattelua strukturoidumpi kahden vuoden kuluttua tehty jälkihaastattelu 
puhelinhaastatteluna on fenomenologisessa tutkimuksessa problemaattinen mahdollisen 
tutkijavaikutuksen vuoksi. Sen minimoimiseksi pyrin antamaan tutkittaville aikaa ilmais-
ta vapaasti itseään ohjaamatta heidän mielipiteitään. Tämän ohella puhelimella tehtyä lu-
van pyytämistä jälkihaastatteluun ja haastatteluajan sopimista voi arvioida kriittisesti; oli-
sivatko opiskelijat vastanneet puhelimen soittoon, jos he olisivat tienneet tiedon 
tarpeestani. Nämä seikat jäävät selvittämättä.  

Oppimispäiväkirjojen instruktion vähäinen strukturointi mahdollisti omakohtaiset ko-
kemuskonstruktiot. Menetelmällinen heikkous oli, että aineisto jäi joidenkin tutkittavien 
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osalta odotettua pinnallisemmaksi. Heikkous oli myös se, etten tutkijana voinut varmistua 
siitä, millä vakavuudella tutkittavat suhtautuvat tiedonantoon. Se on muidenkin käytetty-
jen tiedonkeruumenetelmien heikkous. (Ks. Hirsjärvi ym. 1997, 189–208.) Myös kulttuu-
ritaustojen moninaisuus tulkintoja tehtäessä oli otettava huomioon tarkemmin kuin haas-
tatteluaineistoa kerättäessä, koska yhteisymmärrystä ei voi tarkentaa enää jälkikäteen. 

Päiväkirjojen kertomukset ovat tilanne- ja kontekstisidonnaisia. Kerronnan sisältöjä 
ohjaavat esimerkiksi vastaanottajat, kulttuurisesti ehdolliset ilmaisusäännöt sekä merki-
tykselliset ja kertomisen arvoiset kokemukset. (Hirsjärvi ym. 1997, 207.) Toisaalta ai-
neiston analyysiin vaikuttaa tutkijan rajoittuneisuus tavoittaa toisen henkilön kokemus 
(Holstein & Gubrium 1994, 263). 

Kriittisesti tulee suhtautua myös reflektoinnin syvyyden tutkimisessa oppimispäiväkir-
jan pitämiseen itsereflektion menetelmänä. Se ei välttämättä aktivoi kriittiseen reflektoin-
tiin toisin kuin ne tavat, jotka edellyttävät perusteluja. Reflektoinnin tasoon voi vaikuttaa 
myös oppimisen prosessointia ohjaava instruktio. Heikosti strukturoitu instruktio voi oh-
jata prosessoimaan oppimista laajasti syvyyssuunnan sijasta. Toisaalta työkontekstin yh-
teyteen sijoittuva reflektointi on relevanttia, sillä omaa ajattelua ja omaan kokemukseen 
perustuen oppimiskontekstin kulttuuria suhteellistava kokemus luo mahdollisuuden sy-
välliselle reflektoinnille. 

Oppimiskokemusten ja niiden taustatekijöiden arvottamisen mittaamiseen affektimit-
tarilla liittyy rajoitteita. Affektimittarin käyttö on toisaalta tarkoituksenmukaista ja toi-
saalta epäilyttävää, mutta sillä saatu tieto on tutkimusintressin kannalta keskeistä. Arvot-
tamisen määrän mittaus Hermansin (1987) valmista standardimallia ja sen 
pisteytysperiaatetta käyttäen ei edusta fenomenologista tutkimustraditiota puhtaasti onto-
logisilta eikä epistemologisilta perusteiltaan. Lehtovaara (1994a, 16) huomauttaa, että 
kun ainutkertaisen ihmisen subjektiiviset merkityskokemukset muutetaan tutkijan tulkin-
nan kautta objektiivisiksi numerokielellä kuvattaviksi suureiksi ja pirstotaan atomistisesti 
pieniin osasiin, joita voidaan käsitellä erillisinä yksikköinä, on ihmisen laadullisuus sa-
nan syvemmässä merkityksessä kadotettu (mt., 225). 

Affektiominaisuuksia kartoittamalla saadun tietoaineksen tehtävä on täydentää varsi-
naista laadullista tutkimusaineistoa: laadullisella menetelmällä saatu tietoaines kuvaa 
opiskelijoiden oppimiskokemuksia ja niiden syntymiseen myötävaikuttaneita tekijöitä. 
Määrällisellä tutkimusmenetelmällä saatu tietoaines edustaa opiskelijoiden oppimisko-
kemusten ja niiden taustatekijöiden arvottamista ja niiden arvojärjestystä, jota ei voida 
saada esille laadullisilla menetelmillä. Siten laadullinen ja määrällinen tutkimusaines täy-
dentävät toisiaan (Lehtovaara 1994a, 20). Arvojen tutkimista affektien avulla puoltaa Sa-
jaman (1995, 98) viittaus monien arvoteoreetikkojen yksimielisyyteen arvojen havaitse-
misesta tunteiden avulla sekä Kalkaksen ja Sarvimäen (1996, 86) käsitys arvojen 
vaikutuksesta valintojen tekemiseen. Erittäin merkityksellisinä koettujen sisältöalueiden 
ja niiden ehtona tilannetekijöiden funktio on psykodynaamisiin perusteisiin nojautuen 
identiteetin rakenteistumisen osoittaminen. Tutkimustulosten on tarkoitus palvella opis-
kelijalähtöisen ohjauksen kehittämistä. 

Affektiominaisuuksien mittauksessa kriteerien epävarmuustekijä on se, ettei tutkija 
voi varmistua esitettyjen vaihtoehtojen oikeellisuudesta vastaajien näkökulmasta. Toi-
saalta käsitevaliditeetin osalta on huomionarvoista myös se, että jokainen käsite merkit-
see hiukan eri asiaa samaakin kulttuuritaustaa edustavalle ihmiselle. Toisaalta ihmismie-
len kollektiivisuuden johdosta ihmisten ajatustavat ovat enemmän tai vähemmän 
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samankaltaisia (ks. Jung ym. 1997, 40, 75). Hermansin (1987) arvottamismetodia hyö-
dynnettiin tietoisten kokemusten, motivaation ja identiteetin kehittymisen tarkastelussa. 
Epävarmuustekijöinä metodin käytölle ovat myös affektien käännökset yksittäisinä ter-
meinä englannin kielestä suomen kielelle. Ne eivät välttämättä vastaa täysin Hermansin 
tarkoittamia merkityssisältöjä.  

Menetelmätriangulaatio voi vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Tässä tutkimuksessa triangu-
laation vaikutus ilmeni eri menetelmillä saadun tiedon erilaisuutena. Esimerkiksi tietoko-
neohjelmien oppimista ei kukaan opiskelijoista kirjannut affektimittarilla kerättyyn ai-
neistoon, mutta haastattelutilanteessa sen toi kaksi opiskelijaa esille. Kyse voi olla 
affektimittarin käsitteen ”merkityksellisen” sisällön tulkinnallisuudesta tai opiskelijan 
ajattelun muuntumisesta ajan kuluessa, jota fenomenologisen paradigman mukaan pide-
tään ihmisen ajattelutavassa luonnollisena (Holstein & Gubrium 1994, 263; Kvale 1983, 
177), jopa toivottavana (Lehtovaara 1994a, 14). Durgahee`n (1997, 212) ajatteluun viita-
ten voi todeta, että monimetodisestikaan hankittu tieto ei ole kattavaa, vaan tutkimuksen 
ulkopuolelle jää paljon dokumentoimatonta sisällöllisesti tutkimusaineistoon kuuluvaa 
osaamista. 

Muutoksellisuus on havaittavissa tutkimuksen tekijässäkin. Tutkimusprosessi alkoi 
kohdallani kiinnostuksena persoonallisesti merkittävistä oppimiskokemuksista työelämä-
projektin kontekstissa. Siihen liittyen tutustuin psykologiseen ja filosofiseen kirjallisuu-
teen. Yksi vaihtoehtoinen tutkimustapa olisi ollut tehdä narratiivinen tutkimus. Harkitsin 
sitä ja sen vuoksi fenomenologisen sosiologian lähtökohdat ovat tutkimuksessa keskei-
sesti mukana. Päädyin fenomenologiseen tutkimusmetodologiaan, koska oppimisen kiin-
nostuksen kohde tarkentui ajatustyöni edetessä kokemuksellisuuden ja itseohjautuvuuden 
tarkasteluun oppimisen ja ohjauksen edelleen kehittämiseksi. 

Tutkimusaiheen jäsentyessä ja ajatteluprosessini kehittyessä pyrin ottamaan huomioon 
tutkimuksen tarkoituksen ja situationaalisuuden tutkittavan ilmiön tarkastelussa. Tämän 
seurauksena tutkimuksen lähtökohdat teoreettisine perusteineen saivat uuden suunnan: 
tarkastella oppimista toisaalta yksilöllisenä ja toisaalta sosiaalisena toimintana, jossa op-
pimiskonteksti on ehto oppimiselle. Metodologisten perusteiden täsmentyminen auttoi 
jäsentämään opiskelijoiden oppimista ontologisista lähtökohdista käsin monimetodisesti. 
Perusvalintojen jälkeen työ on edennyt vaiheittain jo ajateltuihin asioihin uudelleen pala-
ten. Tutkimuksesta muodostui fenomenologinen tutkimus sitoumuksineen, jossa korostuu 
tutkijan subjektiivisuus ja vastuu (Perttula 1995a, 43–44; mt. 1995b, 102–104; mt.c, 7).  

Kirjallisuudessa esitetään kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistämises-
tä samassa tutkimuksessa ristiriitaisia näkemyksiä. Niitä perustellaan sillä, että tieteenfi-
losofisesta näkökulmasta tarkasteltuna kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tutkimuksella 
on filosofiset, pragmaattiset ja epistemologiset erot (Creswell 1994, 189–190). 

Tässä tutkimuksessa laadullisen ja määrällisen tutkimustavan yhdistämisessä on kyse 
metodisista perusteista; laatu ja määrä nähdään havaintojen tekemisessä ilmenevinä eroi-
na. Laadullisella analyysilla saatiin tietoa subjektiivisista merkityksistä ja määrällisellä 
mittauksella merkitysten ulkoisista ominaisuuksista, yleisyydestä, vaikkakin otoksen pie-
nuuden vuoksi yleistettävyys jää suuntaa-antavaksi. Vaikka fenomenologiselle tutkimuk-
selle on ristiriitaista tehdä ihmisten maailmankuvien merkityssisältöjä koskevia yleistyk-
siä, tässä tutkimuksessa oli pyrkimyksenä kuvata tietyn maailmankuvan sisäistä yleistä 
ilmenemisen tapaa. Tutkimusintressin kannalta yleisen spesifiointi oli tässä mielessä kes-
keistä. Samalla se vastasi tutkijan tarpeeseen verifioida esioletuksensa. 



 174

Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen keskeisimmät rajoitteet liittyvät arkipäiväisten 
toimintojen analysointiin. Kriittisesti voi arvioida sitä, mitä arkipäiväinen toiminta on ja 
miten loogisesti toimintaa edustavat subjektiiviset merkitykset jäsentyvät aina laajenevis-
sa toiminnan struktuureissa (ks. Schutz 1972, 216–217). Tähän liittyen Heritage (1996, 
81) arvioi kriittisesti Schutzin (1972) esittämää ristiriitaisuutta tutkimuksen tekemisen 
peruslähtökohdista: toisaalta sitä, että tutkimuksessa voidaan olla käyttämättä tieteellisiä 
rationaalisuuden arviointeja järkevien toimintojen rationaliteettien arvioimiseksi, mutta 
toisaalta sitä, että tutkijan on etsittävä rationaalisia toimintamalleja ja toiminnan elementit 
on esitettävä selkeästi ja loogisesti (mt., 78–81). Tässä mielessä tutkija ei ole saavuttanut 
täysin Schutzin (mt., 78–81) edellyttämää strukturaalista johdonmukaisuutta arkipäivän 
toimintojen rekonstruktioiden kuvauksissa.  

Tutkimuksen tekeminen on arvosidonnaista. Arvosidonnaisuus ilmenee tutkijan arvo-
maailman välittymisenä tutkittavaan ilmiöön (Lincoln & Guba 1985, 290; Stake 1994, 
240), minkä vuoksi hän joutuu toteamaan toimintansa olevan situaatioonsa sidoksissa 
(Lehtovaara 1994a, 28–29, mt. 1995, 80–81; Richardson 1999, 61–63). 

Lehtovaara (1994b, 27–29; mt. 1995, 80; ks. Creswell 1998, 208) näkee tutkijan vel-
vollisuudeksi tuoda esille sitoutuneisuus omiin ymmärtämisyhteyksiin sekä tiedostaa tä-
män merkitys tutkimuksessa. Tutkimusaineiston keräämis- ja analysointivaiheen ensim-
mäisessä vaiheessa pyrin sulkeistamaan ennakkokäsitykseni ja tavoittamaan autenttiset 
kokemuskonstruktiot. Merleay-Pontyn näkemykseen viitaten Kvale (1983, 184–185) ei 
pidä mahdollisena täydellistä sulkeistamista, koska fenomenologinen reduktio ei seuraa 
esioletuksen poistamisesta vaan tietoisuudesta omien esioletusten olemassaolosta. Tutki-
jan esioletukset ja niiden huomioon ottaminen on kuvattu tässä tutkimuksessa Tutkimuk-
sen tausta-kohdassa. 

Tällä tutkimuksella on kuvaileva, tulkitseva ja ymmärtämiseen pyrkivä tehtävä. Tut-
kimus on lähtökohdiltaan induktiivinen, ja ilmiön kuvauksissa on hyödynnetty tulkintoja 
havainnollistavaa alkuperäisaineistoa. Tutkimuksen tarkoituksena oli palvella sekä tutkit-
tavia itseään että koulutuksen kehittämistä. Heuristisuuden periaatteen mukaisesti tutki-
muksen tulisi lisätä lukijan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (Stake 1994, 237), opiskeli-
joiden oppimiskokemuksista työelämäprojekteissa.  

9.4  Tutkimuksen anti ja jatkotutkimusehdotukset  

9.4.1  Tutkimuksen anti 

Alueellisella ja valtakunnallisella tasolla koulutusta koskeva selvitystyö on tuonut esille 
tarpeita kehittää ja arvioida työmenetelmiä, organisoida yhteisöllistä ryhmätoimintaa, 
projektityötä, palveluiden verkostoimista sekä kehittää paikallisia toimintaohjelmia. 
(Rinne 1999, 6.) Tästä lähtökohdasta käsin työelämäprojektien tarkastelun oppimispro-
jekteina voisi ajatella olevan ajankohtaista. 

Projektitoimintaan liittyviä ammattialakohtaisia ja työssä oppimista koskevia suoma-
laisia ja ulkomaisia tutkimuksia on runsaasti. Esimerkiksi Tampereen yliopiston ammatti-
kasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa on tehty tutkimushankkeina monia väitös-
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kirjoja ja muita ammatin oppimisen kehittämistutkimuksia (mm. Könnilä 1999, Manka 
1999, Poikela 1999b ja Mäkelä ym. 2001). Samoin on runsaasti ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden tai vastaavan opistoasteen opiskelijoiden ammatin oppimistutkimuksia, 
joissa koulutuksen aikana todetaan saavutettavan ammatin edellyttämiä kvalifikaatioita 
(mm. Laajala & Mäki 1996, Könnilä 1999, Pelttari 1999, Räisänen 2002, Vesterinen 
2002) tai taitoja (Westergård ym. 2001, Vesterinen 2001). Kotimaisia tutkimuksia on run-
saasti ammatin oppimisesta, joissa painotetaan työssä osallistumalla oppimista (mm. 
Luopajärvi 1999, Paukkunen ym. 2001, Poikela 1999b, Sarajärvi 2002, Tuomi-Gröhn 
2001, Turunen 2002, Väisänen 2003). Paljon on tutkimuksia myös siitä, miten verkosto-
työ (mm. Toiviainen 2003), tiimityö (Chalmers ym. 2001, Chan 2001, Vesterinen 2001), 
opiskelijatoverin tai mentorin kanssa tehty yhteistyö (mm. Alexander ym. 1998, Chal-
mers ym. 2001, Chan 2001, Dewar & Walker 1999, May & Veitch 1998, Nolan 1998, 
Poell ym. 2000, Pullen ym. 2001, Spouse 2001, Turunen 2002, Yates ym. 1997) tai toisen 
henkilön, erityisesti opettajan antama tuki (mm. Pehkonen 2001, Rolfe & Sanson-Fisher, 
Sarajärvi 2002, Vesterinen 2001) tai asiakasyhteistyö (Frisby 2001) edistävät oppimista. 

Projektimenetelmän avulla työkäytänteiden oppimisesta on ulkomaisia ja kotimaisia 
tutkimuksia paljon. Oppimisprojektien tarkoituksena on kuvata työn substanssin oppi-
mista, tukitoimien kehittämistä (Blackford & Street 1999) tai palvelutyön oppimista 
(Rudmann ym. 1999). Suomalaisista tutkijoista Eteläpelto ja Tourunen (1999) ja Etelä-
pelto ja Rasku-Puttonen (1999) ovat tutkineet kehittämisprojektimuotoisesti toteutettua 
ammatillista oppimista ja Luopajärvi (1991) projektimenetelmän käytön soveltuvuutta 
ammattiopetuksessa. Leinonen ym. (2002) ovat raportoineet projekteille perustuvasta 
ammatillisesta koulutuksesta. Tunnetuimpia projektimuotoisesti toteutetun työssä oppi-
misen ulkomaisia asiantuntijoita on Poell ja hänen tutkimusryhmänsä (1997). Suomalai-
sista tutkijoista Vesterinen (2001) on tutkinut projektiopiskelua ja -oppimista ammatti-
korkeakoulussa.  

Sosiaali- ja terveysalan työolosuhdetutkimuksia on paljon ja niissä kuvataan tässä tut-
kimuksessa esitettyjen oppimista edistävien näkökohtien kaltaisia tuloksia. Tutkimuksissa 
pidetään tärkeinä työn psykososiaalisia piirteitä, keskinäistä luottamusta ja tiedonsaantia 
(Niemelä & Hämäläinen 2001). Vastaavasti organisaatiokulttuuriin liittyvinä kuormitus-
tekijöinä kuvataan rutinoitunutta ilmapiiriä tai fyysisten olosuhteiden heikkouksia (Turu-
nen 2002), työn tekemiseen liittyen hoitotyön työtehtävien kuormittavuutta (Nuikka 
2002) kuten monien tehtävien samanaikaisuutta, kiireistä työtahtia, suurta työ- ja asiakas-
suhteiden määrää ja asiakkaiden moniongelmaisuutta, tietotulvaa ja vähäistä keskustelu-
mahdollisuutta työtovereiden kanssa (Niemelä & Hämäläinen 2001, Wickström ym. 
2000). Työn tekemistä vaikeuttavina tekijöinä on kuvattu työtoverin (Niemelä & Hämä-
läinen 2001, Turunen 2002) tai oppimisen kannalta ohjaajan vähäistä tukea (Turunen 
2002, Väisänen 2003). Havukainen (2003, 99) kuvaa ammattikorkeakoulun terveysalan 
opiskelijoiden hoitotyön oppimista käsittelevässä väitöskirjassaan tutkimukseensa perus-
tuen oppimisen kannalta merkitykselliseksi seikaksi palautteen ja ohjauksen saamista.  

Työssäoppimista käsittelevissä tutkimuksissa oppimista jäsennetään samankaltaisista 
lähtökohdista kuin tässä tutkimuksessa: yksilön ja ympäristön välisinä sekä yksilön sisäi-
sinä prosesseina. Tutkimusten lähtökohtina on esitetty humanistinen psykologia (Leino-
nen ym. 2002, Määttä 2001), konstruktivistinen oppimiskäsitys (Havukainen 2003, Lei-
nonen ym. 2002, Vertanen 2001, Väisänen 2003). Oppimisen kuvataan tapahtuvan 
kriittisten oppimistilanteiden kautta tai niiden avulla (Kauppila 2002, Turunen 2002). Sitä 



 176

tarkastellaan kokemuksellisena (Määttä 2001, Vesterinen 2001, Väisänen 2003), konteks-
tuaalisena (Poikela 1999b, Sarajärvi 2002, Vesterinen 2001, Väisänen 2003), itseohjautu-
vana (Ruohotie 1998, Virtamo 2000, Väisänen 2003), yhteistoiminnallisena (Leinonen 
ym. 2002, Toiviainen 2003, Vesterinen 2001), ongelmaperustaisena (Väisänen 2001) ja 
toimintaan osallistumisen tai situationaalisen oppimisen lähtökohdista (Pirkkalainen 
2003, Sarajärvi 2002, Spouse 2001, Väisänen 2003). 

Ulkomaisista itseohjautuvan oppimisen tutkijoista Alan Tought, erityisesti itsesuunni-
teltujen oppimisprojektien tutkija, on analysoinut projekteja, joiden avulla ihmiset pyrki-
vät tietoisesti kehittämään itseään kotona, työssä ja yhteiskunnassa (Brockett & Hiemstra 
1993, 41–54). Alan Clardy (2000, 105–125) on tutkinut työpaikkojen henkilöstön amma-
tillista orientoituneisuutta itseohjautuvana oppimisprojektina ja tämän tutkimuksen tulos-
ten kaltaisesti toteaa itseohjautuvuuden perustaksi sekä omakohtaisen motivaation että 
työ- ja työolosuhdekokemukset.  

Suomalaisissa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen työn oppimista käsittelevissä tut-
kimuksissa on esitetty koulutusammattikohtaisia oppimisen eroja. Paukkunen ym. (2001) 
kuvaavat yhteistyötä parantamaan tarkoitetun koulutuskokeilun vaikutuksia selvittävän 
tutkimuksensa perusteella sosiaaliohjaajaksi, sosiaalikasvattajaksi, sisätautikirurgiseksi 
sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi opiskelevilla selkeitä koulutusammattikohtaisia 
painotuseroja. Tutkimuksen mukaan sosiaalialan opiskelijat kuvaavat oppineensa koulu-
tuksessaan terveysalan opiskelijoita enemmän ammattialan kehittämistaitoja ja yhteis-
kunnallisten muutosten havainnointikykyjä ja vastaavasti terveysalan opiskelijat sosiaa-
lialan opiskelijoita enemmän ”kätevyyttä”, teknisiä taitoja. (Mt., 140–142.) Vastaavasti 
Räisänen (2002, 71) esittää hoitotyöntekijöiksi valmistuvien osaamista käsittelevässä väi-
töskirjassaan sairaanhoitajaksi opiskelevien hallitsevan kaikista 23:sta asiantuntijuusalu-
eesta neljänneksi heikoiten työn kehittämistoiminnot. Toisin kuin edellä mainituissa tut-
kimuksissa tässä tutkimuksessa ei ilmennyt sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 
oppimisessa sisällöllisiä eroja, mutta koulutusvaihekohtaisia eroja jossain määrin. 

Se, mitä ammattikorkeakoulun opiskelijat oppivat sosiaali- ja terveysalan työelämä-
projekteissa Suomessa, on vähän tutkittu alue. Tältä tutkimusalueelta oleva Vesterisen 
(2001) ammattikorkeakoulun opiskelijoiden projektiopiskelua ja -oppimista käsittelevä 
väitöskirja tuo pedagogiikan näkökulman oppimisen tarkasteluun. Vesterisen (2001) tut-
kimusta sivuten tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ammattialan käytännön työn 
oppimista oppimisen ja ohjauksen edelleen kehittämisen kannalta.  

Ajallisesti tämä tutkimus kohdentuu koulutuksen alkuvaiheessa olevan ammattikor-
keakoulun yhden koulutusyksikön opiskelijoiden oppimisen tarkasteluun. Paikallistasolla 
tämän tutkimuksen käyttöarvo on viitteellinen. Koska ammattikorkeakoulujen koulutusta 
kehitetään tehokkaasti, Savonia ammattikorkeakoulun koulutuskäytänteet ovat työn val-
mistuttua toiset kuin yli kuusi vuotta sitten sitä aloittaessani (ks. Selvitys korkeakoulujen 
arviointineuvostolle 23.8.2001). Tämä tutkimus antanee yhden ajallisesti jo historiaan 
jääneen, mutta perustellun lähtökohdan uusille reaaliajassa valmistuville oppimistutki-
muksille.  
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Koulutuksen edelleen kehittämisen kannalta tutkimuksella saatiin opiskelijoiden ko-
kemuksiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin perustuvaa käytännön tietoa siitä, miten ja mitä 
opiskelijat oppivat ja miten arvottavat oppimaansa sekä miten he toivovat oppimista ke-
hitettävän. Tutkimustulokset osoittavat seuraavaa: 

1. Opiskelijat oppivat työelämäprojekteissa työn ja formaalin oppimisen konteksteissa 
prosessinomaisia toimintatapoja käyttäen, mutta katsovat taidoissaan olevan tilan-
nesidonnaista heikkoutta. 

2. Opiskelijat oppivat sosiaali- ja terveysalan kvalifikaatiota pääasiassa korkeimmillaan 
kriittisen reflektion alimmalla tasolla. 

3. Opiskelijat arvostavat yleensä oppimaansa ja sen tilannetekijöitä, mutta yksittäiset 
opiskelijat pitävät oppimisen alueita tai niiden tilannetekijöitä negatiivisina.  

4. Opiskelijat katsovat työelämäprojektit tarkoituksenmukaisiksi oppimiskonteksteiksi, 
vaikka näkevät niiden käytänteissä monia muutostarpeita.  

5. Erityisesti opiskelun alkuvaiheen opiskelijoilla on vaikeuksia ongelmallisten työtilan-
teiden ratkaisemisessa, yhteistyötaidoissa opiskelijatoverin kanssa sekä itsearviointi-
taidoissa. 

6. Erityisesti opiskelun alkuvaihesssa opiskelijoilla on vaikeuksia mukautumista koske-
van, ammattialakohtaisen ja situationaalisen tietämyksen alueilla sekä reflektointitai-
doissa.  

7. Opiskelijat tarvitsevat yksilökohtaista kehittymistä edistävää, toimintamahdollisuuksia 
lisäävää ja toimintaverkoston suhdetoimintaa edistävää tukea oppimisvaikeuksiinsa. 

8. Opiskelijat tarvitsevat kehittämistä edistävää tukea toimintakäytänteille. 
9. Opiskelijat tarvitsevat opettajan ohjausta annettua enemmän jo ennen projektin alka-

mista ja tarvittaessa sen aikana. 
10. Työelämän lähiohjaajan ja opettajan nykyistä tiiviimpi yhteistyö, yhteissuunnittelu ja 

tiedonkulun varmistaminen, voisi mahdollistaa opiskelijoille nykyistä toimivamman 
oppimiskontekstin. 

Tutkittavien kannalta tutkimustilanteen sinänsä voidaan ajatella olleen oppimistilanne. Itsere-
flektoidessaan tutkittavat asettavat itsensä ja tapansa tulkita todellisuutta tarkastelun kohteeksi 
pohtimalla ajattelunsa rakenteita, käytänteitä, käyttämiään käsitteitä ja niiden käytön taustalla 
vaikuttavia tekijöitä (ks. Mezirow 1985, 22–25). Siten itsereflektio voi olla myös henkilökoh-
taista merkitysmaailmaa uudistavaa.  

Oppimisteoreettisesti nähtynä tässä tutkimuksessa pyritään yhdistämään yksilöllisyys 
ja yhteisöllisyys oppimiskokemustarkasteluihin. Opiskelijan ajatellaan kehittävän amma-
tillisia valmiuksiaan, identiteettiään ja ammatti-identiteettiään toimiessaan alansa yhtei-
sössään. Hänen kollektiivinen historiallinen viitekehyksensä taustoittaa hänen mentaalis-
ta maailmaansa ja muodostaa perspektiivin sosiaalisen maailman konstruoinnille. 
Sosialisaatio on ehto individuaatiolle ja edelleen perusta itseohjautuvuudelle. Tämän ide-
an mukaisesti ihminen muovaa edelleen yhteisöään. (Ks. Dewey 1999, 124; ks. Lave 
1996, 64; ks. Lehtovaara 1994a, 20–21; ks. Mezirow 1998, 70.) 

Itselleni tutkimuksen tekeminen antoi perspektiivejä opettajan työni perusteiden arvi-
ointiin. Lähinnä se haastoi arvioimaan oppimiskäsitystäni, jonka kehittäminen on osoit-
tautunut jatkumonomaiseksi prosessiksi jo ennen tutkimustyön aloittamista mutta erityi-
sesti siihen liittyvänä.  
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Tutkimuksen tekeminen vahvisti näkemystäni arkielämän rikkaudesta, ammatillisen 
työn ja sen keskeisen työvälineen, itsensä, oppimisessa. Huolenpidon ja hoitotyön voi 
ajatella yhdistyvän sosiaaliseen sitoumukseen asiakkaan selviytymiseen auttamiseksi si-
ten kuin se hahmottuu opiskelijan elämänhistoriasta käsin. Opiskelijan tietämys muovau-
tuu ulkoistamalla, yleistämällä, sisäistämällä ja yksityistämällä sen mukaisesti, miten hän 
on sisäisestä todellisuudesta ohjautuva ja persoonana kehittyvä (ks. Lehtovaara 1994a, 
120; ks. Lindqvist 1990, 63). Yksilö-yhteisö-dialogiin liittyen tutkimustulokset vahvisti-
vat näkemystäni edellä mainittujen alojen työn vaatimuksista - siitä, etteivät ulkoisesti 
mitattavat aineelliset arvot syrjäytä ”pehmeitä” arvoja huolenpidon ja hoitotyön oppimi-
sessa tämänkään päivän tietoyhteiskunnassa. 

9.4.2  Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen työelämäprojektit oppimiskonteksteina olivat keskenään erilaisia. 
Erilaisia olivat myös opiskelijoiden oppimistavoitteet. Tällä tavoin toteutetulla tutkimuk-
sella saatiin yleiskuva kokemuksista, jotka koskevat sitä, mitä ja miten työelämäprojek-
teissa yleensä opitaan ja miten niissä oppimista sekä niiden konteksteja arvotetaan. Kos-
ka sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa alan asiantuntijoita, joilla 
on yhteisiä asiantuntijuusalueita (Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 1998, 1; ks. Lind-
qvist & Manninen 1999, 74), opiskelijoiden käsitys alojen yhteisistä tietämysalueista on 
kiintoisa tutkimuksellinen lähtökohta tätä spesifimmin suunnatulle oppimistutkimukselle: 

1.  Ammattialan spesifin tiedon oppiminen. Tätä tutkimusta parempi oppimisen tutkimus-
tapa olisi ollut tarkastella sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oman tieteenalan tie-
don käsitystä ja sen kehittymistä työelämäjakson aikana. Tutkimustulokset osoittavat 
tietämyksen käytännöstä teorian valossa olevan kaikista tietämysalueista kaikkein 
epäadekvaateinta. Siihen liittyen mielenkiintoista olisi selvittää, millä tavoin käytäntö 
edesauttaa kummankin alan teoreettisen tiedon ymmärtämistä. Näin saataisiin vertai-
lukelpoista tietoa alojen spesifin tietämyksen oppimisen edistymisestä käytännössä ja 
samalla näkemystä keinoista, joita voitaisiin kehittää työharjoittelun lisäksi myös for-
maalin oppimisen ohjaukseen.  

2. Reflektointitaitojen oppiminen. Tutkimustulokset osoittavat sosiokulttuuristen kvalifi-
kaatioiden oppimisen olevan merkityksellistä vaikkakin oppimisen reflektoinnin taso 
on alhaista. Mielenkiintoista olisi selvittää esimerkiksi toimintatutkimuksen keinoin, 
miten opetusmenetelmällisesti voitaisiin edistää reflektiotaitojen kehittymistä. Tutki-
muksella saatua tietoa voitaisiin hyödyntää opintojaksojen toteutuksessa vuorovaikut-
teisen ammattikäytännön oppimisessa. 

3. Koulutusvaiheittaisesti oppimaan ohjaaminen. Tutkimustulokset osoittivat, että opis-
kelun alkuvaiheen opiskelijoiden itseohjautuvan oppimisen taidoissa ei ilmennyt kes-
kinäisiä eroja, toisin kuin verrattaessa niitä muuntokoulutuksen opiskelijoiden taitoi-
hin. Toisaalta jo opiskelun alkuvaiheessa ilmeni koulutusvaiheittaisia näkökulmaeroja 
oppimiskontekstin tarkoituksenmukaisuudesta. Ohjauksen kannalta keskeistä olisi sel-
vittää, mikä on systemaattisen ohjannan merkitys kussakin opiskeluvaiheessa. Näin 
suunnatulla tutkimuksella saataisiin tietoa siitä, millaisiin prosessointeihin työskentely 
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kussakin opiskelun vaiheessa johtaa, mikä mahdollistaisi ohjaustoiminnan tarkan ja 
tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. 

4. Oppiminen kontekstuaalisissa yhteyksissä. Työelämäprojekteissa oppiminen on uu-
dehko oppimismenetelmä, joten mielenkiintoista olisi tarkastella projekteissa oppimis-
ta narratiivisena tutkimuksena ja selvittää, millaisen kehyskertomuksen yhteydessä 
opiskelijat kertovat työelämässä oppimisen kokemuksistaan. Tutkimus tuottaisi opis-
kelijoiden kokemuksiin perustuvia kertomuksia työn oppimistilanteista. Tutkimustu-
lokset lisätutkimuksena syventäisivät tällä tutkimuksella saatua tietoutta työssä oppi-
misen edistämiseksi. 

5. Ohjaajuus. Tutkimustulokset osoittavat opiskelijoiden tarvitsevan työharjoittelunsa 
aikana annettua enemmän ohjaajan tukea, jota he myös arvostavat. Huolimatta siitä, 
että yhteiskunta ja siten myös oppilaitos arvostaa suorituskeskeisyyttä, ohjaajuus on 
nähtävä ennen muuta ihmissuhteena, jota ei voi suorittaa. Se edellyttää ohjaajan va-
raamaa yhteistä aikaa ja toisesta välittävää asennetta. Tarve on sille psykologisesta tai 
fenomelogisesta tarkastelukulmasta tehtävälle tutkimukselle, jolla tuotetaan tietoa oh-
jaussuhteen keinoista ja merkityksestä sisäisten voimavarojen löytämiseksi yksilö- ja 
ammatti-identiteetin kehittymiselle. Eettisistä lähtökohdista tehty tutkimus tuottaisi 
näkökohtia opiskelijoiden asemasta ja laajasti ajatellen koulutuksen laatutekijöistä. 
Tutkimustulokset voisivat toimia yhtenä näkökulmana niille poliittisille linjauksille, 
joilla ajateltiin ratkaistavan opiskeluaikojen pidentymisestä aiheutuvaa yhteiskunnal-
lista ongelmaa opiskelijoiden opintososiaalisia etuja leikkaamalla. 

6. Eri toimijatahojen yhteisesti kehittämät käytänteet. Toiminnan toteutuksen tasolla tut-
kimustuloksista välittyy haasteet työelämän ja koulutusorganisaation yhteistyön kehit-
tämiselle. Olennaista olisi suunnata tutkimusta kaikkia osapuolia parhaalla mahdolli-
sella tavalla palvelevien yhteistyökäytänteiden kehittämiseksi yhdistämällä 
opiskelijoiden, koulutuksen ja työ- ammattiyhteisön tavoitteet kehittämistyön perus-
taksi ammatilliseen koulutukseen rakennetun kolmikantamallin periaatteen mukaisesti. 
Siihen liittyen olisi edelleen kiintoisaa tarkentaa tutkimusaluetta kunkin toimijatahon 
käsityksiin oppimisen sisällöistä, järjestelyistä ja arvioinneista yhteisten käytänteiden 
muotoilemiseksi. Työelämän ja oppilaitoksen laatuvastuuajatteluun liittyen tutkimus-
tieto antaisi perusteita kehitellä kaikkia osapuolia huomioon ottava ohjauksen viiteke-
hys, joka palvelisi erityisesti opiskelijoiden oppimista.  

7. Kehittämistyö. Yhteiskunnalliselta kannalta nähtynä Helakorven (2001) ja Raivolan 
(2000) esittämiin tämän ajan ammatillisen koulutuksen kehittämishaasteisiin vastaa-
miseksi  koulutussuunnittelussa tulisi visioida kompetensseja, joita tarvitaan muovaa-
maan työtä ja työyhteisöjä relevantisti yhteiskunnallista kehitystä vastaavasti. Kan-
sainvälinen yhteistyö ja työelämävaihto voisivat tarjota näköaloja yrittäjyyden, 
olemassa olevien ja uusien työkäytänteiden kehittelyyn, mm. palvelutuotannon kehit-
tämiseen, mihin kiinteänä osana liittyisi vaikuttavuutta mittaava tutkimustyö. Kauas-
kantoisesti ajateltuna osalle alalle valmistuvista ne voisivat tarjota työpaikan ja yhteis-
kunnallisesti ajatellen vastavoiman työttömyydelle ja epäsuhtaisille työsuhteille.  
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 Liite 1 Teemahaastattelurunko 

Teemarunko 

1. Omakohtaisia kokemuksia työelämäprojekteissa oppimisessa. 
2. Oppimistoiminnan sisältö. 
3. Oppimisen merkitys itselle ja ammatillisen osaamisen kehittymiselle. 
4. Työolosuhteiden ja työyhteisön merkitys oppimiselle. 
5. Työelämäprojektin mahdollisuudet tarjota aineksia ammatilliselle osaamiselle. 



 

 Liite 2 Oppimispäiväkirjan instruktio 

Oppimispäiväkirja kirjoitetaan päivittäin. Siihen kirjataan oppimiskokemuksia työpäiväs-
tä työelämäprojektissa. 

Päiväkirjan sisältöjä ovat esimerkiksi seuraavat asiat: 

− Mitä tein? 
− Mitä koin, perustelut? 
− Mitä opin? 
− Mitä muutoksia ajattelussani tapahtui; mitä jouduin kyseenalaistamaan, miksi? 
− Miten tilannetekijät vaikuttivat oppimiseen, esim. ohjaajat, asiakkaat, työympäristö 

ym.? 
− Teoriatiedon hankkiminen. 
− Millaista oli opiskella, esim. tunnelma, oma elämäntilanne ym.? 
− Keskeiset oppimistavoitteet ja niihin pääseminen. 
− Miten projektiopiskelu vastasi odotuksiani? 



 

 Liite 3 Instruktio: Oppimiskokemusten arvottaminen 

1. Nimeä merkitykselliset oppimiskokemukset, joilla on vaikutusta opiskeluun, oppimi-
seen ja elämään yleensä. 

2. Nimeä oppimiskokemusten syntymiseen vaikuttaneet tekijät, a. henkilöt, b. oppimisen 
olosuhteet, c. muut asiat, joilla on vaikutusta opiskeluun, oppimiseen tai elämään. 

3. Nimeä sellaiset erittäin merkitykselliset oppimiskokemukset, joilla on vaikutusta am-
matillisuuteesi tulevaisuudessa. 

4. Nimeä ne tekijät, joilla on ollut vaikutusta edellä mainittujen oppimiskokemusten syn-
tymiseen. 

Kirjaa jokainen merkityksellinen oppimiskokemus ja sen syntymiseen vaikuttanut tekijä 
sekä erittäin merkityksellinen oppimiskokemus ja sen syntymiseen vaikuttanut tekijä jo-
kainen erikseen oppimiskokemuksen laatua mittaavan kriteeristön otsikoksi ja arvioi op-
pimiskokemuksiasi (kysymykset 1 ja 3) sekä oppimiseen vaikuttaneita tekijöitä (kysy-
mykset 2 ja 4) seuraavien laatusanojen avulla: 

Aihe________ pisteet__ 
1. Ilo  11. Rakkaus  21. Alemmuus 
2. Voimattomuus 12. Vieraantuneisuus 22. Tuttavallisuus 
3. Itsearvostus   13. Huono-onnisuus 23. Varmuus 
4. Pelokkuus  14. Herkkyys  24. Vihaisuus 
5. Onnellisuus  15. Syyllisyys  25. Alakuloisuus 
6. Huolestuneisuus 16. Yhteenkuuluvuus 26. Ylpeys 
7. Vahvuus  17. Itseluottamus 27. Energisyys 
8. Stressaavuus  18. Yksinäisyys  28. Pettymys 
9. Nautinnollisuus 19. Sisäinen lämpö 29. Sisäinen kylmyys 
10. Huolehtivuus/ Välittäminen 20. Luottamus  30. Vapauden tunne 

Seuraavaksi 

Pisteytä oppimiskokemusten ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden laatuarvostelu laatuas-
teikolla 0–5 jokaisen kriteerin osalta ja kirjaa antamasi arvostelu laatukriteerin viereen. 
Laatuasteikolla 0 tarkoittaa merkityksettömyyttä ja 5 maksimaalista merkityksellisyyttä. 
Jokaisella (1–4) tehtävällä on oma arviointisivunsa. Kiitos.  



 

 Liite 4 Esimerkki oppimistavan merkityksestä ja taitojen 
kokemisesta 

Tässä kuvataan oppimistapoihin liittyviä kokemuksia omista taidoista. Toimintaan osal-
listumisen taidot tulkitaan hyviksi, jos toiminnassa ei ilmene osaamista kyseenalaistavia 
tekijöitä (esimerkiksi lause: ”Ollaan tukihenkilönä sellaiselle, joka pääsee sairaalasta ja 
tartteis ystävää.”). Taidot tulkitaan epävarmoiksi, jos osaamisessa ilmenee epävarmuuste-
kijöitä (esimerkiksi lause: ”… selvittää, olisko minusta kohtaamaan…”),  puutteellisiksi, 
jos taidot on koettu heikoksi (esimerkiksi lause: ”että mitenkä saa sen lapsiryhmän hallin-
taan, että oli tosi paljon ongelmia.”) tai psyykkisesti kuormittavaksi, jos toiminta on ollut 
tunnetasolla vaativaa (esimerkiksi lause: ”Kun oli koulussakin töitä töiden perrään, niin 
siinä tuli semmonen, että kun minä oon alottanut, niin miks minä en ole sitten käynyt 
siellä. Tuli semmonen syyllinen olo, että hän siellä yksinään oottaa, millonka minä soitan 
ja muuta.”).  

Esimerkkinä kuvataan yksi toimintatapa, oppiminen yhteistoiminnallisesti toimimalla ja 
siihen liittyvä kokemus yhteistyön merkityksestä ja taitojen kokemisesta. Lisäksi esite-
tään viitteenä olevien yhteistyötä kuvaavien kokemusten muodostuminen merkityssisäl-
löistä merkitysyksiköiksi. 

Yhteistyön merkitys 
Yhteistyö työelämäprojektin työyhteisön kanssa Merkitysyksikkö  
Sosialisaatio   Työyhteisön toteuttama sosialisaatio 
Viite   Merkityssisällöt 
”Vastaanotto opiskelijoiden ja opettajien taholta oli Työyhteisön ilmapiiri on merkityksellinen  
mukava, tunsin tervetulleeksi itseni.” I 114 oppimiselle 
” Siellä oli lämmin ilmapiiri, mukavia ihmisiä  
oli nää ihmiset.” Q 896 
”Se on minulle elintärkeää, että keskustellaan ja suun- Organisaatiokulttuuri mahdollistaa avoimen nitel-
laan tulevaa ja saa purkaa toisille jos jotakin, mitä keskustelun 
on tapahtunu ja tuntee, että minunkin mielipiteellä  
on arvoa, vaikka olenkin vain opiskelija. ”J 646  
”Meillä on hyvin hoijettu tätä työyhteisöä. Yhteistyön  
ohjaukset ovat säännölliset ja asioista puhutaan yhteisesti  
ja avoimesti.” G 467 
 
Psyykkinen tuki    Merkitysyksikkö 
   Psyykkisen tuen merkitys sosiaalistumisessa  
   Merkityssisällöt 
”Melkeinpä velvoite on yksilötyönohjaus.” G 472  Työyhteisö toimii työnohjauksen tavoin 
(psykiatrinen sairaala) 
”Sitten on perheneuvola, joka antaa meille  
opiskelijoille työnohjausta, mikä on hirveen  
tärkeetä.” M 826  
”Ohjaaja huomasi tilanteen ja kehotti minua 
ottamaan huomioon...” M 282 
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”Mul on sitte yks työntekijä, jonka kanssa ollaan käyty Epävirallinen työnohjaus on tärkeä 
henkilökohtaisia keskusteluja, mun ois kauheesti tehny  työongelmien ratkaisuissa 
mieli kertoo…” T1145 
”Ilman muuta on oltava se ryhmä, niitä asioita voi tulla.” Ryhmäohjaukset edesauttavat työtilanteissa 
T 1049    syntyneiden asioiden prosessoinneissa 
”Se järjestää tapaamisia, joissa voi purkaa tunteitaan, mitä 
on kokenu toiminnassaan.” S 1005 
”Sain tukea tukihenkilönä ohjausilloissa.” T 1160 
 
Tiedollinen tuki   Merkitysyksikkö 
   Tiedollinen tuki työtoiminnassa 
   Merkityssisällöt 
”Yhteisiä keskusteluja käyvään koko tiimissä, jossa on Ohjaajan tietotuen hyödyntämismahdolli- 
myös opiskelijakaveri.” J 643  suus on olennaista oppimisessa 
”Et olivat siinä mukana ja neuvoa sai tarvittaessa,  
kysyttäessä, mutta toisaalta saatiin vappaat kädet  
toimia, että ei niinku turhaan puututtu.” B 113 
”Meillä on muutamia yhteistyökumppaneita, joihin  
ollaan yhteyvessä tarvittaessa. ” C 16 
”X :n kanssa puhutaan käytännön asioista.” J 643 
”Eräs paikan johtajista otti meidät suojelukseensa Konkreetit tiedot työyksikön toiminnasta 
ja hänellä riitti aikaa meille ja saimme tietää ja periaatteista ovat tärkeitä 
työyksikön toiminnasta aika paljon.” 1 125 
”Niinku itellä ei oo tietoo, on pakko pyytää  
ohjausta.” E 352 
”Meillä on mahdollisuus käyttää opettajia ja toisia Työyhteisön tapa ottaa huomioon opiskelijat 
ryhmien vetäjiä, meillä on opettajapartnereita ja oppijoina on merkityksellinen 
me ollaan jaettu ne opiskelijat keskenämme ryhmiin 
tilanteen mukaan.” M 854 
”Tietysti se hyvältä tuntu, kun henkilöstö anto ymmärtää,  
että ollaan onnistuttu.” B 133  
”Palaute ja se vuorovaikutus on minulle hirveen 
tärkeetä.”  
 
Yhteistyö oppilaitosyhteisön kanssa 
Opiskelijatoveri 
Hyvät yhteistyötaidot  Merkitysyksikkö 
   Hyvät yhteistyötaidot opiskelijatoverin kanssa  
Viite   toimiessa 
   Merkityssisällöt 
”… kanssa on kiva työskennellä, vaikka molemmat Kokemus joustavuudesta 
ollaankin voimakastahtoisia ihmisiä, asiat aina  
hoituu turhia mukisematta.” J 203 
”Ei oo minkäänlaisia ongelmia tuottanut, että  
ollaan jaettu niitä työvuoroja, et on saanu omia  
menoja suunnitella. Et hyvin on toiminu niitten  
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ohjaajien kanssa.” C 229 
”Huomasin, miten tärkeä on tuntea toinen, jotta pystyy  
yhteistyöhön.” M 273 
”Toinen on pitämässä tuntia, toinen haastatteli jonkun  
nuoren muualla.” C 219 
”Tarkoitus on pitää palaveri, jossa pohdimme Kokemus tasavertaisuudesta ja yhteis- 
kerhoa ja sitä, kuinka saada mielekäs oppimiskokemus vastuusta 
kaikille.” C 34 
”Että kaikille löytyy tekemistä.” K 691 
”Tämän raportin tekeminen on hyödyllistä, sillä Kokemus yhteisen edun mukaisesta toimi-  
tavoin tieto ja kokemukseni säilyvät ja niistä on misesta 
hyötyä muillekin.” A 172 

 
Heikkoudet yhteistyötaidoissa  Merkitysyksikkö 
   Puutteelliset yhteistyötaidot opiskelijatoverin  
Viite   kanssa toimiessa   
   Merkityssisällöt 
”Meijän neljän oppilaan ryhmätyö ei onnistunu, Kokemus työnjakoon liittyvistä vaikeuksista 
kaikki ei aktiivisesti osallistunu tähän. Mut ei  
me sitte keskenään oo sanottu, että sinä et sitte  
osallistunu.” K 725 
”Se just, että eri paikkakunnilla on porukka,  
niin ei halunnu jäädä itsenäisen opiskelun päivänä  
tekemään näitä juttuja.” K 729 
”Aina jonkun on tehtävä ryhmässä enemmän töitä.” K 226 
”Yksi ohjaajista pisti koko ajan hantiin, se laski  
työmotivaatiota, kun koko ajan kuulee vastaväitteitä  
omalta työtoveriltaan.” J 203 
”Keskustelimme ja totesimme, että meillä on erilaiset  
odotukset tältä kerholta ja osa ohjaajista on  
kärsivällisempiä...” C 32 
”… siinä on pieni semmonen tyttöjen välillä, että Kokemus uuteen ryhmään integroitumiseen 
paremmin toisinaan ymmärtävät. Mutta sen verran liittyvistä vaikeuksista 
yhteistyökykyisiä on oltu, että olen päässyt…” M 773 
”Sai harjoitella ryhmätyötä, jossa meidän ryhmä Kokemus yhteistyön periaatteiden 
tarvitsee lisää harjoitusta...” K 729  sopimiseen liittyvistä vaikeuksista 
 
Opettaja   Merkitysyksikkö 
   Opettajan antama tuki ja kannustus työtoiminnassa 
Tuki ja kannustus   Merkityssisällöt 
”Meillä on nuorten kasvuryhmäprojektissa ollu vastaava Opettaja on neuvonut ongelmatilanteissa 
opettaja, joka on auttanut tavoitteita tekemään ja mene- 
telmiä ajattelemaan ja tukee ollaan saatu.” M 824 
”Alussa piti kysyä paljonkin, just näitä niinku,  Opettaja on ollut konsultti 
että lapsiryhmän hallintaan liittyviä, nyt sitten on  
vähäsen jääny.” C 197 
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”Käyvvään aina kysymässä neuvoja, jos tullee jottain,  
että eiselvitä työssä omin keinoin.” C 196 
”X tukee meitä koko ajan, kun päivittäin nähdään, Opettaja on tukenut ja kannustanut 
jutellaan asioista välitunnilla ja välistä päivän  
jälkeenkin. Puretaan niitä  asioita ja mietitään yhessä.” J 569 
”Tukea ja kannustusta, että jaksan toimia.” C 217 
”A:n kanssa keskustelin ja sitä tukea sain.” T 1146 
”Luokanvalvojan kanssa jatketaan ja sitä kasvua tehdään.” T 1148 



 

 Liite 5 Kokemukset toimintatavoista ja -taidoista 

Liitetaulukko 5.1. Toimintatapojen ja -taitojen kokeminen. 

Heikkoudet  
taidoissa/Mainintojen 

lukumäärä 

Heikkoudet  
taidoissa/Mainintojen 

lukumäärä 
Tyyppi Tyyppi 

Toimintatapa Työtoiminnassa 
oppiminen 

A B M Yht. 

Formaali oppiminen 

A B M Yht. 
Tavoitteellisuus  0/3 0/7 0/3  0/13 Tavoitteellisuus 0/5 1/14 0/5 1/24 Suunnittelu 
Suunnitelmallinen 
työ 

1/6 2/11 0/5 3/22 Suunnitelmallinen 
oppiminen 

0/2 0/4 0/1 0/7 

Ongelmien 
ratkaisu 

Solmukohdat 
työssä 

3/3 7/7 0/0 10/10 Solmukohdat 
formaalissa 
oppimisessa 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Toimiminen Asiakastyö 0/1 0/13 0/3 0/17 Teorian ja käytännön 
integrointi 

0/3 0/4 0/3 0/10 

Itsenäinen 
toimiminen 

Itsenäinen 
työtoiminta 

0/3 0/4 0/4 0/11 Itsenäinen 
oppimistoiminta 

0/4 0/0 0/2 0/6 

Yhteistyö oppilaitosyhteisössä 
Ohjaaja 0/3 0/4 0/0 0/7 

Yhteistyössä 
toimiminen 

Yhteistyö 
työyhteisössä 

0/3 0/14 0/4 0/21 

Opiskelijatoveri 1/5 6/14 0/0 7/19 
Arviointiin 
osallistu-
minen 

Palautteen 
hyödyntäminen 

0/1 1/14 0/5 1/20 Vertaisarviointi 
Itsearviointi 

0/1 
1/2 

1/3 
5/9 

0/0 
0/1 

1/4 
6/12 

Vastuu asiakkaalle 1/2 1/9 0/1 2/12 Vastuu 
oppimisessa 

0/1 0/2 0/1 0/4 

Vastuu 
ammattikunnalle 

0/1 3/9 0/9 3/19      

Vastuullinen 
toiminta 

Vastuu 
yhteiskunnalle 

0/0 0/1 0/1 0/2      

Yht.  5/23 14/89 0/35 19/149  2/26 13/54 0/13 15/93 



 

 Liite 6 Esimerkki tietämyksen eritasoisesta reflektoinnista 
ja koetusta adekvaattiudesta 

Tässä kuvataan esimerkinomaisesti yksi oppimisen alue ja sen jäsentyminen merkityssi-
sällöistä merkitysyksiköiksi reflektion eri tasoilla. Kokemusta tietämyksen käytön sovel-
tuvuudesta kuvataan tietämyksen adekvaattiutena. 

Tietämys tulkitaan adekvaatiksi, kun tietämyksen soveltuvuuteen ei liity kyseenalaistavia 
tekijöitä (esimerkiksi lause: ”Omalla aktiivisuudella ja pitämällä silmänsä ja korvansa 
auki oppii paljon”.). Tietämys tulkitaan epäadekvaatiksi, kun sen sisältöön liittyy ristirii-
taisuutta (esimerkiksi asenteiden ja arvojen oppimiseen liittyen lause: ”Mietin monesti 
ensimmäisen illan aikana, kuinkahan… ylihygieeninen tyttö tulee kokonaisen viikon tääl-
lä pärjäämään.”), epävarmuutta tai kyseenalaistavia näkökohtia (esimerkiksi lause: 
”Kaikki vanhukset eivät varmaan ole näin…, mutta hän jätti minuun lämpimiä ajatuksia 
vanhusten hoidosta.”) tai riittämättömyyttä, kun tietämyksen koettu vähäisyys rajoittaa 
toimintamahdollisuuksia (esimerkiksi lause ”Oli noloa huomata oma tietämättömyys 
oman kansan historiasta…”). 

Liitetaulukko 6.1. Ammattialakohtaiset kvalifikaatiot. 

Viite Kokemus tietämyksen 
adekvaattiudesta 

Merkitysyksikkö/ 
merkityssisältö 

Teoreettisen reflektion taso   
”Tämän minä vielä haluan, että te kuuntelette ja tiedätte. 
…Vertailimme aikoja ennen ja nyt. Kerhossa saattoi 
ajatella omaa merkitystään vanhukselle kuuntelijana ja 
kertojana, ja myös vanhusten merkitystä meille 
itsellemme samalla tavoin ja lisäksi myös tiedon 
lähteenä. Suomen historia vaiheetkin tulivat niin paljon 
konkreettisemmin esille, kun… ”F 77 

Tietämys riittävä Työssä vaikuttamistieto/ 
Kehittämistyön kautta 
muodostunut kokemukseen 
perustuva käsitys yhteis-
kunnallisten muutosten 
vaikutuksesta asiakastyön 
tekemiseen 

”Olen pyrkinyt säilyttämään terveen itsekriittisyyden ja 
rehellisyyden itseäni kohtaan. Haluan antaa ja kehittyä 
antamaan positiivista palautetta toisille, mutta myös 
rakentavaa palautetta. Ja jos jossain asioissa kritisoin 
toista, omassa mielessäni pyrin muistamaan oman 
käyttäytymiseni vastaavanlaisessa tilanteessa.” F 59 

Tietämys riittävä Työpersoonatietämys/ 
Kehittämistyöhön 
osallistumisen kautta 
muodostunut käsitys 
elämänhistorian aikana 
muotoutuneesta itseen ja 
toisiin kohdistuvasta 
asennoitumistavasta 

”En tiedä, olenko tukihenkilöksi liian itsekäs tai liian 
järjestelmällinen. Tässä varmaan on opittavaa se, että 
joskus kemiat eivät käy ja se on hyväksyttävä. Ja 
alkoholismin kanssa minun on selvitettävä välini 
voidakseni kasvaa ammatillisesti, on hankittava tietoa, 
on otettava omaan käsitykseen etäisyyttä.” T 378 

Tietämys epävarma Työpersoonatietämys/ 
Asiakastyössä saadun 
kokemuksen perusteella 
muodostunut käsitys 
työtilanteiden aktivoimista 
kauan sitten syntyneistä ja 
toimintaa rajoittavista 
ennakkoasenteista 
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Viite Kokemus tietämyksen 
adekvaattiudesta 

Merkitysyksikkö/ 
merkityssisältö 

”Paljon opin henkilöstön välisistä suhteista ja 
henkilökunnan työssä jaksamisesta, johon vaikuttaa 
paljon pelko työpaikan menettämisestä. 
Organisaatiokulttuuri on moninainen, johtuen 
jo…toisaalta se tuo henkilöstölle vahvuutta ja 
voimavaraa vaikka rasitustakin.” B 00 

Tietämys riittävä Situationaalinen tietämys/ 
Työhön osallistumisen kautta 
muodostunut käsitys 
kulttuuristen tekijöiden 
vaikutuksesta työyksikön 
käytänteisiin 

Psyykkisen reflektion taso 
”Koska luonnettani hallitsee niin vahvasti asioita 
pohdiskeleva ote, olen ottanut haasteekseni kysyä 
asioita, jotka jäävät askarruttamaan mieltäni.” F 59 
”Käsittelimme tyttöjengissä ilmennyttä ominaisuutta 
kiroilua, aika tavalla….. Toimme esille omat 
käsityksemme kiroilusta – suotavaa saadakseen pontta 
joihinkin tilanteisiin. Omat asenteet ovat yllättävän 
paljon esillä näytettäessä muille esimerkkiä ja ohjatessa 
muita. Sen takia on hyvä tiedostaa omat asenteet.” 
M 282 

Tietämys riittävä Omaa itseä koskeva 
tietämys/Kokemuksen ja sen 
reflektoinnin kautta 
muodostuneen omakoh-
taisen näkemyksen hyödyn-
tämisen arvioiminen  

”Tänään taas kaikki meni sekaisin, kun ... joten taas oli 
keksittävä uutta ohjelmaa. Jotenkin kerho toimi hyvin. 
Luulen, että se johtuu siitä, että uusi käytäntömme on 
myös se, että jokaiselle kerralle valitsemme yhden 
vastaavan ohjaajan, joka vetää kerhon yhteiset jutut, 
aloitukset ja lopetukset.” C 50 

Tietämys riittävä Situationaalinen tietämys/ 
Aikaisempien 
epäonnistumisten kautta 
muodostunut käsitys 
toimivista työtavoista 

”Niinpä koen nyt voivani olla tyytyväinen itseeni, sillä 
itsekriittisyys on hälvennyt ja koen saaneeni varmuutta 
niin itseäni kuin omia mielipiteitäni ja ajatuksiani 
kohtaan.” F 57 

Tietämys riittävä Omaa itseä koskeva 
tietämys/ Asiakassuhteissa 
saadun kokemuksen ja sen 
reflektoinnin kautta syntynyt 
luottavainen tapa suhtautua 
omiin työskentelytaitoihin 

Käsitteellisen reflektion taso 
”Omalla aktiivisuudella ja pitämällä silmänsä ja 
korvansa avoimina oppii paljon. … X on yksikkö, jossa 
vaaditaan aktiivisuutta.” B 01  

Tietämys riittävä Omaa itseä koskeva 
tietämys/ Oman itsen 
reflektoinnin kautta syn-
tynyt varmuus työtilan-teissa 
toimimisesta 

”Tuntuu, että on opiskeltava jotain, että osaa toimia 
oikein ja vieläkin paremmin on… On tehtävä 
varasuunnitelma.” C 23 

Tietämys epävarma Omaa itseä koskeva tietä-
mys/ Työtilanteessa 
muodostunut kokemus 
omaan itseen liittyvän 
tietämyksen epävarmuudesta 
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Viite Kokemus tietämyksen 
adekvaattiudesta 

Merkitysyksikkö/ 
merkityssisältö 

”Haastavaa oli se, että asiakkaana oli vanhuksia, joiden 
parissa työskentelystä minulla ei ollut liiemmin 
kokemusta, mutta koin selviäväni siitä…” F 62 

Tietämys riittävä Työpersoonatietämys/ 
Työkokemuksen kautta 
muodostunut näkemys 
työpersoonana 
kehittymisestä 

Hallinnan taso 
Oli noloa huomata oma tietämättömyys oman kansan 
historiasta…” I 119 

Tietämys riittämätön Oma itse persoonana/ 
Toimintatilanteessa 
muodostunut kokemus 
yleistiedon 
epäadekvaattiudesta 

”Olin useasti yhteyvvessä häneen, ensin ilmoitin ko-
koontumispäivät…” K 228 

Tietämys riittävä Konsultaatio osaaminen/ 
Toimintatilanteessa muodos-
tunut kokemus työkäytäntö-
tietämyksen adekvaattiudesta 

”Näitä tietoja olen kerännyt keskustelemalla ja havain-
noimalla. Pidämme tiiviisti yhteyttä ja tukisuhteemme 
jatkuu.” S 349 

Tietämys riittävä Käytäntö teorian valossa/ 
Asiakkaan kanssa yhteis-
työssä toimien muodostunut 
kokemus asiakasohjaustie-
tämyksen adekvaattiudesta  



 

 Liite 7 Opitut ammattialan kvalifikaatiot reflektion eri 
tasoilla 

Oppimisen alueet esitetään kvalifikaatioina ja niiden sisältöinä. Oppimisen sisällöt esite-
tään Mezirowin (1981) reflektion tasoja mukaillen. Kirjaimet A, B ja M kuvaavat opiske-
lijoita edustavia tyyppejä. Reflektion tason kohdalla olevasta kahdesta luvusta ensimmäi-
nen tarkoittaa oppimisen sisällön tarkastelujen lukumäärää kunkin opiskelijan 
korkeimmalla tietoisuuden tasolla ja toinen sulkeissa oleva luku kaikkia tätä sisältöä kos-
kevien ilmaisujen lukumäärää.  

Liitetaulukko 7.1. Opitut ammattialan kvalifikaatiot reflektion eri tasoilla. 

Reflektion taso/Tyyppi 
Hallinta Käsitteellinen Psyykkinen Teoreettinen 

Oppimisen alue 

A B M A B M A B M A B M 

Yht. 

Ammattialakohtainen kvalifikaatio  
Oma itse -(-) -(-) -(-) 1(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) 1(1) -(-) -(-) (-) 3(1) 

Mukautumiskvalifikaatio              
Työpersoona 1(1) -(1) -(-) 1(-) 2(2) -(1) 1(-) 1(-) 1(-) -(-) 1(-) 1(1) 9(6) 

Motivaatiokvalifikaatio              
Arvot -(-) 1(1) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 2(1) 
Asenteet -(-) -(1) -(-) 1(-) 1(1) -(-) -(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 3(2) 

Ammattialakohtainen kvalifikaatio 
Käytäntö teorian valossa 2(-) 2(-) -(-) 1(-) 3(-) -(-) -(-) -(-) 1(1) -(-) -(-) 1(-) 10(1) 
Situationaalinen tietämys -(-) -(-) -(-) 2(-) 4(3) 1(3) 1(-) -(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) 9(6) 
Ohjaaminen  1(1) 3(-) -(-) -(-) 1(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 6(1) 
Asiakaslähtöinen työote  -(-) 4(1) -(-) 2(-) 2(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) 9(1) 
Toimintavälineiden käyttö 1(-) 2(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 4(-) 

Innovatiivinen kvalifikaatio 
Työtä ja työssä 
vaikuttamista koskeva 
tietämys 

-(1) 2(-) -(-) 2(-) -(-) -(2) -(-) 1(-) 0(2) -(-) -(-) 2(0) 7(5) 

Sosiokulttuurinen kvalifikaatio 
Vuorovaikutus   2(-) 3(-) -(-) -(-) -(-) 1(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 7(-) 
Ryhmätyö -(-) 2(-) -(-) -(-) 1(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 4(-) 
Konsultaatio 1(-) 3(-) -(-) -(-) 1(-) 1(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 6(-) 

Yht. 8(3) 22(3) 1(0) 10(1) 16(6) 5(6) 3 4  4(4) 0 1 5(1) 79(24) 
 



 

 Liite 8 Oppimiskokemukset reflektion eri tasoilla 

Oppimisen alueet esitetään kvalifikaatioluokkina ja niiden sisältöinä ja ne on ryhmitelty 
numeerisesti reflektion eri tasoille: no 0 kuvaa hallinnan tasoa, no 1 käsitteellisen reflek-
tion, no 2 psyykkisen reflektion ja no 3 teoreettisen reflektion tasoa. Oppimiseen liittyvä 
kokemus kuvataan tietämyksen adekvaattiutena siten että no 1 kuvaa adekvaattia ja no 2 
epäadekvaattia tietämystä. Numeerisen luokituksen yhteydessä oleva sana ”myönteinen” 
tai ”kielteinen” kuvaa oppimisasennetta. 

Kullakin reflektion tasolla on otettu huomioon laskennallisesti yksi kutakin opiskelija-
koodia edustava oppimiskokemusilmaus, mutta kaikki erilaista tietämyksen kokemista 
edustavat ilmaukset.  

Liitetaulukko 8.1. Opiskelijoiden oppimiskokemukset reflektion eri tasoilla. 

Oppimiskokemus 
Tyyppi 

Reflektion tasot/Kvalifikaatiot Kvalifikaation sisältö Kokemus 
tietämyksestä/ Suhde 
oppimiseen A B M Yht. 

Psyykkisen reflektion taso       
Ammattialakohtainen kvalifikaatio       

Oma itse persoonana       
Yleistieto 2/Myönteinen  0 1 0 1 1.Tietoisuus itsetuntemuksen 

hyödyntämistavoista Toimintatapatietämys 2/myönteinen 1 0 0 1 
2. Itsetuntemuksen 
hyödyntämistavan arviointi 

Toimintatapatietämys 1/Myönteinen 0 0 0 1 

Motivaatiokvalifikaatio 
Arvot ja asenteet 

1/Myönteinen 0 2 0 2 0. Tietoisuus arvoista ja asenteista 
toiminnan taustalla 

Arvosisältöinen 
tietämys 2/Myönteinen 0 1 0 1 

1. Tietoisuus asenteiden 
vaikutuksesta toiminnan taustalla 

Asennesisältöinen 
tietämys 

1/Myönteinen 1 1 0 2 

1/Myönteinen 0 1 0 1 2. Asenteiden vaikutuksen arviointi Asennesisältöinen 
tietämys 2/Myönteinen 0 1 0 1 



 

Oppimiskokemus 
Tyyppi 

Reflektion tasot/Kvalifikaatiot Kvalifikaation sisältö Kokemus 
tietämyksestä/ Suhde 
oppimiseen A B M Yht. 

Työpersoonatietämys       
0. Tietoisuus itsestä työpersoonana Toimintatapatietämys 1/Myönteinen 2 1 0 3 
1. Tietoisuus oman työpersoonan 
elementeistä 

Toimintatapatietämys 1/Myönteinen 1 3 1 5 

2/Myönteinen 0 1 0 1 
2/ Myönteinen 0 1 0 1 

2. Työpersoonana toimimisen 
arviointi 

Toimintatapatietämys  

1/Myönteinen 1 0 1 2 
1/Myönteinen 0 0 1 1 3. Työpersoonana toimimisen 

merkityksen arviointi 
Toimintatapatietämys 

2/Myönteinen 0 1 0 1 
Ammattialakohtainen kvalifikaatio 

Käytäntö teorian valossa   
0. Tietoisuus teorian ja käytännön 
integroinnin oppimisesta 

Asiakasohjaustieto 1/Myönteinen 2 2 0 4 

1/Myönteinen 0 0 1 1 1. Teorian ja käytännön integraation 
soveltamisen arviointi 

Työtietämys 
2/Myönteinen 1 2 0 3 

2. Teorian ja käytännön integroinnin 
kokemus-perustainen arviointi 

Työn 
kehittämistietämys  

1/Myönteinen 0 0 2 2 

3. Teorian ja käytännön integroinnin 
käytännön merkityksen arviointi 

Työn 
kehittämistietämys 

1/Myönteinen 0 0 1 1 

Situationaalinen tietämys   
Tutkimustietämys 1/Myönteinen 2 3 2 7 1. Kokemukseen perustuvan 

tietämyksen käytännön toimivuuden 
arviointi 

Työtapatietämys 2/Myönteinen 0 1 0 1 

Tutkimustietämys 1/Myönteinen 0 0 1 1 2. Kokemukseen perustuvan 
tietämyksen merkityksen arviointi Työtapatietämys 2/Myönteinen 1 0 0 1 
Ohjaaminen 

1/Myönteinen 1 2 0 3 0. Tietoisuus ohjaustaitojen 
hallinnasta 

Toimintatapatietämys 
2/Myönteinen 0 1 0 1 

1. Näkemys erilaisista 
ohjauskäytännöistä 

Toimintatapatietämys 1/Myönteinen 0 1 1 2 

Asiakaslähtöinen työote 
0.Tietoisuus asiakaslähtöisen työn 
toteutuksesta 

Työtapatietämys  1/Myönteinen 0 4 0 4 

1/Myönteinen 2 1 0 3 1. Näkemys asiakaslähtöisen työn 
elementeistä 

Työtapatietämys 
2/Myönteinen 0 1 0 1 

3. Omakohtaisen kokemukseen 
perustuva käsitys asiakaslähtöisen 
työn merkityksestä 

Työtapatietämys 
Toimintatapatietämys 

1/Myönteinen 0 0 1 1 
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Oppimiskokemus 
Tyyppi 

Reflektion tasot/Kvalifikaatiot Kvalifikaation sisältö Kokemus 
tietämyksestä/ Suhde 
oppimiseen A B M Yht. 

Toimintavälineet 
0. Tietoisuus tietokoneohjelmien 
käytöstä, työvuorolistojen 
tekemisestä 

Tietokoneohjelmien 
käyttötapatietämys 
Hallinnollisten 
tehtävien tietämys 

1/Myönteinen 1 2 1 4 

Innovatiiviset kvalifikaatiot       
0. Tietoisuus työssä toimimisesta  Organisointitieto 1/Myönteinen 1 2 0 3 

Työn kehittämistieto 1/Myönteinen 0 0 2 2 1. Työssä vaikuttamisen elementtien 
arviointi Työtapatietämys 2/Myönteinen 2 0 0 2 
2. Arvio työssä vaikuttamiseen 
liittyvistä toimintatavoista 

Työtapatietämys 1/ Myönteinen 0 1 2 3 

3. Omakohtaisesti muotoutunut 
käsitys työn ja työssä vaikuttamisten 
merkityksestä 

Työssä 
vaikuttamistieto 

1/Myönteinen 0 0 2 3 

Hallinnan taso 
Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot 

Vuorovaikutus 
1/Myönteinen 1 3 0 4 0. Tietoisuus vuorovaikutukseen 

liittyvästä tietämyksestä 
Sosiaalinen 
kanssakäymisen 
osaaminen 

2/Myönteinen 1 0 0 1 

1. Vuorovaikutuksen elementtien 
hallinnan arviointi 

Sosiaalinen 
kanssakäymisen 
osaaminen 

1/Myönteinen 0 0 1 1 

2. Vuorovaikutuksen onnistumisen 
kannalta toimivien käytäntöjen 
arviointi 

Sosiaalinen 
kanssakäymisen 
osaaminen 

1/Myönteinen 1 0 0 1 

Ryhmätyö 
1/Myönteinen 0 1 0 1 0. Tietoisuus ryhmätyöosaamisen 

kehittymisestä 
Yhteistyöosaaminen 

2/Myönteinen 0 1 0 1 
1. Ryhmätyöosaamisen  kehittymistä 
edistävien tekijöiden tunnistaminen 

Yhteistyöosaaminen 1/Myönteinen 1 0 1 2 

Konsultaatio 
1/Myönteinen 1 2 0 3 0. Tietoisuus omasta konsultaatio-

osaamisesta 
Konsultaatio-
osaaminen 2/Myönteinen 0 1 0 1 

1. Tietoisuus omista 
konsultaatiotarpeiden  sisällöistä 

Konsultaatio-
osaaminen 

1/Myönteinen 0 1 1 2 



 

 Liite 9 Työkonteksti oppimisolosuhteena 

Tässä kuvataan työelämäprojekteissa oppimista koskevien kuvausten jäsentyminen pää- 
(oppimisen alue) ja alasegmentteihin (oppimiskonteksti) sekä tietämystä koskevat koke-
mukset. Alasegmentin yhteydessä kuvataan viitteen asiayhteys.  

Liitetaulukko 9.1. Työkontekstissa oppiminen. 

Viite Alasegmentti Kokemus Pääsegmentti  Kokemus 
”Niinpä nyt koen voivani olla 
tyytyväinen itseeni, sillä 
itsekriittisyys on hälvennyt ja 
koen saaneeni varmuutta niin 
itseäni kuin omia mielipiteitäni ja 
ajatuksiani kohtaan.” (F 57) 

Työ: Alan työ, 
Asiayhteys:”… pidin 
hyvänä ratkaisuna 
valintaani olla 
harjoittelujakso 
vanhusten parissa…” 
(F 57)  

Opettavainen Itseä koskeva 
tietämys 

Adekvaatti 

”Kun kävimme ... pitämässä 
kerhoa, saattoi jo silloin huomata, 
ettei työilmapiiri ollut hyvä ja 
työmotivaatio oli jo silloin 
hukassa. ” (F 60) 

Kehittämistyö, Asiayh-
teys: ”… siinä sitten 
ajat-telee kirjoista 
lukemiansa asioita 
työyhteisöstä ja siitä, 
miten työyhteisö 
saadaan toimimaan 
yhteen hiileen, mut olla 
sitten sitä muutosta 
johtamassa.” (F 60) 

Opettavainen Käytäntö 
teorian 
valossa  

Epäadekvaatti 

”Mitä tänään opin, että tietokoneet 
valitsevat uhrikseen aina sen, joka 
ei kunnolla osaa käyttää.” (J 221) 

Välillinen asiakastyö,  
Asiayhteys: ”Tänään 
tehtiin ansioluetteloita 
ATK:lla ja… saivat sur-
failla internetissä.”  
(J 220) 

Opettavainen Työvälinei-
den käyttöä 
koskeva 
tietämys 

Adekvaatti 

”Kuinka heihin sais otteen. No 
leikin jälkeen teimme 
temppuradan, joka oli menestys.” 
(C 25) 

Asiakas: Välitön 
asiakassuhde, 
Asiayhteys: ”He eivät  
suostuneet teke-mään 
mitään ja häiritsivät 
toiminnalla muita.” 
(C 25)  

Haasteellinen  Situatio-
naalinen 
tietämys 

Epäadekvaatti 

”Sain psykologin luottamuksen, 
mutta en tuettavan luottamusta, 
liekö osasyynä ollut 
koulutehtäväni. Ehkä 
epäonnistuminen opetti…” 
(T 352) 

Olosuhteet: Tehdyt 
virheet, Asiayhteys: 
”Kohtasin ihmisiä, 
psykologin ja tuettavan, 
aivan vieraita.” (T 352)  

Haasteellinen Situatiivinen 
tietämys 

Epäadekvaatti 



 

 Liite10 Oppimiskokemusten arvottaminen 

Tarkasteltavan asian affektiiviset ominaisuudet arvioidaan kriteerien P (affektikategorian 
kohta no: 1, 5, 9, 20 kuvaa positiivisia affekteja) ja N (affektikategorian kohta no 6, 13, 
25, 28 kuvaa negatiivisia affekteja) kunkin nimetyn oppimisen aiheen tai siihen vaikutta-
neen tekijän osalla. Laskemalla yhteen annetut pisteet (0...5) P ja N-sarakkeissa voidaan 
todeta arvotettavan asian affektiivisen ominaisuuden voimakkuus. Kunkin osion lopussa 
lasketusta P:N suhteesta voidaan todeta arvotetun osion affektien laatu.  

Opiskelijoita edustavat koodit (B, C, E, G, I, F, J, M, K, Q, T) ilmentävät asianomaisen 
opiskelijan näkemystä merkityksellisestä oppimiskokemuksesta ja siihen vaikuttaneesta 
tilannetekijästä sekä erittäin merkityksellisestä oppimiskokemuksesta ja siihen vaikutta-
neesta tilannetekijästä. 

Numeerisesti esitetyt kohdat 1, 2, 3 ja 4 kuvaavat affektikaavakkeen osioita: 
Osio 1.: Merkityksellinen oppimiskokemus 
Osio 2.: Merkityksellisen oppimiskokemuksen tilannetekijä 
Osio 3.: Erittäin merkityksellinen oppimiskokemus 
Osio 4.: Erittäin merkityksellisen oppimiskokemuksen tilannetekijä 

Liitetaulukko 10.1. Oppimisen sisältöjen ja tilannetekijöiden arvottaminen. 

Oppimiskokemusten laatu Oppimiskokemusten laatu Sisältö 
Positiivi-

nen 
P Negatii-

vinen 
N 

Tilannetekijä 
Positiivinen P Negatii-

vinen 
N 

Opiskelijakoodi (B)          

Osio 1     Osio 2     
Juhlan järjestäminen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ohjaava ope  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lähiohjaaja   4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 Lähin esimies  4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Elämäntilanne 0 5 0 0  5 0 0 0 0 0 P:N=4:0     
Oppimistehtävät 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3      
Ryhmän ohjaus  0 0 0 0 0 0 0 0 3 3      
P:N=9:6          
Osio 3     Osio  4     
Erilaisten ryhmien 
vetäminen  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lähiohjaaja 
Opiskelutoveri 

0 0 0 0 
0 0 0 0  

0 
0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 
0 

Huolellisuus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elämäntilanne 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 
P:N=0:0     P:N=5:0     
Opiskelijakoodi (C)          
Osio 1     Osio 2     
Vuorovaikutus 3 4 1 4 12 3 0 1 0 4 Asiakkaat 5 2 1 2 10 5 2 1 1 9 
Uusia asenteita 4 4 1 2 11 2 1 1 0 4 Työtoverit 4 4 1 1 10 5 1 2 1 9 
Itsehillintä 1 1 0 2 4 5 2 4 4 15 P:N=20:18     
Erilaisuuden 
kunnioittaminen 

5 4 2 4 15 4 2 0 2 8      

P:N=42:31          
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Oppimiskokemusten laatu Oppimiskokemusten laatu Sisältö 
Positiivi-

nen 
P Negatii-

vinen 
N 

Tilannetekijä 
Positiivinen P Negatii-

vinen 
N 

Osio 3     Osio  4     
Asenteet 4 4 2 2 12 2 1 1 0 4 Työtoverit 5 4 3 4 16 4 2 2 2 10 
P:N=2:4     P:N=16:10     
Opiskelijakoodi (E)          
Osio 1     Osio 2     
Avoimuus 5 5 3 5 18 3 0 0 2 5 Toinen opiskelija 5 4 4 5 18 0 0 0 1 1 
Vuorovaikutus 5 5 3 5 18 0 0 2 0 2 Lähiohjaaja 3 3 2 4 12 0 0 1 1 2 
Uusia arvoja 5 3 3 2 13 3 0 0 3 6 Kiire 1 0 0 3 4 3 0 2 1 6 
Mielenterveys-
asiakkaan kanssa 
toimiminen 

4 3 3  5 15 3 0 0  1 4 Teematyö 
P:N=42:13 

3 3 2 0 8 0 0 1 3 4 

P:N=64:17          
Osiot 3. ja 4. ei 
vastausta  

         

Opiskelijakoodi (G)          
Osio 1     Osio 2     
Tutkimustyö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Osastonhoitaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vuorovaikutus 4 5 3 0 12 0 0 0 0 0 Opiskelukaverit 5 0 1 0 6 0 0 0 0 0 
Työyhteisön 
kehittäminen 

0 0 2 5 7 1 0 0 0 1 Muu työyhteisö 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

P:N=19:1     P:N=10:0     
Osio 3     Osio 4     
Hallinnolliset asiat  0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 Oma oppiminen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sosiaalipoliittiset 
asiat 

0 0 5 4 9 3 0 0 0 3 Oma innostuminen 2 3 4 0 9 0 0 0 0 0 

P:N=13:3      P:N=9:0     
Opiskelijakoodi (I) 
Osio 1     Osio 2     
Viron kulttuuri   5 2 3 3 13 3 0 1 2 6 Ohjaamattomuus  3 2 2 4 11 0 0 0 1 1 
Itseen suhtautuminen 5 3 1 3 12 0 0 0 0 0 Koulun johtaja   5 3 3 3 14 0 0 0 0 0 
Erilaisuus 3 3 2 0 8 1 0 2 0 3 Opiskeluystävät 3 3 5 3 14 1 0 0 1 2 
Arvot 0 0 0 0 0 0 5 0 4 9 Opiskelutoverit 4 3 3 5 15 2 0 2 3 7 
P:N=33:18      Asuminen   2 0 0 1 3 3 3 5 4 15 
     Opiskelupaikka 5 2 5 3 15 0 0 0 0 0 
     Kehitys-

vammaisten koulu 
5 2 4 1 12 2 0 0 0 2 

     Harjoittelupaikka 5 2 2 2 11 4 0 3 0 7 
     P:N=95:34     
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Oppimiskokemusten laatu Oppimiskokemusten laatu Sisältö 
Positiivi-

nen 
P Negatii-

vinen 
N 

Tilannetekijä 
Positiivinen P Negatii-

vinen 
N 

Osio 3     Osio  4     
Tallinnan 
nuorisotoimeen 
tutustuminen 

3 0 0 0 3 5 0 4 0 9 Projektin vetäjä  
Koulun ystävät 

4 3 0 4 
4 2 0 3  

11 
9 

3 0 0 0 
2 0 0 0  

3 
2 

Kokemusten 
jakaminen 

5 1 3 4 13 1 0 3 2 6 Perhetekijät 3 5 1 1 10 3 0 3 0 6 

Tutustuminen 
Tallinnan kv-työhön 

3 0 3 3 9 3 0 3 2 8 Taloudelliset 
tekijät  
P:N=37:11 

3 2 2 0 7 3 0 3 0 6 

Erilaisuuden 
hyväksyminen 

5 5 3 4 17 5 0 3 1 9      

Valintataito 
opiskelussa 

5 4 3 0 12 0 0 0 0 0      

Yhteistyötaidot 5 4 4 4 17 0 0 0 0 0      
P:N=71:32          
Opiskelijakoodi (F) 
Osio 1     Osio 2     
Yhteistoiminnallinen 
suunnittelu   

4 4 3 4 15 0 0 0 1 1 Työyhteisö 
Lähiohjaaja 

3 3 0 2 
4 4 4 5 

8 
17 

2 1 0 1 
0 0 0 0  

4 
0 

Vanhusten 
liikuntakoulutus 

5 4 4 4 17 0 0 0 0 0 Työpari   3 3 2 3 11 2 0 0 2 4 

Vanhusten kanssa 
toimiminen  

5 4 4 4 17 0 0 0 1 1 Opettaja 
Aikapula 

 5 5 5 5 
 0 0 0 0  

20 
0 

0 0 0 0 
3 0 0 0  

0 
3 

Rajojen asettaminen 
vanhuksille 
P:N=54:3 

2 0 0 3 5 1 0 0 0 1 Edellytykset 
Vaatimukset 
Materiaalipula 

4 4 3 4 
3 2 2 0 
0 0 0 3 

15 
7 
3 

1 0 0 1 
2 0 0 0 
2 0 0 0 

2 
2 
2 

     P:N=81:17     
Osio 3     Osio  4     
Vanhusten 
toimintarajoittuneisuu
den huomioon 
ottaminen  

3 3 0 4 10 3 0 0 1 4 Vanhusten 
liikunnan 
ohjauskoulutus 
Epävarmuus 
työssä 

 
 

4 4 4 5 
  0 0 0 2 

 
 

17 
2 

 
 

1 0 0 0 
     4 3 3 4 

 
 

1 
14 

Työyhteisön ilmapiiri   3 2 1 2 8 2 1 1 1 5 P:N=19:15     
Työn vähyys   1 0 0 2 3 4 4 4 4 16      
Itsenäinen 
työskentelytapa  

4 4 4 4 16 0 0 0 0 0      

P:N=37:25           
Opiskelijakoodi (J)           
Osio 1     Osio 2     
Omien vanhempien 
arvostaminen  

5 5 4 4 18 1 0 0 0 1 Toinen opiskelija 5 4.5 5 19 0 0 0 1 1 

Uusia arvoja 5 4 3 1 13 0 0 0 2 2 Lähiohjaaja  3 3 2 3 11 0 0 1 1 2 
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Oppimiskokemusten laatu Oppimiskokemusten laatu Sisältö 
Positiivi-

nen 
P Negatii-

vinen 
N 

Tilannetekijä 
Positiivinen P Negatii-

vinen 
N 

Organisointitaidot 4 4 2 3 13 2 0 0 1 3 Kiire  1 0 0 3 4 4 0 1 3 8 
Vuorovaikutustaidot  5 5 3 5 18 0 0 0 1 1 P:N=24:11     
Periksi antaminen 4 4 2 3 13 3 0 0 0 3      
Avoimuus 4 5 3 5 17 2 0 0 1 3      
Ryhmän ohjaus 4 4 3 5 16 3 0 0 1 4      
P:N=108:17          
Osiot 3. ja 4. ei 
vastausta 

         

Opiskelijakoodi (M)          
Osio 1     Osio 2     
Ryhmätyö  4 3 3 4 14 1 0 1 1 3 Nuori  3 3 3 3 12 2 1 1 2 6 
Verkostotyö 4 3 4 4 15 0 0 0 1 1 Opiskelutoveri  4 4 3 3 14 1 1 0 1 3 
Projektityöt 4 3 3 3 13 1 0 0 1 2 Perhetilanne 4 4 3 3 14 1 0 1 1 3 
Uudet näkökulmat  1 1 1 2 5 3 0 2 3 8 Opettaja  4 3 3 3 13 1 0 0 0 1 
Arkielämän ongelmien 
taustojen 
ymmärtäminen  

1 0 0 1 2 4 2 1 3 10 Nuoren 
vanhemmat 
Teoriatausta 

3 2 2 2 
 

0 1 1 1 

9 
 
3 

1 0 0 1 
 

1 1 1 1 

2 
 

4 
P:N=49:24      Oma positiivinen 

asenne  
4 3 3 3 13 0 0 0 0 0 

     P:N=78:19     
Osio 3     Osio 4     
Projektityö   1 3 3 3 10 0 0 0 0 0 Nuori  3 3 2 3 11 2 0 0 0 2 
Tuen pyytäminen 3 2 1 2 8 0 0 0 0 0 Opiskelutoveri 4 4 3 3 14 1 1 0 1 3 
Nuorelle rajojen 
asettaminen  
P:N=20:5 

0 0 0 2 2 3 0 0 2 5 Poissaoloaika  
Joustavuus 

1 1 0 2 
2 1 1 1 

4 
5 

2 1 1 1 
2 1 1 1  

5 
5 

     Yhteistyö 2 3 3 1 9 2 0 0 1 3 
     Opiskelutoverin 

kanssa yhteinen 
musisointi 

3 3 3 2 11 1 0 0 0 1 

     Työnohjaus  3 3 3 2 11 1 0 0 0 1 
     P:N=65:20      
Opiskelijakoodi (K)          
Osio 1     Osio 2     
Suunnittelutaidot  5 4 3 5 17 2 0 0 1 3 Lähiohjaaja 5 3 3 4 15 1 0 1 0 2 
Järjestelytaidot 5 4 3 5 17 3 1 1 1 6 Opettaja  5 4 4 4 17 2 0 0 0 2 
Esiintymistaidot  5 4 3 5 17 4 0 0 3 7 Vapaus  5 5 4 5 19 2 0 0 0 2 
Vuorovaikutustaidot  5 4 3 4 16 4 3 0 4 11 Opiskelupaikka  5 5 5 4 19 0 0 0 0 0 
Ryhmätyö 5 4 4 4 17 3 1 2 3 9 P:N=70:6     
P:N=84:36          
Osio 3     Osio  4     
Tiedon etsiminen  3 3 3 4 13 2 1 1 3 7 Lähiohjaaja 5 3 3 4 15 1 0 0 0 1 
Suunnittelu  3 4 3 3 13 2 0 1 1 4 Opiskelupaikka 5 3 3 4 15 0 0 0 0 0 
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Oppimiskokemusten laatu Oppimiskokemusten laatu Sisältö 
Positiivi-

nen 
P Negatii-

vinen 
N 

Tilannetekijä 
Positiivinen P Negatii-

vinen 
N 

Esiintymistaidot  3 4 3 5 15 4 0 0 3 7 Selvät 
suunnitelmat 

5 3 4 4 16 3 1 2 1 7 

P:N=41:18      P:N=46:8     
Opiskelijakoodi (Q)          
Osio 1          
Vuorovaikutus 5 4 3 4 16 4 2 0 1 7      
Vanhus  5 4 1 4 14 3 0 0 0 3      
Elämäntilanteen kar-
toitus ja ymmärtämi-
nen 

3 2 2 2 9 2 0 1 1 4      

Tehtävä  3 2 2 2 9 3 1 0 0 4      
P:N=48:18          
Osiot 2, 3. ja  4. ei 
vastausta 

         

Opiskelijakoodi (T)          
Osio 1     Osio 2     
Vuorovaikutustaidot 5 3 3 4 15 5 0 1 1 7 Henkilöt  5 3 3 4 15 5 0 1 1 7 
Ammatilliset taidot   5 3 3 4 15 4 0 1 3 7 Olosuhteet  5 3 3 5 16 3 0 1 4 8 
Vanhenemismuutokset  5 3 2 3 13 4 0 3 2 9 Ohjaustilanteet  5 4 3 3 15 3 0 1 1 5 
P:N=43:23     P:N=46:20     
Osiot 3. ja 4. ei 
vastausta 

         



 

 Liite 11 Negatiivisesti arvotetut oppimisen sisällöt ja 
tilannetekijät 

Negatiivisesti arvotetut oppimisen sisällöt ja tilannetekijät esitetään opiskelijoita edusta-
vasti tyypeittäin (A, B, M). Ensimmäinen luku kuvaa negatiivisten arvotettujen asioiden 
lukumäärää, toinen mainintijen lukumäärää ja kolmas luku negatiivisesti arvotettujen 
asioiden prosentuaalista osuutta kullakin merkityksellisyysalueella. Taulukossa merkityk-
sellisyysalue kuvaa arvostuskaavakkeiston sivunumeroa. 

Liitetaulukko 11.1. Negatiivisesti koetut oppimisen sisällöt ja tilannetekijät. 
Sisältö Merkityksel-

lisyysalue*) 
Tyyppi A 

n/N  % 
Tyyppi B 
n/N  % 

Tyyppi M 
n/N  %  

Yht. % 

Oppimisen sisältö 
Arkielämän ongelmat (1)  0  0 1/ 28  4      0  0 1 
Itsehillintä (1) 1/8  13        0  0      0  0 1 
Oppimistehtävät (1) 0  0       0  0 1/12  8 1 
Ryhmän ohjaaminen (1) 0  0 1/28  4      0  0 1 
Arvot ja asenteet (1) 0  0 2/ 28  7      0  0 2 
Teoriatausta (2) 0  0 1/29   3      0  0 1 
Ajankäyttö (2) 0  0 2/29  7 1/13  8 3 
Vieraassa kulttuurissa 
asuminen 

(2) 0  0 1/29  3      0  0 1 

Tilannetekijä 
Rajojen asettaminen (3) 0  0 1/12  8     0  0 1 
Työn vähyys (3) 0  0     0  0 1/ 8  13 1 
Tallinnan nuoriso-
toimeen tutustuminen 

(3) 0  0 1/12  8     0  0 1 

Epävarmuus työssä (4) 0  0      0  0 1/7  4 1 
Poissa oloaika (4) 0  0 1/14  7     0  0 1 
Yht.  1/8  11 11/83  13 4/40 10 16/134  12 
*) No 1 merkitykselliset oppimiskokemukset, no 2 erittäin merkitykselliset oppimiskokemukset, no 3 merki-
tyksellisten oppimiskokemusten tilannetekijät ja no 4 erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten 
tilannetekijät 



 

 Liite 12 Työelämäprojektien tarkoituksenmukaisuus 
oppimiskontekstina 

Tässä esitetään esimerkki opiskelijoiden kuvaamien kokemusten muodostamisesta merki-
tysyksiköiksi. Työelämäprojektien tarkoituksenmukaisuutta oppimiskontekstina tarkastel-
laan yleistuntumana ja näkemyksinä kehittämiskohteista ja vahvuustekijöistä.  
 
Yleistuntuma työelämäprojekteissa oppimisesta 
 
Positiivinen kokemus työelämäprojekteissa oppimisesta Merkitysyksikkö 
   Positiivinen kokemus oppimisesta 
Viite   Merkityssisältö 
”… että minä oon tehny jotain, että minua on  Kokemus onnistuneesta toiminnasta 
tarvittu.” M 829 
”… itse sai suunnitella – ja niitä omia mielipitteitä, Kokemus itsenäisessä toiminnassa 
että ei sitten opettaja määrää  ja ei  niinku aina onnistumisesta 
oo tietyt kirjat.” K 735 
”… oisin mä jääny aika paljon paitsi… oon niiku oppinu  Kokemus monipuolisesta oppimisesta 
todella paljon eri tyyppisiä ihmisiä tuntemaan.” J 613 
”Hirveesti siitä on silleen ollut hyötyä, että on saanut   Kokemus toimintakontekstin  
kokemusta siitä tukihenkilöjutusta…” S 1083 tärkeydestä 
”Minä ainakin aattelen, että jotenkin on semmosta Kokemus ammattikäytäntöjen  
tietoo siitä, tämän hetkisestä todellisesta tilanteesta… oppimisesta 
että asioista ei puhutakaan enää, että minusta tuntuu,  
vaan että pystyy kuitenki sanomaan, että tällä hetkellä  
näyttää siltä.” G 346–347  
”Paljostaki toisaalta, että ensinnäkii ne olosuhteet … että  Kokemus ennakkoasenteiden  
pystyi lähtemään, yksin olemaan siellä, ettei heti lähteny voittamisesta 
maitojunalla kottiin.” I 538 
 
Negatiivinen kokemus työelämäprojekteissa oppimisesta Merkitysyksikkö  
   Negatiivinen kokemus oppimisesta 
Viite   Merkityssisältö 
”En henkilökohtaisesti pitänyt erityisesti siitä. Jäi  Kokemus epäonnistuneesta toiminnasta 
huono maku suuhun.” Q 902 
 
Kehittämiskohteet 
Toiminnan organisointi         Merkitysyksikkö 
   Organisoinnin riittämättömyys 
Viite   Merkityssisältö 
”Vapaaehtoistyöhön pakottaminen ei oikein palvele vapaa- Yhteistyökäytäntöjen huono toimivuus 
ehtoistyön periaatetta, eikä oppimista.” Q 303 
”Ja pitäis olla selvillä, että molemmilla osapuolilla on   Yhteistyökäytännöistä riittämätön  
tavoitteet ja että opiskelijat on huomioitu.” Q 910 sopiminen 
”Siellä ihmisille voi tulla odotuksia, että se jatkuu vaikka  
kuinka kauan, et tiedostaa tämä ennen kuin on sitoutunut.”  
T 1199 
”Jos tää projekti on vapaaehtoistyön kautta, niin  
tunnistaa tämä, mitä siinä vaaditaan.” T 1198 
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Vahvuustekijät 
Oppimisen tehostuminen  Merkitysyksikkö 
   Tehokas oppiminen 
Viite   Merkityssisältö 
”Kyllä minusta oppii paremmin projektiopiskelussa, Oppii paremmin kuin teoriaa  
kun on kasvokkain sen vanhuksen kanssa.” A 978 opiskellen    



 

 Liite 13 Oppimisen heikkoudet ja ohjauksen tarve 

Liitetaulukko 13.1. Kokemukset oppimisen heikkouksista ja vahvuuksista sekä ohjauksen 
edelleen kehittämisen tarve. 

Tilannesidonnainen mainintojen 
lukumäärä 

Opiskelijakohtainen 
mainintojen 
lukumäärä 

Heikkoudet/Vahvuudet Heikkoudet/ 
Vahvuudet 

Oppimisen sisällöt

Tyyppi 

 

Tyyppi 

Ohjauksen kehittäminen 

Heikkoudet 
oppimisessa 

A B M Yht.  A B M Ohjauksen kehittämisen 
tarve 

Oppiminen 
toimimalla 

        Toimintatuki  

Oppimistapojen 
heikkoudet 

7/49 27/143 0/48 34/240  3/3 6/7 0/3 Tiedollinen ja 
emotionaalinen tuki, työ- 
ja yhteistyökäytäntöä 
koskevat neuvot 

Oppiminen 
produktina  

        Reflektointituki 

Tietämyksen 
epäadekvaattius 

6/18 13/39 0/26 19/83  2/3 6/7 0/3 Tiedollinen, 
emotionaalinen ja 
sosiaalisten suhteiden 
edistämistuki 

         Reflektointituki 
Alhainen 
reflektion taso 

11/24 28/54 3/34 42/112  3/3 7/7 1/3 Merkitysperspektiivin 
syventämistuki 

Oppimisen 
arvottaminen 

         

Negatiiviset 
merkitykselliset 
oppimisen sisällöt 

1/8 3/25 2/10 6/43  1/2 2/6 1/3 

Negatiiviset 
erittäin 
merkitykselliset 
oppimisen sisällöt 

0/1 2/10 1/8 3/19  0/1 2/3 1/3 

Merkitysperspektiivin 
laajentamistamistuki 

Merkityksellisten 
oppimis-
kokemusten 
tilannetekijät 

0/2 4/25 1/13 5/40  0/1 4/6 1/3  
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Tilannesidonnainen mainintojen 
lukumäärä 

Opiskelijakohtainen 
mainintojen 
lukumäärä 

Heikkoudet/Vahvuudet Heikkoudet/ 
Vahvuudet 

Oppimisen sisällöt

Tyyppi 

 

Tyyppi 

Ohjauksen kehittäminen 

Heikkoudet 
oppimisessa 

A B M Yht.  A B M Ohjauksen kehittämisen 
tarve 

Erittäin 
merkityksellisten 
oppimis-
kokemusten 
tilannetekijät 

0/1 1/13 1/6 2/20  0/1 1/3 1/3  

Työelämä-
projektien 
tarkastelu 
oppimis-
kontekstina 

        Käytänteiden 
kehittämistuki 

Kehittämis-
näkemykset 

7/8 12/11 3/7 22/26/  3/3 5/7 2/3 Vaikuttamistuki 

Yht. 32/111 90/320 11/152 133/ 583  3/3 7/7 3/3  
 



 

 Liite 14 Esimerkkejä oppimisen haasteista ja ehdotus 
ohjaajan antamaksi tueksi 

Liitetaulukko 14.1. Esimerkki tutkittavan lausumista ja niistä tehdyistä rekonstruktioista. 
Viite Rekonstruktio (Yläkategoria) 
Minulle tuli yllättäin se lähtö, elikkä tavoitteena oli 
halu oppia uutta ja kehittää itseäni ja syventää 

Työelämäprojektin ideana oli tutustuminen … sosiaali- 
ja terveydenhuoltoon... (Tavoitteellinen toiminta) 

Aikaisempia tietojani ja taitojani ja etenkin haluan 
saada mahdollisimman paljon uutta irti ja saada 
rikkaita kokemuksia, joita… 

Tilanne tuli nopeasti, eikä erityisiä tavoitteita ehtinyt 
laatia (Tavoitteellinen toiminta, Vastuullinen 
toiminta). 
Keskeistä oppimisessa oli kokea uutta (Ammattialan 
tietämys). 

Ensijärkytys asumisoloissa oli suuri. Mietin monesti 
ensimmäisen illan aikana, että kuinkahan … 
ylihygieeninen… tulee kokonaisen viikon täällä 
pärjäämään… 

Erilaiset olot kasvattivat erilaisuuden sietokykyä, 
missä alkuun oli vaikeuksia lähinnä asumiseen ja 
elämiseen liittyvissä kysymyksissä (Asenteet). 

Minusta tuntui, että ilman napakkaa ohjausta varsinkin 
illalla oppilaat alkoivat riehaantua. Toki päivä oli pitkä 
ja oppilaiden oli saatava välillä purkaantua, mutta 
löysällä ja suunnittelemattomalla työotteella … 

Oppimishaasteita kehittyi niin itse opiskelupaikassa 
kuin elämäntavassa ja vieraassa kulttuurissa 
itsenäisesti selviytymisessä (Suunnitelmallisuus). 

Mielestäni tässä koulussa oli ihanteellisen paljon 
työntekijöitä, yksilöllisen ohjauksen mahdollisuus ja 
rauhallinen päivärytmi  

Ammatillisten asioiden pohtimiseen on opiskelupaikka 
työkokemuksineen antanut aineksia. 

Vastaanotto opiskelijoiden ja opettajien taholta oli 
mukava, tunsin tervetulleeksi itseni opettajat halusivat 
sanoa tervehdyksensä… loppuilta menikin 
keskustellessa eroavaisuuksista. (alkuperäistekstiä, jota 
ei ole hyödynnetty suorissa lainauksissa). 

Tiedollisia aineksia on saatu laitoksen johtajalta, jolla 
on ollut suuri merkitys paitsi tiedon antajan roolissa 
niin myös ihmisenä suhtautuessaan opiskelijoihin 
myönteisesti. 

Meidät otettiin täälläkin vastaan ystävällisesti.. Eräs 
paikan johtajista otti meidät suojelukseensa, hänellä 
riitti aikaa ja saimme tietää paljon… Meidän opettajat 
kävivät…harjoittelupaikassa... Tilanne oli … tilaisuus 
puolin ja toisin…. 

Myös työpaikan henkilökunta on ollut pääsääntöisesti 
opiskelijamyönteinen (Avoin ilmapiiri). 

Opiskelijaystäviemme seura oli aina miellyttävää, 
saimme nähdä eräänä iltana…, näistä saamme 
kiittää…, joista toinen lukeutui yliopisto-
opiskelijaystäviimme. 
Kun kysyin erään opettajan mielipidettä työntekijöiden 
paljoudesta … ymmärrän, että voi tulla konflikteja. 

Kollegiaalisena tukena ovat olleet paikalliset 
opiskelijat, jotka ovat osaltaan kertoilleet opiskelusta 
ja elämästä yleensä. (Avoin ilmapiiri) 

Olinpa hölmö, kun en tullut kysyneeksi sen 
tarkemmin, mitä asialle voisi tehdä ja onko heillä 
tarkempia suunnitelmia, joiden mukaan kaikki 
toimivat. 
Tosi kullan arvoisia oli keskusteluhetket kämpillä 

Monet asiat työpaikalla on herättäneet kysymyksiä. … 
suunnitelmallisuus työkäytännöissä… 
(Konsultaatiotaidot) 
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Viite Rekonstruktio (Yläkategoria) 
Työmäärä raportin ja korvaavien tehtävien vuoksi oli 
minusta kohtuuttoman suuri, sillä muiden 
koulutehtävien teko ja luku jäi sitten vähemmälle. 

Tuen merkitys on korostunut (Vertaistuki).  
Reissun jälkeen arkisten työtehtävien määrä kasaantui 
kohtuuttomasti (Näkemyksiä kehittämistarpeisiin 
liittyen). 



 

 Liite 15 Esimerkki tutkimusaineiston rekonstruktiotavasta  

Liitetaulukko 15.1. Oppimisen heikkoudet ja tuen tarve. 

Viite Kokemus oppimistapoihin 
liittyvistä toimintataidoista/ 
Tulkinta kokemuksesta 

Ehdotus ohjaajan antamaksi 
tueksi 

  Yksilökohtaista kehittymistä 
edistävä tuki 

”… selvittää olisko minusta kohtaamaan 
vaikeassa elämäntilanteessa olevia.” T 351 

Epävarma/Epävarma 
tavoitteellisen työskentelyn 
taidoista 

Emotionaalinen ja 
tiedollinen tuki 

”Mietityttää, mitähän nuo nuoret ovat 
tehneet peruskoulun jälkeen, ovatko 
perheolot jotenkin kummalliset vai onko 
elämä potkinut…” J 177  

Psyykkisesti raskas/Psyykkisesti 
kuormittava työtilanne 

Emotionaalinen ja 
tiedollinen tuki 

”… mietin, miten tulemme toimeen ja 
miten… suhtautuu minuun.” T 307 

Ahdistava/Psyykkisesti 
kuormittava asiakassuhde 

Emotionaalinen ja 
tiedollinen tuki 

”Hän alkoi puhua minulle kuolemasta, 
silloin minulle tuli ahdistus, että jos en ehdi 
käydä hänen luonaan.” T 1188 

Ahdistava/Psyykkisesti 
kuormittava asiakassuhde 

Emotionaalinen ja 
tiedollinen tuki 

”Hän mietti, kuinka paljon häntä nuo-
remmatkin ystävät ja tuttavat kuolevat 
ympäriltä. Se saattaa aiheuttaa ahdistusta ja 
pelkoa siitä, että…” Q 301  

Ahdistava/Psyykkisesti 
kuormittava asiakassuhde 

Emotionaalinen ja 
tiedollinen tuki 

”Se herätti minut ajattelemaan, mikä tämän 
hiljaisen tytön rooli on tässä railakkaassa 
luokassa.” M 288  

Psyykkisesti rankka/Psyykkisesti 
kuormittava työtilanne 

Emotionaalinen ja 
tiedolllinen tuki 

”Toisaalta, että tää mun tuettava haluaa aina 
sulkea sen vaihtoehdon pois, että minä en 
sinne tulis. Hän sanoo, että sinä tuut sitte, 
kun sinulla on aikaa.” T 1187 

Psyykkisesti rankka/Psyykkisesti 
kuormittava asiakassuhde 

Emotionaalinen ja 
tiedollinen tuki 

”Meni kuukausikin ennen kuin seuraavan 
kerran pääsi. Niin siinä tuli semmonen että, 
kun minä oon alottanut, niin miksi minä en 
oo sitten käynyt siellä.” A 940  

Psyykkisesti rankka/Psyykkisesti 
kuormittava asiakassuhde 

Emotionaalinen ja 
tiedollinen tuki 

  Toimintamahdollisuuksia 
lisäävä tuki 

”On niin, että kun suunnitellaan jotain, niin 
se ei onnistu, jos se ei ole lähtöisin 
tuettavasta itsestään.” T 354 

Haasteellinen/Puutteelliset 
yhteissuunnittelun taidot 
asiakkaan kanssa 

Työkäytäntöä koskevat 
neuvot 

”… että mitenkä niinku saa sen lapsiryhmän 
hallintaan, että oli tosi paljon ongelmia.” C 
26 

Heikot taidot/Puutteelliset 
ohjaustaidot 

Työkäytäntöä koskevat 
neuvot 
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Viite Kokemus oppimistapoihin 
liittyvistä toimintataidoista/ 
Tulkinta kokemuksesta 

Ehdotus ohjaajan antamaksi 
tueksi 

”Potilaana hänen kanssaan pitäis olla 
tarkkana, ettei tila pääsisi huononemaan, 
sillä...” T 359  

Epävarma/Epävarma 
terveydentilan seurannassa ja 
päätöksenteossa 

Työkäytäntöä koskevat 
neuvot 

”Ettei voi … asioista jutella ollenkaan, se on 
syy, mistä tää kaikki on alkanu.” S 1028 

Epävarma/Epävarma 
päätöksenteossa 

Työkäytäntöä koskevat 
neuvot 

”Meijän neljän oppilaan ryhmätyö ei 
onnistunu, kaikki ei aktiivisesti osallistunu 
tähän. Mut ei me silleen keskenään oo 
sanottu, että sinä et sitten osallistunu.” K 
725  

Vaikeus/Puutteelliset 
yhteistyötaidot 

Yhteistyökäytäntöä koskevat 
neuvot 

”Yksi ohjaajista pisti koko ajan hanttiin, se 
laski työmotivaatiota, kun koko ajan kuulee 
vastaväitteitä omalta työtoveriltaan.” J 203   

Haasteellisuus/Puutteelliset 
yhteistyötaidot 

Yhteistyökäytäntöä koskevat 
neuvot 

  Yksilökohtaista kehittymistä 
edistävä tuki 

”Tuntuu, että on opiskeltava jotain, että osaa 
toimia oikein ja vieläkin paremmin lisääjä 
on…” C 52  

Epävarma/Epävarma tietämys 
itsestä  

Tiedollinen ja 
emotionaalinen tuki 

”Oli noloa huomata oma tietämättömyys 
oman kansan historiasta…” I 119 

Riittämätön/Riittämätön 
perustietämys 

Tiedollinen tuki 

” Kaikki vanhukset eivät varmaan ole näin 
positiivisia kuin…,  Kehityspotentiaalin 
lisääjä 

Riittämätön/Riittämätön 
perustietämys  

Tiedollinen ja 
emotionaalinen tuki 

”Kaikki vanhukset eivät varmaan ole 
näin…mutta hän jätti minuun lämpimiä 
ajatuksia vanhusten hoidosta.” T 366 

Epävarma/ Epävarma tietämys 
omista asenteista 

Tiedollinen ja 
emotionaalinen tuki 

”En tiedä, olenko tukihenkilöksi liian itsekäs 
tai liian järjestelmällinen. Tässä on varmaan 
opittavaa se, että joskus kemiat eivät käy ja 
se on hyväksyttävä ja alkoholismin kanssa 
minun on selvitettävä välini voidakseni 
kasvaa ammatillisesti, on hankittava tietoa, 
on otettava omaan käsitykseen etäisyyttä.” T 
378 

Epävarma/Epävarma 
työpersoonaa koskeva tietämys 

Tiedollinen ja 
emotionaalinen tuki 

”Omasta mielestäni olin projektin aikana 
aktiivinen ja yritin saada muita innostumaan 
ja osallistumaan aktiivisemmin. En tiedä 
sitten, olinko liian aktiivinen muiden 
mielestä, koska välillä tuntui, ettei toiset ole 
ollenkaan kiinnostuneita.” K 228 

Epävarma/Epävarma 
työpersoonaa koskeva tietämys 

Tiedollinen ja 
emotionaalinen tuki 
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Viite Kokemus oppimistapoihin 
liittyvistä toimintataidoista/ 
Tulkinta kokemuksesta 

Ehdotus ohjaajan antamaksi 
tueksi 

”Hän on kuin pala kansanterveystieteen 
historiaa… kaikki vanhukset eivät varmaan 
ole näin positiivisia kuin…, mutta hän jätti 
minuun lämpimiä ajatuksia vanhusten 
hoidosta ”T 366 

Epävarma/Epävarma omista 
arvostuksista 

Tiedollinen ja 
emotionaalinen tuki 

”Ensi järkytys asumisoloissa oli suuri. 
Mietin monesti ensimmäisen illan aikana 
että kuinkahan ylihygieeninen tyttö tulee 
täällä viikon pärjäämään. Kaikkia oppii 
sietämään.” T 1116 

Epävarma/Epävarma omista 
asenteista 

Tiedollinen tuki 

Tiedollinen tuki”Joskus sitä mietti, että 
mitähän tuota uskaltaisi sanoa, ettei... 
luottamuksen ja avoimuuden täytyy 
kuitenkin olla molemminpuolista.” J 202 

Ristiriitaiset tunteet/Ristiriita 
omissa asenteissa 

Tiedollinen tuki 

”Ja on pakko lukea kirjallisuutta, jotta oppii 
ymmärtämään ilmiöitä, joita kerhossa 
tapahtuu.” C 52 

Riittämätön/Riittämätön teorian 
ja käytännön integrointitietämys 

Tiedollinen tuki 

”Ryhmää on jotenkin vaikeampi saada 
hallintaan kuin edellistä on jokseenkin 
paljon ennakkoluuloja ja he ovat 
varauksellisia.” E 95 

Ristiriitainen/Ristiriitainen 
situationaalinen tietämys 

Tiedollinen tuki 

  Toimintaverkoston 
suhdetoimintaa edistävä tuki 

”Jäi sellanen maku, että mitä vapaaehtoistyö 
on. Se ihminen ja työskentelytapa, että aina 
yhteistyössä.” Q 887 

Ristiriitainen/Ristiriitainen työtä 
koskeva tietämys 

Sosiaalisten suhteiden 
edistämistuki 

”Ja pitäis olla selvillä, molemmilla 
osapuolilla on tavoitteet ja että opiskelijat on 
huomioitu.” Q 910  

Tyytymättömyys/Organisoinnin 
kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

”Jos tää projekti on vapaaehtoistyön kautta, 
niin tunnistaa tämä, mitä siinä vaaditaan. Jos 
tässä sitä koulutusta olikin, niin siitä 
huolimatta se teki minullekin vaikeeta.” T 
1198 

Tyytymättömyys/Organisoinnin 
kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

”Siellä ihmisille voi tulla odotuksia, että se 
jatkuu vaikka kuinka kauan, et tiedostaa 
tämä ennen kuin on sitoutunut.” T 1199 

Tyytymättömyys/Lähiohjaajan 
ohjauksen kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

”Omahoitaja kertoi siitä ihmisestä, mut aika 
vähäiset meidän yhteydenotot on ollu.” S 
1075 

Tyytymättömyys/Lähiohjaajan 
ohjauksen kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 
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Viite Kokemus oppimistapoihin 
liittyvistä toimintataidoista/ 
Tulkinta kokemuksesta 

Ehdotus ohjaajan antamaksi 
tueksi 

”Työyhteisö voisi olla heijän taustatukenaan 
ja turvallisessa ympäristössä tässä 
opiskeluvaiheessa sais kokeilla kaikkea.” F 
283 

Tyytymättömyys/Ohjauksen 
kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

”Ennen työskentelyn alkamista olis voinu 
olla enemmän ohjausta ja keskus-telua ja 
tämän tehtävän tekoon olis voinu saada 
konkreetimpia neuvoja.” A 340 

Tyytymättömyys/Ohjauksen 
kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

”Opiskelija tarvii tietoo siinä alku-vaiheessa, 
mikä tämä projekti todella on. Ei niin, että 
opettaja painostaa vaan, että ite heräisi, mitä 
vois tehä.” M 836 

Tyytymättömyys/Ohjauksen 
kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

”Ei hirveesti annettu ohjeita, mitä siinä pitäsi 
olla.” S 1116 

Tyytymättömyys/Ohjauksen 
kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

”Olen pyrkinyt käymään hänen luona, mutta 
aika ei riitä.” A 313 

Tyytymättömyys/Toiminnan 
resurssien uudelleen arvioinnin 
tarve 

Vaikuttamistuki 

”Työmäärä raportin ja korvaavien tehtävien 
vuoksi oli minusta kohtuuttoman suuri, sillä 
muiden koulutehtävien teko ja luku jäi sitten 
vähemmälle.” I 172 

Tyytymättömyys/Oppimistehtävi
en laajuuden arvioinnin tarve 

Vaikuttamistuki 

”… että itsekin ois voinu vähä enempi 
satsata alusta asti, niin ois saanu enempi.” C 
179 

Tyytymättömyys/Oman 
toiminnan kehittämisen tarve 

Vaikuttamistuki 

 



 

 Työn painatuksen jälkeen havaitut virheet 

1. Kohta: 2.3.2 Teoria ja käytäntö toimintatietona asiantuntijaksi oppimisessa 

Tekstipoistot: kursivoidut sanaparit: 

− s. 31 Teoria ja käytäntö. 
− s. 32 Kokemuksellinen tieto. 

2. Kohta: 8.1 Opiskelijoiden kokemukset oppimistavoistaan työelämäprojekteissa 

Otsikointimuutos: 

− 8.1.3.1 Asiakastyön oppiminen 
− 8.1.3.2 Teoreettisen tiedon oppiminen 
− 8.1.4.1 Itsenäinen työtoiminta 
− 8.1.4.2 Itsenäinen oppimistoiminta 
− 8.1.5.1 Yhteistyö työyhteisössä 
− 8.1.5.2 Yhteistyö oppimisyhteisössä 
− 8.1.6.1 Ohjauspalaute 
− 8.1.6.2 Opiskelijakeskeinen arviointi 
− 8.1.7.1 Vastuu työtoiminnassa 
− 8.1.7.2 Vastuu teoreettisen tiedon oppimisessa 

 


	Abstract
	Tiivistelmä
	Alkusanat
	Luettelo kuvioista
	Luettelo taulukoista
	Luettelo liitteistä
	Sisällys
	1 Johdanto
	1.1 Tutkimuksen tausta
	1.2 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
	1.2.1 Fenomenologinen lähestymistapa
	1.2.2 Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys


	2 Ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijuus
	2.1 Ammatillisen oppimisen yhteiskunnalliset kehystekijät
	2.2 Koulutuspoliittiset linjaukset
	2.3 Oppimistoiminta teorian ja käytännön integraationa
	2.3.1 Työ ja tiede asiantuntijaksi oppimisessa
	2.3.2 Teoria ja käytäntö toimintatietona asiantuntijaksi oppimisessa

	2.4 Ammatillisuus ja eksperttiys
	2.4.1 Ammattitaito asiantuntijan työssä
	2.4.2 Noviisista ekspertiksi

	2.5 Ammatti-identiteetin muodostuminen
	2.5.1 Kriittiset oppimiskokemukset identiteetin rakentajina
	2.5.2 Ammatti-identiteetin muodostuminen sosialisaationa

	2.6 Työyhteisö oppimiskontekstina
	2.6.1 Työyhteisö sosialisaation kontekstina
	2.6.2 Työyhteisö oppimisen motivoijana


	3 Itseohjautuvasti työtoimintaan osallistumalla oppiminen
	3.1 Itseohjautuvuus toimintatapana
	3.1.1 Itseohjautuva työskentely
	3.1.2 Itseohjautuva työtapa työryhmätyöskentelyssä

	3.2 Itseohjautuvuus reflektiivisenä toimintana
	3.2.1 Yksilökeskeinen reflektio
	3.2.2 Yhteistoiminnallinen reflektio
	3.2.3 Kriittinen reflektio itseohjautuvassa toiminnassa

	3.3 Toimintaan osallistumalla oppiminen
	3.3.1 Toiminnassa oppiminen
	3.3.2 Työssä oppiminen
	3.3.3 Yksilöllisyys yhteisössä


	4 Sosiaali- ja terveysalan työ ja koulutus
	4.1 Sosiaali- ja terveysalan työn ja koulutuksen tausta
	4.2 Sosiaali- ja terveysalan työn perusteita
	4.2.1 Sosiaali- ja terveysalan uusintava työkäytäntö
	4.2.1.1 Uusintaminen sosiaalialalla
	4.2.1.2 Uusintaminen terveysalalla

	4.2.2 Etiikka sosiaali- ja terveysalan työssä

	4.3 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus
	4.3.1 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun koulutuksen perusteita
	4.3.2 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun koulutustehtävä
	4.3.2.1 Koulutuksen laatu
	4.3.2.2 Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat



	5 Teoreettisen viitekehyksen koonta
	6 Tutkimustehtävät
	7 Tutkimuksen suorittaminen
	7.1 Tutkimuksen kontekstuaaliset taustat
	7.1.1 Työelämäprojektit toimintakonteksteina
	7.1.2 Työelämäprojektit oppimisprojekteina
	7.1.3 Opiskelijan rooli työelämäprojektissa
	7.1.4 Esimerkkejä tämän tutkimuksen työelämäprojekteista

	7.2 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ja heidän valintansa
	7.3 Metodologiset ja metodiset ratkaisut
	7.3.1 Fenomenologinen tutkimusote
	7.3.2 Tapaustutkimus
	7.3.3 Aineiston hankinta
	7.3.4 Aineiston analyysi

	7.4 Tutkimuksen eettiset näkökohdat

	8 Tutkimustulokset
	8.1 Opiskelijoiden kokemukset oppimistavoistaan työelämäprojekteissa
	8.1.1 Oppiminen suunnittelemalla
	8.1.1.1 Tavoitteellinen toiminta
	8.1.1.2 Suunnitelmallinen toiminta

	8.1.2 Oppiminen ongelmia ratkaisemalla
	8.1.3 Oppiminen toimimalla
	8.1.3.1 Asiakastyön oppimisen merkitys
	8.1.3.2 Teoreettisen tiedon oppimisen merkitys

	8.1.4 Oppiminen itseohjautuvasti toimimalla
	8.1.4.1 Itsenäisen työtoiminnan merkitys
	8.1.4.2 Itsenäisen oppimistoiminnan merkitys

	8.1.5 Oppiminen yhteistyössä toimimalla
	8.1.5.1 Oppimiskontekstina työelämäprojektin työyhteisö
	8.1.5.2 Oppimiskontekstina oppilaitosyhteisö

	8.1.6 Oppimisen arviointiin osallistumalla
	8.1.6.1 Ohjauspalautteen merkitys
	8.1.6.2 Opiskelijakeskeisen arvioinnin merkitys

	8.1.7 Oppiminen vastuullisesti toimimalla
	8.1.7.1 Vastuun merkitys työtoiminnassa
	8.1.7.2 Vastuun merkitys teoreettisen tiedon oppimisessa


	8.2 Opiskelijoiden kokemukset ammattialan sisältöjen oppimisesta työelämäprojekteissa
	8.2.1 Kokemukset ammattialan kvalifikaatioiden oppimisesta reflektion eri tasoilla
	8.2.1.1 Teoreettisen reflektion taso
	8.2.1.2 Psyykkisen reflektion taso
	8.2.1.3 Käsitteellisen reflektion taso
	8.2.1.4 Hallinnan taso

	8.2.2 Työympäristö oppimisen kontekstina

	8.3 Opiskelijoiden kriittiset oppimiskokemukset ja niiden kontekstit
	8.3.1 Merkitykselliset oppimiskokemukset
	8.3.2 Erittäin merkitykselliset oppimiskokemukset.
	8.3.3 Merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijät
	8.3.4 Erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijät

	8.4 Opiskelijoiden näkemykset työelämäprojekteissa oppimisen tarkoituksenmukaisuudesta
	8.4.1 Yleistuntuma työelämäprojekteissa oppimisesta
	8.4.2 Näkemyksiä työelämäprojekteissa oppimisen vahvuustekijöistä
	8.4.2.1 Oppimisen tehostuminen
	8.4.2.2 Sosiaalisen verkoston laajeneminen
	8.4.2.3 Työuran luominen

	8.4.3 Työelämäprojekteissa oppimisen kehittämiseen liittyvät näkemykset
	8.4.3.1 Ohjaus
	8.4.3.2 Verkoston käytännöt
	8.4.3.3 Tehtävät
	8.4.3.4 Oma toimintatapa


	8.5 Tutkimustulosten yhteenveto

	9 Pohdinta
	9.1 Tulosten pohdinta
	9.2 Aiheen ja teoreettisten perusteiden tarkastelua
	9.2.1 Aiheen tarkastelua
	9.2.2 Teoreettisten perusteiden tarkastelua

	9.3 Tutkimuksen luotettavuus
	9.4 Tutkimuksen anti ja jatkotutkimusehdotukset
	9.4.1 Tutkimuksen anti
	9.4.2 Jatkotutkimusehdotukset


	Lähteet
	Liitteet



