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Rehtorin eettinen johtaminen monikulttuurisessa koulussa – sen yhteisen hyvän
löytäminen
Katri Kuukka, Tampereen yliopisto
kuukatri@gmail.com

Väitöstutkimuksessani tarkastelin rehtorin eettistä johtamista monikulttuurisessa
koulussa. Tutkimukseni tavoitteena on toimia lähteenä monimuotoista ja
monikulttuurista suomalaista koulua koskevassa diskurssissa ja edesauttaa koulussa
käytävää arkipäivän moraalikeskustelua sekä tarjota näkökulmia monikulttuurisen
koulun haasteiden ja niihin vastaamisen pohdintaan.
Taustaosuuden tutkimustehtävänä kuvasin koulun johtamista, rehtorin professiota ja
työnkuvaa etiikan näkökulmasta ja tarkastelin monikulttuurista koulua eettisen
johtamisen maisemana. Empiirisen osan aineisto koostui Helsingin peruskoulujen
rehtoreiden (N=25) haastattelujen tulkinnasta. Tutkimustehtävän taustoittamiseksi
tarkastelin rehtorien näkemyksiä monikulttuurisuuden käsitteestä ja sen rikkaus ja
haasteulottuvuuksista. Varsinaisena tutkimustehtävänä kuvasin heidän kokemiaan
monikulttuurisuuteen liittyviä dilemmoja ja niihin vastaamista. Väljänä
tulkintakehikkona käytin Starrattin (1991; 1994), Shapiron ja Stefkovichin (2005)
sekä Furmanin (2003) monidimensionaalista eettisten lähestymistapojen mallia.
Dilemmoja tarkastelin Pietarisen ja Poutasen (2002) esittämien eettisten ongelmien
jaottelun pohjalta.
Rehtorien puheissa monikulttuurisuus määrittyi etnisyyden erilaisuudeksi,
suomalaisuuden ja maahanmuuttajien moneudeksi sekä moneuden arkipäiväisyydeksi.
Sen ulottuvuudet ilmenivät normittavana, kriittisenä ja kunnioittavana
vastavuoroisuutena ja erojen inklusiivisuutena. Rikkaus ilmaistiin erilaisina
välittöminä ja kauaskantoisina hyötyinä, jotka rehtorit näkivät kouluyhteisössä ja sen
ulkopuolella ja liittivät ne sekä oppilaisiin, itseensä että yhteiskuntaan. Haasteet
liittyivät oppimiseen ja opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen, etnis
kulttuurisiin tulkintoihin ja vuorovaikutukseen, jotka pääsääntöisesti määriteltiin
koulun kontekstissa. Dilemmat liittyivät em. haasteiden lisäksi myös
maahanmuuttajien integraatioprosesseihin. Tyypillistä oli dilemmojen toisiinsa
kietoutuminen ja erityyppisten eettisten ongelmien näkyminen niissä.
Monidimensionaalisen mallin eettisten lähestymistapojen lisäksi rehtorit lähestyivät
ongelmia pragmaattisesti ja tilannekohtaisesti reflektoiden. Oppilaan etu rehtorin
toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavana prinsiippinä oli keskeinen dilemmoihin
vastaamisessa, samoin opetussuunnitelman perusteissa esitetyt perusopetuksen
tavoitteet.

Rooli ja toimijuus? Neuvotteluja ammatillisen opettajan paikasta
Ulpukka IsopahkalaBouret & Leila Pehkonen, Helsingin yliopisto
ulpukka.isopahkala@helsinki.fi

Ammatillisten oppilaitosten opettajat ovat joutuneet monenlaisten muutospaineiden
kohteiksi viimeisten vuosien aikana. Opettajilta odotetaan uudenlaisia tietoja ja



taitoja, jotta he voisivat toteuttaa koulutuksen uudistuksia, heidän oletetaan tekevän
työtään eri tavalla, ja samalla heidän odotetaan toimivan opettajina uudenlaisessa
roolissa. Ymmärrämme opettajan roolin sosiaalisesti rakentuvana ja muuttuvana
positiona. Roolissa toimiminen ei ole vain passiivista sosiaalisiin odotuksiin
vastaamista. Sen sijaan se edellyttää tunnistamista, valintoja ja soveltamista suhteessa
roolia määrittäviin rutiineihin, itsestäänselvyyksiin ja ideaaleihin. Roolissa
toimiminen voidaan siis nähdä yhtenä toimijuuden muotona.
Tässä esityksessä analysoimme opettajan rooliin liittyvää toimijuutta ammatillisen
opetuksen kontekstissa. Tarkastelemme toimijuuden ja ammatillisen roolin käsitteitä
teoreettisesti ja metodologisesti. Kysymme, miten rooliin liittyvää toimijuutta voidaan
analysoida empiirisestä aineistosta. Miten rooliin liittyvä toimijuus näyttäytyy mm.
elämänkulussa ja vuorovaikutustilanteissa? Mihin opettajan roolissa suostutaan ja
sitoudutaan, mistä voidaan neuvotella, ja minkälaisia mahdollisuuksia opettajilla on
toimia toisin? Tuomme esiin esimerkkejä opettajaksi ryhtymisestä, sekä opettajan
suhteista opiskelijoihin, kollegoihin ja muihin työelämän edustajiin. Aineistomme
koostuu yhteisten opintojen ja ammattiaineiden opettajien haastatteluista.
Esityksemme liittyy käynnissä olevaan hankkeeseen ”Kansalaisuus, toimijuus ja erot
toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatilliset oppilaitokset”
(http://www.helsinki.fi/ktl/amis).

Uudistuva opettajuus Learning by Developing toimintamallissa
Outi Kallioinen, Laureaammattikorkeakoulu
outi.kallioinen@laurea.fi

Learning by Developing (LbD) kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli on
Laureassa merkinnyt vahvaa kulttuurista muutosta, joka haastaa perinteisen
käsityksen opettajuudesta. 2000luvun alun hankkeissa oppimisesta on edetty kovasti
ja tällä hetkellä osaamista kehitetään aidoissa työelämäyhteyksissä opiskelijoiden,
opettajien ja työelämäkumppanien verkostomaisessa työskentelyssä. Tavoitteena on
nostaa LbDtoimintamalliin liittyviä pedagogisen asiantuntijuuden ja opettajuuden
näkökulmia yhteiseen tarkasteluun sekä pohtia toimintamallin haasteita
ammattikorkeakoulupedagogiikassa.
Tutkimus täyttää laadullisen tutkimuksen tunnuspiirteet. Teoreettinen tarkastelu
painottuu asiantuntijuutta, pedagogista johtajuutta sekä osaamisen tuottamista
käsitteleviin tieteellisiin julkaisuihin. Empiirisenä aineistona käytetään PD Uudistuva
opettajuus koulutuksessa mukana olleiden 13 opettajan tuottamia swottaulukoita,
jotka tuotettiin koulutuksen päätösreflektiossa. Aineisto on analysoitu
sisällönanalyyttisesti.
Asiantuntijuuden ja hiljaisen tiedon painottuminen korostuu opettajuudessa.
Vertaisvalmennuksesta saadut positiiviset kokemukset edistivät muutosta. Opettajien
ammatillinen kasvu muutosprosessissa vaatii aikaa. Oppimisympäristöjen
kehittäminen on olennainen osa uudistuvaa opettajuutta. Tutkimuksen koontina
esitetään malli oppimista edistävistä tekijöistä LbDtoimintamallissa opettajuuden
näkökulmasta.
Tutkimus rajattiin Laureaammattikorkeakoulun opettajaryhmään, joka osallistui PD
Uudistuva opettajuus koulutukseen. Tulokset eivät ole yleistettäviä vaan aikaan,
paikkaan ja toimintakulttuuriin sidottuja. Peilaus teoriaan on reflektiivistä.



Työssäoppiminen toisin silmin: opiskelijoiden ensimmäiset
työssäoppimiskokemukset ja niihin liittyvät tunteet
Niina Nyyssölä, Tampereen yliopisto
niina.nyyssola@uta.fi

Esitys johdattelee käynnissä olevaan tutkimusprojektiin. Tutkimuksessa tarkastellaan
toisen asteen ammatillista koulutusta ja siellä järjestettävää työssäoppimista
lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Esityksen tavoitteena on esitellä käynnissä
olevaa tutkimusta ja kertoa tähän mennessä saaduista tuloksista.
Tutkimuksen lähtökohtana on nähdä työssäoppiminen toisin silmin: työssäoppimisen
tieteellistä tutkimusta on tähän asti toteutettu pitkälti muista lähtökohdista kuin
opiskelijoiden kokemuksista käsin. Opiskelijakokemusten entistä vahvempi
huomioiminen työssäoppimisen tutkimuksessa saattaa tuoda paitsi käytännöllistä
tietoa työssäoppimisen järjestämisestä, niin myös osallistua työssäoppimisesta
käytävään oppimisteoreettiseen keskusteluun. Aidoissa työympäristöissä tapahtuva
oppiminen on monitasoinen ilmiö, joka ei ole ainoastaan uuden tiedon omaksumista ja
opitun soveltamista, vaan mukana on myös vahvasti affektiivisia elementtejä. On
kiinnostavaa tarkastella oppimista tunnetasolla ja kysyä, miltä opiskelijoista tuntuu
olla ensimmäistä kertaa työssäoppimassa tulevan ammattinsa todellisissa
työpaikoissa.
Lähestymistavaltaan laadullisen tutkimuksen aineisto on kerätty haastatteluilla, jotka
pohjautuvat opiskelijoiden työssäoppimisen reflektoinnin yhteydessä laatimiin
kuvakollaaseihin. Kollaaseissa opiskelijat ovat kuvanneet työssäoppimisen yhteydessä
esiintyneitä tunteitaan. Aineistonkeräämisen tekniikka kuuluu luoviin visuaalisten
tutkimusmenetelmien perheeseen.
Alustavan analyysin perusteella tunnepitoiset kokemukset koskevat suurimmaksi
osaksi omaa osaamista ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita.

Oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppimisympäristön merkitys
oppisopimuskoulutuksessa
Olavi Leino, Joensuun yliopisto
olavi.leino@pkky.fi

Oppimisen henkilökohtaistamisessa on kysymys työpaikalla tapahtuvista
toiminnoista, jotka kasvattavat opiskelijoiden itsetuntemusta ja kykyä arvioida itseään
ihmisenä ja oppijana. Oppimisen henkilökohtaistamisessa korostuu sosiaalisuus ja
yhteisöllisyys. Henkilökohtaistamisella ei tarkoiteta yksilöllistämistä, joka viittaa
opetuksen ulkoisiin järjestelyihin, kuten korvaavuuksiin, kurssivalintoihin tai
osaamisen näyttötapoihin. Oppisopimusopiskelijan oppimisen
henkilökohtaistamisprosessissa keskeinen ihminen on työpaikkakouluttaja (”kasvatus
toisin silmin”). Henkilökohtaistamisen erityispedagoginen funktio tässä tutkimuksessa
on se, että jokainen työpaikka on erilainen oppimisympäristö. Tässä tutkimuksessa on
tarkoitus selvittää, kuinka oppimisen henkilökohtaistaminen toteutuu
oppisopimusopiskelijoiden erilaisissa työpaikoissa. Kun ammatillinen koulutus on
ohjautunut yrityksille, on tärkeää selvittää, miten työpaikoilta löytyy pedagogista
osaamista tai aikaa sen opiskeluun. Tutkimuskohteena ovat kaikki PohjoisKarjalassa
syksyllä 2007 opiskelunsa aloittaneet oppisopimusopiskelijat (N=240) ja heidän
työpaikkakouluttajansa (N=160). Tutkimusjoukkoa seurataan 3,5 vuoden ajan, jona
aikana opiskelijat ja heidän kouluttajansa vastaavat sähköiseen kyselylomakkeeseen



opiskelun alussa, puolessa välissä ja lopussa. Lomakkeiden kysymykset liittyvät
oppimiseen, henkilökohtaistamiseen, henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja
työpaikkaan liittyviin näkemyksiin. Lisäksi lomakkeissa on itsetuntoa,
vuorovaikutustaitoja, henkilökohtaisia tavoitteita, opiskeluorientaatiota ja
opiskeluintressejä mittaavia osioita. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on
kokemuksellinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, aikuisten oppiminen ja työssä
oppiminen. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulosten mukaan näyttää siltä, että
oppisopimus on hukannut nuoret (alle 25 vuoden ikäisiä opiskelijoita on vain 15 %
tutkittavista) ja että oppisopimusta käyttävät henkilöstönsä kouluttamiseen suuret
yritykset ja kunnat paremmin kuin pienet yritykset.

Pyrkimys kohti tasaarvoista toista astetta 1990luvulla
Raija Meriläinen, Opetusministeriö
raija.merilainen@minedu.fi

Suomalaiset koulutuspolitiikan vaikuttajat kuvasivat haastattelututkimuksessa toisen
asteen koulutuksen kehitystä. Sen lisäksi he määrittelivät suomalaisen
koulutuspolitiikan kahta peruskäsitettä eli tasaarvoa ja yleissivistystä suhteessa toisen
asteen koulutukseen. Tutkimusmateriaalin muodostivat 39 koulutuspoliittisen
vaikuttajan narratiiviset haastattelut vuodelta 2004.
Kvalitatiivisen haastatteluaineiston tutkimusmetodina on lähdekriittisyys, jonka avulla
tarkastellaan ja luetaan haastatteluaineistoa. Tutkimusaineisto sisältää
koulutuspoliittisten toimijoiden kuvauksia 1970luvulta aina 2000luvulle.
Haastattelumateriaalin luennan kautta nousee materiaalista tutkijalle toisen asteen
tasaarvon narratiivi. Tasaarvon käsitteen kautta kuvataan kahden toisen asteen
koulutusväylän kehitystä. Tutkimusmateriaali voidaan ymmärtää kontekstuaalisina,
menneisyydestä tehtyinä tulkintoina, joihin ovat vaikuttaneet sekä kertomuspaikka
että tilanne.
Tutkimusmateriaali syntyi kerronnallisilla haastatteluilla, joissa apuna oli
kronologinen haastattelurunko. Haastateltavina olivat keskeiset suomalaiset
koulutuspolitiikan vaikuttajat toisen asteen koulutuksesta. Toisen asteen koulutus
kattaa tutkimuksessa sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen.

Hiljaisen tiedon siirtäminen ja sen hyödyntäminen röntgenhoitajan työssä
Juha Kurtti, Metropolia ammattikorkeakoulu
juha.kurtti@metropolia.fi

Valmisteilla olevan väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on tutkia hiljaisen tiedon
käyttöä röntgenhoitajan työssä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda sellainen
toimintatapa työyhteisöön, jossa hiljaisen tiedon jakaminen tehostuisi.
Ammattikasvatuksellinen keskustelu työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta on uudella
vuosituhannella Suomessa lisääntynyt. Keskeinen syy siihen lienee työssä itsessään.
Esimerkiksi hoitajan työn muuttuminen on yhä nopeampaa ja ennakoimatonta, jolloin
työssä tapahtuva oppiminenkin on usein tiedostamatonta. Miten tätä hiljaiseen
tietämiseen perustuvaa osaamista voitaisiin jakaa työyhteisön sisällä?
Tässä toimintatutkimuksessa hiljaisen tiedon jakamiseen pyritään konstruktiivisen
tutkimusotteen keinoin. Siinä sovelletaan voimakasta ongelmanratkaisuun tähtäävää
interventiota ja intensiivistä yritystä tehdä teoreettisia johtopäätöksiä empiiriseen



työhön perustuen. Tutkija toimii suoraan kohteena olevassa työyhteisössä hyödyntäen
etnografisia metodeja (osallistuva havainnointi, fokusryhmähaastattelut) tutkimuksen
toteutusvaiheessa. Empiirinen osuus aloitettiin keväällä 2008 ja sen oletetaan
päättyvän keväällä 2010. Eteneminen tapahtuu konstruktiiviselle tutkimukselle
tyypillisten vaiheiden kautta. Ongelman etsimisestä ja esiymmärryksen hankinnasta
edetään ratkaisumallin konstruointiin. Seuraavaksi ratkaisu testataan ja sen tieteellinen
uutuusarvo osoitetaan. Syksyn 2009 aikana pyritään löytämään yhdessä
röntgenhoitajien kanssa konstruktio, jossa hiljaisen tiedon jakamista yhteisön käyttöön
myöhemmin testataan.
Suuri osa työikäisestä hoitohenkilöstöstä siirtyy pian eläkkeelle. Ennen siirtymistä
olisi tärkeää jakaa heidän kokemuksellista osaamista nuoremmille. Tämän lisäksi
kokemuksellisen osaamisen jakamista tulisi sukupolvinäkökulmasta katsoa myös
toisin silmin: digitalisoituneessa terveydenhuollossa mediasukupolven nuorilla
hoitajilla on annettavaa konkareillekin. Tällä tutkimuksella halutaan osoittaa, että
työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan edistää tarjoamalla työyhteisölle
tutkimukseen perustuvia menetelmiä. Hiljaista tietoa eksplikoimalla voidaan
työyhteisön sosiaalista pääomaa kartuttaa.

Kotipalveluhenkilöstön koulutuksellisten tarpeiden tarkastelua
Vappu Salo, Turun yliopisto
vappu.salo@samk.fi

Tutkimuksessa on selvitetty kotipalveluhenkilöstön koulutuksellisia tarpeita ja heidän
valmiuksiaan vastata ikäihmisten ravitsemuksesta ja ruokailusta. Tavoitteita
tutkimuksessa oli kaksi. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää kotipalveluhenkilöstön
mahdollisuuksia ylläpitää tai edesauttaa ikäihmisten toimintakykyä
ruokailutilanteiden kautta. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli paneutua
kotipalveluhenkilöstön koulutustarpeisiin ja työssä oppimisen mahdollisuuksiin.
Koulutustarpeita ja valmiuksia käsitteleviä ongelmia oli kaksi. Ensimmäisessä
ongelmassa selvitettiin, minkälaista lisäkoulutusta kotipalveluhenkilöstö kokee
tarvitsevansa ikäihmisten kanssa toimimiseen ruokailun ja ravitsemuksen suhteen.
Tutkimuksen toisessa ongelmassa paneuduttiin kotipalveluhenkilöstön keinoihin
vaikuttaa ikäihmisten toimintakykyyn ruokailun ja ravitsemuksen kautta.
Tutkimuksessa haastateltiin 19 kotipalvelussa työskentelevää henkilöä.
Tulosten pohjalta työntekijät pitivät saamaansa ammatillista peruskoulutusta riittävänä
ruokailun ja ravitsemuksen suhteen. Täydennyskoulutusta kaivattiin
ruokailutilanteisiin liittyen käytännön ohjaus ja neuvontatyössä. Aihealueittain
täydennyskoulutukselliset tarpeet konkretisoituivat arkisiin tilanteisiin, kuten ruoan
houkuttelevaan esille laittoon, dementoituneen asiakkaan ruokaluun sekä lääkkeiden
ja ruoan yhdistämiseen. Kotipalveluhenkilöstön keinoina vaikuttaa ikäihmisten
ruokailuun ja ravitsemukseen, tutkimuksessa tuli esille seuran merkitys ruokailua
edistävänä tekijänä ja henkilökunnan toimet vaikuttaa ikäihmisiin henkilökohtaisella
tasolla. Ruokailutottumuksiin vaikuttavina tekijöinä nousivat esiin totutut tavat,
ikäihmisen sairaudet sekä ruoan ulkonäkö.
Palvelujärjestelmän kannalta tutkimuksella pyritään vaikuttamaan ikäihmisten
toimintakyvyn ylläpitämiseen tarkoituksenmukaisen ruokailun ja hyvän
ravitsemuksen avulla. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä kotipalveluhenkilöstön
ammatillista osaamista formaalisen koulutuksen ja työssä oppimisen keinoin.



Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoon panostamalla voidaan saavuttaa myös lisää
kotona asumisen vuosia korkealla iällä

Moniammatillisen organisaation (KantaHämeen sairaanhoitopiiri) ja
monialaisen ammattikorkeakoulun (Hämeen ammattikorkeakoulu) yhteistyön
kehittäminen
Leena Tiesmaa, Tampereen yliopisto
leena.tiesmaa@uta.fi

Tutkimuksen tavoitteet nivoutuvat Hämeen ammattikorkeakoulun ja KantaHämeen
sairaanhoitopiirin strategisiin tavoitteisiin. Tutkimuksessa kehitetään alueellisena
yhteistyönä keskussairaalan henkilöstön osaamista. Tutkimuksen tavoitteena on
vastata myös aluekehitystavoitteeseen, jossa työnjakoa, yhteistyötä ja henkilöstön
osaamista kehittämällä luodaan kokonaisuus, jossa oppilaitoksen toimipisteet
edustavat kärkiosaamisessaan valtakunnan huippua, sekä vahvistetaan
työelämäyhteyttä.
KantaHämeen sairaanhoitopiirin strategiaan on kirjattu keskeisiksi
menestystekijöiksi mm. ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta sekä henkilöstön
jatkuva ammatillisen kehittymisen huolehtiminen. Tutkimuksen tuloksia voidaan
hyödyntää muissa sairaanhoitopiireissä ja mahdollisesti myös muualla julkisella
sektorilla. Osaava henkilöstö on voimavara niukkenevissa resursseissa.
KantaHämeen sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmassa on maininta myös
koulutuspalvelutyksikön kehittämisestä. Tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan
myös tähän. Tutkimuksella on vaikutus koko KantaHämeen ja EteläPirkanmaan
alueelle, koska (erikois)sairaanhoidon kehittämisellä on merkityksellinen kuntien
talouksille. Lisäksi tutkimuksella on merkitystä strategisen kumppanuuden synnylle
yhden KantaHämeen ison työnantajan ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.
Henkilöstön osaamisen kartoitusta tehdään tutkimuksen teon ajan. Kaikille
ammattiryhmille tehdään osaamisarviointi vuoden 2010 aikana. Syksyn 2009 aikana
tehdään ammattikorkeakoulun KTkeskusten johtajien ja muiden avainhenkilöiden
haastattelu. Aineiston analysointi (NVivo ohjelmalla) ja teemoitus kevään 2010
aikana, jonka jälkeen teemahaastattelu vuosien 2010–2011 aikana. Keväällä 2011 on
selvillä aihealueet joiden pohjalta aletaan tehdä ammattikorkeakoulun kanssa
yhteissuunnittelua. Vuoden 2013 aikana valmistuu konkreettinen malli
moniammatillisen organisaation ja monialaisen ammattikorkeakoulun mahdollisesta
yhteistyöstä
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Yrittäjyyttä on pyritty määrittelemään ja kuvaamaan monella eri tavalla eikä
tiedemaailma ole päässyt yksimielisyyteen siitä mitä yrittäjyys on ja miten sitä tulisi
ilmiönä käsitellä. Tutkimuksen lähtökohtana on ennakkokäsitys siitä, että
suomalainen koulutusjärjestelmä on ontologisoinut yrittäjyyden olemuksen yksilöä
koskevaksi ilmiöksi, jonka vuoksi koulutusohjelmien sisällöt ovat rakentuneet tämän
ihmis ja oppimiskäsityksen mukaisesti yksilön kognitiivisia ja teknisrationaalisia
taitoja edistäviksi didaktisiksi keinoiksi. Tämän mukaan on syytä olettaa, että



tällainen ontologinen sitoumus oleellisella tavalla rajaa yksilön persoonallisuuden
kehittymistä sekä luontaisen inhimillisen kasvupotentiaalin realisoitumista
käytännössä.
Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään miten yritystalouden opetuksen parissa
työskentelevät henkilöt ovat jäsentäneet yrittäjyyden olemuksen ontologisella ja
epistemologisella tasolla sekä voidaanko vastaajien diskursiivisista merkityksistä
luoda käsitys siitä millaiset maailmaanorientoitumisen muodot ovat ohjanneet
opettajia ja kouluttajia luomaan käsityksensä yrittäjyyden olemuksesta ja edelleen
yrittäjyyskasvatuksesta?
Yrittäjyyden ontologisessa määrittelyssä tutkimuksen lähtökohtana ovat eri
tiedetraditioiden tuomat käsitykset yrittäjyydestä eli ne ontologiset taustaoletukset,
joiden mukaan yrittäjän ajatellaan orientoituvan maailmaan (maailmankuva ja
ihmiskäsitys). ”Kasvatukseen” liittyvä ontologinen analyysi taas tarkoittaa
kasvatusfilosofista lähestymistapaa eli sen asian selvittämistä mihin kasvatuksella
pyritään ja mitkä oppimisen abstraktiotasot (ihmis ja oppimiskäsitykset) ohjaavat
kasvatuksellista toimintaa. Käsiteanalyysin avulla muodostetaan teoreettinen
viitekehys, ”yrittäjyyden typologia”, johon tutkimuksen laadullisen aineiston analyysi
voidaan perustaa fenomenografista tulkintaa varten.
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Meneillään olevan kasvatustieteellisen väitöstutkimukseni kohteena on
agrologiopiskelijan (AMK) kansainvälisyysosaaminen osana ammatillisia
yleisosaamisen taitoja. Mukailen väljästi toimintatutkimuksen perinnettä
tutkimusstrategiana, jonka puitteissa toteutan tutkimukseni tapaustutkimuksen
keinoin. Ajatteluni nojautuu fenomenologishermeneuttiseen metodologiaan.
Kohteenani on agrologiopiskelijan (AMK) kansainvälisyysosaamisen kokemus,
kokemuksen tuottama merkitys ja kokemuksen tukeminen osana
ammattikorkeakouluopintoja. Tarkastelen tutkimuskohdettani kolmivaiheisen
tapaustutkimuksen kautta. Kartoitan, mistä yhteiskunnallisista tarpeista
kansainvälisyysosaamisen tarve nousee, kuvaan millainen on oppijan kokemus
kansainvälisyysosaamisesta osana opintoja, ja arvioin, miten oppijan kokemus ja
odotukset sekä työelämän odotukset kohtaavat. Pohdin myös, kuinka osaamisen
kehittymistä voidaan ammattikorkeakoulussa tukea niin, että tuo kohtaaminen
onnistuu mahdollisimman hyvin.
Globalisaation myötä kansainvälistynyt ja edelleen kansainvälistyvä yritys ja
elinkeinoelämä odottaa osaajiltaan yhä enemmän ja koulutuspolitiikan keskeisenä
haasteena on kohtaantoongelman ratkaiseminen sekä määrällisesti riittävän ja
osaamisprofiililtaan yhteiskunnan tarpeisiin vastaavan työvoiman saannin
turvaaminen. Kotimaisen työvoiman tarvemuutoksia määrittävät erityisesti
eurooppalaiseen talous ja kilpailualueen yhä syvenevä ja tiivistyvä integraatio,
kansallisvaltioiden raha ja työmarkkinoiden sääntelyn väheneminen, muutokset
tuotantotavoissa sekä kansalliset elinkeinorakenteen muutokset. Työelämän
erityisosaamisen vaateet ovat moninaiset, mutta kaikilla aloilla korostuu
yleisosaamisen tarve: viestintä ja vuorovaikutustaidot, kielitaito, oppimaan
oppiminen sekä monikulttuurinen ja eettinen ymmärrys ovat tärkeitä perustaitoja,
joille ammatillinen osaaminen ja osaamisen siirrettävyys rakennetaan.



Kansainvälisyysosaaminen rakentuu etenkin monikulttuurisesta ja eettisestä
ymmärryksestä sekä kielitaidosta.
Esityksessäni kuvaan tutkimusaineistoni pohjalta kansainvälisyysosaamisen käsitettä,
sen yhteiskunnallisia liittymäpintoja sekä työelämän osaamistarpeita oppijaa
ympäröivän kontekstin tunnistamisen ja määrittelyn näkökulmasta.

Ikääntyvän opettajan ammatillista kasvua ja osaamista tukeva johtaminen
ammattikorkeakoulussa
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Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa ammattikorkeakoulun terveysalan
toimintaympäristössä tapahtuvasta ikääntyvien, 45 vuotta täyttäneiden opettajien
johtamisesta ja ikääntymisen merkityksestä työssä. Tutkimuskysymykset ovat:
millaisia käsityksiä haastateltavilla on johtamisen yhteydestä ikääntyvien opettajien
osaamiseen ja voimaantumiseen sekä millaisia käsityksiä haastateltavilla on
johtamisen yhteydestä ikääntyvien opettajien ammatilliseen kasvuun ja työhön.
Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat 19 teemahaastattelua, jotka on
toteutettu neljässä eri ammattikorkeakoulussa. Tutkimusote on fenomenografinen.
Tutkimuksessa on kategorisoitu ja analysoitu sekä ikääntyvien opettajien että heidän
esimiestensä käsityksiä tutkittavasta aiheesta.
Kannustava ja positiivinen palaute sekä vastuulliset työtehtävät edistävät ikääntyvien
opettajien jaksamista. Johtamisella voidaan edistää ikääntyvien opettajien
voimaantumista. Joustava työaika, osaaikaeläke ja tarkoituksenmukainen
työsuunnitelma voivat edistää työhyvinvointia ja lisätä työssä jaksamista. Ikääntyvät
odottavat saavansa vastuullisia tehtäviä työssään. Työyhteisöissä arvostetaan
opettajien kokemusta ja tietotaitoa, mutta niiden säilymiseen liittyy huoli hiljaisen
tiedon katoamisesta eläkkeelle siirtymisen myötä. Ikääntyvät opettajat ovat erittäin
koulutusmyönteisiä ja he haluavat kehittää itseään ammatillisesti, vaikka suoritettava
tutkinto ei takaisikaan erilaisia työtehtäviä. Tärkeäksi ammatillisen kasvun paikaksi
opettajat mainitsevat yhteisopetuksen nuoremman kollegan kanssa, jolloin kumpikin
opetukseen osallistuva voi oppia toiseltaan. Tällöin voidaan puhua jaetusta
asiantuntijuudesta.
Työpaikoilla pitäisi taata ikääntyvien kokemuksen ja tiedon siirtyminen nuoremmille
kollegoille esimerkiksi kehittämällä mentorointijärjestelmää. Ikääntyvän työntekijän
ammatillisen kasvun tukemisen rinnalla keskeistä on ihmisenä kasvamisen tukeminen.
Ikääntymisen arvostusta lisää vahva ammatillinen itsetunto.


